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สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้ประกอบการในพ้ืนทีแ่ละอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

หวังว่าผลการศึกษาครั้งนี้จะได้ถูกน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้ประกอบกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ตารางที่ 3–15  แสดงการวิเคราะห์ตัวทวีคูณผลผลิต 10 ล าดับของจังหวัดมหาสารคาม 3-33 
ตารางที่ 3–16  แสดงการวิเคราะห์ตัวทวีคูณผลผลิต 10 ล าดับของจังหวัดกาฬสินธุ์ 3-34 
ตารางที่ 3–17  แสดงการวิเคราะห์ตัวทวีคูณผลผลิต 10 ล าดับของกลุ่มจังหวัดภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
3-35 

ตารางที่ 3–18  แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผลการวิเคราะห์ตารางปัจจัย
การผลิตและผลผลิตของจังหวัดร้อยเอ็ด 

3-41 

ตารางที่ 3–19  แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผลการวิเคราะห์ตารางปัจจัย
การผลิตและผลผลิตของจังหวัดขอนแก่น 

3-42 

ตารางที่ 3–20  แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผลการวิเคราะห์ตารางปัจจัย
การผลิตและผลผลิตของจังหวัดมหาสารคาม 

3-42 

ตารางที่ 3–21  แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผลการวิเคราะห์ตารางปัจจัย
การผลิตและผลผลิตของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

3-43 

ตารางที่ ก-1  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้าง
หลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดร้อยเอ็ด 

ก-2 

ตารางที่ ก-2  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตใน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ก-3 

ตารางที่ ก-3  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตใน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ก-4 

ตารางที่ ก-4  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ก-6 

ตารางที่ ก-5  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดร้อยเอ็ด (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจากน้อยไปหามาก) 

ก-7 

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

ก-9 

ตารางที่ ก-7  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตใน
จังหวัดขอนแก่น 

ก-10 



 
 

สารบัญตาราง 
 หน้า 
ตารางที่ ก-8  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตใน

จังหวัดขอนแก่น 
ก-11 

ตารางที่ ก-9  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดขอนแก่น 

ก-13 

ตารางที่ ก-10  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดขอนแก่น (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจากน้อยไปหามาก) 

ก-14 

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

ก-16 

ตารางที่ ก-12  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตใน
จังหวัดมหาสารคาม 

ก-17 

ตารางที่ ก-13  ตารางที่ ก-13 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละ
สาขาการผลิตในจังหวัดมหาสารคาม 

ก-18 

ตารางที่ ก-14  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดมหาสารคาม 

ก-20 

ตารางที่ ก-15  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดมหาสารคาม (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจากน้อยไปหามาก) 

ก-21 

ตารางที่ ก-16  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้าง
หลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก-23 

ตารางที่ ก-17  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก-24 

ตารางที่ ก-18  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก-25 

ตารางที่ ก-19  ตารางที่ ก-19 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตใน
ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก-27 

ตารางที่ ก-20  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจากน้อยไปหามาก) 

ก-28 

ตารางที่ ก-21  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้าง
หลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 

ก-30 

ตารางที่ ก-22  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตใน
กลุ่มจังหวัด 

ก-31 

ตารางที่ ก-23  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตใน
กลุ่มจังหวัด 

ก-32 

ตารางที่ ก-24  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

ก-34 

ตารางที่ ก-25  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ ก-35 



 
 

สารบัญตาราง 
 หน้า 

กลุ่มจังหวัด (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจากน้อยไปหามาก) 
ตารางที่ ก-26  แสดงล าดับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
ก-37 

 



 
 

สารบัญรูปภาพ 
  หน้า 
ภาพที่ 2–1  กรอบแนวคิดโครงการ 2-2 
ภาพที่ 2–2  สัมภาษณผ์ู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  2-4 
ภาพที่ 2–3  สัมภาษณ์พาณิชย์จังหวัดเอ็ด 2-4 
ภาพที่ 2–4  สัมภาษณ์ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  
2-5 

ภาพที่ 2–5  สัมภาษณ์ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 จังหวัดขอนแก่น 2-5 
ภาพที่ 2–6  สัมภาษณ์หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม        2-5 
ภาพที่ 2–7  สัมภาษณส์ภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 2-5 
ภาพที่ 2–8  สัมภาษณ์หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์            2-5 
ภาพที่ 2–9  สัมภาษณโ์ยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์    2-5 
ภาพที่ 2–10  น าเสนอผลการศึกษาโครงการ โดยผู้อ านวยการสถาบันยุทธศาสตร์ภาค  

ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                  
2-22 

ภาพที่ 2-11  น าเสนอผลการศึกษาโครงการ โดยผู้อ านวยการสถาบันยุทธศาสตร์ภาค  
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                  

2-22 

ภาพที่ 2–12  ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วม 2-23 
ภาพที่ 2–13  ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วม 2-23 
ภาพที่ 3–1  แสดงล าดับผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3-2 
ภาพที่ 3–2  แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 3-3 
ภาพที่ 3–3  แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ต่อ) 3-3 
ภาพที่ 3–4  แสดงพืชเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัด 3-4 
ภาพที่ 3–5  แสดงเนื้อท่ีเก็บเกี่ยวพืชเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด แยกตามจังหวัด (ไร่) 3-4 
ภาพที่ 3–6  แสดงพื้นท่ีเก็บเก่ียวและผลผลิตต่อไร่ข้าวนาปีของกลุ่มจังหวัด 3-5 
ภาพที่ 3–7 แสดงสิทธิการถือครองที่ดินท านาของกลุ่มจังหวัด 3-5 
ภาพที่ 3–8  แสดงขนาดเนื้อที่การถือครองที่ดินท านา 3-6 
ภาพที่ 3–9  แสดงพื้นท่ีเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อครัวเรือน 3-6 
ภาพที่ 3–10  แสดงจ านวนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกในการท านา 3-7 
ภาพที่ 3–11  แสดงต้นทุนการปลูกข้าวของกลุ่มจังหวัด 3-8 
ภาพที่ 3–12  แสดงเนื้อท่ีเก็บเกี่ยวและผลผลิตต่อไร่อ้อยของพื้นที่กลุ่มจังหวัด      3-10 
ภาพที่ 3–13  แสดงห่วงโซ่อุปทานของอ้อย 3-10 
ภาพที่ 3–14  แสดงเนื้อท่ีเก็บเกี่ยวและผลผลิตต่อไร่มันส าปะหลังของกลุ่มจังหวัด          3-10 
ภาพที ่3–15  แสดงห่วงโซ่อุปทานมันส าปะหลัง 3-10 
ภาพที่ 3–16  แสดงเนื้อท่ีเก็บเกี่ยวและผลผลิตต่อไร่ยางพาราของกลุ่มจังหวัด  3-11 
ภาพที่ 3–17  แสดงห่วงโซ่อุปทานของยางพารา 3-11 
ภาพที่ 3–18  แสดงประโยชน์ของหินปูน และทรายแก้ว 3-13 
ภาพที่ 3–19 แสดงตัวอย่างอธิบายต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าของอ้อย 3-16 
ภาพที่ 3–20  แสดงแผนภาพจุดแสดง FL และ BL ของสาขาต่าง ๆ ในกลุ่มจังหวัด 3-31 



 
 

สารบัญรูปภาพ 
  หน้า 
ภาพที่ 3–21  แสดงแผนภาพแบบจุดแสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของกลุ่ม

จังหวัดกรณีจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดน าการพัฒนา 
3-37 

ภาพที่ 3–22  แสดงแผนภาพแบบจุดแสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของกลุ่ม
จังหวัดกรณีจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดน าการพัฒนา 

3-38 

ภาพที่ 3–23  แสดงแผนภาพแบบจุดแสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของกลุ่ม
จังหวัดกรณีจังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดน าการพัฒนา 

3-39 

ภาพที่ 3–24  แสดงแผนภาพแบบจุดแสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของกลุ่ม
จังหวัดกรณีจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดน าการพัฒนา 

3-40 

ภาพที่ 3–25  แสดงร่างผังการใช้ประโยชน์ที่ดินรวมจังหวัดร้อยเอ็ด 3-44 
ภาพที่ 3–26  แสดงร้อยเอ็ดกับเส้นทางเชื่อมต่อด่านชายแดนที่ส าคัญ 3-45 
ภาพที่ 3–27  แสดงร่างผังการใช้ประโยชน์ที่ดินรวมจังหวัดขอนแก่น 3-46 
ภาพที่ 3–28  แสดงร่างผังการใช้ประโยชน์ที่ดินรวมจังหวัดมหาสารคาม 3-47 
ภาพที่ 3–29  แสดงร่างผังการใช้ประโยชน์ที่ดินรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3-48 
ภาพที่ 3–30  แสดงเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจีน–สปป.ลาว 3-49 
ภาพที่ 3–31  แสดงการก าหนดความเชื่อมโยงทางถนน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะ

เกิดข้ึนในอนาคต 
3-50 

ภาพที่ 3–32  แสดงเส้นทางผลไม้ส่งออกไป สปป.ลาว ผ่านออกจากกลุ่มจังหวัด 3-51 
ภาพที่ ก–1  แผนภาพแบบจุดแสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและดัชนีความเชื่อมโยง

ไปข้างหลังของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดร้อยเอ็ด 
ก-5 

ภาพที่ ก–2  แผนภาพแบบจุดแสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและดัชนีความเชื่อมโยง
ไปข้างหลังของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดขอนแก่น 

ก-12 

ภาพที่ ก–3  แผนภาพแบบจุดแสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและดัชนีความเชื่อมโยง
ไปข้างหลังของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดมหาสารคาม 

ก-19 

ภาพที่ ก–4  แผนภาพแบบจุดแสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและดัชนีความเชื่อมโยง
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1. หลักกำรและเหตุผล  

การผลักดันให้เกิดการค้าเสรีเอเชีย–แปซิฟิก (Free Trade Area Asia-Pacific: FTAAP) 
ส าเร็จภายในปี 2563 ก็จะท าให้เกิด 21 เขตเศรษฐกิจเปิดการค้าเสรี ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน 
แคนาดา ชิลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง อินโดนี เซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก 
นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกีนี เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม 
ในขณะที่การเปิดประชาคมอาเซียนในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นี้ เป็นการเปิดการค้าเสรีประเทศ
สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ คือ เนการาบรูไนดารุสลาม หรือบรูไน ราชอาณาจักรกัมพูชา อินโดนีเซีย 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาความตกลง
พันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) 
ซึ่งหากเจรจาส าเร็จก็จะกลายเป็นเขตการค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่มาก ครอบคลุม 16 ประเทศ ได้แก่ 
อาเซียน 10 ประเทศ และ อาเซียน+3 คือ อาเซียน บวก จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อาเซียน+6 คือ 
อาเซียน+3 บวกกับ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ทีอ่าจขยายรวมถึงอาเซียน+9 ที่อาเซียนเปิด
ความสัมพันธ์กับอีก 3 ประเทศได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา (เริ่มสัมพันธ์กันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520) 
ประเทศแคนาดา (เริ่มสัมพันธ์กันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520) และประเทศสหภาพโซเวียต หรือประเทศ
สหพันธรัฐรัสเซีย หรือรัสเซีย (เริ่มสัมพันธ์กันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534) นอกจากกรอบความร่วมมือใน
ระดับภูมิภาคแล้ว ไทยยังมีการเจรจาการค้าเสรีระดับทวิภาคีระหว่างไทยกับประเทศคู่เจรจาหลาย
ประเทศ ที่มีผลบังคับใช้แล้ว ได้แก่ ไทย–ออสเตรเลีย ไทย–นิซีแลนด์ ไทย–ญี่ปุ่น อยู่ระหว่างรอการ
สรุปผลการเจรจาและบังคับใช้ คือ ไทย–เปรู ไทย–ชิลี ไทย-อินเดีย และอยู่ระหว่างการเจรจา ไทย–
สหภาพยุโรป และ ไทย–สมาคมการค้าเสรียุโรป (European Free Trade Association: EFTA) ที่
ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 4 ประเทศ คือ ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ นอรเวย์ และสวิตเซอร์แลนด์ 

ประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนตอนบน กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม หรือกลุ่ม
ประเทศ CLMV (C=Cambodia, L=Laos, M=Myanmar, V=Vietnam) มีอัตราการเจริญเติบโต 
(Growth Rate) ในอัตราที่สูงของอาเซียน โดยในปี 2557 สปป.ลาว มีอัตราการเจริญเติบโตมากที่สุด 
ร้อยละ 7.5 รองลงมาคือ กัมพูชา ร้อยละ 7.2 เมียนมา ร้อยละ 6.5 และเวียดนาม ร้อยละ 6.19 
ประชากรในกลุ่ม CLMV อายุน้อยกว่า 30 ปี มีมากกว่าร้อยละ 50 โดยกัมพูชา มีจ านวนร้อยละ 62.4 
สปป.ลาว ร้อยละ 69.7 เมียนมา ร้อยละ 52.49 และเวียดนาม ร้อยละ 51.65 ทั้งสี่ประเทศต่างมุ่งสู่
การเป็นประเทศอุตสาหกรรม ด้วยการดึงนักลงทุนจากต่างประเทศไปลงทุนอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือ
การส่งออก และ/หรือทดแทนการน าเข้า หรือผลิตเพ่ือบริโภคภายในประเทศ โดย สปป.ลาว และ
เวียดนามก าหนดมุ่งสู่ประเทศอุตสาหกรรมในปี 2563 เมียนมา ก าหนดเป็นประเทศอุตสาหกรรมในปี 
2573  

การเปิดเสรีทางการค้าของไทยกับประเทศต่าง ๆ ท าให้ขยายตลาดการส่งออกเพ่ิมขึ้น แต่ก็มี
หลายประเทศใช้มาตรการมาเป็นข้ออ้างในการกีดกันการค้ามากขึ้น เช่น อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่
ภาษี (Non–tariff barriers: NTB) การใช้บังคับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement 
on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures–SPS) มาตรฐานสินค้าหรือ
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สิ่งแวดล้อม ออกกฎหมายเพ่ือปกป้องอุตสาหกรรมที่รัฐยังให้การปกป้อง (Infant Industry) เช่น การ
ส่งออกข้าวของไทย อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีที่เกิดขึ้น ได้แก่ มาเลเซียก าหนด ต้องน าเข้าข้าว
ผ่านองค์การข้าวและข้าวเปลือกแห่งชาติ (Padiberas National Berhad: BERNAS) และจะใช้
มาตรการห้ามน าเข้าชั่วคราวในช่วงที่ผลผลิตในประเทศมาก จีน ก าหนดโควตาการน าเข้า สิงคโปร์ 
ก าหนดผู้น าเข้าข้าวต้องจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกรมทะเบียนการค้าและธุรกิจ (Accounting & 
Corporate Regulatory Authority: ACRA) และได้รับการอนุญาตน าเข้าจาก International 
Enterprise Singapore (IE) ผู้น าเข้าต้องส ารองข้าว (ข้าวหอม ข้าวขาว และข้าวหัก) เป็นสองเท่าของ
ข้าวที่น าเข้า ญี่ปุ่น ก าหนดโควตาน าเข้า การตรวจสอบสารเคมีตกค้าง การปิดฉลากระบุชื่อสินค้า ชื่อ
สายพันธุ์ วันที่สีข้าว วันที่บรรจุ และชื่อ ที่อยู่ ผู้จ าหน่าย เป็นต้น ท าให้ไทยต้องแข่งขันกับประเทศทั้ง
ในและนอกกลุ่มสมาชิก เพ่ือพัฒนาสินค้าออกให้มีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นทั้งในด้านคุณภาพ 
มาตรฐานสินค้า และประสิทธิภาพในการผลิตเพ่ือรักษาส่วนแบ่งตลาด รวมถึงประเทศไทยที่ต้อง
แข่งขันสินค้าไทยในตลาดโลก รวมทั้งการแสวงหาลู่ทางที่จะขยายการลงทุนของไทยไปในภูมิภาค
ต่างๆ ให้มากขึ้นทั้งในลักษณะของการลงทุนโดยตรงและการร่วมทุน เพ่ือเป็นช่องทางให้สินค้าออก
ของไทยกระจายไปสู่ตลาดต่าง ๆ ได้ง่ายข้ึน  

การค้าระหว่างประเทศของไทยนับว่ามีความส าคัญยิ่ง สถิติการส่งออกของประเทศในปี 
2557 ขยายตัวติดลบที่ ร้อยละ 0.61 คิดเป็นมูลค่าที่ประมาณ 227,573 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่
การน าเข้าขยายตัวติดลบที่ ร้อยละ 8.97 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 227,952 ล้านเหรียญสหรัฐ โดย
ดุลการค้ายังคงขาดดุลที่ประมาณ 378 ล้านเหรียญสหรัฐ (กระทรวงพาณิชย์, 2558) ซึ่งในปี 2556 
ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของการค้าระหว่างประเทศกับไทยมีมูลค่าการค้าระหว่าง
กันกว่า 59,250 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 20.7 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง หรือกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
ประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจังหวัด
ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการบริหารกลุ่มจังหวัด ก าหนดวิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ. 2557–2560 
“เพ่ิมผลิตภาพพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง) อุตสาหกรรม การค้า การบริการ การ
ท่องเที่ยว และการลงทุนสู่สากล” โดยศักยภาพการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด (Positioning) ที่ส าคัญ
อย่างหนึ่งคือ เป็นฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว อ้อยมันส าปะหลัง) 

นับตั้งแต่ได้มีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
พ.ศ. 2551 การรวมกลุ่มจังหวัดมีหลักคิดเมืองใหญ่ดึงเมืองเล็กให้เติบโตขึ้นด้วยกัน แต่ความเชื่อมโยง
นี้ยังไม่ชัดเจน แต่ละเมืองต่างก าหนดบทบาท ต าแหน่งที่แตกต่างกัน มีสภาพเฉพาะของเมืองต่างกัน 
จังหวัดขอนแก่น เป็นเมืองอุตสาหกรรม การค้า การบริการ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเมืองเกษตร เมือง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนา จังหวัดมหาสารคาม เป็นเมืองด้านการศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เป็นเมืองเกษตรอุตสาหกรรม ฐานการสร้างรายได้แตกต่างกัน เมืองใหญ่อุตสาหกรรมน าเกษตร เมือง
เล็กเกษตรน าอุตสาหกรรม ซึ่งทั้งเมืองใหญ่และเมืองเล็กต่างประสบปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น นับ
แต่การรวมกลุ่มจังหวัดตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน จังหวัดแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัดต่าง
มีการเจริญเติบโตด้วยตนเอง พบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Provincial Products: GPP) ของ
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดเติบโตขึ้นด้วยตนเองมากกว่าการท าธุรกิจร่วมระหว่างผู้ประกอบการระหว่าง
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ไม่เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีส่วนร่วมโดยคนส่วนใหญ่ (Inclusive 
Growth) ตามหลักการของการรวมกลุ่มจังหวัด 
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สภาพความเป็นจริงปัจจุบันของกลุ่มจังหวัด ปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง 
พบว่า ในปี พ.ศ. 2557 ผลผลิตข้าวนาปีมากเป็นอันดับสาม รองจากกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และ 2 ตามล าดับ ผลผลิตอ้อยเป็นอันดับสอง รองจากกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โดยผลผลิตมันส าปะหลังเป็นอันดับสี่ รองจากกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ตอนล่าง 2 และตอนบน 1 ผลผลิตข้าวโดยมากที่มีการแปรรูปโดยใช้
เทคโนโลยีไม่สูงมากนัก และใช้ต้นทุนต่ า ยังมีโอกาสในการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าตามห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply Chain) และขยายโอกาสทางการตลาดของกลุ่มจังหวัดเพ่ือการส่งออกที่เพ่ิมขึ้นอย่างไรใน
ขณะที่จ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise: 
SMEs) ของกลุ่มจังหวัดในปี 2555 มีจ านวน 205,176 ราย มากเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2558) 

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการน าเข้า–ส่งออก ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด จ านวน 104 ราย (กรมส่งเสริม
การส่งออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,  2557)  มีบริษัทที่ ได้รับการส่ง เสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI) จ านวน 156 ราย (BOI, 2558) 
ประเภทสินค้าท่ีส่งออกจากกลุ่มจังหวัดมีประเภทสินค้าเกษตร ข้าว มันส าปะหลังแปรรูป น้ าตาล วัสดุ
ก่อสร้าง เสื้อผ้าส าเร็จรูป แปรรูปอาหาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทิศทางในอนาคตมีความจ าเป็นต้อง
ขยายตลาดมากขึ้นเพ่ือรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน รวมถึงการขยายตลาดการค้า
ชายแดนเพ่ิมขึ้น เพราะการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น ในปี 
2556/57 (ม.ค.–พ.ย.) ร้อยละ 13.64 เปรียบเทียบในช่วงเดียวกัน (กรมการค้าต่างประเทศ, 2557) 

มีผู้ประกอบการบางส่วนในจังหวัดของกลุ่มจังหวัดที่ประกอบธุรกิจการค้าชายแดน จึงมีความ
จ าเป็นที่ต้องให้ความส าคัญพัฒนาการค้าชายแดนให้มีการส่งออกที่มากขึ้น มูลค่าการค้าชายแดน
ไทย–สปป.ลาว ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี 2557 สูงถึง 243,325.4 ล้านบาท ประเภท
สินค้าส่งออกหลักได้แก่ น้ ามันเชื้อเพลิง วัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์เหล็ก และเหล็กกล้า ไก่ สินค้าปศุสัตว์
อ่ืน ๆ เช่น โค ปัจจุบันลักษณะโคเนื้อเพศผู้ขุนส่งออกมีอายุมากกว่า 3–4 ปี น้ าหนักประมาณ 550–
600 กิโลกรัม พบว่าการส่งออกโคเนื้อในปี 2557 ที่ผ่านสะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่  2 
(มุกดาหาร) ประมาณ 9,800 ตัวต่อปี และผ่านสะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม) 
ประมาณ 51,000 ตัวต่อปี ผ่านด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 8,400 ตัวต่อปี ในขณะที่
การค้าชายแดนไทย–เมียนมา ผ่านด่านแม่สอด จังหวัดตาก ที่เป็นปลายทางของแนวเส้นทาง
ตะวันออก–ตะวันตก มีมูลค่าในปี 2557 (ม.ค.–พ.ย.) จ านวน 56,933.28 ล้านบาท ประเภทสินค้า
ส่งออกหลัก ได้แก่ น้ ามันเชื้อเพลิง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์ ผ้าผืนและด้าย 
ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า บะหมี่กึ่งส าเร็จรูปและอาหารส าเร็จรูป รถยนต์อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ ยางยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งในอนาคตเมื่อเปิดเส้นทางเชื่อมต่อจากจังหวัดกาญจนบุรีไป
ด่านพุน้ าร้อน เข้าสู่โครงการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกและนิคมอุตสาหกรรมที่ทวาย เป็นโอกาสในการขยาย
การค้าการลงทุนจากกลุ่มจังหวัด 

สินค้าท่ีส่งออกจากกลุ่มจังหวัด ใช้การขนส่งทางถนนทั้งหมดไปยังปลายทางก่อนการส่งออก 
การใช้โอกาสจากความเปลี่ยนแปลงภายในที่เกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลได้ลงทุนโครงการขนาด

ใหญ่ (Mega Project) โครงการเส้นทางรถไฟรางคู่สาย หนองคาย–อุดรธานี–ขอนแก่น–
นครราชสีมา–แก่งคอย–แหลมฉบัง–มาบตาพุด และเส้นทางแก่งคอย–กรุงเทพ รัฐบาลได้เร่งรัด
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2562 และโครงการก่อสร้างรถไฟเส้นทางบ้านไผ่ จังหวัด
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ขอนแก่น–มหาสารคาม–ร้อยเอ็ด–มุกดาหาร–นครพนม ซึ่งในอนาคตไทยกับญี่ปุ่นมีความตกลงร่วมกัน
ในการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาเส้นทางรถไฟจากกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา–ปอยเปต–
อรัญประเทศ–กรุงเทพ–กาญจนบุรี–ทวาย ประเทศเมียนมา และความเป็นไปได้ในการศึกษาความ
เหมาะสมโครงการเส้นทางรถไฟอีกเส้นทางหนึ่งคือขนานตามเส้นทางถนนแนวตะวันออก–ตะวันตก 
จากมุกดาหารไปแม่สอด จังหวัดตาก ท าให้เกิดระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ (Logistics) ที่กลุ่ม
จังหวัดจะใช้ประโยชน์อย่างไรในการเชื่อมเส้นทางร่วมกันระหว่างเส้นทางรถไฟกับรถยนต์ที่จะ
สนับสนุนการผลิตและการกระจายสินค้าเพ่ือพัฒนาการค้าระหว่างประเทศแนวเหนือ–ใต้ และแนว
ตะวันออก–ตะวันตก ของกลุ่มจังหวัดซึ่งปัจจุบันพบว่าโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ตั้งตามแนว
เส้นทางถนนมิตรภาพที่เป็นเส้นหลัก และเส้นรอง การเป็นชุมทางบ้านไผ่ หรือจุดเชื่อมต่อ (Junction) 
ของเส้นทางแนวตะวันออก–ตะวันตก ตัดกับแนวเหนือ–ใต้ ที่เป็นเส้นทางถนนมิตรภาพที่อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น และเส้นทางรถไฟรางคู่ เชื่อมต่อไป สปป.ลาว–จีน ประโยชน์ที่กลุ่มจังหวัดจะได้จาก
การเป็นจุดเชื่อมต่อทั้งทางถนนและทางรถไฟเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดในการใช้
เส้นทางร่วมกัน 

 
2. วัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำน 

2.1. เพ่ือจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาขีดความสามารถ
การค้าระหว่างประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ในประเด็นเรื่อง 
2.1.1. ความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความเจริญเติบโตโดยคนใน

จังหวัดของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) 
2.1.2. ขีดความสามารถของอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดเพ่ือการส่งออก 
2.1.3. ปัญหาการส่งออกของผู้ประกอบการในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดที่ไม่ติดชายแดน 
2.1.4. ความเชื่อมโยงทางรถยนต์ รถไฟ ในการขนส่งคน สินค้า ในพ้ืนที่เศรษฐกิจที่ส าคัญที่

เชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัด และระหว่างกลุ่มจงัหวัด 
2.2. เพ่ือน าผลของการสัมมนาไปใช้ประโยชน์ 

2.2.1. ได้ข้อเสนอแนะในการสร้างความคิดเชื่อมโยงของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดในการแบ่ง
หน้าที่การผลิตตามความช านาญ และ/หรือตามห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิม (Value Chain) 

2.2.2. ได้ข้อเสนอแนะเพ่ิมขีดความสามารถอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดเพ่ือการส่งออก 
2.2.3. ทราบปัญหา และผลของปัญหาเพื่อการแก้ไขการส่งออกให้ดีขึ้น 
2.2.4. ได้ข้อเสนอแนะเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Industrial Zone) ที่

เหมาะสมในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัด 
2.2.5. ได้ข้อมูลส่วนหนึ่งเป็นแนวทางจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 
3. หน่วยงำนรับผิดชอบ 

3.1. หน่วยงานหลัก ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถาบัน
ยุทธศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3.2. หน่วยงานสนับสนุน ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ ส านักพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย และส านัก
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
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4. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
4.1. ได้ข้อเสนอแนะในการสร้างความคิดเชื่อมโยงของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดในการแบ่งหน้าที่

การผลิตตามความช านาญ และ/หรือตามห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิม (Value Chain) เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด (กรอ.
กลุ่มจังหวัด) พิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4.2. ได้ข้อเสนอแนะเพ่ิมขีดความสามารถอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดเพ่ือการส่งออก เพ่ือเสนอต่อ
อุตสาหกรรมจังหวัด  พัฒนาชุมชนจังหวัด พาณิชย์จังหวัด หอการค้าจั งหวัด สภา
อุตสาหกรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัด พิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4.3. ทราบปัญหา และผลของปัญหาเพ่ือการแก้ไขการส่งออกให้ดีขึ้น เพ่ือเสนอต่ออุตสาหกรรม
จังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด พาณิชย์จังหวัด หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด พิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4.4. ได้ข้อเสนอเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (LogisticsIndustrial Zone) ที่เหมาะสมในพ้ืนที่
กลุ่มจังหวัด เพ่ือเสนอต่อ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด 
พาณิชย์จังหวัด หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ในกลุ่มจังหวัด พิจารณา
ด าเนินการตามความเหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4.5. ได้ข้อมูลส่วนหนึ่ งเป็นแนวทางจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจั งหวัด เสนอต่อกลุ่มจังหวัด 
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด (กรอ.
กลุ่มจังหวัด) ส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  พิจารณาด าเนินการตามความ
เหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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ส่วนที ่2 
วิธีการศึกษา 

 
การศึกษาโครงการได้มีการศึกษาตามวัตถุประสงค์โครงการทั้งหมด 4 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย             

1) การศึกษาข้อมูลความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความเจริญเติบโตโดยคนใน
จังหวัดของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ( Inclusive Growth) 2) การศึกษาข้อมูล
ความสามรถของอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัด เพ่ือการส่งออก 3) ความเชื่อมโยงทางรถยนต์ รถไฟ ใน
การขนส่งคน สินค้า ในพ้ืนที่เศรษฐกิจที่ส าคัญที่เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด และระหว่างกลุ่มจังหวัด และ  
4) ปัญหาการส่งออกของผู้ประกอบการในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดที่ไม่ติดชายแดน ซึ่งมีวิธีการศึกษา 6 ส่วน 
ดังนี้ 

1. การจัดเก็บข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาขีดความสามารถการค้า
ระหว่างประเทศของกลุ่มจังหวัด 

2. การจัดเก็บข้อมูลภาคสนามเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาขีดความสามารถการค้าระหว่าง
ประเทศของกลุ่มจังหวัด 

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

4. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
การค้าระหว่างประเทศของกลุ่มจังหวัด เพ่ือน าเสนอให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของกลุ่มจังหวัด 

5. การจัดสัมมนาเพ่ือจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาขีด
ความสามารถการค้าระหว่างประเทศของกลุ่มจังหวัด 

6. สรุปผลการจัดสัมมนาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาขีดความสามารถ
การค้าระหว่างประเทศของกลุ่มจังหวัด 
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ภาพที่ 2-1 กรอบแนวคิดโครงการ 
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 ข้อมูลที่ได้จากเอกสาร เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับโครงการซึ่งเป็น
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าชายแดน ข้อมูลพ้ืนฐานของแต่ละ
จังหวัด ข้อมูลเกี่ยวข้องยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์
อาเซียน และนโยบายรัฐบาล ข้อมูลดังกล่าวได้ท าการศึกษาข้อมูลจากหนังสือ บทความ ข้อมูล
อินเตอร์เน็ต ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ซึ่งประกอบด้วยกัน ดังนี้ 
 1) สภาพปัจจุบันของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร ด้าน
อุตสาหกรรม ด้านประทานบัตรเหมืองแร่ของกลุ่มจังหวัด ด้านการแปรรูปอุตสาหกรรมการเกษตรของ
กลุ่มจังหวัด ด้านการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัด ด้านบริษัทและสินค้าของกลุ่มจังหวัดที่ส่งออก
ต่างประเทศ และด้านสินค้า OTOP ตลอดจนสินค้า OTOP ที่ส่งออกไปต่างประเทศของกลุ่มจังหวัด 
 2) ข้อมูลเกี่ยวกับ ความเชื่อมโยงทางรถยนต์ รถไฟ ในการขนส่งคน สินค้า ในพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ที่ส าคัญที่เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด และระหว่างกลุ่มจังหวัด 
 3) ข้อมูลเกี่ยวกับ การพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดเพ่ือการส่งออก 
 4) ข้อมูลเกี่ยวกับ ปัญหาการส่งออกของผู้ประกอบการในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดที่ไม่ติดชายแดน 
  

1. การจัดเก็บข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาขีดความสามารถการค้า
ระหว่างประเทศของกลุ่มจังหวัด 
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 การจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In–Depth Interview) ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key Informant) ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัด เพ่ือ
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ ในระหว่างวันที่ 7–13 สิงหาคม 2558 โดยการ
สัมภาษณ์หน่วยงานทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน  
 (1) ส่วนราชการของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด 
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนส านักงานจังหวัด ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง องค์การบริหารส่วน
จังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล ส านักงานอ าเภอตามแนวชายแดน เป็นต้น 
 (2) ภาคเอกชนของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
สมาคมผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับโครงการ เป็นต้น 
 

 การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญของแต่ละจังหวัด มีประเด็นในการสัมภาษณ์ ดังนี้  
1) ทิศทางการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมของจังหวัด เพ่ือการส่งออกสินค้า 
2) ทิศทางการพัฒนาจังหวัดภายใต้สภาวการณ์การลงทุนโครงการขนาดใหญ่ (Mega 

Project) ของรัฐบาล เช่น เส้นทางรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
โครงการอย่างไร 

3) การผลักดันเพ่ือให้การด าเนินการด้านการค้าต่างประเทศของจังหวัดมีขีดความสามารถ
เพ่ิมข้ึน 
 

  
ภาพที่ 2–2 สัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด            ภาพที่ 2–3 สัมภาษณ์พาณิชย์จังหวัดเอ็ด 
 

2. การจัดเก็บข้อมูลภาคสนามเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาขีดความสามารถการค้าระหว่าง
ประเทศของกลุ่มจังหวัด 
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ภาพที่ 2–4 สัมภาษณ์ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ   ภาพที่ 2–5 สัมภาษณ์ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 
   เศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                  จังหวัดขอนแก่น 
 

  
ภาพที่ 2–6 สัมภาษณ์หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม       ภาพที่ 2–7 สัมภาษณ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 
 

  
ภาพที่ 2-8 สัมภาษณ์หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์           ภาพที่ 2–9 สัมภาษณ์ที่ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง

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

1) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความ
เจริญเติบโตโดยคนในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) 

2) วิธีการศึกษาการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความ
เจริญเติบโตโดยคนในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) 
 
1) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความ
เจริญเติบโตโดยคนในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) 
 
 1.1) การวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input–Output Analysis) 
 ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตเป็นตารางของ Leontief (1953) เป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์โครงสร้างทางเศรษฐกิจและผลกระทบทางเศรษฐกิจ  เป็นตารางที่บอกถึงความสัมพันธ์
ระหว่างอุตสาหกรรมกับสาขาการผลิตต่าง ๆ ได้ และเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บรวบรวบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของประเทศให้เป็นระบบ โดยการแบ่งกิจกรรมเป็นหมวดหมู่ตามประเภทของสาขาการผลิต 
(Sector) เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การขนส่ง การก่อสร้าง และการบริการ เป็นต้น 
 แบบจ าลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต เป็นการอธิบายถึงการไหลเวียนของสินค้าและบริการ
ระหว่างสาขาการผลิตต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจอย่างแน่นอน ซึ่งโครงสร้างของตารางปัจจัยการผลิต
และผลผลิตแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ อุปสงค์ของการใช้ปัจจัยการผลิตและบริการ และปัจจัยการผลิต
ขั้นกลาง (Intermediate Input) และปัจจัยการผลิตขั้นต้น (Primary Input) หรือมูลค่าเพ่ิม ทางด้าน
แถวเป็นการกระจายผลผลิต (Output Distribution) 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 าลองตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของระบบเศรษฐกิจ 

 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 ด้านแนวนอน (Row) ได้แสดงการกระจายผลผลิตของสินค้าในแต่ละสาขา
การผลิต คือ ขายให้กับสาขาหรืออุตสาหกรรมอ่ืน  ๆ เ พ่ือใช้ เป็นปัจจัยการผลิตขั้นกลาง 
(Intermediate Demand) เพ่ือตอบสนองความต้องการขั้นสุดท้าย (Final Demand) ซึ่ง
ประกอบด้วยการบริโภคของครัวเรือน (Personal Consumption: C) การลงทุนภาคเอกชนมวลรวม
ภายในประเทศ (Gross Private Domestic Investment: I) รายจ่ายของรัฐบาล (Government 
Spending: G) การส่งออก (Exports: E) การน าเข้า (Imports: M) ในขณะที่ทางด้านแนวตั้ง 
(Column) ได้แสดงโครงสร้างการผลิตของแต่ละอุตสาหกรรมว่าต้องใช้ปัจจัยการผลิตอะไรบ้าง อัน
ได้แก่วัตถุดิบต่าง ๆ และปัจจัยการผลิตขั้นต้น (Primary Input) ซึ่งประกอบด้วย ค่าจ้างแรงงาน ก าไร 

ส่วนที่ 
1 

ส่วนที่ 
2 

 

ส่วนที่ 
4 

 

ส่วนที่ 3 
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ค่าเช่าที่ดิน และดอกเบี้ย รวมทั้งค่าเสื่อมราคา ภาษีทางอ้อมสุทธิ และเมื่อรวมราคาสินค้าน าเข้า 
(Import Goods) มาบันทึกไว้ในแบบจ าลองแล้ว แบบจ าลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตจะแสดงภาวะ
ของ Demand และ Supply ของสินค้าในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งก็คือภาวะดุลยภาพทั่วไปของสินค้าและ
บริการในระบบเศรษฐกิจแบบเปิด (General Equilibrium in The Opened Economics) และจาก
แบบจ าลองจะแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยการผลิต (Input) ที่เท่ากันกับผลผลิต (Output) เสมอ  
 จากโครงสร้างของแบบจ าลองตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของระบบเศรษฐกิจ สามารถ
อธิบายในรูปคณิตศาสตร์ได้โดย ในแต่ละแนวนอน (Row) จะแสดงถึงการกระจายผลผลิตของ
อุตสาหกรรม โดยสมมติให้มี n สาขาการผลิต คือ 
 

อุปสงค์รวม = อุปสงค์ข้ันกลาง + อุปสงค์ข้ันสุดท้าย 
หรือ 

1

n

ij i i

j

x F X


         (1) 

โดยที่   
ijx   = ความต้องการสินค้าอุตสาหกรรม i เพ่ือการผลิตสินค้าของอุตสาหกรรม j 

iX    = มูลค่าผลผลิตของอุตสาหกรรม i 

iF   = อุปสงค์ข้ันสุดท้ายที่มีต่อสินค้าอุตสาหกรรม i 
 n  = จ านวนสาขาของอุตสาหกรรม 
 i  = 1, 2, 3… n 
 j  = 1, 2, 3… n 
 

            ในท านองเดียวกัน ในแต่แนวตั้งจะแสดงถึงโครงสร้างการใช้จ่าย (หรือต้นทุน) การผลิต
สินค้าอุตสาหกรรม j คือ 
 

1

n

ij i j

i

x V X


         (2) 

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

 
 (2) ค่าสัมประสิทธิ์การผลิต (Technical Coefficients) 
 ข้อสมมติให้การใช้ปัจจัยการผลิตเป็นสัดส่วนโดยตรงกับมูลค่าของผลผลิต จากนั้นจึงน าข้อ
สมมติดังกล่าวมาหาค่าสัมประสิทธิ์การผลิตของตารางปัจจัยการผลิตผลผลิต ค่าสัมประสิทธิ์ทางตรง
เป็นค่าที่แสดงถึงสัดส่วนของมูลค่าของผลผลิตของสาขาเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่ถูกใช้เป็นปัจจัยการผลิตขั้น
กลางในการผลิตผลผลิตของสาขาเศรษฐกิจหนึ่งต่อมูลค่าผลผลิตทั้งหมดของสาขาเศรษฐกิจในมูลค่า 1 
หน่วยในระบบเศรษฐกิจหนึ่ง นอกจากนี้ ค่าสัมประสิทธิ์การผลิตของตารางปัจจัยการผลิตผลผลิต
ระดับประเทศและระดับภาคมีลักษณะคล้ายกันเนื่องจากเป็นการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ทางตรงของ
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ระบบเศรษฐกิจหนึ่งเท่านั้น ซึ่งสามารถค านวณหาสัมประสิทธิ์การผลิตได้โดยสมมติให้ ija คือ 
สัมประสิทธิ์ของ Input–Output หรือเรียกว่าค่าสัมประสิทธิ์การผลิตหรือค่าสัมประสิทธิ์ทางเทคนิค 
(Technical Coefficient) จะได้สมการการใช้ปัจจัยการผลิต (Input) ที่เป็นสัดส่วนโดยตรงกับมูลค่า
ของผลผลิต (Output) จะได้ว่า  

ij ij jx a X   หรือ  ij

ij

j

x
a

X
         (3) 

หมายความว่า สาขาการผลิตที่ i ใช้ปัจจัยการผลิตจากสาขา  j  เท่ากับ ija  เมื่อแทนสมการ 
(3) ลงในสมการที่ (1) จะได้ว่า 

1

n

ij j i i

j

a X F X


           (4) 

 
จากความสัมพันธ์ที่แสดงสามารถเขียนสมการ (4) ให้อยู่ในรูปเมทริกซ์ (Matrix Form) 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 เพื่อให้ได้มูลค่าผลผลิตซึ่งเป็นผลรวมทั้งแนวตั้งซึ่งแสดงถึงโครงสร้างการผลิต
และแนวนอนซึ่งแสดงถึงการกระจายผลผลิตของแต่ละสาขาเศรษฐกิจของแบบจ าลองปัจจัยการผลิต
และผลผลิตของภาคให้ค่าทั้ง 2 มีค่าเท่ากัน 

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

แต่จากผลการศึกษาของ Schaffer and Chu (1969) ท าการเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่า
สัมประสิทธิ์แบบ Location Quotient หลาย ๆ วิธี และได้ข้อสรุปว่าวิธีการประมาณค่าทุกวิธี
สามารถที่จะประมาณค่าสัมประสิทธิ์การผลิตของแบบจ าลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตภาค ได้
ใกล้เคียงกับค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จาการส ารวจ แต่วิธีการของ (Cross–Industry Location Quotient: 
CIQ) ให้ค่าประมาณการของการส่งออกและการน าเข้าระหว่างภูมิภาคได้แม่นย ากว่าวิธีอ่ืน ๆ 
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(3) ข้อสมมติของตารางปัจจัยการผลิตผลผลิต 
          ข้อสมมติที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์ทางตรงของตารางปัจจัยการผลิตผลผลิตมีค่าคงที่เสมอ กล่าวคือ
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีของฟังก์ชั่นการผลิตของแต่ละสาขาการผลิตโดยมีคุณสมบัติของ
การมีผลตอบแทนคงที่จากขนาดการผลิต (Constant Return to Scale) ตลอดจนไม่มีการประหยัด
และการไม่ประหยัดจากภายนอก (External Economies and Diseconomies) และไม่มีการ
ทดแทนกันของปัจจัยการผลิตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในราคาเปรียบเทียบปัจจัยการผลิต 
 ข้อสมมติที่ 2 เพ่ือให้ค่าสัมประสิทธิ์การผลิตของแต่ละสาขาเศรษฐกิจเป็นตัวแทนหรือ
ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมที่ถูกรวมอยู่ในสาขาเศรษฐกิจเดียวกัน ดังนั้นการแบ่ง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจเป็นสาขาเศรษฐกิจต่าง ๆ จะต้องเป็นการรวมอุตสาหกรรม
ที่มีความเหมือนกัน หรือมีความเก่ียวข้องกันเข้ามาไว้ในสาขาเศรษฐกิจเดียวกัน 
 
2) วิธีการศึกษาการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่ มีส่วนร่วมสร้างความ
เจริญเติบโตโดยคนในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) 
 วิ ธี ก ารศึ กษาการจั ดท าตารางปัจจั ยการผลิตและผลผลิตของกลุ่ มจั งหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 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 : ตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษเป็นสมมตติัวแปรค่า GPP ของแต่ละสาขาการผลติ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน 
 

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

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

หมายเหตุ : ตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษเป็นสมมติตัวแปรค่า GPP ของแต่ละสาขาการผลติ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน 
 

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

 
ตารางที่ 2–4 แสดงการปรับสาขาการผลิตจาก 58 สาขาการผลิต เป็น 47 สาขาการผลิต 
สาขาการผลิต 

(เดิม) 
สาขาการผลิตหลัก สาขาการผลิตย่อย 

สาขาการผลิต 
(ใหม)่ 

1 การท านา การปลูกข้าว 1 
2 ท าไร่ข้าวโพด การปลูกข้าวฟ่าง 

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

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

5 

   การปลูกพริกชี้ฟ้า 
   การปลูกพริกชี้หนู 
 

  
การปลูกพืชผักกินหัว (หอมแดงและหอม
ใหญ่) 

   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 
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ตารางที่ 2–4 แสดงการปรับสาขาการผลิตจาก 58 สาขาการผลิต เป็น 47 สาขาการผลิต 
สาขาการผลิต 

(เดิม) 
สาขาการผลิตหลัก สาขาการผลิตย่อย 

สาขาการผลิต 
(ใหม)่ 

   การท าไร่กาแฟ 
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 าเหมืองถ่านหินและน้ ามัน

ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ
การท าเหมืองลิกไนต์และการอัดให้เป็นก้อน 
การขุดเจาะน้ ามันปิโตรเลียมและก๊าซ
ธรรมชาติ 

12 

13 การท าเหมืองแรเ่หล็ก การท าเหมืองแร่เหล็ก 13 
14 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก การท าเหมืองแร่โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ยกเว้น

ยูเรเนียมและ แร่ทอเรียม 

14 
   การท าเหมืองหิน ทราย และดินเหนียว 
   การท าเหมืองแร่ที่ใช้ท าเคมีภัณฑ์และปุ๋ย 
   การท าเหมืองเกลือ 
 

  
การท าเหมืองแร่และเหมืองหินอื่น ๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภท ไว้ในท่ีอื่น 

15 โรงฆ่าสัตว ์  - ไม่มีการผลิต 
16 อุตสาหกรรมอาหาร การผลิตผลิตภณัฑ์อาหารและเครือ่งดื่ม 15 
17 โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 
18 การผลิตน้ าตาล 
19 การผลิตอาหารอื่น ๆ 
20 อาหารสตัว ์  - ไม่มีการผลิต 
21 เครื่องดื่ม การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 15 
22 การผลิตผลิตภณัฑ์ใบยาสูบ การผลิตยาสูบ 16 
23 การปั่นด้ายทอผ้าฟอกย้อม การผลิตสิ่งทอสิ่งถัก การผลิตเครื่องแต่งกาย 

รวมทั้งการตกแต่งและย้อมสีขนสัตว์ 
17 

24 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 
25 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ การผลิ ตกระดาษและผลิ ตภัณฑ์ จ าก

กระดาษ 
18 

26 การพิมพ ์ การพิมพ์โฆษณา การพิมพ์และการท าส าเนา
สื่อบันทึก 

19 

27 การผลิตเคมีพันธ์ขั้นมูลฐาน 
ปิโตรเคม ี

การผลิตเคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี 20 
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ตารางที่ 2–4 แสดงการปรับสาขาการผลิตจาก 58 สาขาการผลิต เป็น 47 สาขาการผลิต 
สาขาการผลิต 

(เดิม) 
สาขาการผลิตหลัก สาขาการผลิตย่อย 

สาขาการผลิต 
(ใหม)่ 

28 การผลิตปุ๋ยและยาปราบศตัรูพืช 
29 ผลิตภณัฑ์เคมีอื่น ๆ 
30 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม การผลิตถ่านโค้ก ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการ

กลั่นน้ ามันปิโตรเลียม และเชื้อเพลิงปรมาณู 
21 

31 ผลิตภณัฑ์จากยาง การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์
พลาสติก 

22 
32 ผลิตภณัฑ์จากพลาสติก 
33 ผลิตภณัฑ์ซีเมนต์และคอนกรตี  - ไม่มีการผลิต 
34 ผลิตภณัฑ์อโลหะ การผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ 23 
35 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 24 
36 การผลิตผลิตภณัฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก การผลิตเครื่องเรือนและการผลิตซึ่งมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอื่น 
25 

37 ผลิตภณัฑ์โลหะ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ท าจากโลหะประดิษฐ์ 
ยกเว้นเครื่องจักร และอุปกรณ์ 

26 

38 เครื่องจักรอุตสาหกรรม การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในท่ีอื่น 

27 

39 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

การผลิตเครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและ
เครื่องมือไฟฟ้า ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 

28 
 

  
การผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยุ 
โทรทัศน์และการสื่อสาร 

40 การผลิตยานยนต์และการ
ซ่อมแซม 

การผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง 
การบ ารุงรักษาและการซ่อมแซมยานยนต์ 

29 
 

41 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ การผลิตอุปกรณ์การขนส่งอ่ืน ๆ 30 
42 ผลิตภณัฑ์จากหนังสตัว ์ การฟอกและการตกแต่งหนังสัตว์ รวมทั้ง

การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ อานม้า 
เครื่องลากเทียมสัตว์ และรองเท้า 

31 

43 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้ การผลิตไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก 
ยกเว้นเครื่องเรือน รวมทั้งการผลิตสิ่งของ
จากฟางและวัสดุถักอื่น ๆ 

32 

44 การผลิตอื่น ๆ 
  
  

การผลิตเครื่องจักรส านักงาน เครื่องท าบัญชี
และ เครื่องค านวณ 

33 
 การผลิตเครื่องมือที่ใช้ทางการแพทย์ การวัด

ความเที่ยง อุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์
และนาฬิกา 

 กา ร น า ผ ลิ ต ภัณฑ์ เ ก่ า กลั บม า ใ ช้ ให ม่ 
(Recycling) 

45 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ การผลิตไฟฟ้า การเก็บและการจ่ายไฟฟ้า 
34  

  
การผลิตก๊าซและการจ่ายเช้ือเพลิงชนิดก๊าซ
ผ่านท่อ 

46 การประปา การเก็บน้ า การท าน้ าให้บริสุทธ์ิและการจ่าย
น้ า (การประปา) 

35 
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ตารางที่ 2–4 แสดงการปรับสาขาการผลิตจาก 58 สาขาการผลิต เป็น 47 สาขาการผลิต 
สาขาการผลิต 

(เดิม) 
สาขาการผลิตหลัก สาขาการผลิตย่อย 

สาขาการผลิต 
(ใหม)่ 

47 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย ก่อสร้างภาคเอกชน 36 
48 การก่อสร้างงานบริการ

สาธารณะ 
ก่อสร้างภาครัฐ 37 

49 การค้าส่ง ค้าปลีก การขายส่ง-ขายปลีก (ยกเว้นการขายยาน
ยนต์ และจักรยานยนต์) 

38 

 
  

การขายยานยนต์ และตัวแทนขายรถยนต์ 
และอุปกรณ์ประกอบยานยนต์ 

50 โรงแรมและภัตตาคาร โรงแรม ค่ายพัก และที่พักช่ัวคราว 39 
   ภัตตาคาร ร้านขายอาหาร และบาร์ 

51 การขนส่ง การขนส่งทางบกและการขนส่งทางท่อ
ล าเลียง 

40 

   การขนส่งทางน้ า 
   การขนส่งทางอากาศ 
 

  
บริการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและบริการ
ด้านการท่องเที่ยว 

52 การสื่อสาร การไปรษณีย์และการโทรคมนาคม 41 
53 การเงินและประกันภัย ตัวกลางทางการเงิน ไม่รวมการประกันภัย 

และ กองทุนบ าเหน็จบ านาญ 
42 

 
  

การประกันภัยและกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 
ยกเว้นการประกันสังคมภาคบังคับ 

   บริการเสริมสถาบันการเงิน 
54 อสังหาริมทรัพย ์ บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ 43 
55 การบริการธุรกิจ บริการให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยไม่มี

ผู้ควบคุม การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและ
ของใช้ในครัวเรือน 

44 

 
  

กิจกรรมด้านคอมพิวเตอร์และกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง 

   การวิจัยและพัฒนา 
   บริการด้านธุรกิจอื่น ๆ 

56 การบริการสาธารณะ การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ 
รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ 

45 

   การศึกษาภาครัฐบาล 
   บริการของโรงพยาบาลภาครัฐบาล 
   บริการด้านสังคมสงเคราะห์แบบไม่ให้ท่ีพัก 
 

  
การก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ การสุขาภิบาล
และบริการที่คล้ายคลึงกัน 

57 บริการอื่น ๆ การซ่อมของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ใน
ครัวเรือน 

46 

   กิจกรรมบริการทางการเกษตรอื่น ๆ 
   การศึกษาภาคเอกชน 
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ตารางที่ 2–4 แสดงการปรับสาขาการผลิตจาก 58 สาขาการผลิต เป็น 47 สาขาการผลิต 
สาขาการผลิต 

(เดิม) 
สาขาการผลิตหลัก สาขาการผลิตย่อย 

สาขาการผลิต 
(ใหม)่ 

   บริการโรงพยาบาลภาคเอกชน 
   บริการรักษาสัตว์ 
   สถานรับเลี้ยงเด็กตอนกลางวัน (Day-care) 
 

  
กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรม และการ
กีฬา 

   กิจกรรมด้านการบริการอื่น ๆ 
58 กิจกรรมที่จ าแนกไมไ่ด ้ องค์กรสมาชิก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 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 : ตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษเป็นสมมตติัวแปรค่า GPP ของแต่ละสาขาการผลติ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน 
 

(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 : ตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษเป็นสมมตติัวแปรค่า 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 
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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 : ตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษเป็นสมมตติัวแปรค่า 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 : ตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษเป็นสมมตติัวแปรค่า GPP ของแต่ละสาขาการผลติ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน 
 
(8) จากตารางที่ 2–8 ได้ตารางเมทริกซ์ของ CIQ น าอัตราส่วนของสาขาการผลิตตัวเองใน

แนวตั้ง เพ่ือหาเมทริกซ์เอกลักษณ์ ดังตารางที่ 2-9 
 

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 : ตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษเป็นสมมตติัวแปรค่า 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 : * เป็นการสมมตติัวเลขค่า CIQ ของแต่ละสาขาการผลติ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน 
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ตารางที่ 2–11 แสดงค่าของ Aij 
สาขาการผลิต 1 2 3 

1 0.25* 0.34*  
2    
3    

หมายเหตุ : * เป็นการสมมตติัวเลขค่า 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  
 

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 
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(14) จากตารางที่ 2-14 ได้แสดงตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตที่ Inverse Matrix ในแต่
ละสาขาการผลิต เพ่ือค่าทวีคูณการผลิต (Multiplier Type 1) ซึ่งค านวณจากการน าผลรวมในแนวตั้ง
ของสาขาการผลิตทั้งหมด ดังตารางที่ 2-14 เช่น สาขาการผลิตที่ 1 น าผลรวมในแนวตั้งของสดมภ์ที่ 
1 = a+d+g คือ ค่าทวีคูณการผลิตของสาขาการผลิตที่ 1  

  
2.2) ค่าตัวทวีคูณการผลิตจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต คือ ค่าที่แสดงการ

เปลี่ยนแปลงของสาขาการผลิต เมื่อมีรายได้เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย ภายใต้ข้อสมมติผลผลิตต่อขนาดคงที่ 
(Constant Return to Scale) คือ เมื่อมีลงทุน 1 หน่วย ก็ต้องมีรายได้เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย) ซึ่งแบ่งเป็น
ผลกระทบทางตรง คือ ค่า 1.00 และค่าที่เกิน 1.00 เป็นผลกระทบทางอ้อม เช่น จังหวัดอุดรธานี ใน
สาขาการท านา มีค่าตัวทวีคูณเท่ากับ 1.0489 หมายความว่า เมื่อมีเงินลงทุนในการท านา 1 ล้านบาท 
มีผลกระทบต่อรายได้ของจังหวัดอุดรธานี 1,048,900 บาท 
 

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

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

 
(1) ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) ของสาขาเกษตรกรรม  

=      

                 
 

  
ค่าความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) เป็นตัวบอกพฤติกรรมอุตสาหกรรมนั้นว่า

เป็นลักษณะต้นน้ ามากน้อยเพียงใด ถ้ามีค่ามาก แสดงถึงความเชื่อมโยงไปข้างหน้า หรือเป็นการผลิต
ต้นน้ ามาก 

(2) ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage) ของสาขาเกษตรกรรม  
=      

                 
 

 
ค่าความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage) เป็นตัวบอกพฤติกรรมอุตสาหกรรมนั้น

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

ผลต่างระหว่างค่าความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) และค่าความเชื่อมโยงไป
ข้างหลัง (Backward Linkage) มาก ท าให้มีความชัดเจนในการเป็นอุตสาหกรรมปลายน้ า หรือต้นน้ า
ที่ชัดเจนมาก เมื่อค่าความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) และค่าความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 
(Backward Linkage) เท่ากัน หมายความว่า อุตสาหกรรมนั้นเป็นอุตสาหกรรมกลางน้ า (ซึ่งเป็นกรณี
ที่หาได้ยากเม่ือพิจารณาในจุดทศนิยมมากกว่า 6 หลัก)  

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

1) สภาพปัจจุบันของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 
2) ความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความเจริญเติบโตโดยคนใน

จังหวัดของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth)  
3) ความเชื่อมโยงทางรถยนต์ รถไฟ ในการขนส่งคน สินค้า ในพ้ืนที่เศรษฐกิจที่ส าคัญที่

เชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัด และระหว่างกลุ่มจังหวัด 
4) ขีดความสามารถของอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดเพ่ือการส่งออก 
5) ปัญหาการส่งออกของผู้ประกอบการในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดที่ไม่ติดชายแดน 

  

4. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
การค้าระหว่างประเทศของกลุ่มจังหวัด 
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การจัดสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการค้าชายแดนของ

กลุ่มจังหวัด ผู้เข้าร่วมประชุมในการจัดสัมมนาเป็นตัวแทนจากภาคราชการ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมที่เกี่ยวข้องในกลุ่มจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด ซึ่งจัดสัมมนาในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง
แก่นนครา 2 โรงแรมวีวิช ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 69 คน ประกอบด้วย
จังหวัดขอนแก่น 18 คน จังหวัดร้อยเอ็ด 12 คน จังหวัดมหาสารคาม 17 คน และจังหวัดกาฬสินธุ์ 22 
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 เกษตรจังหวัด 
นักวิชาการสถาบันอุดมศึกษา พัฒนาชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

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

1) สภาพปัจจุบันของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 
2) ความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความเจริญเติบโตโดยคนใน

จังหวัดของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth)  
3) ความเชื่อมโยงทางรถยนต์ รถไฟ ในการขนส่งคน สินค้า ในพ้ืนที่เศรษฐกิจที่ส าคัญที่

เชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัด และระหว่างกลุ่มจังหวัด 
4) ขีดความสามารถของอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดเพ่ือการส่งออก 
5) ปัญหาการส่งออกของผู้ประกอบการในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดที่ไม่ติดชายแดน 
 

  
ภาพที่ 2–10 ถึง ภาพที่ 2-11 น าเสนอผลการศึกษาโครงการ โดยผู้อ านวยการสถาบันยุทธศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น                  

5. การจัดสัมมนาเพื่อจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา     
ขีดความสามารถการค้าระหว่างประเทศของกลุ่มจังหวัด 
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ภาพที่ 2–12 ถึง ภาพที่ 2-13 ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม               
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 การสรุปผลการจัดสัมมนาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาขีดความสามารถการค้า
ระหว่างประเทศของกลุ่มจังหวัด ได้แบ่งการสรุปเป็น 4 ส่วน ได้แก่  
 ส่วนที่ 1 บทน า 
 ส่วนที่ 2 วิธีการศึกษา 
 ส่วนที่ 3 รายงานการสัมมนาโครงการพัฒนาขีดความสามารถการค้าระหว่างประเทศของ
กลุ่มจังหวัด (รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 3) 
 ส่วนที่ 4 รายงานความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากที่ผู้เข้าร่วมประชุมการพัฒนาขีดความสามารถ
การค้าระหว่างประเทศของกลุ่มจังหวัด (รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 4) 
 ส่วนที่ 5 สรุปผลการสัมมนา และข้อเสนอแนะการพัฒนาขีดความสามารถการค้าระหว่าง
ประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

6. สรุปผลการจัดสัมมนาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาขีดความสามารถ
การค้าระหว่างประเทศของกลุ่มจังหวัด 
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ส่วนที่ 3 
รายงานการสัมมนา 

การพัฒนาขีดความสามารถการค้าระหว่างประเทศ 
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

 
โดย รองศาสตราจารย์สุเมธ แก่นมณี 

ผู้อ านวยการสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 โครงการการพัฒนาขีดความสามารถการค้าระหว่างประเทศของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับศูนย์ปฏิบัติการร่วม
กลุ่มจั งหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศ
ไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งซึ่งได้ลงนาม MOU เพ่ือให้บริการวิชาการกับจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

วัตถุประสงค์ในการสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาขีด
ความสามารถการค้าระหว่างประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ในประเด็น
เรื่องความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความเจริญเติบโตโดยคนในจังหวัดของกลุ่ม
จังหวัด (Inclusive Growth)  

1. ขีดความสามารถของอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดเพ่ือการส่งออก 
2. ปัญหาการส่งออกของผู้ประกอบการในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดที่ไม่ติดชายแดน 
3. ความเชื่อมโยงทางรถยนต์ รถไฟ ในการขนส่งคน สินค้า ในพ้ืนที่เศรษฐกิจที่ส าคัญที่

เชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัด และระหว่างกลุ่มจังหวัด 
ในการเปิดเสรีอาเซียน หากกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด 

ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ไม่สามารถที่จะท าให้มีขีดความสามารถที่ดีแล้ว จะไปค้าขายได้
อย่างไร ซึ่งหมายถึง ทุกคน ทุกกลุ่ม แม้มีนักธุรกิจท าธุรกิจหลายอย่างมากมาย แต่ผู้ประกอบการต่าง 
ๆ หลายคนก็ต้องพัฒนา เพราะความสามารถมีความแตกต่างกัน  

ข้อมูลน าเสนอ 
ส่วนที่ 1 สภาพปัจจุบันของกลุ่มจังหวัด 
ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความเจริญเติบโตโดยคนใน

จังหวัดของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth)  
ส่วนที่ 3 ความเชื่อมโยงด้านทางรถไฟ รถยนต์ ในการขนส่งคน สินค้า ในพ้ืนที่เศรษฐกิจที่

ส าคัญที่เชื่อมโยงในกลุ่มจังหวัด และระหว่างกลุ่มจังหวัด 
ส่วนที่ 4 ขีดความสามารถของอุตสาหกรรมในจังหวัดและในกลุ่มจังหวัด เพ่ือการส่งออก  
ส่วนที่ 5 ปัญหาการส่งออกของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัด ที่ไม่ติดชายแดน  
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1. สภาพปัจจุบันของกลุ่มจังหวัด 
1.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ค าว่ากลุ่มจังหวัดโดยนิยามให้จังหวัดหลักจังหวัด

หนึ่งที่มีความเติบโตและเชื่อว่าจังหวัดหลักนั้น ท าให้จังหวัดที่อยู่ร่วมกันในกลุ่มเติบโตไปด้วย กลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และ
มหาสารคาม  

 
ภาพที่ 3-1 แสดงล าดับผลิตภณัฑม์วลรวมของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
จากภาพที่ 3-1 พบว่า GPP ปี 2556 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

จ านวน 368,301 ล้านบาท ซึ่งเป็นอันดับสองของทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
กลุ่มจังหวัด(GPP) มากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดขอนแก่น มูลค่า 190,826 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 52 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด รองลงมา จังหวัดร้อยเอ็ดมูลค่า 
71,058 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์
มูลค่า 54,072 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด และจังหวัด
มหาสารคามมูลค่า 52,315 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด 
ตาล าดับ สัดส่วนสาขาการผลิตภาคบริการสูงเป็นอันดับ 1 มูลค่า 118,290 ล้านบาท หรือร้อยละ 32 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด รองลงมา ภาคอุตสาหกรรมมูลค่า 116,209 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 31 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด ภาคการเกษตรมูลค่า 81,156 ล้านบาท หรือ      
ร้อยละ 22 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด ตามล าดับ เมื่อพิจารณา GPP ในรายจังหวัดของ
กลุ่มจังหวัด พบว่า จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ มีสาขาการบริการน า รองลงมาเป็น
สาขาการเกษตร และอุตสาหกรรม ตามล าดับ ในขณะที่จังหวัดขอนแก่นมีสาขาอุตสาหกรรมน าเป็น
อันดับ 1 รองลงมาเป็น สาขาการบริการ และการเกษตร ตามล าดับ ตามภาพที่ 3–2 และภาพที่ 3–3  

  



3-3 

 
ภาพที่ 3–2 แสดงผลิตภณัฑม์วลรวมของจังหวัดและกลุม่จังหวัด 

 

 
ภาพที่ 3–3 แสดงผลิตภณัฑม์วลรวมของจังหวัดและกลุม่จังหวัด (ตอ่) 
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1.2 ด้านเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัด 
 

 
ภาพที่ 3–4 แสดงพืชเศรษฐกิจหลกัของกลุ่มจังหวัด 

 
จากภาพที่ 3–4 พบว่า พืชเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ข้าว (ข้าวนาปี) อ้อย มัน

ส าปะหลัง และยางพารา สัดส่วนเนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปีของกลุ่มจังหวัดสูงสุดร้อยละ 84 เมื่อ
เปรียบเทียบกับอ้อย ร้อยละ 9 มันส าปะหลัง ร้อยละ 5 และยางพารา ร้อยละ 2 ของเนื้อที่เก็บเกี่ยว
พืชเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ในรายจังหวัดแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ มีสัดส่วนเนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปีสูงสุดร้อยละ 96, 73, 95 และ 
71 ของเนื้อที่เก็บเกี่ยวพืชเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัด ตามล าดับ 
 

 
ภาพที่ 3–5 แสดงเนื้อท่ีเก็บเกี่ยวพืชเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด แยกตามจังหวัด (ไร่) 

จากภาพที่ 3–5 เมื่อพิจารณาชนิดพืชเศรษฐกิจที่ปลูกของกลุ่มจังหวัด พบว่า จังหวัดร้อยเอ็ด
มีสัดส่วนพ้ืนที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปีมากที่สุด ร้อยละ 34 ของเนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปีของกลุ่มจังหวัด 
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จังหวัดกาฬสินธุ์มีพ้ืนที่เก็บเก่ียวมันส าปะหลัง และยางพารา มากที่สุด ร้อยละ 39 และ 50 ของเนื้อที่
เก็บเก่ียวมันส าปะหลังและยางพาราของกลุ่มจังหวัด ตามล าดับ จังหวัดขอนแก่นมีพ้ืนที่เก็บเกี่ยวอ้อย 
และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากที่สุด ร้อยละ 39 และ 50 ของเนื้อที่เก็บเกี่ยวอ้อยและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของ
กลุ่มจังหวัด ตามล าดับ 

 

 
ภาพที่ 3–6 แสดงพื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตต่อไร่ข้าวนาปีของกลุ่มจังหวัด 

 
จากภาพที่ 3–6 สัดส่วนพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปีในปี 2557 พบว่า จังหวัดร้อยเอ็ด มีพ้ืนที่เก็บ

เกี่ยวข้าวนาปีมากที่สุด ร้อยละ 34 รองลงมาเป็น จังหวัดมหาสารคาม ร้อยละ 23 จังหวัดขอนแก่น 
ร้อยละ 26 จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 17 ของพ้ืนที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปีของกลุ่มจังหวัด เมื่อพิจารณา
ผลผลิตต่อไร่ข้าวนาปี พบว่า จังหวัดร้อยเอ็ดมีผลผลิตต่อไร่มากที่สุด 375 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือ 
มหาสารคาม 374 กิโลกรัมต่อไร่ กาฬสินธุ์ 364 กิโลกรัมต่อไร่ และขอนแก่นน้อยที่สุด 339 กิโลกรัม
ต่อไร่ ตามล าดับ 

 

 
            ภาพที่ 3–7 แสดงสิทธิการถือครองที่ดินท านาของกลุ่มจงัหวัด 
 

จากภาพที่ 3–7 พบว่า การถือครองที่ดินของเกษตรกรผู้ปลูกนาข้าวทั่วไปที่มีการใช้สารเคมี 
และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ประเภทนาข้าวทั่วไป สิทธิการถือครองที่ดินในการท านาในกลุ่ม
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จังหวัดส่วนใหญ่เป็นที่นาตนเอง ร้อยละ 94.55 เช่าที่นา ร้อยละ 4.01 และมีที่นาท าฟรี ร้อยละ 4.67 
ส่วนนาอินทรีย์ เป็นที่นาตนเองร้อยละ 86.88 และ นาเช่าร้อยละ 13.12  

 
ภาพที่ 3–8 แสดงขนาดเนื้อที่การถือครองท่ีดินท านา 

 
จากภาพที่ 3–8 พบว่า ขนาดเนื้อที่การถือครองที่ดินท านา ในกลุ่มจังหวัด นาข้าวทั่วไป ส่วน

ใหญ่ถือครองที่นาท ากินน้อยกว่า 20 ไร่ ร้อยละ 40.65 รองลงมาถือครองเนื้อที่ 20–40 ไร่ ร้อยละ 
40.44 และมีการถือครองที่นาท ากินมากกว่า 40 ไร่ ร้อยละ 18.9 สัดส่วนการถือครองที่ดินท านาของ
นาอินทรีย์ ส่วนใหญ่ถือครองที่นาท ากินน้อยกว่า 20 ไร่ ร้อยละ 53.22 รองลงมาถือครองเนื้อที่ 20–
40 ไร่ ร้อยละ 25.54 และมีการถือครองที่นาท ากินมากกว่า 40 ไร่ ร้อยละ 21.25 

 
ในภาพรวมขนาดการถือครองการท านาของเกษตรที่ถือครองที่ดินท านามีเนื้อที่ที่ต่ ากว่า 40 

ไร่ ค่อนข้างมาก ประมาณร้อยละ 70–80 ถือครองที่นามากกว่า 40 ไร่ขึ้นไปค่อนข้างน้อย  

 
ภาพที่ 3–9 แสดงพื้นที่เพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อครัวเรือน 
 

จากภาพที่ 3–9 พบว่า พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อครัวเรือนของกลุ่มจังหวัด ประมาณ 
23.31 ไร่ เมื่อพิจารณารายจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์มีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อครัวเรือน 29.1 ไร่ 
รองลงมาเป็นขอนแก่น 23.2 ไร่ ร้อยเอ็ด 20.62 ไร่ และมหาสารคาม 20.32 ไร่  

สิ่งที่พบประการหนึ่งคือ ปัญหาความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกร มีเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่
เพียงพอ ประมาณการการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวในกลุ่มจังหวัดทั้งหมดประมาณ 147,000 ตันต่อปี ความ
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ต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยประมาณของจังหวัดร้อยเอ็ด 48,000 ตันต่อปี ขอนแก่น 40,000 ตันต่อปี 
มหาสารคาม 35,000 ตันต่อปี และกาฬสินธุ์ 24,000 ตันต่อปี มีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวใน 3 จังหวัด คือ 
ร้อยเอ็ด ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ รวมกันผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ไม่เกิน 20,000 ตันต่อปี ที่เหลือเกษตรกร
ต้องซื้อจากศูนย์ข้าวชุมชน จากร้านค้าเอกชน เป็นต้น ดังนั้น ตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นสิ่งที่ส าคัญอีกสิ่ง
หนึ่งที่น่าสนับสนุนที่จะท าให้เกิดการขยายตัวขึ้น แต่ยังไม่ดีนักเพราะว่าการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐานนั้น เกษตรกรต้องใช้ความละเอียดและมีเวลาให้ในนาของตนเองมาก เพราะ
มีความพิถีพิถันประณีตกว่าจะได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีมาตรฐาน จึงไม่มีใครท ามากนัก ส่วนใหญ่ปลูกข้าว 
โดยใช้ปุ๋ยใช้สารเคมีมาก มีเวลาอยู่ในนาน้อย เป็นปัญหาประการหนึ่ง เพราะไปท างานนอกภาค
การเกษตรที่มีรายได้ที่ดีกว่า การท านาปัจจุบันใช้วิธีการโทรศัพท์ เป็นผู้จัดการนา เป็นผู้ประกอบการ
ในการท านาไม่ใช่ชาวนามากขึ้นตามล าดับ  

 
ภาพที่ 3–10 แสดงจ านวนการใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวเปลือกในการท านา 

 
จากภาพที่ 3–10 พบว่า จ านวนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกในการท านา ในนาข้าวทั่วไปใน

กลุ่มจังหวัดมีการใช้เมล็ดพันธุ์ เฉลี่ย 9.02 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนนาข้าวอินทรีย์ เฉลี่ย 8.75 กิโลกรัมต่อไร่  
 
พ้ืนที่ท านาของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัดส่วนใหญ่ท านานอกเขตชลประทาน โดยนาข้าว

ทั่วไปเป็นนานอกเขตชลประทาน ร้อยละ 88.13 นาข้าวอินทรีย์ เป็นนานอกเขตชลประทาน ร้อยละ 
83.75  

ในกลุ่มจังหวัด เกษตรกรนาข้าวทั่วไปปลูกข้าวใช้พันธุ์ขาวดอกมะลิ105 หรือข้าวหอมมะลิ 
ปทุมธานี ชัยนาท ไรซ์เบอร์รี และกข.6 โดย ส่วนใหญ่ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ105 ร้อยละ 47.69 
รองลงมาปลูกข้าว กข.6 ร้อยละ 47.56 โดย จังหวัดร้อยเอ็ดปลูกข้าวขาวดอกมะลิ105 มากสุด ร้อย
ละ 60.2 ขอนแก่นปลูกข้าว กข.6 มากสุด ร้อยละ 65.5 นาข้าวอินทรีย์ ส่วนใหญ่ปลูกข้าวขาวดอก
มะลิ105 และเป็นการท านาปีมากกว่านาปรัง  
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ภาพที่ 3–11 แสดงต้นทุนการปลกูข้าวของกลุ่มจังหวัด 
 

จากภาพที่ 3–11 พบว่า ต้นทุนการผลิตข้าวส่วนใหญ่เป็นค่าปุ๋ย พันธุ์ข้าว แรงงาน การใช้
แรงงานปักด า ปัจจุบันแรงงานหายากมากขึ้น ราคาค่าจ้างแรงงานสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระจุกตัวใน
ตอนฝนตกมากมีน้ าเพียงพอในการท านา หรือตอนเกี่ยวข้าว เป็นช่วงที่แรงงานมีการขึ้นค่าแรงสูง 
นอกจากต้องเลี้ยงเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง ต้องเลี้ยงข้าว ค่าจ้างแรงงานประมาณ 400 บาทต่อคนต่อวัน
เป็นอย่างน้อย ต้นทุนของค่าจ้างเครื่องจักร จากข้อมูลของต ารวจทางหลวงในปี 2557 มีรถเกี่ยวนวด
ข้าวเข้ามาในภาคอีสานมากที่สุด แสดงว่ามีการจ้างรถเก่ียวนวดมากขึ้น และค่าใช้จ่ายในการท านาเริ่ม
มีมากข้ึน ต้นทุนเฉลี่ยการปลูกข้าวต่อไร่ของกลุ่มจังหวัดเฉลี่ย 6,085 บาท ประกอบด้วย 1) ค่าวัตถุดิบ 
ร้อยละ 15.85 ได้แก่ ต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีมากที่สุด รองลงมาเป็น ต้นทุนค่าพันธุ์ข้าว และต้นทุนค่าปุ๋ย
อินทรีย์ ตามล าดับ 2) ต้นทุนค่าแรงงานคน ร้อยละ 27.66 ได้แก่ ค่าจ้างแรงงานในการปักด า หว่าน 
ไถ ค่าจ้างเก็บเกี่ยว ใส่ปุ๋ย และแรงงานตนเอง 3) ต้นทุนค่าแรงงานเครื่องจักร ร้อยละ 27.55 ได้แก่ 
ค่าจ้างรถไถนา ค่าจ้างรถเกี่ยวนวดข้าว ค่าจ้างเครื่องสูบน้ า และค่าจ้างรถขนไปขาย และ 4) ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการผลิต ร้อยละ 28.95 ได้แก่ ต้นทุนค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถไถนา ค่าเช่าที่ดิน และค่าภาษี
ที่ดิน ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยจังหวัดร้อยเอ็ดสูงสุด จ านวน 7,584.90 บาท กาฬสินธุ์ จ านวน 6,126 บาท 
ขอนแก่น จ านวน 5,478 บาท และมหาสารคาม จ านวน 5,153 บาท ตามล าดับ  

 
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (ROC) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถาบันยุทธศาสตร์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เสนอข้อมูลเพ่ือที่จะลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวหลายเรื่อง ได้แก่ การมีเครื่องมือกลางในการผลิต เครื่องเกี่ยวนวดข้าว โดยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) หรือองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เป็นหน่วยงานบริหารจัดการ แต่ติดขัดใน
เรื่องงานพัสดุ ซึ่งแก้ไขได้ ข้อเสนออีกเรื่องจากสาเหตุที่มีการขายข้าวกันมากในช่วงหลังการเก็บเกี่ยว 
และต้องการเงินสดทันที ท าให้ราคาข้าวตก เพราะปัญหาความชื้นของข้าว ปัญหาการปลอมปนเรื่อง
เมล็ดพันธุ์ หรือแม้แต่ปัญหาเรื่องการไมท่ราบราคา แล้วถูกกดราคา สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขมีการ
เสนอในเรื่องการตรวจวัดความชื้น มีเครื่องมือตรวจวัดความชื้นกลาง เครื่องทดสอบในการสีข้าวดู
เปอร์เซ็นต์ของข้าวหักมากน้อยเพียงใด โดยหน่วยงานกลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือจังหวัด กระทรวง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ส่วนใหญ่ที่พบแม้แต่ข้าว
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อินทรีย์ หรือข้าว GAP เมื่อเกษตรกรขายข้าวแล้วผู้รับซื้อก็ไปเทกองรวมกันท าให้ราคาไม่แตกต่างกัน 
นโยบายของจังหวัดพยายามสนับสนุนเพ่ือให้เป็นข้าวอินทรีย์ ข้าวเพ่ือสุขภาพของประชาชน แต่
วิธีการจัดการที่หน้าโรงสีทีย่ังมีการเทกองรวมกันของข้าวต่าง ๆ ยากท่ีจะสนับสนุนในเรื่องพ้ืนที่ท าข้าว
อินทรีย์ให้มากข้ึน ยกเว้นว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความแตกต่างด้านราคาในการรับซื้อข้าวอินทรีย์ 
ข้าว GAP หลายจังหวัดประสบความส าเร็จ และหลายจังหวัดเริ่มต้นท าข้าว GAP แล้วขยายพ้ืนที่ให้
มากขึ้น รัฐบาลให้ความส าคัญกับการลดต้นทุนการผลิต ขอเสนอว่า การที่จะลดค่าใช้จ่ายของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนั้นสามารถลดได้ทั้งในกระบวนการผลิต และหลังจากที่ข้าว หรือผลผลิตออกจาก
ไร่นาแล้ว ผลผลิตออกมาแล้ว ประเด็นที่เสนอ โรงสีต้องท าในเรื่องความรับผิดชอบกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR) โรงสีจัดหารถบรรทุกไปซื้อข้าว
จากชาวนาในพ้ืนที่ เพราะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งจากไร่นาหรือจากบ้านที่
ตากข้าวแล้วค่าขนส่งประมาณ 300–600 บาทต่อเที่ยวขึ้นอยู่กับปริมาณและระยะทาง กรณีที่รีบขาย
ออกไปข้าวมีความชื้น ข้อเสนอต้องมีฉางข้าว เป็นฉางข้าวพลาสติกที่ออกค่าใช้จ่ายร่วมกันระหว่างรัฐ
ส่วนหนึ่ง ชาวนาส่วนหนึ่ง สามารถชะลอการขายได้ ถ้าขายข้าวหมดแล้วฉางข้าวพลาสติกเอาไปใช้ใส่
น้ าเพ่ือบริโภคในช่วงฤดูแล้งได้ ได้ออกแบบเพ่ือที่ว่าจะท าให้ได้ประโยชน์แล้วได้ใช้ชะลอในการขาย
ข้าว นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์กลาง ซึ่งเป็นข้อเสนอที่เสนอขึ้นไป คือเครื่องเกี่ยว
นวด เครื่องอุปกรณ์กลางส าหรับของชาวนาในพื้นท่ีเพ่ือลดต้นทุน แต่ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีความแตกต่างจากภาคอ่ืน คือ มีที่ดินน้อย ฉะนั้นการเกี่ยวนวดต้องมีการบริหารจัดการที่ดี ส่วนใหญ่
ที่มองว่าถ้าเป็นส่วนราชการใช้ได้ปีเดียวก็เสียหาย แต่การบริหารจัดการที่ดี คือ ต้องมีหน่วยงานใน
ก ากับ เพราะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นนิติบุคคลที่สามารถบริหารจัดการได้ เพ่ือให้เครื่องมือ
เหล่านี้เลี้ยงตัวเอง 

  
ตารางที่ 3–1 แสดงความเหมาะสมด้านกายภาพของดินในการปลูกข้าว (ร้อยละ) 

จังหวัด เหมาะสมที่สุด เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมเล็กน้อยถึงไม่เหมาะสม 
ร้อยเอ็ด 10.8 74.9 14.3 
ขอนแก่น 7.0 57.9 36.0 
มหาสารคาม 5.8 55.3 38.9 
กาฬสินธุ ์ 8.0 63.7 28.3 
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน ปรับปรุงโดยศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
จากตารางที่ 3–1 พบว่า ความเหมาะสมด้านกายภาพของดินในการปลูกข้าว ในพ้ืนที่กลุ่ม

จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด มีความเหมาะสมที่สุดในท านาประมาณ ร้อยละ 10.8 เหมาะสมปานกลาง ร้อย
ละ 74.9 พ้ืนที่ไม่เหมาะสมส่วนใหญ่เปลี่ยนเป็นการปลูกอ้อยมากขึ้น โดยที่เปลี่ยนโครงสร้างการผลิต
จากไร่นาจากการผลิตท านาก็ไปปลูกอ้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความเหมาะสมที่สุดในการท านา รอง
จากจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยละ 8.0 ขอนแก่น ร้อยละ 7.0 และมหาสารคาม ร้อยละ 5.8 ตามล าดับ ส่วน
พ้ืนทีเหมาะสมเล็กน้อยคือไม่เหมาะสมจังหวัดมหาสารคามมากที่สุด ร้อยละ 38.9 รองลงมา จังหวัด
ขอนแก่น 36.0 กาฬสินธุ์ ร้อยละ 28.3 และร้อยเอ็ด ร้อยละ 14.3 ตามล าดับ 

จังหวัดร้อยเอ็ด มีโรงสีขนาดใหญ่ 21 โรงงาน ขนาดกลาง 5 โรงงาน มีผู้ขายส่ง 21 ราย ท่า
ข้าว 85 ราย มีกลุ่มเกษตรกรจดทะเบียนเพื่อรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indicator: 
GI) ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ จ านวน 6 ราย ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย สหกรณ์
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การเกษตรสุวรรณภูมิ กลุ่มเกษตรกรจีไอบ้านขวาว สมาคมเกษตรอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้ วิสาหกิจ
ชุมชนข้าวกล้องเพ่ือสุขภาพทุ่งกุลาร้องไห้ และวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ลุ่มน้ าเสียวน้อย สิ่งที่
พบคือ ข้าวสามารถแปรรูปได้หลากหลาย แต่ที่พบ คือ มักใช้เทคโนโลยีต่ า ต้นทุนต่ าในการผลิตแปร
รูป ข้าวมีการแปรรูปอย่างหลากหลายมากแต่ก็ต้องใช้เทคโนโลยีต้นทุนสูง ซึ่งเป็นโอกาสของ
ผู้ประกอบการในการจะแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเหล่านี้ให้เข้าสู่การใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น  

จากภาพที่ 3–12 พบว่า อ้อย จังหวัดขอนแก่นมีสัดส่วนพ้ืนที่เก็บเกี่ยวมากสุด ร้อยละ 62 
รองลงมาเป็น จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 32 

 

 
ภาพที่ 3-12 แสดงเนื้อท่ีเก็บเกี่ยวและผลผลิตต่อไร่อ้อยของ  ภาพที่ 3-13 แสดงห่วงโซ่อุปทานของอ้อย 
                พื้นที่กลุ่มจังหวัด 
 

จากภาพที่ 3–13 พบว่า ห่วงโซ่อุปทานของอ้อย สามารถน าไปแปรรูป การผลิตสินค้าด้าน
อาหารต่าง ๆ เครื่องดื่มต่าง ๆ การแปรรูปที่พบปัจจุบัน คือ โรงงานต่าง ๆ ซื้ออ้อยเข้าไปเป็นจ านวน
มากนั้น ไม่ได้หมายความว่าต้องไปผลิตน้ าตาลแต่มีการแปรรูปเพ่ือการใช้แปรรูปของพลังงาน และ 
Return By Product หรือผลได้จากการผลิตนั้นเกิดจากรายได้จะสูงขึ้น  
 

