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 รายงานการสัมมนา โครงการเรื่อง “การพัฒนาขีดความสามารถการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์)” ด าเนินการโดยศูนย์ปฏิบัติการร่วม
กลุ่มจังหวัด (Regional Operation Center : ROC) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือศูนย์ ROC และ
สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดท ารายงานการสัมมนาเป็น
ผลการศึกษาในเรื่องความร่วมมือเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความ
เจริญเติบโตโดยคนในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) องค์ประกอบส าคัญเพ่ือพัฒนาจุด
ผ่อนปรนช่องสายตะกูให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร การพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดนที่เหมาะสมที่จังหวัด
สุรินทร์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัด ปัญหาที่ส่งผลต่อการค้าชายแดนของ
กลุ่มจังหวัด การแปรรูปปัจจัยการผลิตที่น าเข้าตามแนวชายแดนของกลุ่มจั งหวัดเพ่ือการบริโภค
ภายในกลุ่มจังหวัด และการส่งออก การส่งเสริมผลิตสินค้าบางชนิดของกลุ่มจังหวัดเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ และเส้นทางการส่งออก และ
น าเข้า สินค้าในกลุ่มจังหวัด 
 ศูนย์ ROC และสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอขอบคุณส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัด ส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย สนับสนุนงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
2558 ท าการศึกษาโครงการฯ นี้ และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ให้ความช่วยเหลือ ประสานงาน ให้ข้อมูลและค าแนะน าที่
เป็นประโยชน์กับคณะผู้ศึกษาด าเนินการจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

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

ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญและผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้าจังหวัด 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้ประกอบการในพ้ืนทีแ่ละอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

หวังว่าผลการศึกษาครั้งนี้จะได้ถูกน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้ประกอบกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 
 
 
 
 

        คณะผู้ศึกษา 
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ก-1 

ภาคผนวก ข รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา ข-1 
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Linkage: BL) ของจังหวัดนครราชสีมา 

3-21 

ตารางที่ 3–5  สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: 
BL) มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) 
ของจังหวัดนครราชสีมา 

3-22 

ตารางที่ 3–6  สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) 
มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) ของ
จังหวัดชัยภูมิ 

3-23 

ตารางที่ 3–7  สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: 
BL) มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) 
ของจังหวัดชัยภูม ิ

3-24 

   



 
 

สารบัญตาราง 
  หน้า 
ตารางที่ 3-8  สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) 

มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) ของ
จังหวัดบุรีรัมย์ 

3-25 

ตารางที่ 3-9  สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: 
BL) มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) 
ของจังหวัดบุรีรัมย์ 

3-26 

ตารางที่ 3-10  สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) 
มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) ของ
จังหวัดสุรินทร์ 

3-27 

ตารางที่ 3-11  สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: 
BL) มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) 
ของจังหวัดสุรินทร์ 

3-28 

ตารางที่ 3-12  สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) 
มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) ของ
กลุ่มจังหวัด 

3-28 

ตารางที่ 3-13  สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: 
BL) มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) 
ของกลุ่มจังหวัด 

3-29 

ตารางที่ 3-14  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของจังหวัดนครราชสีมา 10 อันดับแรก 3-33 
ตารางที่ 3-15  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของจังหวัดชัยภูมิ 10 อันดับแรก 3-34 
ตารางที่ 3-16  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของจังหวัดบุรีรัมย์ 10 อันดับแรก 3-35 
ตารางที่ 3-17  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของจังหวัดสุรินทร์ 10 อันดับแรก 3-36 
ตารางที่ 3-18  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของกลุ่มจังหวัด 10 อันดับแรก 3-37 
ตารางที่ 3-19  แสดงการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิตของกลุ่มจังหวัด 3-42 
ตารางที่ 3-20  แสดงตัวอย่างข้อเสนอโครงการจังหวัดนครราชสีมา 5 อันดับแรก 3-43 
ตารางที่ 3-21  แสดงตัวอย่างข้อเสนอโครงการจังหวัดชัยภูมิ 5 อันดับแรก 3-43 
ตารางที่ 3-22 แสดงตัวอย่างข้อเสนอโครงการจังหวัดบุรีรัมย์ 5 อันดับแรก 3-44 
ตารางที่ 3-23 แสดงตัวอย่างข้อเสนอโครงการจังหวัดสุรินทร์ 5 อันดับแรก 3-45 
ตารางที่ 3-24 แสดงตัวอย่างข้อเสนอโครงการกลุ่มจังหวัด 5 อันดับแรก 3-45 
ตารางที่ 3-25 แสดงมูลค่าการค้าและคนผ่านเข้า–ออก จุดผ่อนปรนช่องสายตะกู  3-50 
ตารางที่ 3-26 แสดงสินค้าส่งออก จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ปี 2556-2558F 3-67 
ตารางที่ 3-27 แสดงสินค้าน าเข้า จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ปี 2556-2558F 3-68 
ตารางที่ 5-1 แสดงตัวเลขค่าตัวทวีคูณของแต่ละสาขาการผลิต 5 อันดับแรก ของ

จังหวัดและกลุ่มจงัหวัด (ตัวเลขในวงเล็บ) 
5-5 

ตารางที่ 5-2 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะโครงการ 5-6 
   



 
 

สารบัญตาราง 
  หน้า 
ตารางที่ ก-1  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้าง

หลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดนครราชสีมา 
ก-2 

ตารางที่ ก-2  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตใน
จังหวัดนครราชสีมา 

ก-3 

ตารางที่ ก-3  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตใน
จังหวัดนครราชสีมา 

ก-4 

ตารางที่ ก-4  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดนครราชสีมา 

ก-6 

ตารางที่ ก-5  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดนครราชสีมา (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจากน้อยไปหามาก) 

ก-7 

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

ก-9 

ตารางที่ ก-7  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตใน
จังหวัดชัยภูมิ 

ก-10 

ตารางที่ ก-8  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตใน
จังหวัดชัยภูมิ 

ก-11 

ตารางที่ ก-9  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดชัยภูมิ 

ก-13 

ตารางที่ ก-10  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดชัยภูมิ (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจากน้อยไปหามาก) 

ก-14 

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

ก-16 

ตารางที่ ก-12  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตใน
จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก-17 

ตารางที่ ก-13  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตใน
จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก-18 

ตารางที่ ก-14  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก-20 

ตารางที่ ก-15  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดบุรีรัมย์ (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจากน้อยไปหามาก) 

ก-21 

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

ก-23 

ตารางที่ ก-17  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตใน
จังหวัดสุรินทร์ 

ก-24 

ตารางที่ ก-18  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตใน
จังหวัดสุรินทร์ 

ก-25 



 
 

สารบัญตาราง 
  หน้า 
ตารางที่ ก-19  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ

จังหวัดสุรินทร์ 
ก-27 

ตารางที่ ก-20  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดสุรินทร์ (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจากน้อยไปหามาก) 

ก-28 

ตารางที่ ก-21  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้าง
หลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 

ก-30 

ตารางที่ ก-22  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ก-32 

ตารางที่ ก-23  แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ก-32 

ตารางที่ ก-24  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ก-34 

ตารางที่ ก-25  แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (เรียงค่าทวีคูณผลผลิต
จากน้อยไปหามาก) 

ก-35 

ตารางที่ ก-26  แสดงล าดับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ก-37 

   
   
 



 
 

สารบัญรูปภาพ 
  หน้า 
ภาพที่ 2-1  กรอบแนวคิดโครงการ 2-2 
ภาพที่ 2-2  สัมภาษณ์อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา      2-5 
ภาพที่ 2-3  สัมภาษณ์ผู้ประกอบการมันส าปะหลังจังหวัดนครราชสีมา 2-5 
ภาพที่ 2-4  สัมภาษณ์ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ           2-5 
ภาพที่ 2-5  สัมภาษณ์อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 2-5 
ภาพที่ 2-6  สัมภาษณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์         2-6 
ภาพที่ 2-7  สัมภาษณ์ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ 2-6 
ภาพที่ 2-8  สัมภาษณ์พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์                    2-7 
ภาพที่ 2-9  สัมภาษณ์ผู้แทนหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ 2-7 
ภาพที่ 2-10  น าเสนอผลการศึกษาโครงการ โดยผู้อ านวยการสถาบันยุทธศาสตร์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                  
2-25 

ภาพที่ 2-11  น าเสนอผลการศึกษาโครงการ โดยผู้อ านวยการสถาบันยุทธศาสตร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                  

2-25 

ภาพที่ 2-12  ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม               2-25 
ภาพที่ 2-13  ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม               2-25 
ภาพที่ 3-1  แสดงล าดับผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3-3 
ภาพที่ 3-2  แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 3-4 
ภาพที่ 3-3  แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดของแต่ละจังหวัด จ าแนกตามสาขาการผลิต 3-4 
ภาพที่ 3-4  แสดงพืชเศรษฐกิจหลักแต่ละประเภทของกลุ่มจังหวัด 3-5 
ภาพที่ 3-5  แสดงเนื้อท่ีเก็บเก่ียวพืชเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัด 3-5 
ภาพที่ 3-6  แสดงการเพาะปลูกข้าวนาปีของกลุ่มจังหวัด 3-6 
ภาพที่ 3-7  แสดงการเพาะปลูกมันส าปะหลังของกลุ่มจังหวัด 3-7 
ภาพที่ 3-8  แสดงการเพาะปลูกยางพาราของกลุ่มจังหวัด 3-7 
ภาพที่ 3-9  แสดงการเพาะปลูกอ้อยโรงงานของกลุ่มจังหวัด 3-8 
ภาพที่ 3-10  แสดงการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของกลุ่มจังหวัด 3-8 
ภาพที่ 3-11  แสดงเขตอุตสาหกรรมสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 3-9 
ภาพที่ 3-12  แสดงนิคมอุตสาหกรรมนวนวคร จังหวัดนครราชสีมา 3-9 
ภาพที่ 3-13  แสดงประโยชน์ของแต่ละประทานบัตรเหมืองแร่ 3-11 
ภาพที่ 3-14 แสดงประโยชน์ของแต่ละประทานบัตรเหมืองแร่ 3-11 
ภาพที่ 3-15  แสดงตัวอย่างอธิบายการเชื่อมโยงไปข้างหน้าและการเชื่อมโยงไปข้างหลัง 3-15 
ภาพที่ 3-16  แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1. หลักกำรและเหตุผล  

รัฐบาลไทยมีนโยบายสนับสนุนให้มีการค้าชายแดนเพ่ิมมากขึ้น  จากการที่มูลค่าการค้า
ชายแดนของไทยในปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 6.3 ของการค้าระหว่างประเทศทั้งหมด และปี 2557 
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 7.7 (กระทรวงพาณิชย์, 2558) โดยในปี 2558 ได้ก าหนดแนวทางในการสนับสนุน
การเพ่ิมขึ้นของการค้าชายแดนในด้านที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ก าหนดส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ชายแดน โดยเฉพาะการด าเนินพิธีการศุลกากรแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Single Stop Inspection: 
SSI) การเปิดและยกระดับด่านชายแดนเพ่ิมขึ้น การขยายเวลาท าการของด่าน รวมถึงการพัฒนา
ปรับปรุงเส้นทางเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงและอ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกัน การส่งเสริม
ภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายในการพัฒนาจัดตั้งศูนย์กลางค้าปลีก ค้าส่ง การผลิต การขนส่งและ       
โลจิสติกส์ชายแดน รวมถึงบริการด้านการท่องเที่ยว สุขภาพ และการศึกษา การตั้งกลไกหารือของ
ภาคเอกชนระดับประเทศ และระดับพ้ืนที่ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และ   
โลจิสติกส์ โดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนและนักธุรกิจในพ้ืนที่ชายแดนของทั้งสองฝ่ายพบหารือและจัด
กิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งขยายโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกัน 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 หรือ กลุ่มนครชัยบุรินทร์ ประกอบด้วย
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ โดยก าหนดให้จังหวัด
นครราชสีมาเป็นศูนย์กลางการบริหารกลุ่มจังหวัด ก าหนดวิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดในปี 2557-2560 
“แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ไหม และการท่องเที่ยวอารยธรรม
ขอม” ต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด (Positioning) ให้ความส าคัญ “เป็นประตูอีสาน 
พัฒนาระบบ Logistic การกระจายสินค้าในภูมิภาค” จังหวัดในกลุ่มจังหวัดมีระยะทางห่างไกลกัน คือ 
จังหวัดชัยภูมิ กับจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ ท าให้ยากท่ีจะมีกิจกรรมที่เชื่อมต่อโดยตรงต่อกัน 

นับแต่การรวมกลุ่มจังหวัดตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน จังหวัดแต่ละจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัดต่างมีการเจริญเติบโตด้วยตนเอง พบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Provincial Products: 
GPP) ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดตั้งแต่เริ่มมีการรวมกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2555 พบว่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัดเติบโตขึ้นด้วยตนเองมากกว่าการท าธุรกิจร่วม
ระหว่างผู้ประกอบการระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมามีผลิตภัณฑ์มวล
รวมสูงกว่าจังหวัดอ่ืนในกลุ่มจังหวัดมาก ไม่เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีส่วนร่วมโดยคนส่วน
ใหญ่ (Inclusive Growth) ตามหลักการของการรวมกลุ่มจังหวัด 

กลุ่มจังหวัดฯ มีพื้นท่ีพรมแดนติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา 170 กิโลเมตร โดยจังหวัดบุรีรัมย์
มีพ้ืนที่ติดกัมพูชาประมาณ 80 กิโลเมตร และจังหวัดสุรินทร์ติดกัมพูชาประมาณ 90 กิโลเมตร มีจุด
ผ่านแดนถาวร 1 แห่ง และจุดผ่อนปรน 1 แห่ง คือ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อ าเภอกาบเชิง จังหวัด
สุรินทร์ ตรงข้ามกับด่านโอร์เสม็ด อ าเภอส าโรง จังหวัดอุดรมีชัย และจุดผ่อนปรนช่องสายตะกู บ้าน
สายโท 6 ใต้ ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ตรงข้ามกับบ้านจุ๊บโกกี ต าบลอ าปึก 
ต าบลบัณเตียอ าปึน จังหวัดอุดรมีชัย กัมพูชา โดยจุดผ่อนปรนช่องสายตะกู พื้นที่ต้องการยกระดับเป็น
จุดผ่านแดนถาวร 
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ปัจจุบันกัมพูชามีการน าเข้าสินค้าจากไทย การค้าชายแดนไทย–กัมพูชาในปี พ.ศ. 2530 
สินค้าไทยมีส่วนแบ่งทางการตลาดกว่าร้อยละ 93 ปัจจุบันลดลงเหลือประมาณร้อยละ 60 ในขณะที่
ภาพรวมทั้งประเทศกัมพูชามีการน าเข้าสินค้าจากไทยร้อยละ 23 น าเข้าจากประเทศเวียดนาม     
ร้อยละ 20 จีน ร้อยละ 19.5 สิงคโปร์ ร้อยละ 7 ฮ่องกง ร้อยละ 6 และเกาหลีใต้ ร้อยละ 4 ซึ่งจีนมี
แนวโน้มน าหน้าเวียดนาม และแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดของสินค้าไทยในกัมพูชามากขึ้น  สินค้าของ
ไทยมีส่วนแบ่งทางการตลาดในกัมพูชาน้อยกว่าเมื่อเทียบกับใน สปป.ลาว เพราะกัมพูชาเปิดโอกาสให้ 
เวียดนาม จีน เกาหลีใต้ เข้ามาท าธุรกิจ และส่งสินค้าน าเข้ายังกัมพูชา 

มูลค่าการค้าชายแดนไทย–กัมพูชา ปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จ านวน 
1,901.3 ล้านบาท ส่งออกจ านวน 1,498.5 ล้านบาท และน าเข้า จ านวน 402.7 ล้านบาท (ข้อมูลจาก
ด่านศุลกากรรวบรวมโดยธนาคารแห่งประเทศไทย, 2558) มูลค่าการค้าชายแดนไทย–กัมพูชามี
แนวโน้มที่เพ่ิมข้ึนทุกปี แม้ว่าในปี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2554 เกิดความไม่สงบชายแดนไทย–กัมพูชา 
ท าให้มูลค่าการค้าลดลง เมื่อเหตุการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ มูลค่าการค้าก็เพ่ิมขึ้น สินค้าส่งออกในล าดับ
ต้น ๆ ได้แก่ น้ ามัน เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ ปูนซีเมนต์อุปกรณ์ก่อสร้าง (เหล็ก) 
กระเบื้อง สินค้าน าเข้าจากกัมพูชาอันดับต้น ๆ คือ มันส าปะหลัง น าเข้ามาเป็นวัตถุดิบของโรงงานใน
พ้ืนที่และบางส่วนส่งไปแปรรูปนอกพ้ืนที่ นโยบายของกัมพูชาที่เก่ียวข้องและมีผลต่อการค้าชายแดนที่
ส าคัญ คือ อ านาจการตัดสินใจอยู่ที่รัฐบาลกลาง การกระจายอ านาจไปตามจังหวัดมีน้อย ยังพ่ึงพา
สินค้าจากจังหวัดต่าง ๆ ตามแนวชายแดนไทย สินค้าของไทยจะส่งออกไปกัมพูชาทางภาคตะวันออก 
(จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนทบุรี และจังหวัดตราด) มากกว่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 
(จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์) มีการต่อต้านสินค้าไทยจากคนบางกลุ่มที่มี
ความเป็นชาตินิยม โดยเฉพาะคนกัมพูชาเชื้อสายเวียดนาม ท าให้สินค้าไทยตามแนวชายแดนถูก
ต่อต้าน 

การค้าชายแดนผ่านจุดผ่อนปรนช่องสายตะกูโดยมากเป็นการซื้อมา–ขายไป สินค้าที่มีการ
ส่งออกมากเป็นประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องปรุงรส และเครื่องดื่ม ได้แก่ ผงชูรส น้ าปลา น้ ามัน
พืช ของใช้ส่วนตัว ของใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ทางการเกษตร อุปกรณ์ก่อสร้าง คน
กัมพูชามีรสนิยมบริโภคสินค้าคล้ายคนไทย และพยายามเลียนแบบการบริโภคตามโฆษณา
ประชาสัมพันธ์สินค้าไทยผ่านสื่อโทรทัศน์จากส่วนกลาง และสื่อวิทยุท้องถิ่น ประมาณการมูลค่าขั้นต่ า
ของการค้าทีจุ่ดผ่อนปรนช่องสายตะกู ปี 2557 ประมาณปีละ 50.4 ล้านบาท (ศูนย์ ROC, 2558) 

นอกจากการค้าชายแดนของจังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ ยังมีการส่งออกของจังหวัด
นครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ ส่งออกไปยังชายแดนของจังหวัดอ่ืนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดนครราชสีมาส่งออกประเภทอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นเล็ก ๆ ผ่านด่านมุกดาหารไปจีน จังหวัดชัยภูมิ มี
ตัวแทนจ าหน่ายยางรถยนต์ในจังหวัดส่งออกไปเวียดนามผ่านด่านมุกดาหาร เครื่องส าอางสมุนไพร และ
สินค้าส่งออกไปจีนเป็นมะม่วง ส้มโอ การส่งออกสินค้าไปจีนผ่านทางสะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 4 
เชียงของ–ห้วยทราย จังหวัดเชียงราย เป็นต้น 

ปัญหาที่ส าคัญของการค้าชายแดนคือสินค้าที่ส่งออกเกือบทั้งหมดเป็นสินค้าที่ผลิตจาก
ส่วนกลาง หรือนิคมอุตสาหกรรมในภาคกลาง ภาคตะวันออก มีน้อยมากที่ผลิตในพ้ืนที่ และสินค้าที่
น าเข้ามามีการแปรรูปในพ้ืนที่น้อย พ้ืนที่ควรได้รับประโยชน์จากการค้าชายแดนมากกว่านี้ ความไม่
ชัดเจนของเส้นแบ่งพรมแดนไทย–กัมพูชา เป็นอุปสรรคต่อการค้าชายแดน กลุ่มจังหวัดจะใช้ประโยชน์
อย่างไรจากการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร ตามมติคณะรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ 
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ชินวัตร) เมื่อ 30 กรกฎาคม 2555 ที่ก าหนดให้ศึกษาความเป็นไปได้พ้ืนที่อ าเภอกาบเชิง จังหวัด
สุรินทร์ เป็นเขตอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร และ/หรือการเตรียมพ้ืนที่เ พ่ือสร้างเมืองเศรษฐกิจ
ใหม่ในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ การใช้ประโยชน์จากพืชผลการเกษตรน าเข้ามาแปรรูปในพ้ืนที่ให้มากขึ้น 
ในการแปรรูปสินค้าเกษตรจ าหน่ายในประเทศ หรือเพ่ือส่งออก การเชื่อมต่อด้านการคมนาคมระบบ
ราง รถไฟรางคู่จากนครราชสีมาไปหนองคาย และนครราชสีมาไปกรุงเทพ และนครราชสีมา–       
แก่งคอย–มาบตาพุดเป็นแนวเส้นทางเหนือ–ใต้ เชื่อมต่อไป สปป.ลาว และจีนตอนใต้ ซึ่งอ าเภอคอน
สาร จังหวัดชัยภูมิ เป็นอ าเภอเดียวของกลุ่มจังหวัดที่อยู่ในแนวเส้นทางระเบียงตะวันออก–ตะวันตก 
จะเชื่อมโยงเพ่ือสร้างประโยชน์อย่างไร  

การพัฒนาการค้าชายแดนนั้นต้องพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรให้มีความพร้อม เป็นมาตรฐาน 
พัฒนาไปสู่การอ านวยความสะดวกด้านศุลกากรว่าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน 
(ASEAN Single Window: ASW) การด าเนินการพิธีการศุลกากรแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Single 
Stop Inspection: SSI) ได้อย่างไร ที่จะเชื่อมต่อไปยังเวียดนามตอนใต้ กลุ่มจังหวัดจะต้องก าหนด
มาตรการอย่างไรที่จะยกระดับจุดผ่อนปรนช่องสายตะกูเป็นจุดผ่านแดนถาวร ในขณะที่ฝั่งตรงข้ามมี
การปรับปรุงถนนเพ่ือเชื่ อมต่อ และก่อสร้างอาคาร รวมถึงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดกับกัมพูชาและแสวงโอกาส
ใหม่ที่จะขยายการค้าไปยัง เวียดนามตอนใต้ต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำน 

2.1.  เพ่ือจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนของกลุ่ม
จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในประเด็น ดังนี้ 
2.1.1. ความร่วมมือเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความ

เจริญเติบโตโดยคนในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) 
2.1.2. องค์ประกอบส าคัญเพ่ือพัฒนาจุดผ่อนปรนช่องสายตะกูให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร 
2.1.3. การพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดนที่เหมาะสมที่จังหวัดสุรินทร์ 
2.1.4. ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัด  
2.1.5. ปัญหาที่ส่งผลต่อการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัด 
2.1.6. การแปรรูปปัจจัยการผลิตที่น าเข้าตามแนวชายแดนของกลุ่มจังหวัดเพ่ือการบริโภค

ภายในประเทศ และการส่งออก  
2.1.7. การส่งเสริมผลิตสินค้าบางชนิดของกลุ่มจังหวัดเพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ 
2.1.8. เส้นทางการส่งออก และน าเข้า สินค้าในกลุ่มจังหวัด 

2.2. เพ่ือน าผลของการสัมมนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
2.2.1. ได้ข้อเสนอแนะในการสร้างความคิดเชื่อมโยงของผู้ประกอบการในจังหวัดของกลุ่ม

จังหวัด ในการแบ่งหน้าที่การผลิตตามความช านาญ และ/หรือตามห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิม 
(Value Chain) 

2.2.2. แนวทางการพัฒนาช่องสายตะกู 
2.2.3. ข้อเสนอแนะในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัด

สุรินทร์ 
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2.2.4. ทราบถึงปัจจัยที่มีน้ าหนักที่เท่าหรือต่างกันต่อการเพ่ิมการค้าชายแดนของกลุ่ม
จังหวัดเพ่ือน าไปสู่การก าหนดแนวทางการค้าที่น าไปสู่การปฏิบัติถูกต้องและ
เหมาะสมมากขึ้น 

2.2.5. ทราบปัญหา และผลของปัญหาเพื่อการแก้ไขการค้าชายแดนให้ดีขึ้น 
2.2.6. ข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมการผลิตสินค้าบางส่วนทีเ่หมาะสมใน

พ้ืนที่จังหวัดของกลุ่มจังหวัด เพ่ือส่งออกให้กับภาคเอกชนและตรงกับความต้องการ
ของตลาดในประเทศ กัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม และจีน 

2.2.7. ได้ข้อมูลส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับการค้าชายแดนที่เป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เก่ียวกับการค้าชายแดน 

 
3. หน่วยงำนรับผิดชอบ 

3.1.  หน่วยงานหลัก ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถาบัน
ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3.2.  หน่วยงานสนับสนุน ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ ส านักพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย และส านัก
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
 

4. ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
4.1.  ได้ข้อเสนอแนะในการสร้างความคิดเชื่อมโยงของผู้ประกอบการในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด 

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

4.2.  แนวทางการพัฒนาช่องสายตะกูเป็นจุดผ่านแดนถาวร เพ่ือเสนอต่อกระทรวงมหาดไทย 
ศุลกากรจังหวัด ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ตรวจโรคพืชและสัตว์ สภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ต ารวจ ทหาร หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด พิจารณาด าเนินการตามความ
เหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4.3.  ข้อเสนอแนะในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในพื้นท่ีชายแดนจังหวัดสุรินทร์ เสนอ
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรมจังหวัด 
หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

4.4.  ทราบถึงปัจจัยที่มีน้ าหนักที่เท่าหรือต่างกันต่อการเพ่ิมการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดเพ่ือ
น าไปสู่การก าหนดแนวทางการค้าที่น าไปสู่การปฏิบัติถูกต้องและเหมาะสมมากขึ้น เสนอต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานที่ด่าน พิจารณา
ด าเนินการตามความเหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4.5.  ทราบปัญหา และผลของปัญหาเพ่ือการแก้ไขการค้าชายแดนให้ดีขึ้น เสนอต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานที่ด่าน พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจารณาด าเนินการตามความ
เหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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4.6.  ข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมการผลิตสินค้าบางส่วนที่เหมาะสมในพ้ืนที่
จังหวัดของกลุ่มจังหวัด เพ่ือส่งออกให้กับภาคเอกชน และตรงกับความต้องการของตลาดใน
ประเทศ กัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม และจีน เสนอต่อพาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด 
เกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
พิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4.7.  ได้ข้อมูลส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับการค้าชายแดนที่เป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางในการจัดท า
แผนเกี่ ยวกับการค้าชายแดนของแผนพัฒนากลุ่ มจั งหวัด เสนอต่อกลุ่ มจั งหวัด 
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด (กรอ.
กลุ่มจังหวัด) ส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  พิจารณาด าเนินการตามความ
เหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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ส่วนที ่2 
วิธีการศึกษา 

 
การศึกษาโครงการได้มีการศึกษาตามวัตถุประสงค์โครงการทั้งหมด 8 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย   

1) การศึกษาในเรื่องความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญเติบโตโดย
คนในกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) 2) องค์ประกอบส าคัญเพ่ือพัฒนาจุดผ่อนปรนช่องสายตะกูให้
เป็นจุดผ่านแดนถาวร 3) การพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดนที่เหมาะสมที่จังหวัดสุรินทร์ 4) ปัจจัยที่มีผล
ต่อการเพ่ิมการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัด 5) ปัญหาที่ส่งผลต่อการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัด       
6) การแปรรูปปัจจัยการผลิตที่น าเข้าตามแนวชายแดนของกลุ่มจังหวัดเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ 
และการส่งออก 7) การส่งเสริมผลิตสินค้าบางชนิดของกลุ่มจังหวัดเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ 8) เส้นทางการส่งออก และน าเข้า สินค้าในกลุ่ม
จังหวัด ซึ่งมีวิธีการศึกษา 6 ส่วน ดังนี้ 

1. การจัดเก็บข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาขีดความสามารถการค้าชายแดน
กลุ่มจังหวัด 

2. การจัดเก็บข้อมูลภาคสนามเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาขีดความสามารถการค้าชายแดน
กลุ่มจังหวัด 

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

4. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาขีดความสามารถ
การค้าชายแดนกลุ่มจังหวัด เพ่ือน าเสนอให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของกลุ่มจังหวัด 

5. การจัดสัมมนาเพ่ือจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาขีด
ความสามารถการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัด 

6. สรุปผลการจัดสัมมนาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาขีดความสามารถ
การค้าชายแดนกลุ่มจังหวัด 
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ภาพที่ 2-1 กรอบแนวคิดโครงการ 
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 ข้อมูลที่ได้จากเอกสาร เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับโครงการซึ่งเป็น
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าชายแดน ข้อมูลพ้ืนฐานของแต่ละ
จังหวัด ข้อมูลเกี่ยวข้องยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์
อาเซียน และนโยบายรัฐบาล ข้อมูลดังกล่าวได้ท าการศึกษาข้อมูลจากหนังสือ บทความ ข้อมูล
อินเตอร์เน็ต ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ซึ่งประกอบด้วยกัน ดังนี้ 
 1) ข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร ด้าน
อุตสาหกรรม ด้านประทานบัตรเหมืองแร่ของกลุ่มจังหวัด ด้านการแปรรูปอุตสาหกรรมการเกษตรของ
กลุ่มจังหวัด ด้านบริษัทและสินค้าของกลุ่มจังหวัดที่ส่งออกต่างประเทศ และด้านสินค้า OTOP ตลอดจน
สินค้า OTOP ที่ส่งออกไปตา่งประเทศของกลุ่มจังหวัด 
 2) ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในพื้นท่ีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 3) ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบส าคัญเพ่ือพัฒนาจุดผ่อนปรนช่องสายตะกูให้เป็นจุดผ่านแดน
ถาวร 
 4) ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดนที่เหมาะสมที่จังหวัดสุรินทร์ 
 5) ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัด 
 6) ข้อมูลเกี่ยวกับ ปัญหาที่ส่งผลต่อการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัด 
 7) ข้อมูลเกี่ยวกับการแปรรูปปัจจัยการผลิตที่น าเข้าตามแนวชายแดนของกลุ่มจังหวัดเพ่ือการ
บริโภคภายในประเทศ และการส่งออก 

8) ข้อมูลเกี่ยวกับ การส่งเสริมผลิตสินค้าบางชนิดของกลุ่มจังหวัดเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ 

9) ข้อมูลเกี่ยวกับ เส้นทางการส่งออก และน าเข้า สินค้าในกลุ่มจังหวัด 
 
 
  

1. การจัดเก็บข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาขีดความสามารถการค้า
ชายแดนกลุ่มจังหวัด 
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 การจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม เป็นการจัดเก็บจากการลงพ้ืนที่ส ารวจตามจุดผ่านแดนถาวรและ
จุดผ่อนปรนต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัด และเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In–Depth Interview) ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key Informant) ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัด  
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 1) การจัดเก็บจากการลงพ้ืนที่ส ารวจตามจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนต่าง ๆ ของกลุ่ม
จังหวัด ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม บ้านด่านพัฒนา ต าบลบ้านด่าน อ าเภอกาบเชิง จังหวัด
สุรินทร์ และจุดผ่อนปรนช่องสายตะกู บ้านสายโท 6 ใต้ ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัด
บุรีรัมย์ 
 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In–Depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัด เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ ในระหว่างวันที่ 14–19 กรกฎาคม 2558 โดยการสัมภาษณ์หน่วยงาน
ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ได้แก่ 
 (1) ส่วนราชการของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด 
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนส านักงานจังหวัด ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด ส านักงานศุลกากร ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 ที่ว่าการ
อ าเภอตามแนวชายแดน เป็นต้น 
 (2) ภาคเอกชนของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
สมาคมผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับโครงการ เป็นต้น 
 
 การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญของแต่ละจังหวัด มีประเด็นในการสัมภาษณ์ ดังนี้  

1) ประเด็นการสัมภาษณ์จังหวัดนครราชสีมา (รวมหลายหน่วยงาน) 
 การพัฒนาสินค้าทีม่ีศักยภาพ เพ่ือการส่งออก 
 ปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกเป็น มีการแก้ไขปัญหา และระดับการแก้ไขปัญหา 
 การแปรรูปปัจจัยการผลิตที่น าเข้าตามแนวชายแดนของกลุ่มจังหวัด เพ่ือการบริโภค

ภายในประเทศ และเพ่ือส่งออก 
 มีการส่งเสริมผู้ประกอบการในการผลิตสินค้า เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เวยีดนาม และจีนตอนใต้ 
 การแปรรูปมันส าปะหลังโดยใช้ปัจจัยการผลิตที่น าเข้าตามแนวชายแดนของกลุ่ม

จังหวัด เพื่อการบริโภคภายในประเทศ และเพ่ือส่งออก 
 การส่งออกมันส าปะหลัง 

2. การจัดเก็บข้อมูลภาคสนามเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาขีดความสามารถการค้าชายแดน
กลุ่มจังหวัด 
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 การส่งเสริมผู้ประกอบการของมันส าปะหลังในการผลิตสินค้า เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม จีนตอนใต้ และต่างประเทศ 

 ปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกมันส าปะหลัง การแก้ไข และปัญหาใดที่ยังไม่ได้รับ
การแก้ไข ระดับในการแก้ไข 
 

  
ภาพที่ 2–2 สัมภาษณ์อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา     ภาพที่ 2–3 สัมภาษณผ์ู้ประกอบการมันส าปะหลังจังหวัด

นครราชสีมา 
 

2) ประเด็นการสัมภาษณ์จังหวัดชัยภูมิ (รวมหลายหน่วยงาน) 
 การพัฒนาสินค้าทีม่ีศักยภาพ เพ่ือการส่งออก 
 ปัญหาและอุปสรรคในการส่งออก การแก้ไข ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ระดับในการ

แก้ไข 
 การแปรรูปปัจจัยการผลิตที่น าเข้าตามแนวชายแดนของกลุ่มจังหวัด เพ่ือการบริโภค

ภายในประเทศ และเพ่ือส่งออก 
 การส่งเสริมผู้ประกอบการในการผลิตสินค้า เพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศ

กัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ 
 

   
ภาพที่ 2–4 สัมภาษณ์ผู้แทนพาณชิย์จังหวัดชัยภูมิ          ภาพที่ 2–5 สัมภาษณ์อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูม ิ
 

3) ประเด็นการสัมภาษณ์จังหวัดบุรีรัมย์ (รวมหลายหน่วยงาน) 
 การพัฒนาสินค้า และมีศักยภาพ เพื่อการส่งออก 
 ปัญหาและอุปสรรคในการส่งออก การแก้ไข ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ระดับในการ

แก้ไข 
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 การแปรรูปปัจจัยการผลิตที่น าเข้าตามแนวชายแดนของกลุ่มจังหวัด เพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศ และเพ่ือส่งออก 

 การส่งเสริมผู้ประกอบการในการผลิตสินค้า เพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศ
กัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ 

 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพของพ้ืนที่ เพ่ือการส่งออก 
 ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการค้าชายแดน ในแต่ละด่าน การแก้ไขปัญหา ปัญหาที่ยัง

ไม่ได้รับการแก้ไข ระดับในการแก้ไข 
 แนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถการค้าชายแดนในแต่ละด่าน 
 ความเป็นไปได้ในการยกระดับจุดผ่อนปรน ช่องสายตะกู เป็นจุดผ่านแดนถาวร แนว

ทางการจัดการพ้ืนที่ทับซ้อน 
 

  
ภาพที่ 2–6 สัมภาษณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย ์       ภาพที่ 2–7 สัมภาษณ์ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย ์
 

4) ประเด็นการสัมภาษณ์จังหวัดสุรินทร์ (รวมหลายหน่วยงาน) 
 การพัฒนาสินค้า และมีศักยภาพ เพ่ือการส่งออก 
 ปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกเป็น การแก้ไข และปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข 

ระดับในการแก้ไข 
 มีการแปรรูปปัจจัยการผลิตที่น าเข้าตามแนวชายแดนของกลุ่มจังหวัด เพ่ือการบริโภค

ภายในประเทศ และเพ่ือส่งออก 
 การส่งเสริมผู้ประกอบการในการผลิตสินค้า เพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศ

กัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ 
 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพของพ้ืนที่ เพ่ือการส่งออก 
 ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการค้าชายแดน ในแต่ละด่าน การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา 

ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ระดับในการแก้ไข 
 แนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถการค้าชายแดนในแต่ละด่าน 
 การพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดนที่เหมาะสมที่จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้วัตถุดิบจากพ้ืนที่

และจากกัมพูชา 
 การพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสม เพ่ือการผลิตโดยใช้ปัจจัยการผลิตจากประเทศเพ่ือนบ้านที่

ตรงข้ามกับจังหวัดตามแนวชายแดน 
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ภาพที่ 2–8 สัมภาษณ์พาณิชย์จังหวัดสุรินทร ์                  ภาพที่ 2–9 สัมภาษณผ์ู้แทนหอการค้าจังหวัดสุรินทร ์
  