 
ภาพที่ 3–14 แสดงเนื้อท่ีเก็บเกี่ยวและผลผลิตต่อไร่         ภาพที่ 3–15 แสดงห่วงโซ่อุปทานมันส าปะหลัง 
                 มันส าปะหลังของกลุ่มจังหวัด 
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จากภาพที่ 3–14 พบว่า จังหวัดกาฬสินธุ์มีพ้ืนที่เก็บเกี่ยวมันส าปะหลังมากที่สุด ร้อยละ 39 
รองลงมาเป็นจังหวัดขอนแก่น ร้อยละ 35 และจังหวัดกาฬสินธุ์มีผลผลิตต่อไร่สูงสุดในกลุ่มจังหวัด
จ านวน 3,394 กิโลกรัมต่อไร่ 

จากภาพที่ 3–15 พบว่า ห่วงโซ่อุปทานของการแปรรูปมันส าปะหลังมีมาก แต่ในพ้ืนที่มีการ
แปรรูปน้อย เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วพ้ืนที่ได้อะไร ต้องหาโอกาสในการผลิตของพ้ืนที่ 
เพ่ือที่จะให้มีการผลิตและเลือกการผลิตในพ้ืนที่มากข้ึน  
 

 
ภาพที่ 3–16 แสดงเนื้อท่ีเก็บเกี่ยวและผลผลิตต่อไร่ยางพารา ภาพที่ 3–17 แสดงห่วงโซ่อุปทานของยางพารา 
                 ของกลุ่มจังหวัด 
 

จากภาพที่ 3–16 พบว่า จังหวัดกาฬสินธุ์มีพ้ืนที่กรีดยางพารามากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนในกลุ่ม
จังหวัด ร้อยละ 50 จังหวัดอ่ืนในกลุ่มจังหวัดมีพ้ืนที่กรีดยางน้อย การแปรรูปยางพารา ในจังหวัด
กาฬสินธุ์มีการแปรรูป แต่การยกระดับการแปรรูปมีน้อย การใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นน้อย  

ประเทศมาเลเซียมีงานวิจัยเรื่องการการแปรรูปสินค้าจากยางพารากว่า 3,000 ชนิด จังหวัด
หรือกลุ่มจังหวัดอาจต้องซื้อ Know How เข้ามาใช้ การแปรรูปได้ยางแท่ง ยางก้อนก้นถ้วย ชาวบ้าน
ท าได้ประมาณนี้ อาจต้องเชิญผู้ประกอบการมาลงทุนร่วม ขอเสนอเรื่องกองทุนพัฒนาอุตสาหกรรม
เมือง ท าคนเดียวไม่ได้ หลายคนร่วมกันแลกเปลี่ยนได้ จะท าให้พ้ืนที่สามารถขับเคลื่อนออกไปได้
มากมาย 

 
1.3 ด้านอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัด 
ข้อมูลจากอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัด กลุ่มประเภทอุตสาหกรรมหลักของจังหวัด

ร้อยเอ็ด ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรหลัก ๆ ได้แก่โรงสีข้าว จ านวน 38 โรงงาน และโรงอบ
ข้าว ลานรับซื้อข้าว จ านวน 82 โรงงาน กลุ่มอุตสาหกรรมอโลหะ จ านวน 81 โรงงาน ประกอบด้วย 
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และอิฐดินเผา กลุ่มอุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ จ านวน 76 โรงงาน 
ได้แก่ เครื่องเรือน เครื่องเฟอร์นิเจอร์ การท าเขียงจากไม้ สถิติการจดทะเบียนสะสมโรงงาน
อุตสาหกรรมใน จังหวัดร้อยเอ็ด เดือนกรกฎาคม 2558 จ าพวก 1 คือ โรงงานที่มีก าลังการผลิตน้อย
กว่า 20 แรงม้า 99 โรงงาน เงินลงทุนรวม 285.34 ล้านบาท จ้างแรงงาน 624 คน จ าพวก 2 คือ 
โรงงานที่มีก าลังการผลิตกว่า 20–50 แรงม้า จ านวน 424 โรงงาน จ านวนเงินลงทุนรวม 12,328.57 
ล้านบาท จ้างแรงงาน 7,718 คน จ าพวก 3 คือ โรงงานที่มีก าลังการผลิตมากกว่า 50 แรงม้า จ านวน 
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523 โรงงาน จ านวนเงินลงทุนรวม 12,613.91 ล้านบาท จ้างแรงงาน 8,342 คน มีข้อคิดเห็นสามารถ
ต่อยอดขึ้นไปในระดับที่สูงได้มากน้อยเพียงใด (ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด, กรกฎาคม 
2558) 

จังหวัดขอนแก่น กลุ่มอุตสาหกรรมหลักของจังหวัด ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมอโลหะ จ านวน 
234 โรงงาน ประกอบด้วย วัสดุก่อสร้าง เช่น คอนกรีตและคอนกรีตผสมเสร็จ การผลิตอิฐดินเผา และ
สุขภัณฑ์จากเซรามิก กลุ่มอุตสาหกรรมโลหะ จ านวน 220 โรงงาน ประกอบด้วย การผลิตชิ้นส่วนและ
ซ่อมเครื่องยนต์ เช่น โรงกลึง ชิ้นส่วนที่ใช้ในการก่อสร้าง เครื่องใช้ในครัวเรือน และโรงงานผลิตอุปกรณ์
แม่พิมพ์ กลุ่มอุตสาหกรรมขนส่ง จ านวน 179 โรงงาน เช่น ศูนย์บริการรถยนต์ โรงงานซ่อมรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร จ านวน 152 โรงงาน ประกอบด้วย การผลิตน้ าดื่ม น้ าแข็ง 
โรงงานกุนเชียง ไส้กรอก และโรงงานฆ่าสัตว์ กลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ จ านวน 127 โรงงาน สถิติการจด
ทะเบียนสะสมโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดขอนแก่น เดือนกรกฎาคม 2558 ข้อมูลจากอุตสาหกรรม
จังหวัดขอนแก่น จ าพวก 1 คือ โรงงานที่มีก าลังการผลิตน้อยกว่า 20 แรงม้า จ านวน 2,750 โรงงาน 
เงินลงทุน 266.46 ล้านบาท จ้างแรงงาน 3,573 คน จ าพวก 2 คือ โรงงานที่มีก าลังการผลิต 20-50 
แรงม้า จ านวน 519 โรงงาน เงินลงทุน 921.89 ล้านบาท จ้างแรงงาน 3,884 คน จ าพวก 3 คือ โรงงาน
ที่มีก าลังการผลิตมากกว่า 50 แรงม้า จ านวน 931 โรงงาน จ านวนเงินลงทุน 107,185.69 ล้านบาท 
จ้างแรงงาน 47,962 คน (ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น, กรกฎาคม 2558) 

อุตสาหกรรมหลักในจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร จ านวน 34 โรงงาน 
ประกอบด้วยโรงงานน้ าตาล เช่น น้ าตาลทรายดิบ น้ าตาลทรายขาว น้ าตาลทรายบริสุทธิ์ โรงงาน
ผลิตภัณฑ์จากนมสด และผลิตอาหารจากแป้ง กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร จ านวน 69 โรงงาน 
ประกอบด้วยการผลิตแป้งเช่น แป้งมันส าปะหลัง  การสีข้าวและอบเมล็ดข้าวเปลือก และข้าวโพด กลุ่ม
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม จ านวน 2 โรงงาน ประกอบกิจการเกี่ยวกับโซดา และน้ าดื่ม การจดทะเบียน
สะสมโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดมหาสารคาม ในเดือนกรกฎาคม 2558 จ าพวก 1 คือ โรงงานที่มี
ก าลังการผลิตน้อยกว่า 20 แรงม้า จ านวน 2,146 โรงงาน จ าพวก 2 คือ โรงงานที่มีก าลังการผลิตน้อย
กว่า 20–50 แรงม้า จ านวน 119 โรงงาน เงินลงทุน 535.55 ล้านบาท จ้างแรงงาน 690 คน จ าพวก 3 
คือ โรงงานที่มีก าลังการผลิตมากกว่า 50 แรงม้า จ านวน 320 โรงงาน เงินลงทุน 10,725.90 ล้านบาท 
จ้างแรงงาน 10,410 คน (ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม, กรกฎาคม 2558) 

อุตสาหกรรมหลักในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ จ านวน 45 โรงงาน เช่น 
การผลิตส่งและจ าหน่ายไฟฟ้า การผลิตก๊าซชีวภาพ และการผลิตไอน้ าของกิจการโรงแรม กลุ่ม
อุตสาหกรรมการเกษตร ประกอบด้วย การผลิตแป้งมันส าปะหลัง การสีข้าว และการท ามันเส้น 
ตามล าดับ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วย การผลิตน้ าตาลดิบและน้ าตาลทราย การผลิต
น้ าแข็งก้อนเล็ก และการผลิตเม็ดสาคู เส้นก๋วยเตี๋ยว ตามล าดับ สถิติการจดทะเบียนสะสมโรงงาน
อุตสาหกรรมในจังหวัดมหาสารคาม เดือนกรกฎาคม 2558 จ าพวก 2 คือ โรงงานที่มีก าลังการผลิต
น้อยกว่า 20–50 แรงม้า จ านวน 153 โรงงาน จ านวนเงินลงทุน 201.24 ล้านบาท จ้างแรงงาน 645 
คน จ าพวก 3 คือ โรงงานที่มีก าลังการผลิตมากกว่า 50 แรงม้า จ านวน 389 โรงงาน จ านวนเงินลงทุน 
15,376.96 ล้านบาท จ้างแรงงาน 8,784 คน (ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์, กรกฎาคม 
2558) 
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            ภาพที่ 3–18 แสดงประโยชน์ของหินปูน และทรายแก้ว 
 
 กลุ่มจังหวัดมีแร่ธาตุที่น ามาใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เช่น ทรายแก้ว หินอุตสาหกรรมชนิด
หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง มีการขอประทานบัตรเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในสินแร่
ทรายแก้วที่ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ราย น ามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมท าขวดแก้ว ส่วนจังหวัด
ขอนแก่นมีการขอประทานบัตรสินแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 11 ราย สิ่งที่พบคือ สินแร่ที่ได้
ประทานบัตรนั้นไม่ได้มีการแปรรูปในพ้ืนที่เท่าที่ควร ส่วนใหญ่แปรรูปเล็กน้อย ใช้เทคโนโลยีต่ า ต้องมี
เทคโนโลยี ณ วันนี้ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีการพัฒนาในการที่ยกระดับของการแปรรูปมากขึ้น 

 
1.4 ด้านการค้าของกลุ่มจังหวัด 
ด้านการส่งออก ข้อมูลจากส านักส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(กรกฎาคม 2558) จังหวัดขอนแก่น มีบริษัทส่งออก 61 แห่ง ร้อยเอ็ด 9 แห่ง กาฬสินธุ์ 7 แห่ง และ
มหาสารคาม 4 แห่ง รวมทั้งหมด 81 แห่ง มี 44 บริษัทได้รับการส่งเสริมจาก BOI ประเภทสินค้าที่
ส่งออกของจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ อะไหล่แทรกเตอร์ รถแทรกเตอร์ รถบรรทุก เสื้อผ้า ที่นอน       
แหอวน แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักร อุปกรณ์นิรภัย ผ้าทอมือ วัตถุดิบ อุปกรณ์ โรงโม่หิน อุปกรณ์
การแพทย์ เฟอร์นิเจอร์ ค้าข้าว สมุนไพร กระเบื้อง เซรามิก โรงงานฟอกหนัง กระเบื้อง อาหาร ไฟ
เบอร์ สิ่งทอ เครื่องส าอาง ผ้าฝ้ายทุกชนิด ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บริการท าความสะอาด ดอกไม้
ตกแต่งบ้าน รองเท้า ระบบไอที พลาสติก ก๊าซ ผ้าไหม หลังคาเหล็ก โรงสีข้าว สมุนไพรสปา ไข่ ไก่ 
ของตกแต่งบ้าน ประเภทสินค้าส่งออกของจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ ไม้แปรรูป เครื่องดื่ม แป้งมัน 
เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ รับเหมา
ก่อสร้าง เสื้อผ้า จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ ไส้กรอกปลา อุปกรณ์เครื่องมือทางการเกษตร ผ้า ข้าว เครื่อง
สุขภัณฑ์ ที่นอนปิกนิก ผ้าห่ม ผ้าปู และจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ แป้งมันส าปะหลัง ไม้แปรรูป 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  
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สินค้า OTOP มีการส่งออกไปต่างประเทศพอสมควร  
จังหวัดร้อยเอ็ด 
1. ประเภทอาหาร จ านวน 5 กลุ่ม ผู้ผลิตสินค้าที่ส่งออก ข้าวหอมมะลิ หน่อไม้ดอง น้ าผึ้ง 

ปลาร้าบองสุก ส่งออกไปประเทศเบลเยี่ยม จีน ไต้หวัน จีน ญี่ปุ่น และยุโรป 
2. ผ้าและเครื่องแต่งกาย จ านวน 11 กลุ่ม ผู้ผลิตประเภทผ้าคลุมไหล่ เสื้อสตรี หมวก

ยางพารา รองเท้าสตรี รองเท้าหนัง ผ้าไหมมัดหมี่ เข็มขัดกะลามะพร้าวปักเส้นไหม ส่งออกไปประเทศ
ญี่ปุ่น สปป.ลาว แคนาดา ออสเตรเลีย เวียดนาม กัมพูชา สิงคโปร์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส 
อินโดนีเชีย 

3. ของใช้ จ านวน 7 กลุ่ม ผู้ผลิตประเภทกระเป๋าพวงกุญแจ พิณไฟฟ้า ป้ายอักษร ตะกร้า
พลาสติก โคมไฟต้นมะพร้าว กบน้อยเล่นดนตรี รังไหมประดิษฐ์ ส่งออกไปประเทศ สปป.ลาว 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี ออสเตรีย มาเลเซีย นอร์เวย์ กัมพูชา เวียดนาม ไต้หวัน 

4. สมุนไพร จ านวน 1 กลุ่ม ผู้ผลิตส่งออก การบูรหอม ส่งออกไป ประเทศเยอรมนี 
จังหวัดขอนแก่น 
1. ประเภทอาหาร จ านวน 3 กลุ่ม ผู้ผลิตสินค้าที่ส่งออก ขนมทองพับ กุนเชียงปลา เผือก

ทอดกรอบ ส่งออกไปประเทศ สปป.ลาว เวียดนาน จีน ฮ่องกง 
2. เครื่องดื่ม จ านวน 5 กลุ่ม ผู้ผลิตส่งออกนมสดพาสเจอร์ไรซ์จืด สมุนไพรใบหม่อน ขิงผง

ส าเร็จรูป ชาเขียวใบหม่อน มะตูมผงส าเร็จรูป ส่งออกไปประเทศ สปป.ลาว จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน 
3. ผ้าและเครื่องแต่งกาย จ านวน 16 กลุ่ม ผู้ผลิตประเภทผ้าคลุมไหล่ เสื้อ กระเป๋าผ้าฝ้าย 

เครื่องประดับเงิน กระเป๋าผ้าฝ้าย ผ้าไหมมัดหมี่ กระเป๋าสตรี ส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา     
สปป.ลาว จีน กัมพูชา เวียดนาม ญี่ปุ่น เยอรมนี ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน สวีเดน อินเดีย 

4. สมุนไพร จ านวน 2 กลุ่ม ผู้ผลิตส่งออก ออยย์สปา เสลดพังพอน น้ ามันสูตรไพล ส่งออก
ไป สปป.ลาว จีน กัมพูชา 

จงัหวัดมหาสารคาม 
1. ประเภทอาหาร จ านวน 2 กลุ่ม ผู้ผลิตสินค้าที่ส่งออก ปลาร้าบอง น้ าจิ้มสุกี้ ส่งออกไป

ประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา 
2. ผ้าและเครื่องแต่งกาย จ านวน 1 กลุ่ม ผู้ผลิตประเภทเครื่องประดับหินสี ส่งออกไป

ประเทศสหรัฐอเมริกา  
3. สมุนไพร จ านวน 1 กลุ่ม ผู้ผลิตส่งออก ลูกประคบสมุนไพร ส่งออกไป ประเทศญี่ปุ่น 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
1. ผ้าและเครื่องแต่งกาย จ านวน 11 กลุ่ม ผู้ผลิตประเภทกระเป๋า ผ้าคลุมไหล่ ผ้าไหมแพรวา 

หมวกคาวบอย ชุดเด็ก เสื้อส าเร็จรูป ส่งออกไปประเทศ สปป.ลาว เวียดนาม กัมพูชา สิงคโปร์ 
สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมนี จีน อิตาลี ญี่ปุ่น อังกฤษ   

2. ของใช้ จ านวน 9 กลุ่ม ผู้ผลิตประเภทดอกไม้ประดิษฐ์ หมอนขวาง ตุ๊กตา (ผ้า ยางพารา) 
พิณ ผ้าม่าน กระเป๋าลายขิด พรมหน้าเตียง ไม้กวาดหยากไย่  ส่งออกไป สปป.ลาว สเปน 
สหรัฐอเมริกา จีน เมียนมา อังกฤษ สวีเดน  ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น 
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2. ความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความเจริญเติบโตโดยคนในจังหวัดของ
กลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) และการพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงไป
ข้างหน้า (Forward Linkage) ที่มีผลในการเพิ่มมูลค่าต่ออุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงไปข้างหลัง 
(Backward Linkage) ของกลุ่มจังหวัด 

 
วิเคราะห์โดยน าตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 58 สาขาการผลิต จาก ส านักบัญชี

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

การวิเคราะห์แต่ละสาขาการผลิตเพ่ือดูว่าแต่ละสาขามีความเชื่อมโยงกันอย่างไร สาขาการ
ผลิตมีความเชื่อมโยงมากน้อยอย่างไรในแต่ละจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แต่ไม่สามารถตอบได้ว่าใครเป็น
ผู้ผลิต หรือผลิตที่ไหนกับใคร และตลาดอยู่ที่ไหน 

ในเรื่องของการเชื่อมโยงกระบวนการต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ยกตัวอย่างพืชเศรษฐกิจ 
เช่น อ้อย สมมติให้อ้อยเป็นต้นน้ า การผลิตจากต้นน้ าของอ้อย คือ ยาปราบศัตรูพืช ปุ๋ย แรงงาน ท่อน
พันธุ์ ส่วนของกลางน้ า และปลายน้ าของอ้อย คือ กากอ้อย กากน้ าตาล น้ าตาลทรายดิบ ซึ่งกากอ้อย
สามารถท าเป็นปุ๋ย เชื้อเพลิงชีวมวล กากน้ าตาลสามารถท าเป็นสุรา เบียร์ และแอลกอฮอล์ ส่งท าให้
ผลิตเป็นกรดอะซิติก และเอทานอล น้ ามันแก๊สโซฮอลล์ ส่วนน้ าตาลทรายดิบใช้เป็นวัตถุดิบในการท า
ขนมหวานต่าง ๆ ในส่วนของอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง แป้งมัน สามารถน ามาท าขนมได้ เพราะอ้อย
เป็นกระบวนการผลิตต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าที่สามารถสร้างผลผลิตได้ต่อเนื่อง เป็นสิ่งส าคัญควร
มีกิจกรรมกลางน้ าและปลายน้ าให้มาก เพราะเป็นการเพิ่มมูลค่า และสร้างสินค้าใหม่ ๆ ได้ ซึ่งเป็นผล
การเชื่อมโยงของอ้อย เช่น อ้อยเป็นปลายน้ าที่ส่งผลให้กับต้นน้ าเป็นยาปราบศัตรูพืช ปุ๋ย และแรงงาน 
เรียกผลของการเชื่อมโยงนี้ว่าการเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage) ส่วนการเชื่อมโยงไป
ข้างหน้า (Forward Linkage) ของอ้อยเป็นต้นน้ าส่งเข้าในโรงงานต่าง ๆ ที่มีรายได้ และรายจ่ายเกิดขึ้น
มากมาย หากมีผลในการเชื่อมจากกลางน้ ามาก มีรายได้มาก ทิศทางมูลค่าเพ่ิมข้ึน ท าให้รายได้ของกลุ่ม
จังหวัดเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย ดังภาพที่ 3–19  
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                        ภาพที่ 3–19 แสดงตัวอย่างอธิบายต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าของอ้อย 
 

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

001 การท านา สาขานี้ประกอบด้วยการท านาทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้า รวมทั้งผลพลอยได้
ซึ่ง ได้แก่ ฟางข้าว 

002 การท าไร่ข้าวโพด สาขานี้ประกอบด้วยการท าไร่ข้าวโพด เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ข้าวโพดหวาน และผลพลอยได้ การปลูกข้าวฟ่าง 

003 การท าไร่มันส าปะหลัง สาขานี้ประกอบด้วยหัวมันสด และผลพลอยได้ซึ่ง ได้แก่ ต้นมัน 
และใบมันส าปะหลัง 

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

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

006 การท าไร่อ้อย สาขานี้ประกอบด้วยการเพาะปลูกอ้อย ทั้งอ้อยที่เข้าโรงงานผลิตน้ าตาล 
และอ้อยรับประทาน 

007 การท าสวนยางพารา สาขานี้ประกอบด้วยการเพาะปลูกยางพารา น้ ายางดิบ และยาง
แผ่นดิบ 

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

009 การปศุสัตว์ สาขานี้ประกอบด้วยการเลี้ยงโค กระบือ เพ่ือส่งโรงฆ่าสัตว์ เพ่ือการส่งออก 
เพ่ือท าพันธุ์ การเลี้ยงไว้ใช้งาน รวมทั้งน้ านมสดและผลพลอยได้ต่าง ๆ เช่น มูลสัตว์ เป็นต้น การเลี้ยง
ไก่เนื้อ เป็ด สัตว์ปีกอ่ืน ๆ ไข่ไก่ ไข่เป็ด การเลี้ยงสุกร ปศุสัตว์อ่ืน ๆ การเลี้ยงสัตว์อ่ืน ๆ 
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010 การป่าไม้ สาขานี้ประกอบด้วย ไม้สัก ไม้ยาง ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ตะเคียน ไม้แดง ไม้ประดู่ 
ไม้ตะแบก และไม้อ่ืน ๆ การปลูกไม้ ผลิตไม้ และหาของป่า 

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

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

013 การท าเหมืองแร่เหล็ก สาขานี้ประกอบด้วยการขุดและแต่งแร่เหล็ก 
014 การท าเหมืองแร่อ่ืนที่มิใช่แร่เหล็ก ยกเว้นยูเรเนียม และแร่ทอเรียน สาขานี้ประกอบด้วย

การขุดและแต่งแร่อ่ืนที่มิใช่แร่เหล็ก เช่น พลวง โครไมต์ ทองแดง แมงกานีส โคลัมไบต์ แทนตาไลต์ ซี
โนไทท์ สังกะสี เซอร์คอน และแร่ตะก่ัว ฯลฯ การท าเหมืองหิน ทราย และดินเหนียว การท าเหมืองแร่
ที่ใช้ท าเคมีภัณฑ์และปุ๋ย การท าเหมืองเกลือ การท าเหมืองแร่ และเหมืองหินอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในที่อ่ืน 

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

016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ สาขานี้ประกอบด้วยการผลิต ซิการ์ บุหรี่ และยาเส้น 
017 การผลิตสิ่งทอ เสื้อผ้า การผลิตเครื่องแต่งกาย สาขานี้ประกอบด้วยการทอผ้าจากฝ้าย 

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

กระดาษพิมพ์เขียน กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษแข็ง กระดาษคราฟท์ กระดาษสา และเศษ
กระดาษ เป็นต้น 

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

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

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

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

023 การผลิตผลิตภัณฑ์อโลหะอ่ืน ๆ สาขานี้ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ยิปซัม ปลาสเตอร์ และ
ผลิตภัณฑ์แอสเบสทอส อ่ืน ๆ ผลิตภัณฑ์หินที่มิได้ท าการผลิตเกี่ยวเนื่องกับการท าเหมืองหิน และ
ผลิตภัณฑ์แร่อโลหะอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในสาขาอ่ืน ๆ 
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024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการซึ่งด าเนิน
กิจการหลักเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานซึ่งประกอบด้วยกรรมวิธีทุก
ขั้นตอนนับตั้งแต่การถลุงด้วยเตาถลุงแร่แบบพ่นลม จนถึงขั้นก่ึงส าเร็จรูปในโรงรีดและโรงหล่อ 

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

026 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ท าจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้นเครื่องจั กร
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 รวมทั้งการผลิตชิ้นส่วนของเครื่ องจักร
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 การผลิตเครื่ องมือที่ใช้ทาง
การแพทย์ การวัดความเที่ยง อุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ และนาฬิกา ของเล่นเด็ก ร่ม ซิป 
กระดุม ขอติดเสื้อ ดอกไม้ประดิษฐ์ เพชรพลอยเทียม ภาพวาด การน าผลิตภัณฑ์เก่ากลับมาใช้ใหม่ 
(Recycling) เป็นต้น 
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034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานต่าง ๆ เช่น 
ผลิตจากพลังน้ า น้ ามันเตา ก๊าซธรรมชาติ และการขนส่งทางท่อ เป็นต้น การส่งและการจ าหน่ายพลัง
ไฟฟ้าให้กับผู้ ใช้ตามครัว เรือน สถานประกอบการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม กิจการ
สาธารณประโยชน์ รวมทั้งโรงผลิตไฟฟ้าที่อุตสาหกรรมปั่นเอง 

035 การประปา สาขานี้ประกอบด้วยกิจการและโรงงานซึ่งด าเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการท า
น้ าให้บริสุทธิ์ การจ่ายหรือจ าหน่ายให้แก่ผู้ใช้ตามบ้านเรือน สถานประกอบการอุตสาหกรรม พาณิช
ยกรรม และกิจการสาธารณประโยชน์ 

036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย สาขานี้ประกอบด้วยการก่อสร้างอาคารใหม่ส าหรับเป็นที่อยู่
อาศัย เช่น บ้านพักอาศัย ตึกแถว อาคารชุด อพาทเมนต์และหอพัก กิจกรรมที่เกี่ยวกับการต่อเติม 
การซ่อมทาสี การตกแต่งอาคาร รวมทั้งการเดินสายไฟ ระบบเครื่องท าความเย็น มูลค่าการก่อสร้างใน
สาขานี้ไม่รวมค่าที่ดิน 

037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ สาขานี้ประกอบด้วยการก่อสร้างและต่อเติมงาน
บริการสาธารณะ เช่น การก่อสร้างเข่ือนและโครงการชลประทาน การก่อสร้างภาครัฐ เป็นต้น 

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

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

040 การขนส่ง สาขานี้ประกอบด้วยการบริการขนส่งทางรถไฟ ทั้งการขนส่งผู้โดยสารและ
การขนส่งสินค้า สถานประกอบการซึ่งให้บริการทางด้านการขนส่งผู้โดยสารโดยรถแท็กซี่ รถโดยสาร
ประจ าทางระหว่างจังหวัด และยานพาหนะอ่ืน เช่น สามล้อ เป็นต้น การบริการขนส่งสินค้าทางบก
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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 การขนส่งผู้โดยส ารและ
สินค้าทางอากาศ ทั้งการให้บริการโดยทั่วไป และบริการเช่าเหมาเฉพาะบุคคล การด าเนินงาน
เกี่ยวกับท่าอากาศยาน สนามบินและเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ เช่น สถานีวิทยุการ
บิน ศูนย์ควบคุมการบิน สถานีเรดาร์ และการให้เช่าอากาศยาน กิจการที่ตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินกิ จการ
เกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง โดยท าหน้าที่เป็นตัวแทนจัดการเดินทางท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าและ
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 การบริการอื่น ๆ สาขานี้ประกอบสถานประกอบการในด้านบริการที่มิได้รวมไว้ในสาขา
อ่ืน ได้แก่ การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน กิจกรรมบริการทางการเกษตรอ่ืน ๆ 
การศึกษาภาคเอกชน บริการโรงพยาบาลภาคเอกชน บริการรักษาสัตว์ สถานรับเลี้ยงเด็กตอน
กลางวัน (Day Care) กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา กิจกรรมด้านการบริการอื่น ๆ 
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047 กิจกรรมที่ไม่สามารถจ าแนกสาขาการผลิตได้ สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการที่
มิได้จัดไว้ในสาขาอ่ืนหรือกิจกรรมที่ไม่สามารถจ าแนกไว้ในสาขาการผลิตใด ๆ ลูกจ้างในครัวเรือนส่วน
บุคคล 
 

การวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 
 
การขั บ เ คลื่ อน ใน เชิ ง เ ศ รษฐกิ จขอ งภาค เอกชนทั้ ง หมดของกลุ่ ม จั งหวั ดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ซึ่งมีการเชื่อมโยง 2 ลักษณะ คือ 1) ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า 2) 
ความเชื่อมโยงไปข้างหลังของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ค่าความเชื่อมโยงไปข้างหน้า คือ การแสดงความส าคัญของสาขาการผลิตนั้นที่เป็นผู้ป้อน
ผลผลิตในรูปของปัจจัยการผลิตขั้นกลางให้กับสาขาการผลิตอ่ืน ๆ เช่น สาขาการท าอ้อยส่งอ้อยไปยัง
โรงงาน สาขาการแปรรูปน้ าตาล ไปสาขาการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม แก็สโซฮอล์ เป็นต้น 

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

เมื่อสาขาการผลิตนั้นมีค่าความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่า 1 หมายความว่า สาขาการผลิต
นั้นมีลักษณะเป็นการเชื่อมโยงไปข้างหน้า และเมื่อค่าความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่าค่าความ
เชื่อมโยงไปข้างหลังหมายความว่า ลักษณะของสาขาการผลิตนั้นมีเป็นลักษณะเป็น สาขาการผลิต
แบบมีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า  

เช่นเดียวกัน เมื่อสาขาการผลิตนั้นมีค่าความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่า 1 หมายความว่า 
สาขาการผลิตนั้นมีลักษณะเป็นการเชื่อมโยงไปข้างหลัง และเมื่อค่าความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่า
ค่าความเชื่อมโยงไปข้างหน้า หมายความว่า ลักษณะของสาขาการผลิตนั้นมีลักษณะเป็น สาขาการ
ผลิตแบบมีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 

ภาพรวมผลการวิเคราะห์จ านวนสาขาการผลิตจ านวน 47 สาขาการผลิต ที่มีความเชื่อมโยง
ไปข้างหน้า/และมีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 

 
ตารางที่ 3-2 แสดงจ านวนสาขาการผลิตที่เช่ือมโยงไปข้างหน้า และเช่ือมโยงไปข้างหลังของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ร้อยเอ็ด ขอนแกน่ มหาสารคาม กาฬสนิธุ ์ อีสานกลาง 
สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยง
ไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) 
มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไปข้าง
หลัง (Backward Linkage: BL)  

28 24 29 25 24 

สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยง
ไปข้างหลัง (Backward Linkage: 
BL) มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไป
ข้างหน้า (Forward Linkage: FL)  

19 23 18 22 23 

รวม 47 47 47 47 47 
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จังหวัดร้อยเอ็ด สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) 
มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) จ านวน 28 สาขาการผลิต เป็น
สาขาที่มีการผลิตกลางน้ า และปลายน้ ามากที่สุด สนับสนุนสร้างมูลค่าเพ่ิม กลางน้ าและปลายน้ า
เพ่ิมเติมโดยพิจารณาจากความต้องการของตลาด 

 
ตารางที่ 3–3 แสดงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไปข้าง

หลัง (BL) ของจังหวัดร้อยเอ็ด 
ล าดับ รหัส ประเภทสาขาการผลิต 

1 24 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
2 8 การปลูกพืชอื่น ๆ  
3 34 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 
4 20 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 
5 44 การบริการธุรกิจ 
6 1 การท านา 
7 7 ท าสวนยางพารา 
8 40 การขนส่ง 
9 25 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 
10 14 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 
11 41 การสื่อสาร 
12 10 การป่าไม้ 
13 17 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 
14 47 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 
15 33 การผลิตอื่น ๆ  
16 46 บริการอื่น ๆ  
17 43 อสังหาริมทรัพย์ 
18 11 การประมง 
19 6 ท าไร่อ้อย 
20 45 การบริการสาธารณะ 
21 35 การประปา 
22 2 ท าไร่ข้าวโพด 
23 12 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ 
24 13 การท าเหมืองแร่เหล็ก 
25 18 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 
26 21 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 
27 28 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
28 31 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 

 
 จังหวัดร้อยเอ็ด สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) 
มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) จ านวน 19 สาขาการผลิต เป็นสาขา
ที่ควรเพ่ิมการเชื่อมโยงไปข้างหน้า คือเพ่ิมการผลิตกลางน้ า และปลายน้ า โดยสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้ า
โดยพิจารณาจากความต้องการของตลาด 
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ตารางที่ 3–4 แสดงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไป

ข้างหน้า (FL) ของจังหวัดร้อยเอ็ด 
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 

1 3 ท าไร่มันส าปะหลัง 
2 4 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 
3 5 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 
4 9 การปศุสัตว์ 
5 15 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
6 16 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 
7 19 การพิมพ์ 
8 22 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 
9 23 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 
10 26 ผลิตภัณฑ์โลหะ 
11 27 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 
12 29 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 
13 30 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  
14 32 โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 
15 36 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 
16 37 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 
17 38 การค้าส่ง ค้าปลีก 
18 39 โรงแรมและภัตตาคาร 
19 42 การเงินและประกันภัย 

 
จังหวัดขอนแก่น สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) 

มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) จ านวน 24 สาขาการผลิต เป็น
สาขาที่มีการผลิตกลางน้ า และปลายน้ า แต่ควรเพ่ิมการผลิตกลางน้ าและปลายน้ าเพ่ิมเติม โดย
พิจารณาจากความต้องการของตลาด 
 
ตารางที่ 3–5 แสดงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไปข้าง

หลัง (BL) ของจังหวัดขอนแก่น 
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 

1 20 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 
2 18 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 
3 44 การบริการธุรกิจ 
4 27 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 
5 12 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ 
6 34 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 
7 8 การปลูกพืชอื่น ๆ  
8 17 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 
9 15 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
10 14 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 
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ตารางที่ 3–5 แสดงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไปข้าง
หลัง (BL) ของจังหวัดขอนแก่น 

ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 
11 40 การขนส่ง 
12 33 การผลิตอื่น ๆ  
13 7 ท าสวนยางพารา 
14 41 การสื่อสาร 
15 28 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
16 10 การป่าไม้ 
17 1 การท านา 
18 43 อสังหาริมทรัพย์ 
19 11 การประมง  
20 6 ท าไร่อ้อย 
21 35 การประปา 
22 13 การท าเหมืองแร่เหล็ก 
23 21 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 
24 25 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 

 
จังหวัดขอนแก่น สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) 

มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) จ านวน 23 สาขาการผลิต เป็นสาขา
ที่ควรเพ่ิมการเชื่อมโยงไปข้างหน้า คือเพ่ิมการผลิตกลางน้ า และปลายน้ า โดยสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า
โดยพิจารณาจากความต้องการของตลาด 
 
ตารางที่ 3–6 แสดงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) ของจังหวัดขอนแก่น 
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 

1 19 การพิมพ์ 
2 22 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 
3 29 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 
4 39 โรงแรมและภัตตาคาร 
5 32 โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 
6 31 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 
7 2 ท าไร่ข้าวโพด 
8 37 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 
9 30 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  
10 42 การเงินและประกันภัย 
11 24 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
12 23 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 
13 47 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 
14 26 ผลิตภัณฑ์โลหะ 
15 5 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 
16 46 บริการอื่น ๆ  
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ตารางที่ 3–6 แสดงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไป
ข้างหน้า (FL) ของจังหวัดขอนแก่น 

ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 
17 9 การปศุสัตว์ 
18 4 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 
19 16 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 
23 38 การค้าส่ง ค้าปลีก 
21 36 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 
22 45 การบริการสาธารณะ 
23 3 ท าไร่มันส าปะหลัง 

 
จังหวัดมหาสารคาม สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: 

FL) มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) จ านวน  29 สาขาการผลิต 
เป็นสาขาท่ีมีการผลิตกลางน้ า และปลายน้ ามากที่สุด สนับสนุนสร้างมูลค่าเพ่ิม กลางน้ าและปลายน้ า
เพ่ิมเติมโดยพิจารณาจากความต้องการของตลาด 

 
ตารางที่ 3–7 แสดงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไปข้าง

หลัง (BL) ของจังหวัดมหาสารคาม 
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 

1 34 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 
2 44 การบริการธุรกิจ 
3 24 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
4 7 ท าสวนยางพารา 
5 8 การปลูกพืชอื่น ๆ  
6 1 การท านา 
7 42 การเงินและประกันภัย 
8 40 การขนส่ง 
9 17 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 
10 26 ผลิตภัณฑ์โลหะ 
11 41 การสื่อสาร 
12 33 การผลิตอื่น ๆ  
13 14 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 
14 10 การป่าไม้ 
15 5 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 
16 47 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 
17 11 การประมง  
18 43 อสังหาริมทรัพย์ 
19 6 ท าไร่อ้อย 
20 3 ท าไร่มันส าปะหลัง 
21 35 การประปา 
22 2 ท าไร่ข้าวโพด 
23 12 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ 
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ตารางที่ 3–7 แสดงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไปข้าง
หลัง (BL) ของจังหวัดมหาสารคาม 

ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 
24 13 การท าเหมืองแร่เหล็ก 
25 18 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 
26 20 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 
27 21 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 
28 25 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 
29 27 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 

 
จังหวัดมหาสารคาม สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: 

BL) มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) จ านวน 18 สาขาการผลิต เป็น
สาขาที่ควรเพ่ิมการเชื่อมโยงไปข้างหน้า คือเพ่ิมการผลิตกลางน้ า และปลายน้ า โดยสร้างมูลค่าเพ่ิม
สินค้าโดยพิจารณาจากความต้องการของตลาด 
 
ตารางที่ 3–8 แสดงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไป

ข้างหน้า (FL) ของจังหวัดมหาสารคาม 
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 

1 15 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
2 22 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 
3 31 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 
4 30 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  
5 32 โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 
6 29 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 
7 39 โรงแรมและภัตตาคาร 
8 23 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 
9 37 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 
10 28 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
11 9 การปศุสัตว์ 
12 19 การพิมพ์ 
13 46 บริการอื่น ๆ  
14 4 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 
15 38 การค้าส่ง ค้าปลีก 
16 16 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 
17 45 การบริการสาธารณะ 
18 36 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 

 
 จังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) 
มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) จ านวน 25 สาขาการผลิต เป็น
สาขาที่มีการผลิตกลางน้ า และปลายน้ ามากที่สุด สนับสนุนสร้างมูลค่าเพ่ิม กลางน้ าและปลายน้ า
เพ่ิมเติมโดยพิจารณาจากความต้องการของตลาด  
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ตารางที่ 3–9 แสดงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไปข้าง

หลัง (BL) ของจังหวัดกาฬสินธุ ์
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 

1 8 การปลูกพืชอื่น ๆ  
2 34 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 
3 44 การบริการธุรกิจ 
4 7 ท าสวนยางพารา 
5 1 การท านา 
6 20 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 
7 40 การขนส่ง 
8 33 การผลิตอื่น ๆ  
9 41 การสื่อสาร 
10 10 การป่าไม้ 
11 47 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 
12 11 การประมง  
13 43 อสังหาริมทรัพย์ 
14 6 ท าไร่อ้อย 
15 3 ท าไร่มันส าปะหลัง 
16 35 การประปา 
17 2 ท าไร่ข้าวโพด 
18 12 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ 
19 13 การท าเหมืองแร่เหล็ก 
20 18 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 
21 21 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 
22 24 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
23 25 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 
24 28 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
25 30 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  

 
จังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) 

มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) จ านวน 22 สาขาการผลิต เป็นสาขา
ที่ควรเพ่ิมการเชื่อมโยงไปข้างหน้า คือเพ่ิมการผลิตกลางน้ า และปลายน้ า โดยสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า
โดยพิจารณาจากความต้องการของตลาด 

 
ตารางที่ 3–10 แสดงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไป

ข้างหน้า (FL) ของจังหวัดกาฬสินธุ ์
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 

1 31 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 
2 15 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
3 22 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 
4 29 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 
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ตารางที่ 3–10 แสดงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไป
ข้างหน้า (FL) ของจังหวัดกาฬสินธุ ์

ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 
5 39 โรงแรมและภัตตาคาร 
6 32 โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 
7 27 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 
8 17 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 
9 9 การปศุสัตว์ 
10 42 การเงินและประกันภัย 
11 5 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 
12 37 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 
13 26 ผลิตภัณฑ์โลหะ 
14 23 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 
15 19 การพิมพ์ 
16 46 บริการอื่น ๆ  
17 14 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 
18 38 การค้าส่ง ค้าปลีก 
19 4 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 
20 16 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 
21 45 การบริการสาธารณะ 
22 36 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 

 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า 

(Forward Linkage : FL) มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage : BL) จ านวน 
24 สาขาการผลิต เป็นสาขาที่มีการผลิตกลางน้ า และปลายน้ ามากที่สุด  สนับสนุนสร้างมูลค่าเพ่ิม 
กลางน้ าและปลายน้ าเพิ่มเติมโดยพิจารณาจากความต้องการของตลาด 

  
ตารางที่ 3–11 แสดงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไปข้าง

หลัง (BL) ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
ล าดับ รหัส ประเภทสาขาการผลิต 

1 20 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 
2 44 การบริการธุรกิจ 
3 18 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 
4 12 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ 
5 8 การปลูกพืชอื่น ๆ  
6 27 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 
7 34 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 
8 7 ท าสวนยางพารา 
9 1 การท านา 
10 17 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 
11 14 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 
12 40 การขนส่ง 
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ตารางที่ 3–11 แสดงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไปข้าง
หลัง (BL) ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

ล าดับ รหัส ประเภทสาขาการผลิต 
13 24 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
14 33 การผลิตอื่น ๆ  
15 41 การสื่อสาร 
16 10 การป่าไม้ 
17 47 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 
18 43 อสังหาริมทรัพย์ 
19 11 การประมง  
20 6 ท าไร่อ้อย 
21 35 การประปา 
22 3 ท าไร่มันส าปะหลัง 
23 13 การท าเหมืองแร่เหล็ก 
24 21 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 

 
 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 
(Backward Linkage : BL) มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage : FL) จ านวน 
23 สาขาการผลิต เป็นสาขาที่ควรเพิ่มการเชื่อมโยงไปข้างหน้า คือเพ่ิมการผลิตกลางน้ า และปลายน้ า 
โดยสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าโดยพิจารณาจากความต้องการของตลาด 
 
ตารางที่ 3–12 แสดงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไป

ข้างหน้า (FL) ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 

1 19 การพิมพ์ 
2 22 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 
3 29 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 
4 32 โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 
5 31 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 
6 39 โรงแรมและภัตตาคาร 
7 15 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
8 2 ท าไร่ข้าวโพด 
9 30 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  
10 37 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 
11 26 ผลิตภัณฑ์โลหะ 
12 42 การเงินและประกันภัย 
13 23 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 
14 25 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 
15 5 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 
16 28 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
17 9 การปศุสัตว์ 
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ตารางที่ 3–12 แสดงล าดับสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าดัชนีความเช่ือมโยงไป
ข้างหน้า (FL) ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 
18 46 บริการอื่น ๆ  
19 16 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 
20 4 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 
21 38 การค้าส่ง ค้าปลีก 
22 36 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 
23 45 การบริการสาธารณะ 

 
การวิเคราะห์โดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตผลผลิต (Input Output Tables : I–O Tables) ใช้

คณิตศาสตร์ระดับสูงค านวณในทุกสาขาการผลิต พบว่า จังหวัดขอนแก่น สินค้าแต่ละชนิดมีความ
เชื่อมโยงไปข้างหน้าและข้างหลัง หรือมีต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า และสินค้านั้นท าหน้าที่เป็นต้นน้ า
แล้วเชื่อมโยงไปหากลางน้ า ปลายน้ า จังหวัดขอนแก่นมีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า
มากกว่าความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 24 สาขา เชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่าเชื่อมโยงไปข้างหน้า 23 
สาขา กาฬสินธุ์ มี 25 สาขา เชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่าความเชื่อมโยงไปข้างหลัง และมีการ
เชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่าเชื่อมโยงไปข้างหน้า 22 สาขา ร้อยเอ็ด มีการเชื่อมโยงไปข้างหน้า 28 
สาขา สาขาอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่าข้างหน้า 19 สาขา มหาสารคาม มีสาขาการ
ผลิตเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่าข้างหลัง 29 สาขา และเชื่อมโยงข้างหลังมากกว่าข้างหน้า 18 สาขา 
รวมทั้งหมด 47 สาขา  

จังหวัดขอนแก่น พบว่าในการเชื่อมโยงว่าไปข้างหน้ามากกว่าข้างหลังและท าให้ผลิตภัณฑ์
มวลรวมของจังหวัด (GPP) ของขอนแก่น เพิ่มขึ้น ในสาขาเคมี กระดาษ บริหารธุรกิจ เครื่องจักร การ
ท าเหมืองแร่ ปิโตรเลียม ไฟฟ้า การปลูกพืช สิ่งทอ อุตสาหกรรม และท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก การขนส่ง 
ควรที่จะสร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างการผลิตใหม่ ๆ แปรรูปเพ่ิมจากสาขาเหล่านี้มากขึ้น สิ่งเหล่านี้มี
ประโยชน์ในภาคราชการกับการท าแผนจะไปสนับสนุนส่งเสริมให้กับเกษตรกรหรือสนับสนุนให้กับ
สาขาต่าง ๆ ในแผนของทางราชการสามารถให้น้ าหนักว่าเพราะอะไร เพราะเหตุใด จึงสนับสนุนใน
แผนของจังหวัดหรือแผนกลุ่มจังหวัดในการจะสร้างมูลค่าเพ่ิมเหล่านี้ บางสาขาอาจไม่ต้องให้น้ าหนัก
มากนัก เพราะภาครัฐมีเงินจ ากัด แต่หลายสาขาให้น้ าหนักหรือส่งเสริมด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่เป็น
ช่องทางและแนวทางในการที่จะขับเคลื่อนในการเพ่ิมรายได้  และผู้ที่จะขับเคลื่อนต้นน้ า กลางน้ า 
ปลายน้ า คือพ่อค้า นักธุรกิจ ในจังหวัด นักธุรกิจระหว่างจังหวัดที่จะขับเคลื่อนเพ่ิมข้ึน ร่วมกันระหว่าง
ซึ่งกันและกันเพ่ือที่จะได้ท างานร่วมกัน เพ่ือจะให้เกิดความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันในจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด หอการค้า สภาอุตสาหกรรมในจังหวัดและระหว่างจังหวัดท างานร่วมกันได้มากขึ้น มีความ
จ าเป็นที่ต้องขับเคลื่อนหากภายในจังหวัดไม่ด าเนินการแล้ว ในที่สุดผู้ประกอบการข้างนอกก็จะเข้ามา 
แล้วพ้ืนที่ไม่ได้อะไร เป็นแนวทางท่ีน าเสนอเพ่ือพิจารณาต่อ  

การจะปรับปรุงอะไรให้ดูรหัสสาขาการผลิตแล้วพิจารณาดูว่าจะท าอะไรได้เพ่ิมขึ้นเช่น ค้า
ปลีกค้าส่ง จะท าอะไรเพ่ิมเติมได้ หรือการขนส่ง จะท าอะไรได้บ้าง หรือแม้แต่สาขาเรื่องของอาหาร
เครื่องดื่มจะท าอะไรได้บ้าง สาขาที่ควรจะให้น้ าหนักลดลง มันส าปะหลังที่สนับสนุนปลูกจ านวนมาก 
ผลของความเชื่อมโยงน้อยมาก ถ้าหากจะให้เชื่อมโยงมาก ต้องเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมในสินค้าที่ต้องแปรรูป
เพ่ิมได้ เช่นเดียวกับยาสูบ ของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ไม่ได้เพ่ิมมูลค่ามากนัก ก๊าซ ที่มีอยู่ท า
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อุตสาหกรรมแปรรูปก๊าซในพ้ืนที่ได้น้อยมาก ใช้ในการเผาผลิตไฟฟ้าที่น้ าพอง กาฬสินธุ์พบก๊าซใน
หลายพ้ืนที่มากขึ้น โปแตส ก๊าซ ควรศึกษาว่าแปรรูปอะไรได้บ้าง ที่จะเกิดประโยชน์ การแปรรูปก๊าซ
ในพ้ืนที่สามารถท าได้มากขึ้น  

สาขาการผลิตที่เชื่อมโยงที่ไปข้างหลังมากกว่าข้างหน้าไม่ค่อยเกิดผลมากควรให้น้ าหนักลดลง
บ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาท้าย ๆ ต้องพิจารณาจะสร้างมูลค่าเพ่ิมได้อย่างไร หากมีการแปรรูปมาก
ก็จะเชื่อมโยงไปข้างหน้าได้ ไม่ใช่ศักยภาพในพ้ืนที่ไม่มี เพียงแต่ไม่สามารถที่จะหาคนลงทุนสร้าง
มูลค่าเพ่ิมในการแปรรูปให้มากขึ้นได้  

ฉะนั้นโดยสภาพของกลุ่มต้องจับมือกันเพ่ือการแปรรูปผลผลิตในพ้ืนที่ให้มากขึ้น น า
ผลการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีมหาวิทยาลัยในทุกจังหวัด ที่ต้องท าหน้าที่ ต้องท าวิจัยและ
พัฒนาตอบโจทย์ให้ภาคเอกชนในพ้ืนที่มากขึ้น ต้องใช้เวลาแต่สิ่งที่ส าคัญหากต้องการความเร็วที่จะ
แปรรูปมากข้ึนคือ ลงทุนร่วมกัน ภายใน หรือผู้ประกอบการจากต่างประเทศ 

  

 
ภาพที่ 3–20 แสดงแผนภาพจุดแสดง FL และ BL ของสาขาต่าง ๆ ในกลุ่มจังหวัด 
 

เมื่อมีการแปรรูปมาก ผลของรายได้ต่าง ๆ ก็จะเพ่ิมขึ้น เรียกว่าตัวทวีคูณผลผลิต สร้างรายได้ 
เป็นตัวเพ่ิมรายได้เพ่ิมข้ึน ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า เมื่อสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น จะท าให้รายได้
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รายได้ต่อหัวของคนมีการจ้างงาน รายได้ต่อหัวของคนเพ่ิมมากขึ้น เช่น 
ประเทศ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ที่ประสบความส าเร็จเพราะตัวทวีคูณผลผลิตมีมากข้ึน ท าให้รายได้
มากขึ้น สิ่งส าคัญอย่างหนึ่งที่ท าให้มองว่ารายได้จะเพ่ิมข้ึนเท่าไหร่ ซึ่งได้ตอบโจทย์ให้กับกลุ่มจังหวัดได้
ว่าจะเพ่ิมขึ้นเท่าไหร่ ได้แก่ ท านา ถ้าลงทุน 1 บาท รายได้ของจังหวัดก็จะเพ่ิมขึ้น 1.0392 บาท เป็นต้น  
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ตัวทวีคูณผลผลิตของจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ตารางที่ 3–13 แสดงการวิเคราะห์ตัวทวีคูณผลผลติ 10 ล าดับของจังหวัดร้อยเอ็ด 

ล าดับ ค าอธิบาย 
ค่าตัวทวีคูณ

ผลผลิต 
ผลที่เกิด 

1 ผลิตภณัฑ์โลหะ 1.7393 
ถ้าผลิตภัณฑ์โลหะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.7393 
บาท 

2 
ผลิตภณัฑ์จากยางและผลิตภณัฑ์
พลาสติก 

1.5371 
ถ้ าผลิ ตภัณฑ์ จ ากยางและผลิ ตภัณฑ์
พลาสติกมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผล
ให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.5371 บาท 

3 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.5237 
ถ้าการผลิตยานยนต์และการซ่อมแซมมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1.5237 บาท 

4 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ 1.5026 
ถ้าอุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ มีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.5026 บาท 

5 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.4242 
ถ้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมมรีายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.4242 บาท 

6 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.3940 
ถ้าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1.3940 บาท 

7 โรงแรมและภัตตาคาร 1.2987 
ถ้าโรงแรมและภัตตาคารมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.2987 บาท 

8 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้ 1.2226 
ถ้าโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้มีรายได้เพิ่มขึ้น 
1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.2226 บาท 

9 การผลิตเคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี 1.2095 
ถ้าการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1.2095 บาท 

10 การพิมพ ์ 1.1897 
ถ้าการพิมพ์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1897 
บาท 

 
ตัวทวีคูณผลผลิตของจังหวัดขอนแก่น 

 
ตารางที่ 3–14 แสดงการวิเคราะห์ตัวทวีคูณผลผลติ 10 ล าดับของจังหวัดขอนแก่น 

ล าดับ ค าอธิบาย 
ค่าตัวทวีคูณ

ผลผลิต 
ผลที่เกิด 

1 การพิมพ ์ 1.7647 ถ้าการพิมพ์ มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
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ตารางที่ 3–14 แสดงการวิเคราะห์ตัวทวีคูณผลผลติ 10 ล าดับของจังหวัดขอนแก่น 

ล าดับ ค าอธิบาย 
ค่าตัวทวีคูณ

ผลผลิต 
ผลที่เกิด 

ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.7647 
บาท 

2 
ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์
พลาสติก 

1.6452 
ถ้าผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก
มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1.6452 บาท 

3 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.5287 
ถ้าการผลิตยานยนต์และการซ่อมแซมมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1.5287 บาท 

4 โรงแรมและภัตตาคาร 1.4072 
ถ้าโรงแรมและภัตตาคารมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.4072 บาท 

5 โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.4038 
ถ้าโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้มีรายได้เพิ่มขึ้น 
1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.4038 บาท 

6 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.3989 
ถ้าการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.3989 บาท 

7 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 1.3614 
ถ้าผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.3614 บาท 

8 ท าไร่ข้าวโพด 1.2605 
ถ้าท าไร่ข้าวโพดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.2605 
บาท 

9 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.2565 
ถ้าการก่อสร้างงานบริการสาธารณะมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.2565 บาท 

10 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.2340 
ถ้าอุปกรณ์ยานพาหนะอื่น  ๆ มี รายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.2340 บาท 

 
ตัวทวีคูณผลผลิตของจังหวัดมหาสารคาม 
 

ตารางที่ 3–15 แสดงการวิเคราะห์ตัวทวีคูณผลผลติ 10 ล าดับของจังหวัดมหาสารคาม 

ล าดับ ค าอธิบาย 
ค่าตัวทวีคูณ

ผลผลิต 
ผลที่เกิด 

1 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.3884 
ถ้าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.3884 บาท 

2 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์ 1.3873 ถ้าผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก
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ตารางที่ 3–15 แสดงการวิเคราะห์ตัวทวีคูณผลผลติ 10 ล าดับของจังหวัดมหาสารคาม 

ล าดับ ค าอธิบาย 
ค่าตัวทวีคูณ

ผลผลิต 
ผลที่เกิด 

พลาสติก มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1.3873 บาท 

3 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 1.3503 
ถ้าผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้ เพิ่มขึ้น 
1.3503 บาท 

4 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.3489 
ถ้าอุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ มีรายได้เพิ่มขึ้น 
1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.3489 บาท 

5 โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.3235 
ถ้าโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้มีรายได้เพิ่มขึ้น 
1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.3235 บาท 

6 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.3179 
ถ้าการผลิตยานยนต์และการซ่อมแซมมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1.3179 บาท 

7 โรงแรมและภัตตาคาร 1.3124 
ถ้าโรงแรมและภัตตาคารมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้ เพิ่มขึ้น 
1.3124 บาท 

8 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.1992 
ถ้าผลิตภัณฑ์อโลหะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1992 
บาท 

9 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.1543 
ถ้าการก่อสร้างงานบริการสาธารณะมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.1543 บาท 

10 
การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

1.1516 
ถ้าการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้ามี
รายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1.1516 บาท 

 
ตัวทวีคูณผลผลิตของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ตารางที่ 3–16 แสดงการวิเคราะห์ตัวทวีคูณผลผลติ 10 ล าดับของจังหวัดกาฬสินธุ ์

ล าดับ ค าอธิบาย 
ค่าตัวทวีคูณ

ผลผลิต 
ผลที่เกิด 

1 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 1.4996 
ถ้าผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้ เพิ่มขึ้น 
1.4996 บาท 

2 อุตสาหกรรมอาหารและเครือ่งดื่ม 1.3930 
ถ้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.3930 บาท 

3 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์ 1.3454 ถ้าผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก
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ตารางที่ 3–16 แสดงการวิเคราะห์ตัวทวีคูณผลผลติ 10 ล าดับของจังหวัดกาฬสินธุ ์

ล าดับ ค าอธิบาย 
ค่าตัวทวีคูณ

ผลผลิต 
ผลที่เกิด 

พลาสติก มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1.3454 บาท 

4 
ก า ร ผ ลิ ต ย า น ย น ต์ แ ล ะ ก า ร
ซ่อมแซม 

1.3128 
ถ้าการผลิตยานยนต์และการซ่อมแซมมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1.3128 บาท 

5 โรงแรมและภัตตาคาร 1.3064 
ถ้าโรงแรมและภัตตาคารมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้ เพิ่มขึ้น 
1.3064 บาท 

6 โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.2838 
ถ้าโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้มีรายได้เพิ่มขึ้น 
1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.2838 บาท 

7 
การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
เคมี 

1.2147 
ถ้าการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1.2147 บาท 

8 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.2031 
ถ้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้ เพิ่มขึ้น 
1.2031 บาท 

9 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.1947 
ถ้าผลิตสิ่งทอเสื้อผ้ามีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1947 
บาท 

10 การปศุสัตว์ 1.1595 
ถ้าการปศุสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.1595 บาท 

 
ตัวทวีคูณผลผลิตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 

ตารางที่ 3–17 แสดงการวิเคราะห์ตัวทวีคูณผลผลติ 10 ล าดับของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ล าดับ ค าอธิบาย 
ค่าตัวทวีคูณ

ผลผลิต 
ผลที่เกิด 

1 การพิมพ ์ 1.7792 
ถ้าการพิมพ์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผล
ใหก้ลุ่มจังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.7792 บาท 

2 
ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์
พลาสติก 

1.6939 
ถ้าผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก
มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้กลุ่ม
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.6939 บาท 

3 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.5763 
ถ้าการผลิตยานยนต์และการซ่อมแซมมี
รายได้ เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้ กลุ่ม
จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.5763 บาท 

4 โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.4006 
ถ้าโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้มีรายได้เพิ่มขึ้น 
1 บาท จะส่งผลให้กลุ่มจังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.4006 บาท 
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ตารางที่ 3–17 แสดงการวิเคราะห์ตัวทวีคูณผลผลติ 10 ล าดับของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ล าดับ ค าอธิบาย 
ค่าตัวทวีคูณ

ผลผลิต 
ผลที่เกิด 

5 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 1.3985 
ถ้าผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้กลุ่มจังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.3985 บาท 

6 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.3918 
ถ้าการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้กลุ่มจังหวัดมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1.3918 บาท 

7 โรงแรมและภัตตาคาร 1.3596 
ถ้าโรงแรมและภัตตาคารมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้กลุ่มจังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.3596 บาท 

8 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.3592 
ถ้าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้กลุ่มจังหวัดมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1.3592 บาท 

9 ท าไร่ข้าวโพด 1.2701 
ถ้าท าไร่ข้าวโพดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้กลุ่มจังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.2701 
บาท 

10 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.2598 
ถ้าอุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ มีรายได้เพิ่มขึ้น 
1 บาท จะส่งผลให้กลุ่มจังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.2598 บาท 
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ภาพที่ 3–21 แสดงแผนภาพแบบจุดแสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของกลุ่มจังหวัด  กรณีจังหวัด

ขอนแก่นเป็นจังหวัดน าการพัฒนา 
 

การพิจารณาในแต่ละจังหวัดที่มีอยู่แต่ละสาขาการผลิต หลักทฤษฎีคือ จังหวัดใหญ่น าการ
พัฒนา เช่น ขอนแก่น โดยทฤษฎีเมื่อขอนแก่นขยายตัวจะท าให้จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด ขยายตัวตามไปด้วย  

จากภาพที่ 3–21 พบว่า ถ้าจังหวัดขอนแก่นน าการพัฒนา ในด้านการผลิตไม่ใช่ด้านการ
บริหารสาขาการผลิตที่เกาะกลุ่ม หมายถึงถ้าขอนแก่นผลิตตามสาขาที่มีการเกาะกลุ่มกันนี้แล้วจังหวัด
อ่ืนก็จะโตตามไปด้วยทั้งหมด 33 สาขา ไม่เกาะกลุ่ม 14 สาขา หมายถึง สาขาการผลิตต่างโตด้วย
ตนเอง 

 

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 

ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด Linear (ขอนแก่น) 
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ภาพที่ 3–22 แสดงแผนภาพแบบจุดแสดงอันดับสาขาการผลิตทีส่่งผลต่อรายได้ของกลุ่มจังหวัด กรณจีังหวัด

ร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดน าการพัฒนา 
 

จากภาพที่ 3–22 พบว่า ถ้าจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดน าการพัฒนา พบว่ามีการเกาะกลุ่มกัน 
35 สาขาการผลิต ไม่เกาะกลุ่มกัน 12 สาขา การเกาะกลุ่มเม่ือจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้น าการผลิต จังหวัด
อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่จังหวัดน าก็จะมีผลผลิตตามไปด้วย การขับเคลื่อนในเรื่องของการลงทุนร่วมกัน มีอยู่  2 
ส่วน คือ  

1) ความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นจากกลไกราคาและกลไกตลาดที่นักธุรกิจทั้งหลาย ลงทุนด้วยกัน 
โทรศัพท์หากัน ลงทุนท าด้วยกัน คือภาคเอกชน 

2) เกิดข้ึนจากการสนับสนุนของภาคราชการที่ท าโครงการต่าง ๆ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
เป็นตัวการสนับสนุน  
 ความเชื่อมโยงที่เกิดจากภาคราชการ คือสนับสนุนถ้ามีแผนสนับสนุนต่าง ๆ ของแต่ละ 
Function และ Area ทั้งหลาย ในส่วนธุรกิจสภาอุตสาหกรรม หอการค้า ที่ท าแล้ว พยายามที่จะ
ขับเคลื่อนต่อไป เป็นอีกส่วนหนึ่งของภาคเอกชน ประชาชนท า ขับเคลื่อนด้วยกลไกราคา กลไกตลาด 
ท าให้เกิดความเชื่อมโยงโดยธรรมชาติที่มีอยู่ 35 สาขาการผลิต 

1
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3
4
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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 

ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด Linear (ร้อยเอ็ด) 
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ภาพที่ 3–23 แสดงแผนภาพแบบจุดแสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของกลุ่มจังหวัด  กรณีจังหวัด

มหาสารคามเป็นจังหวัดน าการพัฒนา 
 
จากภาพที่ 3–23 พบว่า ถ้าให้จังหวัดมหาสารคาม เป็นจังหวัดน าการพัฒนา มีการเกาะกลุ่ม

กัน 34 สาขาการผลิต ไม่เกาะกลุ่ม 13 สาขาการผลิต ถ้ามหาสารคามน าการพัฒนาจะผลิตตามสาขา
ที่เกาะกลุ่มกัน 34 สาขาการผลิต จังหวัดอ่ืนก็ได้ผลพลอยได้ไปด้วยทั้ง 34 สาขาการผลิต  

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 

ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด Linear (กาฬสินธุ์) 
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ภาพที่ 3–24 แสดงแผนภาพแบบจุดแสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของกลุ่มจังหวัด  กรณีจังหวัด

กาฬสินธุ์เป็นจังหวัดน าการพัฒนา 
 

จากภาพที่ 3–24 พบว่า ถ้าให้จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้น าการพัฒนา มีการเกาะกลุ่ม 36 สาขา
การผลิต ไม่เกาะกลุ่มจ านวน 11 สาขาการผลิต รวม 47 สาขา 
 

ด้านการผลิต ที่ไม่ใช่การบริหาร มีความแตกต่างน้อยมากในการที่เอาจังหวัดใดน าการพัฒนาก็
ได้  

เมื่อจัดอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง กรณ ี

1. จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดน าการพัฒนา มีการเกาะกลุ่มที่มีผลต่อการเกิดความเชื่อมโยง
ระหว่างสาขาการผลิตจ านวน 33 สาขาการผลิต 

2. จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดน าการพัฒนา มีการเกาะกลุ่มที่มีผลต่อการเกิดความเชื่อมโยง
ระหว่างสาขาการผลิตจ านวน 35 สาขาการผลิต 
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30
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32
33
34
35
36
37
38
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47

ล า
ดับ

 

สาขาการผลิต 

ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด Linear (มหาสารคาม) 
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3. จังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดน าการพัฒนา มีการเกาะกลุ่มที่ มีผลต่อการเกิดความ
เชื่อมโยงระหว่างสาขาการผลิตจ านวน 34 สาขาการผลิต 

4. จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดน าการพัฒนา มีการเกาะกลุ่มที่มีผลต่อการเกิดความเชื่อมโยง
ระหว่างสาขาการผลิตจ านวน 36 สาขาการผลิต 

หากมีการพัฒนาสาขาการผลิตตามจังหวัดน าการพัฒนา นอกจากส่งผลต่อรายได้ของจังหวัด
น าการพัฒนาแล้ว ยังส่งผลต่อรายได้ของจังหวัดที่เกาะกลุ่มในสาขาการผลิตนั้นด้วย เช่น สาขาการ
พิมพ์ ของจังหวัดขอนแก่นเป็นสาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณการผลิตสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัด 
กล่าวคือ สาขาการพิมพ์เป็นสาขาที่ก่อให้เกิดรายได้มากที่สุดของจังหวัดขอนแก่น หากมีการพัฒนา
สาขาการผลิตดังกล่าว นอกจากส่งผลให้รายได้ของจังหวัดขอนแก่นเพ่ิมมากขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้
จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ มีรายได้สูงขึ้นจากสาขาพิมพ์เช่นกัน เนื่องจากสาขาการ
ผลิตดังกล่าวเกาะกลุ่มกันในอันดับต้น ๆ ของการสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดตนเอง 

จังหวัดขอนแก่นมีมูลค่า GPP มากท่ีสุดในกลุ่มจังหวัด ดังนั้นก าหนดให้จังหวัดขอนแก่นเป็น
จังหวัดน าการพัฒนาภายในกลุ่มจังหวัด และท าการจัดล าดับสาขาการผลิตที่ก่อให้เกิดรายได้จากมาก
ไปน้อย โดยใช้ค่าตัวทวีคูณในการพิจารณาการเกาะกลุ่มกันของสาขาการผลิตภายในกลุ่มจังหวัด ซึ่ง
หมายความว่า หากสาขาการผลิตมีการเกาะกลุ่มกันตามจังหวัดน าการพัฒนา การพัฒนาสาขาการผลิต
นั้น ๆ จะส่งผลให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัด เติบโตไปด้วยกัน 

ประเด็นอยู่ที่การบริหารจัดการมากกว่าในเชิงทฤษฎี ดังนั้นจะเชื่อมโยงแล้วไปผลิตด้วยกัน
อย่างไร นักธุรกิจแต่ละจังหวัดท างานด้วยกันอย่างไร ธุรกิจภายในจังหวัดท างานด้วยกันอย่างไร ที่จะ
ขับเคลื่อนน าจังหวัดให้ก้าวหน้าแล้วท าให้มีฐานการผลิตในพ้ืนที่ แล้วจะท าให้เดินหน้าไปได้ ที่ตอบ
โจทย์ว่าพ้ืนที่ได้อะไร เป็นตัวอย่างเสนอแนะ เช่น สาขาการผลิตโลหะท าอะไรบ้าง ผลิตภัณฑ์ยางท า
อะไรได้บ้าง เพ่ือภาคเอกชนน าไปท าต่อ และ/หรือ ภาคเอกชนไปบอกภาครัฐ ต้องการสนับสนุนเรื่อง
ใด ใส่งบประมาณในแผนแล้วขับเคลื่อนให้กับภาคเอกชนต่อไป จะท าร่วมกันระหว่างจังหวัด หรือท า
เอง หรือท ากับเพื่อน ถ้างบไม่มากก็ท ากับเพ่ือน หรือเอาผู้ประกอบการจากต่างประเทศหรือจากพ้ืนที่
จากภาคต่าง ๆ เข้ามา  

สิ่งหนึ่งที่พบก็คือว่าสาขาที่ท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมขึ้น คือ การวิจัยและพัฒนา เพราะสร้าง
มูลค่าเพ่ิมได้มากขึ้น  

ตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผลการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของ
จังหวัดร้อยเอ็ด  

 
ตารางที่ 3–18 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผลการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของ

จังหวัดร้อยเอ็ด 
สาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณมากใน

แต่ละจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 

ผลิตภัณฑ์โลหะ 
โครงการผลิตโลหะที่ใช้ประกอบในการก่อสร้าง เช่น กรอบประตู หน้าต่าง 
ราวบันได ประตูเหล็ก 

การผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ จ ากยางและ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก 

- โครงการผลิตอะไหล่รถยนต์จากยางพารา 
- โครงการผลิตยางกันซึมส าหรับท่อในระบบประปาจากยางพารา  

การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม โครงการผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบรถยนต์ 
เครื่องจักรอุตสาหกรรม การผลิตและการซ่อมเครื่องจักรและเครื่องมือไฟฟ้าที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม 



3-42 

ตารางที่ 3–18 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผลการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของ
จังหวัดร้อยเอ็ด 

สาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณมากใน
แต่ละจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 

เช่น เครื่องก าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องเช่ือมไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้า เป็น
ต้น รวมทั้งการผลิตชิ้นส่วนของเครื่องจักรเครื่องมือดังกล่าว 

 
ตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผลการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของ

จังหวัดขอนแก่น 
 

ตารางที่ 3–19 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผลการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของ
จังหวัดขอนแก่น 

สาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณมากในแต่
ละจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 

การผลิตผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์
พลาสติก 

- โครงการผลิตอะไหล่รถยนต์จากยางพารา 
- โครงการผลิตยางกันซึมส าหรับท่อในระบบประปาจากยางพารา  

การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม โครงการผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบรถยนต์ 

การผลิตโรงแรมและภัตตาคาร  

- โครงการถนนอาหารกลุ่มจังหวัดโดยให้แต่ละจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด
เวียนกันเป็นเจ้าภาพ 

- โครงการส่งเสริมให้เอกชนมาลงทุนในธุรกิจโรงแรมบริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยว 

การผลิตโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้  

- โครงการผลิตของที่ระลึกจากไม้เหลือใช้  
- โครงการคลินิกหมอไม้เพื่อพัฒนาและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการผลิต

ผลิตภัณฑ์ไม้ 
- โครงการผลิตพระพุทธรูปแกะสลัก  

 
ตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผลการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของ

จังหวัดมหาสารคาม 
 

ตารางที่ 3–20 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผลการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของ
จังหวัดมหาสารคาม 

สาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณมากในแต่ละ
จังหวัดและกลุม่จังหวัด 

ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 

- โครงการผลิตข้าวลดความอ้วนที่มีอัตราเปลี่ยนแปลงเป็นน้ าตาลต่ า
(Glycemic Index) 

- โครงการยกระดับการแปรรูปโดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ใช้
ระบบสุญญากาศถนอมอาหารต่าง ๆ 

การผลิตผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์
พลาสติก 

- โครงการผลิตอะไหล่รถยนต์จากยางพารา 
- โครงการผลิตยางกันซึมส าหรับท่อในระบบประปาจากยางพารา  

การผลิตผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์  
- โครงการน าเทคโนโลยีเพื่อน ามาปรับใช้ในการยกระดับผลิตภัณฑ์

จากหนังสัตว์  
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ตารางที่ 3–20 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผลการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของ
จังหวัดมหาสารคาม 

สาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณมากในแต่ละ
จังหวัดและกลุม่จังหวัด 

ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 

- โครงการผลิตเคสโทรศัพท์มือถือจากหนังวัว  

การผลิตโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้  

- โครงการผลิตของที่ระลึกจากไม้เหลือใช้  
- โครงการคลินิกหมอไม้เพื่อพัฒนาและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการผลิต

ผลิตภัณฑ์ไม้ 
- โครงการผลิตพระพุทธรูปแกะสลัก  

 
ตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผลการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของ

จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ตารางที่ 3–21 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผลการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของ
จังหวัดกาฬสินธุ ์

สาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณมากในแต่ละ
จังหวัดและกลุม่จังหวัด 

ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 

การผลิตผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์  
- โครงการน าเทคโนโลยีเพื่อน ามาปรับใช้ในการยกระดับผลิตภัณฑ์

จากหนังสัตว์  
- โครงการผลิตเคสโทรศัพท์มือถือจากหนังวัว  

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 

- โครงการผลิตข้าวลดความอ้วนท่ีมีอัตราเปลี่ยนแปลงเป็นน้ าตาลต่ า
(Glycemic Index) 

- โครงการยกระดับการแปรรูปโดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ใช้
ระบบสุญญากาศถนอมอาหารต่าง ๆ 

การผลิตผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์
พลาสติก 

- โครงการผลิตอะไหล่รถยนต์จากยางพารา 
- โครงการผลิตยางกันซึมส าหรับท่อในระบบประปาจากยางพารา  

การผลิตโรงแรมและภัตตาคาร  

- โครงการถนนอาหารกลุ่มจังหวัดโดยให้แต่ละจังหวัดภายในกลุ่ม
จังหวัดเวียนกันเป็นเจ้าภาพ 

-  โครงการส่งเสริมให้เอกชนมาลงทุนในธุรกิจโรงแรมบริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยว 
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3. ความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความเจริญเติบโตโดยคนในจังหวัดของ
กลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) และความเชื่อมโยงทางรถยนต์ รถไฟ ในการขนส่งคน สินค้า 
ในพื้นที่เศรษฐกิจที่ส าคัญท่ีเชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัด และระหว่างกลุ่มจังหวัด 

 
3.1 จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

 
                     ภาพที่ 3–25 แสดงร่างผังการใช้ประโยชน์ที่ดินรวมจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 ร่างผังการใช้ประโยชน์ที่ดินรวมจังหวัดร้อยเอ็ด 
 จังหวัดร้อยเอ็ดอาณาเขตติดต่อกับ 6 จังหวัด โดยทิศเหนือติดจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัด
มุกดาหาร ทิศใต้ติดจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์ ทิศตะวันออกติดจังหวัดยโสธร และทิศ
ตะวันตกติดจังหวัดมหาสารคาม มีโครงข่ายเส้นทางคมนาคมทางถนนลักษณะใยแมงมุม มองตนเอง
เป็นศูนย์กลาง เพราะในอดีตการตั้งกองก าลังทหารในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่สามารถเคลื่อนก าลังพล
ไปชายแดนโดยใช้เวลาไม่นานมากนัก เส้นทางส าคัญที่เป็นเหมือนใยแมงมุมเชื่อมโยงกับเมืองต่าง ๆ 
ได้แก่ เส้นทางหมายเลข 23 เชื่อมโยงทางตะวันตก กับจังหวัดมหาสารคาม–ขอนแก่น เชื่อมโยงทาง
ตะวันออกกับจังหวัดยโสธร–อุบลราชธานี เส้นทางหมายเลข 214 จากจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้นเหนือไป
จังหวัดกาฬสินธุ์ลงใต้ไปจังหวัดสุรินทร์ และเส้นทางหมายเลข 215 เชื่อมโยงจังหวัดศรีสะเกษ 
เส้นทางหมายเลข 2046 ขึ้นเหนือไปอ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ หรือแยกไปเส้น EWEC เพ่ือ
ไปจังหวัดมุกดาหาร ถ้าลงใต้โดยเส้นทาง 2045 เชื่อมโยงกับอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
และสามารถเชื่อมโยงไปชายแดนไทย–กัมพูชา หรือไปภาคตะวันออกได้ 
 ส่วนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินรวมจังหวัดร้อยเอ็ดก าหนดอุตสาหกรรมในเขตอ าเภอโพนทอง 
ตามทางหลวงหมายเลข 2044 และ 2046 เชื่อมโยงเข้าสู่ EWEC เข้าสู่พ้ืนที่ อ าเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้ก าหนดเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรม เช่นเดียวกันในการก าหนดร่างผังการใช้ประโยชน์
ทีด่ินรวม ประเด็นการใช้พ้ืนที่ของทุกจังหวัดนั้น ภาคธุรกิจขยายพ้ืนที่อุตสาหกรรม เมื่อก าหนดผังการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน การก าหนดสีของพ้ืนที่ ท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างธุรกิจของเมือง ต้องยอมรับที่
ผ่านมาการขยายเมืองอย่างไร้รูปแบบ เมื่อประกาศใช้ผังเมืองรวม ควรอะลุ่มอล่วย หรือร่วมกันท าให้
เกิดประโยชน์ร่วมกันจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด การเติบโตของเมืองตามเส้นทางหมายเลข 23 ไปทาง
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จังหวัดมหาสารคาม และขอนแก่น เป็นเส้นทางหลัก รองลงมาคือ เส้นทางหมายเลข 214 ไปจังหวัด
กาฬสินธุ์ และลงใต้ไปทางอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย เป็นเส้นทางส าคัญที่ใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้า
การเกษตรเข้าสู่พ้ืนที่ชั้นใน หรือส่งสินค้าออกไปท่าเรือแหลมฉบัง โดยใช้เส้นทางร้อยเอ็ด–พยัคฆภูมิ
พิสัย–บุรีรัมย์–นางรอง–สระแก้ว–แหลมฉบัง ซ่ึงรวมถึงการเชื่อมโยงไปยังด่านชายแดนไทย–กัมพูชา 
ในจังหวัดสุรินทร์คือด่านช่องจอม และด่านช่องสะง าของจังหวัดศรีสะเกษ  
 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (นายสมศักดิ์ จังตระกูล ในสมัยนั้น) มีแนวคิดในการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมโรงซ่อมบ ารุงอากาศยานในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีอีก 4 จังหวัดที่เสนอการจัดตั้งโรง
ซ่อมบ ารุงอากาศยาน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พิษณุโลก สุราษฎร์ธานี และนครราชสีมา ส าหรับ
จังหวัดร้อยเอ็ด มองว่าการเติบโตของผู้โดยสารที่ใช้เครื่องบินที่สนามบินร้อยเอ็ดเพ่ิมขึ้นจ านวนมากใน
ปีที่ผ่านมา แผนการขอปรับปรุงขยายอาคารผู้โดยสาร เพ่ือรองรับจ านวนผู้โดยสารที่เพ่ิมขึ้นจาก 1.5 
แสนคนต่อปี เป็น 3 แสนคนต่อปี การขยายทางวิ่ง (Runway) จากระยะทาง 2,100 เมตรเป็น 2,600 
เมตร และการขอเปิดเป็นสนามบินนานาชาติ เพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางจังหวัดร้อยเอ็ด–โฮจิมินห์ ของ
ประเทศเวียดนาม 
 

 
                   ภาพที่ 3–26 แสดงร้อยเอ็ดกับเส้นทางเชื่อมต่อดา่นชายแดนที่ส าคญั 

 
 ความส าคัญของร้อยเอ็ดที่เชื่อมโยงกับจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์จุดผ่านแดน
ถาวรช่องสะง า จังหวัดศรีสะเกษ และจุดผ่อนปรนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นชายแดนไทย-
กัมพูชา และสามารถเชื่อมต่อไปจังหวัดมุกดาหาร ที่เป็นชายแดนไทย-สปป.ลาว สามารถเชื่อมโยงถึง
ประเทศเวียดนาม และประเทศจีนตอนใต ้
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3.2 จังหวัดขอนแก่น 
 

 
                     ภาพที่ 3–27 แสดงร่างผังการใช้ประโยชน์ที่ดินรวมจังหวัดขอนแก่น 
  
 ร่างผังการใช้ประโยชน์ที่ดินรวมจังหวัดขอนแก่น ทิศทางการพัฒนาเมืองตามแนวเส้นทาง
หมายเลข 2 หรือถนนมิตรภาพ และเส้นทางรถไฟ กรุงเทพ–นครราชสีมา–ขอนแก่น–อุดรธานี–
หนองคาย ในอนาคตจะพัฒนาเป็นเส้นทางรถไฟทางคู่ รวมถึงรถไฟควรเร็วปานกลาง ถนนมิตรภาพ 
เส้นทางรถไฟทางคู่ และเส้นทางรถไฟความเร็วปานกลาง ปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมต่าง ๆ จัดตั้งขึ้น
ตลอดเส้นทาง เช่นเดียวกับเส้นทางหมายเลข 12 หรือ EWEC มีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมตลอดแนว
เส้นทางในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่น เชื่อมโยงกับพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียงจังหวัดกาฬสินธุ์ และตามแนว
เส้นทางหมายเลข 208 จากท่าพระ–โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  
 จังหวัดขอนแก่นมีโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) แต่หยุดชะงัก
ไปเพราะราคาที่ดินมีราคาแพง และราคาสูงขึ้น ราชการควรด าเนินการเรื่องนิคมอุตสาหกรรมให้เกิด
รูปธรรม เพราะถ้าปล่อยไปการก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรมกระจายอย่างไร ทิศทางจะเป็นปัญหาในการ
จัดการเมืองในอนาคต จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองอุตสาหกรรมไปแล้ว ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด
ในปี 2556 สาขาอุตสาหกรรมสูงเป็นอันดับ 1 มีสัดส่วนร้อยละ 46 ของสาขาการผลิตอ่ืน เพราะฉนั้น
ในอนาคตพ้ืนที่ตามแนวถนนมมิตรภาพ หรือเส้นทางหมายเลข 2 จากอ าเภอบ้านไผ่ ถึงอ าเภอน้ าพอง 
ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร จะมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมและการค้าเพ่ิมมากขึ้น 
เช่นเดียวกับตามแนวเส้นทางหมายเลข 12 หรือเส้น EWEC ในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นจากอ าเภอ
เชียงยืน จังหวัดมหาสารคามถึงอ าเภอชุมแพระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร อุตสาหกรรมหลาย
ประเภทต้องเกิดขึ้นตามแนวเส้นทางนี้ การขยายของเมืองมากขึ้น การเดินทางการเคลื่อนย้ ายคน 
สินค้าเพ่ิมข้ึน การใช้บริการขนส่งทางอากาศยานเพ่ิมขึ้น สนามบินขอนแก่นรองรับผู้โดยสารในช่วง 5 
เดือนแรกของปี 2558 (มกราคม–พฤษภาคม) มีผู้ใช้บริการ 523,754 คน เกินครึ่งหนึ่งของผู้ใช้บริการ
สนามบินขอนแก่นทั้งปี 2557 ที่มีจ านวน 957,027 คน โดยในเดือนตุลาคมนี้ มีผู้โดยสารใช้บริการ
มากกว่า 1 ล้านคนแล้ว จึงมีความจ าเป็นต้องขยายสนามบินขอนแก่น เพ่ือรองรับการขยายตัวเพ่ิมขึ้น
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ของผู้ใช้บริการสนามบิน การวางโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง เส้นทางคมนาคม
ระบบรางในอนาคตจากบ้านไผ่–มหาสารคาม–ร้อยเอ็ด–มุกดาหาร–นครพนม หรือเส้นทางรถไฟสาย
บ้านเขว้า–ชัยภูมิ–แก้งคร้อ–ภูเขียว–เกษตรสมบูรณ์–ชุมแพ–สีชมพู–ศรีบุญเรือง–หนองบัวล าภู–นา
กลาง–นาด้วง–เลย ได้ด าเนินการจะท าให้ขอนแก่นเป็น Junction ทางถนนขึ้นเหนือใต้ คือ เส้นทาง
หมายเลข 2 หรือถนนมิตรภาพ ติดกับเส้นทางตะวันออก–ตะวันตก หรือเส้น EWEC จุดพ้ืนที่อ าเภอ
เมืองขอนแก่น ในขณะที่ทางรางนั้นจะมี Junction ที่อ าเภอชุมแพ เกิดโลจิสติกส์ การใช้ประโยชน์
เพ่ือขนส่งพืชผลทางการเกษตรตามฤดูกาลและนอกฤดูกาล การก าหนดจุดพักสินค้า จุดขนถ่ายสินค้า
ขึ้น–ลง ตามแนวเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงเส้นทางถนน เพ่ือกระจายไปสู่พ้ืนที่แหล่งผลิตต่าง ๆ ในพ้ืนที่ 
จะเกิดขึ้นอีกไม่นาน 
 