2-8 

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

1) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้าง
ความเจริญเติบโตโดยคนในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด (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 าลองปัจจัยการผลิตผลผลิ ต
นั้นแสดงถึงการเคลื่อนย้ายระหว่างปัจจัยการผลิตกับผลผลิตหรือมูลค่าความต้องการสินค้าและบริการ
ขั้นกลางเพ่ือใช้ในการผลิตสินค้าและบริการของแต่ละสาขาเศรษฐกิจ (Transaction Table) ส่วนที่
สองแสดงถึงมูลค่าเพ่ิมของแต่ละสาขาเศรษฐกิจ (Value Added) โดยค่าของมูลค่าเพ่ิมประกอบด้วย 
ค่าเช่า ค่าจ้างแรงงาน ดอกเบี้ย และก าไร ส่วนที่สามแสดงถึงมูลค่าของอุปสงค์ขั้นสุดท้ายของแต่ละ
สาขาเศรษฐกิจ (Final Demand) ประกอบด้วย การบริโภคของครัวเรือน การลงทุน การใช้จ่ายของ
รัฐบาล และการส่งออก และส่วนที่สี่คือ ส่วนที่แสดงถึงมูลค่ารวมของผลผลิตของแต่ละสาขาเศรษฐกิจ
ในแบบจ าลองปัจจัยการผลิตผลผลิต (Total Output) 

 
ตารางที่ 2–1 แสดงโครงสร้างของแบบจ าลองตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของระบบ

เศรษฐกิจ 
 ผู้ผลิต  

(Producers) 
อุปสงค์ขั้นสุดท้าย 

(Final Demand ( Fi )) 
มูลค่า

ผลผลิตรวม 
(Total 

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

ผู้ผลิต 
(Produce

rs) 

X1 

X2 
… 
… 
… 
Xi 

x11  x12  x13 ……… x1j 

x21  x22  x23 ……..…..x2j 

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

C1 
C2 

… 
… 
… 
Ci 

I1 
I2 

… 
… 
… 
Ii 

G1 
G2 

… 
… 
… 
Gi 

X1 

X2 
… 
… 
… 
Xi 

M1 
M2 

… 
… 
… 
Mi 

X1 

X2 
… 
… 
… 
Xi 

มูลค่าเพิ่ม 
(Value Added) 

V1   V2   V3 ………… Vj  
 
 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด 
(GROSS PROVINCIAL PRODUCT) 

ปัจจัยการผลิต
น าเข้าทัง้หมด  
(Total Input) 

X1   X2   X3  ………… Xj 

            ที่มา : องค์ความรู้รายได้ประชาชาติของไทย, 2549 

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

ส่วนที่ 
1 

ส่วนที่ 
2 

 

ส่วนที่ 
4 

 

ส่วนที่ 3 
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วัตถุดิบต่าง ๆ และปัจจัยการผลิตขั้นต้น (Primary Input) ซึ่งประกอบด้วย ค่าจ้างแรงงาน ก าไร ค่า
เช่าที่ดิน และดอกเบี้ย รวมทั้งค่าเสื่อมราคา ภาษีทางอ้อมสุทธิ และเมื่อรวมราคาสินค้าน าเข้า 
(Import Goods) มาบันทึกไว้ในแบบจ าลองแล้ว แบบจ าลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตจะแสดงภาวะ
ของ Demand และ Supply ของสินค้าในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งก็คือภาวะดุลยภาพทั่วไปของสินค้าและ
บริการในระบบเศรษฐกิจแบบเปิด (General Equilibrium in The Opened Economics) และจาก
แบบจ าลองจะแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยการผลิต (Input) ที่เท่ากันกับผลผลิต (Output) เสมอ  
 จากโครงสร้างของแบบจ าลองตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของระบบเศรษฐกิจ สามารถ
อธิบายในรูปคณิตศาสตร์ได้โดย ในแต่ละแนวนอน (Row) แสดงถึงการกระจายผลผลิตของ
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 ในแต่แนวตั้งแสดงถึงโครงสร้างการใช้จ่าย (หรือต้นทุน) การผลิตสินค้า
อุตสาหกรรม j คือ 
 

1

n

ij i j

i

x V X


         (2) 

โดยที่    
jX    = มูลค่าผลผลิตของอุตสาหกรรม j 

 iV     = มูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิต j 
 i       = 1, 2, 3… n 
 j  = 1, 2, 3… n 

 
 (2) ค่าสัมประสิทธิ์การผลิต (Technical Coefficients) 
 ข้อสมมติให้การใช้ปัจจัยการผลิตเป็นสัดส่วนโดยตรงกับมูลค่าของผลผลิต จากนั้นจึงน าข้อ
สมมติดังกล่าวมาหาค่าสัมประสิทธิ์การผลิตของตารางปัจจัยการผลิตผลผลิต ค่าสัมประสิทธิ์ทางตรง
เป็นค่าที่แสดงถึงสัดส่วนของมูลค่าของผลผลิตของสาขาเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่ถูกใช้เป็นปัจจัยการผลิตขั้น
กลางในการผลิตผลผลิตของสาขาเศรษฐกิจหนึ่งต่อมูลค่าผลผลิตทั้งหมดของสาขาเศรษฐกิจในมูลค่า 1 
หน่วยในระบบเศรษฐกิจหนึ่ง นอกจากนี้ ค่าสัมประสิทธิ์การผลิตของตารางปัจจัยการผลิตผลผลิต
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ระดับประเทศและระดับภาคมีลักษณะคล้ายกัน เนื่องจากเป็นการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ทางตรง
ของระบบเศรษฐกิจหนึ่งเท่านั้น ซึ่งสามารถค านวณหาสัมประสิทธิ์การผลิตได้โดยสมมติให้

ija คือ 
สัมประสิทธิ์ของ Input–Output หรือเรียกว่าค่าสัมประสิทธิ์การผลิตหรือค่าสัมประสิทธิ์ทางเทคนิค 
(Technical Coefficient) ได้สมการการใช้ปัจจัยการผลิต (Input) ที่เป็นสัดส่วนโดยตรงกับมูลค่าของ
ผลผลิต (Output) ได้ว่า  

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) 
   

จัดสมการใหม่ได้ 
( )I A X F          (7) 

 
หาก ( )I A  เป็น non-singular Matrix แล้ว เมทริกซ์ผกผัน (Inverse Matrix) ก็สามารถค านวณ
ได้เป็น 

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
วิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจด้วยตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต  
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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 1 หน่วย 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 “ฟังก์ชันการผลิตของสาขาเศรษฐกิจใดสาขาเศรษฐกิจหนึ่งมีค่า
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 อีกทั้งให้ค่าสัมประสิทธิ์ที่มี
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 เพ่ือให้ค่าสัมประสิทธิ์การผลิตของแต่ละสาขาเศรษฐกิจเป็นตัวแทนหรือค่าเฉลี่ย
ของอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมที่ถูกรวมอยู่ในสาขาเศรษฐกิจเดียวกัน ดังนั้น การแบ่งกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจเป็นสาขาเศรษฐกิจต่าง ๆ ต้องเป็นการรวมอุตสาหกรรมที่มีความ
เหมือนกัน หรือมีความเกี่ยวข้องกันเข้ามาไว้ในสาขาเศรษฐกิจเดียวกัน 
 
2) วิธีการศึกษาการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความ
เจริญเติบโตโดยคนในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) 
 วิ ธี ก ารศึ กษาการจั ดท าตารางปัจจั ยการผลิตและผลผลิตของกลุ่ มจั งหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 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
รวมตารางเมทริกซ์ท้ังแนวตั้งและแนวนอน เช่น ตารางที่ 2-2 ทั้งแนวนอนและแนวตั้งในสาขาการผลิต
ที่ 2 และสาขาการผลิตที่ 3 น ามารวมกันเป็นสาขาการผลิตใหม่ที่ 2 ดังตารางที่ 2–3 เช่น สาขาการ
ผลิตใหม่ที่ 2 = สาขาการผลิตเดิมที่ 2 + สาขาการผลิตเดิมที่ 3  

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

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

หมายเหตุ : ตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษเป็นสมมตุิตัวแปรค่า GPP ของแต่ละสาขาการผลติ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน 
 

(2) เมื่อมีปรับสาขาการผลิตจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตใหม่จาก 58 สาขาการผลิต 
เป็น 47 สาขาการผลิต ดังตารางที่ 2–3  
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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 : ตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษเป็นสมมตุิตัวแปรค่า GPP ของแต่ละสาขาการผลติ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน 
 
(3) ในตารางที่ 2-3 ได้แสดงตัวอย่างในการปรับตารางปัจจัยการผลิตและผลิตใหม่จาก 58 

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

 
ตารางที่ 2–4 แสดงการปรับสาขาการผลิตจาก 58 สาขาการผลิต เป็น 47 สาขาการผลิต 
สาขาการผลิต 

(เดิม) 
สาขาการผลิตหลัก สาขาการผลิตย่อย 

สาขาการผลิต 
(ใหม)่ 

1 การท านา การปลูกข้าว 1 
2 ท าไร่ข้าวโพด การปลูกข้าวฟ่าง 2 
   การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
3 ท าไร่มันส าปะหลัง การปลูกมันส าปะหลัง 3 
4 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว การปลูกถ่ัวเขียว 4 
   การปลูกพืชน้ ามัน (งา) 
   การปลูกพืชน้ ามัน (ละหุ่ง) 
   การปลูกพืชน้ ามัน (ถั่วลิสง) 
   การปลูกถ่ัวเหลือง 
5 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ การปลูกพืชผักกินหัว (กระเทียม) 5 
   การปลูกพริกชี้ฟ้า 
   การปลูกพริกชี้หนู 
 

  
การปลูกพืชผักกินหัว (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 

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 

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 ี

การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 
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 : ตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษเป็นสมมตุิตัวแปรค่า 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 : ตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษเป็นสมมตุิตัวแปรค่า GPP ของแต่ละสาขาการผลติ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน 
 
(6) เมื่อได้ค่าตารางจากการค านวณ Aij เรียบร้อย น าตารางดังกล่าวมาค านวณด้วยวิธีการ

สัดส่วนแหล่งที่ตั้งแบบ (Cross–Industry Location Quotient: CIQ) โดยการค านวณอัตราส่วนของ
หมวด 209 (ผลรวมของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ผลตอบแทนการผลิต ค่าเสื่อมราคา ภาษี
ทางอ้อมสุทธิ) และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 47 สาขาการผลิต ที่ได้จัดกลุ่มใหม่เรียบร้อยแล้ว 
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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 : ตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษเป็นสมมตุิตัวแปรค่า GPP ของแต่ละสาขาการผลติ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน 
 

(7) จากตารางที่ 2–7 ได้ค่าที่เตรียมในการไปค านวณ CIQ น ามาลงในตารางเมทริกซ์ของ CIQ 
ในแนวนอนแต่ละสาขาการผลิต ดังตารางที ่2–8   
 
ตารางที่ 2–8 แสดงเมทริกซ์ของ CIQ ในแต่ละสาขาการผลิต 

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

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

แนวตั้ง เพ่ือหาเมทริกซ์เอกลักษณ์ ดังตารางที่ 2–9 
 

ตารางที่ 2–9 แสดงการค านวณอตัราส่วนของสาขาการผลติให้เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ ์
สาขาการผลิต 1 2 3 

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

หมายเหตุ : ตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษเป็นสมมตุิตัวแปรค่า GPP ของแต่ละสาขาการผลติ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน 
 
(9) เมื่อค านวณตารางค่า CIQ และตารางค่า Aij เรียบร้อย น าค่าทั้งสองมาพิจารณาร่วมกัน 

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

 
ตารางที่ 2–10 แสดงตัวอย่างค่า CIQ ในแต่ละสาขาผลติ 

สาขาการผลิต 1 2 3 
1 0.1* 2.1*  
2    
3    

หมายเหตุ : * เป็นการสมมตุิตัวเลขค่า CIQ ของแต่ละสาขาการผลติ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน 
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ตารางที่ 2–11 แสดงค่าของ Aij 
สาขาการผลิต 1 2 3 

1 0.25* 0.34*  
2    
3    

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

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

สาขาการผลิต 1 2 3 
1 0.1 x 0.25 = 0.025 0.34  
2    
3    

 
(12) สร้างตารางเมทริกซ์เอกลักษณ์ขนาด 47 สาขาการผลิต คือ ตารางเมทริกซ์ 47 x 47 

ดังนี้ตารางที่ 2–13  
 

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 : ตัวเลขเป็นตัวเลขสมมุติของสาขาการผลติ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน 
  

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

 
(1) ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) ของสาขาเกษตรกรรม  

=      

                 
 

  
ค่าความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) เป็นตัวบอกพฤติกรรมอุตสาหกรรมนั้นว่า

เป็นลักษณะต้นน้ ามากน้อยเพียงใด ถ้ามีค่ามาก แสดงถึงความเชื่อมโยงไปข้างหน้า หรือเป็นการผลิต
ต้นน้ ามาก 

 
(2) ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage) ของสาขาเกษตรกรรม  

=      

                 
 

 
ค่าความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage) เป็นตัวบอกพฤติกรรมอุตสาหกรรมนั้น

ว่าเป็นลักษณะปลายน้ ามากน้อยเพียงใด ถ้ามีค่ามาก ยิ่งมีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง หรือเป็นการผลิต
ปลายน้ ามาก 
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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
ที่หาไดย้ากเม่ือพิจารณาในจุดทศนิยมมากกว่า 6 หลัก)  

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

1) ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มจังหวัด 
2) ความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความเจริญเติบโตโดยคนในจังหวัด

ของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) 
3) ความต้องการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากการลงพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัด 
4) องค์ประกอบส าคัญเพ่ือพัฒนาจุดผ่อนปรนช่องสายตะกูให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร 
5) การพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดนที่เหมาะสมที่จังหวัดสุรินทร์ 
6) ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัด 
7) ปัญหาที่ส่งผลต่อการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัด 
8) การแปรรูปปัจจัยการผลิตที่น าเข้าตามแนวชายแดนของกลุ่มจังหวัดเพ่ือการบริโภค

ภายในประเทศ และการส่งออก 
9) การส่งเสริมผลิตสินค้าบางชนิดของกลุ่มจังหวัดเพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ 
10) เส้นทางการส่งออก และน าเข้า สินค้าในกลุ่มจังหวัด 

  

4. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาขีดความสามารถ
การค้าชายแดนกลุ่มจังหวัด เพื่อน าเสนอให้กับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องของกลุ่มจังหวัด 
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การจัดสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาขีดความสามารถ

การค้าชายแดนกลุ่มจังหวัด ผู้ เข้าร่วมประชุมในการจัดสัมมนาเป็นตัวแทนจากภาคราชการ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องในกลุ่มจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด ซึ่งจัดสัมมนาในวันที่ 28 
สิงหาคม 2558 ณ ห้องชวนชม โรงแรมสบาย โฮเทล จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 
106 คน ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา 41 คน จังหวัดชัยภูมิ 16 คน จังหวัดบุรีรัมย์ 28 คน และ
จังหวัดสุรินทร์ 21 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 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

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

1) ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มจังหวัด 
2) ความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความเจริญเติบโตโดยคนในจังหวัด

ของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) 
3) ความต้องการจากการลงพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัด 
4) องค์ประกอบส าคัญเพ่ือพัฒนาจุดผ่อนปรนช่องสายตะกูให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร 
5) การพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดนที่เหมาะสมที่จังหวัดสุรินทร์ 
6) ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัด 
7) ปัญหาที่ส่งผลต่อการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัด 
8) การแปรรูปปัจจัยการผลิตที่น าเข้าตามแนวชายแดนของกลุ่มจังหวัดเพ่ือการบริโภค

ภายในประเทศ และการส่งออก 
9) การส่งเสริมผลิตสินค้าบางชนิดของกลุ่มจังหวัดเพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ 
10) เส้นทางการส่งออก และน าเข้า สินค้าในกลุ่มจังหวัด 
 

  

5. การจัดสัมมนาเพื่อจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาขีด
ความสามารถการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัด 
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ภาพที่ 2–10 ถึง ภาพที่ 2-11 น าเสนอผลการศึกษาโครงการ โดยผู้อ านวยการสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น                  
 

   
ภาพที่ 2–12 ถึง ภาพที่ 2-13 ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม               
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 การสรุปผลการจัดสัมมนาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาขีดความสามารถ
การค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัด ได้แบ่งการสรุปเป็น 5 ส่วน ได้แก่  
 ส่วนที่ 1 บทน า 
 ส่วนที่ 2 วิธีการศึกษา 
 ส่วนที่ 3 รายงานการสัมมนาการพัฒนาขีดความสามารถการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์) (รายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนที่ 3) 
 ส่วนที่ 4 รายงานความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากที่ผู้เข้าร่วมประชุมการพัฒนาขีดความสามารถการค้า
ชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์) (รายละเอียด
เพ่ิมเติมในส่วนที่ 4) 
 ส่วนที่ 5 สรุปผลการสัมมนา และข้อเสนอแนะตามวัตถุประสงค์การพัฒนาขีดความสามารถ
การค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

6. สรุปผลการจัดสัมมนาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาขีดความสามารถ
การค้าชายแดนกลุ่มจังหวัด 
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ส่วนที่ 3 
รายงานการสัมมนา 

การพัฒนาขีดความสามารถการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
(กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์) 

 
โดย รองศาสตราจารย์สุเมธ แก่นมณี 

ผู้อ านวยการสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 โครงการพัฒนาขีดความสามารถการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 (กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์) เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับศูนย์
ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศ
ไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งซึ่งได้ลงนาม MOU เพ่ือให้บริการงานวิชาการกับ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

วัตถุประสงค์ในการสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนาขีดความสามารถการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ใน
ประเดน็เกี่ยวกับความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญเติบโตโดยคน
ในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) 

องค์ประกอบส าคัญเพ่ือพัฒนาจุดผ่อนปรนช่องสายตะกูให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร 
การพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดนที่เหมาะสมที่จังหวัดสุรินทร์ 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิมการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัด  
ปัญหาที่ส่งผลต่อการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัด 
การแปรรูปปัจจัยการผลิตที่น าเข้าตามแนวชายแดนของกลุ่มจังหวัดเพ่ือการบริโภค

ภายในประเทศ และการส่งออก  
การส่งเสริมผลิตสินค้าบางชนิดของกลุ่มจังหวัดเพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศ

กัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ 
เส้นทางการส่งออกและน าเข้าสินค้าในกลุ่มจังหวัด 

 กลุ่มจังหวัดเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเชิงพ้ืนที่ และเชิงมูลค่า ถือว่ามีความพร้อมใน
หลาย ๆ ด้าน ด้วยนโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจได้ให้ความส าคัญในการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม 
(Cluster) ทั้งต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ซึ่งตรงกับการศึกษาท่ีได้ท าการเชื่อมโยงผลการศึกษาครั้งนี้ มี
ความต้องการให้ภาคเอกชนได้สร้างความร่วมมือเพ่ือให้เกิดความส าเร็จในหลาย ๆ ครั้งหน่วยงาน
ราชการมีการขับเคลื่อนแต่ไม่ส าเร็จ เพราะการขับเคลื่อนหลักอยู่ที่ภาคเอกชน หน่วยงานราชการมี
หน้าที่ในการส่งเสริมตามกลไกของการตลาดที่ภาคเอกชนขับเคลื่อนด้วยกลไกราคา และกลไกตลาด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนและผลักดันเกี่ยวกับความร่วมมือ
ที่สร้างความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ทั้งในการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) ในการผลิตสินค้าและ
กิจกรรมการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า เพื่อเพ่ิมมูลค่าในรูปตัวเงินให้แต่ละสาขาการผลิต 
ผลกระทบจากมูลค่าการส่งออกลดลงท าให้รัฐบาลมีทิศทางโดยให้ความส าคัญในการกระตุ้นการใช้จ่าย
ภายในประเทศ (Domestic Demand) มากขึ้น มีการกระตุ้นการสร้างอ านาจซื้อภายในประเทศ เช่น 
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ผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของเคนส์ ที่เน้น
นโยบายการคลัง โดยการน าเงินเข้าไปในระบบผ่านช่องทางต่าง ๆ พยายามกระตุ้นด้วยงบประมาณของ
รัฐในเรื่องด้านการท่องเที่ยว กระตุ้นอ านาจการใช้จ่ายภายในประเทศให้มากข้ึน  

จากนโยบายของรัฐบาลมีความสอดคล้องในด้านการเชื่อมโยงในการค้าขาย ซึ่งพิจารณาใน
ประเด็น ความเชื่อมโยงพ้ืนฐานที่เกิดขึ้น ความเชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัด ฉะนั้น ความเชื่อมโยง
พิจารณาใน 2 มิติ คือ ความเชื่อมโยงของกลุ่มจังหวัด กับความเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด แต่มีอีกหนึ่ง
มิติที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง คือ ความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะในระดับ
พ้ืนที ่ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล ซึ่งมีความจ าเป็นและมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพ่ือ
มองให้เห็นภาพในทุกมิติทุกอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกันเป็นคลัสเตอร์ (Cluster)  

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่เกิดจากงบประมาณของภาครัฐกับการบัญญัติต่าง ๆ ที่ท า
ร่วมกัน ซึ่งกลุ่มจังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ได้รับงบประมาณตรงจาก
หน่วยงานต้นสังกัด ส่วนที่ 2 ได้รับงบประมาณเชิงพ้ืนที่ โดยหน่วยงานส่วนใหญ่ให้ความส าคัญใน
งบประมาณเชิงพื้นที่มากกว่างบประมาณจากต้นสังกัด ส่วนองค์ประกอบในพ้ืนที่ควรมีการปรับวิธีคิด 
ทัศนคติให้ไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งการเชื่อมโยงในแนวนอนและแนวตั้งของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดทั้ง
ในเชิงพ้ืนที่และการเชื่อมโยงจากหน่วยงานต้นสังกัด เมื่อพิจารณาแล้ว พบว่า มีกฎระเบียบ หรือ
กฎหมายที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง ควรมีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง เพ่ือความร่วมมือทั้งแนวนอน
ระหว่างเทศบาล ระหว่างองค์การบริการส่วนต าบล แนวตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลอดจนการ
เชื่อมโยงทั้งแนวนอนระหว่างองค์การบริการส่วนจังหวัด จังหวัด และกลุ่มจังหวัด เพ่ือได้มีการใช้
งบประมาณต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ภาคเอกชนสามารถขับเคลื่อนได้เต็มที่ 
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สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ค าว่ากลุ่มจังหวัดโดยนิยามให้จังหวัดโดยจังหวัด

หนึ่งที่มีความเติบโตเป็นจังหวัดหลักและเชื่อว่าจังหวัดหลักนั้นสามารถดึงจังหวัดที่อยู่ร่วมกันในกลุ่ม
เติบโตไปด้วย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา 
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์   
 

 
          ภาพที่ 3-1 แสดงล าดับผลิตภณัฑม์วลรวมของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจั งหวัดเป็น อันดับที่  1 ของกลุ่มจั งหวัดในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) มาก
ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นจังหวัดหลักของภาคและเป็นจังหวัดใหญ่ นอกจากนี้จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขอนแก่น หรือจังหวัดอุดรธานี มีหน้าที่เป็นจังหวัดหลักใน
การขับเคลื่อนจังหวัดเล็ก ๆ ในกลุ่มจังหวัดให้ มีการเติบโตไปพร้อมกัน ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดหลักในการขับเคลื่อนจังหวัดสุรินทร์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดชัยภูมิ แต่ในความเป็นจริง จังหวัดในกลุ่มจังหวัดกลับไม่ค่อยเติบโตไป
พร้อมกัน ผลจากการศึกษาสามารถพิสูจน์ได้ว่า จังหวัดใหญ่และจังหวัดเล็กไม่ได้เติบโตไปพร้อมกัน 
 

1. สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
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                ภาพที่ 3-2 แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
 

เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแยกรายจังหวัด พบว่า จังหวัดนครราชสีมามีสัดส่วน
มากที่สุดร้อยละ 53 รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดชัยภูมิ ตามล าดับ เมื่อ
พิจารณาแยกตามรายสาขาการผลิต พบว่า ภาคบริการมีสัดส่วนมากที่สุด ร้อยละ 29 รองลงมา
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร ภาคการขายปลีกขายส่ง ภาคการบริหารราชการ ตามล าดับ ซึ่งอยู่นอก
ภาคการเกษตรร้อยละ 73 ของสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด 

 

 
                ภาพที่ 3-3 แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดของแต่ละจังหวัด จ าแนกตามสาขาการผลิต 
 

เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์มวลรวมแต่ละจังหวัด พบว่า จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มี
ภาคอุตสาหกรรมน า และแหล่งอุตสาหกรรมโดยแท้ เป็นจังหวัดที่มีการส่งออกสินค้าไปจังหวัดตาม
แนวชายแดน นอกจากนี้จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมมีนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็น
ตัวอย่างที่ดีของจังหวัดในภาคต่าง ๆ ของประเทศ ความเติบโตของกลุ่มจังหวัดมีจุดร่วมกัน คือ ภาค
การเกษตร ที่มีการโตขึ้นแม้สัดส่วนไม่มากนัก แต่ประชาชนส่วนใหญ่ของกลุ่มจังหวัดประมาณร้อยละ 
55 อยู่ในภาคการเกษตร ฉะนั้น ควรให้ความส าคัญในภาคการเกษตรเป็นหลัก  
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                ภาพที่ 3-4 แสดงพืชเศรษฐกิจหลักแต่ละประเภทของกลุ่มจังหวัด 
 

เมื่อพิจารณาตามพืชเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัด พบว่า จังหวัดนครราชสีมามีการ
เพาะปลูกมันส าปะหลัง อ้อย ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มากที่สุดของกลุ่มจังหวัด ส่วนยางพารามีการ
เพาะปลูกมากที่สุดที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในบทบาทหน้าที่ความเป็นกลุ่มจังหวัดนั้น ควรพิจารณาถึงการ
แบ่งงานกันท าในแต่ละจังหวัด พบว่า จังหวัดนครราชสีมามีความถนัดหลายด้าน จังหวัดบุรีรัมย์ถนัด
เกี่ยวกับยางพารา แต่จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดสุรินทร์ไม่มีความถนัดที่ชัดเจน ความเติบโตของจังหวัด
นครราชสีมาที่เป็นศูนย์กลางของพืชเศรษฐกิจหลายชนิด และศูนย์กลางอุตสาหกรรมของภาค แต่ไม่
สามารถช่วยในการขับเคลื่อนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดให้เติบโตไปพร้อมกันได้ 
 

 
                ภาพที่ 3-5 แสดงเนื้อท่ีเก็บเกี่ยวพืชเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัด 

 
เมื่อพิจารณาแต่ละจังหวัด พบว่า ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดมีความโดดเด่นเรื่องข้าว 

โดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีสัดส่วนสูง ส่วนจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ
มีสัดส่วนที่มากกว่าร้อยละ 50 ของเนื้อที่เก็บเกี่ยวพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด ซึ่งชี้ให้เห็นศักยภาพ
ในการส่งออกข้าวของกลุ่มจังหวัด  
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                ภาพที่ 3-6 แสดงการเพาะปลูกข้าวนาปีของกลุ่มจังหวัด 

 
สัดส่วนพ้ืนที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปี ปี 2557 พบว่า จังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนที่เก็บเกี่ยวมากที่สุด 

รองลงเป็นจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดชัยภูมิ ตามล าดับ พ้ืนที่ในการเก็บเก่ียวมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึน เมื่อพิจารณาผลผลิตต่อไร่ ปี 2557 พบว่า จังหวัดสุรินทร์มีผลผลิตต่อไร่มากท่ีสุด จ านวน 367 
กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 354 กิโลกรัมต่อไร่ จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 345 
กิโลกรัมต่อไร่ และจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 330 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ  

จากการศึกษาเกี่ยวกับข้าว ส่วนใหญ่เน้นการลดต้นทุนของปัจจัยการผลิต และควรเน้นลด
ต้นทุนในการขนส่งข้าวจากไร่นาไปที่โรงสีข้าวต่าง ๆ ซึ่งมีต้นทุนประมาณ 300–600 บาทต่อครั้ง 
ก่อนที่เกษตรกรขนข้าวไปขายได้มีการสืบราคาข้าวจากโรงสีในบริเวณใกล้เคียงเรียบร้อย แต่เมื่อขนส่ง
ข้าวถึงโรงสีราคากลับลดลง เมื่อเกษตรกรได้ขนข้าวมาถึงหน้าโรงสีแล้ว จึงอยู่ในสภาวะจ ายอมที่ต้อง
ขายในราคาที่โรงสีก าหนดให้ หากขนข้าวกลับท าให้ไม่คุ้มค่าและมีต้นทุนในการขนย้ายข้าว ภาระ
ต้นทุนดังกล่าว ผู้ประกอบการโรงสีมีความจ าเป็นที่ต้องรับผิดชอบร่วมกับเกษตรกร  

พฤติกรรมของเกษตรกรในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ การให้ความส าคัญใน
เรื่องเมล็ดพันธุ์ลดลง เพราะไม่มีเวลา เนื่องจากเกษตรกรได้เปลี่ยนสถานภาพจากชาวนาเป็นผู้ปลูก
ข้าวที่ไม่ค่อยมีเวลาในการเพาะปลูกข้าว ท าให้ความพิถีพิถันในการปลูกข้าวและการคัดเลือกเมล็ด
พันธุ์ลดลง ศูนย์ข้าวชุมชนควรให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าวเสนอให้จัดท ายุ้งฉางพลาสติก เพ่ือชะลอ
การขายข้าวให้มีราคาที่ดีข้ึน และควรมีการจัดสรรงบประมาณในการซื้อเครื่องเกี่ยวนวดข้าวประจ าใน
แต่ละองค์การบริหารส่วนต าบล ช่วยการแก้ไขปัญหาเรื่องชาวนาท างานลดลง และขายได้ในราคาที่
สูงขึ้น  
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                ภาพที่ 3-7 แสดงการเพาะปลูกมันส าปะหลังของกลุ่มจังหวัด 
 

เมื่อพิจารณามันส าปะหลังของกลุ่มจังหวัด พบว่า จังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนที่เก็บเกี่ยวมาก
ที่สุดของกลุ่มจังหวัดและเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ รองลงมาเป็น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และ
จังหวัดสุรินทร์ ตามล าดับ ควรสร้างโอกาสจากการแปรรูปมันส าปะหลังให้มากขึ้น เพ่ือการส่งออก  
 

 
                ภาพที่ 3-8 แสดงการเพาะปลูกยางพาราของกลุ่มจังหวัด 

 
เมื่อพิจารณายางพาราของกลุ่มจังหวัด พบว่า จังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนที่เก็บเก่ียวหรือกรีดยางมาก

ที่สุด ร้อยละ 51 ของพ้ืนที่เก็บเกี่ยวทั้งหมดของกลุ่มจังหวัด รองลงมาเป็นจังหวัดสุรินทร์ จังหวัด
ชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา ตามล าดับ เมื่อรวมจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์มีพ้ืนที่เก็บเกี่ยว
ร้อยละ 77 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ผลผลิตค่อนข้างสูง ควรให้ความส าคัญในเรื่องการแปรรูปยางพารามากขึ้น 
ตลอดจนควรมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาช่วยในการแปรรูป ซึ่งมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ควรเข้ามามี
บทบาทมากข้ึน  
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                ภาพที่ 3-9 แสดงการเพาะปลูกอ้อยโรงงานของกลุ่มจังหวัด 
 

เมื่อพิจารณาอ้อยโรงงาน พบว่า จังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนที่เก็บเกี่ยวมากที่สุดในปี 2557 
ร้อยละ 42 ของพ้ืนที่เก็บเกี่ยวอ้อยของกลุ่มจังหวัด รองลงมาเป็นจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดสุรินทร์ และ
จังหวัดบุรีรัมย์ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาผลผลิตต่อไร่ พบว่า จังหวัดบุรีรัมย์มีผลผลิตต่อไร่สูง รองลงมา
เป็นจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา ตามล าดับ นอกจากนี้  ในกลุ่มจังหวัดมี
โรงงานน้ าตาลรองรับวัตถุดิบ แต่ด้วยนโยบายในการจัดสรรพ้ืนที่เพาะปลูกที่เหมาะสม (โซนนิ่ง) โดย
เปลี่ยนพ้ืนที่การปลูกข้าวไปปลูกอ้อยเพ่ิมขึ้น จึงท าให้แนวโน้มการปลูกอ้อยเพ่ิมขึ้น ในปัจจุบันมีการ
ผลิตน้ าตาล ในอนาคตผลผลิตหลักของโรงงานน้ าตาล คือ การผลิตพลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้น เพ่ือ
จ าหน่ายพลังงานจึงเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นในอนาคต  
 

 
                ภาพที่ 3-10 แสดงการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของกลุ่มจังหวัด 

 
เมื่อพิจารณาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พบว่า กลุ่มจังหวัดมีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2 จังหวัด 

ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนที่เก็บเกี่ยวมากที่สุด และจังหวัดชัยภูมิ ตามล าดับ แต่ทั้ง 2 จังหวัดมี
แนวโน้มในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลง  

จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจและมีโรงงานแปรรูปในพ้ืนที่ 
ถือเป็นตัวอย่างที่ดีส าหรับพืชเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ในเชิงการสร้างมูลค่าเพ่ิม และควรมีการส่งเสริมในการ
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น าเทคโนโลยีเข้ามาในการแปรรูปให้มากขึ้น มีการมองเป็นคลัสเตอร์ (Cluster) ที่มีการผลิตตรงตาม
ความต้องการของตลาดมากขึ้น 

ด้านอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัด พบว่า จังหวัดนครราชสีมามีอุตสาหกรรมมากที่สุดของกลุ่ม
จังหวัด ซึ่งประเภทอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาท่ีมีจ านวนเงินลงทุนมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ มี 77 โรงงาน เช่น การผลิต พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมการ
ผลิตมี 61 โรงงาน เช่น อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล มี 120 โรงงาน เช่น อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ และการต่อตัวถังรถยนต์หรือรถพ่วง เป็นต้น  อุตสาหกรรมอาหาร 3 โรงงาน เช่น 
อุตสาหกรรมการผลิตน้ าตาลทรายดิบ น้ าตาลทรายขาว และน้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ และอุตสาหกรรม
การเกษตร 29 โรงงาน เช่น อุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันส าปะหลัง และแป้งมันส าเร็จรูป เป็นต้น 
ตามล าดับ (อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา, 2558) 

 

 
             ภาพที่ 3-11 แสดงเขตอุตสาหกรรมสรุนารี จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
            ภาพที่ 3-12 แสดงนิคมอุตสาหกรรมนวนวคร จังหวัดนครราชสีมา 

 
จังหวัดนครราชสีมามีเขตนิคมอุตสาหกรรมอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ เขตอุตสาหกรรมสุรนารี มี

จ านวนโรงงาน 34 แห่ง และนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดนครราชสีมา มีจ านวนโรงงาน 23 แห่ง 
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การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม หรือจัดตั้งโรงงานใหม่ ควรมีข้อก าหนดหรือกฎหมาย เช่น ผู้ประกอบการ
โรงงานใหม่ควรใช้ปัจจัยการผลิตในพ้ืนที่ ประมาณร้อยละ 30–50 เป็นต้น เพ่ือน าปัจจัยการผลิตใน
พ้ืนที่ที่มีจ านวนมาก โดยเฉพาะปัจจัยการผลิตทางด้านการเกษตร ซึ่งคนในพ้ืนที่ได้ประโยชน์ที่
เชื่อมโยงการผลิตกับโรงงานที่เข้ามาก่อตั้งใหม่ 

ประเภทอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิที่จ าแนกตามจ านวนเงินลงทุน 3 อันดับแรก พบว่า มี
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ มากที่สุด จ านวน 58 โรงงาน เช่น ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลม ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากกากอ้อย ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ า ผลิตก๊าช
ชีวภาพ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ เป็นต้น รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมอาหาร จ านวน 41 
โรงงาน เช่น ผลิตน้ าตาลทรายจากอ้อย ผลิตน้ าแข็ง แปรรูปร าข้าว แปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ านมโคทุก
ชนิด ผลิตเม็ดสาคู เป็นต้น และอุตสาหกรรมการเกษตร จ านวน 130 โรงงาน เช่น ผลิตแป้งมัน
ส าปะหลัง ท ามันเส้น ท ามันอัดแข็ง สีข้าว เป็นต้น ตามล าดับ (อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ, 2558) 

ประเภทอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ที่จ าแนกตามจ านวนเงินลงทุน 3 อันดับแรก พบว่า มี 
อุตสาหกรรมผลิตส่งและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้ามากที่สุด จ านวน 17 โรงงาน รองลงมาเป็น
อุตสาหกรรมสีข้าวประกอบการสีข้าวเป็นหลัก จ านวน 44 โรงงาน และอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่ โม่ 
บด ย่อยหิน จ านวน 9 โรงงาน ตามล าดับ (อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์, 2558) 

ประเภทอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ที่จ าแนกตามจ านวนเงินลงทุน 3 อันดับแรก พบว่า มี 
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ มากที่สุด จ านวน 72 โรงงาน เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล โม่ 
บด ย่อยหิน ขุดตัดทราย/ดูดทราย/ล าเลียงทราย เป็นต้น รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมอาหาร จ านวน 
39 โรงงาน เช่น การผลิตน้ าตาลทรายเป็นหลัก เป็นต้น และอุตสาหกรรมเกษตร จ านวน 73 โรงงาน 
เช่น ผลิตข้าวเป็นหลัก อบข้าวเปลือก มันเส้นจากมันส าปะหลัง เป็นต้น (อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์, 
2558) 
 
ตารางที่ 3-1 แสดงประทานบัตรเหมืองแร่ของกลุ่มจังหวัด 
แร่ที่ได้ประทาน

บัตร 
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูม ิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ 
จ านวน อ าเภอ

ที่ต้ัง 
จ านวน อ าเภอ

ที่ต้ัง 
จ านวน อ าเภอ

ที่ต้ัง 
จ านวน อ าเภอ

ที่ต้ัง 
หินประดับชนิด
หินทราย 

28 สีคิ้ว 
ปากช่อง  

      

หินอุตสาหกรรม
ชนิดหินบะซอลต ์

7 โชคชัย  
หนองบุ
นนาก 

  18 เมือง 
เฉลิม
พระ

เกียรต ิ

6 ปราสาท 
เมือง 

หินอุตสาหกรรม
ชนิดหินปูน 
(ส าหรับ
อุตสาหกรรมฟอก
หนังและน้ าตาล)  

8 ปากช่อง 1 คอนสาร     

เกลือหิน 5 พิมาย  
พระ

ทองค า 
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ตารางที่ 3-1 แสดงประทานบัตรเหมืองแร่ของกลุ่มจังหวัด 
แร่ที่ได้ประทาน

บัตร 
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูม ิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ 
จ านวน อ าเภอ

ที่ต้ัง 
จ านวน อ าเภอ

ที่ต้ัง 
จ านวน อ าเภอ

ที่ต้ัง 
จ านวน อ าเภอ

ที่ต้ัง 
หินอ่อน และแคล
ไซต ์

12 ปากช่อง       

ดินอุตสาหกรรม
ชนิดดินซีเมนต ์

3 ปากช่อง       

โปแตส และเกลือ
หิน 

1 ด่านขุน
ทด 

1 บ าเหน็จ
ณรงค ์

    

ดินอุตสาหกรรม
ชนิดดินเหนียวส ี

  3 หนองบัว
ระเหว 
จัตุรสั 

    

จ านวน 64  4  18  6  
ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 2558 
 

 
                ภาพที่ 3-13 แสดงประโยชน์ของแต่ละประทานบัตรเหมืองแร่ 

 

 
                ภาพที่ 3-14 แสดงประโยชน์ของแต่ละประทานบัตรเหมืองแร่ 
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ประทานบัตรเหมืองแร่ของกลุ่มจังหวัด พบว่า จังหวัดนครราชสีมามีประทานบัตรมากที่สุด 
จ านวน 64 ใบอนุญาต รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดชัยภูมิ ตามล าดับ การ
ได้รับใบอนุญาตประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลประโยชน์จากการจ้างงานมากน้อยเพียงใด ซึ่งในแต่ละ
อุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาตน าไปผลิตสินค้าได้หลากหลายชนิด เช่น เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยเคมี
สบู่ สารซักฟอก ปุ๋ย เซรามิก ท าสี ท าระเบิด ใช้ในการตกแต่งบ้าน เป็นต้น 

 
ตารางที่ 3-2 แสดงการแปรรูปอุตสาหกรรมการเกษตรของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด โรงสี แปรรปูมัน แปรรปูยางพารา น้ าตาล เอทานอล 
ประเภท 

2* 
ประเภท 

3** 
ประเภท 

2* 
ประเภท 

3** 
ประเภท 

2* 
ประเภท 

3** 
ประเภท 

2* 
ประเภท 

3** 
ประเภท 

2* 
ประเภท 

3** 
ชัยภูม ิ 3 23 4 125 3 23 - 3 - 2 
นครราชสีมา 81 78 21 200 - 4 - 5 - - 
บุรีรัมย์ 4 39 3 19 - 7 - 1 - - 
สุรินทร์ 3 54 - 2 - 1 - 1 - - 

รวม 91 194 28 346 3 35 0 10 0 2 
หมายเหต ุ*  เครื่องจักรจ าพวกไม่เกิน 50 แรงม้า และ/หรือ คนงานจ านวนไม่เกิน 50 คน 
             ** เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2557 

 
การแปรรูปอุตสาหกรรมการเกษตรของกลุ่มจังหวัด เช่น ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา เป็น

ต้น มีจ านวนมาก โดยเฉพาะการแปรรูปมันส าปะหลังมีมากที่สุด รองลงมาเป็น โรงสีข้าว แปรรูป
ยางพารา โรงน้ าตาล และโรงงานเอทานอล ตามล าดับ   

ด้านการส่งออก ข้อมูลจากส านักส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พบว่า จังหวัดนครราชสีมามีจ านวนบริษัทที่ส่งออกมากที่สุด จ านวน 96 บริษัท สินค้าที่จังหวัด
นครราชสีมาส่งออก เช่น แป้งสาลี  มันส าปะหลัง รองเท้าหนัง โพลี เมอร์และเคมีภัณฑ์ ข้าว 
เครื่องประดับ เพชร พลอย เคมีอุตสาหกรรม ออกแบบเสื้อผ้า เนื้อสัตว์แช่แข็ง รถบัส ธูปหอม เทียนหอม 
อะไหล่รถจักรยานยนต์ อู่ซ่อมรถ เครื่องปั้นดินเผา ผ้าไหม เฟอร์นิเจอร์ ผลิต Boiler พลาสติก อาหาร
ส าเร็จรูป ที่พัก โรงแรม กล่อง ถุง ใส่เครื่องประดับทุกชนิด เครื่องจักร บรรจุภัณฑ์ทุกชนิด ระบบเบรค
รถยนต์ เทียนหอม ปั๊ม เครื่องมือเครื่อง เครื่องตัดหญ้าและเครื่องยนต์เบนซิน เครื่องประดับ เพชร พลอย 
ปั๊มโลหะ เครื่องเรือนจากไม้ อัด ไม้ยางพารา ผลิตที่จับด้ามไม้กอล์ฟท าด้วยยาง น้ ามัน ก๊าซ และ
อุตสาหกรรมน้ ามันปิโตรเคมี เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตถุงกระสอบจัมโบ้ 
เครื่องกรองน้ า เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ยางพารา พรม เส้นด้าย ผู้ส่งออก อุปกรณ์การแพทย์ ผลิต
ชิ้นส่วนกล้องดิจิตอล นาฬิกา เกลือ ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว ท่อพีอี วัสดุก่อสร้าง ผ้าไหม ข้าว เครื่องอะไหล่
วิทยุ โทรทัศน์ ยิบซัม สายเคเบิล เซรามิก จ าหน่ายติดตั้งสัญญาณกันขโมย โคมไฟ เป็นต้น  

ส่วนอันดับรองลงมาเป็นจังหวัดสุรินทร์มีบริษัทส่งออกจ านวน 17 บริษัท สินค้าที่จังหวัดสุรินทร์
ส่งออก เช่น ข้าว ของเล่นเด็ก น้ ามันร าข้าว โรงโม่ บดย่อยหิน เส้นก๋วยเตี๋ยว ผ้าไหม เป็นต้น จังหวัด
บุรีรัมย์มีบริษัทส่งออกจ านวน 7 บริษัท สินค้าที่จังหวัดบุรีรัมย์ส่งออก เช่น ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 
ข้าว น้ ามัน เป็นต้น และจังหวัดชัยภูมิมีบริษัทส่งออกจ านวน 6 บริษัท สินค้าที่จังหวัดชัยภูมิส่งออก เช่น 
เสื้อผ้า เครื่องอุปโภคบริโภค อู่ซ่อมรถและติดตั้งแก๊ส มะม่วงน้ าดอกไม้ เป็นต้น ตามล าดับ 

ผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของกลุ่มจังหวัดที่มีการส่งออกไปจ าหน่าย
ต่างประเทศ จ านวน 197 ชนิด ซึ่งพบว่า จังหวัดสุรินทร์มีการส่งออกมากที่สุดจ านวน 90 ชนิด รองลงมา
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เป็นจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 52 ชนิด จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 29 ชนิด และจังหวัดชัยภูมิ จ านวน 26 
ชนิด ตามล าดับ 

  
 สินค้า OTOP มีการส่งออกไปยังต่างประเทศของแต่ละจังหวัด ได้แก่   

1) จังหวัดนครราชสีมา  
ประเภทอาหาร จ านวน 11 ชนิด สินค้าที่ส่งออก เช่น หมูหยอง แคบหมู เฉาก้วย ไก่จ้อ 

หมี่โคราช กระยาสารท ไส้กรอกปลา องุ่นสด หมูแผ่น กุนเชียง เป็นต้น ส่งออกไปยัง สปป.ลาว 
ฮ่องกง กัมพูชา มาเลเซีย ออสเตรเลีย ไต้หวัน จีน เวียดนาม เบลเยี่ยม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฝรั่งเศส 
และอังกฤษ 

ประเภทเครื่องดื่ม จ านวน 3 ชนิด สินค้าท่ีส่งออก ได้แก่ น้ าดอกอัญชัน น้ าองุ่น และวิลลา
พญาเย็น ส่งออกไปยัง สปป.ลาว อังกฤษ และเยอรมนี 

ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จ านวน 25 ชนิด สินค้าที่ส่งออก เช่น ผ้าทอมือลายขัด
พ้ืนฐาน กระเป๋าผ้า สร้อยคอเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน เสื้อส าเร็จรูปสตรี ผ้าไหมหางกระรอก ชุด
บุรุษ ผ้าไหมมัดหมี่ เนคไท เสื้อสตรี ชุดเสื้อผ้าไหมสุภาพบุรุษ (พระราชทาน) ผ้าพันคอ เป็นต้น 
ส่งออกไปยัง ญี่ปุ่น สปป.ลาว อังกฤษ สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย สิงคโปร์ ฝรั่งเศส อินโดนี เซีย ฮ่องกง 
จีน เมียนมา กัมพูชา เกาหลีใต ้เยอรมน ีและอินโดนีเซีย 

ประเภทของใช้ของตกแต่ง จ านวน 8 ชนิด สินค้าที่ส่งออก ได้แก่ ดอกไม้ดิน กังหันไม้ไผ่ 
เครื่องปั้นดินเผา เป่าแก้ว ดอกไม้ประดิษฐ์ หัตถกรรมเขาควายและแกะสลัก และผลิตภัณฑ์เชือกมัด
ฟาง ส่งออกไปยัง สหรัฐอเมริกา เยอรมน ีโปแลนด์ อังกฤษ ฝรั่งเศส สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อังกฤษ เกาหลีใต้ 
และสวีเดน 

ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ านวน 5 ชนิด สินค้าที่ส่งออก ได้แก่ หมอนหอมแฟนซี 
ยาหม่องสมุนไพร เกลือหอม น้ ามันเหลืองจิตสุภาพ และว่านเยลโลบาล์ม ส่งออกไปยัง เวียดนาม 
สปป.ลาว กัมพูชา ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา 

 
2) จังหวัดชัยภูมิ 

ประเภทเครื่องดื่ม จ านวน 1 ชนิด สินค้าที่ส่งออก ได้แก่ กาแฟชนิดผง ส่งออกไปยัง   
สปป.ลาว เยอรมน ีและสหรัฐอเมริกา 

ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จ านวน 9 ชนิด สินค้าที่ส่งออก เช่น ผ้ามัดหมี่ ผ้าพันคอ 
รัดเกล้า ผ้าไหม เป็นต้น ส่งออกไปยัง ญี่ปุ่น อังกฤษ กัมพูชา เดนมาร์ค ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ และ
อินเดีย 

ประเภทของใช้ของตกแต่ง จ านวน 11 ชนิด สินค้าที่ส่งออก เช่น โหวด ดอกไม้ประดิษฐ์ 
ตุ๊กตาช้าง เป็นต้น ส่งออกไปยัง จีน เวียดนาม เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฝรั่งเศส เยอรมนี เดนมาร์ค 
ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และอินเดีย 

ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ านวน 3 ชนิด สินค้าที่ส่งออก ได้แก่ ยาหม่อง แขมพู
สมุนไพร และสบู่สมุนไพร ส่งออกไปยัง สปป.ลาว เวียดนาม เนเธอร์แลนด์ และภูฏาน 
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3) จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จ านวน 11 ชนิด สินค้าที่ส่งออก เช่น ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ ผ้า

สไบ สร้อยคอ กระเป๋า รองเท้าถักเปีย ผ้าทอมือ ผ้าลายขัด เป็นต้น ส่งออกไปยัง ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา 
เนเธอร์แลนด์ ฮ่องกง ไต้หวัน จีน กัมพูชา นอร์เวย์ ญี่ปุ่น สปป.ลาว โปรตุเกส เยอรมนีและอิตาลี 

ประเภทของใช้ของตกแต่ง จ านวน 18 ชนิด สินค้าที่ส่งออก เช่น หัวอัปสราพร้อม
เครื่องประดับครบชุด ตะเกียบ ไม้นวด เบาะรองนั่ง บายศรีขันหมากแต่งงาน จานรองแก้ว กล่องใส่ยา 
กล่องใส่จิวเวอร์รี่ ทัพพี ตะหลิว สลัดกะลา โคมไฟ เสื่อผักตบชวา  เป็นต้น ส่งออกไปยัง ญี่ปุ่น 
สหรัฐอเมริกา เกาหลี มาเลเซีย จีน เนเธอร์แลนด์ กัมพูชา สปป.ลาว เนเธอร์แลนด์ ฮังการี ฝรั่งเศส 
ออสเตรีย ออสเตรเลีย และอิหร่าน 

 
4) จังหวัดสุรินทร์ 

ประเภทอาหาร จ านวน 3 ชนิด สินค้าที่ส่งออก ได้แก่ หัวผักกาด มักกะโรนี ข้าวหอมมะลิ
แดง และเส้นหมี่ข้าวกล้องงอกแดง ส่งออกไปยัง ฝรั่งเศส ฮ่องกง จีน และสิงคโปร์ 

ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จ านวน 74 ชนิด สินค้าที่ส่งออก เช่น เข็ดขัดเงิน 
เครื่องประดับเงิน ก าไลงาช้าง ผ้าโสร่ง ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้ายกดอก ผ้าสไบ สร้อยคอมุก หินหยกดอกพิกุล 
เป็นต้น ส่งออกไปยัง สปป.ลาว สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส กัมพูชา เกาหลีใต้ จีน เยอรมนี แคนาดา 
เนเธอร์แลนด์ สเปน เมียนมา อังกฤษ ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ อิตาลี นอร์เวย์ และ
เนปาล 

ประเภทของใช้ของตกแต่ง จ านวน 9 ชนิด สินค้าที่ส่งออก ได้แก่ ดอกไม้ประดิษฐ์ ตะกร้า
หวาย รองเท้าผ้าไหม แก้วเพ้นท์ กระเป๋าอเนกประสงค์ พรมเช็ดเท้า ไม้นวดดูดเส้น บัวสุรินทร์  ส่งออก
ไปยัง สหรัฐอเมริกา สปป.ลาว อังกฤษ กัมพูชา เมียนมา มาเลเซีย จีน ญี่ปุ่น และอินเดีย   

ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ านวน 4 ชนิด สินค้าที่ส่งออก ได้แก่ ยากษัยเส้น ขม้ิน 
สครับขัดผิว และเครื่องหอมหน้ากากแฟนซี ส่งออกไปยัง สปป.ลาว กัมพูชา ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น 
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 ในความเป็นจังหวัดของกลุ่มจังหวัดมีความเชื่อมโยงในแต่ละสาขาการผลิตได้อย่างไร และ
ทราบสาขาการผลิตว่าสาขาการผลิตไหนมีความเชื่อมโยงมากน้อย เพ่ือประโยชน์เชิงนโยบายในการ
สนับสนุนสาขาการผลิตนั้น ๆ โดยใช้การวิเคราะห์ผลผลิตค านวณใช้ค่าจากตารางปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิต (Input–Output Tables: I–O Tables) ข้อมูลที่ใช้ในการค านวณจ านวน 58 สาขาการผลิต 
(Sector) มากกว่าที่คลังจังหวัดจัดท า  
 

 
                ภาพที่ 3-15 แสดงตัวอย่างอธิบายการเช่ือมโยงไปข้างหน้าและการเช่ือมโยงไปข้างหลัง 

 
การเชื่อมโยงไปข้างหน้าและการเชื่อมโยงไปข้างหลัง เป็นเรื่องของต้นน้ า กลางน้ า และปลาย

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

001 การท านา สาขานี้ประกอบด้วยการท านาทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้า รวมทั้งผลพลอยได้
ซึ่ง ไดแ้ก่ 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 

2. ความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความเจริญเติบโตโดยคนในจังหวัด
ของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) และการพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมที่
เชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) ที่มีผลในการเพิ่มมูลค่าต่ออุตสาหกรรมที่เชื่อมโยง
ไปข้างหลัง (Backward Linkage) ของกลุ่มจังหวัด 
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005 การท าไร่ผัก และสวนผลไม้ สาขานี้ประกอบด้วยการเพาะปลูกผักต่าง ๆ เช่น พริก ขิง 
หัวหอม กระเทียม กะหล่ าปลี ผักคะน้า มะเขือเทศ และผักอ่ืน ๆ ที่มิได้จัดประเภทไว้ในสาขาอ่ืน ไม้
ผล 

006 การท าไร่อ้อย สาขานี้ประกอบด้วยการเพาะปลูกอ้อย ทั้งอ้อยที่เข้าโรงงานผลิตน้ าตาล 
และอ้อยรับประทาน 

007 การท าสวนยางพารา สาขานี้ประกอบด้วยการเพาะปลูกยางพารา น้ ายางดิบ และยาง
แผ่นดิบ 

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

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

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

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

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

013 การท าเหมืองแร่เหล็ก สาขานี้ประกอบด้วยการขุดและแต่งแร่เหล็ก 
014 การท าเหมืองแร่อ่ืนที่มิใช่แร่เหล็ก ยกเว้นยูเรเนียม และแร่ทอเรียน สาขานี้ประกอบด้วย

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

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

016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ สาขานี้ประกอบด้วยการผลิต ซิการ์ บุหรี่ และยาเส้น 
017 การผลิตสิ่งทอ เสื้อผ้า การผลิตเครื่องแต่งกาย สาขานี้ประกอบด้วยการทอผ้าจากฝ้าย 

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

กระดาษพิมพ์เขียน กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษแข็ง กระดาษคราฟท์ กระดาษสา และเศษ
กระดาษ เป็นต้น 

019 การพิมพ์ การพิมพ์โฆษณา สาขานี้ประกอบด้วย สถานประกอบการซึ่งด าเนินกิจการ
เกี่ยวกับการพิมพ์และการท าส าเนาสื่อบันทึก เช่น เลตเตอร์เพรส ลิโทกราฟ ออฟเซท การท าเล่ม
หนังสือ การพิมพ์หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือและแผนที่  
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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
ผลิตภัณฑ์แอสเบสตอส อ่ืน ๆ ผลิตภัณฑ์หินที่มิได้ท าการผลิตเกี่ยวเนื่องกับการท าเหมืองหิน และ
ผลิตภัณฑ์แร่อโลหะอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในสาขาอ่ืน ๆ 

024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการซึ่งด าเนิน
กิจการหลักเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานซึ่งประกอบด้วยกรรมวิธีทุก
ขั้นตอนนับตั้งแต่การถลุงด้วยเตาถลุงแร่แบบพ่นลม จนถึงขั้นก่ึงส าเร็จรูปในโรงรีดและโรงหล่อ 

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

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

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

028 การผลิตเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้า การผลิตเครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟฟ้า และ
เครื่องมือไฟฟ้า ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน การผลิตอุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยุ  โทรทัศน์ และการ
สื่อสาร สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้า โคมไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ตัวน า
และอุปกรณ์ท่ีมีกระแสไฟฟ้าผ่าน เป็นต้น 
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029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม สาขานี้ประกอบด้วยการผลิต การประกอบรถยนต์
นั่ง รถโดยสาร รถบรรทุก รถจิ๊บ รถยก แชสซี ชิ้นส่วนและส่วนประกอบของรถดังกล่าวด้วย และการ
บ ารุงรักษา และบริการซ่อมแซม 

030 การผลิตอุปกรณ์ยานพาหนะอ่ืน ๆ สาขานี้ประกอบด้วยอุปกรณ์อะไหล่รถมอเตอร์ไซด์ 
รถยนต์ ชุดเบรค GPS อ่ืน ๆ 

031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตสินค้ากระเป๋า รองเท้า ซองใส่
กุญแจ สายหนัง ถุงมือ สายพาน อุปกรณ์ประกอบเสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์ขนสัตว์ 

032 โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ สาขานี้ประกอบด้วยการเลื่อยไม้ การท าไม้อัด กรอบประตู 
หน้าต่าง ไม้ปาเก้ เป็นต้น   

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

034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานต่าง ๆ เช่น 
ผลิตจากพลังน้ า น้ ามันเตา ก๊าซธรรมชาติ และการขนส่งทางท่อ เป็นต้น การส่งและการจ าหน่ายพลัง
ไฟฟ้าให้กับผู้ ใช้ตามครัว 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
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น้ ามันเบนซิน ผู้จ าหน่ายปลีกรถยนต์ คนเร่ขายของ สหกรณ์ผู้บริโภค สถานที่ประมูลสินค้า ผู้ขายปลีก
ส่วนมากมักด าเนินกิจการซื้อขายที่เป็นของตนเอง แต่บางรายอาจจะเป็นตัวแทนของส านักงานใหญ่ 
และท าหน้าที่ขายให้ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือขายให้โดยได้รับค่าธรรมเนียมตอบแทน สถาน
ประกอบการซึ่งด าเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการขายสินค้าที่น ามาแสดงให้แก่ประชาชนทั่วไป เช่น 
เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องเขียน น้ ามันเบนซิน ได้จัดไว้ในประเภทนี้ด้วย ถึงแม้การขายสิ่งของเหล่านี้
อาจจะไม่ใช่เพื่อการบริโภค หรือการใช้ประโยชน์เฉพาะส่วนบุคคลหรือในครัวเรือน 

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

040 การขนส่ง สาขานี้ประกอบด้วยการบริการขนส่งทางรถไฟ ทั้งการขนส่งผู้โดยสารและ
การขนส่งสินค้า สถานประกอบการซึ่งให้บริการทางด้านการขนส่งผู้โดยสารโดยรถแท็กซี่ รถโดยสาร
ประจ าทางระหว่างจังหวัด และยานพาหนะอ่ืน เช่น สามล้อ เป็นต้น การบริการขนส่งสินค้าทางบก
โดยรถบรรทุก การด าเนินงานเกี่ยวกับการเก็บค่าที่จอดรถ การเก็บค่าธรรมเนียมผ่านถนน การให้เช่า
รถยนต์และรถบรรทุก เป็นต้น การบริการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารชายฝั่งและการขนส่งทางน้ า
ภายในประเทศ โดยทางแม่น้ าล าคลอง เช่น เรือข้ามฟาก เรือลากจูง เป็นต้น การให้บริการเสริมการ
ขนส่งทางน้ าทุกประเภท เช่น การบ ารุงรักษา และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสะพานเทียบเรือ อู่เรือ 
อาคารที่เกี่ยวข้องทั่วไป สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ การบ ารุงรักษาและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ประภาคาร เครื่องหมายช่วยการเดินเรืออ่ืน ๆ การบรรทุกและขนถ่ายสินค้าของเรือ การกู้ตัวเรือและ
สินค้าในเรือ บริการให้เช่าเรือ บริการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นต้น การขนส่งผู้โดยสารและ
สินค้าทางอากาศ ทั้งการให้บริการโดยทั่วไป และบริการเช่าเหมาเฉพาะบุคคล การด าเนินงาน
เกี่ยวกับท่าอากาศยาน สนามบินและเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ เช่น สถานีวิทยุการ
บิน ศูนย์ควบคุมการบิน สถานีเรดาร์ และการให้เช่าอากาศยาน กิจการที่ตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินกิจการ
เกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง โดยท าหน้าที่เป็นตัวแทนจัดการเดินทางท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าและ
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 
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การเช่า การซื้อ การขาย การจัดการ และการตีราคาอสังหาริมทรัพย์ โดยได้รับค่าธรรมเนียมเป็น
ค่าตอบแทนหรือโดยท าสัญญาจ้าง เป็นต้น 

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

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

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

047 กิจกรรมที่ไม่สามารถจ าแนกสาขาการผลิตได้ สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการที่
มิได้จัดไว้ในสาขาอ่ืนหรือกิจกรรมที่ไม่สามารถจ าแนกไว้ในสาขาการผลิตใด ๆ ลูกจ้างในครัวเรือนส่วน
บุคคล 

การเชื่อมโยงมีส่วนช่วยสร้างรายได้ภายในจังหวัดมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการเชื่อมโยงกันใน
แต่ละสาขาการผลิตในแต่ละจังหวัด โดยได้น าตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตขนาด 58 สาขาการ
ผลิต จาก ส านักบัญชีประชาชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ด าเนินการปรับ และจัดกลุ่มสาขาการผลิต เพ่ือให้เข้ากับสาขาการผลิตในผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ม
จังหวัด ได้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตกลุ่มจังหวัดจ านวน 47 สาขาย่อย และมีกิจกรรมย่อยอื่น ๆ 
จ านวนมาก ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เป็นกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากภาคราชการบางส่วนและ
ภาคเอกชนขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดไปพร้อมกัน เพ่ือท าการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงไป
ข้างหน้า (Forward Linkage) และความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage) ของแต่ละสาขา
การผลิต 

ค่าความเชื่อมโยงไปข้างหน้า คือ การแสดงความส าคัญของสาขาการผลิตนั้นที่เป็นผู้ป้อน
ผลผลิตในรูปของปัจจัยการผลิตขั้นกลางให้กับสาขาการผลิตอ่ืน ๆ เช่น สาขาการปลูกอ้อยส่งอ้อยไป
ยังโรงงาน สาขาการแปรรูปน้ าตาล ส่งผลผลิตจากการแปรรูปไปยังสาขาการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม 
แก๊สโซฮอล์ เป็นต้น (เช่น ต้นน้ าคือ ข้าวเปลือก กลางน้ าคือ ข้าวสาร ปลายน้ าคือ แป้งข้าวเหนียว/
ข้าวจ้าว เป็นต้น) 
 ค่าความเชื่อมโยงไปข้างหลัง คือ การแสดงความส าคัญของสาขาการผลิตนั้นต่อการใช้ปัจจัย
การผลิตขั้นกลางที่มาจากสาขาการผลิตอ่ืน ๆ เช่น สาขาการท านาใช้ปัจจัยการผลิต จากการใช้ปุ๋ย ยา
ฆ่าแมลง ผลิตภัณฑ์เคมีและเคมีภัณฑ์ เป็นต้น (เช่น ต้นน้ าคือ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ปลายน้ า คือ 
ข้าวเปลือก) 
 เมื่อสาขาการผลิตนั้นมีค่าความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่า 1 หมายความว่า สาขาการผลิต
นั้นมีลักษณะเป็นการเชื่อมโยงไปข้างหน้า และ เมื่อค่าความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่าค่าความ
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เชื่อมโยงไปข้างหลัง หมายความว่า ลักษณะของสาขาการผลิตนั้นมีเป็นลักษณะเป็น สาขาการผลิต
แบบมีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า  
 เช่นเดียวกัน เมื่อสาขาการผลิตนั้นมีค่าความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่า 1 หมายความว่า 
สาขาการผลิตนั้นมีลักษณะเป็นการเชื่อมโยงไปข้างหลัง และเมื่อค่าความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่า
ค่าความเชื่อมโยงไปข้างหน้าหมายความว่าลักษณะของสาขาการผลิตนั้นมีลักษณะเป็น สาขาการผลิต
แบบมีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 

ภาพรวมผลการวิเคราะห์จ านวนสาขาการผลิตจ านวน 47 สาขาการผลิต ที่มีความเชื่อมโยง
ไปข้างหน้าและมีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 
 
ตารางที่ 3-3 แสดงจ านวนสาขาการผลิตที่เช่ือมโยงไปข้างหน้า และเช่ือมโยงไปข้างหลังของแต่ละจังหวัดในกลุ่ม

จังหวัด 
การเชื่อมโยง นครราชสีมา ชัยภูม ิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อีสานล่าง 1 

สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเ ช่ือมโยงไป
ข้างหน้า (Forward Linkage : FL) มากกว่า
ดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหลัง (Backward 
Linkage : BL)  

22 24 23 28 24 

สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้าง
หลัง (Backward Linkage : BL) มากกว่าดัชนี
ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage 
: FL)  

25 23 24 19 23 

รวม 47 47 47 47 47 
 

จังหวัดนครราชสีมา สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: 
FL) มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) จ านวน 22 สาขาการผลิต 
เป็นสาขาท่ีมีการผลิตกลางน้ า และปลายน้ ามากที่สุด สนับสนุนสร้างมูลค่าเพ่ิม กลางน้ าและปลายน้ า
เพ่ิมเติม โดยพิจารณาจากความต้องการของตลาด 
 
ตารางที่ 3-4 แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) มากกว่าดัชนีความ

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

1 24 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
2 20 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 
3 18 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 
4 22 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 
5 27 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 

6 44 การบริการธุรกิจ 
7 14 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 
8 8 การปลูกพืชอื่น ๆ  
9 1 การท านา 
10 34 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 
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ตารางที่ 3-4 แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) มากกว่าดัชนีความ
เชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) ของจังหวัดนครราชสีมา 

ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 
11 40 การขนส่ง 
12 33 การผลิตอื่น ๆ  
13 41 การสื่อสาร 
14 47 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 
15 25 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 
16 43 อสังหาริมทรัพย์ 
17 6 ท าไร่อ้อย 
18 35 การประปา 
19 3 ท าไร่มันส าปะหลัง 
20 12 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ 
21 13 การท าเหมืองแร่เหล็ก 
22 21 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 

 
 จากตารางพบว่า อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า มีการเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่าการ
เชื่อมโยงไปข้างหลัง ในขณะที่กลุ่มจังหวัดไม่มีแร่เหล็ก แต่สามารถน าวัตถุดิบมาแปรรูปแล้วน าไปใช้
ประโยชน์ เพ่ือสร้างความต่อเนื่องในการผลิตกลางน้ าและปลายน้ า ทั้งนี้ควรมีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต และผลิตสินค้าใหม่ ตลอดจนเน้นการแปรรูปให้มากขึ้น  

จังหวัดนครราชสีมา สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: 
BL) มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) จ านวน 25 สาขาการผลิต เป็น
สาขาที่ควรเพ่ิมการเชื่อมโยงไปข้างหน้า คือ เพ่ิมการผลิตกลางน้ า และปลายน้ า โดยสร้างมูลค่าเพ่ิม
สินค้าโดยพิจารณาจากความต้องการของตลาด 
 
ตารางที่ 3-5 แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) มากกว่าดัชนีความ

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

1 19 การพิมพ์ 
2 26 ผลิตภัณฑ์โลหะ 
3 29 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 

4 37 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 
5 15 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
6 31 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 
7 32 โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 
8 39 โรงแรมและภัตตาคาร 
9 23 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 
10 42 การเงินและประกันภัย 
11 30 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ   
12 17 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 
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ตารางที่ 3-5 แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) มากกว่าดัชนีความ
เชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) ของจังหวัดนครราชสีมา 

ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 
13 10 การป่าไม้ 
14 36 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 
15 28 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
16 4 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 
17 7 ท าสวนยางพารา 
18 46 บริการอื่น ๆ  
19 5 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 
20 9 การปศุสัตว์ 
21 16 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 
22 38 การค้าส่ง ค้าปลีก 
23 11 การประมง 
24 45 การบริการสาธารณะ 
25 2 ท าไร่ข้าวโพด 

 
จังหวัดชัยภูมิ สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) 

มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) จ านวน 24 สาขาการผลิต เป็น
สาขาที่มีการผลิตกลางน้ า และปลายน้ ามากที่สุด สนับสนุนสร้างมูลค่าเพ่ิม กลางน้ าและปลายน้ า
เพ่ิมเติม โดยพิจารณาจากความต้องการของตลาด 
 
ตารางที่ 3-6 แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) มากกว่าดัชนีความ

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

1 20 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 
2 34 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 
3 8 การปลูกพืชอื่น ๆ  
4 44 การบริการธุรกิจ 
5 7 ท าสวนยางพารา 
6 1 การท านา 
7 14 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 
8 40 การขนส่ง 
9 27 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 
10 41 การสื่อสาร 
11 10 การป่าไม้ 
12 17 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 
13 47 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 
14 33 การผลิตอื่น ๆ  
15 11 การประมง  
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ตารางที่ 3-6 แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) มากกว่าดัชนีความ
เชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) ของจังหวัดชัยภูมิ 

ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 
16 43 อสังหาริมทรัพย์ 
17 6 ท าไร่อ้อย 
18 3 ท าไร่มันส าปะหลัง 
19 12 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ 
20 13 การท าเหมืองแร่เหล็ก 
21 21 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 
22 25 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 
23 28 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
24 31 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 

 
จังหวัดชัยภูมิ สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) 

มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) จ านวน 23 สาขาการผลิต เป็นสาขา
ที่ควรเพ่ิมการเชื่อมโยงไปข้างหน้า คือ เพ่ิมการผลิตกลางน้ า และปลายน้ า โดยสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า
โดยพิจารณาจากความต้องการของตลาด 
 
ตารางที่ 3-7 แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) มากกว่าดัชนีความ

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

1 22 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 
2 15 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 

3 23 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 
4 29 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 
5 19 การพิมพ์ 
6 39 โรงแรมและภัตตาคาร 
7 30 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  
8 32 โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 
9 37 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 
10 18 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 

11 42 การเงินและประกันภัย 
12 24 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
13 5 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 
14 26 ผลิตภัณฑ์โลหะ 
15 9 การปศุสัตว์ 
16 46 บริการอื่น ๆ  
17 38 การค้าส่ง ค้าปลีก 
18 4 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 
19 16 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 
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ตารางที่ 3-7 แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) มากกว่าดัชนีความ
เชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) ของจังหวัดชัยภูมิ 

ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 
20 45 การบริการสาธารณะ 
21 36 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 
22 35 การประปา 
23 2 ท าไร่ข้าวโพด 

 
จังหวัดบุรีรัมย์ สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) 

มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) จ านวน 23 สาขาการผลิต เป็น
สาขาที่มีการผลิตกลางน้ า และปลายน้ ามากที่สุด สนับสนุนสร้างมูลค่าเพ่ิม กลางน้ าและปลายน้ า
เพ่ิมเติม โดยพิจารณาจากความต้องการของตลาด 
 
ตารางที่ 3-8 แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage :FL) มากกว่าดัชนีความ

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

1 24 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
2 8 การปลูกพืชอื่น ๆ  
3 22 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 
4 34 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 
5 44 การบริการธุรกิจ 
6 7 ท าสวนยางพารา 
7 14 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 
8 1 การท านา 
9 17 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 
10 40 การขนส่ง 
11 33 การผลิตอื่น ๆ  
12 41 การสื่อสาร 
13 47 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 
14 43 อสังหาริมทรัพย์ 
15 6 ท าไร่อ้อย 
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 25 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 
23 28 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
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จังหวัดบุรีรัมย์ สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) 
มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) จ านวน 24 สาขาการผลิต เป็นสาขา
ที่ควรเพ่ิมการเชื่อมโยงไปข้างหน้า คือ เพ่ิมการผลิตกลางน้ า และปลายน้ า โดยสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า
โดยพิจารณาจากความต้องการของตลาด 
 
ตารางที่ 3-9 แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) มากกว่าดัชนีความ

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

1 26 ผลิตภัณฑ์โลหะ 
2 15 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
3 31 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 
4 39 โรงแรมและภัตตาคาร 
5 27 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 
6 37 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 
7 23 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 
8 20 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 
9 32 โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 
10 30 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  
11 42 การเงินและประกันภัย 
12 19 การพิมพ์ 
13 5 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 
14 9 การปศุสัตว์ 
15 29 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 

16 10 การป่าไม้ 
17 46 บริการอื่น ๆ  
18 38 การค้าส่ง ค้าปลีก 
19 36 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 
20 4 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 
21 16 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 
22 11 การประมง  
23 45 การบริการสาธารณะ 
24 3 ท าไร่มันส าปะหลัง 

 
จังหวัดสุรินทร์ สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) 

มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) จ านวน 28 สาขาการผลิต เป็น
สาขาที่มีการผลิตกลางน้ า และปลายน้ ามากที่สุด สนับสนุนสร้างมูลค่าเพ่ิม กลางน้ าและปลายน้ า
เพ่ิมเติม โดยพิจารณาจากความต้องการของตลาด 
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ตารางที่ 3-10 แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) มากกว่าดัชนีความ
เชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) ของจังหวัดสุรินทร์ 