3.3 จังหวัดมหาสารคาม 
 

 
                      ภาพที่ 3–28 แสดงร่างผังการใช้ประโยชน์ที่ดนิรวมจังหวัดมหาสารคาม 

 
 จากภาพที่ 3–28 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินรวมจังหวัดมหาสารคาม การขยายเมืองในอนาคต
ตามเส้นทางหมายเลข 208 เส้นทางมหาสารคาม–โกสุมพิสัย–ท่าพระ จังหวัดขอนแก่น มีธุรกิจ
อุตสาหกรรมหลายประเภทลงทุนตามแนวเส้นทางนี้ เช่นเดียวกับตามแนวเส้นทางหมายเลข 23 
มหาสารคาม–บรบือ–กุดรัง–บ้านไผ่ ในขณะที่เส้นทางหมายเลข 219 จากอ าเภอบรบือไปอ าเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย ซึ่งเปรียบเสมือน Junction ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างภาคตะวันออก
กับด่านชายแดนมุกดาหาร–สะหวันนะเขต ในขณะที่เมืองขยายตัว การสร้างถนนทางเลี่ยงเมือง 
เพ่ือให้รถวิ่งโดยไม่เข้าตัวเมือง เมื่อเมืองขยายตัวไป การขยายตัวของธุรกิจ การขยายถนนเลี่ยงเมือง
ควรเพ่ิมอีกข้างละ 2 ช่องทางจราจร เพ่ือให้ธุรกิจที่ขยายตัวสามารถท าธุรกิจทางการค้าได้  การเติบโต
ของจังหวัดมหาสารคามเติบโตได้อีกมาก เพราะเป็นเมืองตักศิลา มีอ านาจซื้อนอกภาคราชการ มี
อ านาจซื้อของนักเรยีน และนักศึกษาสูงมาก  
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3.4 จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 
                      ภาพที่ 3–29 แสดงร่างผังการใช้ประโยชน์ที่ดินรวมจังหวัดกาฬสินธุ ์
 

จากภาพที่ 3–29 ร่างผังการใช้ประโยชน์ที่ดินรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ การขยายตัวเมืองขยาย
ตามเส้นทางหมายเลย 12 หรือเส้น EWEC เชื่อมโยงทางภาคตะวันออกกับจังหวัดมุกดาหาร เชื่อมโยง
ทางตะวันตกกับจังหวัดขอนแก่น ช่วงเส้นทาง EWEC ในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ก าลังด าเนินการ
ก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 12 สาย กาฬสินธุ์–บ้านนาไคร้ เป็นช่วงทางหลวงแนวใหม่ อยู่ใน
โครงข่ายทางหลวงหลักโครงข่ายที่ 2 ตามแนวโครงข่ายแนวตะวันออก–ตะวันตก (East–West 
Economics Corridor : EWEC) จุดเริ่มต้นโครงการก่อนถึงตัวเมืองกาฬสินธุ์ประมาณ 2 กิโลเมตร 
โดยแยกจากทางหมายเลข 12 แนวเส้นทางเข้าสู่ทิศตะวันออก ตัดข้ามล าน้ าปาว ข้ามทางหลวง
หมายเลข 214 สายกาฬสินธุ์–ร้อยเอ็ด แนวทางผ่านอ าเภอเมือง อ าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
อ าเภอโพธิ์ชัย อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปสิ้นสุดโครงการที่บ้านนาไคร้ อ าเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบและลูกเนินเตี้ย ๆ เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม นาข้าว ไร่มัน
ส าปะหลัง สวนยางพารา ระยะทางรวมทั้งสิ้นประมาณ 79 กิโลเมตร เมื่อมีการก่อสร้างถนนสายนี้แล้ว
เสร็จจะช่วยย่นระยะทางจากการใช้เส้นทางเดิมประมาณ 20 กิโลเมตร จังหวัดกาฬสินธุ์ก าหนดร่าง
การใช้ประโยชน์ที่ดินรวมพ้ืนที่อุตสาหกรรมในเขตอ าเภอกุฉินารายณ์ตามแนวถนน 2046 เชื่อมต่อกับ
เส้นทางหมายเลข 12 ใกล้กับแนวก าหนดเขตอุตสาหกรรมอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด และโอกาส
ในการใช้ประโยชน์จากการที่จังหวัดมุกดาหาร ขอขยายเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ิมเติม ในเขตอ าเภอค า
ชะอี และอ าเภอนิคมค าสร้อย ราคาที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับราคา
ที่ดินในจังหวัดมุกดาหาร กับโอกาสในการท าธุรกิจ อุตสาหกรรม เชื่อมโยงกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษมุกดาหาร 

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อ 7 พฤษภาคม 2557 อนุมัติให้การรถไฟ
แห่งประเทศไทย (รฟท.) ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ–ขอนแก่น วงเงิน 26,007.20 ล้าน
บาท ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2558–2561) 

ครม.มีมติ 18 พฤศจิกายน 2557 อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินใน
บริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือสร้างทางและสะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟ ในท้องที่ จังหวัดนครราชสีมา 2 
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แห่ง คือ ต าบลพลสงคราม อ าเภอโนนสูง และต าบลบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 2 แห่ง 
ได้แก่ ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอบ้านแฮด และต าบลท่าพระ อ าเภอบ้านแฮด 

ครม.มีมติ 25 พ.ย. 2557 เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
ไทยกับรัฐบาลจีน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางรถไฟของประเทศไทยโครงการรถไฟทางคู่ขนาด
มาตรฐาน (Standard Gauge) เส้นทางหนองคาย–ขอนแก่น–นครราชสีมา–แก่งคอย–ท่าเรือมาบตา
พุด (ประมาณ 734 กิโลเมตร) และเส้นทางแก่งคอย–กรุงเทพฯ (ประมาณ 133 กิโลเมตร) 

ครม. มีมติ เมื่อ 7 พฤษภาคม 2558 อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ด าเนินโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมแพ ถนนจิระ–ขอนแก่น ในกรอบวงเงิน 26,007.20 ล้านบาท รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7 ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2558–2561) โดยด าเนินการตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 โดยให้รัฐบาล
รับภาระค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการทั้งสิ้น และให้ส านักงานงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายปี 
และ/หรือกระทรวงการคลัง จัดการแหล่งเงินกู้และค้ าประกันเงินกู้ภายในประเทศให้ตามความ
เหมาะสม 

 
3.5 ภาพรวมของกลุ่มจังหวัด 
 

 
                       ภาพที่ 3–30 แสดงเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจนี–สปป.ลาว 

 
จากภาพที่ 3–30 ระดับความเร็วรถไฟ สปป.ลาว รอสร้างอ านาจการต่อรองกับจีน ต้องรอให้

ไทยสร้างก่อน ลาวจึงจะสร้างและมีอ านาจการต่อรองกับจีนมากขึ้น เพราะจีนต้องการที่จะลงมาทาง
ตอนใตแ้น่นอน   
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       ภาพที่ 3–31 แสดงการก าหนดความเช่ือมโยงทางถนน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

                                           ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 
 จากภาพที่ 3–31 แสดงความเชื่อมโยงทางถนนและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในพ้ืนที่กลุ่ม
จังหวัด ที่ต้องพัฒนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในด้านการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) 
รถไฟทางคู่  รถไฟความเร็วปานกลาง และในอนาคตการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟสายชุมแพ–
มหาสารคาม–ร้อยเอ็ด–มุกดาหาร–นครพนม และเส้นทางสายบ้านเขว้า–ชัยภูมิ–ชุมแพ–หนองบังล าภู–
เลย จังหวัดขอนแก่นจะเพ่ิมจุดตัดเหนือ–ใต้/ตะวันออก–ตะวันตก ทางภาคใต้ อ าเภอบ้านไผ่จะเป็น
จุดตัดทางรถไฟ  
 ข้อเสนอหากต้องเร่งท านิคมอุตสาหกรรม หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านโลจิสติกส์ และ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ได้มีการลงทุนไปแล้วจ านวนมาก มิฉะนั้นอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพ่ิมขึ้นตามถนน
สายหลัก ได้แก่ ถนนมิตรภาพ (เส้นทางหมายเลข 2) ถนนมะลิวัลย์ (เส้นทางหมายเลข 12 หรือ 
EWEC) ถนนหมายเลข 208 เชื่อมโยงจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดขอนแก่น รวมถึงตามแนวเส้นทาง
รถไฟที่จะเกิดข้ึนใหม่ การก าหนดลานบรรทุกรถตู้สินค้า ย่านกองเก็บตู้สินค้า 
 ข้อเสนอที่ 2 ท าเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 จังหวัด ในพ้ืนที่ที่ทางรถไฟสายใหม่เชื่อมโยงกันได้ 
ได้แก่ อ าเภอบ้านไผ่ กุดรัง บรบือ โดยพ้ืนที่ต้องด าเนินการปรับถนนสายย่อยให้มีความคงทนในการ
รองรับรถบรรทุกน้ าหนักมากในอนาคตได้ การจัดการพื้นท่ีตามจุดบรรทุกสินค้าเพ่ือรองรับการขนถ่าย
ผลผลิตเกษตรกรรมตามฤดูกาลการผลิตที่แตกต่างกัน ได้แก่ ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา 
รวมถึงบรรจุภัณฑ์ผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  

การเร่งสร้างนิคมอุตสาหกรรมของมหาสารคาม การท าเขตเศรษฐกิจพิเศษเชื่อมโยงกันกับ
แนวโครงการเส้นทางรถไฟบ้านไผ่–มหาสารคาม–ร้อยเอ็ด–มุกดาหาร–นครพนม จุดก าหนดลาน
บรรทุกสินค้าที่สถานีภูเหล็ก สถานีเมืองมหาสารคาม ย่านกองสินค้าสถานีร้อยเอ็ด ลานบรรทุกสินค้า
สถานีโพนทองแล้วออกไปที่มุกดาหาร จังหวัดขอนแก่นเป็นจุดตัดของ EWEC และจุดตัดรถไฟก็จะเกิด
ตรงบ้านไผ่ ถ้าหากเข้า EWEC เส้นทางอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จะไม่ผ่านเส้นทางถนนที่เข้าชุมแพ 
เหตุเพราะภูเขาสูง ต้นทุนสูง อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวน ฉะนั้นรถไฟจะใช้เส้นทางเรียบมากกว่าไปทาง
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ชัยภูมิ แล้วเข้าพิษณุโลก หรือภาคเหนือตอนล่าง ออกเส้นนครสวรรค์เพราะจะต้องการให้ผ่านหลาย
จังหวัด เส้น EWEC มีคอขวดอยู่ที่น้ าหนาวเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ  

 

 
ภาพที่ 3–32 แสดงเส้นทางผลไมส้่งออกไป สปป.ลาว ผ่านออกจากกลุ่มจังหวัด 
 

จากภาพที่ 3–32 การเกิดอุตสาหกรรมโดยธรรมชาติ ถ้าไม่เป็นโลจิสติกส์ก็เป็นอุตสาหกรรม 
แม้แต่การขนส่งผลไม้ หลายชนิด จากภาคตะวันออก ผ่านสระแก้ว บุรีรัมย์ พยัคฆภูมิพิสัย เกษตรวิสัย 
ร้อยเอ็ด เลิงนกทา แล้วเข้ามุกดาหาร อีกเส้นทางหนึ่ง ล าไย จากล าพูน เชียงใหม่ เข้าเด่นชัย อุตรดิตถ์ 
เขา้มาพิษณุโลกเข้าขอนแก่น บางรายออกอุตรดิตถ์เข้าบ้านแยง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เข้า
เมืองเลย ส่งไปบ้านหม้อ ที่อ าเภอศรีเชียงใหม่ ตรงข้ามนั้นเป็นชุมชนใหญ่ของนครหลวงเวียงจันทน์ 
เพราะฉะนั้น Flow ของเส้นทางได้เกิดข้ึนโดยธรรมชาติที่ผู้ประกอบการด าเนินการแล้ว 
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4. ขีดความสามารถของอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดเพื่อการส่งออก 
 
โอกาสในการขยายฐานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่มีมาก เช่น ในพ้ืนที่ อ าเภอกุดรัง จังหวัด

มหาสารคาม โรงงานผลิตโซดา และน้ าดื่ม เงินลงทุน 1,480 ล้านบาท โรงงานแบ่งบรรจุก๊าซ LPG เงิน
ลงทุน 106 ล้านบาท โรงงานผลิตไบโอก๊าซจากบ่อบ าบัดน้ าเสีย เงินลงทุน 70 ล้านบาท โรงงานผลิต
แป้งมันส าปะหลัง เงินลงทุน 46 ล้านบาท  ในเขตพ้ืนที่ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ส าคัญ ได้แก่โรงสีข้าว และโรงผลิตแป้งมันส าปะหลัง เฉพาะจ าพวก 3 มีมูลค่ารวมกัน
กว่า 1,414 ล้านบาท ในเขตพ้ืนที่ อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีสภาพพ้ืนที่เป็นจุดเชื่อมโยง
เส้นทางขนส่งคน สินค้า จากภาคตะวันออก และด่านชายแดนไทย-สปป.ลาว (ด่านเขมราฐ มุกดาหาร 
นครพนม) ไปยังส่วนกลาง และภาคตะวันออก ในพ้ืนที่ จังหวัดร้อยเอ็ด มีโรงไฟฟ้าชีวมวล จ านวน 8 
โรง และโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 1 โรง ก าลังการผลิตรวมกันกว่า  62.24 เมกกะวัตต์ เงินลงทุนรวมกัน
กว่า 4,400 ล้านบาท 

จังหวัดร้อยเอ็ด มีพ้ืนที่ปลูกข้าวมากเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มจังหวัด จ านวน 2 ,837,840 ไร่ 
เมื่อมีระบบรางเข้ามาในพ้ืนที่ โอกาสใช้การขนส่งทางรางที่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายการขนส่งต่ ากว่าการ
ขนส่งด้วยรถยนต์ มีการการแปรรูปท าแป้งข้าวหอมมะลิ ท าขนมปัง แครกเกอร์ ส าหรับผู้ที่แพ้สารกลู
เตน แต่ก าลังการผลิตยังไม่พอส าหรับการท าอุตสาหกรรมการค้า รวมถึงการพัฒนาข้าวที่มีดัชนีน้ าตาล
ต่ า (Glycemic Index : GI) เพ่ือท าตลาดเฉพาะ (Niche Market หรือ Concentrated Market) ทั้ง
ในประเทศ และต่างประเทศ โรงสีข้าวในกลุ่มจังหวัด ส่วนใหญ่ไม่ได้ส่งออก มีหลายรายที่กระท าตน
เป็นนายหน้าหรือหยง รวบรวมข้าวเปลือกแล้วติดต่อส่งออกต่อไป มีหยงประมาณ 14 ราย กระจายใน
พ้ืนที่ อ าเภอเกษตรวิสัย และอ าเภออสุวรรณภูมิ ใน จังหวัดขอนแก่น มีหยงประมาณ 3 ราย ปริมาณ
การส่งออกข้าวของกลุ่มจังหวัดในปี 2557 รวมกันประมาณ 2.2 แสนตันต่อปี ในปี 2558 คาดว่าจะ
เพ่ิมมากขึ้น จากการที่มีโรงสีใหญ่มาตั้งโรงสีในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้เริ่มด าเนินการรับซื้อข้าว
เมื่อปลายปี 2557 ตลาดส่งออกข้าวของกลุ่มจังหวัดมีลูกค้าใน 80 ประเทศ ทวีปอเมริกา ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา ทวีปยุโรป ฝรั่งเศส อิตาลี ไซปรัส อังกฤษ เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ ยูเครน 
ลิทัวเนีย ทวีปแอฟริกา แอฟริกาใต้ แองโกลา โตโก โกโตนู กาบอง กานา เซเนกัล ไอวอรีโคสต์ ทวีป
ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ทวีปเอเชีย จีน ฮ่องกง เลบานอน สหรัฐอาหรับเอมิเรต คูเวต 
บาห์เรน มาเก๊า บังคลาเทศ ไต้หวัน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย สปป.ลาว ซาอุดิอาระเบีย จอร์แดน เป็นต้น  

ข้าวที่ส่งออกจากกลุ่มจังหวัดที่เป็นข้าวหอมมะลิ เกรด A ส่งไป จีน ประเทศที่พัฒนาแล้วใน
เอเชีย เช่นสิงคโปร์ ยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ โดยส่งเป็นข้าวบรรจุถุงตามยี่ห้อ 
และตามความต้องการของแต่ละประเทศ ข้าวธรรมดา ข้าวนึ่ง ส่ง กลุ่มลูกค้าในแอฟริกา มีส่งออกข้าว
เหนียวเพียงเล็กน้อย การส่งออกใช้ F.O.B. (Free on Board) โดยผู้ซื้อต้องจัดหาเรือมารับสินค้าที่
ท่าเรือต้นทาง เมื่อน าสินค้าข้ึนเรือแล้วถือว่าผู้ซื้อได้รับมอบสินค้าแล้ว ส่งไปขึ้นเรือที่กรุงเทพ มีทั้งการ
ติดต่อลูกค้าเอง และมีบริษัทรับซื้อในประเทศไทย 

ปัญหาที่ผู้ส่งออกข้าวต้องท าการสต็อกข้าวไว้ ตามประกาศคณะกรรมการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489 ฉบับที่ 146 พุทธศักราช 2558 การก าหนดเงื่อนไข
ผู้ประกอบการค้าข้าวส่งไปจ าหน่ายต่างประเทศที่เป็นผู้ส่งออกทั่วไป สต็อกข้าวไม่น้อยกว่า 500 ตัน 
ส าหรับบริษัทซึ่งมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 20 ล้านบาท และสต็อกข้าวไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน ส าหรับ
บริษัทซึ่งมีทุนจดทะเบียนเกิน 20 ล้านบาทขึ้นไป แต่มิให้ใช้บังคับแก่ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทที่ส่วน
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ราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีทุนรวมอยู่ด้วย รวมถึงสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการค้าข้าว
ประเภทค้าข้าวส่งไปจ าหน่ายต่างประเทศที่เป็นผู้ส่งออกข้าวบรรจุกล่องหรือหีบห่อ ที่มีน้ าหนัก
ข้าวสารสุทธิไม่เกิน 12 กิโลกรัมต่อกล่องหรือหีบห่อ มีความจ าเป็นที่ต้องแก้กฎหมาย เปิดโอกาสให้
รายย่อยต่าง ๆ ควรจะมีความสามารถในการขับเคลื่อนตัวเองออกไป เพ่ือให้เติบโตได้ ปัจจุบัน
เทคโนโลยีทันสมัย การใช้ E–Market ผู้ประกอบการเข้าถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาก กฎหมายนี้
ควรจะแก้ไข เพ่ือที่จะกระจายความสมดุลข้าวสู่ส่วนรวมหมด 

ในอนาคต ระบบรางช่วยในการลดต้นทุน ผู้ประกอบการจะได้ประโยชน์มาก เพราะมีการวาง
จุดในเรื่องของการขนถ่ายสินค้าขึ้น จากไร่นามายังลานเก็บก็ เข้ามายังโกดังที่จะขึ้นตามทางรถไฟ 
เพราะฉะนั้นแล้ว โอกาสเห็นชัดเจนมากว่าทุกอย่างต้องเกิดขึ้น ถ้าผู้ประกอบการขนส่งสินค้าขึ้นทาง
รถไฟเพราะต้นทุนต่ ามาก ยกเว้นว่าโครงการรถไฟนั้นไม่ผ่านก็ต้องไปใช้เส้นทางอ่ืน  
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5. ปัญหาการส่งออกของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดที่ไม่ติดชายแดน 
 
1) การปนของข้าวเกิดจากเมล็ดพันธุ์ข้าวตกค้างในที่นาก่อนหน้านี้ เกิดจากเมล็ดพันธุ์ที่

ชาวนาเก็บไว้ท าเป็นพันธุ์ข้าวในฤดูกาลต่อไป เกิดจากการปนจากรถเกี่ยวนวด เพราะรถไมได้ท าความ
สะอาดน าเอาเมล็ดข้าวออกจากเครื่องหมด เมื่อไปเกี่ยวนวดอีกแปลงหนึ่งท าให้เกิดการปลอมปน และ
การปลอมปนเกิดจากการเทข้าวกองรวมกันของผู้ประกอบการโรงสี  ปลอมปนเกิดจากท าตามเจตนา
ของผู้สั่งซื้อจากต่างประเทศ เพราะต้องการลดต้นทุนและผู้บริโภคไม่ทราบว่า ข้าวหอมมะลิที่แท้จริง
นั้นเป็นอย่างไร และบางครั้งก็เกิดจากผู้ส่งออกเอง ซึ่งมีทั้งเจตนาและไม่เจตนาของทั้งชาวนาและ
ผู้ประกอบการ  

แนวทางแก้ไข 
- ในกรณีของชาวนา ส่งเสริมให้ชาวนาปลูกข้าวแบบประณีตมากขึ้น และขอความร่วมมือกับ

รถเก่ียวนวดท าความสะอาด ท าความสะอาดรถให้สะอาดก่อนที่จะเกี่ยวในแปลงถัดไป 
- ในกรณีของผู้ประกอบการ การบริหารจัดการลานข้าวต้องมีความละเอียดและพิถีพิถัน

โดยเฉพาะก ากับ ควบคุม และแนะน าแรงงานที่รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ชาวนาน าข้าวมาขายจน
กระทั้งเก็บข้าวไว้ในโกดัง หรือไซโล เพ่ือเตรียมออกขายให้มีความเข้มงวดมากข้ึน 

- ในกรณีของผู้ส่งออก กระตุ้นจิตส านึกของผู้ส่งออกและน าข้าวเข้าจากไทยให้มีจิตส านึก
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคมากข้ึน เพราะบางครั้งถูกจับได้ท าให้ข้าวไทยเสียชื่อเสี่ยง 

 
2) ใน สปป.ลาว มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบใหม่ เมื่อเจ้าแขวงคนใหม่เข้ามาบริหารงานแต่

ไม่ยกเลิกกฎระเบียบเดิมเพราะไม่ต้องการเข้าไปก้าวล่วงในอ านาจ ของผู้บริหารคนเดิมที่ตนมาแทน
ต าแหน่งได้ตรากฎระเบียบไว้ ซึ่งปกติเมื่อออกกฎระเบียบใหม่ กฎระเบียบเดิมต้องตกไป ท าให้
ผู้ประกอบการไทยบางคนท่ีไม่ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ เป็นการ
กระท าที่ผิดกฎหมายของแขวง ทั้งนี้เพราะไม่มีวิธีการแจ้งกฎระเบียบใหม่ให้ผู้เกี่ยวข้อง และ
ชาวต่างชาติอ่ืน ทราบได้อย่างทั่วถึง จึงท าให้ผู้ประกอบการไทยท าผิดกฎระเบียบโดยไม่ได้เจตนา ซึ่ง
ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการขนส่งสินค้าข้ามแดนเป็นอย่างมาก 

แนวทางแก้ไข 
- ประชุมระหว่างแขวง เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งสองฝ่ายและผู้ประกอบการทั้งสองฝ่าย ออก

ข้อความเผยแพร่ข้อความตามสื่อต่าง ๆ ล่วงหน้าอย่างท่ัวถึง 
 
3) ผู้ประกอบการขนาดเล็ก วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีความพร้อมในการพัฒนาตนเองใน

การส่งออก ปญัหาจากข้อจ ากัดการผลิตเมื่อได้รับการสั่งซื้อในปริมาณที่ไม่มากก็จะผลิตได้ แต่ถ้าหาก
ผลิตได้จ านวนมากจากการประสบความส าเร็จที่ได้ไป Road Show กับหน่วยงานราชการนั้นขายได้ที่
ไปท า Road Show แตเ่มื่อมีค าสั่งซื้อจ านวนมากผู้ประกอบการไม่สามารถท าได้ตามจ านวนการสั่งซื้อ
จ านวนมาก  

 แนวทางแก้ไข 
 - มีการร่วมกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าเหมือนกัน คุณภาพเดียวกันท าความ

ตกลงซึ่งกันและกัน เพ่ือส่งสินค้าออกตามที่ได้รับค าสั่งซื้อในตราสินค้าเดียวกัน มีการขนส่งร่วมกัน 
การบริหารจัดการ การเงินและบัญชีร่วมกัน 
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 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับขีดความสามารถในการขยายก าลังการผลิต ก าลังทางการ
เงิน และการบริหารจัดการให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็กรายนั้น ให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นในระยะ
ยาว ส่วนในระยะสั้นให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กรายนั้น จ้างผู้ประกอบการขนาดเล็กรายอ่ืนผลิตตาม
ความต้องการของตน และน ามาบรรจุหีบห่อในตราสินค้าของตนเพ่ือส่งออก 

 
4) ผู้ประกอบการขนาดเล็กยึดติดกับการต้องพ่ึงภาครัฐ ทั้งที่มีขีดความสามารถในการพัฒนา

ตนเอง แต่ยังต้องการงบประมาณของรัฐช่วยท าตลาดให้ และยังมีอีกประเภทหนึ่งท าโชว์เพ่ือขาย แต่
ถ้าจะสั่งซื้อแล้วท าไม่ได้ มีหลายประเภทของ OTOP ที่ควรเป็นธุรกิจขนาดเล็ก (Small Scale) ได้แล้ว 
เหมือนกับผู้ประกอบการหลาย ๆ รายที่สามารถเดินได้ด้วยตนเอง แต่ปรากฏว่าก็ยังขอรัฐพ่ึงรัฐอยู่ไม่
ยอมยกระดับตนเองเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก (Small Scale) หาตลาดด้วยตนเอง  

 แนวทางแก้ไข 
- เปลี่ยนทัศนคติของผู้ประกอบที่มีทัศนคติที่มีแนวคิดอย่างนี้ 
- ลดความช่วยเหลือผู้ประกอบการ OTOP ที่มีรายได้ตามเกณฑ์ของธุรกิจขนาดเล็ก 

(Small Scale) 
 

5) ปัญหาการส่งออกโคเป็น ชนิดโคเนื้อเพศผู้ขุนส่งออกมีอายุมากกว่า 3–4 ปี น้ าหนัก
ประมาณ 550–600 กิโลกรัม ในปี 2557 ส่งออกผ่านสะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 2 (จังหวัด
มุกดาหาร) ประมาณ 9,800 ตัวต่อปี ส่งออกผ่านสะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 3 (จังหวัด
นครพนม) ประมาณ 51,000 ตัวต่อปี และส่งออกผ่านด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 
8,400 ตัวต่อปี ไม่รวมที่ส่งออกไปที่อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เส้น R3A ไปจีน ท าให้โคมีชีวิต
ในไทยลดลงเกือบหมดไป ต้องน าเข้าจากเมียนมาทางด่านแม่สอด ซึ่งปีนี้เมียนมาประสบปัญหาน้ า
ท่วม โค และสัตว์เลี้ยงอ่ืน ๆ ตายจ านวนมาก การน าเข้าโคลดลง ไทยต้องเร่งแพร่พันธุ์โคในประเทศให้
เพ่ิมข้ึนเพื่อแก้ปัญหาจ านวนโคในประเทศที่ลดลง  

 แนวทางแก้ไข 
- ส่งเสริมการเพาะพันธุ์โคพ้ืนบ้านให้มากขึ้น และเพ่ิมงบประมาณให้กับหน่วยงานด้าน

การเกษตรควรขับเคลื่อน โดยเฉพาะศูนย์น้ าเชื้อ และศูนย์เพาะพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ เพ่ือ
กระจายงบประมาณอย่างทั่วถึง ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยง และใช้ท านา  

 
6) การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะฝีมือในภาคอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น ตัดเย็บเสื้อผ้า 

อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ โดยเฉพาะที่ จังหวัดขอนแก่น มีอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ข้อมูลส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เดือนกรกฎาคม 2558 จ านวนผู้จดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม 
จ าพวก 2 จ านวน 519 ราย และจ าพวก 3 จ านวน 931 ราย แรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าก็มีปัญหา มี
แรงงาน มีโรงงานอุตสาหกรรม แต่ที่พบคือแรงงานไร้ฝีมือ แรงงานต่างด้าว แรงงานเวียดนาม 
กระจายเข้ามามากขึ้น แรงงานจากเมียนมาร์ในโรงงานใหญ่ ๆ ในจังหวัดมีมากขึ้น การควบคุมต้องมี 
หน่วยงานด้านแรงงานควบคุมอยู่แต่ว่าเจ้าหน้าทีน่้อย แรงงานมากดูแลไม่ค่อยทั่วถึง  

 แนวทางแก้ไข 
- ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
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7) ปัญหาแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือเข้าออกบ่อย และการไปท างานในสถานที่ประกอบการใหม่
ที่มีค่าจ้างสูงกว่า แรงงานขาดวินัยในการท างานและความรับผิดชอบในหน้าที่ ท าให้เกิดปัญหาในการ
ฝึกพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้เข้าสู่มาตรฐานแรงงานเป็นไปได้ยาก รวมถึงการวางแผนการผลิต  

 แนวทางแก้ไข 
- จ่ายค่าแรงตามความสามารถ และวินัยในการท างาน ถ้ามีขีดความสามารถสูงก็จ่าย

ค่าแรงสูง โดยที่มีวินัยและความรับผิดชอบในการท างานสูง 
 

8) ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่ท าให้แรงงานหยุดงานบ่อย ส่งผลให้บางครั้งการผลิตไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้ประกอบการก าหนดไว้  ขาดแคลนแรงงานในช่วงสั้น ๆ ตามฤดูกาล เช่น 
ในช่วงด านา เกี่ยวข้าว หรืองานประเพณีประจ าปีที่ส าคัญของแต่ละท้องถิ่น งานเทศกาลปีใหม่ งาน
สงกรานต์ เป็นต้น 

 แนวทางแก้ไข 
 - ด้านผู้ประกอบการ ต้องวางแผนให้ชดเชยระยะเวลาที่คาดว่าจะปิดล่วงหน้า เพ่ือให้การ
ผลิตเป็นไปตามแผน  
 - ด้านแรงงาน ให้จ้างแรงงานเพ่ิมข้ึน ส าหรับผู้ประกอบการที่ไม่หยุดในช่วงงานเทศกาล 

 
9) ขีดความสามารถของแรงงานไม่เหมาะสมกับค่าแรงที่เพ่ิมขึ้นตามนโยบายการเพ่ิมค่าแรง

ของรัฐบาล ซึ่งค่าจ้างแรงงานที่เพ่ิมต้องเกิดจากผลิตภาพแรงงานที่เพ่ิม  
 แนวทางแก้ไข 
 - ระยะสั้น ให้โอกาสแรงงานในการเพ่ิมขีดความสามารถของตน จากการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง จากการฝึกอบรม  
 - ระยะยาว หาแรงงานที่มีความสามารถสูงเข้ามาเพ่ิมเติม ทดแทนแรงงานเก่าที่ไม่
สามารถพัฒนาระดับฝีมือขีดความสามารถให้สูงขึ้นได้ 

 
10) เรื่องธรรมาภิบาลระหว่างผู้ประกอบการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่และ NGOs ไม่

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงเกิดปัญหาข้อร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ ตามมา ท าให้เกิดความเสียหายต่อ
ระบบการผลิตก็เป็นประเด็นปัญหาหนึ่ง  

 แนวทางแก้ไข 
 - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่และ NGOs ได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ก่อนเริ่มตั้งโรงงานเพ่ือ

รับผิดชอบร่วมกับต่อผลกระทบที่มีเกิดขึ้นต่อสังคม ทั้งด้านกฎหมาย ด้านเทคนิค 
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ส่วนที่ 4 
ข้อเสนอ ข้อคิดเห็น จากผู้เข้าร่วมประชุม 

 
1. แม้ว่าหน่วยงานของรัฐและสถาบันเอกชนต่าง ๆ ได้เน้นถึงความเชื่อมโยงในการค้าการลงทุนกับ

ต่างประเทศทั้งไกลและใกล้ แต่มีผู้ประกอบการบางรายไม่สนใจเรื่องของการค้าการลงทุนแม้แต่
กับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มลุ่มน้้าโขง เช่น สปป.ลาว เวียดนาม กัมพูชา หรือไม่ได้เดือดเนื้อร้อน
ใจในเรื่องของการรวมกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งกันและกัน เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงในการ
ผลิตในอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องซึ่งกันและกันในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

ผู้บริหารของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จัดกิจกรรมให้ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ได้พบปะหารือ
เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงในการผลิตในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันในจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด ให้มีความต่อเนื่องและติดตามผลเป็นระยะ 

2. ประเทศจีนไปลงทุนเกือบทุกประเทศ มีนโยบาย พูดแล้วลงมือท้า แต่ประเทศไทยมีความคิดที่
หลากหลายกว่าที่จะแปลความคิดไปสู่การปฏิบัติ ก็มีความล่าช้าท้าให้ผู้ประกอบการรายย่อย
หลายรายที่ต้องการความช่วยเหลือและพ่ึงพาจากหน่วยงานของรัฐ ได้รับความช่วยเหลือในด้าน
การค้าการลงทุน และการหาตลาดในต่างประเทศล่าช้าตามไปด้วย ท้า ให้ส่วนแบ่งการตลาด
การค้าของไทยในตลาดต่างประเทศลดลง ซึ่งแตกต่างจากจีน มีนโยบายในการส่งคนไปตั้งถิ่นฐาน
และลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงเวียดนามซึ่งมีแนวคิดที่คล้ายกันในกลุ่มประเทศอินโดจีน ทั้ง 
สปป.ลาว และกัมพูชา ท้าให้พบผู้ประกอบการรายย่อยทั้งชาวจีนและชาวเวียดนามอยู่ใน สปป.
ลาว และกัมพูชาโดยทั่วไป ซึ่งไปลงทุนโดยตรงหรือใช้คนลาว คนกัมพูชา เป็นเจ้าของ แต่การ
บริหารจัดการ การเงินเป็นคนจีน คนเวียดนาม ท้าให้ผู้ประกอบการไทยต้องเสียส่วนแบ่งทาง
การตลาดที่เป็นสินค้าน้า หรือผลิตจากจีน เวียดนาม มากขึ้น ส่วนราชการของไทยควรส่งเสริม
ผู้ประกอบการคนไทยไปลงทุนในต่างประเทศ โดยให้กู้เงินอัตราดอกเบี้ยต่้าเป็นพิเศษ การก้าหนด
ระยะเวลาปลอดหนี้ ซ่ึงการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ของไทยไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน ต้องไป
แบบ Cluster หรือ Supply Chain ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับท่ีเข้ามาลงทุนในไทย เช่น ธุรกิจการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น 

ผู้ประกอบการไทยที่ท้าการค้าชายแดนต้องท้าการตลาดเชิงรุก โดยตั้งจุดกระจายสินค้า
ในประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ิมมากขึ้น เพราะปัจจุบันผู้ประกอบการค้าคนเวียดนาม จีน ได้มีจุด
กระจายสินค้าในเมือง แขวง จังหวัด ใน สปป.ลาว กัมพูชา ในขณะที่ไทยมีน้อยมาก ท้าให้ต้อง
เสียส่วนแบ่งทางการตลาดไป ผู้ประกอบการไทยต้องท้าตัวเป็นนักวิจัย (Researcher) ศึกษา
ตลาด พฤติกรรมการบริโภค รสนิยม ของเพ่ือนบ้าน อาทิ คนลาวในชนบท ที่มีเงินเก็บ ซื้อสินค้า
เงินสด และเป็นสินค้าเกรดดี เป็นต้น 

3. ผู้ประกอบการคนจีนได้อพยพมาลงทุนด้านการเกษตรใน สปป.ลาว โดยเฉพาะทางตอนเหนือของ 
สปป.ลาว พ้ืนที่ติดต่อไทย เมียนมา บริเวณสามเหลี่ยมทองค้า มีการเช่าพ้ืนที่ปลูกกล้วย มีระบบ
การจัดการ ระบบสายพานล้าเลียง (Conveyor) น้าผลผลิตจากไร่มาตัดแต่ง และบรรจุกล่อง 
ส่งไปจ้าหน่าย เป็นเรื่องการใช้เวลาในการน้าผลผลิตออกสู่ตลาดให้เร็วที่สุด ในขณะที่การปลูก
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กล้วยของไทยส่วนใหญ่ยังไม่มีการท้าบรรจุภัณฑ์ที่ดีนัก ใช้เข่งบรรจุกล้วย หรือบรรทุกใน
รถบรรทุก ท้าให้เกิดความเสียหายได้ง่าย เกษตรกรไทยต้องเปลี่ยนแนวคิดในเรื่องการผลิต การ
บรรจุภัณฑ์ และการขนส่งสู่ตลาด สู่ผู้บริโภค  

4. องค์การบริหารส่วนต้าบลหลายแห่งไปดูงานในประเทศเพ่ือนบ้านหลายครั้ง มีน้อยมากที่มีการ
หารือเรื่องการค้า การลงทุน ร่วมกัน ส่วนใหญ่เน้นความสัมพันธ์เชิงสังคม วัฒนธรรม กิจกรรม
ความรื่นเริง ไม่ค่อยมีการน้าผลิตภัณฑ์ชุมชนในพ้ืนที่ไปแสดง และจ้าหน่าย หรือการพบปะนัก
ธุรกิจเพ่ือจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) สินค้าของไทยเป็นที่นิยมใน สปป.ลาว เวียดนาม 
และกัมพูชา แต่เริ่มเสียส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับสินค้าจากจีน และเวียดนาม ที่มีการพัฒนา
คุณภาพและมีการลอกเลียนแบบสินค้าไทย  

5. การออกงาน (Road Show) เป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าไทยในตลาดต่างประเทศ ให้ได้เป็นที่
รู้จักสินค้าไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐควรมีงบประมาณส้าหรับผู้ประกอบการที่ไปร่วม
แสดงสินค้าและเห็นช่องทางการลงทุนทางการค้าต้องการลงทุนเพ่ือประกอบกิจการใน
ต่างประเทศ ซึ่งการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมอาจมีเงื่อนไขต้องให้ผู้ประกอบการนั้นสร้าง
เครือข่ายผู้ประกอบการคนไทยในต่างประเทศร่วมกัน เมื่อสามารถประกอบการแล้วต้องดึง
ผู้ประกอบการคนไทยรายใหม่ที่สนใจเข้าไปด้าเนินธุรกิจในลักษณะเครือข่าย  

6. กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ผลผลิตทางการเกษตรที่ส้าคัญและโดดเด่น คือ ข้าว ซึ่งกลุ่มจังหวัด
มีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวนาปีในปี 2558 รวมกัน จ้านวน 9,023,619 ไร่ จังหวัดร้อยเอ็ดมีพ้ืนที่
เพาะปลูก 3,067,215 ไร่ และมีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งของผู้ผลิตข้าวเป็นคลัสเตอร์ข้าวของ
จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น มีพ้ืนที่เพาะปลูก 2,364,435 ไร่ จังหวัดมหาสารคาม มีพ้ืนที่
เพาะปลูก 2,140,456 ไร่ และจังหวัดกาฬสินธุ์ มีพ้ืนที่เพาะปลูก 1,451,513 ไร่ (ส้านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร) ควรมีคณะท้างานระดับกลุ่มจังหวัดที่ดูแลในเรื่องข้าว เริ่มต้นจาก
กระบวนการผลิตต้นน้้า การขนส่ง โลจิสติกส์ การแปรรูป และการหาช่องทางตลาด เป็น Cluster 
แต่ละจังหวัดแบ่งงานกันท้าในเรื่องท่ีจังหวัดตนเองมีศักยภาพ 

จัดตั้งคณะท้างานของกลุ่มจังหวัดที่ดูแลเฉพาะด้านการเกษตร แยกตามพืชเศรษฐกิจ
หลัก ข้าว อ้อย มันส้าปะหลัง ยางพารา มีผู้แทนจากภาคเอกชน หอการค้าจังหวัด สภา
อุตสาหกรรมจังหวัด ที่มีประสบการณ์ในการท้าธุรกิจกับต่างประเทศในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องมา
เป็นที่ปรึกษาและเป็นคณะท้างาน รวมถึงภาคการศึกษาที่มีการศึกษาวิจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ในประเทศเพ่ือนบ้าน โดยจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสนับสนุนการท้างานของคณะท้างานอย่างเป็น
รูปธรรม  

7. การจัดแสดงสินค้าและจ้าหน่ายสินค้า (Road Show) ในประเทศเพ่ือนบ้านของกลุ่มจังหวัด 
ผู้บริหารของจังหวัด ภาคราชการ ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน 
ได้แก่ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้ประกอบการ ต้องร่วมมือกัน
รวมกันไปเป็นกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ มีตราสินค้าของกลุ่มจังหวัด (Brand) เดียวกัน เพ่ือ
แสดงพลัง ความเป็นหนึ่งเดียว ไม่ควรแยกกันไป เพราะประเทศที่ต้อนรับคณะฯ จะได้เห็นถึง
ความมุ่งม่ัน ความเป็นหนึ่งเดียวของกลุ่มจังหวัดมากกว่าแยกกันไปเป็นแต่ละจังหวัด และเป็นการ
ประหยัดงบประมาณด้วย 

การบูรณาการจัดตารางกิจกรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัดในการน้าสินค้าในพ้ืนที่ไป
จ้าหน่ายประเทศเพ่ือนบ้าน หรือต่างประเทศ ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ให้มีความเหมาะสมทั้งใน
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เรื่องเวลา งบประมาณ ประเภทสินค้าที่มีศักยภาพและได้คัดสรรเพ่ือไปจ้าหน่ายและท้าตลาด ซึ่ง
สินค้าหลายชนิดที่เคยน้าไปจ้าหน่าย เมื่อมีการสั่งซื้อในปริมาณที่มากไม่สามารถผลิตได้ตาม
จ้านวนที่สั่ งซื้อ ท้าให้เสียโอกาสทางการค้า จึงจ้าเป็นต้องคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีขีด
ความสามารถ มีความพร้อม โดยภาคราชการในเบื้องต้นให้การสนับสนุนผู้ประกอบการต่าง ๆ 
เหล่านี้ และพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs 

8. รัฐบาลมีนโยบายการให้สินเชื่อรถยนต์คันแรก ควรมีนโยบายการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่้าแก่
เกษตรกรในการลงทุนเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต เช่น สินเชื่อซื้อรถแทรกเตอร์ หรือ
อุปกรณ์การเกษตรราคาสูง 

9. การถ่ายทอดทางเทคโนโลยีสู่กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันในพ้ืนที่ จากธุรกิจขนาดใหญ่ สู่ธุรกิจขนาด
เล็ก สามารถด้าเนินการได้ในรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate 
Social Responsibility: CSR) คือธุรกิจใหญ่ช่วยให้การสนับสนุนธุรกิจเล็ก ไม่ใช่ธุรกิจใหญ่เมื่อรู้
การด้าเนินงานของธุรกิจเล็กก็ไปดึงมาผลิตเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  

10. ปัจจุบันโคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงเหลือน้อยมาก ต้องเร่งขยายพันธุ์ หน่วยงานปศุสัตว์
ต้องวางแผนเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์โคเพ่ือแปรรูปเนื้อวัวส่งออกไปยังเวียดนาม และจีน ที่มีความ
ต้องการสูง การส่งเสริมการปลูกหญ้าเนเปียร์เพ่ือใช้เลี้ยงวัวในที่นาที่ให้ผลผลิตน้อยไม่คุ้มทุน เป็น
ทางเลือกของเกษตรกรที่ต้องการปรับเปลี่ยนจากท้านา 

11. ประเทศไทยยังคงมีความต้องการโคเนื้อที่สูง ในขณะเดียวกันก็มีการส่งออกโคเนื้อในอัตราที่สูง 
โดยในปี 2557 การส่งออกโคผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร) ประมาณ 
9,800 ตัวต่อปี และผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม) ประมาณ 51,000 ตัวต่อ
ปี ผ่านด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 8,400 ตัวต่อปี รวมโคยประมาณ 70,000 ตัว 
ท้าให้โคในไทยลดลงเกือบหมดไป โคที่ส่งออกไปเวียดนาม และจีน ต้องน้าเข้าจากเมียนมาทาง
ด่านแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งปี 2558 เมียนมาประสบปัญหาน้้าท่วม โค และสัตว์เลี้ยงอ่ืน ๆ ตาย
จ้านวนมาก ท้าให้การน้าเข้าโคจากเมียนมาลดลง ไทยต้องเร่งแพร่พันธุ์โคในประเทศให้เพ่ิมขึ้น
เพ่ือแก้ปัญหาจ้านวนโคในประเทศที่ลดลง การพัฒนาด้านปศุสัตว์ พัฒนาโคเนื้อเช่นที่โพนยางค้า 
จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโคเนื้อขุนโพนยางค้าตลาดมีความต้องการจ้านวนมาก การขุนโคใช้พืชที่
ปลูกในพ้ืนที่ ได้แก่ต้นข้าวโพด ยอดมันส้าปะหลัง ยอดอ้อย ท้าเป็นอาหารเพ่ือขุนโคได้ ท้าให้
สามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่วนการเลี้ยงโคนม เกษตรกรต้องเลี้ยงแบบมีคุณภาพ เพ่ือให้
สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้  

12. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกงสุลลาว กงสุลเวียดนาม และกงสุลจีน ประจ้าอยู่ ณ จังหวัด
ขอนแก่น กลุ่มจังหวัดต้องรวมตัวกันเจรจาทางการค้ากับกงสุลสาว กงสุลเวียดนาม และกงสุลจีน 
ได้แก่ เรื่องโควตาการจ้าหน่ายข้าว ช่องทางการจ้าหน่ายสินค้า OTOP สินค้า SMEs ของกลุ่ม
จังหวัด การจัดแสดงสินค้าและจ้าหน่ายสินค้าในประเทศเหล่านั้น ได้แก่ ข้าว ซึ่งต้อง มีการสร้าง
เรื่องราว (Story) ข้าวของกลุ่มจังหวัดที่มีความเฉพาะ ได้แก่ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ มี
ลักษณะเฉพาะเป็นข้าวบ่งชี้ถึงถิ่นก้าเนิดทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) มี
ลักษณะจ้าเพาะที่เป็นความพิเศษ โดยพ้ืนที่เพาะปลูกต้องอยู่ในเขตพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 5 จังหวัด 
คือ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม สุรินทร์ ยโสธร และศรีสะเกษ เมล็ดพันธุ์ข้าวต้องเป็นพันธุ์ขาวดอกมะลิ 
105 และพันธุ์ กข.15 ที่มาจากแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าว การสาธิตวิธีการหุงข้าวหอมมะลิ  
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ควรมีการจัดตั้งคณะท้างานการตลาดของกลุ่มจังหวัดเพ่ือหาตลาด ประสานงาน ศึกษา
วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการส่งออก การช้าระเงิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการขายข้าวไป
ต่างประเทศ  

ข้าวเหนียวเขาวง ซึ่งเป็นข้าว GI ชนิดหนึ่ง พ้ืนที่เพาะปลูกต้องอยู่ในเขตพ้ืนที่ปลูกข้าว
อ้าเภอเขาวง อ้าเภอกุฉินารายณ์ (เฉพาะต้าบลนาโก และต้าบลหนองห้าง) อ้าเภอนาคู (เฉพาะ
ต้าบลนาคู และต้าบลบ่อแก้ว) จังหวัดกาฬสินธุ์ ต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวกอเดียว และพันธุ์ 
กข.6 ควรมีการจัดท้าวิจัยและการพัฒนาต่อยอดข้าวเหนียวเขาวงเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้
หลากหลายมากข้ึน 

13. ผู้ส่งออกข้าวขอความร่วมมือผู้ซื้อข้าวต่างประเทศจากไทยไม่น้าข้าวหอมมะลิชั้นดีไปผสมข้าวชนิด
อ่ืนเพ่ือลดต้นทุนแล้วไปบรรจุใหม่แอบอ้างเป็นข้าวหอมมะลิชั้นดี เช่น จีน ท้าให้ข้าวหอมมะลิที่
เป็นจุดเด่นของไทยเสียชื่อเสียง  

14. ผู้ประกอบการคนจีนหลายรายเข้ามาซื้อผลผลิตทางการเกษตร ผลไม้ตามฤดูกาลของไทยถึงแหล่ง
ผลิต ไร่ สวน ในรูปแบบการตกเขียว หรือซื้อเหมา ในพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และมี
แนวโน้มขยายไปทั่วทั้งภูมิภาคของไทยที่ปลูกผลไม้ที่ตลาดจีนต้องการ 

ข้อเสนอตั้งจุดซื้อ-ขาย ที่ชายแดน เป็นจุดประมูลซื้อ-ขาย พืชผลทางการเกษตร เช่นที่
ชายแดนเมียนมา-จีน เมืองหมู่แส่ รัฐฉาน เมียนมา–เมืองรุยลี่ มณฑลคุนหมิง จีน มีตลาดประมูล
สินค้าแตงโม ซึ่งแตงโมของเมียนมาผลิตมากแถวหงสา ตอนกลางของประเทศ ผู้ประกอบการ
พ่อค้าคนกลางของเมียนมา รับซื้อแตงโมจากเกษตรกรบรรทุกขึ้นไปประมูลขายที่เมืองยู่ (หลัก 
105 ไมล์) เป็นเมืองชายแดน กันไม่ให้คนจีนเข้ามาถึงชั้นใน ให้มีการประมูลสินค้ากันที่ชายแดน 
ในฤดูกาลผลผลิตแตงโมออกมีการประมูลแตงโม 400–500 คันต่อวัน  

15. มีการปลอมแปลง และเลียนแบบสินค้าไทยที่จ้าหน่ายใน สปป.ลาว หลายรายการมากขึ้น ซึ่งมี
คุณภาพ และรสชาติใกล้เคียงกับสินค้าไทย มีสินค้าทดแทนสินค้าไทยที่ผลิตจากจีน และเวียดนาม 
เพ่ิมมากข้ึน ผู้ปริโภคคนลาวมีทางเลือกจะเปลี่ยนไปใช้สินค้าลอกเลียนแบบ สินค้าใช้ทดแทนกันที่
มีราคาถูกกว่าสินค้าไทย ในอดีตก่อนปี พ.ศ.2529 มีสินค้าไทย ร้อยละ 90 จ้าหน่ายใน สปป.ลาว 
แต่ปัจจุบันลดลงเหลือไม่ถึงร้อยละ 70 โดยเฉพาะเมือง และแขวงตามชายแดนตลอดแนวล้าน้้า
โขงซึ่งมีประชากรคนลาวอาศัยอยู่ประมาณ ร้อยละ 75 ส่วนพ้ืนที่ชั้นในของ สปป.ลาว ไปจนถึง
ชายแดน สปป.ลาว-เวียดนาม และ สปป.ลาว-จีน จ้านวนสินค้าของไทยมีจ้าหน่ายน้อยลง มีสินค้า
จีน เวียดนาม ปนกับสินค้าไทยเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือเป็นทางเลือกของผู้บริโภคชาวลาว เพราะราคาถูก
กว่า และมีการท้าตลาดเชิงรุกมากกว่าผู้ประกอบการไทย เช่น การใช้สินเชื่อ การน้าสินค้าไปส่งง
ถึงร้านท้าให้ผู้ขายไม่ต้องเสียต้นทุนการขนส่ง ในร้านของหมู่บ้าน เมือง และแขวง ของ สปป.ลาว 
โดยเฉพาะตามสี่แยกมีคนจีนมาตั้งร้านค้าขายสินค้า รวมถึงชายแดนไทย-กัมพูชา ก็มีลักษณะ
เช่นเดียวกันกับ สปป.ลาว ในกัมพูชามีคนเวียดนามเชื้อสายกัมพูชาท้าการค้าเพ่ิมมากข้ึน 

16. การตั้งจุดกระจายสินค้าของไทยเพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่ชั้นในไม่ห่างจากชายแดนไทยใน สปป.ลาว และ
กัมพูชา เป็นการท้าการตลาดเชิงรุก เพ่ือให้สินค้าไทยเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย และเร็วขึ้น  

17. การเตรียมความพร้อมเมื่อโครงการก่อสร้างรถไฟจากจีน ผ่าน สปป.ลาว มาไทย แล้วเสร็จ พ้ืนที่มี
สินค้าเกษตรอะไรที่จะขนขึ้นรถไฟส่งออกไปจีน มีวิธีการส่งอย่างไร นอกจากที่จีนขนถ่ายคน 
สินค้าลงมามากมาย จะมีขนสินค้าอะไรขึ้นรถไฟแล้วส่งไปขายได้อย่างไร  



4-5 

18. การใช้ประโยชน์จาก Mega Project ได้แก่ รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วปานกลาง ในการขนส่ง
ปัจจัยการผลิต การน้าปัจจัยการผลิตเข้ามาในพ้ืนที่ และการส่งออกผลผลิตจากพ้ืนที่ไปจ้าหน่าย 
หรือเป็นสินค้าข้ันกลางไปผลิตต่อไป การแบ่งหน้าที่การผลิต เช่น จังหวัดร้อยเอ็ดเด่นในเรื่องข้าว 
มีข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดกาฬสินธุ์มีพ้ืนที่ปลูกยางพารามากกว่าทุกจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด จังหวัดขอนแก่น เด่นเรื่องการปลูกอ้อย การผลิตน้้าตาล จังหวัดมหาสารคาม เน้นในเรื่อง
การศึกษา มีนักศึกษาคนลาว เวียดนาม จีน เข้ามาเรียน แต่นักศึกษาคนไทยสนใจน้อยมากที่จะ
ไปศึกษาเล่าเรียนที่ประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นต้น  

19. ปัจจัยการประสบความส้าเร็จอย่างหนึ่ง (Key Success Factor) ในเชิงการตลาดในต่างประเทศ 
คือ การไปอยู่ในพ้ืนที่ก่อนด้าเนินธุรกิจ เพ่ือหาข้อมูลการลงทุนที่เหมาะสมกัน เช่น สังเกตในเชิง
วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ เป็นการศึกษาการตลาดเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Marketing) การมีกัลยามิตรที่เป็นผู้ประกอบการร่วมในพ้ืนที่ ศึกษาให้รู้ว่าตลาดในแต่ละพ้ืนที่ 
หมู่บ้าน เมือง แขวง/จังหวัด เป็นอย่างไร มีคู่แข่งหรือไม่ อย่างไร ถ้าจะลงทุนร่วม หารือกับนัก
ธุรกิจที่รู้จักกันในพ้ืนที่ หรือในจังหวัดใกล้เคียงลงทุนการผลิตร่วมกันเป็นฐานการผลิตรุกเข้าไปสู่
ประเทศเพ่ือนบ้าน หรือต้องไปตลาดต่างประเทศอ่ืนจะง่ายกว่าที่ต้องเสี่ยงลงทุนในประเทศนี้  

20. การกระจายอ้านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เช่น ขอบเขต อ้านาจ หน้าที่ที่
ท้องถิ่นท้าได้ในการติดต่อ ประสานงานกับต่างประเทศ การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ ซึ่ง 
อปท.จ้านวนมากไม่มีขีดความสามารถในการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศได้ และข้อจ้ากัดการใช้
พ้ืนที่สาธารณะ เช่น ต้องการปลูกหญ้าเลี้ยงโคต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย 
ควรปรับแก้กฎหมายเพื่อให้ท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่คล่องตัวมากขึ้น เพ่ิมขีดความสามารถใน
การพัฒนาท้องถิ่น  

21. มีความเชื่อมโยงกันไม่มากนักในระดับต้าบลทั้งในระดับแนวนอน ระหว่างองค์การบริหารส่วน
ต้าบลด้วยกัน และในแนวตั้ง ที่จะเชื่อมโยงกันกับจังหวัด กลุ่มจังหวัด งบประมาณที่สนับสนุน
ท้องถิ่นประมาณร้อยละ 27 การประสานโครงการตั้งแต่ระดับล่างถึงระดับบน ถ้าหากช่วยกันท้า
ในเป้าหมายเดียวกัน แก้ปัญหาการขาดแคลนน้้า สามารถด้าเนินการได้ การแบ่งพ้ืนที่ด้าเนินการ
ของแต่ละองค์การบริหารส่วนต้าบล โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมองภาพรวมเห็นช่องว่างก็
จัดท้าโครงการเพ่ือปิดช่องว่างเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาต่อไป การแก้กฎหมายที่ยังไม่เอ้ือซึ่งกัน
และกันที่จะท้าให้การท้างานที่ประสานร่วมกันและเดินด้วยกันได้ เช่น ในเรื่องระเบียบพัสดุ การ
จัดซื้อ จัดจ้าง สิทธิในการบริหารจัดการในพ้ืนที่รอยต่อระหว่าง อบต. ถ้าองค์การบริหารส่วน
ต้าบลไม่มีขีดความสามารถในการด้าเนินการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเข้ามาเสริมเพ่ือลด
ช่องว่างเพ่ือให้การด้าเนินงานประสบความส้าเร็จ โดยใช้งบประมาณประสานกันและมองในระยะ
ยาว เพราะส่วนใหญ่การใช้งบประมาณเป็นระยะสั้นปีต่อปี เป็นจุดอ่อนที่ภาคเอกชนเห็นว่าภาค
ราชการไม่ได้มองระยะยาวที่จะให้เกิดความต่อเนื่อง  

22. การพัฒนาข้าวอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมของข้าว ตั้งแต่กระบวนการผลิต การเสริมสร้างความรู้ 
และความพร้อมในการผลิตข้าวอินทรีย์ ให้เกิดเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องยั่งยืน การชะลอการขาย
ข้าวเปลือกเพ่ือขายในช่วงราคาดี สร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มเกษตรกร และ/หรือสหกรณ์ 
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มแปรรูปข้าวสารอินทรีย์ หรือศูนย์ข้าวชุมชน ด้าเนินการคัดคุณภาพ แปรรูป 
บรรจุถุง จ้าหน่ายเองมากกว่ารอพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ หรือจัดท้าเป็นคลัสเตอร์ (Cluster) ข้าว
อินทรีย์ มีตราสินค้า (Brand) ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ช่องทางการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าว
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อินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดผ่านสหกรณ์ที่คัดเลือกแล้วของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด หากสหกรณ์
ใดสินค้าไม่เพียงพอจ้าหน่ายก็สามารถยืมจากสหกรณ์ใกล้เคียงมาจ้าหน่ายก่อนได้ โดยต้องเป็น
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์แท้ ไม่มีการปลอมปนของข้าวชนิดอื่น ท้าให้ขายได้ราคาดี รูปแบบการขายมี 
3 ลักษณะคือ 1) ผู้บริโภคซื้อโดยตรง 2) ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ และ 3) ซื้อไปขายต่อ โดยการซื้อ
ไปขายต่อมีการซื้อจ้านวนมากกว่าผู้ที่บริโภคซื้อโดยตรง แม้ข้าวอินทรีย์ตลาดยังแคบแต่มีโอกาส
ในการขยายตัวได้ ข้อควรระวัง ในช่วงที่ข้าวอินทรีย์เป็นที่นิยมมาก ผลผลิตข้าวอินทรีย์ไม่เพียงพอ 
ท้าให้มีเกษตรกรบางรายน้าข้าวจากที่อ่ืนมาสวมสิทธิ์เครื่องหมายรับรอง แต่มิอาจทราบได้
แน่นอนเพราะไม่ได้มีการไปตรวจสอบ โดยอาจไปซื้อข้าวมาผสมซึ่งข้าวที่ผสมไม่ทราบว่าเป็นข้าว
อินทรีย์ เกษตรกรมักท้าอย่างนี้ถ้าเป็นผู้ประกอบการที่พัฒนามาจากเกษตรกร เนื่องจากเป็น
โอกาสทางการค้าจึงท้าให้เกษตรกรมีการผสมข้าว เพ่ือน้าไปส่งตามสัญญาการซื้อขาย เพราะกลัว
ถูกปรับ วิธีแก้ไขต้องมีการส่งเสริมเรื่องข้าวอินทรีย์ที่เป็นเครือข่าย มีการตรวจสอบภายใน
เครือข่ายกันเองก่อนน้าผลผลิตจ้าหน่าย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได ้

23. การแปรรูปข้าวที่นอกเหนือจากการเป็นอาหาร ควรหาคุณสมบัติพิเศษอ่ืนของข้าว เช่น การแก้
โรคเบาหวาน แก้โรคมะเร็ง เป็นต้น ถ้ามีการวิจัยและพัฒนาได้ กรอบแนวคิดคือ การปลูกข้าว มี
สมุนไพรหลากหลาย ให้เป็นส่วนประสมของดินที่ปลูกข้าว ท้าให้ข้าวมีคุณสมบัติ เพ่ือสุขภาพใน
การต้านทานโรคเกิดขึ้น โดยมองข้าวไม่ได้เป็นอาหารได้อย่างเดียว  

24. การส่งออกข้าวไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่โรงสีไม่ได้เป็นผู้ส่งออกโดยตรง เช่น โรงสีข้าวในจังหวัด
ร้อยเอ็ดหลายรายส่งออกผ่านผู้ค้า (Trader) ในปี 2558 จังหวัดได้จัดท้าโครงการพา
ผู้ประกอบการหาตลาดที่ประเทศสิงคโปร์ ในการส่งออกข้าวมีเงื่อนไข การส่งออกข้าวอินทรีย์ต้อง
มีมาตรฐานในการส่งออก ต้องมีการสต็อกข้าว เป็นต้น ได้มีการตกลงซื้อขายข้าวกัน 3 ราย  

25. จังหวัดกาฬสินธุ์มี พ้ืนที่ปลูกมันส้าปะหลังในปี พ.ศ.2557 มากที่สุดของกลุ่มจังหวัด จ้านวน 
203,589 ไร่ (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) มีโรงงานแป้งมันส้าปะหลังในพ้ืนที่ขนาดใหญ่ 8 
โรงงาน หัวมันส้าปะหลังสดในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่เพียงพอต้องน้าเข้าจากพ้ืนที่ อ่ืน แต่
เกษตรกรผู้ปลูกมันส้าปะหลังขายได้ราคาสูงสุดประมาณ 2.15 บาทต่อกิโลกรัม ราคาขั้นต่้าควร 3 
บาทต่อกิโลกรัม (เดือนสิงหาคม 2558) สัดส่วนการผลิตแป้งต่อหัวมันสด 1 : 5 ผลผลิตมัน
ส้าปะหลังที่เป็นมันสดในประเทศผลิตได้ประมาณ 30 ล้านตันต่อปี (ส้านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร) ความต้องการมันส้าปะหลังทั้งในและต่างประเทศมีประมาณ 40 ล้านตันต่อปี ปัญหา
ส่วนใหญ่ของเกษตรกรผู้ปลูกมันส้าปะหลังเมื่อปลูกเสร็จแล้วทิ้ง ไม่มีการปรับปรุงหน้าดิน การ
พรวนดิน ก้าจัดหญ้าออก ผลผลิตที่ได้จึงไม่มาก ควรหาทางเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตต่อพ้ืนที่ให้
มากขึ้น   

การตั้งคณะกรรมการกลุ่มจังหวัดที่ดูแลเรื่องมันส้าปะหลัง โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม พัฒนาการแปรรูป เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมที่
หลากหลาย ได้แก่ การท้าแป้งมันให้มีคุณสมบัติพิเศษ น้าส่วนประสมของแป้งมันกับสารเคมี 
เพ่ือให้ได้คุณสมบัติที่ต้องการ เช่น อุตสาหกรรมโรงงานผลิตกระดาษ เคลือบหน้ากระดาษ การท้า
กาวติดวงจรที่ใช้กับยานอวกาศ เป็นต้น การพัฒนาเพ่ือให้ผลผลิตมันส้าปะหลังได้มากกว่า 3 ตัน
ต่อไร่ การใช้ระบบน้้าหยด พลาสติกคลุมดิน การปรับทัศนคติให้กับเกษตรกรใหม่ เกษตรกรต้องมี
รายได้เพ่ิมข้ึน เพราะปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ได้เพราะเงินจากลูกหลานที่ท้าอาชีพนอกภาค
การเกษตรส่งให้ 
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26. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมันส้าปะหลังเพ่ือเพ่ิมมูลค่าจ้าหน่ายในราคาสูง สามารถท้าได้แต่มีตลาด
ที่จ้ากัด มีผู้ซื้อน้อยราย แต่ละปมีีการซื้อไม่มากนัก มีการใช้อย่างจ้ากัด ในกระบวนการผลิตที่ต้อง
ใช้เทคโนโลยีที่สูง เมื่อท้าการผลิต ระยะเวลาการเดินเครื่องจักรการผลิต 3 เดือน เกิดความเสี่ยง
ถ้าผู้ซื้อเปลี่ยนไปซื้อจากรายอ่ืนแทนท้าให้ไม่มีผู้กล้ามาลงทุน  

การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม เช่น การแปรรูปถั่วเหลือง มักไม่มองการพัฒนาเพ่ือแปร
สภาพถั่วเหลืองเป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งยังมีความต้องการเป็น
จ้านวนมาก ราคาจ้าหน่ายกิโลกรัมละประมาณ 100 บาท แต่ส่วนใหญ่มองไปที่แปรรูปเพ่ือ
จ้าหน่ายในราคาที่สูง แต่ปริมาณความต้องการน้อยกว่า  

27. การตั้งโรงงานแปรรูปยางพาราในพ้ืนที่ ควรมีการศึกษาถึงเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพราะมี
ปัญหาเรื่องกลิ่น ผู้ประกอบการควรค้านึงถึงเรื่องการจัดการกลิ่น จุดตั้งโรงงานควรอยู่ห่างไกลจาก
ชุมชน  

28. เกษตรกรที่ต้องเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนรูปแบบการท้างานปกติให้แตกต่างจากเพ่ือนบ้านต้องใช้
ความอดทนเป็นอย่างมาก เพราะการลงมือท้าที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในชุมชนนั้น ผลที่เกิด
อาจท้าให้เกษตรกรผู้นั้นไม่เป็นที่ยอมรับของทั้งหมู่บ้าน หากท้าการใดนั้นพลาดท้าให้ต้องถูก
ต้าหนิ ท้าให้จะไม่กล้าลงมือท้า เพราะยังมีความต้องการใช้ชีวิตในสังคมชุมชนหมู่บ้านที่อาศัยอยู่
ร่วมกับญาติ พ่ี น้อง หากต้องการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ วิธีคิด ต้องลงมือท้าพร้อมกันทั้งหมู่บ้าน 
ทั้งชุมชน และรับผิดชอบร่วมกันจนผ่านจุดวิกฤติ สิ่งส้าคัญคือเปลี่ยนวิธีคิด ถ้าเปลี่ยนแปลงวิธีคิด
ไม่ได้การเพ่ิมผลผลิตก็จะไม่เกิด 

29. พ้ืนที่อ้าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น มีพ้ืนที่ปลูกมะม่วงน้้าดอกไม้ รวมกันกว่า 700 ไร่ ผลผลิต
ใช้ตราสินค้าของบ้านแฮด ส่วนใหญ่ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น เช่นเดียวกันกับที่มีการส่งเสริมการ
ปลูกมะม่วงแก้วที่อ้าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โดยราคาจ้าหน่ายมะม่วงแก้วตลอดทั้งปีไม่มี
การเปลี่ยนแปลงมากนัก ผลละประมาณ 4-5 บาท ตอนนี้มีผู้ปลูกมะม่วงหลายกลุ่มจากจังหวัด
อุดรธานี กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ปลูกมะม่วงได้ผลผลิตแล้วมาส่งที่บ้านแฮด ใช้ตราบ้านแฮด ส่งออก 
ถือเป็นความคิดที่ผิด เพราะพ้ืนทีด่ินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกัน
เมื่อปลูกมะม่วงในแต่ละพ้ืนที่ รสชาติมีความแตกต่างกัน ปัญหาที่พบคือ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เน้นให้ความส้าคัญกับพืชเศรษฐกิจ ข้าว อ้อย มันส้าปะหลัง ยางพารา ส่วน
พืชสวน เช่น มะม่วง พุทรา ยังไม่ได้รับการสนับสนุนมากนัก ซึ่งยังพบว่ามีเกษตรกรที่ปลูกมะม่วง
ที่อ้าเภอหนองกรุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื้อที่ประมาณ 1,300 ไร่ ปลูกมะม่วงมหาชนก ส่งออก
ประเทศจีน ญี่ปุ่น และประเทศในยุโรป  

30. จังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพการเรื่องการรักษาพยาบาล ในปี 2557 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ให้บริการรักษาชาวต่างชาติที่เป็นผู้ป่วยนอกกว่า 10,457 
คน เป็นคนลาว 2,269 ราย คนกัมพูชา 53 ราย อ่ืน ๆ กว่า 1,074 คน (โรงพยาบาลศรีนครินทร์) 

31. แต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัดมีวัฒนธรรมโดดเด่น แต่ยังไม่มีงานวิจัยเรื่องการท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัด สนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เช่น การส่งออกวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของ
ขอนแก่น และอีสาน ได้แก่ เสียงแคน จังหวัดกาฬสินธุ์ มีโปงลาง ดนตรีพื้นเมืองชองอีสาน การน้า
วัฒนธรรมเสียงแคน และโปงลาง ไปเผยแพร่ในต่างประเทศในงานแสดงสินค้า หรืองานแสดง
วัฒนธรรม เช่น งานสปริงเฟสติวัล (Spring Festival) ในกรุงฮานอย ระหว่างปลายเดือน
มกราคม-ต้นเดือนกุมภาพันธ์ งานเว้ เฟสติวัล (Hue Festival) แสดงสินค้านานาชาติ ที่เมืองเว้ 
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เวียดนาม จัดในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม เป็นต้น เพ่ือให้วัฒนธรรมของ
ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ได้เผยแพร่ เป็นแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวต้องการมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
พ้ืนที่กลุ่มจังหวัด และนอกจากนี้ ยังมีประวัติศาสตร์ เช่น ฟ้าแดดสูงยาง ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พระ
ธาตุนาดูน ที่จังหวัดมหาสารคาม เป็นต้น  

32. การตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ไม่ใช่การเพ่ิมขีดความสามารถศักยภาพในการส่งสินค้าออก 
เพียงแต่เป็นการท้าให้พ้ืนที่ที่มีนิคมมีการบริหารจัดการของอุตสาหกรรมให้เป็นระเบียบ มีการ
ดูแลสิ่งแวดล้อมง่ายข้ึน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ไม่สามารถท้าการตลาดส่งออก
ได้ ภาครัฐต้องช่วยส่งเสริมสนับสนุน แต่การรวมกลุ่มกันยังไม่เป็นผลมากนัก เพราะยังมี
ผลประโยชน์ขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันเอง ภาคราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง
พาณิชย์ ต้องจัดหาสถานที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าของไทยในต่างประเทศ เช่นใช้พ้ืนที่บางส่วน
ของส้านักงานทูตพาณิชย์ในต่างประเทศ ส้าหรับจัดแสดง จ้าหน่ายสินค้า OTOP และ SMEs ที่มี
ศักยภาพ เพ่ือที่สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยได้มีโอกาสใช้พ้ืนที่ดังกล่าวจัดแสดง และ
จ้าหน่ายสินค้า ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีการเจรจาทางการค้ากับผู้ค้าต่างชาติ เป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถให้กับผู้ประกอบการของไทย นอกจากนี้ ส้ารวจความต้องการน้าเข้าสินค้าของ
ผู้ประกอบการต่างชาติเพื่อน้ามาเสนอให้กับผู้ประกอบการคนไทย 

33. การร่วมกิจกรรมการจ้าหน่ายสินค้าในต่างประเทศร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
ต้องมีคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์  จดทะเบียนภาษีนิติบุคคล จด
ทะเบียนโรงงานหรือมีโรงงานเครือข่ายของตนเอง มีประสบการณ์การส่งออกแล้ว ผู้ประกอบการ
ในต่างจังหวัดที่ต้องการร่วมกิจกรรมกับกรมฯ ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดต่อ
ลงทะเบียนได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ส้านักงาน
พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 

34. การจัดตั้งจุดแสดงสินค้า OTOP ในประเทศเพ่ือนบ้าน ให้เป็นจุดกระจายสินค้าในต่างประเทศ 
อาจจัดแสดงเป็นตู้สินค้าที่สนามบิน ท้าเป็นสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) หรือเป็นจุดติดต่อ
สินค้าส้าหรับผู้ประกอบการที่สนใจท้าธุรกิจร่วมกัน มีพ้ืนที่ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยจัดแสดง
และจ้าหน่ายสินค้า เปิดโอกาสให้ได้พบปะกับลูกค้าชาวต่างชาติในตลาดต่างประเทศ เช่น การขอ
ใช้ที่ท้าการของทูตพาณิชย์ ให้เจ้าหน้าที่ดูแล หรือจ้างคนมาดูแล และมีเงื่อนไขคือ สินค้าที่น้ามา
แสดงและจ้าหน่ายต้องเป็นสินค้าจากชุมชน สินค้า OTOP หรือแยกเป็นรายจังหวัด  

35. ส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพพัฒนาเป็น SMEs เพ่ือแก้ปัญหากลุ่ม OTOP บางกลุ่ม
มีความพร้อม ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ มีการส่งออกดี แต่มีปัญหาเรื่องการผลิตจ้านวนมากถ้ากากมี
การสั่งซื้อสินค้าเข้ามา กลุ่มจังหวัดควรมีทีมการตลาดเพ่ือขายสินค้าของกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะ
สินค้าสินค้าที่เหมือนกันร่วมกันผลิตเพื่อการส่งออก 

36. ผู้ประกอบการค้าต่างจังหวัดที่ไปแสดงและจ้าหน่ายสินค้าในต่างประเทศที่จัดโดยหน่วยงานภาค
ราชการมักไปเพื่อขายสินค้าโดยไม่มองอนาคตทางธุรกิจต่อ ถ้าภาคราชการไม่สนับสนุนอีกในครั้ง
ต่อไปก็ไม่สามารถไปได้อีก ส่วนผู้ประกอบการที่มีความส้าเร็จ คือ รายที่ไปกับกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ น้าสินค้าไปเพ่ือเจรจาและจับคู่ทางธุรกิจได้ ท้าให้ได้ผลต่อเนื่องมีการซื้อ-ขาย 
ตามมาแต่ไม่สามารถผลิตสินค้าส่งขายได้ ข้อเสนอให้คัดเลือกผู้ประกอบการที่จะไปแสดงและ
จ้าหน่ายสินค้าในต่างประเทศที่มีศักยภาพการผลิตเพ่ือการส่งออกที่แท้จริง เพ่ือไม่ให้เสีย
งบประมาณโดยเปล่าประโยชน์  
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37. การส่งออกสินค้าไปต่างประเทศของผู้ประกอบการ OTOP หรือ SMEs ต้องได้รับการฝึกอบรม
เพ่ือการส่งออกต่างประเทศ มีความสามารถในการประสานงานเพ่ือการส่งออก ปัญหาที่พบ คือ 
ผู้ประกอบการเดินทางไปประเทศเพ่ือนบ้านด้วยตนเองน้อยมาก ส่วนมากเดินทางผ่านบริษัทน้า
เที่ยว ไม่ค่อยไปด้วยตนเอง ไม่รู้วิธีการผ่านแดน ไม่รู้พิธีศุลกากร การเดินทางไปประเทศเพ่ือน
บ้านต้องมีข้ันตอน ขั้นตอนที่หนึ่ง ส้าหรับการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าย ขั้นตอนที่สอง คือ การมอง
ตลาดมากกว่าอาเซียน การมองตลาดทีต่่างต้องการสินค้าชนิดใดจากไทย เช่น ข้าว ปศุสัตว์ ตลาด
ผลไม้ เป็นต้น 
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ส่วนที่ 5 
สรุปผลการสัมมนา และข้อเสนอแนะ 

การพัฒนาขีดความสามารถการค้าระหว่างประเทศ 
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

 
ความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความเจริญเติบโตโดยคนในจังหวัดของ

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

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

1). จังหวัดร้อยเอ็ด มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าความ
เชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) 28 สาขาการผลิต  

2). จังหวัดขอนแก่น มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าความ
เชื่อมโยงไปข้างหลัง 24 สาขาการผลิต 

3). จังหวัดมหาสารคาม มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าความ
เชื่อมโยงไปข้างหลัง 29 สาขาการผลิต  

4). จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าความ
เชื่อมโยงไปข้างหลัง 25 สาขาการผลิต  

5). กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไป
ข้างหน้า (FL) มากกว่าความเชื่อมโยงไปข้างหลัง จ านวน 24 สาขาการผลิต  
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การผลิตตามสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) 
มากกว่ามีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) 

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

 
จังหวัดร้อยเอ็ด แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าที่

ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) จ านวน 28 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
2) การปลูกพืชอ่ืน ๆ 3) การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 4) การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 5) การ
บริการธุรกิจ 6) การท านา 7) ท าสวนยางพารา 8) การขนส่ง 9) การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก    
10) การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 11) การสื่อสาร 12) การป่าไม้ 13) ผลิตสิ่งทอเสื อผ้า 14) กิจกรรมที่
จ าแนกไม่ได้ 15) การผลิตอ่ืน ๆ 16) บริการอ่ืน ๆ 17) อสังหาริมทรัพย์ 18) การประมง 19) ท าไร่
อ้อย 20) การบริการสาธารณะ 21) การประปา 22) ท าไร่ข้าวโพด 23) การท าเหมืองถ่านหินและ
น  ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ 24) การท าเหมืองแร่เหล็ก 25) การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ     
26) โรงกลั่นน  ามันปิโตรเลียม 27) การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 28) ผลิตภัณฑ์จากหนัง
สัตว์ 

 
จังหวัดขอนแก่น แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าที่ความ

เชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) จ านวน 24 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี       
2) การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 3) การบริการธุรกิจ 4) เครื่องจักรอุตสาหกรรม 5) การท าเหมืองถ่าน
หินและน  ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ 6) การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 7) การปลูกพืชอ่ืน ๆ 8) ผลิตสิ่ง
ทอเสื อผ้า 9) อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 10) การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 11) การขนส่ง 12) การ
ผลิตอ่ืน ๆ 13) ท าสวนยางพารา 14) การสื่อสาร 15) การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 16) การ
ป่าไม้ 17) การท านา 18) อสังหาริมทรัพย์ 19) การประมง 20) ท าไร่อ้อย 21) การประปา 22) การท า
เหมืองแร่เหล็ก 23) โรงกลั่นน  ามันปิโตรเลียม 24) การผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใช่เหล็ก 

 
จังหวัดมหาสารคาม แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าที่

ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) จ านวน 29 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ     
2) การบริการธุรกิจ 3) อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 4) ท าสวนยางพารา 5) การปลูกพืชอ่ืน ๆ  
6) การท านา 7) การเงินและประกันภัย 8) การขนส่ง 9) ผลิตสิ่งทอเสื อผ้า 10) ผลิตภัณฑ์โลหะ 11) 
การสื่อสาร 12) การผลิตอ่ืน ๆ 13) การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 14) การป่าไม้ 15) ท าไร่ผักและสวน
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ผลไม้ 16) กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 17) การประมง 18) อสังหาริมทรัพย์ 19) ท าไร่อ้อย 20) ท าไร่มัน
ส าปะหลัง 21) การประปา 22) ท าไร่ข้าวโพด 23) การท าเหมืองถ่านหินและน  ามันปิโตรเลียม ก๊าซ
ธรรมชาติ 24) การท าเหมืองแร่เหล็ก 25) การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 26) การผลิตเคมีภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์เคมี 27) โรงกลั่นน  ามันปิโตรเลียม 28) การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 29) เครื่องจักร
อุตสาหกรรม 

 
จังหวัดกาฬสินธุ์ แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าที่

ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) จ านวน 25 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) การปลูกพืชอ่ืน ๆ 2) การไฟฟ้าและ
ก๊าซธรรมชาติ 3) การบริการธุรกิจ 4) ท าสวนยางพารา 5) การท านา 6) การผลิตเคมีภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์เคม ี7) การขนส่ง 8) การผลิตอ่ืน ๆ 9) การสื่อสาร 10) การป่าไม้ 11) กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 
12) การประมง 13) อสังหาริมทรัพย์ 14) ท าไร่อ้อย 15) ท าไร่มันส าปะหลัง 16) การประปา 17) ท าไร่
ข้าวโพด 18) การท าเหมืองถ่านหินและน  ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ 19) การท าเหมืองแร่เหล็ก    
20) การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 21) โรงกลั่นน  ามันปิโตรเลียม 22) อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
23) การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 24) การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 25) อุปกรณ์
ยานพาหนะอ่ืน ๆ 

 
กลุ่มจังหวัด แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าที่ความ

เชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) จ านวน 24 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 2) 
การบริการธุรกิจ 3) การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 4) การท าเหมืองถ่านหินและน  ามันปิโตรเลียม 
ก๊าซธรรมชาติ 5) การปลูกพืชอ่ืน ๆ 6) เครื่องจักรอุตสาหกรรม 7) การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 8) ท า
สวนยางพารา 9) การท านา 10) ผลิตสิ่งทอเสื อผ้า 11) การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 12) การขนส่ง 13) 
อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 14) การผลิตอ่ืน ๆ 15) การสื่อสาร 16) การป่าไม้ 17) กิจกรรมที่
จ าแนกไม่ได้ 18) อสังหาริมทรัพย์ 19) การประมง 20) ท าไร่อ้อย 21) การประปา 22) ท าไร่มัน
ส าปะหลัง 23) การท าเหมืองแร่เหล็ก 24) โรงกลั่นน  ามันปิโตรเลียม 

 
การผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) มากกว่ามีความ

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

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

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

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

1) จังหวัดร้อยเอ็ด มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าความเชื่อมโยง
ไปข้างหน้า (FL) 19 สาขาการผลิต  

2) จังหวัดขอนแก่น มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าความ
เชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) 23 สาขาการผลิต 

3) จังหวัดมหาสารคาม มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าความ
เชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) 18 สาขาการผลิต 

4) จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าความ
เชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) 22 สาขาการผลิต 

5) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้าง
หลัง (BL) มากกว่าความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) 47 สาขาการผลิต 

 
จังหวัดร้อยเอ็ด แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าที่

ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) จ านวน 19 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) ท าไร่มันส าปะหลัง 2) ท าไร่พืช
ตระกูลถั่ว 3) ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 4) การปศุสัตว์ 5) อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 6) การผลิต
ผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 7) การพิมพ์ 8) ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 9) ผลิตภัณฑ์อโลหะ 
10) ผลิตภัณฑ์โลหะ 11) เครื่องจักรอุตสาหกรรม 12) การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม           
13) อุปกรณ์ยานพาหนะอ่ืน ๆ 14) โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 15) การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 16) การ
ก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 17) การค้าส่ง ค้าปลีก 18) โรงแรมและภัตตาคาร 19) การเงินและ
ประกันภัย 

 
จังหวัดขอนแก่น แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าที่

ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) จ านวน 23 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) การพิมพ์ 2) ผลิตภัณฑ์จากยาง
และผลิตภัณฑ์พลาสติก 3) การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 4) โรงแรมและภัตตาคาร 5) โรงเลื่อย
และผลิตภัณฑ์ไม้ 6) ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 7) ท าไร่ข้าวโพด 8) การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ  
9) อุปกรณ์ยานพาหนะอ่ืน ๆ 10) การเงินและประกันภัย 11) อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า     
12) ผลิตภัณฑ์อโลหะ 13) กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 14) ผลิตภัณฑ์โลหะ 15) ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 
16) บริการอ่ืน ๆ 17) การปศุสัตว์ 18) ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 19) การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ          
20) การค้าส่ง ค้าปลีก 21) การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 22) การบริการสาธารณะ 23) ท าไร่มันส าปะหลัง 
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จังหวัดมหาสารคาม แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าที่
ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) จ านวน 18 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
2) ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 3) ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 4) อุปกรณ์ยานพาหนะอ่ืน ๆ  
5) โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 6) การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 7) โรงแรมและภัตตาคาร          
8) ผลิตภัณฑ์อโลหะ 9) การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 10) การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
ไฟฟ้า 11) การปศุสัตว์ 12) การพิมพ์ 13) บริการอ่ืน ๆ 14) ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 15) การค้าส่ง ค้าปลีก 
16) การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 17) การบริการสาธารณะ 18) การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 

 
จังหวัดกาฬสินธุ์ แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าที่

ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) จ านวน 22 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์           
2) อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 3) ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 4) การผลิตยาน
ยนต์และการซ่อมแซม 5) โรงแรมและภัตตาคาร 6) โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 7) เครื่องจักร
อุตสาหกรรม 8) ผลิตสิ่งทอเสื อผ้า 9) การปศุสัตว์ 10) การเงินและประกันภัย 11) ท าไร่ผักและสวน
ผลไม ้12) การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 13) ผลิตภัณฑ์โลหะ 14) ผลิตภัณฑ์อโลหะ 15) การพิมพ์ 
16) บริการอ่ืน ๆ 17) การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 18) การค้าส่ง ค้าปลีก 19) ท าไร่พืชตระกูลถั่ว     
20) การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 21) การบริการสาธารณะ 22) การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 