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

 
จังหวัดสุรินทร์ สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) 

มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) จ านวน 19 สาขาการผลิต เป็นสาขา
ที่ควรเพ่ิมการเชื่อมโยงไปข้างหน้า คือ เพ่ิมการผลิตกลางน้ า และปลายน้ า โดยสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า
โดยพิจารณาจากความต้องการของตลาด 
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ตารางที่ 3-11 แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) มากกว่าดัชนีความ
เชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) ของจังหวัดสุรินทร์ 

ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 
1 19 การพิมพ์ 
2 26 ผลิตภัณฑ์โลหะ 
3 29 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 
4 15 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 

5 22 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 
6 23 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 
7 39 โรงแรมและภัตตาคาร 
8 37 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 
9 42 การเงินและประกันภัย 
10 32 โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 
11 9 การปศุสัตว์ 
12 10 การป่าไม้ 
13 16 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 
14 30 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  
15 38 การค้าส่ง ค้าปลีก 
16 4 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 
17 36 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 
18 3 ท าไร่มันส าปะหลัง 
19 45 การบริการสาธารณะ 

 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (Forward Linkage: FL) มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) 
จ านวน 24 สาขาการผลิต เป็นสาขาที่มีการผลิตกลางน้ า และปลายน้ ามากที่สุด สนับสนุนสร้าง
มูลค่าเพ่ิม กลางน้ าและปลายน้ าเพิ่มเติม โดยพิจารณาจากความต้องการของตลาด 
 
ตารางที่ 3-12 แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) มากกว่าดัชนีความ

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

1 24 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
2 20 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 
3 18 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 
4 22 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 
5 8 การปลูกพืชอื่น ๆ  
6 27 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 
7 44 การบริการธุรกิจ 
8 14 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 
9 34 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 
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ตารางที่ 3-12 แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) มากกว่าดัชนีความ
เชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) ของกลุ่มจังหวัด 

ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 
10 1 การท านา 
11 40 การขนส่ง 
12 33 การผลิตอื่น ๆ  
13 17 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 
14 41 การสื่อสาร 
15 7 ท าสวนยางพารา 
16 47 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 
17 25 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 
18 43 อสังหาริมทรัพย์ 
19 6 ท าไร่อ้อย 
20 3 ท าไร่มันส าปะหลัง 
21 35 การประปา 
22 12 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ 
23 13 การท าเหมืองแร่เหล็ก 
24 21 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 

 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้าง

หลัง (Backward Linkage: BL) มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) 
จ านวน 23 สาขาการผลิต เป็นสาขาที่ควรเพ่ิมการเชื่อมโยงไปข้างหน้า คือเพ่ิมการผลิตกลางน้ า และ
ปลายน้ า โดยสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าโดยพิจารณาจากความต้องการของตลาด 
 
ตารางที่ 3-13 แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) มากกว่าดัชนีความ

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

1 19 การพิมพ์ 
2 26 ผลิตภัณฑ์โลหะ 
3 29 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 
4 15 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 

5 37 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 
6 31 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 
7 32 โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 
8 39 โรงแรมและภัตตาคาร 
9 23 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 
10 42 การเงินและประกันภัย 
11 30 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  
12 28 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
13 10 การป่าไม้ 
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ตารางที่ 3-13 แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) มากกว่าดัชนีความ
เชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) ของกลุ่มจังหวัด 

ล าดับ รหัส สาขาการผลิต 
14 5 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 
15 46 บริการอื่น ๆ  
16 36 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 
17 9 การปศุสัตว์ 
18 4 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 
19 38 การค้าส่ง ค้าปลีก 
20 16 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 
21 11 การประมง  
22 45 การบริการสาธารณะ 
23 2 ท าไร่ข้าวโพด 

 
จากการศึกษาสามารถสรุปสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward 

Linkage: FL) มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) ของแต่ละจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด 10 อันดับแรก ดังนี้ 

 

 
  ภาพที่ 3-16 แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) มากกว่า

ดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) 
  

จากภาพ พบว่า สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) 
มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) ในล าดับต้น ๆ เช่น อุตสาหกรรม
เหล็กและเหล็กกล้า การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี การปลูกพืชอ่ืน ๆ เป็นต้น  ซึ่งสามารถดู
ค าอธิบายได้จากนิยามข้างต้น   

จากการศึกษา สามารถสรุปสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward 
Linkage: BL) มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) ของแต่ละจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด 10 อันดับแรก ดังนี้ 
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 ภาพที่ 3-17 แสดงสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) มากกว่า

ดัชนีความเช่ือมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) 
 
 จากภาพ พบว่า สาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) 
มากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) ในล าดับต้น ๆ เช่น อุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์โลหะ ผลิตภัณฑ์ยานยนต์และการซ่อมแซม เป็นต้น ซึ่งสามารถดู
ค าอธิบายได้จากนิยามข้างต้น   

การวิเคราะห์โดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input Output Tables: I–O Tables) 
ใช้คณิตศาสตร์ระดับสูงค านวณในทุกสาขาการผลิต พบว่า จังหวัดนครราชสีมา สินค้าแต่ละชนิดมี
ความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและข้างหลัง หรือมี ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า และสินค้านั้นท าหน้าที่เป็นต้น
น้ าแล้วไปหากลางน้ า ปลายน้ า จังหวัดนครราชสีมา มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่าความ
เชื่อมโยงไปข้างหลัง 22 สาขา เชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่าเชื่อมโยงไปข้างหน้า 25 สาขา จังหวัด
ชัยภูมิ มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่าความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 24 สาขา และมีความเชื่อมโยง
ไปข้างหลังมากกว่าเชื่อมโยงไปข้างหน้า 23 สาขา จังหวัดบุรีรัมย์ มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่า
ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 23 สาขา และมีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่าเชื่อมโยงไปข้างหน้า 24 
สาขา จังหวัดสุรินทร์ มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่าความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 28 สาขา และมี
ความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่าเชื่อมโยงไปข้างหน้า 19 สาขา  

ความเชื่อมโยงควรมีการพิจารณาสาขาการผลิตอื่นว่ามีการเชื่อมโยงอย่างไร ทั้งภายในจังหวัด 
หรือระหว่างจังหวัด เพ่ือหาโอกาสในผลิตสินค้าร่วมกัน แต่ในความเป็นจริง ภาคราชการและ
ภาคเอกชนไม่มีการประสานงานระหว่างกัน ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการเชื่อมโยง รวมทั้งภาคเอกชนด้วยกันมี
การเชื่อมโยงทางธุรกิจน้อย จึงท าให้เกิดโอกาสในการผลิตร่วมกันยากขึ้น ด้วยนโยบายด้านเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล ที่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับคลัสเตอร์ (Cluster) ถ้าต้องการให้มีคลัสเตอร์ผู้ประกอบการ
สินค้าแต่ละชนิดต้องสร้างโอกาสร่วมกันในการผลิตทั้งในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยหน่วยงาน
ราชการให้การสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งท าให้เกิด
ประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงสาขาการผลิตต่าง ๆ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

จังหวัดนครราชสีมา นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมและเป็นตัวอย่าง
ด้านโลจิสติกส์ที่ดี แต่การมีนิคมอุตสาหกรรมไม่ได้น าปัจจัยการผลิตในพ้ืนที่ ให้เกิดประโยชน์ ดังนั้น 
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จังหวัดอ่ืน ๆ ควรน ากรณีดังกล่าวมาเป็นกรณีศึกษา เพ่ือช่วยในประชาชนในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์
สูงสุดจากการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม และควรมีการสร้างโอกาสจากเส้นทางรถไฟที่ผ่านจังหวัด
นครราชสีมา ตลอดจนการสร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภายในจังหวัด ภายในกลุ่มจังหวัด และ
ระหว่างกลุ่มจังหวัดให้มากขึ้น 
 

 
 ภาพที่ 3-18 แสดงจุดการเช่ือมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) และจุดการเช่ือมโยงไปข้างหลัง 

(Backward Linkage: BL) ของสาขาต่าง ๆ ในกลุ่มจังหวัด 
 

จากภาพที่ 3-18 พบว่า เป็นการแสดงจุดการเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage: FL) 
และจุดการเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) ของสาขาต่าง ๆ ในกลุ่มจังหวัด เพ่ือให้
ทราบว่าควรปรับปรุงในรหัสสาขาการผลิต และสามารถส่งเสริมอะไรได้เพ่ิมขึ้น เช่น สาขาการค้าปลีก
ค้าส่ง ควรมีการส่งเสริมอะไรเพิ่มเติม หรือ สาขาการขนส่ง ควรมีการส่งเสริมอะไรเพ่ิมเติม หรือ สาขา
อาหารเครื่องดื่ม ควรมีการส่งเสริมอะไรเพ่ิมเติม เป็นต้น ตลอดจน ควรให้น้ าหนักในสาขาการผลิต
อะไรมากหรือน้อยเพียงใด จากข้อมูล พบว่า มันส าปะหลังที่กลุ่มจังหวัดสนับสนุนให้มีการปลูกจ านวน
มากนั้น ผลความเชื่อมโยงน้อยมาก ถ้าหากต้องการให้เชื่อมโยงมากขึ้น ควรมีการเพ่ิมมูลค่าในสินค้าที่
ต้องแปรรูปให้มากขึ้น  

ส่วนสาขาการผลิตที่เชื่อมโยงที่ไปข้างหลังมากกว่าข้างหน้า ซึ่งไม่ค่อยเกิดผลเท่าที่ควร
สามารถด าเนินการได ้แต่ควรลดน้ าหนักลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาการผลิตในล าดับท้าย ๆ จะสร้าง
มูลค่าเพ่ิมได้ด้วยวิธีการใด และหากมีการแปรรูปมากขึ้นก็จะเชื่อมโยงไปข้างหน้าได้ ซึ่งในเชิงพ้ืนที่มี
ศักยภาพสูง แต่ยังมีปัญหาในการจัดหาผู้ประกอบการ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในการแปรรูปให้มากขึ้นได้  

ฉะนั้น โดยสภาพของกลุ่มจังหวัดต้องร่วมมือกัน เพ่ือแปรรูปผลผลิตของกลุ่มจังหวัดให้มาก
ขึ้น โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) ซึ่งกลุ่มจังหวัดมี
มหาวิทยาลัยในทุกจังหวัด ฉะนั้น ควรมีบทบาทหน้าที่ในการท าวิจัยและพัฒนาให้ภาคเอกชนในพ้ืนที่
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ให้มากขึ้น เพ่ือพัฒนาสินค้าให้ตอบสนองความต้องการของตลาดซึ่งต้องใช้เวลา หากต้องการ
พัฒนาการแปรรูปสินค้าให้มากขึ้น ควรมีการลงทุนร่วมระหว่างกันของผู้ประกอบการภายในกลุ่ม
จังหวัด หรือผู้ประกอบการจากต่างประเทศ 

เมื่อมีการแปรรูปสินค้ามากขึ้น รายได้ต่าง ๆ ในจังหวัดก็จะเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเรียกว่าตัว
ทวีคูณผลผลิตที่เป็นตัวเพ่ิมรายไดใ้ห้เพ่ิมข้ึน ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ท าให้จังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด มีการจ้างงานและมีรายได้ต่อหัวของคนเพ่ิมมากขึ้น เช่น ประเทศสิงคโปร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ที่
ประสบความส าเร็จเพราะตัวทวีคูณผลผลิตส่งผลให้รายได้เพ่ิมขึ้น ความหมายของตัวทวีคูณผลผลิต 
เช่น สาขาการท านา ถ้าลงทุน 1 บาท รายได้ของจังหวัดจะเพ่ิมขึ้น 1.0392 บาท เป็นต้น ซึ่งค่าตัว
ทวีคูณผลผลิตของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
  

1) ค่าตัวทวีคูณผลผลิตของจังหวัดนครราชสีมา 
 

ตารางที่ 3-14 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลติของจังหวัดนครราชสีมา 10 อันดับแรก 
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต ค่าตัวทวีคูณ

ผลผลิต 
ผลที่เกิด 

1 19 การพิมพ ์ 1.8124 ถ้าการพิมพ์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผล
ให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.8124 บาท 

2 26 ผลิตภณัฑ์โลหะ 1.5476 ถ้าผลิตภัณฑ์โลหะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.5476 บาท 

3 29 การผลิตยานยนต์และการ
ซ่อมแซม 

1.5411 ถ้าการผลิตยานยนต์และการซ่อมแซมมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.5411 บาท 

4 37 การก่อสร้างงานบริการ
สาธารณะ 

1.4823 ถ้าการก่อสร้างงานบริการสาธารณะมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.4823 บาท 

5 15 อุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม 

1.4294 ถ้าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.4294 บาท 

6 31 ผลิตภณัฑ์จากหนังสตัว ์ 1.3852 ถ้าผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จั งหวัดมี รายได้ เพิ่มขึ้น 
1.3852 บาท 

7 32 โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้ 1.3102 ถ้าโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จั งหวัดมี รายได้ เพิ่มขึ้น 
1.3102 บาท 

8 39 โรงแรมและภัตตาคาร 1.2898 ถ้าโรงแรมและภัตตาคารมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จั งหวัดมี รายได้ เพิ่มขึ้น 
1.2898 บาท 

9 23 ผลิตภณัฑ์อโลหะ 1.2772 ถ้าผลิตภัณฑ์อโลหะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.2772 บาท 

10 42 การเงินและประกันภัย 1.2294 ถ้าการเงินและประกันภัยมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จั งหวัดมี รายได้ เพิ่มขึ้น 
1.2294 บาท 
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2) ค่าตัวทวีคูณผลผลิตของจังหวัดชัยภูม ิ
 

ตารางที่ 3-15 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลติของจังหวัดชัยภูมิ 10 อันดับแรก 
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต ค่าตัวทวีคูณ

ผลผลิต 
ผลที่เกิด 

1 22 ผลิ ตภัณฑ์ จ ากยา งและ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก 

1.7071 ถ้าผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติกมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1.7071 บาท 

2 15 อุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม 

1.4370 ถ้าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.4370 บาท 

3 23 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.4022 ถ้าผลิตภัณฑ์อโลหะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.4022 บาท 

4 29 การผลิตยานยนต์และการ
ซ่อมแซม 

1.3806 ถ้าการผลิตยานยนต์และการซ่อมแซมมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.3806 บาท 

5 19 การพิมพ์ 1.3505 ถ้าการพิมพ์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผล
ให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.3505 บาท 

6 39 โรงแรมและภัตตาคาร 1.3482 ถ้าโรงแรมและภัตตาคารมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จั งหวัดมี รายได้ เพิ่มขึ้น 
1.3482 บาท 

7 30 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.3238 ถ้าอุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ มีรายได้เพิ่มขึ้น 
1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 
1.3238 บาท 

8 32 โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.3211 ถ้าโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จั งหวัดมี รายได้ เพิ่มขึ้น 
1.3211 บาท 

9 37 การก่อสร้ างงานบริการ
สาธารณะ 

1.2793 ถ้าการก่อสร้างงานบริการสาธารณะมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.2793 บาท 

10 18 กา รผ ลิ ต ก ร ะด าษ  เ ยื่ อ
กระดาษ 

1.2761 ถ้าการผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.2761 บาท 
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3) ค่าตัวทวีคูณผลผลิตของจังหวัดบุรีรัมย ์
 

ตารางที่ 3-16 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลติของจังหวัดบุรีรมัย์ 10 อันดับแรก 
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต ค่าตัวทวีคูณ

ผลผลิต 
ผลที่เกิด 

1 26 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.6277 ถ้าผลิตภัณฑ์โลหะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.6277 บาท 

2 15 อุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม 

1.4897 ถ้าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.4897 บาท 

3 31 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 1.3619 ถ้าผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จั งหวัดมี รายได้ เพิ่มขึ้น 
1.3619 บาท 

4 39 โรงแรมและภัตตาคาร 1.3312 ถ้าโรงแรมและภัตตาคารมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จั งหวัดมี รายได้ เพิ่มขึ้น 
1.3312 บาท 

5 27 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.3291 ถ้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จั งหวัดมี รายได้ เพิ่มขึ้น 
1.3291 บาท 

6 22 ผลิ ตภัณฑ์ จ ากยางและ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก 

1.2658 ถ้าผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติกมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1.2658 บาท 

7 37 การก่อสร้ างงานบริการ
สาธารณะ 

1.2386 ถ้าการก่อสร้างงานบริการสาธารณะมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.2386 บาท 

8 23 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.2276 ถ้าผลิตภัณฑ์อโลหะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.2276 
บาท 

9 20 การผลิ ต เ คมี ภัณฑ์ แล ะ
ผลิตภัณฑ์เคมี 

1.2207 ถ้าการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1.2207 บาท 

10 32 โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.1898 ถ้าโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จั งหวัดมี รายได้ เพิ่มขึ้น 
1.1898 บาท 
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4) ค่าตัวทวีคูณผลผลิตของจังหวัดสุรินทร์ 
 

ตารางที่ 3-17 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลติของจังหวัดสุรินทร์ 10 อันดับแรก 
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต ค่าตัวทวีคูณ

ผลผลิต 
ผลที่เกิด 

1 19 การพิมพ์ 1.8151 ถ้าการพิมพ์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผล
ให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.8151 บาท 

2 26 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.6385 ถ้าผลิตภัณฑ์โลหะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.6385 บาท 

3 29 การผลิตยานยนต์และการ
ซ่อมแซม 

1.4616 ถ้าการผลิตยานยนต์และการซ่อมแซมมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.4616 บาท 

4 15 อุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม 

1.4536 ถ้าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.4536 บาท 

5 22 ผลิ ตภัณฑ์ จ ากยางและ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก 

1.3890 ถ้าผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติกมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1.3890 บาท 

6 23 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.3320 ถ้าผลิตภัณฑ์อโลหะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท 
จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.3320 
บาท 

7 39 โรงแรมและภัตตาคาร 1.3253 ถ้าโรงแรมและภัตตาคารมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จั งหวัดมี รายได้ เพิ่มขึ้น 
1.3253 บาท 

8 20 การผลิ ต เ คมี ภัณฑ์ แล ะ
ผลิตภัณฑ์เคมี 

1.2342 ถ้าการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมี
รายได้เพิ่มขึ้น 1.2342 บาท 

9 37 การก่อสร้ างงานบริการ
สาธารณะ 

1.2223 ถ้าการก่อสร้างงานบริการสาธารณะมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.2223 บาท 

10 42 การเงินและประกันภัย 1.1994 ถ้าการเงินและประกันภัยมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จั งหวัดมี รายได้ เพิ่มขึ้น 
1.1994 บาท 
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5) ค่าตัวทวีคูณผลผลิตของกลุ่มจังหวัด 
 

ตารางที่ 3-18 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลติของกลุ่มจังหวัด 10 อันดับแรก 
ล าดับ รหัส สาขาการผลิต ค่าตัวทวีคูณ

ผลผลิต 
ผลที่เกิด 

1 19 การพิมพ์   1.8321 ถ้าการพิมพ์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผล
ให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.8321 บาท 

2 26 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.5687 ถ้าผลิตภัณฑ์โลหะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.5687 บาท 

3 29 การผลิตยานยนต์และการ
ซ่อมแซม 

1.5481 ถ้าการผลิตยานยนต์และการซ่อมแซมมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.5481 บาท 

4 15 อุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม 

1.4642 ถ้าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.4642 บาท 

5 37 การก่อสร้ างงานบริการ
สาธารณะ 

1.4458 ถ้าการก่อสร้างงานบริการสาธารณะมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.4458 บาท 

6 31 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 1.4346 ถ้าผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จั งหวัดมี รายได้ เพิ่มขึ้น 
1.4346 บาท 

7 32 โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.3568 ถ้าโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จั งหวัดมี รายได้ เพิ่มขึ้น 
1.3568 บาท 

8 39 โรงแรมและภัตตาคาร 1.3187 ถ้าโรงแรมและภัตตาคารมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 
บาท จะส่งผลให้จั งหวัดมี รายได้ เพิ่มขึ้น 
1.3187 บาท 

9 23 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.2847 ถ้าผลิตภัณฑ์อโลหะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 บาท จะ
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.2847 บาท 

10 18 กา รผ ลิ ต ก ร ะด าษ  เ ยื่ อ
กระดาษ 

1.2359 ถ้าการผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
เพิ่มขึ้น 1.2359 บาท 

 
การผลิตของจังหวัดแบบคลัสเตอร์ (Cluster) จังหวัดและกลุ่มจังหวัดควรทราบสาขาการผลิต

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

หลักในการรวมกลุ่มจังหวัด มีความเชื่อว่า จังหวัดหลักที่มีการเจริญเติบโต จะน าจังหวัด
สมาชิกในกลุ่มจังหวัดเจริญเติบโตตามไปด้วย ซึ่งการที่จะเติบโตตามหรือไม่ ขึ้นอยู่กับกิจกรรมการ
ผลิตชนิดเดียวกันว่ามีการเชื่อมโยงมากน้อยเพียงใด  
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การพิจารณาในแต่ละจังหวัดที่มีอยู่แต่ละสาขาการผลิต หลักทฤษฎีคือ จังหวัดใหญ่น าการ
พัฒนา เช่น จังหวัดนครราชสีมา โดยทฤษฎีเมื่อจังหวัดนครราชสีมาขยายตัวจะท าให้จังหวัดชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ขยายตัวตามไปด้วย จริงหรือไม่  
 

 
ภาพที่ 3-19 แสดงอันดับสาขาการผลติที่สง่ผลตอ่รายได้ของกลุ่มจังหวัด กรณีจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดน าการ

พัฒนา 
 

 ในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดพยายามจัดท าโครงการที่สามารถด าเนินการร่วมกันมากขึ้น 
เพ่ือขับเคลื่อนในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัด และให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาท เพ่ือช่วยให้เกิดการ
ขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัดมากขึ้น ถ้าจังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดน าการพัฒนาสาขาการผลิตเดียวกัน
ของกลุ่มจังหวัด พบว่า ส่วนใหญ่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 40 สาขาการผลิต ส่วนสาขาการผลิตที่ไม่เกาะ
กลุ่มกัน จ านวน 7 สาขา ประกอบด้วย สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ สาขาการผลิตกระดาษ เยื่อ
กระดาษ สาขาการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า สาขาท าสวนยางพารา สาขาเครื่องจักร
อุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า และสาขาผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์
พลาสติก  

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 

บุรีรัมย์ ชัยภูม ิ นครราชสีมา สุรินทร์ Linear (นครราชสีมา) 
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ภาพที่ 3-20 แสดงอันดับสาขาการผลติที่สง่ผลตอ่รายได้ของกลุ่มจังหวัด กรณีจังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดน าการพัฒนา 
 

ถ้าจังหวัดชัยภูมิ เป็นจังหวัดน าการพัฒนาสาขาการผลิตเดียวกันของกลุ่มจังหวัด พบว่า ส่วน
ใหญ่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 39 สาขาการผลิต ส่วนสาขาการผลิตที่ไม่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 8 สาขา 
ประกอบด้วย สาขาผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก สาขาการผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 
สาขาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า สาขาการท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก สาขาการป่าไม้ สาขาการ
ก่อสร้างที่อยู่อาศัย สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ และสาขาการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 

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 

บุรีรัมย์ ชัยภูม ิ นครราชสีมา สุรินทร์ Linear (ชัยภูม)ิ 
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ภาพที่ 3-21 แสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของกลุ่มจังหวัด กรณีจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดน าการ

พัฒนา 
 

ถ้าจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดน าการพัฒนาสาขาการผลิตเดียวกันของกลุ่มจังหวัด พบว่า 
ส่วนใหญ่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 39 สาขาการผลิต ส่วนสาขาการผลิตที่ไม่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 8 สาขา 
ประกอบด้วย สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ สาขาเครื่องจักรอุตสาหกรรม สาขาผลิตภัณฑ์จากยางและ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก สาขาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า สาขาการปลูกพืชอ่ืน ๆ สาขาท าสวน
ยางพารา สาขาการผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ และสาขาการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
 

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 

บุรีรัมย์ ชัยภูม ิ นครราชสีมา สุรินทร์ Linear (บุรีรัมย์) 
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ภาพที่ 3-22 แสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของกลุ่มจังหวัด กรณีจังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดน าการ

พัฒนา 
 
ถ้าจังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดน าการพัฒนาสาขาการผลิตเดียวกันของกลุ่มจังหวัด พบว่า 

ส่วนใหญ่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 38 สาขาการผลิต ส่วนสาขาการผลิตที่ไม่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 9 สาขา 
ประกอบด้วย สาขาผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก สาขาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
สาขาการผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ สาขาเครื่องจักรอุตสาหกรรม สาขาท าไร่มันส าปะหลัง สาขาท า
สวนยางพารา สาขาการปลูกพืชอ่ืน ๆ สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ และสาขาการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์ไฟฟ้า 

เมื่อจัดอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 กรณ ี

จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดน าการพัฒนา มีการเกาะกลุ่มที่มีผลต่อการเกิดความ
เชื่อมโยงระหว่างสาขาการผลิตจ านวน 40 สาขาการผลิต 

จังหวัดชัยภูมิ เป็นจังหวัดน าการพัฒนา มีการเกาะกลุ่มที่มีผลต่อการเกิดความเชื่อมโยง
ระหว่างสาขาการผลิตจ านวน 39 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 

บุรีรัมย์ ชัยภูม ิ นครราชสีมา สุรินทร์ Linear (สุรินทร์) 
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จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดน าการพัฒนา มีการเกาะกลุ่มที่มีผลต่อการเกิดความเชื่อมโยง
ระหว่างสาขาการผลิตจ านวน 39 สาขาการผลิต 

จังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดน าการพัฒนา มีการเกาะกลุ่มที่มีผลต่อการเกิดความเชื่อมโยง
ระหว่างสาขาการผลิตจ านวน 38 สาขาการผลิต 
 เกณฑ์ในการพิจารณาคือ หากมีการพัฒนาสาขาการผลิตตามจังหวัดน าการพัฒนา นอกจาก
จะส่งผลต่อรายได้ของจังหวัดที่น าการพัฒนาแล้ว ยังส่งผลต่อรายได้ของจังหวัดที่เกาะกลุ่มในสาขา
การผลิตนั้นด้วย เช่น สาขาการพิมพ์ในจังหวัดนครราชสีมา เป็นสาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณการผลิต
สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น กล่าวคือ สาขาการพิมพ์ เป็นสาขาที่ก่อให้เกิด
รายได้มากที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา หากมีการพัฒนาสาขาการผลิตดังกล่าว นอกจากส่งผลให้
รายได้ของจังหวัดนครราชสีมาเพ่ิมมากขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้จังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัด
สุรินทร์มีรายได้สูงขึ้นจากสาขาการพิมพ์เช่นกัน เนื่องจากสาขาการผลิตดังกล่าวเกาะกลุ่มกันในอันดับ
ต้น ๆ ของการสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดตน 
 ผลสรุป พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันไม่ว่าจังหวัดเล็ก หรือใหญ่เป็นหัวหน้ากลุ่ม ซึ่งตาม
ทฤษฏีต้องน าจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่าเป็นจังหวัดเพ่ือน าการเจริญเติบโต 
 
ตารางที่ 3-19 แสดงการวิเคราะห์ปัจจัยการผลติและผลผลิตของกลุ่มจังหวัด 
ล าดับ จังหวัด GPP (ล้านบาท) สาขาการผลิตเกาะกลุม่กนั สาขาการผลิตไม่เกาะกลุม่กนั 

1 นครราชสมีา 242,478 40 7 
2 บุรีรัมย ์ 80,688 39 8 
3 สุรินทร ์ 72,533 39 8 
4 ชัยภูม ิ 58,568 38 9 

 
      จากตาราง พบว่า จังหวัดนครราชสีมา มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมากที่สุดในกลุ่มจังหวัด 
ดังนั้น ก าหนดให้จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดน าการพัฒนาภายในกลุ่มจังหวัดและท าการจัดล าดับ
สาขาการผลิตที่ก่อให้เกิดรายได้จากมากไปน้อย โดยใช้ค่าตัวทวีคูณในการพิจารณาการเกาะกลุ่มกัน
ของสาขาการผลิตภายในกลุ่มจังหวัด ซึ่งหมายความว่า หากสาขาการผลิตมีการเกาะกลุ่มกันตาม
จังหวัดศูนย์กลาง การพัฒนาสาขาการผลิตนั้น ๆ ก็ส่งผลให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัดเติบโตไปด้วยกัน 
จากข้อมูลจังหวัดสรุปได้ว่า ไม่มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะน าจังหวัดเล็กหรือจังหวัดใหญ่เป็นหัวหน้า
กลุ่มจังหวัด ซ่ึงตามทฤษฎีที่ใหจ้ังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่าเป็นจังหวัดน าการเจริญเติบโต 
 เมื่อพิจารณาถึงขนาดของจังหวัดมีความแตกต่างในเรื่องการเจริญเติบโตไม่มาก การเป็น
จังหวัดน า สามารถสร้างรายได้มากกว่า ถ้าเป็นจังหวัดอ่ืน ๆ ในกลุ่มจังหวัดแทบไม่มีความแตกต่างกัน 
ซึ่งจังหวัดใหญ่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมาก จึงท าให้เกิดการเติบโตของจังหวัดภายใต้กลไกราคาและ
กลไกตลาด แต่ส่วนใหญ่การค้าขายภายในตัวอ าเภอเมืองกับการค้าขายตามอ าเภอต่าง ๆ ในจังหวัดมี
การเชื่อมโยงกันสูง จากนโยบายด้านเศรษฐกิจของประเทศที่มีความต้องการให้เกิดการเชื่อมโยงใน
รูปแบบ Cluster ในสินค้าแต่ละประเภท การที่จะเกิด Cluster ได้นั้นต้องเกิดความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนในการขับเคลื่อน  
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ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผลการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 
 ผลจากค่าตัวทวีคูณผลผลิตจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต อธิบายถึงแต่ละสาขาการ
ผลิตที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตต่อรายได้ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จากการวิเคราะห์ค่าตัวทวีคูณ
ผลผลิต ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต การพิจารณาในการเสนอโครงการแต่ละโครงการก าหนด
จากค่าตัวทวีคูณผลผลิตใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาในการก าหนดโครงการแต่ละโครงการ ถ้าค่าตัว
ทวีคูณผลผลิตมากแสดงถึงโครงการมีผลต่อรายได้ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมาก ได้ดังนี้ 
 

จังหวัดนครราชสีมา แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผลการวิเคราะห์สาขาการผลิต
ที่มีค่าตัวทวีคูณผลผลิตมากในจังหวัด 

 
ตารางที่ 3–20 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะโครงการจังหวัดนครราชสีมา 5 อันดับแรก 

สาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณ
ผลผลิตมากในจังหวัด 

ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 

การพิมพ ์ - โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์  
- โครงการผลิตวัตถุดิบและเครื่องจักรส าหรับการพิมพ์ 
- โครงการผลิตสิ่งพิมพ์ หรือโรงพิมพ์ 

การผลิตภัณฑ์โลหะ โครงการผลิตโลหะที่ใช้ประกอบในการก่อสร้าง เช่น กรอบประตู หน้าต่าง 
ราวบันได ประตูเหล็ก 

การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม - โครงการผลิตเครื่องยนต์เพื่อสีข้าว 
- โครงการผลิตเครื่องอบข้าว 
- โครงการการผลิตเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ุ 

การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ - โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าจากยางพารา 
- โครงการก่อสร้างถนนในชนบทจากยางพารา 

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

 
จังหวัดชัยภูมิ แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผลการวิเคราะห์ สาขาการผลิตที่มี

ค่าตัวทวีคูณผลผลิตมากในจังหวัด 
 

ตารางที่ 3–21 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะโครงการจังหวัดชัยภูมิ 5 อันดับแรก 
สาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณ

ผลผลิตมากในจังหวัด 
ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 

ผลิตภัณฑ์จากยางและพลาสติก  - โครงการผลิตอะไหล่รถยนต์จากยางพารา  
- โครงการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์การเกษตรจากยางพารา 
- โครงการผลิตของที่ระลึกและเครื่องใช้สอยจากการแปรรูปยาง เช่น อุปกรณ์
การกีฬา เฟอร์นิเจอร์ ยางปูพ้ืนสระ ยางปูพื้นคอกวัว ยางและยางในรถยนต์ 

การผลิตอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม  

- โครงการน าพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่นมาแปรรูป เช่น ท าไวน์จากมันส าปะหลัง  
- โครงการยกระดับการแปรรูปโดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีร่วมผลิตเนื้อ
แดดเดียวท่ีเก็บได้นานไม่ขึ้นรา 
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ตารางที่ 3–21 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะโครงการจังหวัดชัยภูมิ 5 อันดับแรก 
สาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณ

ผลผลิตมากในจังหวัด 
ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 

- โครงการยกระดับการแปรรูปโดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ใช้ระบบ
สุญญากาศถนอมอาหารต่าง ๆ 

การผลิตผลิตภัณฑ์อโลหะ - โครงการผลิตภาชนะบรรจุและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ท าจากแก้ว 
- โครงการผลิตใยแก้ว (Glass Fiber) 
- โครงการผลิตผลิตภัณฑ์ด้านประติมากรรมและประดับตกแต่งจากเซรามิก 

การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม - โครงการผลิตเครื่องยนต์เพื่อสีข้าว 
- โครงการผลิตเครื่องอบข้าว 
- โครงการการผลิตเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ุ 

การพิมพ ์ - โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์  
- โครงการผลิตวัตถุดิบและเครื่องจักรส าหรับการพิมพ์ 
- โครงการผลิตสิ่งพิมพ์ หรือโรงพิมพ์ 

 
จังหวัดบุรีรัมย์ แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผลการวิเคราะห์สาขาการผลิตที่มี

ค่าตัวทวีคูณผลผลิตมากในจังหวัด 
 

ตารางที่ 3–22 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะโครงการจังหวัดบรุีรมัย์ 5 อันดับแรก 
สาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณ

ผลผลิตมากในจังหวัด 
ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 

การผลิตภัณฑ์โลหะ โครงการผลิตโลหะที่ใช้ประกอบในการก่อสร้าง เช่น กรอบประตู หน้าต่าง 
ราวบันได ประตูเหล็ก 

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

การผลิตผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ โครงการน าเทคโนโลยีเพื่อน ามาปรับใช้ในการยกระดับผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 
การผลิตโรงแรมและภัตตาคาร โครงการถนนอาหารจากโรงแรมและภัตตาคารกลุ่มจังหวัดโดยให้แต่ละ

จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดเวียนกันเป็นเจ้าภาพ 
การผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม - โครงการผลิตเตาอบและเตาเผา 

- โครงการผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ 
- โครงการผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสิ่งทอ เครื่องแต่งกายและเครื่องหนัง 

 
จังหวัดสุรินทร์ แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผลการวิเคราะห์สาขาการผลิตที่มี

ค่าตัวทวีคูณผลผลิตมากในจังหวัด 
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ตารางที่ 3–23 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะโครงการจังหวัดสุรินทร์ 5 อันดับแรก 
สาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณ

ผลผลิตมากในจังหวัด 
ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 

การพิมพ ์ - โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์  
- โครงการผลิตวัตถุดิบและเครื่องจักรส าหรับการพิมพ์ 
- โครงการผลิตสิ่งพิมพ์ หรือโรงพิมพ์ 

การผลิตภัณฑ์โลหะ โครงการผลิตโลหะที่ใช้ประกอบในการก่อสร้าง เช่น กรอบประตู หน้าต่าง ราว
บันได ประตูเหล็ก 

การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม - โครงการผลิตเครื่องยนต์เพื่อสีข้าว 
- โครงการผลิตเครื่องอบข้าว 
- โครงการการผลิตเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ุ 

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม - โครงการท าไวน์จากมันส าปะหลัง  
- โครงการน้ าดื่มผสมวิตามิน  
- โครงการผลิตเครื่องดื่มที่ใช้สมุนไพรที่ให้ความหวานทดแทนน้ าตาล 

ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์
พลาสติก 

- โครงการผลิตของที่ระลึกและเครื่องใช้สอยจากการแปรรูปยาง เช่น อุปกรณ์
การกีฬา เฟอร์นิเจอร์ ยางปูพ้ืนสระ ยางปูพื้นคอกวัว ยางและยางในรถยนต์ 

 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติจากผล

การวิเคราะห์สาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณผลผลิตมากในกลุ่มจังหวัด 
 

ตารางที่ 3–24 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะโครงการกลุม่จังหวัด 5 อันดับแรก 
สาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณ

ผลผลิตมากในจังหวัด 
ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 

การพิมพ ์ - โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์  
- โครงการผลิตวัตถุดิบและเครื่องจักรส าหรับการพิมพ์ 
- โครงการผลิตสิ่งพิมพ์ หรือโรงพิมพ์ 

การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ โครงการผลิตโลหะที่ใช้ประกอบในการก่อสร้าง เช่น กรอบประตู หน้าต่าง ราว
บันได ประตูเหล็ก 

การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม  - โครงการผลิตเครื่องยนต์เพื่อสีข้าว 
- โครงการผลิตเครื่องอบข้าว 
- โครงการการผลิตเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ุ 

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม  - โครงการท าไวน์จากมันส าปะหลัง  
- โครงการน้ าดื่มผสมวิตามิน  
- โครงการผลิตเครื่องดื่มที่ใช้สมุนไพรที่ให้ความหวานทดแทนน้ าตาล 

การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ  - โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าจากยางพารา 
- โครงการก่อสร้างถนนในชนบทจากยางพารา 
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1) ความต้องการเชิงพื้นที่ของกลุ่มจังหวัด 
 1.1) การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตามอารยธรรมขอมภายในกลุ่มจังหวัด เป็นกลุ่มจังหวัดที่มี
ศักยภาพสูงด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการ แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและความเชื่อ แหล่งท่องเที่ยวสันทนาการและ
บันเทิง และแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรมและแหล่งมรดก มีความโดดเด่นเกี่ยวกับอารยธรรม
ขอมที่เป็นเอกลักษณ์ในกลุ่มจังหวัด สามารถเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด ซึ่งทุก
จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวร่วมกัน ตลอดจนท าให้เกิดการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีภายในกลุ่มจังหวัด 
 

 
                   ภาพที่ 3-23 แสดงเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยเสด็จพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
 
 1.2) การเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด จากข้อมูลที่ผู้ประกอบการ
คนไทยเข้าไปลงทุนในจังหวัดเสียมเรียบ กลุ่มจังหวัดควรมีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว ระหว่าง 
2 ประเทศ โดยการเดินทางด้วยรถไฟตู้นอนที่สร้างปรับปรุงเพ่ือการท่องเที่ยวโดยเฉพาะระหว่าง
จังหวัด ระยะทางจากกลุ่มจังหวัดและเดินทางด้วยรถยนต์ไปจังหวัดเสียมเรียบ ที่น าจุดเด่นของจังหวัด
สุรินทร์ คือ ช้าง เข้ามาประชาสัมพันธ์ และมีการใช้รถไฟโบราณชนิดเครื่องจักรไอน้ า โดยวิ่งเส้นทาง
จากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ถึง จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือยกระดับการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัด และเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้มากข้ึน  
 
 
 

3. ความต้องการเชิงพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
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 1.3) การเชื่อมโยงเส้นทางตามรอยทัพ รัชกาลที่ 1 ในสมัยกรุงธนบุรี ที่กองทัพของพระยาอภัย
รณฤทธิ์ และ พระยาอนุชิตราชาในการสงครามกับล้านช้างและประเทศกัมพูชา ในคราวสงครามตี
เมืองเวียงจันทน์และได้ อัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐ์ที่กรุงรัตนโกสินทร์และในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 เมืองนครราชสีมา มีฐานะเป็นเมืองชั้นเอก 
ก ากับตรวจตราเมืองประเทศราช 3 เมือง คือ เวียงจันทน์ นครพนม จ าปาสัก ให้รวมทั้งปกครองหัว
เมืองเขมรได้ และมีการสร้างอนุสาวรีย์เพ่ือยกย่อง รัชกาลที่ 1 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นเส้นทาง
ประวัติศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มจังหวัดและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 2 
ประเทศ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าด้านการท่องเที่ยวได้เพ่ิมข้ึน   
 
 1.4) การเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยววีรบุรุษและวีรสตรีในทุกจังหวัด พบว่า กลุ่มจังหวัดมี
วีรบุรุษและวีรสตรีที่ส าคัญในแต่ละจังหวัด ที่ปกป้องการถูกรุกรานจากข้าศึกศัตรูจนได้รับชัยชนะ 
สามารถเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวให้กลุ่มจังหวัดและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้ โดยแต่ละ
จังหวัดได้สร้างอนุสาวรีย์เชิดชูเกียรติให้ผู้กล้า ได้แก่ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
อนุสาวรีย์พระยาแลภักดีชุมพล (แล) จังหวัดชัยภูมิ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลก จังหวัดบุรีรัมย์ และอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม) จังหวัด
สุรินทร์ หากมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวมากขึ้น พบว่า เป็นการเทิดทูนวีรกรรมของวีรบุรุษ วีรสตรีของ
กลุ่มจังหวัด ซ่ึงแต่ละจังหวัดมีการจัดงานเฉลิมฉลองเป็นประจ าทุกปี และหากมีการประชาสัมพันธ์ให้
นักท่องเที่ยวไดท้ราบข้อมูลการจัดงานถือว่า เป็นอีกจุดหนึ่งของการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด  
 
2) ความต้องการเชิงพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา 
 2.1) การสร้างถนนประวัติศาสตร์ของเมืองโคราช (นครราชสีมา) เพราะจังหวัดนครราชสีมา 
ในช่วงกลางวันเป็นเมืองใหญ่ที่มีรถจ านวนมาก แต่ในช่วงกลางคืนเป็นเมืองทีเ่งียบมาก หากมีการสร้าง
ถนนประวัติศาสตร์เมืองโคราช มีถนนคนเดินที่มีการเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ ที่ร้านค้าเก่า ๆ ย้อน
ยุค สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งควรใช้สถานที่จัดตั้งบริเวณประตูชัย อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 
 
 2.2) การเตรียมความพร้อมในการรองรับรถไฟทางคู่ความเร็วปานกลาง เพราะรถไฟทางคู่สาย
ที่ ผ่ านจั งหวัดนครราชสีมา ใน เชิ ง พ้ืนที่  พบว่ า  เป็นจุดกระจายสินค้าที่ ส าคัญของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ควรมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการขนส่ง มีรถคอนเทนเนอร์รองรับ เพ่ือ
เป็นจุดกระจายสินค้า แต่ยังไม่มีพ้ืนที่ที่ชัดเจนในการจัดตั้งเป็นจุดกระจายสินค้า และที่ส าคัญ มีสินค้า
ใดที่สามารถขนส่งทางรถไฟ ประเด็นส าคัญ คือ ประโยชน์ที่อุตสาหกรรมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ไดร้ับ ท้องถิ่นไดป้ระโยชน์จากการขยายตัวของเมืองอุตสาหกรรม คือ การสนับสนุนด้านแรงงาน ที่พัก 
ร้านอาหาร เป็นต้น เช่นเดียวกับเขตอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 
 
 2.3) ก ารส่ ง เ สริ ม อุตสาหกรรมจั งห วัดนครราชสี มา เป็ นศู นย์ ร วมข้ า วของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (Rice Center) เพราะจังหวัดนครราชสีมา มีผลผลิตข้าวจ านวนมาก ปีละ
ประมาณกว่า 1 ล้านตัน ผลผลิตข้าวนาปีจังหวัดนครราชสีมา ปี 2557 1.64 ล้านตัน (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2558) มีการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีจ านวนมาก ดังนั้น ควรมีการส่งเสริม
อุตสาหกรรมข้าวให้จังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์รวมข้าวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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3) ความต้องการเชิงพื้นที่ของจังหวัดชัยภูม ิ
3.1) โครงการศึกษาความเหมาะสมของการก่อสร้างทางรถไฟ 2 สายทาง (เส้นทางที่ 1 สาย

จัตุรัส–ชัยภูมิ–หนองบัวล าภู–เลย และเส้นทางที่ 2 สายล านารายณ์–เพชรบูรณ์–เลย–หนองบัวล าภู) 
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ว่าจ้างที่ปรึกษา เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของการ

ก่อสร้างทางรถไฟ 2 สายทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 สายจัตุรัส–ชัยภูมิ–หนองบัวล าภู–เลย และเส้นทางที่ 
2 สายล านารายณ์–เพชรบูรณ์–เลย–หนองบัวล าภู จากการประชุมภาคเอกชนในจังหวัดชัยภูมิ มีมติ
เห็นด้วยกับเส้นทางที่ 1 คือ โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายจัตุรัส–ชัยภูมิ–หนองบัวล าภู–เลย ที่ผ่าน 
4 จังหวัด 15 อ าเภอ ระยะทางประมาณ 333 กิโลเมตร ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จ านวนประมาณ 
2.6 ล้านคน เส้นทางที่ผ่านจังหวัดชัยภูมิ ในด้านการขนส่งอุตสาหกรรม มีสินค้าส าคัญที่สามารถ
ส่งออกไปต่างประเทศได้ เช่น เหมืองแร่โปแตสที่อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ โรงงานแป้งมันขนาดใหญ่ที่
อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ อ าเภอจัตุรัส อ าเภอเมืองชัยภูมิ ประมาณ 4 โรงงาน โรงงานน้ าตาลอย่างน้อย 3 
โรงงาน เป็นต้น และที่ส าคัญ เส้นทางสายจัตุรัส–ชัยภูมิ–หนองบัวล าภู–เลย มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบ
และไม่มีพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ เส้นทางนี้จึงมีความเหมาะสมและจังหวัดชัยภูมิได้รับผลประโยชน์ 
โดยเฉพาะเรื่องการแปรรูปแร่โปแตส ซึ่งนอกจากจะใช้ประโยชน์ทางการขนส่งสินค้าแล้วสามารถเป็น
เส้นทางท่องเที่ยวที่ผ่านจังหวัดเลย ในขณะนี้จังหวัดเลยมีความต้องการสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงใช้เสา
เพียง 8 ต้น อยู่ระหว่างรออนุมัติจาก ครม. ส่วนอีกเส้นทางที่ผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ มีแหล่งปลูกยาสูบ
ขนาดใหญข่องภาคเหนือตอนล่าง และมีผลผลิตทางการเกษตรที่ใช้ในการขนส่งสินค้าได้  

 

 
               ภาพที่ 3-24 แสดงโครงการศึกษาความเหมาะสมของการก่อสร้างทางรถไฟ 2 สายทาง 

 
ฉะนั้น ในอนาคต กลุ่มจังหวัดเมื่อมีรถไฟทางคู่ผ่านจังหวัดนครราชสีมาสามารถเชื่อมโยงไป

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้แล้ว มีเส้นทางรถไฟทีเ่ชื่อมผ่านจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือเชื่อมโยงไปจังหวัด
เลย ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงไปด่านท่าลี่ได้ และสามารถเดินทางไป
ถนนหมายเลข 4 ใน สปป.ลาว ที่ผ่านแขวงไซยะบุลีไปแขวงหลวงพะบางได้ คาดว่าการสร้างเขื่อน   
ไซยะบุลีที่แขวงไซยะบุลีแล้วเสร็จประมาณปี 2560 เป็นเขื่อนที่กั้นแม่น้ าโขงมีการขนส่งสินค้าทางเรือ 
ในอนาคตคาดว่า ท่าเรือน้ าจืดขนาดใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นในอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผ่านมาที่
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แขวงหลวงพะบาง และแขวงไซยะบุลีที่สามารถขนสินค้าผ่านด่านท่าลี่ จังหวัดเลย เข้ามาในกลุ่ม
จังหวัดได้สะดวกมากขึ้น 

ในปี 2562 ตามแผนเมื่อรถไฟทางคู่สร้างเสร็จแล้ว และเขื่อนไซยะบุลีสร้างเสร็จประมาณปี 
2560 ในอนาคตจะมีการก่อสร้างเขื่อนเพ่ิมที่แขวงหลวงพะบาง เส้นทางถนนมีความสะดวก สามารถ
เดินทางจากด่านท่าลี่ จังหวัดเลยออกไปแขวงหลวงพะบางได้สะดวกระยะทางประมาณ 250 
กิโลเมตร ท าให้จังหวัดชัยภูมิมีโอกาสในการค้าขายกับประเทศเพ่ือนบ้านมากขึ้น เพราะมีเส้นทางที่
เชื่อมโยง สปป.ลาว ประเทศเวียดนามตอนบน และประเทศจีนตอนใต้ ดังนั้น จังหวัดชัยภูมิควร
พิจารณาว่า จังหวัดควรมีส่งออกสินค้าใดในการค้าขายกับประเทศเพ่ือนบ้านได้มากขึ้น  
 

3.2) โอกาสจากแหล่งน้ าที่ส าคัญของจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิเป็นแหล่งต้นน้ าหลายแห่ง 
ประมาณ 6 แห่ง ได้แก่ ต้นน้ าชี ล าน้ าพรม ล าห้วยชีลอง ล าปะทาว ล าต้นฉลู บึงละหาน ซึ่งบึงละหาน 
อ าเภอจัตุรัส เป็นบึงน้ าจืดที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ สามารถใช้ประโยชน์จากน้ าเพ่ือการเกษตรได้
มากขึ้น  

 
3.3) การเปิดเหมืองแร่โปแตส จังหวัดชัยภูมิ ในปี 2547 บริษัทเหมืองแร่โปแตชอาเซียน จ ากัด 

(มหาชน) ได้ด าเนินการยื่นค าขอประทานบัตรท าเหมืองแร่โปแตส พ้ืนที่รวมประมาณ 9,707 ไร่ ใน
เขตท้องที่ต าบลบ้านตาล ต าบลบ้านเพชร และต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
เมื่อด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถผลิตปุ๋ยโปแตสออกจ าหน่ายได้ในต้นปี 2561 

 การเปิดเหมืองแร่โปแตส ท าให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศหลายด้าน เช่น การลดการพ่ึงพา
การน าเข้าปุ๋ยจากต่างประเทศได้ถึงปีละ 9,000 ล้านบาท และสามารถสร้างเสถียรภาพด้านราคาปุ๋ย
ให้แก่ภาคเกษตรกรรมภายในประเทศ ท าให้เกษตรได้ใช้ปุ๋ยโปแตสเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิม
มากขึ้น 
 

 
               ภาพที่ 3-25 แสดงประโยชน์จากการท าเหมืองแร่โปแตส 
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               ภาพที่ 3-26 แสดงผลกระทบการท าเหมืองแร่โปแตส 
 
4) ความต้องการเชิงพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย ์

4.1) การยกระดับด่านชายแดนและจุดผ่อนปรนการค้าเป็นจุดผ่านแดนถาวร เพื่อพัฒนา
โครงข่ายศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ เป็นจังหวัด
ใช้การกีฬาน าการท่องเที่ยว และด่านช่องสายตะกูมีแนวโน้มมูลค่าการค้าที่เพ่ิมขึ้น ในปี 2555 มีมูลค่า
การค้ารวมประมาณ 15.34 ล้านบาท ปี 2556 มีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 46.71 ล้านบาท ปี 2557 
มีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 88.87 ล้านบาท และปี 2558 (ม.ค.–มิ.ย.) มีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 
48.19 ล้านบาท หรือ คาดการณ์มีมูลค่าการค้ารวมทั้งปี 2558 ประมาณ 97.38 ล้านบาท 
 
ตารางที่ 3-25 แสดงมลูค่าการค้าและคนผ่านเข้า–ออก จุดผ่อนปรนช่องสายตะก ู

ปี มูลค่าการค้ารวม* 
(ล้านบาท) 

YOY 
(%) 

จ านวนคนไทย  
(คน) 

YOY 
(%) 

จ านวนคนกัมพชูา  
(คน) 

YOY 
(%) 

2555 15.34 - 211,127 - 119,143 - 
2556 46.71 204.50 236,777 12.15 268,750 125.57 
2557 88.86 90.02 252,429 6.61 141,317 -47.42 
2558 97.38** 9.59 202,526** -19.77 88,246** -37.55 
หมายเหตุ * : ประมาณการมลูค่าการค้าจากส านักงานจังหวัดบุรรีัมย์ 
             ** : ประมาณการมูลค่าการค้าและจ านวนคนไทยและคนกัมพูชาที่ผ่านเข้าออกในครึ่งปีหลัง ปี 2558 
 
 4.2) การยกระดับสนามบินบุรีรัมย์เป็นสนามบินศุลกากร จังหวัดบุรีรัมย์มีอาณาเขตติดต่อหลาย
จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ มหาสารคาม นครราชสีมา ขอนแก่น และประเทศกัมพูชา ตั้งอยู่บน Gate way 
ระหว่างเขตประกอบการนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกและท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี สู่อินโด
จีน (จังหวัดมุกดาหาร) และจังหวัดบุรีรัมย์มีสนามบินพาณิชย์ 1 แห่ง ตั้งอยู่อ าเภอสตึก ห่างจาก
อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ ประมาณ 30 กิโลเมตร มีจ านวนเครื่องบินที่รองรับได้ 12 เที่ยวต่อวัน และจ านวน
ผู้โดยสารที่รองรับได้ 2,160 คนต่อวัน ปัจจุบันเปิดให้บริการทุกวัน ๆ ละ 2 เที่ยวบิน 
  จังหวัดบุ รี รัมย์มีความโดดเด่นการท่องเที่ ยวด้ านกีฬา ได้แก่  สนามฟุตบอลที่ ได้
มาตรฐานสากล และสนามแข่งรถยนต์มอเตอร์สปอร์ตระดับมาตรฐานโลก (Chang International 
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Circuit) เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวและนักแข่งรถมาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์จ านวนมาก และอ านวยความ
สะดวกให้นักกีฬาในการขนส่งอุปกรณ์ในการแข่งขัน โดยไม่ต้องผ่านพิธีการศุลกากรที่สนามบินดอน
เมือง หรือสุวรรณภูมิ ท าให้ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในขนส่งทางรถยนต์ นอกจากนี้ยังมีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ า แหล่งเตาเผา เครื่องเคลือบโบราณ 
เป็นต้น 

นอกจากนี้ สนามบินบุรีรัมย์ท าให้จังหวัดใกล้เคียงได้รับประโยชน์ร่วมกัน เช่น จังหวัดสุรินทร์
มีระยะทางห่างประมาณ 60 กิโลเมตร หากมีการพัฒนาถนนระหว่างจังหวัดท าให้เกิดการคล่องตัว
มากขึ้น การเดินทางมาสนามบินสะดวกมากยิ่งขึ้น ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้
ด าเนินการขอเปิดเป็นสนามบินศุลกากร อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังและกรม
ศุลกากร ในเรื่องเงื่อนไข องค์ประกอบต่าง ๆ เกี่ยวกับสนามบิน ตลอดจนศักยภาพและพ้ืนที่เหมาะสม
หรือไม่ มีความเป็นไปได้สูงในการยกระดับเป็นสนามบินศุลกากร เพ่ือรองรับการขยายตัวด้านการค้า 
การลงทุน และการท่องเที่ยวของจังหวัดต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะเครื่องบินเช่าเหมาล ามาลงจอดที่
สนามบินบุรีรัมย์ได้และมีเจ้าหน้าที่ศุลกากรมาตรวจสัมภาระผู้โดยสาร เพ่ือการอ านวยความสะดวก
ให้แก่นักท่องเที่ยว นักแข่งรถ นักกีฬา และนักธุรกิจ 

 
4.3) พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน 2 จังหวัด (จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัด

สุรินทร์) ปัจจุบันมีการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวนมาก บริเวณใกล้เคียงจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า 
จังหวัดศรีสะเกษ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ และจุดผ่อนปรนช่องสายตะกู จังหวัด
บุรีรัมย์ และบริเวณพ้ืนที่ของกัมพูชา ซึ่งตรงข้ามตามแนวชายแดนของไทยที่แนวโน้มการเพาะปลูกมัน
ส าปะหลังมากขึ้น และฝั่งกัมพูชาได้มีการน าเข้ามันเส้นจ านวนมากแบบทวีคูณ ผ่านด่านชายแดนของ
ไทย เพ่ือส่งออกไปประเทศจีน  

ในฝั่งกัมพูชา จากการส ารวจพบว่า มีลานรับซื้อมันส าปะหลังที่คนไทย คนเวียดนาม คน
กัมพูชาเชื้อสายเวียดนามเข้าไปลงทุนเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ ควรจัดท าเป็นเมืองแฝด โดยน าวัตถุดิบ
น าเข้าจากกัมพูชา เช่น ข้าว มันส าปะหลัง เป็นต้น หรือ น าเข้าผลผลิตที่เป็นผลพลอยได้จากข้าว และ
มันส าปะหลัง เช่น แกลบ จมูกข้าว เปลือกข้าว ร าข้าว กากมัน เป็นต้น น าเข้าเพ่ือการแปรรูปเป็น
สินค้าต่าง ๆ เช่น พลังงานทดแทน ไบโอพลาสติก เป็นต้น โดยการน ามาแปรรูปในเขตเศรษฐกิจตาม
แนวชายแดน 2 จังหวัด ตามถนนหมายเลข 24 และสามารถเชื่อมโยงภาคกลาง และภาคตะวันออก 
การแปรรูปควรมกีารพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีในการแปรรูปสูงขึ้นกว่าเดิม ที่ส าคัญควรจัดหาพ้ืนที่
สาธารณะในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีในการแปรรูป
ระดับสูงขึ้นกว่าเดิม 

 
4.4) รถไฟระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ มีการใช้เส้นทางจังหวัดสุรินทร์และจังหวัด

บุรีรัมย์ด้วยรถยนต์มากขึ้น เพ่ือลดปัญหาจราจรติดขัด ควรมีการส่งเสริมการใช้รถไฟให้มากขึ้น 
 
4.5) จัดตั้งวิทยาลัยการแพทย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การพัฒนาเป็นเมืองกีฬาระดับนานาชาติ 

ท าให้ต้องมีการรองรับด้านการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน แล้วโรงพยาบาลในพ้ืนที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้
มากน้อยเพียงใด ฉะนั้น จึงท าให้เกิดแนวคิดในการสร้างบุคลากรด้านการแพทย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
ในการรองรับการเติบโตของเมืองกีฬา และขอจัดตั้งวิทยาลัยการแพทย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่ง



3-52 

บุรีรัมย์เป็นเมืองท่องเที่ยวและกีฬา เพ่ือการรองรับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ มีการสร้าง
บุคลากรด้านการแพทย์วิทยาศาสตร์การกีฬาในการรองรับการเติบโตของเมืองกีฬาบุรีรัมย์เป็นเมือง
แข่งรถและเมืองกีฬา เพ่ือรองรับปัญหาเรื่องอุบัติเหตุความฉุกเฉินที่เกิดจากการแข่งขัน และมีความ
พร้อมในการส่งต่อผู้ป่วยไปจังหวัดที่มีศักยภาพเพียงพอ  

 
4.6) การเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ภายในจังหวัดบุรีรัมย์และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน

บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ได้ค้นพบ แหล่งท่องเที่ยวใหม่เป็นรอยเท้าพุทธบาทตามแนวชายแดน และจังหวัด
บุรีรัมย์มีปราสาทเขาพนมรุ้ง และปราสาทเมืองต่ า ที่สามารถเชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชาได้ ในปี 
2559 ประเทศกัมพูชามีแนวโน้มขอยกระดับแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งเป็นมรดกโลกในบริเวณจังหวัด
พะตะบอง จังหวัดเสียมเรียบ จังหวัดศรีโสภณ จังหวัดอุดรมีชัย จังหวัดบันเตียเมียนเจย ซึ่งมีระยะทาง
ห่างจากชายแดนประมาณ 25 กิโลเมตร ถือเป็นโอกาสในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับกัมพูชา 
โดยเฉพาะเชื่อมโยงบ้านเจา้พระยาอภัยภูเบศร์ 

ระยะทางจากจุดผ่อนปรนช่องสายตะกูไปเสียมเรียบประมาณ 193 กิโลเมตร เป็นระยะทางที่
ไกลกว่าจากด่านช่องจอมไปจังหวัดเสียมเรียบ ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร และระยะทางจาก
ด่านช่องสะง าในจังหวัดเสียมเรียบประมาณ 130 กิโลเมตร จุดเด่นของจุดผ่อนปรนช่องสายตะกู คือ 
ถนนทางเรียบ ไม่มีภูเขา จึงมีความจ าเป็นในการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรมีข้อได้เปรียบด่านช่อง
จอมและด่านช่องสะง า 

สิ่งที่พบจากแหล่งท่องเที่ยวในบุรีรัมย์ เช่น ปราสาทเขาพนมรุ้ง ภายในบริเวณมีกลิ่นปัสสาวะ 
และมีเศษขยะ เช่น เศษกระจก ขวดเบียร์ เป็นต้น ไม่มีอารยสถาปัตย์ภายในแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และเด็ก นอกจากนี้ ยังมีผู้น าเที่ยวที่รู้เรื่อง
ประวัติศาสตร์ที่แท้จริงน้อยทีส่ามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวได้ชัดเจน 

 
5) ความต้องการเชิงพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ 

5.1) มีความต้องการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจแปรรูปสินค้าเกษตร โดยการน าวัตถุดิบทางการเกษตรทั้ง
ในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์และวัตถุดิบทางการเกษตรจากประเทศกัมพูชา เช่น มันส าปะหลัง ยางพารา 
เป็นต้น เข้ามาแปรรูปการเกษตรให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนสามารถสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและ
องคก์รเกษตรกรส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางการตลาด การน าวัตถุดิบน าเข้ามา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ควร
มีการส่งเสริมผู้ประกอบการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจเพ่ือน ามาแปรรูปเพ่ิมมูลค่า
ก่อนส่งออกไปประเทศที่ 3  

5.2) ควรมีการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือจากโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังไปผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือน าไปขายในประเทศกัมพูชา 

5.3) ควรมีการส่งเสริมใช้มูลช้างมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือน าไปใส่ในนาข้าว แล้วส่งเสริมข้าวอินทรีย์
จากมูลช้าง 

5.4) ควรมีการส่งเสริมการแปรรูปยางพาราให้มากข้ึน เช่น ยางรถยนต์ ถุงยางอนามัย เป็นต้น 
 
  



3-53 

 
สภาพความเป็นจริงจุดผ่อนปรนช่องสายตะกู ตั้งอยู่ที่ บ้านสายโท 6 ใต้ ต าบลจันทบเพชร 

อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ตรงข้ามกับ บ้านจุ๊บโกกี ต าบลอ าปึก อ าเภอบัณเตียอ าปึน  จังหวัด
อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา  

 

 
           ภาพที่ 3-27 แสดงที่ตั้งจุดผ่อนปรนช่องสายตะกู อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
การยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรควรมีความชัดเจน เดิมเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือ

มนุษยธรรม เปิดท าการวันที่ 14 กันยายน 2554 เปิดสัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันศุกร์และวันเสาร์ เวลา 
08.00–15.00 น. และในวันที่ 14 มิถุนายน 2557 ยกระดับเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องสายตะกู 
ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดท าการทุกวัน เวลา 08.00–15.00 น. มีการ
ประเมินผลการด าเนินการร่วมกันทุก 6 เดือน เพ่ือพิจารณาแนวโน้มในอนาคตในการพัฒนาเป็นจุด
ผ่านแดนถาวร  

ในวันที่ 18 กันยายน 2557 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรจากผล
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนถาวร และเห็นควรให้จังหวัดบุรีรัมย์
ด าเนินการในรายละเอียด เช่น การขอใช้พื้นที ่ความเหมาะสมในการขยายเวลาเปิดท าการ การเตรียม
ความพร้อมในการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร เป็นต้น รวมทั้งให้กระทรวงต่างประเทศตรวจสอบ
ความพร้อมของกัมพูชาไปพร้อมกัน  

จากภาพที่ 3–28 ถึง ภาพที่ 3–34 การศึกษาการค้าชายแดนในปี 2556 และในปี 2558 ได้
ประมวลภาพในช่วงเวลาเดียวกันมาเปรียบเทียบเพ่ือให้เห็นความแตกต่างในแต่ละปี  

 
 

4. องค์ประกอบส าคัญเพื่อพัฒนาจุดผ่อนปรนช่องสายตะกูให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร 
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           ภาพที่ 3-28 เปรียบเทียบสภาพพื้นที่การค้าฝั่งไทย ปี 2556 และปี 2558 

 

 
           ภาพที่ 3-29 เปรียบเทียบสภาพพื้นทีก่ารค้าฝั่งไทย ปี 2556 และปี 2558 
 

 
           ภาพที่ 3-30 เปรียบเทียบสถานการณ์การค้าฝั่งไทย ปี 2556 และปี 2558 
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           ภาพที่ 3-31 เปรียบเทียบสภาพพื้นที่การค้าฝั่งไทย ปี 2556 และปี 2558 

 
จากภาพสิ่งที่พบ คือ ในปี 2558 การค้ามีแนวโน้มลดลง และมีคนกัมพูชาข้ามด่านน้อยลง  

การยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร สิ่งส าคัญเริ่มจากการเปิดบ่อนคาสิโน ซึ่งเชื่อว่า มีแนวโน้มการ
เกิดข้ึนของชุมชนดังตัวอย่างทีจุ่ดผ่านแดนถาวรช่องสะง า  

 

 
           ภาพที่ 3-32 เปรียบเทียบสภาพพื้นที่การค้าฝั่งกัมพูชา ปี 2556 และปี 2558 
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           ภาพที่ 3-33 เปรียบเทียบสภาพพื้นที่การค้าฝั่งกัมพูชา ปี 2556 และปี 2558 

 

 
           ภาพที่ 3-34 เปรียบเทียบสภาพพื้นที่การค้าฝั่งกัมพูชา ปี 2556 และปี 2558 

 
ดังนั้น การยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรช่องสายตะกู ควรมีการบริหารจัดการในเชิงพ้ืนที่ให้

ดี เพื่อป้องกันปัญหาบุกรุกของพ้ืนที่ในการสร้างชุมชน ซึ่งการขยับถอยออกมาจากบริเวณจุดผ่อนปรน
ช่องสายตะกู ส่งผลให้คนไทยและคนกัมพูชาเข้ามาซื้อสินค้าลดลงท าให้ยอดขายสินค้าลดลง มีต้นทุน
ในการเดินทางเพ่ิมข้ึน เห็นความแตกต่างจากการเปรียบเทียบดังภาพที่ 3–35 ถึง ภาพที่ 3–36 
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             ภาพที่ 3-35 เปรียบเทียบความแตกต่างด้านการค้าจุดผ่อนปรนช่องสายตะกู ปี 2556 และปี 2558 

 

 
             ภาพที่ 3-36 เปรียบเทียบความแตกต่างด้านการค้าจุดผ่อนปรนช่องสายตะกู ปี 2556 และปี 2558 
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             ภาพที่ 3-37 เปรียบเทียบความแตกต่างการค้าจุดผ่อนปรนช่องสายตะกู ปี 2556 และปี 2558 

 

 
             ภาพที่ 3-38 เปรียบเทียบความแตกต่างการค้าด่านฝั่งกัมพูชา ปี 2556 และปี 2558 

 
สิ่งที่พบ ส่วนใหญ่การค้าตามแนวชายแดนตั้งแต่จังหวัดเลยถึงจังหวัดบุรีรัมย์ มีสินค้าการค้า

ชายแดนลดลง ที่ส าคัญมีสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ของไทยวางจ าหน่ายจ านวนมากบริเวณฝั่งประเทศกัมพูชา 
ตลอดจนมีการลอกเลียนแบบสินค้าไทยจ านวนมาก ซึ่งปัจจุบันการลอกเลียนแบบสินค้ารสชาติมีความ
ใกล้เคียงกับสินค้าไทยมาก  

ที่ผ่านมา จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กเป็นตัวอย่างที่ดี มีความพร้อมในทุกด้าน แต่ไม่สามารถให้
ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณด่านออกไปได้ ดังนั้นการยกระดับจุดผ่อนปรนช่องสายตะกูเป็นจุดผ่านแดน
ถาวร ปัจจุบันจุดผ่อนปรนช่องสายตะกูได้มีการเตรียมพร้อมในเรื่องการสร้างตลาดได้เป็นอย่างดี โดยตั้ง
ห่างจากพ้ืนที่กันชนประมาณ 250 เมตร ปัจจุบันมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานกับเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง เช่น ศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง ด่านกักกันโรคพืชและสัตว์ ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น 
ไม่มากเท่าที่ควร หากมีการขนส่งสินค้าเกินจ านวน ต้องแจ้งตามมาตรา 5 ทวิ พรบ.ศุลกากร พ.ศ. 2480 
ให้ศุลกากรในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบทราบล่วงหน้าและเดินทางมาตรวจปล่อยสินค้าในวันที่ก าหนด  
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จุดผ่อนปรนช่องสายตะกู มีการสร้างตลาดใหม่ พบว่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาจ าหน่าย
สินค้ามีเพ่ิมขึ้น รายละเอียดตามภาพที่ 3–39 อีกหนึ่งเหตุผลส าคัญในการยกระดับเป็นจุดผ่านแดน
ถาวร คือ การสร้างบ่อนคาสิโนที่บ้านจุ๊บโกกี ต าบลอ าปึก อ าเภอบัณเตียอ าปึน จังหวัดอุดรมีชัย ส่งผล
ให้มีโอกาสที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเล่นการพนันมากขึ้น คนในพ้ืนที่มีการขายวัตถุดิบในการผลิตให้บ่อน
คาสิโนได้มากขึ้น เช่น พืชผักสวนครัวเพ่ือใช้ประกอบอาหารในคาสิโน แต่การซื้อสินค้าของบ่อน
คาสิโน มี 2 สาเหตุ คือ สาเหตุที่ 1 ซื้อสินค้าจ านวนมากเพ่ือไปประกอบอาหารภายในบ่อนคาสิโน 
สาเหตุที่ 2 ซื้อสินค้าจ านวนมาก เพ่ือไปแบ่งขายท าหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลาง เพ่ือกระจายสินค้าใน
พ้ืนที่ชั้นใน ท าให้ส่วนแบ่งการค้าของผู้ประกอบการคนไทยตามแนวชายแดนลดลง  
 

 
             ภาพที่ 3-39 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการข้ามจุดผ่อนปรนช่องสายตะกู ปี 2556 และปี 2558 

 
ปัญหาและอุปสรรคด่านช่องสายตะกู 

1) ความไม่ชัดเจนตามแนวชายแดนในเรื่องพรมแดน 
2) การบริหารจัดการด่านในการยกระดับ ซึ่งมีการตั้งตลาดนัดห่างจากชายแดนฝั่งไทย

ประมาณ 250 เมตร และฝั่งกัมพูชาประมาณ 280 เมตร ท าให้คนไทยและคนกัมพูชาที่มาซื้อสินค้ามี
ต้นทุนในการเดินทางมาซื้อสินค้า คนกัมพูชาที่มาซื้อสินค้าส่วนใหญ่เป็นแม่ค้าที่มาซื้อสินค้าแล้วไปขาย
ต่อในหมู่บ้านฝั่งกัมพูชา ส่วนคนไทยที่เดินทางไปฝั่งกัมพูชา ส่วนใหญ่มองว่ามีต้นทุนในการเดินทาง จึง
เลือกที่จะไม่เดินทางไปตลาดฝั่งกัมพูชา 

3) การตรวจคุมเข้มของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของไทย ส่งผลให้คนกัมพูชาข้ามมาซื้อ
สินค้าท่ีตลาดนัดฝั่งไทยลดน้อยลง 

4) ผู้ประกอบการบริเวณตลาดนัดฝั่งไทยมีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง ส่งผลให้
พฤติกรรมคนกัมพูชาเปลี่ยนไป เช่น พฤติกรรมเดิม เคยซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการรายใดก็ซื้อกับราย
นั้นตลอด แต่ปัจจุบันคนกัมพูชาซื้อสินค้ามีการสอบถามราคาก่อนซื้อ หากร้านค้าไหนขายถูกก็ไปซื้อ
สินค้าท่ีขายราคาถูกท่ีสุด เป็นต้น 

5) การรุกเข้ามาของสินค้าจีน มาเลเซีย และเวียดนาม ส่งผลกระทบต่อสินค้ าไทยใน
อนาคต 
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6) โครงสร้างพ้ืนฐานของฝั่งไทยยังไม่มีความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ อาคารท าการ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง 
ตรวจกักกันโรคพืช และสัตว์ และพ้ืนที่กักกันโรคพืชและสัตว์ ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น 

7) การเป็นจุดผ่อนปรนท าให้การขนส่งสินค้าไม่สะดวก หากมีการขนส่งสินค้าเกินจ านวน
ต้องแจ้งศุลกากรในพื้นทีต่ามมาตรา 5 ทวิ พรบ.ศุลกากร พ.ศ. 2480 ให้แจ้งศุลกากรช่องจอมล่วงหน้า
และเดินทางมาตรวจปล่อยสินค้าในวันที่ก าหนด จึงท าให้เกิดความล าบากในการขนส่งสินค้า 

8) ค่าเช่าที่ในการขายสินค้าฝั่งไทยที่มีราคาสูง ค่าเซ้งล็อคจากผู้ได้รับสิทธิรายแรก
ประมาณโดยเฉพาะการเป็นเจ้าของล็อคขายสินค้าที่มีราคา 35,000 บาทต่อล็อค ราคาในปัจจุบันสูง
ถึง 120,000 บาทต่อล็อค  

9) การเปิดบ่อนคาสิโนที่บ้านจุ๊บโกกี ต าบลอ าปึก อ าเภอบัณเตียอ าปึน จังหวัดอุดรมีชัย 
และถ้าด่านมีการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร ส่งผลให้มีโอกาสที่นักท่องเที่ยวมาเล่นพนันมากขึ้น 
คนในพ้ืนที่มีการขายวัตถุดิบให้กับบ่อนคาสิโนได้มากขึ้น 