 
กลุ่มจังหวัด แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าที่ความ

เชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) จ านวน 23 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) การพิมพ์ 2) ผลิตภัณฑ์จากยางและ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก 3) การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 4) โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 5) ผลิตภัณฑ์
จากหนังสัตว์ 6) โรงแรมและภัตตาคาร 7) อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 8) ท าไร่ข้าวโพด       
9) อุปกรณ์ยานพาหนะอ่ืน ๆ 10) การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 11) ผลิตภัณฑ์โลหะ 12) การเงิน
และประกันภัย 13) ผลิตภัณฑ์อโลหะ 14) การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 15) ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 
16) การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 17) การปศุสัตว์ 18) บริการอ่ืน ๆ 19) การผลิต
ผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 20) ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 21) การค้าส่ง ค้าปลีก 22) การก่อสร้างที่อยู่อาศัย      
23) การบริการสาธารณะ 

 
การเพิ่มรายได้ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของสาขาการผลิตตามผลการวิเคราะห์ค่าตัว

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

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

 
ตารางที่ 5-1 แสดงตัวเลขค่าตัวทวีคูณของแต่ละสาขาการผลิต 5 อันดับแรกของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
(ตัวเลขในวงเล็บ) 
ล าดับ ร้อยเอ็ด ขอนแกน่ มหาสารคาม กาฬสนิธุ ์ กลุ่มจังหวัด 

1 ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ า ก
โลหะ  

การพิมพ ์
(1.7647) 

อุ ต ส า ห ก ร ร ม
อ า ห า ร แ ล ะ

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ า ก
หนังสัตว์ 

การพิมพ์ 
(1.7792) 
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ตารางที่ 5-1 แสดงตัวเลขค่าตัวทวีคูณของแต่ละสาขาการผลิต 5 อันดับแรกของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
(ตัวเลขในวงเล็บ) 
ล าดับ ร้อยเอ็ด ขอนแกน่ มหาสารคาม กาฬสนิธุ ์ กลุ่มจังหวัด 

(1.7393) เ ค รื่ อ ง ดื่ ม
(1.3884) 

(1.4996) 

2 ผลิตภัณฑ์จากยาง
แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
พลาสติก 
(1.5371) 

ผลิตภัณฑ์จากยาง
แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
พลาสติก 
(1.6452) 

ผลิตภัณฑ์จากยาง
แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
พลาสติก 
(1.3873) 

อุ ต ส า ห ก ร ร ม
อ า ห า ร แ ล ะ
เ ค รื่ อ ง ดื่ ม 
(1.3930) 

ผลิตภัณฑ์จากยาง
แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
พลาสติก 
(1.6939) 

3 การผลิตยานยนต์
และการซ่อมแซม 
(1.5237) 

การผลิตยานยนต์
และการซ่อมแซม
(1.5287) 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ า ก
หนังสัตว์ 
(1.3503) 

ผลิตภัณฑ์จากยาง
แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
พลาสติก(1.3454) 

การผลิตยานยนต์
และการซ่อมแซม
(1.5763) 

4 อุ ป ก ร ณ์
ยานพาหนะอื่น ๆ 
(1.5026) 

โ ร ง แ ร ม แ ล ะ
ภัตตาคาร 
(1.4072) 

อุ ป ก ร ณ์
ยานพาหนะอื่น ๆ 
(1.3489) 

การผลิตยานยนต์
และการซ่อมแซม
(1.3128) 

โ ร ง เ ลื่ อ ย แ ล ะ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ม้
(1.4006) 

5 เ ค รื่ อ ง จั ก ร
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
(1.4242) 

โ ร ง เ ลื่ อ ย แ ล ะ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ม้
(1.4038) 

โ ร ง เ ลื่ อ ย แ ล ะ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ม้
(1.3235) 

โ ร ง แ ร ม แ ล ะ
ภั ต ต า ค า ร 
(1.3064) 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ า ก
หนังสัตว์ 
(1.3985) 

 
จากตารางที่ 5-1 เมื่อจัดล าดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

โดยให้สาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณมากเป็นล าดับต้นเป็นสาขาการผลิตน าของแต่ละจังหวัด และกลุ่ม
จังหวัด ภาคราชการจะสนับสนุน ส่งเสริม อ านวยความสะดวกให้เกิดการลงทุนการผลิตในสาขาการ
ผลิตดังกล่าวผ่านการจัดท าโครงการของจังหวัด กลุ่มจังหวัด นอกจากจะส่งผลโดยตรงต่อรายได้ที่
เพ่ิมขึ นจากสาขาการผลิตดังกล่าวของจังหวัดนั น ๆ แล้ว ยังส่งผลต่อรายได้ที่เพ่ิมขึ นของสาขาการผลิต
ชนิดเดียวกันของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัดด้วย   

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

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 
 



5-7 

ตารางที่ 5–2 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะโครงการ 
สาขาการผลิต ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 

ผลิตภัณฑ์โลหะ โครงการผลิตโลหะที่ใช้ประกอบในการก่อสร้าง เช่น กรอบประตู หน้าต่าง 
ราวบันได ประตูเหล็ก 

ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์
พลาสติก 

- โครงการผลิตอะไหล่รถยนต์จากยางพารา  
- โครงการผลิตชิ นส่วนอุปกรณ์การเกษตรจากยางพารา  
- โครงการผลิตของที่ระลึกและเครื่องใช้สอยจากการแปรรูปยาง เช่น 
อุปกรณ์การกีฬา เฟอร์นิเจอร์ ยางปูพื นสระ ยางปูพื นคอกวัว ยางและยางใน
รถยนต์ 

การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม  โครงการยกระดับเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย 

เครื่องจักรอุตสาหกรรม 
การผลิตและการซ่อมเครื่องจักรและเครื่องมือไฟฟ้าที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม 
เช่น เครื่องก าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องเช่ือมไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้า 
เป็นต้น รวมทั งการผลิตชิ นส่วนของเครื่องจักรเครื่องมือดังกล่าว 

โรงแรมและภัตตาคาร โครงการถนนอาหารจากโรงแรมและภัตตาคารกลุ่มจังหวัดโดยให้แต่ละ
จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดเวียนกันเป็นเจ้าภาพ 
-โครงการส่งเสริมให้เอกชนมาลงทุนในธุรกิจโรงแรมบริเวณแหล่งท่องเที่ยว 

การผลิตโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้  

- โครงการผลิตของที่ระลึกจากไม้เหลือใช้  
- โครงการคลินิกหมอไม้เพื่อพัฒนาและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการผลิต

ผลิตภัณฑ์ไม้ 
- โครงการผลิตพระพุทธรูปแกะสลัก  

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

ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ - โครงการน าเทคโนโลยีเพื่อน ามาปรับใช้ในการยกระดับผลิตภัณฑ์จากหนัง
สัตว์  
- โครงการส่งเสริมกระบวนการให้ความรูเ้กี่ยวกับกระบวนการผลติผลิตภัณฑ์
จากหนังสัตว์แบบครบวงจร 

ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก - โครงการผลิตของที่ระลึกและเครื่องใช้สอยจากการแปรรูปยาง เช่น 
อุปกรณ์การกีฬา เฟอร์นิเจอร์ ยางปูพื นสระ ยางปูพื นคอกวัว ยางและยางใน
รถยนต์ 
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ความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความเจริญเติบโตโดยคนในจังหวัด
ของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) และความเชื่อมโยงทางรถยนต์ รถไฟ ในการขนส่งคน 
สินค้า ในพื้นที่เศรษฐกิจที่ส าคัญท่ีเชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัด และระหว่างกลุ่มจังหวัด 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง หรือกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
ประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ทั งสี่จังหวัดอยู่ตอนกลางของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันนี การคมนาคมสะดวกขึ น สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมไปยังจังหวัด
ต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ทั งทางเหนือ ตะวันออก ตะวันตก และใต้ โดยทางเหนือการ
คมนาคมตามเส้นทางถนนมิตรภาพ ผ่านจังหวัดอุดรธานี ไปจังหวัดหนองคาย และเข้าสู่นครหลวง
เวียงจันทน์ สปป.ลาว ด้านตะวันออก ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก -ตะวันตก (East-West 
Economic Corridor: EWEC) ผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าสู่จังหวัดมุกดาหาร ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-
สปป.ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร) เข้า สปป.ลาว และไปเวียดนามตอนกลางโดยเส้นทางหมายเลข 9 
หรือจะออกไปทางสะพานฯ แห่งที่ 3 (นครพนม) เข้า สปป.ลาว และไปเวียดนามตอนบน โดยใช้
เส้นทางหมายเลข 8 หรือ 12 ส่วนทางตะวันตก ตามแนว EWEC ผ่านจังหวัดชัยภูมิเข้าสู่ภาคเหนือ
ตอนล่าง และภาคกลางตอนบน ทางด้านใต้ เชื่อมโยงไปยังกัมพูชา ผ่านด่านช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ 
ไปจั งหวั ด เสี ยม เ รี ยบ  และกรุ งพนมเปญ แม้ เป็ นกลุ่ มจั งหวั ดที่ อยู่ ตอนกลางของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ก็มีกิจกรรมการค้าชายแดน การค้าต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันก็มีผู้ประกอบการ
ที่ส่งออกสินค้าไป สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ปัญหาที่พบ คือ สินค้าที่ส่งออกไปยังประเทศ
เพ่ือนบ้านที่ติดกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แทบไม่ได้ผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีบ้างในการ
บริการ เช่น การขนส่ง การรักษาพยาบาล การผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าว สินค้าที่ส่งออกผลิตจาก
ส่วนกลาง นิคมอุตสาหกรรมในภาคกลาง และภาคตะวันออก ความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มี
ส่วนร่วมสร้างความเจริญเติบโตโดยคนในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด ด้านการผลิตของผู้ประกอบการใน
จังหวัดของกลุ่มจังหวัดมีน้อยมาก มีเฉพาะการเชื่อมโยงทางด้านกลไกราคา และกลไกการตลาด ส่วน
ใหญ่เป็นการประกอบธุรกิจตามสายตระกูลที่ขยายตลาดพื นที่จ าหน่ายไปยังต่างอ าเภอในจังหวัด
เดียวกัน หรือต่างจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียง และเป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน เช่น จ าหน่ายรถยนต์ จ าหน่าย
รถจักรยานยนต์ จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น  

ความเชื่อมโยงทางรถยนต์ รถไฟ ในการขนส่งคน สินค้า ในพื นที่เศรษฐกิจที่ส าคัญที่เชื่อมโยง
ภายในกลุ่มจังหวัด และระหว่างกลุ่มจังหวัด ได้แก่  

1. เส้นทางหมายเลข 2 หรือถนนมิตรภาพ จากจังหวัดสระบุรี-นครราชสีมา เข้าสู่พื นที่
กลุ่มจังหวัดที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีเส้นทางรถไฟเส้นทางเดิมจากกรุงเทพ-สระบุรี-นครราชสีมา-
ขอนแก่น-อุดรธานี-หนองคาย-ท่านาแล้ง เวียงจันทน์ ขนานกับเส้นทางหมายเลข 2 คาดการณ์ว่า 
หลังจากปี 2562 โครงการเส้นทางรถไฟรางคู่ส่วนขยายเพ่ิมเติมจากจังหวัดขอนแก่น-หนองคาย 
รวมถึงเส้นทางรถไฟความเร็วจากกรุงเทพ-หนองคาย ตามแนวเส้นทางรถไฟเดิมจะเริ่มด าเนินการ
ก่อสร้างผ่านพื นที่กลุ่มจังหวัด จังหวัดขอนแก่น 

2. เส้นทางหมายเลข 12 หรือ EWEC เชื่อมโยงจากอ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เข้าสู่
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น และตัดกับถนนมิตรภาพ หรือทางหลวงหมายเลข 2 ที่อ าเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น ไปสู่อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เข้าสู่อ าเภอยางตลาด และอ าเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปอ าเภอสมเด็จ อ าเภอกุฉินารายณ์ ก่อนเข้าสู่พื นที่อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
ขณะนี แขวงการทางจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ระหว่างการก่อสร้างตัดถนน EWEC จากอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
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ไปบ้านนาไคร้ อ าเภอกุฉินารายณ์  ไม่ผ่านอ าเภอสมเด็จ ซึ่งในฤดูเปิดหีบอ้อย ระหว่างปลายเดือน
พฤศจิกายน ถึงปลายเดือนธันวาคม ของปีถัดไป รถบรรทุกอ้อยใช้ถนนสายดังกล่าวมาก การเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนนบ่อยครั ง เมื่อการก่อสร้างถนนจากอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ ไปบ้านนาไคร้ อ าเภอกุฉิ
นารายณ์แล้วเสร็จช่วยย่นระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร 

จังหวัดขอนแก่นมีความเหมาะสมกับการเป็นจุดเชื่อมต่อ (Junction) ทางบกจากการตัด
กันของเส้นทางหมายเลข 2 และ 12 

3. เส้นทางหมายเลข 23 แยกจากถนนมิตรภาพที่อ าเภอบ้านไผ่ ไปยังอ าเภอบรบือ และ
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ไปจังหวัดร้อยเอ็ด ในอนาคตถ้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่จากบ้าน
ไผ่ ไปมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม และโครงการเส้นทางสายบ้านเขว้า–ชัยภูมิ–ชุมแพ–
หนองบังล าภู–เลย อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จะเป็นจุดเชื่อมต่อ (Junction) ทางรถไฟ 

ข้อเสนอต้องเร่งท านิคมอุตสาหกรรม หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านโลจิสติกส์ และ
อุตสาหกรรม เพ่ือเชื่อมโยงจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดขอนแก่น รวมถึงตามแนวเส้นทางรถไฟที่จะ
เกิดขึ นใหม่ การก าหนดลานบรรทุกรถตู้สินค้า ย่านกองเก็บตู้สินค้า การท าเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 
จังหวัด ในพื นที่ท่ีทางรถไฟสายใหม่เชื่อมโยงกันได้ ได้แก่ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น อ าเภอกุดรัง 
และบรบือ จังหวัดมหาสารคาม กับจังหวัดร้อยเอ็ด การปรับถนนสายย่อยให้มีความคงทนในการ
รองรับรถบรรทุกน  าหนักมากในอนาคตได้ รวมถึงจัดการพื นที่ตามจุดบรรทุกสินค้าเพ่ือรองรับการขน
ถ่ายผลผลิตเกษตรกรรมตามฤดูกาลการผลิตที่แตกต่างกัน ได้แก่ ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา 
รวมถึงบรรจุภัณฑ์ผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  

 
ขีดความสามารถของอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดเพื่อการส่งออก  
โอกาสในการขยายฐานอุตสาหกรรมในพื นที่มีมาก เช่น ในพื นที่ อ าเภอกุดรัง จังหวัด

มหาสารคาม ซึ่งมีฐานการผลิตอุตสาหกรรมเดิมอยู่แล้ว ได้แก่ โรงงานผลิตโซดา และน  าดื่ม โรงงาน
แบ่งบรรจุก๊าซ LPG โรงงานผลิตไบโอก๊าซจากบ่อบ าบัดน  าเสีย โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง ในเขต
พื นที่ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่โรงสีข้าว และโรงผลิตแป้งมันส าปะหลัง  

อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีสภาพพื นที่เป็นจุดเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งคน สินค้า จาก
ภาคตะวันออก และด่านชายแดนไทย-สปป.ลาว (ด่านเขมราฐ มุกดาหาร นครพนม) ไปยังส่วนกลาง 
และภาคตะวันออก ในพื นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด มีโรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ นอกจากนี  
จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื นที่ปลูกข้าวมากเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มจังหวัด เมื่อมีระบบรางเข้ามาในพื นที่ 
โอกาสใช้การขนส่งทางรางที่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายการขนส่งต่ ากว่าการขนส่งด้วยรถยนต์ เพ่ิมการแปรรูป
ท าแป้งข้าวหอมมะลิ ท าขนมปัง แครกเกอร์ ส าหรับผู้ที่แพ้สารกลูเตน ส าหรับการท าอุตสาหกรรม
การค้า รวมถึงการพัฒนาข้าวที่มีดัชนีน  าตาลต่ า (Glycemic Index : GI) เพ่ือท าตลาดเฉพาะ (Niche 
Market หรือ Concentrated Market) ทั งในประเทศ และต่างประเทศ สภาพการณ์ปัจจุบัน โรงสี
ข้าวในกลุ่มจังหวัด ส่วนใหญ่ไม่ได้ส่งออก มีหลายรายที่กระท าตนเป็นนายหน้าหรือหยง รวบรวม
ข้าวเปลือกแล้วติดต่อส่งออกต่อไป มีหยงประมาณ 14 ราย กระจายในพื นที่ อ าเภอเกษตรวิสัย และ
อ าเภออสุวรรณภูมิ ใน จังหวัดขอนแก่น มีหยงประมาณ 3 ราย ข้าวที่ส่งออกจากกลุ่มจังหวัดที่เป็น
ข้าวหอมมะลิ เกรด A ส่งไป จีน ประเทศที่พัฒนาแล้วในเอเชีย เช่นสิงคโปร์ ยุโรป สหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ โดยส่งเป็นข้าวบรรจุถุงตามยี่ห้อ และตามความต้องการของแต่ละประเทศ 
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ข้าวธรรมดา ข้าวนึ่ง ส่ง กลุ่มลูกค้าในแอฟริกา มีส่งออกข้าวเหนียวเพียงเล็กน้อย การส่งออกใช้ 
F.O.B. (Free on Board) 
 

ปัญหาการส่งออกของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดที่ไม่ติดชายแดน 
1. ปัญหาการสต็อกข้าวของผู้ส่งออก ต้องสต็อกข้าวไม่น้อยกว่า 500 ตัน ส าหรับบริษัทซึ่งมี

ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 20 ล้านบาท และสต็อกข้าวไม่น้อยกว่า 1 ,000 ตัน ส าหรับบริษัทซึ่งมีทุนจด
ทะเบียนเกิน 20 ล้านบาทขึ นไป ยกเว้น รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีทุน
รวมอยู่ด้วย รวมถึงสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการค้าข้าวประเภทค้าข้าวส่งไปจ าหน่าย
ต่างประเทศที่เป็นผู้ส่งออกข้าวบรรจุกล่องหรือหีบห่อ ที่มีน  าหนักข้าวสารสุทธิไม่เกิน 12 กิโลกรัมต่อ
กล่องหรือหีบห่อ มีความจ าเป็นที่ต้องแก้กฎหมาย เปิดโอกาสให้รายย่อยต่าง ๆ ควรจะมี
ความสามารถในการขับเคลื่อนตัวเองออกไป เพ่ือให้เติบโตได้ ปัจจุบันเทคโนโลยีทันสมัย การใช้ E–
Market ผู้ประกอบการเข้าถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาก กฎหมายนี ควรจะแก้ไข เพ่ือที่จะกระจาย
ความสมดุลข้าวสู่ส่วนรวม 

2. ใน สปป.ลาว มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบใหม่ เมื่อเจ้าแขวงคนใหม่เข้ามาบริหารงานแต่
ไม่ยกเลิกกฎระเบียบเดิมเพราะไม่ต้องการเข้าไปก้าวล่วงในอ านาจ ของผู้บริหารคนเดิมที่ตนมาแทน
ต าแหน่งได้ตรากฎระเบียบไว้ ซึ่งปกติเมื่อออกกฎระเบียบใหม่ กฎระเบียบเดิมต้องตกไป ท าให้
ผู้ประกอบการไทยบางคนท่ีไม่ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ เป็นการ
กระท าที่ผิดกฎหมายของแขวง ทั งนี เพราะไม่มีวิธีการแจ้งกฎระเบียบใหม่ให้ผู้เกี่ยวข้อง และ
ชาวต่างชาติอ่ืน ทราบได้อย่างทั่วถึง จึงท าให้ผู้ประกอบการไทยท าผิดกฎระเบียบโดยไม่ได้เจตนา ซึ่ง
ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการขนส่งสินค้าข้ามแดนเป็นอย่างมาก ควรมีการประชุมระหว่างแขวง 
เจ้าหน้าที่ของรัฐทั งสองฝ่ายและผู้ประกอบการทั งสองฝ่าย ออกข้อความเผยแพร่ข้อความตามสื่อต่างๆ 
ล่วงหน้าอย่างท่ัวถึง 

3. ผู้ประกอบการขนาดเล็ก หรือวิสาหกิจชุมชน ส่วนใหญ่ไม่มีความพร้อมในการพัฒนา
ตนเองในการส่งออก ปัญหาจากข้อจ ากัดการผลิตเมื่อได้รับการสั่งซื อในปริมาณที่ไม่มากก็จะผลิตได้ 
แต่ถ้าหากผลิตได้จ านวนมากจากการประสบความส าเร็จที่ได้ไป Road Show กับหน่วยงานราชการ
นั นขายได้ท่ีไปท า Road Show แตไ่ม่สามารถผลิตจ านวนมากตามเวลา และความต้องการของผู้สั่งซื อ
ได้ ต้องมีการร่วมกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าเหมือนกัน คุณภาพเดียวกันท าความตกลง
ซึ่งกันและกัน เพ่ือส่งสินค้าออกตามที่ได้รับค าสั่งซื อในตราสินค้าเดียวกัน มีการขนส่งร่วมกัน การ
บริหารจัดการ การเงินและบัญชีร่วมกัน อีกทั ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยกระดับขีดความสามารถ
ในการขยายก าลังการผลิต ก าลังทางการเงิน และการบริหารจัดการให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็กราย
นั น ให้มีขีดความสามารถสูงขึ นในระยะยาว ส่วนในระยะสั นให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กรายนั น จ้าง
ผู้ประกอบการขนาดเล็กรายอ่ืนผลิตตามความต้องการของตน และน ามาบรรจุหีบห่อในตราสินค้าของ
ตนเพื่อส่งออก 

4. ผู้ประกอบการขนาดเล็กยึดติดกับการต้องพ่ึงภาครัฐ ทั งที่มีขีดความสามารถในการพัฒนา
ตนเอง แต่ยังต้องการงบประมาณของรัฐช่วยท าตลาดให้ มี  OTOP หลายประเภทที่ควรเป็นธุรกิจ
ขนาดเล็ก (Small Scale) แต่ยังพ่ึงราชการไม่ยอมยกระดับตนเองเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก 
(Small Scale) ในการหาตลาดด้วยตนเอง จ าเป็นต้องเปลี่ยนทัศนคติของผู้ประกอบที่มีทัศนคติที่มี
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แนวคิดอย่างนี  และลดความช่วยเหลือผู้ประกอบการ OTOP ที่มีรายได้ตามเกณฑ์ของธุรกิจขนาดเล็ก 
(Small Scale) 

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

สาขาการผลิตในกลุ่มจังหวัดภาตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 

ผลการวิเคราะห์ในบทนี้ คณะผู้ศึกษาได้น าเทคนิคการวิเคราะห์โดยใช้แบบจ าลองปัจจัยการ
ผลิตและผลผลิต ซึ่งได้น าตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตขนาด 58 สาขาการผลิต จาก ส านักบัญชี
ประชาชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท าการปรับ และจัดกลุ่ม
สาขาการผลิตขนาด 47 สาขาการผลิต เพ่ือให้เข้ากับสาขาการผลิตในผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด 
และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) และความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 
(Backward Linkage) ของแต่ละสาขาการผลิต ซึ่งเป็นการความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและข้างหลัง 
ระหว่างสาขาการผลิตหนึ่งกับสาขาการผลิตอ่ืน ๆ และเมื่อพิจารณาการเชื่อมโยงไปข้างหลังของสาขา
การผลิตหนึ่งบอกถึงความส าคัญของสาขาการผลิตนั้นต่อการใช้ปัจจัยการผลิตขั้นกลางที่มาจากสาขา
การผลิตต้นน้ าอ่ืน ๆ ในขณะที่ความเชื่อมโยงไปข้างหน้าของสาขาการผลิตหนึ่งบอกถึงความส าคัญ
ของสาขาการผลิตนั้นที่เป็นผู้ป้อนผลผลิตในรูปของปัจจัยการผลิตขั้นกลาง และความเชื่อมโยง
ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงไปข้างหน้าหรือการเชื่อมโยงไปข้างหลัง สามารถมีอิทธิพลที่สูงกว่า
สาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงต่อสาขาอ่ืน ๆ ต่ า 
 การวิเคราะห์ตัวทวีคูณผลผลิต ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สาขาการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อรายได้
ของกลุ่มจังหวัด ในแง่ของผลกระทบทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ ค่าตัวทวีคูณผลผลิต  เป็นค่าที่
แสดงว่า สาขาการผลิตนั้นส่งผลต่อรายได้ของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด มากน้อยเพียงใดเมื่อมีรายได้ใน
สาขาการผลิตนั้นเพ่ิมขึ้น 1 ล้านบาท ตัวอย่างเช่น สาขาการท านา (001) มีค่าตัวทวีคูณผลผลิต
ประเภทที่ 1 เท่ากับ 1.0240 สามารถแปลความหมายได้ว่า สาขาการท านา (001) มีรายได้ 1 ล้าน
บาท ส่งผลให้จังหวัดขอนแก่น มีรายได้เพ่ิมข้ึน 1.0240 ล้านบาท 
 
1. การวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของกลุ่มจังหวัด 
 
1.1. การวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของจังหวัดร้อยเอ็ด 

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

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

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

001 การท านา 0.8866 1.1483 FL 
002 ท าไร่ข้าวโพด 0.8812 0.8812 FL 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.9260 0.9055 BL 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 0.9615 0.8949 BL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.0111 0.9929 BL 
006 ท าไร่อ้อย 0.9061 0.9147 FL 
007 ท าสวนยางพารา 0.9022 1.1404 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  0.8953 1.3176 FL 
009 การปศุสัตว ์ 1.0139 0.8981 BL 
010 การป่าไม ้ 0.9488 1.0246 FL 
011 การประมง 0.9103 0.9209 FL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 0.8812 0.8812 FL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.8812 0.8812 FL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9556 1.0603 FL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.2284 1.0583 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9529 0.8814 BL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 0.9703 1.0076 FL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 0.8812 0.8812 FL 
019 การพิมพ ์ 1.0483 0.8919 BL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.0658 1.2712 FL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.8812 0.8812 FL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.3544 1.0137 BL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.0458 0.9675 BL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.0143 1.6574 FL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9596 1.0919 FL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.5326 1.0397 BL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.2550 1.0454 BL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 0.8812 0.8812 FL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.3426 0.8941 BL 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.3241 0.8819 BL 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 0.8812 0.8812 FL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.0773 0.9217 BL 
033 การผลิตอื่น ๆ  0.9539 0.9734 FL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 0.9105 1.3005 FL 
035 การประปา 0.8943 0.9067 FL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 0.9260 0.9147 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.0427 0.8816 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.9542 0.8812 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.1444 0.9706 BL 
040 การขนส่ง 0.9403 1.0987 FL 
041 การส่ือสาร 0.9556 1.0493 FL 
042 การเงินและประกันภัย 1.0270 0.9898 BL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.9071 0.9496 FL 
044 การบริการธุรกิจ 0.8970 1.1932 FL 
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ตารางที่ ก-1 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

045 การบริการสาธารณะ 0.9136 0.9146 FL 
046 บริการอื่น ๆ  0.9579 0.9658 FL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.9183 1.0000 FL 

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

 
 จากตารางที่ ก–1 พบว่า สาขาการผลิตส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า กล่าวคือ สาขา
การผลิตทีม่ีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 28 สาขา และสาขา
การผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามีจ านวน 19 สาขา
การผลิต จากท้ังหมด 47 สาขา เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความเชื่อมโยงการผลิต พบว่า สาขาการผลิตที่มี
ความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากที่สุด ได้แก่ สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ (026) มีค่า 1.5326 รองลงมาคือ 
สาขาผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก (022) เท่ากับ 1.3544 สาขาการผลิตยานยนต์และ
การซ่อมแซม (029) เท่ากับ 1.3426 สาขาอุปกรณ์ยานพาหนะอ่ืน ๆ (030) เท่ากับ 1.3241 และสาขา
เครื่องจักรอุตสาหกรรม (027) เท่ากับ 1.2550 ตามล าดับ สาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า
มากที่สุด ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า (024) มีค่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า
เท่ากับ 1.6574 รองลงมาคือ สาขาการปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) เท่ากับ 1.3176 สาขาไฟฟ้าและก๊าซ
ธรรมชาติ (034) เท่ากับ 1.3005 สาขาการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (020) เท่ากับ 1.2712 
และสาขาการบริการธุรกิจ (044) เท่ากับ 1.1932 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ ก-2 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดร้อยเอ็ด 

รหัส
สาขา

การผลิต 
ค าอธิบาย 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.9260 0.9055 BL 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 0.9615 0.8949 BL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.0111 0.9929 BL 
009 การปศุสัตว ์ 1.0139 0.8981 BL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.2284 1.0583 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9529 0.8814 BL 
019 การพิมพ ์ 1.0483 0.8919 BL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.3544 1.0137 BL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.0458 0.9675 BL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.5326 1.0397 BL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.2550 1.0454 BL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.3426 0.8941 BL 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.3241 0.8819 BL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.0773 0.9217 BL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 0.9260 0.9147 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.0427 0.8816 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.9542 0.8812 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.1444 0.9706 BL 
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ตารางที่ ก-2 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดร้อยเอ็ด 
รหัส
สาขา

การผลิต 
ค าอธิบาย 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

042 การเงินและประกันภัย 1.0270 0.9898 BL 
หมายเหตุ : ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) หมายถึง ดัชนีความเชื่อมโยงข้างหลัง (BL) มากกว่า ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) 

 
ตารางที่ ก-3 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดร้อยเอ็ด 

รหัส
สาขา

การผลิต 
ค าอธิบาย 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

001 การท านา 0.8866 1.1483 FL 
002 ท าไร่ข้าวโพด 0.8812 0.8812 FL 
006 ท าไร่อ้อย 0.9061 0.9147 FL 
007 ท าสวนยางพารา 0.9022 1.1404 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  0.8953 1.3176 FL 
010 การป่าไม ้ 0.9488 1.0246 FL 
011 การประมง 0.9103 0.9209 FL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาติ 0.8812 0.8812 FL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.8812 0.8812 FL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9556 1.0603 FL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 0.9703 1.0076 FL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 0.8812 0.8812 FL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.0658 1.2712 FL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.8812 0.8812 FL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.0143 1.6574 FL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9596 1.0919 FL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 0.8812 0.8812 FL 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 0.8812 0.8812 FL 
033 การผลิตอื่น ๆ  0.9539 0.9734 FL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 0.9105 1.3005 FL 
035 การประปา 0.8943 0.9067 FL 
040 การขนส่ง 0.9403 1.0987 FL 
041 การส่ือสาร 0.9556 1.0493 FL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.9071 0.9496 FL 
044 การบริการธุรกิจ 0.897 1.1932 FL 
045 การบริการสาธารณะ 0.9136 0.9146 FL 
046 บริการอื่น ๆ  0.9579 0.9658 FL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.9183 1.0000 FL 

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

สาขาการผลิตในจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 เมื่อพิจารณาภาพที่ ก–1 แผนภาพแสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและไปข้างหลัง ซึ่ง
สามารถอธิบายสาขาการผลิตได้ 4 ลักษณะ ดังนี้ 

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

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

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

4) สาขาการผลิตที่อยู่ในช่องขวาล่าง (Quadrant 4: Q4) แสดงถึง สาขาการผลิตที่เป็นผู้ใช้
ปัจจัยการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่า 1 และเป็นผู้ป้อนปัจจัยการผลิตที่มี
ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่า 1 หมายความว่าสาขาการผลิตนั้นสามารถสร้างรายได้ได้
น้อย และใช้จ่ายในการผลิตมากกว่าการสร้างรายได้ 
 จากภาพที่ ก–1 จะเห็นได้ว่าสาขาที่มีลักษณะความเชื่อมโยงไปข้างหน้าหรืออุตสาหกรรมต้น
น้ าที่มีศักยภาพสูง คือ สาขาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า (024) รองลงมาคือ สาขาการปลูกพืช
อ่ืน ๆ (008) สาขาไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (034) สาขาการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (020) 
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และ สาขาการบริการธุรกิจ (044) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสาขาการผลิตเหล่านี้นั้นมีความส าคัญต่อการผลิต
ในระบบเศรษฐกิจอย่างมากและการเพ่ิมผลผลิตในสาขาการผลิตนี้จะช่วยให้การผลิตสาขาอ่ืน ๆ มี
การขยายตัว ในทางตรงกันข้ามถ้าขาดแคลนผลผลิตของสาขาการผลิตนี้อาจจะท าให้เกิดปัญหาการ
ขาดแคลนที่จะป้อนให้สาขาการผลิตอื่น ๆ  
 
 2) การวิเคราะห์ตัวทวีคูณผลผลิต 
 
ตารางที่ ก-4 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดร้อยเอ็ด 

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
001 การท านา 1.0061 
002 ท าไร่ข้าวโพด 1.0000 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0509 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.0911 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1474 
006 ท าไร่อ้อย 1.0282 
007 ท าสวนยางพารา 1.0238 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0161 
009 การปศุสัตว ์ 1.1506 
010 การป่าไม ้ 1.0768 
011 การประมง 1.0331 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 1.0000 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.0000 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0844 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.3940 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.0814 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.1012 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.0000 
019 การพิมพ ์ 1.1897 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.2095 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.5371 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.1868 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.1511 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0891 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.7393 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.4242 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.0000 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.5237 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.5026 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.0000 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.2226 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.0826 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.0333 
035 การประปา 1.0149 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.0509 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.1833 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.0829 
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ตารางที่ ก-4 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดร้อยเอ็ด 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.2987 
040 การขนส่ง 1.0671 
041 การส่ือสาร 1.0844 
042 การเงินและประกันภัย 1.1655 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0295 
044 การบริการธุรกิจ 1.0179 
045 การบริการสาธารณะ 1.0367 
046 บริการอื่น ๆ  1.0870 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.0421 

  
 จากตารางที่ ก–4 ค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตอุปสงค์ขั้นสุดท้ายที่มีผลต่อ
ผลผลิตในสาขานั้น ๆ เพ่ิมขึ้นจ านวน 1 หน่วย จะส่งผลกระทบโดยรวมให้การผลิตผลผลิตทั้งหมดใน
ระบบเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึนมากน้อยตามค่าตัวทวีคูณผลผลิต เห็นได้ว่าสาขาที่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจมากที่สุด ได้แก่ สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ (026) ซึ่งมีค่าตัวทวีคูณผลผลิต เท่ากับ 1.7393 
รองลงมาคือ สาขาผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก (022) เท่ากับ 1.5371 สาขาการผลิต
ยานยนต์และการซ่อมแซม (029) เท่ากับ 1.5237 สาขาอุปกรณ์ยานพาหนะอ่ืน ๆ (030) เท่ากับ 
1.5026 สาขาเครื่องจักรอุตสาหกรรม (027) เท่ากับ 1.4242 สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
(015) เท่ากับ 1.3940 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร (039) เท่ากับ 1.2987 สาขาโรงเลื่อยและ
ผลิตภัณฑ์ไม้ (032) เท่ากับ 1.2226และสาขาการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (020) เท่ากับ 
1.2095 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ ก-5 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดร้อยเอ็ด (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 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.0000 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.0000 
001 การท านา 1.0061 
035 การประปา 1.0149 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0161 
044 การบริการธุรกิจ 1.0179 
007 ท าสวนยางพารา 1.0238 
006 ท าไร่อ้อย 1.0282 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0295 
011 การประมง 1.0331 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.0333 
045 การบริการสาธารณะ 1.0367 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.0421 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0509 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.0509 
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ตารางที่ ก-5 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดร้อยเอ็ด (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจากน้อย
ไปหามาก) 

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
040 การขนส่ง 1.0671 
010 การป่าไม ้ 1.0768 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.0814 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.0826 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.0829 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0844 
041 การส่ือสาร 1.0844 
046 บริการอื่น ๆ  1.0870 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0891 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.0911 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.1012 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1474 
009 การปศุสัตว ์ 1.1506 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.1511 
042 การเงินและประกันภัย 1.1655 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.1833 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.1868 
019 การพิมพ ์ 1.1897 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.2095 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.2226 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.2987 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.3940 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.4242 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.5026 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.5237 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.5371 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.7393 
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1.2 การวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของจังหวัดขอนแก่น 
 

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

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

 
ตารางที่ ก-6 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัด

ขอนแก่น 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

001 การท านา 0.8714 0.9818 FL 
002 ท าไร่ข้าวโพด 1.0726 0.8531 BL 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.8695 0.8670 BL 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 0.9555 0.8605 BL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 0.9947 0.9536 BL 
006 ท าไร่อ้อย 0.8556 0.8860 FL 
007 ท าสวนยางพารา 0.9865 1.0292 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  0.9494 1.1630 FL 
009 การปศุสัตว ์ 0.9783 0.8769 BL 
010 การป่าไม ้ 0.9548 0.9875 FL 
011 การประมง  0.9082 0.9170 FL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 0.9822 1.2278 FL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.8510 0.8510 FL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9212 1.0672 FL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.0199 1.0906 FL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9494 0.8510 BL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 0.9394 1.0927 FL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 0.9088 1.3546 FL 
019 การพิมพ ์ 1.5017 0.8658 BL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.0302 2.0438 FL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.8510 0.8510 FL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.4000 1.0954 BL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.0157 0.9936 BL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.0283 0.9845 BL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 0.8510 0.8510 FL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 0.9995 0.9920 BL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 0.8987 1.2634 FL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 0.9757 0.9896 FL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.3009 0.8570 BL 
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ตารางที่ ก-6 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัด
ขอนแก่น 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.0501 0.8803 BL 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.1585 0.8666 BL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.1945 0.8777 BL 
033 การผลิตอื่น ๆ  0.9627 1.0348 FL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.1904 1.1932 FL 
035 การประปา 0.8645 0.8831 FL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 0.9361 0.8872 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.0692 0.8515 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.9378 0.8510 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.1975 0.9098 BL 
040 การขนส่ง 0.9490 1.0499 FL 
041 การส่ือสาร 0.9531 1.0080 FL 
042 การเงินและประกันภัย 1.0454 0.9616 BL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.8802 0.9223 FL 
044 การบริการธุรกิจ 0.8761 1.3366 FL 
045 การบริการสาธารณะ 0.9241 0.8847 BL 
046 บริการอื่น ๆ  0.9898 0.9383 BL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.0001 0.9660 BL 

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

 
 จากตารางที่ ก-6 พบว่า สาขาการผลิตส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า กล่าวคือ สาขา
การผลิตทีม่ีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 24 สาขา และสาขา
การผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามีจ านวน 23 สาขา
การผลิต จากท้ังหมด 47 สาขา เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความเชื่อมโยงการผลิต พบว่า สาขาการผลิตที่มี
ความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากที่สุด ได้แก่ สาขาการพิมพ์ (019) มีค่า 1.5017 รองลงมาคือ สาขา
ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก (022) เท่ากับ 1.4000 สาขาการผลิตยานยนต์และการ
ซ่อมแซม (029) เท่ากับ 1.3009 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร (039) เท่ากับ 1.1975 สาขาโรงเลื่อย
และผลิตภัณฑ์ไม้ (032) เท่ากับ 1.1945 ตามล าดับ สาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามาก
ที่สุด ได้แก่ สาขาการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (020) มีค่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า
เท่ากับ 2.0438 รองลงมาคือ สาขาการผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ (018) เท่ากับ 1.3546 สาขาการ
บริหารธุรกิจ (044) เท่ากับ 1.3366 สาขาเครื่องจักรอุตสาหกรรม (027) เท่ากับ 1.2634 และสาขา
การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ (012) เท่ากับ 1.2278 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ ก-7 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดขอนแก่น 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

002 ท าไร่ข้าวโพด 1.0726 0.8531 BL 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.8695 0.867 BL 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 0.9555 0.8605 BL 
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ตารางที่ ก-7 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดขอนแก่น 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 0.9947 0.9536 BL 
009 การปศุสัตว ์ 0.9783 0.8769 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9494 0.8510 BL 
019 การพิมพ ์ 1.5017 0.8658 BL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.4000 1.0954 BL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.0157 0.9936 BL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.0283 0.9845 BL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 0.9995 0.9920 BL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.3009 0.8570 BL 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.0501 0.8803 BL 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.1585 0.8666 BL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.1945 0.8777 BL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 0.9361 0.8872 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.0692 0.8515 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.9378 0.8510 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.1975 0.9098 BL 
042 การเงินและประกันภัย 1.0454 0.9616 BL 
045 การบริการสาธารณะ 0.9241 0.8847 BL 
046 บริการอื่น ๆ  0.9898 0.9383 BL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.0001 0.9660 BL 

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

 
ตารางที่ ก-8 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดขอนแก่น 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

001 การท านา 0.8714 0.9818 FL 
006 ท าไร่อ้อย 0.8556 0.8860 FL 
007 ท าสวนยางพารา 0.9865 1.0292 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  0.9494 1.1630 FL 
010 การป่าไม ้ 0.9548 0.9875 FL 
011 การประมง  0.9082 0.9170 FL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาติ 0.9822 1.2278 FL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.8510 0.8510 FL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9212 1.0672 FL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.0199 1.0906 FL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 0.9394 1.0927 FL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 0.9088 1.3546 FL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.0302 2.0438 FL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.8510 0.8510 FL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 0.8510 0.8510 FL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 0.8987 1.2634 FL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 0.9757 0.9896 FL 
033 การผลิตอื่น ๆ  0.9627 1.0348 FL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.1904 1.1932 FL 
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ตารางที่ ก-8 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดขอนแก่น 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

035 การประปา 0.8645 0.8831 FL 
040 การขนส่ง 0.9490 1.0499 FL 
041 การส่ือสาร 0.9531 1.0080 FL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.8802 0.9223 FL 
044 การบริการธุรกิจ 0.8761 1.3366 FL 

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

 

 
ภาพที่ ก-2 แผนภาพแบบจุดแสดงรหัสสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังของแต่ละ

สาขาการผลิตในจังหวัดขอนแก่น 

 
 เมื่อพิจารณาภาพที่ ก-2 แผนภาพแสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและไปข้างหลัง ซึ่ง
สามารถอธิบายสาขาการผลิตได้ 4 ลักษณะ ดังนี้ 

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

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

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

4) สาขาการผลิตที่อยู่ในช่องขวาล่าง (Quadrant 4: Q4) แสดงถึง สาขาการผลิตที่เป็นผู้ใช้
ปัจจัยการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่า 1 และเป็นผู้ป้อนปัจจัยการผลิตที่มี
ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (FL) มากกว่า 1 หมายความว่าสาขาการผลิตนั้นสามารถสร้างรายได้ได้
น้อย และใช้จ่ายในการผลิตมากกว่าการสร้างรายได้ 
 จากภาพที่ ก-2 จะเห็นได้ว่าสาขาที่มีลักษณะความเชื่อมโยงไปข้างหน้าหรืออุตสาหกรรมต้น
น้ าที่มีศักยภาพสูง คือ สาขาการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (020) รองลงมาคือ สาขาการผลิต
กระดาษ เยื่อกระดาษ (018) สาขาการบริหารธุรกิจ (044) สาขาเครื่องจักรอุตสาหกรรม (027) และ
สาขาการท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ (012) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสาขาการ
ผลิตเหล่านี้นั้นมีความส าคัญต่อการผลิตในระบบเศรษฐกิจอย่างมากและการเพ่ิมผลผลิตในสาขาการ
ผลิตนี้จะช่วยให้การผลิตสาขาอ่ืน ๆ มีการขยายตัว ในทางตรงกันข้ามถ้าขาดแคลนผลผลิตของสาขา
การผลิตนี้อาจจะท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนที่จะป้อนให้สาขาการผลิตอื่น ๆ  
 
 2) การวิเคราะห์ตัวทวีคูณผลผลิต 
 

ตารางที่ ก-9 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

001 การท านา 1.0240 
002 ท าไร่ข้าวโพด 1.2605 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0218 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.1229 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1689 
006 ท าไร่อ้อย 1.0055 
007 ท าสวนยางพารา 1.1592 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.1157 
009 การปศุสัตว ์ 1.1496 
010 การป่าไม ้ 1.1220 
011 การประมง 1.0673 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 1.1543 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.0000 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0826 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.1986 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.1156 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.1039 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.0679 
019 การพิมพ ์ 1.7647 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.2106 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.6452 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.1936 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.2085 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0000 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.1746 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.0561 
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ตารางที่ ก-9 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.1466 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.5287 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.2340 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.3614 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.4038 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.1314 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.3989 
035 การประปา 1.0160 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.1001 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.2565 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.1021 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.4072 
040 การขนส่ง 1.1152 
041 การส่ือสาร 1.1200 
042 การเงินและประกันภัย 1.2285 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0344 
044 การบริการธุรกิจ 1.0295 
045 การบริการสาธารณะ 1.0860 
046 บริการอื่น ๆ  1.1631 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.1753 

  
 จากตารางที่ ก–9 ค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิต ถ้าหากอุปสงค์ขั้นสุดท้ายที่มี
ผลต่อผลผลิตในสาขานั้น ๆ เพ่ิมขึ้นจ านวน 1 หน่วย จะส่งผลกระทบโดยรวมให้การผลิตผลผลิต
ทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้นมากน้อยตามค่าตัวทวีคูณผลผลิต เห็นได้ว่าสาขาที่ส่งผล
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจมากที่สุด ได้แก่ สาขาการพิมพ์ (019) ซึ่งมีค่าตัวทวีคูณผลผลิต เท่ากับ 
1.7647 รองลงมาคือ สาขาผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก (022) เท่ากับ 1.6452 สาขา
การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม (029) เท่ากับ 1.5287 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร (039) เท่ากับ 
1.4072 สาขาโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ (032) เท่ากับ 1.4038 สาขาการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 
(034) เท่ากับ 1.3989 สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (031) เท่ากับ 1.3614 สาขาท าไร่ข้าวโพด (002) 
เท่ากับ 1.2605 และสาขาก่อสร้างงานบริการสาธารณะ (037) เท่ากับ 1.2565 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ ก-10 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจาก

น้อยไปหามาก) 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.0000 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0000 
006 ท าไร่อ้อย 1.0055 
035 การประปา 1.0160 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0218 
001 การท านา 1.0240 
044 การบริการธุรกิจ 1.0295 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0344 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.0561 
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ตารางที่ ก-10 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจาก
น้อยไปหามาก) 

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
011 การประมง 1.0673 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.0679 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0826 
045 การบริการสาธารณะ 1.0860 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.1001 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.1021 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.1039 
040 การขนส่ง 1.1152 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.1156 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.1157 
041 การส่ือสาร 1.1200 
010 การป่าไม ้ 1.1220 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.1229 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.1314 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.1466 
009 การปศุสัตว ์ 1.1496 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาต ิ 1.1543 
007 ท าสวนยางพารา 1.1592 
046 บริการอื่น ๆ  1.1631 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1689 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.1746 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.1753 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.1936 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.1986 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.2085 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.2106 
042 การเงินและประกันภัย 1.2285 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.2340 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.2565 
002 ท าไร่ข้าวโพด 1.2605 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.3614 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.3989 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.4038 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.4072 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.5287 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.6452 
019 การพิมพ ์ 1.7647 
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1.3 การวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของจังหวัดมหาสารคาม 
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

มหาสารคาม 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

001 การท านา 0.9065 1.1746 FL 
002 ท าไร่ข้าวโพด 0.9048 0.9048 FL 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.9114 0.9330 FL 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 0.9999 0.9095 BL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 0.9794 1.0387 FL 
006 ท าไร่อ้อย 0.9087 0.9390 FL 
007 ท าสวนยางพารา 0.9511 1.1849 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  0.9406 1.1750 FL 
009 การปศุสัตว ์ 1.0315 0.9343 BL 
010 การป่าไม ้ 0.9795 1.0432 FL 
011 การประมง  0.9279 0.9707 FL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 0.9048 0.9048 FL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.9048 0.9048 FL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9906 1.0476 FL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.2562 1.0682 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9748 0.9049 BL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 0.9707 1.1121 FL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 0.9048 0.9048 FL 
019 การพิมพ ์ 1.0257 0.9097 BL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 0.9048 0.9048 FL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.9048 0.9048 FL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.2553 1.0953 BL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.0850 0.9814 BL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.0264 1.1904 FL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9048 0.9048 FL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.0082 1.0886 FL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 0.9048 0.9048 FL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.0420 0.9582 BL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.1925 0.9195 BL 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.2205 0.9049 BL 



ก-17 

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

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.2218 0.9055 BL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.1976 0.9152 BL 
033 การผลิตอื่น ๆ  0.9730 1.0708 FL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 0.9451 1.2448 FL 
035 การประปา 0.9199 0.9292 FL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 0.9446 0.9369 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.0444 0.9053 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.9962 0.9048 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.1875 1.0247 BL 
040 การขนส่ง 0.9696 1.1159 FL 
041 การส่ือสาร 0.9878 1.0772 FL 
042 การเงินและประกันภัย 1.0417 1.1224 FL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.9335 0.9673 FL 
044 การบริการธุรกิจ 0.9200 1.2131 FL 
045 การบริการสาธารณะ 0.9488 0.9352 BL 
046 บริการอื่น ๆ  1.0055 0.9839 BL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.9404 1.0256 FL 

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

 
 จากตารางที่ ก–11 พบว่า สาขาการผลิตส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า กล่าวคือ สาขา
การผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 29 สาขาการผลิต 
และสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามีจ านวน 18 
สาขาการผลิต จากท้ังหมด 47 สาขา เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความเชื่อมโยงการผลิต พบว่า สาขาการผลิต
ที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากที่สุด ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (015) มีค่า 
1.2562 รองลงมาคือ สาขาผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก (022) เท่ากับ 1.2553 สาขา
ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (031) เท่ากับ 1.2218 สาขาอุปกรณ์ยานพาหนะอ่ืน ๆ (030) เท่ากับ 1.2205 
และสาขาโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ (032) เท่ากับ 1.1976 ตามล าดับ สาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยง
ไปข้างหน้ามากที่สุด ได้แก่ สาขาการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (034) มีค่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า
เท่ากับ 1.2448 รองลงมาคือ สาขาการบริการธุรกิจ (044) เท่ากับ 1.2131 สาขาอุตสาหกรรมเหล็ก
และเหล็กกล้า (024) เท่ากับ 1.1904 สาขาท าสวนยางพารา (007) เท่ากับ 1.1849 และสาขาการปลูก
พืชอ่ืน ๆ (008) เท่ากับ 1.1750 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ ก-12 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดมหาสารคาม 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 0.9999 0.9095 BL 
009 การปศุสัตว ์ 1.0315 0.9343 BL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.2562 1.0682 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9748 0.9049 BL 



ก-18 

ตารางที่ ก-12 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดมหาสารคาม 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

019 การพิมพ ์ 1.0257 0.9097 BL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.2553 1.0953 BL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.0850 0.9814 BL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.0420 0.9582 BL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.1925 0.9195 BL 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.2205 0.9049 BL 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.2218 0.9055 BL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.1976 0.9152 BL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 0.9446 0.9369 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.0444 0.9053 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.9962 0.9048 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.1875 1.0247 BL 
045 การบริการสาธารณะ 0.9488 0.9352 BL 
046 บริการอื่น ๆ  1.0055 0.9839 BL 

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

 
ตารางที่ ก-13 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดมหาสารคาม 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

001 การท านา 0.9065 1.1746 FL 
002 ท าไร่ข้าวโพด 0.9048 0.9048 FL 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.9114 0.9330 FL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 0.9794 1.0387 FL 
006 ท าไร่อ้อย 0.9087 0.9390 FL 
007 ท าสวนยางพารา 0.9511 1.1849 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  0.9406 1.1750 FL 
010 การป่าไม ้ 0.9795 1.0432 FL 
011 การประมง  0.9279 0.9707 FL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาติ 0.9048 0.9048 FL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.9048 0.9048 FL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9906 1.0476 FL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 0.9707 1.1121 FL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 0.9048 0.9048 FL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 0.9048 0.9048 FL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.9048 0.9048 FL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.0264 1.1904 FL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9048 0.9048 FL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.0082 1.0886 FL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 0.9048 0.9048 FL 
033 การผลิตอื่น ๆ  0.9730 1.0708 FL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 0.9451 1.2448 FL 
035 การประปา 0.9199 0.9292 FL 
040 การขนส่ง 0.9696 1.1159 FL 
041 การส่ือสาร 0.9878 1.0772 FL 



ก-19 

ตารางที่ ก-13 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดมหาสารคาม 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

042 การเงินและประกันภัย 1.0417 1.1224 FL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.9335 0.9673 FL 
044 การบริการธุรกิจ 0.9200 1.2131 FL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.9404 1.0256 FL 

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

 

 
ภาพที่ ก-3 แผนภาพแบบจุดแสดงรหัสสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังของแต่ละ

สาขาการผลิตในจังหวัดมหาสารคาม 

 
 เมื่อพิจารณาภาพที่ ก–3 แผนภาพแสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและไปข้างหลัง ซึ่ง
สามารถอธิบายสาขาการผลิตได้ 4 ลักษณะ ดังนี้ 

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

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

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

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

จากภาพที่ ก–3 จะเห็นได้ว่าสาขาที่มีลักษณะความเชื่อมโยงไปข้างหน้าหรืออุตสาหกรรมต้น
น้ าที่มีศักยภาพสูง คือ สาขาการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (034) รองลงมาคือ สาขาการบริการธุรกิจ 
(044) สาขาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า (024) สาขาท าสวนยางพารา (007) และสาขาการปลูกพืช
อ่ืน ๆ (008) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสาขาการผลิตเหล่านี้นั้นมีความส าคัญต่อการผลิตในระบบเศรษฐกิจอย่าง
มากและการเพ่ิมผลผลิตในสาขาการผลิตนี้จะช่วยให้การผลิตสาขาอ่ืน ๆ มีการขยายตัว ในทางตรงกัน
ข้ามถ้าขาดแคลนผลผลิตของสาขาการผลิตนี้อาจจะท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนที่จะป้อนให้สาขาการ
ผลิตอ่ืน ๆ  
  
 2) การวิเคราะห์ตัวทวีคูณผลผลิต 
 
ตารางที่ ก-14 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมหาสารคาม 

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
001 การท านา 1.0018 
002 ท าไร่ข้าวโพด 1.0000 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0072 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.1051 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.0825 
006 ท าไร่อ้อย 1.0043 
007 ท าสวนยางพารา 1.0511 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0396 
009 การปศุสัตว ์ 1.1400 
010 การป่าไม ้ 1.0825 
011 การประมง 1.0255 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 1.0000 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.0000 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0948 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.3884 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.0774 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.0728 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.0000 
019 การพิมพ ์ 1.1336 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.0000 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.3873 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.1992 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.1344 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0000 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.1143 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.0000 
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ตารางที่ ก-14 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมหาสารคาม 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.1516 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.3179 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.3489 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.3503 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.3235 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.0753 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.0445 
035 การประปา 1.0167 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.0440 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.1543 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.1010 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.3124 
040 การขนส่ง 1.0716 
041 การส่ือสาร 1.0917 
042 การเงินและประกันภัย 1.1513 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0317 
044 การบริการธุรกิจ 1.0168 
045 การบริการสาธารณะ 1.0486 
046 บริการอื่น ๆ  1.1112 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.0393 

  
 จากตารางที่ ก–14 ค่าตัวทวีคูณผลผลิตของสาขาการผลิต ถ้าหากอุปสงค์ข้ันสุดท้ายที่มีผลต่อ
ผลผลิตในสาขานั้น ๆ เพ่ิมขึ้นจ านวน 1 หน่วย จะส่งผลกระทบโดยรวมให้การผลิตผลผลิตทั้งหมดใน
ระบบเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึนมากน้อยตามค่าตัวทวีคูณผลผลิต เห็นได้ว่าสาขาที่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจมากที่สุด ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (015) ซึ่งมีค่าตัวทวีคูณ
ผลผลิต เท่ากับ 1.3884 รองลงมาคือ สาขาผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก (022) เท่ากับ 
1.3873 สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (031) เท่ากับ 1.3503 สาขาอุปกรณ์ยานพาหนะอ่ืน ๆ (030) 
เท่ากับ 1.3489 สาขาโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ (032) เท่ากับ 1.3235 สาขาการผลิตยานยนต์และ
การซ่อมแซม (029) เท่ากับ 1.3179 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร (039) เท่ากับ 1.3124 สาขา
ผลิตภัณฑ์อโลหะ (023) เท่ากับ 1.1992 และสาขาการก่อสร้างงานบริการสาธารณะ (037) เท่ากับ 
1.1543 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ ก-15 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมหาสารคาม (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 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.0000 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0000 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.0000 
001 การท านา 1.0018 
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ตารางที่ ก-15 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมหาสารคาม (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจาก
น้อยไปหามาก) 

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
006 ท าไร่อ้อย 1.0043 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0072 
035 การประปา 1.0167 
044 การบริการธุรกิจ 1.0168 
011 การประมง 1.0255 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0317 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.0393 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0396 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.0440 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.0445 
045 การบริการสาธารณะ 1.0486 
007 ท าสวนยางพารา 1.0511 
040 การขนส่ง 1.0716 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.0728 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.0753 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.0774 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.0825 
010 การป่าไม ้ 1.0825 
041 การส่ือสาร 1.0917 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0948 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.1010 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.1051 
046 บริการอื่น ๆ  1.1112 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.1143 
019 การพิมพ ์ 1.1336 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.1344 
009 การปศุสัตว ์ 1.1400 
042 การเงินและประกันภัย 1.1513 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.1516 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.1543 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.1992 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.3124 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.3179 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.3235 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.3489 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.3503 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.3873 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.3884 
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1.4 การวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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

กาฬสินธุ์ 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

001 การท านา 0.9175 1.1867 FL 
002 ท าไร่ข้าวโพด 0.9076 0.9076 FL 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.9182 0.9412 FL 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 0.9841 0.9355 BL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.0409 1.0173 BL 
006 ท าไร่อ้อย 0.9124 0.9431 FL 
007 ท าสวนยางพารา 0.9209 1.1961 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  0.9186 1.3111 FL 
009 การปศุสัตว ์ 1.0524 0.9331 BL 
010 การป่าไม ้ 0.9516 1.0557 FL 
011 การประมง  0.9295 0.9792 FL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 0.9076 0.9076 FL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.9076 0.9076 FL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9932 0.9805 BL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.2643 1.1070 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9815 0.9077 BL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.0843 1.0258 BL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 0.9076 0.9076 FL 
019 การพิมพ ์ 1.0183 0.9188 BL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.1025 1.1716 FL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.9076 0.9076 FL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.2211 1.1281 BL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.0233 0.9828 BL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 0.9076 0.9076 FL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9076 0.9076 FL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.0254 1.0203 BL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.0919 1.0138 BL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 0.9076 0.9076 FL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.1915 0.9112 BL 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  0.9076 0.9076 FL 



ก-24 

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

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.3611 0.9078 BL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.1652 0.9263 BL 
033 การผลิตอื่น ๆ  0.9541 1.0811 FL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 0.9409 1.2187 FL 
035 การประปา 0.9226 0.9320 FL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 0.9444 0.9399 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.0275 0.9081 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.9889 0.9076 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.1857 1.0098 BL 
040 การขนส่ง 0.9700 1.1109 FL 
041 การส่ือสาร 0.9890 1.0699 FL 
042 การเงินและประกันภัย 1.0519 1.0292 BL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.9378 0.9704 FL 
044 การบริการธุรกิจ 0.9213 1.2124 FL 
045 การบริการสาธารณะ 0.9468 0.9396 BL 
046 บริการอื่น ๆ  1.0031 0.9813 BL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.9779 1.0198 FL 

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

 
จากตารางที่ ก-16 พบว่า สาขาการผลิตส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า กล่าวคือ สาขา

การผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 25 สาขาการผลิต 
และสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามีจ านวน 
22 สาขาการผลิต จากทั้งหมด 47 สาขา เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความเชื่อมโยงการผลิต พบว่า สาขา
การผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากที่สุด ได้แก่ สาขาการพิมพ์ (031) มีค่า 1.3611 รองลงมาคือ 
สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (015) เท่ากับ 1.2643 สาขาผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์
พลาสติก (022) เท่ากับ 1.2211 สาขาผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม (029) เท่ากับ 1.1915 และ 
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร (039) เท่ากับ 1.1857 ตามล าดับ สาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไป
ข้างหน้ามากที่สุด ได้แก่ สาขาการปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) มีค่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าเท่ากับ 
1.3111 รองลงมาคือ สาขาการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (034) เท่ากับ 1.2187 สาขาการบริการธุรกิจ 
(044) เท่ากับ 1.2124 สาขาท าสวนยางพารา (007) เท่ากับ 1.1961 สาขาการท านา (001) เท่ากับ 
1.1867 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ ก-17 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดกาฬสินธุ ์

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 0.9841 0.9355 BL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.0409 1.0173 BL 
009 การปศุสัตว ์ 1.0524 0.9331 BL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9932 0.9805 BL 



ก-25 

ตารางที่ ก-17 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดกาฬสินธุ ์

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.2643 1.1070 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9815 0.9077 BL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.0843 1.0258 BL 
019 การพิมพ ์ 1.0183 0.9188 BL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.2211 1.1281 BL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.0233 0.9828 BL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.0254 1.0203 BL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.0919 1.0138 BL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.1915 0.9112 BL 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.3611 0.9078 BL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.1652 0.9263 BL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 0.9444 0.9399 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.0275 0.9081 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.9889 0.9076 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.1857 1.0098 BL 
042 การเงินและประกันภัย 1.0519 1.0292 BL 
045 การบริการสาธารณะ 0.9468 0.9396 BL 
046 บริการอื่น ๆ  1.0031 0.9813 BL 

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

 
ตารางที่ ก-18 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดกาฬสินธุ ์

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

001 การท านา 0.9175 1.1867 FL 
002 ท าไร่ข้าวโพด 0.9076 0.9076 FL 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.9182 0.9412 FL 
006 ท าไร่อ้อย 0.9124 0.9431 FL 
007 ท าสวนยางพารา 0.9209 1.1961 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  0.9186 1.3111 FL 
010 การป่าไม ้ 0.9516 1.0557 FL 
011 การประมง  0.9295 0.9792 FL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาติ 0.9076 0.9076 FL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.9076 0.9076 FL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 0.9076 0.9076 FL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.1025 1.1716 FL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.9076 0.9076 FL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 0.9076 0.9076 FL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9076 0.9076 FL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 0.9076 0.9076 FL 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  0.9076 0.9076 FL 
033 การผลิตอื่น ๆ  0.9541 1.0811 FL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 0.9409 1.2187 FL 
035 การประปา 0.9226 0.9320 FL 
040 การขนส่ง 0.9700 1.1109 FL 



ก-26 

ตารางที่ ก-18 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดกาฬสินธุ ์

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

041 การส่ือสาร 0.9890 1.0699 FL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.9378 0.9704 FL 
044 การบริการธุรกิจ 0.9213 1.2124 FL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.9779 1.0198 FL 

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

 

 
ภาพที่ ก-4 แผนภาพแบบจุดแสดงรหัสสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังของแต่ละ

สาขาการผลิตในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
 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
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ก-27 

ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) น้อยกว่า 1 หมายความว่าสาขาการผลิตนั้นสามารถสร้างรายได้
น้อย และใช้จ่ายในการผลิตน้อย 

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

จากภาพที่ ก–4 จะเห็นได้ว่าสาขาที่มีลักษณะความเชื่อมโยงไปข้างหน้าหรืออุตสาหกรรมต้น
น้ าที่มีศักยภาพสูง คือ สาขาการปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) รองลงมาคือ สาขาการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 
(034) สาขาการบริการธุรกิจ (044) สาขาท าสวนยางพารา (007) สาขาการท านา (001) ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าสาขาการผลิตเหล่านี้นั้นมีความส าคัญต่อการผลิตในระบบเศรษฐกิจอย่างมากและการเพิ่มผลผลิตใน
สาขาการผลิตนี้จะช่วยให้การผลิตสาขาอ่ืน ๆ มีการขยายตัว ในทางตรงกันข้ามถ้าขาดแคลนผลผลิต
ของสาขาการผลิตนี้อาจจะท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนที่จะป้อนให้สาขาการผลิตอ่ืน ๆ 

 
 2) การวิเคราะห์ตัวทวีคูณผลผลิต 
 
ตารางที่ ก-19 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
001 การท านา 1.0110 
002 ท าไร่ข้าวโพด 1.0000 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0117 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.0843 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1469 
006 ท าไร่อ้อย 1.0053 
007 ท าสวนยางพารา 1.0147 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0122 
009 การปศุสัตว ์ 1.1595 
010 การป่าไม ้ 1.0485 
011 การประมง 1.0241 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 1.0000 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.0000 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0944 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.3930 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.0815 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.1947 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.0000 
019 การพิมพ ์ 1.1220 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.2147 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.3454 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.1275 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.0000 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0000 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.1298 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.2031 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.0000 
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ตารางที่ ก-19 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.3128 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.0000 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.4996 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.2838 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.0513 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.0367 
035 การประปา 1.0165 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.0406 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.1322 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.0896 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.3064 
040 การขนส่ง 1.0688 
041 การส่ือสาร 1.0897 
042 การเงินและประกันภัย 1.1590 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0333 
044 การบริการธุรกิจ 1.0152 
045 การบริการสาธารณะ 1.0432 
046 บริการอื่น ๆ  1.1052 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.0774 

 
 จากตารางที่ ก–19 ค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิต ถ้าหากอุปสงค์ขั้นสุดท้ายที่มี
ผลต่อผลผลิตในสาขานั้น ๆ เพ่ิมขึ้นจ านวน 1 หน่วย จะส่งผลกระทบโดยรวมให้การผลิตผลผลิต
ทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้นมากน้อยตามค่าตัวทวีคูณผลผลิต เห็นได้ว่าสาขาที่ส่งผล
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจมากที่สุด ได้แก่ สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (031) ซึ่งมีค่าตัวทวีคูณ
ผลผลิต เท่ากับ 1.4996 รองลงมาคือ สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (015) เท่ากับ 1.3930 
สาขาผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก (022) เท่ากับ 1.3453 สาขาการผลิตยานยนต์และ
การซ่อมแซม (029) เท่ากับ 1.3128 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร (039) เท่ากับ 1.3064 สาขา
โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ (032) เท่ากับ 1.2838 สาขาการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (020) 
เท่ากับ 1.2147 สาขาเครื่องจักรอุตสาหกรรม (027) เท่ากับ 1.2031 และสาขาผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 
(017) เท่ากับ 1.1947 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ ก-20 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์  (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจาก

น้อยไปหามาก) 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

002 ท าไร่ข้าวโพด 1.0000 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาติ 1.0000 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.0000 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.0000 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.0000 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0000 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.0000 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.0000 
006 ท าไร่อ้อย 1.0053 
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ตารางที่ ก-20 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์  (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจาก
น้อยไปหามาก) 

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
001 การท านา 1.0110 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0117 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0122 
007 ท าสวนยางพารา 1.0147 
044 การบริการธุรกิจ 1.0152 
035 การประปา 1.0165 
011 การประมง 1.0241 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0333 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.0367 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.0406 
045 การบริการสาธารณะ 1.0432 
010 การป่าไม ้ 1.0485 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.0513 
040 การขนส่ง 1.0688 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.0774 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.0815 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.0843 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.0896 
041 การส่ือสาร 1.0897 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0944 
046 บริการอื่น ๆ  1.1052 
019 การพิมพ ์ 1.1220 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.1275 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.1298 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.1322 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1469 
042 การเงินและประกันภัย 1.1590 
009 การปศุสัตว ์ 1.1595 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.1947 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.2031 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.2147 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.2838 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.3064 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.3128 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.3454 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.3930 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.4996 
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1.5 การวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 

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

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

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

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

001 การท านา 0.8557 1.1175 FL 
002 ท าไร่ข้าวโพด 1.0753 0.8480 BL 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.8619 0.8746 FL 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 0.9428 0.8590 BL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.0030 0.9514 BL 
006 ท าไร่อ้อย 0.8522 0.8809 FL 
007 ท าสวนยางพารา 0.9125 1.1221 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  0.8876 1.2470 FL 
009 การปศุสัตว ์ 0.9792 0.8727 BL 
010 การป่าไม ้ 0.9354 0.9896 FL 
011 การประมง  0.8954 0.9120 FL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 0.9792 1.2738 FL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.8466 0.8466 FL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9295 1.0597 FL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.1508 1.0646 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9430 0.8467 BL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 0.9510 1.0757 FL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 0.9153 1.3332 FL 
019 การพิมพ ์ 1.5064 0.8589 BL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.0451 1.8238 FL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.8466 0.8466 FL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.4341 1.0774 BL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.0123 0.9696 BL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.0292 1.0351 FL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0103 0.8851 BL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.0442 0.9652 BL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 0.9056 1.2364 FL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 0.9822 0.9570 BL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.3346 0.8530 BL 
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ตารางที่ ก-21 แสดงดัชนคีวามเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.0666 0.8640 BL 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.1840 0.8584 BL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.1858 0.8739 BL 
033 การผลิตอื่น ๆ  0.9483 1.0269 FL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.1784 1.2233 FL 
035 การประปา 0.8618 0.8783 FL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 0.9098 0.8831 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.0633 0.8472 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.9317 0.8466 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.1511 0.9369 BL 
040 การขนส่ง 0.9300 1.0539 FL 
041 การส่ือสาร 0.9369 1.0126 FL 
042 การเงินและประกันภัย 1.0389 0.9738 BL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.8748 0.9189 FL 
044 การบริการธุรกิจ 0.8653 1.3341 FL 
045 การบริการสาธารณะ 0.9090 0.8829 BL 
046 บริการอื่น ๆ  0.9605 0.9336 BL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.9366 0.9684 FL 

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

 
จากตารางที่ ก–21 พบว่า สาขาการผลิตส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า กล่าวคือ สาขา

การผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 24 สาขาการผลิต 
และสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามีจ านวน 
23 สาขาการผลิต จากทั้งหมด 47 สาขา เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความเชื่อมโยงการผลิต พบว่า สาขา
การผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากที่สุด ได้แก่ สาขาการพิมพ์ (019) มีค่า 1.5064 รองลงมาคือ 
สาขาผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก (022) เท่ากับ 1.4341 สาขาการผลิตยานยนต์และ
การซ่อมแซม (029) เท่ากับ 1.3346 สาขาโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ (032) เท่ากับ 1.1858 และสาขา
ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (031) เท่ากับ 1.1840 ตามล าดับ สาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า
มากที่สุด ได้แก่ สาขาการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (020) มีค่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า
เท่ากับ 1.8238 รองลงมาคือ สาขาการบริการธุรกิจ (044) เท่ากับ 1.3341 สาขาการผลิตกระดาษ 
เยื่อกระดาษ (018) เท่ากับ 1.3332 สาขาการท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม (012) เท่ากับ 
1.2738 และสาขาการปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) เท่ากับ 1.2470 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ ก-22 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในกลุ่มจังหวัด 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

002 ท าไร่ข้าวโพด 1.0753 0.8480 BL 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 0.9428 0.8590 BL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.0030 0.9514 BL 



ก-32 

ตารางที่ ก-22 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในกลุ่มจังหวัด 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

009 การปศุสัตว ์ 0.9792 0.8727 BL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.1508 1.0646 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9430 0.8467 BL 
019 การพิมพ ์ 1.5064 0.8589 BL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.4341 1.0774 BL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.0123 0.9696 BL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0103 0.8851 BL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.0442 0.9652 BL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 0.9822 0.9570 BL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.3346 0.8530 BL 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.0666 0.8640 BL 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.1840 0.8584 BL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.1858 0.8739 BL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 0.9098 0.8831 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.0633 0.8472 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.9317 0.8466 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.1511 0.9369 BL 
042 การเงินและประกันภัย 1.0389 0.9738 BL 
045 การบริการสาธารณะ 0.9090 0.8829 BL 
046 บริการอื่น ๆ  0.9605 0.9336 BL 

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

 
ตารางที่ ก-23 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในกลุ่มจังหวัด 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

001 การท านา 0.8557 1.1175 FL 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.8619 0.8746 FL 
006 ท าไร่อ้อย 0.8522 0.8809 FL 
007 ท าสวนยางพารา 0.9125 1.1221 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  0.8876 1.2470 FL 
010 การป่าไม ้ 0.9354 0.9896 FL 
011 การประมง  0.8954 0.9120 FL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาติ 0.9792 1.2738 FL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.8466 0.8466 FL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9295 1.0597 FL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 0.9510 1.0757 FL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 0.9153 1.3332 FL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.0451 1.8238 FL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.8466 0.8466 FL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.0292 1.0351 FL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 0.9056 1.2364 FL 
033 การผลิตอื่น ๆ  0.9483 1.0269 FL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.1784 1.2233 FL 
035 การประปา 0.8618 0.8783 FL 



ก-33 

ตารางที่ ก-23 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในกลุ่มจังหวัด 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

040 การขนส่ง 0.9300 1.0539 FL 
041 การส่ือสาร 0.9369 1.0126 FL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.8748 0.9189 FL 
044 การบริการธุรกิจ 0.8653 1.3341 FL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.9366 0.9684 FL 

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

 

 
ภาพที่ ก-5 แผนภาพแบบจุดแสดงรหัสสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังของแต่ละ

สาขาการผลิตในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

 
 เมื่อพิจารณาภาพที่ ก-5 แผนภาพแสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและไปข้างหลัง ซึ่ง
สามารถอธิบายสาขาการผลิตได้ 4 ลักษณะ ดังนี้ 

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

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

3) สาขาการผลิตที่อยู่ในช่องซ้ายล่าง (Quadrant 3: Q3) แสดงถึง สาขาการผลิตที่เป็นผู้ใช้
ปัจจัยการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) น้อยกว่า 1 และเป็นผู้ป้อนปัจจัยการผลิตที่มี
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ก-34 

ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) น้อยกว่า 1 หมายความว่าสาขาการผลิตนั้นสามารถสร้างรายได้
น้อย และใช้จ่ายในการผลิตน้อย 

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

จากภาพที่ ก–5 จะเห็นได้ว่าสาขาที่มีลักษณะความเชื่อมโยงไปข้างหน้าหรืออุตสาหกรรมต้น
น้ าที่มีศักยภาพสูง คือ สาขาการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (020) รองลงมาคือ สาขาการ
บริการธุรกิจ (044) สาขาการผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ (018) สาขาการท าเหมืองถ่านหินและน้ ามัน
ปิโตรเลียม (012) และสาขาการปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสาขาการผลิตเหล่านี้นั้นมี
ความส าคัญต่อการผลิตในระบบเศรษฐกิจอย่างมากและการเพ่ิมผลผลิตในสาขาการผลิตนี้จะช่วยให้
การผลิตสาขาอ่ืน ๆ มีการขยายตัว ในทางตรงกันข้ามถ้าขาดแคลนผลผลิตของสาขาการผลิตนี้อาจจะ
ท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนที่จะป้อนให้สาขาการผลิตอ่ืน ๆ  

 
 1.5.2 การวิเคราะห์ตัวทวีคูณผลผลิต 
 
ตารางที่ ก-24 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
001 การท านา 1.0107 
002 ท าไร่ข้าวโพด 1.2701 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0181 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.1135 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1846 
006 ท าไร่อ้อย 1.0066 
007 ท าสวนยางพารา 1.0778 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0483 
009 การปศุสัตว ์ 1.1566 
010 การป่าไม ้ 1.1048 
011 การประมง 1.0576 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 1.1565 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.0000 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0978 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.3592 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.1138 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.1232 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.0811 
019 การพิมพ ์ 1.7792 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.2344 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.6939 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.1956 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.2156 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.1933 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.2334 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.0697 



ก-35 

ตารางที่ ก-24 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.1602 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.5763 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.2598 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.3985 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.4006 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.1201 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.3918 
035 การประปา 1.0179 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.0746 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.2559 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.1004 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.3596 
040 การขนส่ง 1.0985 
041 การส่ือสาร 1.1066 
042 การเงินและประกันภัย 1.2271 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0332 
044 การบริการธุรกิจ 1.0221 
045 การบริการสาธารณะ 1.0737 
046 บริการอื่น ๆ  1.1344 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.1062 

 
 จากตารางที่ ก–24 ค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิต ถ้าหากอุปสงค์ขั้นสุดท้ายที่มี
ผลต่อผลผลิตในสาขานั้น ๆ เพ่ิมขึ้นจ านวน 1 หน่วย จะส่งผลกระทบโดยรวมให้การผลิตผลผลิต
ทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้นมากน้อยตามค่าตัวทวีคูณผลผลิต เห็นได้ว่าสาขาที่ส่งผล
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจมากที่สุด ได้แก่ สาขาการพิมพ์ (019) ซึ่งมีค่าตัวทวีคูณผลผลิต เท่ากับ 
1.7792 รองลงมาคือ สาขาผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก (022) เท่ากับ 1.6939 สาขา
การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม (029) เท่ากับ 1.5763 สาขาโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ (032) 
เท่ากับ 1.4006 สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (031) เท่ากับ 1.3985 สาขาการไฟฟ้าและก๊าซ
ธรรมชาติ (034) เท่ากับ 1.3918 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร (039) เท่ากับ 1.3596 สาขา
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (015) เท่ากับ 1.3592 และสาขาท าไร่ข้าวโพด (002) เท่ากับ 
1.2701 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ ก-25 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจากน้อยไป

หามาก) 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.0000 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
006 ท าไร่อ้อย 1.0066 
001 การท านา 1.0107 
035 การประปา 1.0179 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0181 
044 การบริการธุรกิจ 1.0221 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0332 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0483 



ก-36 

ตารางที่ ก-25 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจากน้อยไป
หามาก) 

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
011 การประมง 1.0576 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.0697 
045 การบริการสาธารณะ 1.0737 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.0746 
007 ท าสวนยางพารา 1.0778 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.0811 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0978 
040 การขนส่ง 1.0985 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.1004 
010 การป่าไม ้ 1.1048 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.1062 
041 การส่ือสาร 1.1066 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.1135 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.1138 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.1201 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.1232 
046 บริการอื่น ๆ  1.1344 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาติ 1.1565 
009 การปศุสัตว ์ 1.1566 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.1602 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1846 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.1933 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.1956 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.2156 
042 การเงินและประกันภัย 1.2271 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.2334 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.2344 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.2559 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.2598 
002 ท าไร่ข้าวโพด 1.2701 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.3592 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.3596 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.3918 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.3985 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.4006 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.5763 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.6939 
019 การพิมพ ์ 1.7792 

 
การวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของกลุ่มจังหวัด เป็นการเปรียบเทียบล าดับ

ค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละจังหวัดเพ่ือศึกษาถึงความเชื่อมโยงของจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด โดยให้
สาขาการผลิตของจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมมากท่ีสุดเป็นจังหวัดน าผู้น า 

 
 



ก-37 

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

1 ขอนแก่น 118,642.28 
2 ร้อยเอ็ด 66,745.68 
3 กาฬสินธุ ์ 50,138.30 
4 มหาสารคาม 48,508.13 

  
จากตารางที่ ก-26 พบว่า จังหวัดขอนแก่นมีมูลค่าผลผลิตมวลรวมจังหวัดมากที่สุดภายใน

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ดังนั้น จึงก าหนดให้จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดน า
การพัฒนาภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และท าการจัดอันดับสาขาการผลิต
ที่สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้แก่จังหวัดจากมากไปน้อย แสดงดังภาพที่ ก-6 การเกาะกลุ่มกันของสาขา
การผลิต หมายความว่า หากมีการพัฒนาสาขาการผลิตตามจังหวัดน าการพัฒนา นอกจากส่งผลต่อ
รายได้ของจังหวัดน าการพัฒนาแล้ว ยังส่งผลต่อรายได้ของจังหวัดในที่เกาะกลุ่มในสาขาการผลิตนั้น
ด้วย เช่น สาขาพิมพ์ (019) ของจังหวัดขอนแก่นเป็นสาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณการผลิตสูงสุดเป็น
อันดับหนึ่งของจังหวัด กล่าวคือ สาขาการพิมพ์เป็นสาขาที่ก่อให้เกิดรายได้มากที่สุดของจังหวัด
ขอนแก่นหากมีการพัฒนาสาขาการผลิตดังกล่าว นอกจากจะส่งผลให้รายได้ของจังหวัดขอนแก่นเพ่ิม
มากขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ มีรายได้สูงขึ้นจากสาขาการพิมพ์
เช่นกัน เนื่องจากสาขาการผลิตดังกล่าวเกาะกลุ่มกันในอันดับต้น ๆ ของการสร้างรายได้ให้แก่จังหวัด
ตนเอง 
 



ก-38 

 
ภาพที่ ก-6 แผนภาพแบบจุดแสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กรณี 

จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดน าการพัฒนา 

 
จากภาพที่ ก–6 พบว่า เมื่อจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดน าการพัฒนา สาขาการผลิตภายใน

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ส่วนใหญ่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 33 สาขาการผลิต 
ส่วนสาขาการผลิตที่ไม่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 14 สาขา ประกอบด้วย สาขาการไฟฟ้าและก๊าซ
ธรรมชาติ (034) สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (031) สาขาท าไร่ข้าวโพด (002) สาขาอุปกรณ์
ยานพาหนะอ่ืน ๆ (030) สาขากิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ (047) สาขาท าสวนยางพารา (007) สาขาการ
ท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ (012) สาขาการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
ไฟฟ้า (028) สาขาผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า (017) สาขาการท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก (014) สาขาเครื่องจักร
อุตสาหกรรม (027) และสาขาการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก (025) 

นอกจากนี้ได้ท าการเปรียบเทียบการเกาะกลุ่มกันของสาขาการผลิตในกลุ่มจังหวัด ในกรณีที่
จังหวัดน าการพัฒนาเป็นจังหวัดต่าง ๆ ภายในกลุ่มจังหวัดฯ แสดงดังภาพที่ ก–7 ถึงภาพที่ ก–9  
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สาขาการผลิต 

ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด Linear (ขอนแก่น) 



ก-39 

 
ภาพที่ ก-7 แผนภาพแบบจุดแสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กรณี 

จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดน าการพัฒนา 

 
 จากภาพที่ ก-7 พบว่า เมื่อจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดน าการพัฒนา สาขาการผลิตภายใน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ส่วนใหญ่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 35 สาขาการผลิต 
ส่วนสาขาการผลิตที่ไม่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 12 สาขา ประกอบด้วย สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ (026) 
สาขาอุปกรณ์ยานพาหนะอ่ืน ๆ (030) สาขาเครื่องจักรอุตสาหกรรม (027) สาขาการผลิตเคมีภัณฑ์
และผลิตภัณฑ์เคมี (020) สาขาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า (024) สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์ที่
ไม่ใช่เหล็ก (025) สาขาการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (034) สาขาท าสวนยางพารา (007) สาขา
ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (031) สาขาท าไร่ข้าวโพด (002) สาขาการท าเหมืองถ่านหินและน้ ามัน
ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ (012) และสาขากรผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า (028) 
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สาขาการผลิต 

ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด Linear (ร้อยเอ็ด) 



ก-40 

 
ภาพที่ ก-8 แผนภาพแบบจุดแสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กรณี 

จังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดน าการพัฒนา 

 
 จากภาพที่ ก-8 พบว่า เมื่อจังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดน าการพัฒนา สาขาการผลิต
ภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ส่วนใหญ่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 34 สาขาการ
ผลิต ส่วนสาขาการผลิตที่ไม่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 13 สาขา ประกอบด้วย สาขาผลิตภัณฑ์จากหนัง
สัตว์ (031) สาขาอุปกรณ์ยานพาหนะอ่ืน ๆ (030) สาขาการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
(028) สาขาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า (024) สาขาการท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก (014) สาขาผลิต
สิ่งทอเสื้อผ้า (017) สาขาการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (034) สาขากิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ (047) สาขา
เครื่องจักรอุตสาหกรรม (027) สาขาการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (020) สาขาการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก (025) สาขาท าไร่ข้าวโพด (002) และสาขาการท าเหมืองถ่านหินและน้ ามัน
ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ (012) 
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สาขาการผลิต 

ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด Linear (มหาสารคาม) 



ก-41 

 
ภาพที่ ก-9 แผนภาพแบบจุดแสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กรณี 

จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดน าการพัฒนา 

 
 จากภาพที่ ก-9 พบว่า เมื่อจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดน าการพัฒนา สาขาการผลิตภายใน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ส่วนใหญ่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 36 สาขาการผลิต 
ส่วนสาขาการผลิตที่ไม่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 11 สาขา ประกอบด้วย สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 
(031) สาขาการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (020) สาขาเครื่องจักรอุตสาหกรรม (027) สาขา
ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า (017) สาขาการท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก (014) สาขาการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 
(034) สาขาท าไร่ข้าวโพด (002) สาขาอุปกรณ์ยานพาหนะอ่ืน ๆ (030) สาขาอุตสาหกรรมเหล็กและ
เหล็กกล้า (024) สาขาการท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ (012) และสาขาการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก (025) 
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ล า
ดับ

 

สาขาการผลิต 

ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด Linear (กาฬสินธุ์) 



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 
 