10)  มีการค้าขายตามการเปิดด่านทุกวัน แต่ปริมาณการขายสินค้าส่วนใหญ่เป็นวันศุกร์-
วันอาทิตย์ วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีแทบไม่มีคนกัมพูชาเข้ามาซื้อสินค้าที่ตลาดฝั่งไทย และคนไทยที่
ข้ามไปฝั่งกัมพูชากม็ีจ านวนน้อยมาก 

 
ความพร้อมในการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรช่องสายตะก ู

1) มีมติเห็นชอบในหลักการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรจากผลการประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดน และเห็นควรให้จังหวัดบุรีรัมย์ด าเนินการใน
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการยกระดับเป็นด่านถาวร 

2) ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน มีการประชุมผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด
บุรีรัมย์-จังหวัดอุดรมีชัย-จังหวัดเสียมเรียบ เพ่ือเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ระหว่างกัน 

 2.1) การศึกษา/จัดท ารายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการยกระดับเป็นจุด
ผ่านแดนถาวร อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 2.2) การวางระบบไฟฟ้า เพ่ือขยายเขตบริการไฟฟ้าในพ้ืนที่ตลาดจุดผ่อนปรนช่อง
สายตะกู อยู่ระหว่างการส ารวจพื้นที่ 

 2.3) การขอเพิกถอนพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา จ านวน 500 ไร่ เพ่ือกันเป็น
พ้ืนที่ส าหรับจัดตั้งจุดผ่านแดนถาวรช่องสายตะกู อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2.4) กระทรวงต่างประเทศประสานงานด้านความพร้อมกับทางการกัมพูชาควบคู่อีก
ทางหนึ่งในการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร 
 

องค์ประกอบส าคัญเพื่อยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรช่องสายตะก ู
1) องค์ประกอบในการพิจารณาการยกระดับ  

1.1) ความเห็นพ้องกันอย่างเป็นทางการของรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศกัมพูชา ใน
การยกระดับจุดผ่อนปรนช่องสายตะกูเป็นจุดผ่านแดนถาวร 

1.2) ปริมาณคนเข้า-ออกของทั้งสองประเทศและจากประเทศท่ีสาม 
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1.3) ความพร้อมของเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน สิ่งปลูกสร้างใน
พ้ืนที่รองรับการงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด่านชายแดน 

1.4) หน่วยงานที่จะปฏิบัติงานในด่านชายแดน ได้แก่ ตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร กักกัน
โรคพืชและสัตว์ เป็นต้น 

1.5) ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ มูลค่าการค้าที่เกิดขึ้น 
1.6) ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน เช่น ปัญหาความม่ันคง ปัญหาเส้นเขตแดน เป็นต้น  

2) ข้อจ ากัดในการยกระดับ คือ การขอเพิกถอนพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา จ านวน 
500 ไร่ เพ่ือกันเป็นพ้ืนที่ส าหรับจัดตั้งจุดผ่านแดนถาวรช่องสายตะกู อยู่ระหว่างการพิจารณาจาก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
สิ่งท่ีต้องพัฒนาเพิ่มเติมในการรองรับการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรช่องสายตะกู 

1) ควรมีการวางแผนด้านการบริหารจัดการที่ดี และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ามา
ปฏิบัติงาน เพ่ืออ านวยความสะดวกและความพร้อมในการเป็นจุดผ่านแดนถาวร แยกจุดตรวจสินค้า
และคนออกจากกัน เช่น ศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง ตรวจกักกันโรคพืชและสัตว์ เป็นต้น 

2) เมื่อมีการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร ควรมีวิธีการพัฒนาประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่
ให้มากขึ้น เ พ่ือให้คนในชุมชนได้ประโยชน์จากการเป็นจุดผ่านแดนถาวร เช่น การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของคนในพ้ืนที่ให้มีการผลิตสินค้าให้เข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพื่อการส่งออกให้มากข้ึน เป็นต้น 

3) ควรมีมาตรการในการป้องกันจากการจัดตั้งบ่อนคาสิโนในฝั่งกัมพูชา เพ่ือให้ได้รับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจน้อยที่สุด เช่น ก าหนดเกณฑ์กลุ่มคนไทยที่เดินทางออกไปเล่นพนันด้วยการ
จ ากัดระดับรายได้ อายุ เป็นต้น และไม่ให้คนในพ้ืนที่เข้าไปเล่นพนัน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทาง
สังคม 

4) ควรมีมาตรการในการตรวจสอบสินค้าที่ลักลอบน าเข้าและผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติด ไม้
พะยูง แรงงานหลบหนีเข้าเมือง เป็นต้น ตลอดจนมาตรการในการคุมเข้มการเข้า–ออก ตามช่องทาง
ธรรมชาติ ตลอดแนวชายแดน 

5) ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการค้าชายแดนต่าง ๆ เช่น สร้างอาคารรองรับ
นักท่องเที่ยว  

6) ควรมีการประเมินในการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรว่า เมื่อยกระดับแล้ว  มีมูลค่า
เกินดุล และมีการรองรับปัญหาความมั่นคงในการเปิดบ่อนคาสิโนมากน้อยเพียงใด 

 
ปัจจัยท่ีส่งต่อการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร 

1) ความหนาแน่นของประชาชนในพ้ืนที่ตามแนวชายแดนของไทยและกัมพูชา ซึ่งพิจารณา
จาก อาชีพ รายได้ การเพาะปลูก ฐานการผลิตในพ้ืนที่ ศักยภาพการเพาะปลูก ตลอดจนความคุ้มค่า
ในอนาคต  

2) ความสัมพันธ์ทางการเมืองทั้งระดับส่วนกลางและระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะระดับท้องถิ่น
อยู่ในระดับที่ดี ส่วนในเรื่องความขัดแย้งตามแนวชายแดน จะต้องตระหนัก แต่ไม่ตระหนกที่เป็น
อุปสรรคต่อการค้าชายแดน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการปัญหาความขัดแย้ง 
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ความกังวลในการกระจายสินค้าภายในประเทศกัมพูชาของผู้ประกอบการคนไทยมีความ
เชี่ยวชาญน้อย เมื่อเทียบกับผู้ประกอบการคนเวียดนาม คนเกาหลีใต้ ซึ่งเข้ามาลงทุนจ านวนมากและ
มีการบริหารจัดการในเชิงพ้ืนที่ที่ดีครอบคลุมพ้ืนที่ชั้นใน ส่วนสินค้าไทย ส่วนใหญ่จ าหน่ายตามแนว
ชายแดนไทย พ้ืนที่ชั้นใน สินค้าไทยมีจ าหน่ายลดน้อยลง ฉะนั้นผู้ประกอบการคนไทยควรมีการ
จ าหน่ายสินค้าแบบเชิงรุกมากข้ึน 
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สภาพความเป็นจริง 

จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ตั้งอยู่ที่ บ้านด่านพัฒนา หมู่ 1 และ 14 ต าบลด่าน อ าเภอกาบเชิง 
จังหวัดสุรินทร์ โดยฝั่งตรงข้ามด้านกัมพูชาเป็นชุมชนโอร์เสม็ด อ าเภอส าโรง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศ
กัมพูชา 
 

 
             ภาพที่ 3-40 เปรียบเทียบสภาพพื้นทีจุ่ดผ่านแดนถาวรช่องจอม ปี 2556 และปี 2558 
 

 
             ภาพที่ 3-41 เปรียบเทียบสภาพพื้นทีจุ่ดผ่านแดนถาวรช่องจอม ปี 2556 และปี 2558 

 

5. การพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดนที่เหมาะสมของจังหวัดสุรินทร์ 
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             ภาพที่ 3-42 เปรียบเทียบสภาพพื้นทีจุ่ดผ่านแดนถาวรช่องจอม ปี 2556 และปี 2558 
 
 การเปิด-ปิดจุดผ่านแดนถาวรในปี 2556 และปี 2558 กรณีที่มีผู้ป่วยคนกัมพูชามารักษาพยาบาล 
ด้วยความเป็นมนุษยธรรม เจ้าหน้าที่ประจ าด่านมีการอนุญาตให้เข้าไปรับการรักษาได้ ท าให้ได้รับ
คุณค่าทางใจมากกว่าคุณค่าทางเงิน แต่มูลค่าที่โรงพยาบาลตามแนวชายแดนใช้จ่ายเพ่ือ เป็นค่า
รักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยคนกัมพูชามากน้อยเพียงใด ไม่มีข้อมูลในเชิงปริมาณ เพราะถือว่าประเทศ
ไทยเสียโอกาสทางการเงินในการน าเงินดังกล่าวไปรักษาคนไทยด้วยกัน เพ่ือให้ผู้ป่วยคนกัมพูชาได้ตะ
หนักถึงการเสียสละของคนไทย เพ่ือการรักษาผู้ป่วยคนกัมพูชา 
 การเปิด–ปิดด่าน ตั้งแต่เวลา 06.00–22.00 น. ข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าน าเข้า–ส่งออกผ่านจุด
ผ่านแดนถาวรช่องจอม หลังเวลา 19.00 น. จนถึง 22.00 น. มีจ านวนมากน้อยเพียงใด มูลค่าจ านวน
สินค้าน าเข้า–ส่งออก คุ้มค่ากับงบประมาณในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พนักงานประจ าจุดผ่าน
แดนถาวรหรือไม่ หรือเพียงเพราะการขยายเวลาการเปิดด่านเพ่ือเอ้ือต่อคนเล่นการพนันในบ่อน
คาสิโนตรงข้ามกับบริเวณจุดผ่านแดนถาวร 
 

 
             ภาพที่ 3-43 เปรียบเทียบสภาพพื้นทีจุ่ดผ่านแดนถาวรช่องจอม ปี 2556 และปี 2558 
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             ภาพที่ 3-44 เปรียบเทียบสภาพพื้นทีจุ่ดผ่านแดนถาวรช่องจอม ปี 2556 และปี 2558 

 

 
             ภาพที่ 3-45 เปรียบเทียบสภาพพื้นทีจุ่ดผ่านแดนถาวรช่องจอม ปี 2556 และปี 2558 

 

 
             ภาพที่ 3-46 ประมาณการคนเข้า-ออกจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ปี 2556 และปี 2558 
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ในปี 2556 จ านวนคนไทยที่ผ่านด่านข้ามไปเล่นบ่อนคาสิโนวันธรรมดา ยกเว้นวันพุธ จ านวน
ประมาณ 1,500 คนต่อวัน ส่วนวันพุธ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ จ านวนประมาณ 3,000 คนต่อวัน มี
จ านวนคนกัมพูชาที่ผ่านด่าน เพ่ือมาซื้อสินค้าในวันธรรมดา ยกเว้นวันพุธ จ านวนประมาณ 300 คน 
ส่วนวันพุธ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ จ านวนประมาณ 700 คนต่อวัน นอกจากนี้ มีประชากรแฝง
ประมาณ 300 คน และแรงงานที่ไปเช้า–เย็นกลับประมาณ 300 คน 

แต่ในปี 2558 จ านวนคนไทยที่ผ่านด่านข้ามไปบ่อนคาสิโนวันธรรมดา ยกเว้นวันพุธ จ านวน
ประมาณ 200 คนต่อวัน ส่วนวันพุธ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ จ านวนประมาณ 500 คนต่อวัน และมี
จ านวนคนกัมพูชาที่ผ่านด่าน เพ่ือมาซื้อสินค้าในวันธรรมดา ยกเว้นวันพุธ จ านวนประมาณ 200 คน 
ส่วนวันพุธ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ จ านวนประมาณ 300 คนต่อวัน นอกจากนี้มีประชากรแฝง
ประมาณ 1,000 คน ซึ่งเมื่อปี 2556 มีประชากรแฝงเพียงประมาณ 300 คน 
 

 
             ภาพที่ 3-47 เปรียบเทียบประมาณจ านวนร้านค้าและจ านวนมอเตอร์ไซด์รับจ้างจุดผ่านแดนถาวรช่อง  

จอม ปี 2556 และปี 2558 
 
จากปี 2556 มีร้านค้าเปิดตลาดนัดทุกวันพุธและวันเสาร์ จ านวนประมาณ 1,000 ร้าน 

ร้านค้าในวันเสาร์มากกว่าวันพุธ ปัจจุบันในปี 2558 มีจ านวนลดลงประมาณ 300 ร้าน และร้านค้าใน
วันเสาร์มากกว่าวันพุธ ส่วนรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างปี 2556 ในวันธรรมดายกเว้นวันพุธ จ านวน
ประมาณ 40 คันต่อวัน ส่วนวันพุธ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ จ านวน 120 คันต่อวัน ซึ่งเกิดการรับจ้าง
เพ่ิมมากข้ึน ปัจจุบันในปี 2558 รถมอเตอร์ไซด์รับจ้างวันธรรมดา ยกเว้นวันพุธ จ านวน 30 คันต่อวัน 
ส่วนวันพุธ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ จ านวน 100 คันต่อวัน ส่งผลให้รถมอเตอร์ไซด์รับจ้างมีรายได้
ลดลง เพราะมีคนกัมพูชาเข้ามาลดลง 
 

 
                ภาพที่ 3-48 แสดงสถิติมูลค่าสินค้าส่งออกและสินค้าน าเข้าจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม 
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ตารางที่ 3-26 แสดงสินค้าส่งออก จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ปี 2556-2558F 
ล าดับ  สินค้าส่งออก 2556  2557   %YoY   2558F   %YoY  

1   น้ ามันเชื้อเพลิง  1,383.4  1,741.0  26 857.0  -51 
2   เครื่องดื่มน้ าผลไม้  32.4  50.6  56 70.6  40 
3   เครื่องดื่มน้ าอัดลม  11.6  20.8  79 48.0  131 
4   เครื่องดื่มน้ าชาเขียวโออิชิ  2.8  14.3  421 46.5  225 
5   เมล็ดพลาสติก (คลังทัณฑ์บน)  -    -    n/a 35.6  n/a 
6   ปูนซีเมนต์ถุง  59.6  65.9  11 35.1  -47 
7   นมถั่วเหลือง  11.5  19.3  67 32.6  69 
8   ผงชูรส  3.2  16.9  432 23.9  42 
9   กระเบื้อง  28.3  37.2  31 23.6  -37 
10   ครีมเทียมข้นหวาน  0.9  22.8  2481 13.4  -41 
11   อื่น ๆ  316.2  470.5  49 379.2  -19 

 รวม  1,850  2,459  33 1,565  -36 
ที่มา : ด่านศุลกากรช่องจอม, 2558 
 

มูลค่าสินค้าที่ส่งออก 10 อันดับแรก เป็นจ าพวกสินค้าจ าเป็น สินค้าบริโภค สินค้าเกี่ยวกับ
วัสดุก่อสร้าง เป็นสินค้าส่งออกที่ไม่ได้ผลิตในพ้ืนที่ เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง เครื่องดื่มผลไม้ เครื่องดื่ม
น้ าอัดลม เครื่องดื่มน้ าชาเขียวโออิชิ นมถั่วเหลือง ปูนซีเมนต์บรรจุถุง ผงชูรส กระเบื้อง ครีมเทียมข้น
หวาน รถขุดดิน เบียร์ รถยนต์ เครื่องดื่ม ผลไม้ พืช ผัก เนื้อสัตว์ เป็นต้น สินค้าส่งออกล าดับแรก ๆ 
เป็นสินค้าที่มาจากส่วนกลาง ส่วนสินค้าที่มาจากพ้ืนที่และจังหวัดใกล้เคียง ส่วนใหญ่อยู่ล าดับหลัง  ๆ 
เป็นต้นไป เช่น พันธุ์ยาง ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง เป็นต้น   

 
โอกาสของการส่งออกสินค้า  
1) พันธุ์ยาง ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง ส่งออกไปเพาะปลูกท่ีกัมพูชา แล้วน ากลับมาขายให้ไทย 

ชี้ให้เห็นความส าคัญของการใช้พ้ืนที่ของประเทศเพ่ือนบ้านในการเพาะปลูกแล้วน าผลผลิตกลับมายัง
ประเทศไทย   

2) พืชผลทางเกษตร เช่น หอม กระเทียม ผักสด ไก่ ขนมขบเคี้ยว น้ าหวานปรุงแต่งรส 
เครือ่งประทินโฉม เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องใช้สอยในชีวิตประจ าวัน เป็นต้น 

3) โอกาสเป็นจุดกระจายสินค้าที่ส าคัญ เช่น ด่านช่องจอม เป็นต้น ซึ่งการส่งออกผ่านด่าน
ช่องจอมเป็นลักษณะเหมือน สปริงบอร์ด ในตลาดในพื้นที่และกระจายไปยังภูมิภาคอ่ืน ๆ ของกัมพูชา 
โดยให้พื้นที่ในเขตจังหวัดตามแนวชายแดนกัมพูชา เช่น อุดรมีชัย กัมปงธม เป็นต้น เป็นสปริงบอร์ดใน
การกระจายสินค้าไทยไปยังพื้นท่ีตอนล่างหรือชั้นในของกัมพูชา  

ผลการศึกษาศูนย์ ROC ผลดังภาพที่ 3–49 
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                ภาพที่ 3-49 แสดงอุตสาหกรรมที่มีโอกาสจัดตั้งในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแปรรูปและเขตปลอดอากร 
 

จากภาพที่ 3–49 คือ ความต้องการสินค้าของคนกัมพูชา และได้ท าการส ารวจและล าดับ
ความส าคัญให้เรียบร้อยในแต่ละอุตสาหกรรม พบว่า สินค้าส่วนใหญ่ไม่ได้ผลิตในพ้ืนที่ และมีการใช้
เทคโนโลยีที่ไม่สูงมากในการผลิต ถ้าหากมีการผลิตสินค้าเหล่านี้ในพ้ืนที่ เป็นโอกาสที่ดีส าหรับการ
ผลิตทีส่ามารถผลิตได้ ไม่ว่าตามแนวชายแดนทั้งสุรินทร์หรือบุรีรัมย์  
 
ตารางที่ 3-27 แสดงสินค้าน าเข้า จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ปี 2556-2558F 
ล าดับ  สินค้าน าเข้า 2556  2557   %YoY   2558F   %YoY  

1 มันส าปะหลัง (มันเส้น) 127.0 230.5 82 957.8 315 
2 เม็ดพลาสติก (โอนย้ายภายในประเทศ) - 7.7 n/a 35.6 359 
3 ถ่านไม ้ 2.2 12.5 475 29.3 134 
4 เม็ดพลาสติก (ช าระขายภายในประเทศ) - 4.5 n/a 10.4 129 
5 รถจักรยานสองล้อเก่าใช้แล้ว 3.3 2.0 -38 6.4 212 
6 รถบรรทกุเก่าใช้แล้ว 0.3 0.5 46 6.3 1,298 
7 รถแทร็กเตอร์ขุด-ตักเก่าใช้แล้ว - 0.3 n/a 3.4 1,084 
8 หวายเส้น 2.2 1.9 -11 2.7 43 
9 มันเทศ (ใช้ฟอร์ม ดี) 0.1 0.1 40 2.2 1468 
10 รถแทร็กเตอร์ดันดินเก่าใช้แล้ว 1.2 2.2 76 2.0 -11 
11 อื่น ๆ 167.8 206.6 23 146.6 -29 

รวม 304.1  469.0  54 1,202.5  156 
ที่มา : ศุลกากรช่องจอม, 2558 
 

มูลค่าสินค้าน าเข้าจากกัมพูชาผ่านจุดผ่านแดนช่องจอมในปี 2557–2558 ส่วนใหญ่เป็น
ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นมาก เช่น มันส าปะหลัง (มันเส้น) ถ่านไม้ เห็ด หวายเส้น มันเทศ กาก
มะพร้าว เปลือกบง เป็นต้น ผลผลิตบางชนิดได้จากธรรมชาติและเป็นสมุนไพร ผู้ประกอบการคนไทย
ได้น าเข้าเพ่ือแปรรูปสินค้า โดยมีกลุ่มเป้าหมายร้านค้าบริเวณเยาวราช เพ่ือจ าหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้า
ชาวจีน ลักษณะแบบนี้ สามารถท าการเกษตรแบบมีสัญญา (Contract Farming) เพ่ือให้เกิดความ
เชื่อมั่นและมั่นใจแก่ผู้ประกอบการในพ้ืนที่มากข้ึน  
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 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม 
 1) การเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล ตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เข้ามาบริหาร
ประเทศและจัดระเบียบชายแดนมีความเข้มงวดในการตรวจคนผ่านเข้า–ออกด่าน ต้องมีหนังสือ
เดินทาง หรือหนังสือผ่านแดนเดิมที่มีการอนุโลมในการเข้า–ออก เพ่ือให้ประชาชนของทั้งสองประเทศ
ได้เดินทางไปซื้อ–ขายสินค้าในพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ ส่งผลต่อการซื้อ–ขายสินค้าตามแนวค้าชายแดนลดลง 
แต่ในวันที่มีตลาดนัดได้มีการผ่อนผันให้คนกัมพูชาเข้ามาซื้อ–ขายสินค้าได้ เฉพาะวันพุธและวันเสาร์ 
  แนวทางในการแก้ปัญหา 
  ควรมีการปรึกษาหารือระหว่างกันในระดับผู้บริหารประเทศให้มีการปรับเปลี่ยนข้อก าหนดที่
เอ้ือต่อการค้าให้มากขึ้น เพ่ือให้ผู้ประกอบการตามแนวชายแดนอยู่ได้ เนื่องจากในปัจจุบันมี
ผู้ประกอบการหลายรายได้ปิดกิจการลง 
 
 2) การซื้อ-ขายสินค้าระหว่างคนไทยและคนกัมพูชา ภาษาที่ใช้ในการสนทนาส่วนใหญ่ใช้ภาษา
กัมพูชา ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้ บางรายต้องใช้ล่ามในการติดต่อธุรกิจ 
ท าให้เป็นอุปสรรคและขาดโอกาสในการเจรจาการค้ากับกัมพูชา 
  แนวทางในการแก้ปัญหา 
  ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในการเรียนรู้และฝึกพูดภาษากัมพูชาเพ่ือใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารทางธุรกิจเองโดยตรง เพ่ือให้มีความสะดวกมากขึ้น 
 
 3) รถไทยเข้าไปในกัมพูชาได้ 40 คันต่อวัน และระยะทางห่างจากด่านไม่เกิน 40 กิโลเมตร จึงท า
ให้เป็นอุปสรรคต่อการติดต่อค้าขาย หากต้องการขนส่งสินค้าจากพ้ืนที่ชั้นใน เช่น ต้องการขนส่งสินค้า
จากจังหวัดกัมปงธม ห่างจากชายแดนประมาณ 200 กิโลเมตร ไม่สามารถน ารถเข้าไปขนส่งสินค้าได้ 
ท าให้มีต้นทุนในการขนส่งสินค้าและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 
  แนวทางในการแก้ปัญหา 
  ควรมีการปรึกษาหารือระหว่างกันในระดับผู้บริหารประเทศในการก าหนดข้อตกลงร่วมกัน
ด้านการขนส่งสินค้า เพ่ือประโยชน์ในการค้าของทั้งสองประเทศ 
  
 4) นักธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ไปลงทุนในต่างประเทศ ยังขาดความรู้เรื่องตลาดและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เพียงพอ จึงท าให้เกิดความไม่มั่นใจในการลงทุนนอกประเทศ (ธุรกิจ
ขนาดเล็ก มูลค่าการลงทุนไม่เกิน 30 ล้านบาท และธุรกิจขนาดกลาง มูลค่าการลงทุนไม่เกิน 60 ล้าน
บาท) ซึ่งเป็นอุปสรรต่อการค้าของผู้ประกอบการคนไทย แต่ถือเป็นโอกาสของผู้ประกอบการจาก
ประเทศอ่ืนที่รุกน าสินค้าเข้าไปพ้ืนที่ชั้นในของประเทศกัมพูชา ควรมีแนวทางในการแก้ไขให้กับนัก
ธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางให้มีความรู้การตลาด การเข้าไปขายสินค้าในประเทศกัมพูชาต้องใช้เงิน
ลงทุนและระยะเวลาให้ยาวนาน  
  แนวทางในการแก้ปัญหา 
  ควรมีการจัดตั้งองค์กรเฉพาะในกัมพูชา เพ่ือท าหน้าที่ในการดูแลในเรื่องการค้าต่างประเทศ
ให้กับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ส่งเสริมให้เข้าถึงตลาดเชิงรุกมากข้ึน 
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 5) ธนบัตรดอลลาร์ปลอมระบาด มีการใช้ธนบัตรดอลลาร์ปลอมซื้อสินค้า ท าให้ผู้ประกอบการราย
ที่ได้รับธนบัตรปลอมเกิดความเสียหายมาก 
  แนวทางในการแก้ปัญหา 
  หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้มงวดและก ากับการซื้อ-ขายสินค้าให้ใช้เงิน
ไทยเท่านั้น โดยขอความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์ในพ้ืนที่มาอ านวยความสะดวกรับแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศในวันที่เปิดตลาดนัด 
 
 6) การขยายเวลาการเปิดด่านหลังเวลาราชการ ในขณะที่อัตราก าลังยังไม่พร้อมในการรองรับ 
และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึน จากการส่งออก–น าเข้าสินค้าที่มีปริมาณและมูลค่าน้อย 
  แนวทางในการแก้ปัญหา 
  ควรทบทวนการขยายเวลาเปิดหลังเวลาราชการมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใด 
 
 7) การขนส่งสินค้า และส่งมอบสินค้าไปยังประเทศกัมพูชาผ่านด่านช่องจอมได้ในระยะทางไม่เกิน 
40 กิโลเมตร ต้องเปลี่ยนถ่ายรถขนส่งสินค้าท าให้สินค้าได้รับความล่าช้าและบางครั้งเกิดความเสียหาย 
เน่าเสีย แตกหัก และสินค้าไม่ครบจ านวน เช่น ผัก ผลไม้ สินค้าวัสดุก่อสร้าง  
  แนวทางในการแก้ปัญหา 
  ควรเสนอเป็นนโยบายระดับประเทศ ก าหนดโควตา จ านวนยานพาหนะเดินทางระหว่าง
จังหวัดสุรินทร์ของประเทศไทย และจังหวัดอุดรมีชัย จังหวัดพระวิหาร จังหวัดกัมปงธม จังหวัด     
สตรึงเตรง จังหวัดเสียมเรียบของประเทศกัมพูชาต่อไป 
 
 ทิศทางการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม 

1) โครงการปรับปรุงพ้ืนที่ด่านชายแดนช่องจอมแบบครบวงจร ซึ่งมีลักษณะการสร้างด่านคล้าย
กับด่านศุลกากรท่าลี่ จังหวัดเลย แยกพ้ืนที่การตรวจตราการเข้า–ออกของคน และรถขนส่งสินค้า 

2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์มีโครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ประมาณ 100 
คูหา บนพ้ืนที่ 92 ไร่ ห่างจากด่านช่องจอม ประมาณ 2 กิโลเมตร ติดกับบริเวณตลาดช่องจอม ใน
ปัจจุบันนี้ ซึ่งจะเสนอขอใช้พ้ืนที่กรมธนารักษ์เดือนตุลาคมนี้ หากโครงการได้รับการอนุมัติ เมื่อสร้าง
อาคารแล้ว ต้องให้กรมธนารักษ์เข้ามาตรวจสอบอีกครั้ง บริเวณตลาดมีลานจอดรถ บ่อบ าบัดน้ าเสีย 
และมีเตาเผาขยะท่ีไดม้าตรฐานผ่านการตรวจสอบในเรื่องมลภาวะ เป็นแบบไร้ควันโดยใช้ระบบลม  

 
 แนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดนที่เหมาะสม 

จุดผ่านแดนช่องจอมมีการน าเข้ามันส าปะหลัง (มันเส้น) จ านวนมาก ในช่วงเดือนมกราคมถึง
เดือนกรกฎาคมของแต่ละปี การน าเข้ามันส าปะหลัง (มันเส้น) ได้มีการกระจายในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและส่วนหนึ่งส่งออกไปประเทศจีน นอกจากนั้น มีการน าเข้า ถั่วเหลือง พริกไทย 
มะม่วงพันธุ์แก้วขมิ้น และสินค้าตามฤดูกาล เช่น หน่อไม้ เห็ดเผาะ มัน  กระเทียม มะกอก 
มะขามป้อม สมุนไพร เห็ดระโงก ถั่วฝักยาว ฟักทอง เป็นต้น  

เมื่อพิจารณาศักยภาพพ้ืนที่ฝั่งกัมพูชาในจังหวัดใกล้เคียงตามแนวชายแดน เช่น จั งหวัด     
กัมปมธม จังหวัดอุดรมีชัย และจังหวัดสตรึงเตรง มีศักยภาพในการเพาะปลูกมันส าปะหลัง (มันเส้น) 
ถั่วเหลือง พริกไทย มะม่วงพันธุ์แก้วขมิ้น และจังหวัดพะตะบองมีศักยภาพในการเพาะปลูกข้าว และ
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พิจารณาศักยภาพในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์ เป็นเขตต้นน้ าล าธารสาขาหลักลุ่มน้ ามูลที่ส าคัญ
หลายสาย คือ ลุ่มน้ าชีน้อย ลุ่มน้ าห้วยทับทัน และลุ่มน้ าห้วยส าราญ ซึ่งลุ่มน้ าสาขาเหล่านี้ได้ หล่อ
เลี้ยงพ้ืนที่เพาะปลูกให้กับคนในพ้ืนที่ฝั่งขวาของล าน้ ามูลในเขตจังหวัดสุรินทร์ทั้งหมดรวมทั้งได้หล่อ
เลี้ยงและพ้ืนที่บางส่วนของจังหวัดศรีสะเกษ   

ประชากรในพ้ืนที่ตามแนวชายแดนด่านช่องจอมมีการเพาะปลูกยางพารา มันส าปะหลัง การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ดังนั้น ด่านช่องจอมควรใช้ประโยชน์จากการเพ่ิมมูลค่าจากสินค้าเกษตรที่น าเข้า 
โดยเฉพาะเพาะปลูกมันส าปะหลังที่มีการแปรรูปเป็นมันเส้น ที่มีการน าเข้าจ านวนมาก ด่านช่องจอม
ควรใช้โอกาสจากการน าเข้าสินค้าเกษตรให้มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้า ดังนั้น ควรมีการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษการแปรรูปสินค้าเกษตร พ้ืนที่เขตปลอดอากรในพ้ืนที่อ าเภอพนมดงรัก อ าเภอ
บัวเชด อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับมันส าปะหลัง ลดรายจ่าย
ให้กับผู้ประกอบการในพ้ืนที่เขตปลอดอากร และเพ่ิมรายได้ให้คนในชุมชนใกล้บริเวณตามแนว
ชายแดน 
 ปัจจุบัน (สิงหาคม 2558) จ านวนรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้น าเข้ามันส าปะหลังหรือ
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังของประเทศ มีจ านวนทั้งหมด 43 ราย แบ่งเป็น กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จ านวน 16 ราย ภาคตะวันออก จ านวน 20 ราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 7 
ราย ในจังหวัดสุรินทร์มีเพียงรายเดียว ได้แก่ บริษัท อีสานโต้แดรี่ จ ากัด 
 
  ข้อเสนอในการตั้งนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปและเขตปลอดอากร 
 เขตปลอดอากร (Free Zone) หมายถึง เขตพ้ืนที่ซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตาม
มาตรา 97 ตรี แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 8 แห่ง 
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2543 ส าหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
หรือกิจการอ่ืน ที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ โดยของที่น าเข้าไปในเขตดังกล่าวจะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งการจัดตั้งเขตปลอดอากรดังกล่าว สามารถ
กระท าได้โดยขออนุมัติต่ออธิบดีกรมศุลกากรเท่านั้น จึงมีความสะดวกรวดเร็วและเป็นหลักการที่มี
ความสอดคล้องกับหลักสากลดังที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญาเกียวโตขององค์การศุลกากรโลก จึงเป็นการ
เพ่ิมทางเลือกใหแ้ก่ผู้ประกอบการส่งออกอีกทางหนึ่งที่จะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับกิจการของตนได้ ใน
พ้ืนที่ อ าเภอพนมดงรัก อ าเภอบัวเชด อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 

การจัดตั้งเขตปลอดอากรเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถจัดตั้งได้ทันที โดยไม่ต้องรอนิคม
อุตสาหกรรม ช่วยลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการท าธุรกิจ  
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                       ภาพที่ 3-50 แสดงเขตปลอดอากรในประเทศไทย 

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

ข้อเสนอการจัดตั้งเขตปลอดอากรท่าลี่เป็นพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม สามารถท าได้เลยโดยรัฐ
ไม่ต้องมีการลงทุน อธิบดีกรมศุลกากรมีอ านาจตามกฎหมาย เป็นการผลิตเพ่ือการส่งออก เขตปลอด
อากรในประเทศไทย ปัจจุบันมีจ านวน 82 แห่ง (กรกฎาคม 2558) ในภาคเหนือ 1 แห่งที่จังหวัด
ล าพูน กรุงเทพฯ 6 แห่ง ภาคกลางรวมปริมณฑล 28 แห่งในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ 16 แห่ง 
พระนครศรีอยุธยา 5 แห่ง ปทุมธานี 5 แห่ง เพชรบุรี นครปฐม และสมุทรสาครจังหวัดละ 1 แห่ง 
ภาคตะวันออก 43 แห่ง ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 21 แห่ง ระยอง 15 แห่ง ฉะเชิงเทรา 6 แห่ง และ
ปราจีนบุรี 1 แห่ง ภาคใต้ 4 แห่ง ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 3 แห่ง และระนอง 1 แห่ง ในภาคตะวันออก 
แตต่ะวันออกเฉียงเหนือยังไม่มีเขตปลอดอากร  

 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อน าเข้าไปใช้ในเขต

ปลอดอากรจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้ 
1) ได้รับยกเว้นอากรส าหรับเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ รวมทั้งส่วนประกอบของ

ดังกล่าวที่จ าเป็น และของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรและน าเข้าไปในเขตปลอดอากร ส าหรับใช้ใน
การประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมหรือกิจการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของ
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ประเทศ ทั้งนี้ ของที่ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับของที่ได้น าเข้ามาในราชอาณาจักร เพ่ือ
น าเข้าไปในเขตปลอดอากร ได้แก่ 

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

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

2) ให้ยกเว้นอากรขาออกส าหรับของที่ปล่อยออกจากเขตปลอดอากรเพ่ือส่งออกนอก
ราชอาณาจักรตามมาตรา 97 เบญจวรรคสุดท้าย 

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

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

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

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

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

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

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

ปลอดอากรที่ก าหนดไว้ในประกาศกรมศุลกากรที่ 87/2546 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2546 และต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

 
คุณสมบัติของผู้ขอจัดตั้งเขตปลอดอากร 
1) เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทมหาชน จ ากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

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

2) เป็นกิจการที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง 
3) เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง หรือเป็นผู้มีสิทธิบริหารจัดการในท่ีดินหรือพ้ืนที่ที่ขอ

จัดตั้ง 
4) ต้องไม่เคยมีประวัติการกระท าความผิดอย่างร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และ

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

กิจการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ ต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดี
มอบหมายเห็นว่าเหมาะสม และเป็นพื้นที่ที่กรมศุลกากรสามารถควบคุมการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
อากรได้ โดยมีขนาดและสถานที่ที่เหมาะสมกับประเภทกิจการ 

2) การจัดตั้งเขตปลอดอากรจะต้องไม่เป็นการจัดตั้งเพ่ือประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการรายใด
รายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่จะมีเหตุแสดงชัดเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ กรณีที่มี
ผู้ประกอบการในเขตพ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งเขตปลอดอากรอยู่ก่อนแล้ว ต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี
หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย 

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

4) ผู้ขอจัดตั้งเขตปลอดอากรต้องจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค ระบบควบคุมก าจัดมลพิษและ
รักษาสิ่งแวดล้อมสิ่งอ านวยความสะดวก และบริการที่จ าเป็น และห้ามมิให้จัดที่อยู่อาศัยภายในเขต
ปลอดอากร 

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

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

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

 
การขออนุมัติจัดตั้งเขตปลอดอากร 

          ผู้ขอจัดตั้งเขตปลอดอากรจะต้องยื่นแบบค าขอจัดตั้งเขตปลอดอากร ที่ฝ่ายจัดตั้งเขตปลอด
อากร ส่วนหลักเกณฑ์และทะเบียนสิทธิประโยชน์ ส านักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร พร้อมเอกสาร
ประกอบดังนี้ 

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

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

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

การบริหารจัดการในที่ดินหรือพ้ืนที่ที่ขอจัดตั้ง 2 ชุด 
(7) แผนที่โดยสังเขป แบบแปลนแผนผังของสถานที่ที่ขอจัดตั้ง และสิ่งปลูกสร้างขนาดไม่ต่ า

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

อ านวยความสะดวก และสาธารณูปโภคที่จ าเป็น เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข รวมทั้ง
ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนพร้อมที่จะเปิดด าเนินการ 2 ชุด 

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

การเป็นผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 
 คุณสมบัติของผู้ขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 

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

(2) ได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเขตปลอดอากร 
(3) ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ต้องด าเนินกิจการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการ

จัดตั้งเขตปลอดอากรหรือกิจการอ่ืนใดที่อธิบดี หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่การ
เศรษฐกิจของประเทศ 

(4) ต้องไม่เคยมีประวัติการกระท าความผิดอย่างร้ายแรง ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับการศุลกากรย้อนหลัง 3 ปี นับแต่วันยื่นค าขอ 

 
การขอเป็นผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 
ผู้ประกอบกิจการสามารถยื่นค าขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ที่ ฝ่ายจัดตั้งเขตปลอด

อากร ส่วนหลักเกณฑ์และทะเบียนสิทธิประโยชน์ ส านักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร พร้อมเอกสาร
ประกอบดังนี้ 

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

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

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

ด าเนินงานอย่างอ่ืน 2 ชุด 
(8) แบบแปลนแผนผังสถานที่ตั้งสถานประกอบกิจการในเขตปลอดอากร อย่างละ 3 ชุด 
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1) สถานการณ์ทางการเมือง ถือเป็นปัจจัยส าคัญตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ส่งผลต่อ

การค้าตามแนวชายแดนของไทย 
2) พฤติกรรมการซื้ อสินค้าคนกัมพูชาที่ รายได้สู ง  นิยมสินค้าไทยและชอบเดินตาม

ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในไทย 
3) การตรวจเข้มงวดของการผ่านเข้า–ออก โดยเฉพาะด่านไทยที่มีการตรวจอย่างเข้มงวด 

ส่งผลต่อการค้าชายแดน และผู้ประกอบการตามแนวชายแดน หากมีการอ านวยความสะดวกในการ
เข้า-ออก ส าหรับผู้ประกอบการที่มาซื้อสินค้าวันที่มีตลาดนัด มีผลท าให้มีคนกัมพูชาผ่านเข้ามาซื้อ
สินค้าไทยมากขึ้น  

4) ความขัดแย้งตามแนวชายแดน เช่น ความไม่ชัดเจนของเส้นแบ่งพรมแดน 
5) ระยะเวลาเปิดด่านที่เหมาะสม เพ่ืออ านวยความสะดวกกับผู้ประกอบการที่มีความจ าเป็นต้อง

น าสินค้าเข้า–ออกตรงตามเวลา เพ่ือป้องกันการเสียหายจากความล่าช้าในการขนส่ง เป็นต้น 
6) ภาวะเศรษฐกิจของทั้งประเทศไทยและกัมพูชา ส่งผลต่ออ านาจการซื้อสินค้า โดยเฉพาะคน

กัมพูชา 
7) การโฆษณาสินค้า ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย ส่งผลให้คนกัมพูชารู้จักสินค้า

ไทยมากขึ้น 
8) คุณภาพของสินค้าไทยเป็นที่ยอมรับ ท าให้ได้รับความนิยมจากคนกัมพูชา 
9) การท าตลาดเชิงรุกของผู้ประกอบการในพ้ืนที่ และเพ่ิมช่องทางในการกระจายสินค้าตาม

ชายแดน 
10) ความต้องการปัจจัยการผลิตตอบสนองความต้องการของตลาด เพ่ือน ามาส่งเสริมและ

เทคโนโลยีที่เพ่ิมมูลค่าการเพาะปลูก ตลอดจนการส่งเสริมด้านการเกษตรให้แก่คนกัมพูชา โดยน า
ผลผลิตทางเกษตรจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาเพ่ือแปรรูป 

11) ผู้ซื้อท่ีอยู่เขตเมืองของแขวงใน สปป.ลาว หรืออ าเภอเมืองของกัมพูชา มีขีดความสามารถซื้อ
ที่สูงกว่าผู้ซื้อหรือประชาชนในชนบท พฤติกรรมการบริโภคของคนในเขตเมืองของทั้งสองประเทศ
คล้ายพฤติกรรมการบริโภคของคนในเขตเมืองของคนไทย รู้จักฉลากสินค้า ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) วันหมดอายุการผลิต ชอบสินค้าที่มีบาร์โค้ด (Barcode) เพราะถือเป็นสินค้าจาก
ห้างสรรพสินค้า ทันสมัย มีการเลียนแบบการบริโภค 

 
แนวทางในการพัฒนาการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัด 
การก าหนดพ้ืนที่ด่านชายแดนเป็นจุดซื้อขาย และกระจายสินค้าของไทยไปยังประเทศเพ่ือน

บ้าน ให้เป็นจุดประมูลการซื้อ-ขาย ผลผลิตทางการเกษตร ไม่ควรให้ผู้ซื้อคนจีน หรือต่างชาติอ่ืนเข้าไป
ซื้อถึงพ้ืนที่สวนปลูกผลไม้ พืชสวนทางการเกษตร ถึงแหล่งผลิต ป้องกันการกดราคารับซื้อจาก
เกษตรกร  

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

6. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเพิ่มการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัด 
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แตงโมเริ่มเวลาประมาณ 06.00–08.00 น. โดยมีพ่อค้าจีนมารับซื้อสินค้าที่ชายแดน ถือเป็นตัวอย่างที่
ดีในเรื่องการค้าชายแดน 

 

  
 ภาพที่ 3-51 ถึง ภาพที่ 3-52 แสดงจุดตั้งเมืองหมู่แส่-รุ่ยลี่ เมืองชายแดน เมียนมา-จีน และตลาดประมูลแตงโม ที่

เมืองยู่ (หลัก 105 ไมล์) 
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 1) ความไม่ชัดเจนของชายแดนประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา 
  แนวทางในการแก้ปัญหา 
  ประชุมและร่วมกันปักปันเขตตามแนวชายแดนให้ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับร่วมกันระหว่างทั้ง
สองฝ่าย 
 
 2) สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทย ท าให้มีการตรวจการเข้า–ออกตามด่านชายแดน
อย่างเข้มงวด ส่งผลต่อการค้าชายแดน โดยเฉพาะผู้ประกอบการตามแนวชายแดน 
  แนวทางในการแก้ปัญหา 

ควรมีการผ่อนคลายในการตรวจคนเข้า–ออกตามสถานการณ์ เพ่ือให้การค้าชายแดนมีการ
ผ่อนคลายมากขึ้น ผู้ประกอบการสามารถด าเนินกิจการต่อได้ 

 
 3) การรุกคืบของสินค้าจากประเทศคู่แข่ง เช่น จีน เวียดนาม เกาหลีใต้ มาเลเซีย เป็นต้น เข้ามา
แย่งส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศกัมพูชามากข้ึน 
  แนวทางในการแก้ปัญหา 
  ผู้ประกอบการคนไทยควรมีการท าตลาดเชิงรุกให้มากขึ้น เน้นการกระจายสินค้าไปเมือง
ชั้นในให้มากขึ้น ซึ่งมากกว่าเมืองตามแนวชายแดน จุดกระจายสินค้าในพ้ืนที่จังหวัดชั้นใน เช่น จังหวัด
เสียมเรียบ เมืองพนมเปญ เป็นต้น โดยผู้ประกอบการแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 
 4) ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารของผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายไม่สามารถใช้ภาษาสื่อสาร เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจและตกลงซื้อขายสินค้าระหว่างกันได้ (ภาษาไทย–ภาษากัมพูชา) 
  แนวทางในการแก้ปัญหา 

ควรมีหน่วยงานกลางระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา เพ่ือสนับสนุนและสื่อสารใน
การด าเนินธุรกิจร่วมกัน เช่น หอการค้า สภาอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานอื่น ๆ เป็นต้น 
 
 5) ผู้ประกอบการคนไทยและผู้ประกอบคนกัมพูชามีโอกาสในการเจรจา พบปะ เพ่ือด าเนิน
ธุรกรรมทางการค้า การลงทุนระหว่างกันค่อนข้างน้อย เพ่ือสร้างโอกาสการพัฒนาด้านการค้า การ
ลงทุนและการท่องเที่ยว 
  แนวทางในการแก้ปัญหา 

ควรให้หน่วยงานราชการทั้งสองฝ่ายส่งเสริมสนับสนุนการค้า การลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
โดยจัดกิจกรรมให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสพบปะ สร้างสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุนให้บ่อยครั้งมาก
ขึ้น เช่น จังหวัดอุดรมีชัย จังหวัดพระวิหาร จังหวัดกัมปงธม จังหวัดสตรึงเตรง และจังหวัดเสียมเรียบ 
จัดท าโครงการเหย้าเยือนกับจังหวัดที่มีพ้ืนที่ชายแดนติดต่อกัน เช่น จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 
จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดอุบลราชธานี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และฝ่ายไทยด าเนินกิจกรรมสนับสนุน 
ส่งเสริมการค้า การลงทุน เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องทุกปีเช่นกัน ตลอดจนควรส่งเสริมสนับสนุนการจัด

7. ปัญหาที่ส่งผลต่อการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัด 
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กิจกรรมแสดงและจ าหน่ายสินค้า (Trade Fair) ระหว่างกันและเชิญผู้ประกอบการของแต่ละฝ่ายเข้า
ร่วมกิจกรรมซึ่งกันและกัน 
 
 6) ผู้ประกอบการทัง้สองประเทศ ส่วนใหญ่ใช้ระบบซื้อขายสินค้าผ่านระบบเงินสด ภายหลังจากมี
การส่งมอบสินค้า ท าให้เกิดความเสี่ยงและอันตรายในการถือเงินสดจ านวนมาก และการผิดนัดช าระ
เงิน หรือช าระเงินล่าช้าของผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายภายหลังจากมีการส่งมอบสินค้าและบริการ ท า
ให้ผู้ประกอบการขาดความเชื่อมั่นในการท าธุรกิจ การค้า การลงทุน และการส่งออกสินค้า 
  แนวทางในการแก้ปัญหา 

ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบทั้งสองฝ่ายใช้ระบบช าระเงินค่าสินค้าและบริการ
ผ่านระบบธนาคาร (Letter of Credit: L/C) ให้มากขึ้น โดยหน่วยงานราชการเป็นตัวกลางและเชิญ
ธนาคารทั้งสองฝ่ายมาประชุมหารือแนวทางร่วมกัน เพ่ือสนับสนุนให้มีการซื้อขายสินค้าและบริการ
ผ่านระบบ L/C ตลอดจนควรจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายในเรื่องการใช้ระบบ L/C 
 
 7) การบริหารจัดการด่าน เพ่ืออ านวยความสะดวกทางด้านปัจจัยพ้ืนฐาน เช่น ความปลอดภัยใน
การขนส่งสินค้า ความแออัดในการเข้า-ออกในช่วงเวลาเปิดด่าน เป็นต้น 
  แนวทางในการแก้ปัญหา 

ควรมีการบริหารจัดการที่ชัดเจน แบ่งแยกระหว่างการเข้า-ออกของคนและสินค้าออกจากกัน 
 

 8) การผูกขาดสินค้าน าเข้าที่มีความต้องการและมีมูลค่ามากของกัมพูชา ซึ่งขึ้นอยู่กับอ านาจ
ส่วนกลางท าให้สินค้าชนิดเดียวกันน าเข้าไม่หลากหลายจ ากัดน้อยรายที่น าเข้าได้ 
  แนวทางในการแก้ปัญหา 

ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งสินค้าออกต้องเข้าถึงผู้มีอ านาจการตัดสินใจจากส่วนกลางให้ได้ 
 

9) การหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานผิดกฎหมายตามแนวชายแดน และหลบหนีเข้าตามพ้ืนที่
ชั้นใน 
  แนวทางในการแก้ปัญหา 
 ควรมีเจ้าหน้าที่และคนในท้องถิ่นร่วมมือกันในการช่วยกันสอดส่องดูแล ตลอดจนเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานมีการตรวจตรารอบบริเวณด่านอย่างเข้มงวดและเร่งตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่สามารถจ้าง
แรงงานต่างชาติได้อย่างถูกกฎหมาย 
 

10) การใช้ธนบัตรปลอมทั้งธนบัตรไทยและธนบัตรดอลลาร์สหรัฐฯ ใช้ในการซื้อขายสินค้า และ
สินค้าปลอม 
  แนวทางในการแก้ปัญหา 
 ควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการเงินเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบธนบัตร
กับผู้ค้าในท้องถิ่น 
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11) การหลุดรอดจากการตรวจค้นสินค้าผิดกฎหมาย 
  แนวทางในการแก้ปัญหา 

เจ้าหน้าที่และคนในท้องถิ่นช่วยกันดูแลพ้ืนที่ที่ตนอาศัย สอดส่อง ตลอดจนเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานมีการตรวจตรารอบบริเวณด่านอย่างเข้มงวด 

 
12) การให้สินเชื่อ และการช าระเงินในการซื้อขายสินค้า มีการให้สินเชื่อมากขึ้น ส่งผลให้เกิดหนี้

สูญจากการขายเชื่อ 
  แนวทางในการแก้ปัญหา 

ภาครัฐควรเข้ามาขอความร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ในการพิจารณาสินเชื่อให้แก่
ผู้ประกอบการตามแนวชายแดนเป็นพิเศษ เช่น ดอกเบี้ยเงินกูต้่ า วงเงินสูง เป็นต้น 

 
 13) การเปิดบ่อนคาสิโนตามแนวชายแดน มีกลุ่มผู้เล่นเป็นคนไทย ได้แก่ ชาวบ้านตามแนว
ชายแดน มีจ านวนมากกว่ากลุ่มนักการเมือง ครู อาจารย์ และมีการเปิดบริษัทให้บริการส าหรับนัก
พนันคนไทยที่ใช้บัตรเครดิตสามารถใช้บัตรเครดิตในบ่อนคาสิโนในชายแดนกัมพูชา แต่เป็นการท า
ธุรกรรมการเงินในประเทศไทย  
  แนวทางในการแก้ปัญหา 
  ควรมีการบริหารจัดการเงื่อนไขในการเข้าบ่อนคาสิโนให้ยากขึ้นโดยต้องมีการแจ้ง 
statement ทางการเงิน ให้เอ้ือเฉพาะคนบางกลุ่มที่มีรายได้มากชอบเล่นพนันต่างประเทศ ส่วนกลุ่ม
ที่มีเงินน้อยไม่ควรอนุญาตข้ามแดน ช่วยแก้ปัญหาด้านสังคม และการเล่นพนันไม่มีการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ในเชิงเศรษฐศาสตร์ และผิดศีลธรรม เพราะเป็นเมืองพุทธ 
 
 14) สินค้าไทยที่ลดลงในพื้นที่จังหวัดชั้นในของประเทศกัมพูชา 
  แนวทางในการแก้ปัญหา 
  ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนควรวางแผนลงทุนจุดกระจายสินค้าในแต่ละจังหวัดของประเทศ
กัมพูชา ให้ชัดเจนว่าต้องครอบคลุมพ้ืนที่ไหนบ้าง 
 
 15) กฎ ระเบียบ พิธีการส าหรับการน าเข้ามันส าปะหลังในทางศุลกากร ไม่เปิดโอกาสให้บุคคล
ธรรมดา หรือผู้ค้ารายย่อยเข้าสู่ระบบภาษีได้ง่าย เช่น ต้องเป็นนิติบุคคล ต้องส่งข้อมูลในระบบ 
Electronic ซึ่งมีต้นทุนสูง เนื่องจากผู้น าเข้ารายย่อยยังไม่มีความพร้อมในการเข้าระบบ Paperless 
Customs ในการเสียภาษี เป็นต้น 
  แนวทางในการแก้ปัญหา 
  หน่วยงานราชการควรส่งเสริมสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้น าเข้าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
ตลอดทั้งมีการวางแผนการให้สิทธิประโยชน์และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบล่วงหน้า 
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1) การแปรรูปมันส าปะหลัง 

วัตถุดิบหลักในการน าเข้า ได้แก่ มันส าปะหลัง (มันเส้น) มีมูลค่าจ านวนกว่า 130 ล้านบาทในปี 
2557 และในอนาคตมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ สินค้าน าเข้า เช่น ถ่านไม้ ชัน หวายเส้น ขี้ใต้ท า
ด้วยน้ ามันยาง ส่วนของพรรณไม้ เปลือกบง เป็นต้น ควรมีการส่งเสริมการปลูกพืชเกษตรที่เหมาะสมใน
พ้ืนที่ฝั่งกัมพูชา แล้วน าวัตถุดิบเข้ามาแปรรูปบริโภคภายในประเทศเพ่ือการส่งออก แต่ข้อจ ากัดในการ
น าเข้าสินค้าเกษตรเกี่ยวกับโรคพืชที่มากับสินค้าเกษตร และปริมาณสินค้าจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาเกิน
ความต้องการ ส่งผลท าให้ราคาสินค้าชนิดเดียวกันภายในประเทศตกต่ า ฉะนั้น ควรมีมาตรการในการ
ดูแลในข้อจ ากัดดังกล่าว 

พ้ืนที่ในกลุ่มจังหวัดมีการปลูกมันส าปะหลัง ในปี 2557 ประมาณ 2.4 ล้านไร่ รวมกับการ
น าเข้ามันส าปะหลังจากกัมพูชา เพื่อน ามาแปรรูปสินค้าให้มากขึ้น ดังนั้น ควรจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การแปรรูปสินค้าเกษตร โดยเฉพาะการแปรรูปมันส าปะหลัง และมันส าปะหลัง (มันเส้น) โดยน า
เทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการแปรรูปสินค้า เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้สูงขึ้น 

ในเชิงพ้ืนที ่ไม่ว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือเขตนิคมอุตสาหกรรม พืชผลทางการเกษตร เช่น มัน
ส าปะหลัง พืชเศรษฐกิจต่าง ๆ เป็นต้น พยายามยกระดับในการแปรรูปมากขึ้น แต่สิ่งที่พบ คือ การแปร
รูปส่วนใหญ่ในพ้ืนทีใ่ช้เทคโนโลยีไม่สูงมาก หากมีการส่งเสริมมากขึ้นส่งผลให้เกิดคลัสเตอร์ (Cluster) ที่
ชัดเจน และท าให้เกิดโอกาสในเชิงพ้ืนที่มากขึ้น การที่คลัสเตอร์เกิดขึ้นได้ควรพิจารณาทั้งด้านห่วงโซ่
อุปทานและห่วงโซ่อุปสงค์ เพ่ือพิจารณาย้อนกลับความต้องการของตลาดสินค้า ต้องผลิตสินค้า เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการอย่างไร เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์แบบมากขึ้น 

 

 
                       ภาพที่ 3-53 แสดงห่วงโซ่อุปทานมันส าปะหลัง 
 

8. การแปรรูปปัจจัยการผลิตที่น าเข้าตามแนวชายแดนของกลุ่มจังหวัดเพื่อการบริโภค
ภายในประเทศ และการส่งออก 
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2) การแปรรูปยางพารา 
 ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดมีการเพาะปลูกยางพารา ในปี 2557 มีพ้ืนที่ในการเก็บเกี่ยว ประมาณ 
308,924 ไร่ ซึ่งมีปริมาณผลผลิตรวม 63,932 ตัน (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) เพ่ือน าผลผลิต
ยางพารามาแปรรูปสินค้าให้มากขึ้น ในปัจจุบัน ราคายางพาราตกต่ า ท าให้เกษตรกรที่ปลูกยางพารามี
การโค่นต้นยางพารา เพ่ือไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนที่มีราคาดีกว่ามาปลูกทดแทนยางพารา 
ประจวบกับนโยบายการจัดพ้ืนที่การเพาะปลูกที่เหมาะสม (Zoning) จึงท าให้พ้ืนที่การเพาะปลูก
ยางพาราลดลง ส่วนต้นยางพาราที่โค่นทิ้งสามารถน ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานชีวมวลได ้ 

ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจากภาคใต้จ านวนหลายรายเข้ามารับซื้อเพ่ือน าไปแปรรูปยางพารา 
ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมยางพาราเป็นอุตสาหกรรมเฉพาะในการแปรรูป โดยเฉพาะจังหวัดชัยภูมิ 
สุรินทร์ บุรีรัมย์ มีการเพาะปลูกยางพาราจ านวนมาก ถ้าหากจัดท านิคมอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดควร
จัดหาพ้ืนทีท่ี่เป็นพ้ืนทีส่าธารณะเฉพาะ จัดท านิคมอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราทีใ่ช้เทคโนโลยีสูง  

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

 
                       ภาพที่ 3-54 แสดงห่วงโซ่อุปทานยางพารา 
 
3) การแปรรูปอ้อย 
 การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมหรือเกษตรโซนนิ่งเพ่ือแก้ไขปัญหาราคาพืชผลตกต่ าและ
ล้นตลาด โดยการใช้แนวทางการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร การปลูกอ้อยถือเป็นการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเกษตรกรรม จากการท านาสู่การท าไร่อ้อยแทน โดยใช้พ้ืนที่นาเหมาะสมปลูกข้าวเล็กน้อย
และไม่เหมาะสม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดอน สามารถท านาได้ปีละครั้งในพ้ืนที่แล้งซ้ าซาก และพ้ืนที่ถูก
น้ าท่วม ได้ปรับเปลี่ยนมาปลูกอ้อยโรงงาน ในพ้ืนที่ในกลุ่มจังหวัดมีโรงงานน้ าตาล เมื่อวัตถุดิบไม่
เพียงพอสามารถจัดหาวัตถุดิบได้จากการเข้าไปส่งเสริมให้คนกัมพูชาปลูกอ้อยเพ่ือส่งเข้าโรงงานใน
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พ้ืนที่ได้ ประกอบกับสภาพพ้ืนที่ดินประเทศกัมพูชาที่มีความอุดมสมบูรณ์เอ้ือให้อ้อยที่มีผลผลิตต่อไร่
สูง ผลผลิตมีคุณภาพดี 

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

 
                       ภาพที่ 3-55 แสดงห่วงโซ่อุปทานอ้อย 
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1) ความต้องการสินค้าของประเทศคู่ค้า 

1.1) ความต้องการสินค้าของคนกัมพูชา  
คนกัมพูชามีความต้องการสินค้าจากประเทศไทย ได้แก่ ของใช้ในครัวเรือน เครื่องอุปโภค 

บริโภค สินค้าเกษตร เช่น ไก่พ้ืนเมือง (ไก่บ้าน) พืชเกษตรอินทรีย์ ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ  สินค้า
เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน เป็นต้น 

พฤติกรรมคนกัมพูชามีการออมอยู่ในระดับต่ า มีค่านิยมในการใช้ของแบรนด์เนมตามดารา
ไทย มีการใช้จ่ายในเรื่องเทคโนโลยี แฟชั่น รถยนต์เป็นจ านวนมาก ธุรกิจงานแต่งงาน (Wedding 
Organizer) มีรูปแบบงานแต่งงานคนกัมพูชามีการเปลี่ยนชุดและจัดงานหลายวันถือว่าเป็นโอกาส
ธุรกิจงานแต่งงานของผู้ประกอบการคนไทยที่มีความพร้อมมากกว่า แต่ควรมีการศึกษาเพ่ือหาข้อมูล
เกี่ยวกับธรรมเนียมประเพณีในการแต่งงานของคนกัมพูชา ลักษณะการใช้ชีวิต สภาวะเศรษฐกิจ 
ตลอดจนสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับประเทศคู่ค้า แต่ประเด็นส าคัญควรสร้างความมั่นใจในคุณภาพ
สินค้า และมีการแปรรูปสินค้าได้ในลักษณะใดเพ่ือให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ประเทศกัมพูชา  

การจ าแนกกลุ่มลูกค้าคนกัมพูชา 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มชั้นบนมีการเลียนแบบการ
บริโภคตามห้างสรรพสินค้า กลุ่มที่ 2 กลุ่มชั้นกลาง นิยมเข้ามาซื้อสินค้าในตัวเมืองใหญ่ของประเทศ
ไทยหรือซื้อของประเทศกัมพูชา กลุ่มที่ 3 กลุ่มชั้นล่าง คือ กลุ่มส่วนใหญ่ ซึ่งมีจ านวนมากนิยมซื้อ
สินค้าอุปโภคบริโภคท่ัว ๆ ไปตามแนวชายแดน 
 

 
                       ภาพที่ 3-56 แสดงตัวอย่างสินค้าท่ีคนกัมพูชาข้ามมาซื้อสินค้า 

 
 
 

9. การส่งเสริมผลิตสินค้าบางชนิดของกลุ่มจังหวัดเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ
กัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ 
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1.2) ความต้องการสินค้าของคนลาว 
คนลาวนิยมสินค้าจากประเทศไทย เช่น ของใช้ในครัวเรือน เครื่องอุปโภคบริโภค เป็นต้น คน

ลาวมีค่านิยมใช้สินค้าคล้ายคนไทย คือ ใช้ตามกระแสนิยม ตามดารา เนื่องจากการรับรู้จากทางสื่อ
โฆษณาของไทยที่คนลาวรับชมผ่านทางโทรทัศน์ ถึงแม้มีสินค้าจากประเทศจีน และประเทศเวียดนาม 
เป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งขายในราคาถูกกว่า แต่คนลาวก็นิยมสินค้าไทยมากกว่า เนื่องจากสินค้าไทยที่ขาย
ให้คนไทยและคนลาวมีมาตรฐานเดียวกัน การซื้อสินค้าของผู้บริโภคคนลาวเป็นการซื้อเงินสด มีการ
วางแผนในการซื้อสินค้าก่อนที่มาซื้อสินค้าฝั่งไทยทุกครั้ง และจดใส่กระดาษ และ/หรือคิดไว้ในใจ  

การจ าแนกกลุ่มลูกค้าคนลาว 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มในเขตเมืองของแขวง ชอบซื้อ
สินค้าในห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ในเขตเมืองตามแนวชายแดนของไทย กลุ่มที่ 2 กลุ่มเขตชนบทพยายาม
เลียนแบบพฤติกรรมการบริโภคของคนในเมือง ส่วนใหญ่มีการใช้สินค้าที่มีคุณภาพด้อยกว่า เพราะ
อ านาจซื้อต่ ากว่า  
 

1.3) ความต้องการสินค้าของคนเวียดนาม 
 คนเวียดนามยอมรับสินค้าจากประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด ซึ่งสินค้าไทยที่

เวียดนามนิยม เช่น กระทิงแดง น้ าปลาทิพรส ปลากระป๋อง ผงชูรส เป็นต้น 
คนเวียดนามนิยมสินค้าจากประเทศไทย ประเภทของใช้ในครัวเรือน เครื่องอุปโภค บริโภค 

แต่ในปัจจุบัน พบว่า ผู้ประกอบการย้ายฐานการผลิตไปประเทศเวียดนามมากขึ้น ผลิตสินค้าไทยมาก
ขึ้น และมีการผลิตสินค้าเลียนแบบสินค้าไทยที่มีราคาถูกกว่า ท าให้ส่วนแบ่งทางการตลาดของสินค้า
ไทยมีแนวโน้มลดลง 

ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ประเทศเวียดนามเข้ามาคัดเกรดผลไม้ไทยถึงสวน และมีการเหมา
หรือตกเขียว (ซื้อล่วงหน้า) อีกด้วย ในปัจจุบันประเทศเวียดนามน าเข้าข้าวหอมมะลิจากไทย เพราะ
คนเวียดนามนิยมข้าวหอมมะลิของไทย การขายข้าวเพ่ือการส่งออกของคนเวียดนามต้องมีการจด
ทะเบียนผู้ประกอบการในการน าเข้าแต่ละประเทศที่ส่งออกข้าวไปจ าหน่าย และประเทศเวียดนามมี
ความเข้มงวดในการส่งออกข้าวค่อนข้างมาก  

ในปัจจุบัน ผลไม้ไทยมีคนเวียดนามเข้ามารับซื้อผลไม้ถึงสวนผลไม้ในหมู่บ้าน โดยการซื้อแบบ
เหมาสวน ซึ่งประเทศอ่ืน ๆ ไม่นิยมด าเนินการในลักษณะเดียวกับประเทศไทย ส่งผลกระทบในระยะ
ยาวทีท่ าให้ผู้รับซื้อรู้ต้นทุนสินค้าและสามารถกดราคาผลผลิตได้  

 
1.4) ความต้องการสินค้าของคนจีน 

คนจีนตอนใต้มีความต้องการผลไม้คุณภาพดีจ านวนมาก ผลไม้ที่นิยมมากที่สุดคือ มังคุด 
พ่อค้าคนจีนมีการเข้าไปรับซื้อผลไม้ถึงสวนของคนไทยทั้งในรูปแบบมาเอง และมีพ่อค้าคนกลางคน
ไทยมารับซื้อให้ มีการเหมาหรือตกเขียว (ซื้อล่วงหน้า) เช่นเดียวกับเวียดนาม คนจีนที่เข้ามาซื้อผลไม้
ไทยถึงในสวนมีผลต่อราคาผลไม้ไทยมากที่สุด เนื่องจากรู้ราคาต้นทุนการผลิตของผลไม้ไทยซึ่งท าให้
ชาวสวนไทยเสียเปรียบ เพราะไม่สามารถต่อรองราคาขายได้ 

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



3-88 

แตงโมเริ่มเวลาประมาณ 06.00–08.00 น. โดยมีพ่อค้าจีนมารับซื้อสินค้าที่ชายแดน ถือเป็นตัวอย่างที่
ดีในเรื่องการค้าชายแดน 

 

 
                       ภาพที่ 3-57 แสดงจุดตั้งเมืองหมู่แส่-รุ่ยลี่ เมืองชายแดน เมียนมา-จีน 
 

 
                    ภาพที่ 3-58 แสดงตลาดประมูลแตงโม ท่ีเมืองยู่ (หลัก 105 ไมล์) 
 
2) สินค้าที่มีการพัฒนาและมีศักยภาพ เพื่อการส่งออกของกลุ่มจังหวัด 

2.1) สินค้าที่มีการพัฒนาและมีศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมา 
สินค้าเกษตร เช่น มันส าปะหลัง เป็นต้น 
สินค้าอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน การผลิตพลังงาน

ไฟฟ้า อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการ
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ผลิตแป้งมันส าปะหลัง และแป้งมันส าเร็จรูป อุตสาหกรรมแร่โปแตส อุตสาหกรรมเกลือ อุตสาหกรรม
การผลิตน้ าตาล เป็นต้น 

การแปรรูปสินค้าเกษตร เช่น แปรรูปมัน แปรรูปอ้อย เป็นต้น 
จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีปัจจัยการผลิตในพ้ืนที่ และควรมีการน าปัจจัยการผลิตใน

พ้ืนที่ไปใช้ในการแปรรูปให้มากขึ้น โดยเฉพาะการแปรรูปอุตสาหกรรมทางด้านอาหาร 
 

2.2) สินค้าที่มีการพัฒนาและมีศักยภาพของจังหวัดชัยภูมิ 
สินค้าที่มีการส่งออก ได้แก่ ยางพารา สมุนไพร เช่น ยาหม่อง ยาดมเป็นสินค้าที่คนมาเลเซีย

สั่งให้ผู้ประกอบการผลิตแล้วส่งให้ เป็นต้น ข้าวหอมมะลิแปรรูป เป็นข้าวอินทรีย์มีรายเดียว โดยการ
น าไปท าเป็นจมูกข้าวมาผสมครีมทาผิว ครีมบ ารุง เครื่องส าอาง ผ้าไหม ตลาดในการขายสินค้า ได้แก่ 
ยุโรป ญี่ปุ่น โดยมีการแปรรูปเป็นปลอกหมอน เครื่องนอน ผ้าฝ้าย ส่งออกไปเวียดนาม แป้งมัน มีการ
แปรรูปเป็นแป้งมันส่งไปให้บริษัทแม่เพ่ือการส่งออก โรงน้ าตาล มี 2 แห่ง ได้แก่ โรงงานมิตรผลภูเขียว 
และโรงงานน้ าตาลระยอง มีผลไม้ ได้แก่ มะม่วงเขียวเสวย เป็นต้นกลุ่มท่ีมารับซื้อ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เป็น
คนเวียดนามมารับซื้อที่หน้าสวนเอารถมาขนสินค้า กลุ่มที่ 2 ผู้ประกอบการเป็นนายหน้าท าหน้าที่
ส่งออกไปจีนและมาเลเซีย ข้าวกล้องชงพร้อมดื่ม ส่งออกไปขายที่มาเลเซีย เวียงจันทน์ ชาสมุนไพร 
ส่งออกไปเวียดนาม จีน เวียงจันทน์ และกัมพูชา ส่วนส้มโอ มะขามหวาน หม่ า ไม่สามารถส่งออกได้ 
เช่น หม่ า ติดเงื่อนไขของกระบวนการผลิต การรักษา การดูแล มะขามหวาน  และส้มโอ 
ผู้ประกอบการไม่ให้ความส าคัญในการส่งออกและไม่สนใจการท าตลาดด้วยตนเอง 

สินค้าท่ีมีศักยภาพ แต่ยังไม่ได้ส่งออก ได้แก่ 1) มะขามหวาน (ไม่สามารถส่งออกได้) 2) หม่ า 
(ราคาสูงกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน คุณภาพในการเก็บรักษาไม่นาน) 3) ส้มโอ (มีโอกาสในการส่งออก แต่
ไม่สามารถแข่งขันกับจังหวัดพิจิตรได้)  

สินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมอ้อย และผลพลอยได้ของอ้อย (By Product)     
2) เหมืองแร่โปแตส 3) อุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอนาโน ผ้าไหม  4) 
อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง โรงงานแป้งมัน โรงงานชีวมวล 5) โรงสีข้าว โรงท าเส้นหมี่โคราช 
 

2.3) สินค้าที่มีการพัฒนาและมีศักยภาพของจังหวัดบุรีรัมย์ 
ผลิตภัณฑ์น้ าตาล เป็นการผลิตจากอ้อย มีการผลิตน้ าตาลทรายขาว ซึ่ งจ าหน่าย

ภายในประเทศ และน้ าตาลทรายดิบ มีการส่งออกขายต่างประเทศ ผ่านตลาดกลางซื้อขายล่วงหน้าที่
สหรัฐอเมริกา เพ่ือส่งไปขายที่จีน เกาหลีใต้ และอินโดนีเซีย  

ผลิตภัณฑ์ยางพาราแผ่นรมควัน และโรงงานยางแท่ง SCR 20 ซึ่งส่งออกไปต่างประเทศ โดย
ลูกค้าหลัก คือ ผู้ผลิตยางรถยนต์บริดจสโตน และมีลูกค้าต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน อินเดีย 
สิงคโปร์ และมาเลเซีย 

ผลผลิตทางการเกษตร และการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ มันส าปะหลัง ฟาร์มไก่ และ
ฟาร์มเลี้ยงหมู นอกจากนี้ มีการส่งเสริมการปลูกพืชให้ได้มาตรฐาน เช่น ข้าวอินทรีย์ ข้าว GAP เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า เป็นต้น 

ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทเครื่องนุ่งห่ม เช่น ผ้าซิ่นตีนแดง ผ้าภูอัคนี ผ้าไหม เป็นต้น 
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2.4) สินค้าที่มีการพัฒนาและมีศักยภาพของจังหวัดสุรินทร์ 
ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสมุนไพร เช่น ยากษัยเส้น ขม้ิน สครับขัดผิว เครื่องหอม หน้ากาก

แฟนซี เป็นต้น ที่ส่งออกไปยังประเทศ สปป.ลาว กัมพูชา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น 
สินค้าเกษตร เช่น มันส าปะหลัง ข้าว GI ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวหอมมะลิ เป็นต้น 
สินค้าอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน อุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร 

เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันมีการน าเข้ามันส าปะหลัง (มันเส้น) จากประเทศกัมพูชา เพ่ือน าเข้าไปสู่โรงงาน
เอทานอลที่จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือบริโภคภายในประเทศ นอกจากนี้ยังมีการส่งออกที่ท่าเรือแหลม
ฉบัง เพื่อส่งออกไปประเทศจีน 

การแปรรูปสินค้าเกษตร เช่น แปรรูปมันส าปะหลัง แปรรูปอ้อย เป็นต้น  
 
3) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข 

3.1) ผู้ประกอบการบางรายมีความรู้ในการส่งออกสินค้าไปประเทศเพ่ือนบ้านน้อย และบางกลุ่ม
ไม่กล้าเสี่ยงเข้าไปลงทุน เช่น ความรู้ด้านภาษาในการสื่อสาร ท าให้ไม่กล้าเข้าไปศึกษาตลาด เป็นต้น  

แนวทางในการแก้ปัญหา 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงกับผู้ประกอบการที่ เข้าไปค้าขาย หรือลงทุนแล้วประสบ

ความส าเร็จ รวมถึงหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดก าหนดและหากลุ่มเป้าหมายอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

 
3.2) โรงงานน้ าตาลมีความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ เพราะมีปริมาณพ้ืนที่ในการเพาะปลูกอ้อย

บางพ้ืนที่ลดลงเพราะรัฐก าหนดพ้ืนที่การเพาะปลูกใหม่ให้มีความเหมาะสมและเกษตรกรบางรายหัน
ไปปลูกพืชอ่ืนที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า 

แนวทางในการแก้ปัญหา 
โรงงานส ารวจพื้นที่การเพาะปลูกและส่งเสริมเกษตรกรเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูก 
 

 3.3) ผลผลิตยางพารา ร้อยละ 90 ต้องพ่ึงพาตลาดส่งออก จึงอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดโลก มีการแปรรูปและใช้ประโยชน์ในประเทศอยู่ในระดับต่ า ซึ่งมีข้อจ ากัดในเรื่องการแปรรูปที่
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงบางอย่างได้ เช่น การผลิตยาง ยานพาหนะ ชิ้นส่วนอะไหล่ เป็นต้น 

แนวทางในการแก้ปัญหา 
ยางพาราควรมีการแปรรูปโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงให้มากขึ้น และผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปสามารถ

ใช้ภายในประเทศและส่งออกตลาดต่างประเทศให้มากขึ้น และส่งเสริม รวมถึงซื้อเทคโนโลยีการแปร
รูปจากประเทศที่ประสบความส าเร็จ เช่น มาเลเซีย จีน เป็นต้น 

 
3.4) ผู้ประกอบการคนไทย ส่วนใหญ่รอให้ภาคราชการเข้าไปสนับสนุน รวมทั้งหาตลาด แต่

ผู้ประกอบการไม่ลองสัมผัสในเชิงลึกด้วยตนเอง เช่น ด้านความต้องการสินค้า การรู้จักตลาดของ
สินค้า รู้จักสถานที่ รู้จักสิ่งแวดล้อม นิสัยใจคอของลูกค้า เป็นต้น 
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แนวทางในการแก้ปัญหา 
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการคนไทยที่มีความสนใจเข้าไปศึกษาเชิงลึก โดยหน่วยงานราชการเข้า

ไปสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง 
 

 3.5) ชาวไร่ หรือ ผู้ประกอบการค้าผลไม้ ส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องกฎหมายการส่งออก มีความรู้
เรื่องข้ันตอนด้านโลจิสติกส์ มีความรู้เรื่องต้นทุนน้อย ไม่มีความถนัดด้านภาษาในการติดต่อค้าขาย ไม่
มีก าไรการส่งออกโดยตรง แต่ผู้ประกอบการในประเทศเพ่ือนบ้านเล็งเห็นก าไรการส่งออกโดยตรง 
และก าไรการส่งออกผ่านนายหน้า มีสัดส่วนต่างกันไม่มาก จึงเลือกที่จะขายผ่านนายหน้ามากกว่าการ
ส่งออก ไม่สนใจในการท าตลาด เพราะไม่คุ้มทุน ได้ส่วนต่างน้อยจึงเลือกที่ขายสินค้าหน้าสวนดีกว่า มี
การไปขายสินค้าแล้ว ไม่สามารถผลิตตามค าสั่งซื้อได้ เพราะวัตถุดิบไม่เพียงพอ เรื่องการบรรจุภัณฑ์
สินค้าทีไ่ม่มีการท าตลาดอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางในการแก้ปัญหา 
ก าหนดจุดรับซื้อหรือประมูลที่เหมาะสมตามแนวชายแดนสินค้าเกษตร เช่น ผลไม้ เป็นต้น 
 

 3.6) ผู้ประกอบการมีช่องทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP หลากหลายเส้นทาง แต่ผู้ประกอบการ
บางรายเลือกที่จะรอให้ภาคราชการเข้ามาสนับสนุนมากกว่า ที่จะพ่ึงพาตนเองเป็นหลัก 

แนวทางในการแก้ปัญหา 
   ช่องทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ทางออนไลน์มากขึ้น ได้แก่ 1) ให้รู้จักการใช้
แอพพลิเคชั่นที่มีอยู่ 2) ใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์ของกระทรวงพาณิชย์ Ebay ให้มากขึ้น 3) 
สนับสนุนซื้อขายสินค้าผ่านเฟซบุก๊ ผู้ประกอบการท าตลาดเอง และเป็นคนรุ่นใหม่ ซึ่งประสบความส าเร็จ
มากพอควร 
 
 3.7) สินค้าบางชนิดที่มีศักยภาพในการส่งออก แต่ผู้ประกอบการไม่สามารถผลิตสินค้าได้ตาม
จ านวนความต้องการของลูกค้าได ้

แนวทางในการแก้ปัญหา 
   มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเพาะปลูกแก่เกษตรและการรวมกลุ่มที่มีความ
เข้มแข็ง เพ่ือให้ผลผลิตออกสู่ตลาดตามจ านวนค าสั่งซื้อที่ลูกค้าต้องการได ้
 
4) แนวทางในการส่งเสริมผลิตสินค้าของกลุ่มจังหวัด 

4.1) จัดงานแสดงสินค้าในพ้ืนที่ตอนใต้ของประเทศกัมพูชา เพ่ือเปิดตลาดสินค้าของกลุ่มจังหวัด
ให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน และมีการส่งเสริมการจัดงานเจรจาคู่ธุรกิจการค้าระหว่างกัน เพ่ือสร้างเครือข่าย
พันธมิตรด้านการค้า การลงทุนระหว่างประเทศในระยะยาวต่อไป 

4.2) การเชื่อมโยงสินค้าด้านการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมของกลุ่มจังหวัดที่เชื่อมโยงกับประเทศ
กัมพูชา นักท่องเที่ยวร้อยละ 40 ที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดเสียมเรียบที่เดินทางโดยเครื่องบินจาก
สนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมืองไปลงที่จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา จากเหตุการณ์
ความไม่สงบในประเทศไทยมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเสียมเรียบเช่นกัน 
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4.3) ควรศึกษาตลาดความต้องการของประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการก าหนด
นโยบายส่งเสริมการผลิตสินค้าให้มีมาตรฐานส่งออก ตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศ
เพ่ือนบ้านและประเทศในกลุ่มอาเซียนได้อย่างเพียงพอ 

4.4) ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ เพราะความต้องการของตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ยุโรปสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ควรมีการจัดเก็บและการสร้างนวัตกรรมในการแปรรูปให้มากขึ้น 

4.5) ส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการพัฒนาตัวเองขึ้นเป็น SMEs และส่งเสริมการผลิตที่เป็น
มิตรกับสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนให้ความรู้ ในด้านการตลาด ด้านการท าบัญชีและภาษีให้กับ
ผู้ประกอบการ 

4.6) พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตร ยืดอายุในการจัดเก็บ 
สร้างนวัตกรรมในการแปรรูป 

4.7) ควรมีการจัดตั้งกองทุนการพัฒนาธุรกิจเมืองของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด เพ่ือเป็นการลงทุน
ขนาดใหญ่สร้างอ านาจการต่อรอง โดยกองทุนมีลักษณะการซื้อหุ้นและมีการบริหารจัดการร่วมกัน 
 
5) ปัจจัยการลงทุนสู่ความส าเร็จของผู้ประกอบการ 

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

5.2) ปัจจัยความส าเร็จในการท าธุรกิจกับหลายบุคคล อาทิ มีการวางแผนก่อนท าธุรกิจเสมอ มี
การเรียนรู้และเข้าไปศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค วิเคราะห์คู่แข่งทางธุรกิจ ทั้งคู่แข่งขันทางตรง และ
ทางอ้อม 

5.3) มีกัลยาณมิตรในการลงทุน การร่วมกันท าธุรกิจ มีที่ปรึกษาทางการเงิน แรงงานที่ดี ซื้อสัตย์ 
ขยัน อดทน และรับผิดชอบ 

5.4) เส้นทางการขนส่งควรศึกษากฎระเบียบของประเทศเพ่ือนบ้าน หรือประเทศที่เข้าไปลงทุน
เนื่องจากมีการเปลี่ยนกฎระเบียบอยู่บ่อยครั้ง เช่น ใน สปป.ลาว การเปลี่ยนเจ้าแขวงในแต่ละครั้ง จะ
มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบใหม่ อีกทั้ง การเผยแพร่ข้อมูลไม่ครอบคลุมช่องทางมีน้อยที่มีการ
เผยแพร่เอกสารเป็นภาษาไทยมีน้อย ในส่วนนี้เองผู้ประกอบการไทยต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด 
เพ่ือประโยชน์ในการลงทุน 

5.5) การส ารองเงินในการประกอบธุรกิจในต่างประเทศมีเงินสดส ารองมากกว่าที่ลงทุนใน
ประเทศ หรือมีเงินส ารองมากพอ เนื่องจากบางพ้ืนที่มีการซื้อสินค้าเชื่อ ดังนั้นควรมีเงินสดส ารอง
อย่างน้อย 12–15 เดือน เพ่ือรักษาสภาพคล่องในการท าธุรกิจ  

5.6) ท าความเข้าใจระบบการช าระเงิน และอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศซึ่งในประเทศเมียนมา
และประเทศเวียดนามมีการมาจดทะเบียนช าระในสัดส่วนที่สูงมาก เช่น เงินใช้สองสกุล ใช้สองตลาด 
ตลาดที่ไม่เป็นทางการจะใช้มากกว่าตลาดที่เป็นทางการ และท าความเข้าใจระบบเปิด L/C มีหน่วย
ราชการ เช่น กระทรวงพาณิชย์สามารถสอนและให้ความรู้กับผู้สนใจในเรื่องเหล่านี้ 

5.7) ท าความเข้าใจภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ โดยเฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ระบบไฟฟ้าใน
ประเทศเมียนมามีปัญหา ไฟฟ้าไม่เพียงพอ ในเมืองมัณฑะเลย์ เมืองย่างกุ้ง ตอนนี้มีการซื้อเครื่องปั่น
ไฟจากยุโรปและสหรัฐอเมริกา คาดว่าไม่กี่ปีข้างหน้าจะเสร็จเรียบร้อย ก าลังก่อสร้างเขื่อน และค่า
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ไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้งมีราคาสูง และขาดแคลนแหล่งน้ า ปัญหาเรื่องแผ่นดินไหว ในประเทศเวียดนาม
ตอนใต้ก็ประสบปัญหาเรื่องไฟฟ้าเช่นกัน  

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

5.9) ด้านแรงงาน ต้องท าความเข้าใจความแตกต่างของแรงงานไทยกับแรงงานประเทศเพ่ือน
บ้าน พบว่า แรงงานระดับผู้บริหารขึ้นไปส่วนใหญ่เป็นคนไทย และแรงงานในระดับล่างส่วนใหญ่เป็น
แรงงานประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งจ าเป็นต้องฝึกอบรมพัฒนาฝีมือเพ่ือยกระดับฝีมือคุณภาพ และควร
น าเอาปัจจัยทางด้านสังคมเข้ามาพิจารณาร่วม เช่น การทักทาย ค าพูดที่อ่อนหวาน ไม่หยาบกระด้าง 
ความเป็นกันเอง มีการทักทายเพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดี ไม่ควรดูถูกหรือเหยียดเชื้อชาติ เป็นต้น 
เหล่านี้ส่งผลให้ได้รับความร่วมมือที่ดีจากแรงงาน ในบางประเทศขาดผู้บริหารระดับกลาง เช่น เมียน
มา สปป.ลาว กัมพูชา ต้องน าจากเมืองไทยเข้าไปเช่นกัน 

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

5.11) ศึกษาถึงปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการลงทุนในประเทศที่ผู้ประกอบการไปลงทุน 
โดยเฉพาะระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ที่สหรัฐฯเริ่มปิดล้อมประเทศจีนมากขึ้น รวมถึงนโยบายของประเทศ
จีนที่มีต่อแต่ละประเทศในลุ่มน้ าโขง รวมถึงประเทศอินเดีย ปัญหาของกลุ่มอิสลามในพ้ืนที่ นโยบาย
ของประเทศซึ่งมีบทบาททางด้านเศรษฐกิจที่ส าคัญ รวมถึงบทบาทของประเทศคู่ค้าที่ไปลงทุน เช่น 
ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศไต้หวัน ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ
ของผู้ประกอบการที่ไปลงทุน โดยขณะนี้สถานการณ์ในปัจจุบันระหว่างสหรัฐอเมริกาฯและประเทศ
จีน ความขัดแย้งทางมหาอ านาจมีผลกระทบเชิงนโยบาย เหตุการณ์เหล่านี้จะกระทบต่อการลงทุน 
เช่น การลดค่าเงินหยวนของประเทศจีน เป็นต้น ซึ่งเป็นการปรับลดค่าเงินครั้งส าคัญในรอบเกือบสิบปี
หลังจากที่ปล่อยให้ค่าเงินหยวนแข็งค่าขึ้นมาตลอด เปรียบเสมือนการท าสงครามค่าเงินกับ
สหรัฐอเมริกาฯ การที่ค่าเงินหยวนอ่อนค่าลง ส่งผลถึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ เนื่องจาก
ประเทศจีนมีฐานะเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ของโลก และการลดค่าเงินของประเทศจีนในครั้งนี้ ยังส่งผลให้
ประเทศจีนได้เปรียบทางการค้าด้านราคากับประเทศอ่ืนๆ รวมถึงประเทศไทย เมื่อเทียบกับประเทศ
เวียดนามที่มีความร่วมมือที่หลากหลาย เช่น เป็นสมาชิกกลุ่มอาเซียน กลุ่มทวิภาคี กลุ่มพหุภาคี TPP 
(Trans Pacific Strategic Economic Partnership Agreement) กลุ่มเมืองสังคมนิยม กลุ่มโซเวียต 
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กลุ่มรัสเซีย กลุ่มประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ตลาดของประเทศเวียดนามมีโอกาสมากกว่าประเทศ
ไทย เมื่อพิจารณาประเทศไทยมีความร่วมมือไม่มาก เช่น เป็นสมาชิกกลุ่มอาเซียน กลุ่มทวิภาคี พหุ
ภาคี เป็นต้น ท าให้ไทยเสียเปรียบอ านาจการต่อรองในด้านการส่งออก 
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กลุ่มจังหวัดติดต่อกับประเทศกัมพูชา เส้นทางการค้าที่นิยมใช้กันของผู้ประกอบการในกลุ่ม

จังหวัด คือ 1) เส้นทางผ่านด่านอรัญประเทศ–ปอยเปต น าเข้าเสื้อผ้าเก่า มีรถบรรทุกอ้อยมากในฤดู
หีบอ้อย 2) เส้นทางผ่านด่านช่องจอม/โอร์เสม็ด ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภค–บริโภค และในอนาคต
ผ่านด่านช่องสายตะกู–จุ๊บโกกี ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตทางการเกษตร เช่น มันส าปะหลัง เป็นต้น 
 

 
                       ภาพที่ 3-59 แสดงเส้นทางการส่งออกและน าเข้าสินค้าในกลุ่มจังหวัด 
 

สินค้าไทยจากด่านอรัญประเทศกระจายตามหมู่บ้านต่าง ๆ ตามถนนที่เชื่อมไปจังหวัดเสียม
เรียบ และกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา สินค้าไทยบางส่วนกระจายลงพ้ืนที่ชั้นในประเทศกัมพูชา  

สินค้าที่มีการส่งออกจ านวนมาก เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากจังหวัดนครราชสีมามีการ
ส่งออกผ่านจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร ส่งออกไปยังประเทศ
จีน โดยผ่านเส้นทางหมายเลข 9 (R9) ผ่านด่านแดนสะหวัน–ลาวบาว เพ่ือใช้สิทธิตามกรอบ GMS 
CBTA และเข้าประเทศจีนผ่านที่ด่านผิงเสียง แต่สินค้าส่วนใหญ่ส่งออกผ่านจุดผ่านแดนถาวรสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม ผ่านเส้นทางหมายเลข 12 (R12) ซึ่งเส้นทางหมายเลข 12 
มีระยะทางที่ใกล้กว่าเส้นทางหมายเลข 9 ประมาณเกือบ 500 กิโลเมตรที่ผ่านด่านน้ าพาว–เกาแจว 
และเข้าประเทศจีนที่ด่านผิงเสียง แต่ในอนาคต การก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึง
กาฬ–ปากซัน) และในอนาคตจังหวัดบึงกาฬมีโอกาสก่อสร้างสนามบิน ซึ่งเส้นทางนี้มีระยะทางที่ใกล้
มากขึ้น อาจท าให้ปริมาณการส่งออกที่ด่านสะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 2 และด่านสะพาน
มิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 3 มีมูลค่าที่ลดลง 

การส่งสินค้าของกลุ่มจังหวัด เช่น จังหวัดชัยภูมิ ผู้ประกอบการบางรายเป็นตัวแทนจ าหน่าย
ยางรถยนต์ส่งออกไปประเทศเวียดนามผ่านจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย–ลาวแห่งที่ 2 
จังหวัดมุกดาหาร ผ่านเส้นทางหมายเลข 9 (R9) โดยผ่านด่านแดนสะหวัน–ลาวบาวไปประเทศ

10. เส้นทางการส่งออกและน าเข้า สินค้าในกลุ่มจังหวัด 
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เวียดนาม ส่วนสินค้าสมุนไพร ผลไม้ เช่น มะม่วง ส้มโอ เป็นต้น ใช้เส้นทางผ่านอ าเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย และข้ามผ่านสะพานมิตรภาพไทย–ลาวแห่งที่ 4 (เชียงของ–ห้วยซาย) ผ่านเส้นทาง
หมายเลข 3A (R3A) ผ่านด่านบ่อเตน็ (สปป.ลาว)–บ่อหาน (ประเทศจีน) หรือ โมหาน ซึ่งเป็นชายแดน 
สปป.ลาว และประเทศจีน และเป็นเส้นทางที่มีระยะทางที่สั้นที่สุดระหว่างไทยและจีน   
 

 
                       ภาพที่ 3-60 แสดงเส้นทางการส่งออกและน าเข้าสินค้าในกลุ่มจังหวัด 
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ส่วนที่ 4 
รายงานความคิดเห็นเพิ่มเติมจากที่ผู้เข้าร่วมประชุม 

การพัฒนาขีดความสามารถการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
(กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์) 

 
1) ทิศทางการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล ช่วยในกระตุ้นอ านาจซื้อของประชาชนใน

ภาคการเกษตร เพราะปัจจุบันพืชเศรษฐกิจราคาตกต  า และประสบปัญหาภัยแล้งและปริมาณน้ าฝน
น้อย ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรไม่แน่นอน การส่งเสริมของภาคราชการ ได้แก่ การจัดสรร
งบประมาณผ่านกองทุนในการพัฒนา การจัดสรรงบประมาณในการสร้างอาชีพต่าง ๆ เพื อยกระดับ
อาชีพต่าง ๆ และควรมีการส่งเสริมด้านการตลาดควบคู่ เพื อให้มีการซื้อขายสินค้าและเปิดตลาดในเชิง
พ้ืนที ให้มากขึ้น เช่น เมื อทราบความต้องการสินค้าแล้ว ควรหาวิธีด าเนินการที ท าให้พ้ืนที ที ห่างไกลได้
มีโอกาสในการผลิตสินค้าเพื อสนองตอบความต้องการที สูงได้ ส่วนภาคราชการควรมีการกระจายให้
ทั วถึง เพื อช่วยเกษตรกรมีอ านาจต่อรองด้านพืชผลทางการเกษตรมากขึ้น เช่น ทุเรียน เงาะ เป็นต้น 
ควรก าหนดวิธีด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในพ้ืนที ที ไม่มีการผลิต เพื อส่งเข้าไปได้อย่างรวดเร็วใน
พ้ืนที ที มีความต้องการสูงได้ โดยไม่กระจายเฉพาะพ้ืนที ที ผลิตหรือบริเวณใกล้เคียงเท่านั้น ส่วน
ราชการที เกี ยวข้องควรด าเนินการสนับสนุนอย่างจริงจังเพื อกระจายได้ทั วถึงมากพอ ซึ งการกระจายได้
มากขึ้นสินค้าจะมีอ านาจต่อรองมากขึ้นและราคาสูงขึ้น มีการคัดเลือกเกรดผลไม้ และควรมีการรับซื้อ
พืชผลทางการเกษตรบริเวณชายแดนให้มีการประมูลตามแนวชายแดนให้มากขึ้น  เพื อช่วยในการ
แก้ปัญหาการลดอ านาจการต่อรองของประเทศเวียดนามและประเทศจีน ซึ งเป็นตลาดรับซื้อผลไม้ที 
ใหญ่ที สุดของไทย 

2) ตามข้อตกลงระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชาผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ใน
การน ารถไทยเข้าประเทศกัมพูชาได้ 40 คันต่อวัน และสามารถวิ งด้วยระยะทางไม่เกิน 40 กิโลเมตร 
แต่ในความเป็นจริง รถไทยสามารถเข้าไปได้ไม่มีจ ากัดจ านวน และระยะทางประมาณไม่เกิน 140 
กิโลเมตร เพียงอยู่ในจังหวัดอุดรมีชัยเท่านั้น ด้วยการอะลุ่มอล่วยกันระหว่างสองฝ่าย 

3) ข้อดีของจัดการผังเมืองของส านักงานโยธาธิการและผังเมือง ท าให้ทราบเส้นทางของแต่
ละจังหวัดมีทิศทางการพัฒนาของแต่ละจังหวัด และทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการ
พัฒนาไปอย่างไร สิ งที พบ คือ อุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีการเกาะกลุ่มกับถนนหลักของแต่ละจังหวัด ใน
อนาคตอุตสาหกรรมมีการเกาะกลุ่มกับเส้นทางรถไฟมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ งถนนมิตรภาพ หรือ
ถนนสายหลักของแต่ละจังหวัด หรือบริเวณใกล้เคียงโรงงานและใกล้เคียงแหล่งผลิต ใกล้กับพ้ืนที 
เพาะปลูก 

4) พ้ืนที จังหวัดชัยภูมิ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที ป่า และพ้ืนที ในความดูแลส านักงานการปฏิรูปที ดิน
เพื อเกษตรกรรม เป็นพ้ืนที ที ไม่สามารถจัดตั้งโรงงานได้ ท าให้เป็นอุปสรรคในการขยายตัว
ภาคอุตสาหกรรมในอนาคต และควรมีการปรับแก้ไขกฎหมายเพื ออ านวยความสะดวกมากขึ้น 

5) ความคุ้มค่าของเส้นทางรถไฟที ผ่านจังหวัดชัยภูมิ มีการพิจารณาด้านการท่องเที ยวเพียง
ด้านเดียวท าให้เกิดความคุ้มค่าไม่มากนัก ควรมีการขนสินค้า ซึ งจังหวัดเลยมีโรงงานน้ าตาล 2 โรงงาน 
จังหวัดหนองบัวล าภู มีโรงงานน้ าตาล 1 โรงงาน ต้องการขนส่งที สะดวกจากโรงงานไปยังแนวเส้นทาง
รถไฟ เพราะการขนส่งทางรถไฟเป็นการขนส่งต้นทุนต  าที สุดเมื อเทียบกับการขนส่งทางถนน แต่ถ้า
ต้นทุนต  าที สุด คือ การขนส่งทางน้ า ดังนั้น ความคุ้มค่าควรพิจารณาจากผลผลิตที ออกจากโรงงานและ
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ขนส่งไปยังรถไฟได้มากเพียงใด ส่วนการเชื อมโยงการท่องเที ยวระหว่างจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดเลย
สามารถเชื อมโยงกันได้ เพราะมีลักษณะการท่องเที ยวทางธรรมชาติที คล้ายคลึงกัน และในอนาคตถ้ า
ภูกระดึงมีการสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึง สามารถท าให้นักท่องเที ยวทุกกลุ่มสามารถมาท่องเที ยวได้มาก
ขึ้น แนวโน้มการท่องเที ยวคนเดินทางมาเพิ มข้ึน  

6) การขอใช้พ้ืนที จากกรมอนุรักษ์ของกรมป่าไม้ต้องขออนุญาตไม่ต  ากว่า 6 ปี ถึงได้รับการ
อนุญาตให้ใช้พ้ืนที ได้ ส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้ขออนุญาตเป็นเวลา 10 ปี ในปัจจุบันยังไม่ได้รับอนุญาต 
ส่วนโครงการก่อสร้างตลาดช่องจอม จ านวน 100 คูหา อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอพิจารณาจาก
หน่วยงานที เกี ยวข้องที ต้องประสานงานกับหลายหน่วยงาน เพื อไม่ให้เกิดปัญหาตามมา  

7) พระราชบัญญัติการปฏิรูปที ดินต้องรักษาพ้ืนที เป็นเกษตรกรรม หรือว่าเป็นกิจการ
เกี ยวเนื อง หรือกิจการที เป็นประโยชน์แก่ชุมชน เช่น สาธารณูปโภค เป็นต้น ที ต้องขออนุญาตการใช้
ประโยชน์ที ดินในการเปลี ยนแปลงการใช้ประโยชน์ บริเวณจุดผ่อนปรนช่องสายตะกูห่างจากบริเวณ
ตลาดระยะทางประมาณ 200 เมตร เป็นพ้ืนที ที ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที ดินต้องมี
การควบคุมการใช้ประโยชน์ ควรมีการแก้ไขกฎหมายในการรองรับเมื อชุมชนมีการขยายเป็นชุมชน
เมืองมากขึ้น   

8) เมื อเปิดประชาคมอาเซียน ประเทศไทยควรเตรียมความพร้อมในด้านแรงงานที 
เคลื อนย้ายจากประเทศเพื อนบ้านเข้ามาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มากขึ้น โดยเฉพาะจังหวัด
นครราชสีมามีโรงงานจ านวนมาก มีแรงงานคนลาว คนกัมพูชา ที อพยพเข้ามาเป็นแรงงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมจ านวนมาก ดังนั้น ควรมีการเตรียมความพร้อม และควรมีการส่งเสริมการเพาะปลูก
สินค้าเกษตรเพื อรองรับการบริโภคของแรงงานเหล่านี้  

9) ศักยภาพสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัด เช่น ข้าวโพด มันส าปะหลัง ข้าวหอมมะลิ อ้อย เป็นต้น 
ในขณะที ประเทศเพื อนบ้านมีการเพาะปลูกเช่นเดียวกัน และมีราคาถูกกว่าราคาสินค้าเกษตรใน
ประเทศไทย เมื อเปิดประชาคมอาเซียน การทะลักเข้ามาของสินค้าเกษตรจากประเทศเพื อนบ้านที มี
ราคาถูกกว่าสินค้าเกษตรของไทย เช่น มะนาว พืชเศรษฐกิจ (ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา) เป็น
ต้น ซึ งสินค้าเกษตรไทยไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับสินค้าเกษตรจากประเทศเพื อนบ้านได้ 
โดยเฉพาะ สปป.ลาว กัมพูชา จีน และเวียดนาม ที มีต้นทุนการผลิตที ต  ากว่าแต่สินค้าเกษตรของไทย
สามารถแข่งขันได้ในเรื องคุณภาพและรสชาติของสินค้า 

10) สินค้าเกษตรของไทย โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ข้าว เป็นต้น สามารถ
ส่งออกไปขายในกลุ่มประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้ 

11) การน าเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศจีน เวียดนาม สปป.ลาว และกัมพูชา สามารถน าเข้า
ได้สะดวก ในมุมกลับกัน พบว่า สินค้าเกษตรของไทยมีการส่งออกไปยังประเทศเหล่านี้ มีกฎระเบียบที 
ค่อนข้างซับซ้อนและเงื อนไขมากขึ้น เช่น ผู้ประกอบการคนไทยที ส่งออกผลไม้ไปประเทศจีน เสีย
ภาษีมูลค่าเพิ มน าเข้าผลไม้จากไทย ร้อยละ 13 หากผู้ประกอบการคนเวียดนามส่งออกผลไม้ไป
ประเทศจีน ไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ มน าเข้าผลไม้จากเวียดนาม ซึ งผู้ประกอบการคนเวียดนามเสียภาษี
น าเข้าน้อยกว่าผู้ประกอบการคนไทย จึงท าให้ผู้ประกอบการคนไทยส่งออกผลไม้ให้กับผู้ประกอบการ
เวียดนาม แล้วผู้ประกอบการคนเวียดนามเป็นตัวแทนส่งออกผลไม้ไทยเข้าจีน โดยผู้ประกอบการคน
เวียดนามได้น าผลไม้ไทยบรรจุกล่องใหม่แล้วน าเข้าไปจ าหน่ายในประเทศจีน เสียภาษีน าเข้าน้อยกว่า 
เป็นต้น จากเหตุการณล์ักษณะนี้ ท าให้ผลไม้ไทยได้ถูกแฝงเป็นผลไม้เวียดนามจ านวนมาก  
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12) ผลไม้บางชนิดที น าเข้ามาจากประเทศจีน ผลผลิตมีขนาดใหญ่และถูกกว่าผลไม้ของกลุ่ม
จังหวัด เช่น องุ่น ซึ งองุ่นจีนขนาดใหญ่ กิโลกรัมละ 100 บาท ส่วนองุ่นที อ าเภอปากช่อง กิโลกรัมละ 
100 กว่าบาท เป็นต้น ซึ งองุ่นไทยไม่สามารถแข่งขันกับองุ่นจีนได้ 

13) นักธุรกิจคนไทยบางส่วนในกลุ่มจังหวัดมีความไม่วางใจนักธุรกิจคนจีนที มาลงทุนในกลุ่ม
จังหวัดเพื อผลิตสินค้าไปจ าหน่ายในประเทศจีนตอนเหนือ ซึ งเป็นตลาดขนาดใหญ่ ประกอบกับพ้ืนที 
จีนตอนเหนือไม่สามารถผลิตเกษตรได้ เพราะมีภูมิอากาศที หนาวมาก จึงมีความจ าเป็นต้องซื้อผักจาก
แหล่งอื นเพื อการบริโภค  

14) สินค้าที คนกัมพูชาต้องการในปัจจุบัน เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เป็น
ปุ๋ยนาโน พืชผักสด (แตง ผักกาด) เนื้อสัตว์ (เนื้อไก่ เนื้อปลา ซึ งเนื้อปลาที นิยมเป็นเนื้อปลาราคาถูก) 
เป็นต้น 

15) ยางพารามีราคาตกต  า ในปัจจุบันกิโลกรัมละ 17 บาท หากราคายางพารามีราคาสูงขึ้น 
จะส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรเพิ มขึ้น 

16) กลุ่มจังหวัดมีการเพาะปลูกยางพารา มันส าปะหลัง เป็นจ านวนมาก  
17) มันส าปะหลังของกลุ่มจังหวัดมีการเพาะปลูกจ านวนมาก วัตถุดิบของกลุ่มจังหวัดไม่

เพียงพอ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดนครราชสีมา ที มีการเติบโตมาก บริเวณ
อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอหนองบุญมาก และอ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีจ านวน
โรงแป้งมันจ านวนมากมีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง ซึ งวัตถุดิบในกลุ่มจังหวัดไม่เพียงพอ ต้องน า
วัตถุดิบจากพ้ืนที ใกล้เคียง เช่นจังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม เป็นต้น ปัจจุบัน
การน าวัตถุดิบมันส าปะหลังมาแปรรูป แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนใหญ่น ามาผลิตมันเส้น รองลงมาเป็น
มันแป้ง และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ (ไก่ โค) ตามล าดับ ในอนาคตมีการสร้างโรงงานเอทานอลขนาด
ใหญ่ที อ าเภอครบุรี เป็นอีกหนึ งปัจจัยที จะแย่งวัตถุดิบมันส าปะหลังที ป้อนเข้าโรงงานแป้งมัน ท าให้
กลุ่มจังหวัดขาดวัตถุดิบแป้งมันเพิ มขึ้น และในปัจจุบันได้มีการน าวัตถุดิบจากประเทศกัมพูชามา
ป้อนเข้าโรงงานแป้งมัน และส่วนหนึ งวัตถุดิบจากประเทศกัมพูชาได้น าเข้าผ่านประเทศไทย และ
ส่งออกลงท่าเรือเพื อส่งออกไปประเทศจีน ฉะนั้นในอนาคตความต้องการมันส าปะหลังมีแนวโน้ม
สูงขึ้น เพื อป้อนโรงงานผลิตเอทานอลเพื อใช้ภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

18) วัตถุดิบอ้อยที ป้อนเข้าโรงงานน้ าตาลที อ าเภอครบุรี และอ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
และโรงงานในจังหวัดบุรีรัมย์มีไม่เพียงพอในการผลิต ทั้งประสบกับภัยแล้งในพ้ืนที ท าให้ผลผลิตมี
จ านวนน้อย ในปัจจุบันโรงงานเอทานอลที เข้ามาด าเนินการขนาดใหญ่มีการน าเข้ากากน้ าตาลจาก
ประเทศบราซิล และแอฟริกาใต้เป็นจ านวนมาก ซึ งปริมาณอ้อยในพ้ืนที กลุ่มจังหวัดมีไม่เพียงพอจึง
น าเข้ามาทดแทน ควรมีการส่งเสริมให้ขยายพ้ืนที การเพาะปลูกเพิ มข้ึน เพื อเพิ มวัตถุดิบในการป้อนเข้า
โรงงานน้ าตาล และเน้นให้มีการผลิตกากน้ าตาลเพิ มขึ้น และได้น ากากน้ าตาลไปผลิตพลังงานทดแทน 
เช่น เอทานอล แก๊สโซฮอล์ เป็นต้น ส่วนการเพาะปลูกอ้อยจ านวนมากที อ าเภอคอนสาร และ
อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

19) ในปัจจุบันการเพาะปลูกมันส าปะหลังด้วยระบบน้ าหยด และใส่ปุ๋ยคอกเข้าไปดูแล ท า
ให้ผลผลิตมันส าปะหลังเพิ มขึ้นจากเดิมได้ประมาณ 3 ตันต่อไร่ เพิ มขึ้นเป็นประมาณ 8–9 ตันต่อไร่ 
และใช้เงินลงทุนน้อย เมื อเทียบกับการเพาะปลูกอ้อยที ได้ผลผลิตน้อยกว่า ส่วนอ้อยมีการประกันราคา
และมีกฎหมายรองรับ ตลอดจนปัญหาภัยแล้งและนโยบายของรัฐบาลการจัดพ้ืนที ที เหมาะสมในการ
เพาะปลูก (โซนนิ ง) ท าให้เกษตรกรเปลี ยนการเพาะปลูกมันส าปะหลังมากขึ้น แต่การเพาะปลูกมัน
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ส าปะหลังต้องใช้เงินลงทุนสูงกว่าการเพาะปลูกอ้อย ในแง่การจัดหาท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง ในปีแรกที 
มีการเพาะปลูกมันส าปะหลัง 

20) ด้านปศุสัตว์ คนกัมพูชามีความต้องการสัตว์ปีก โดยเฉพาะไก่พ้ืนเมืองจ านวนมากมีการ
ส่งออกผ่านจุดผ่านแดนช่องจอม จ านวนประมาณ 2,000–3,000 ตัวต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่เกษตรกรที 
ส่งออกเป็นเกษตรกรในจังหวัดและเกษตรกรในจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ
นอกจากนี้ความต้องการเป็ด ส่วนใหญ่เกษตรกรที นิยมเลี้ยงเป็นเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ ควรมี
การส่งเสริมให้เกษตรกรในกลุ่มจังหวัดมีการเลี้ยงสัตว์ปีกมากข้ึน  

21) ประเทศกัมพูชาไม่มีการเลี้ยงสัตว์ประเภท กระบือ โคเนื้อ สุกร ถือเป็นโอกาสของประเทศ
ไทยในการส่งเสริมการเลี้ยง กระบือ โค ตลอดจนส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เช่น ไก่พ้ืนบ้าน เป็ด ไก่ง่วง 
เป็นต้น ที มีความต้องการจากคนกัมพูชาสูง นอกจากนี้ยังมีความต้องการแพะ ซึ งเปรียบเสมือนเนื้อโค 
ส าหรับคนจน การลงทุนเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า อาหารหลักของแพะกินพืชทุกชนิดที เหลือจากการ
เลี้ยงโค กระบือ หญ้า ที หาได้สะดวก ผลผลิตของแพะเพื อน าไปเป็นส่วนประกอบอาหาร โดยเฉพาะ
โรงแรม ภัตตาคารในจังหวัดเสียมเรียบ และสามารถน าไปเป็นส่วนประกอบในขนมปังฝรั งเศส และ
สามารถสร้างรายได้ให้คนในชุมชนได้ ฉะนั้น ควรมีการส่งเสริมด้านปศุสัตว์ทุกชนิดในกลุ่มจังหวัด แล้ว
เข้าไปขายที ประเทศกัมพูชา เมื อพิจารณาด้านพืชผักของประเทศไทยไม่สามารถแข่งขันกับประเทศ
เพื อนบ้านได้  

22) ศักยภาพด้านปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัด เช่น ไก่เนื้อ เป็นต้น ไก่เนื้อที มีการเลี้ยงจ านวนมาก 
บริเวณอ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา อ าเภอหนองกี  
จังหวัดบุรีรัมย์ พ้ืนที ดังกล่าวได้น าเข้าแกลบจากประเทศกัมพูชา เพราะแกลบในพ้ืนที กลุ่มจังหวัดไม่
เพียงพอ 

23) ในปัจจุบันกลุ่มจังหวัดมุ่งเน้นการเลี้ยงกระบือเป็นหลัก เพราะกระบือมีความขาดแคลน 
ปัจจุบันโคเนื้อที เป็นปัญหาวิกฤต ซึ งพยายามที ส่งเสริมและอนุรักษ์ โดยเน้นการผลิตแบบผสมเทียม 
จังหวัดสุรินทร์เน้นกระบือเนื้อ สัตว์ปีก ไก่พ้ืนเมืองที ได้ความสนใจจากเกษตรกรมากขึ้น ส่วนจังหวัด
บุรีรัมย์ เน้นเพิ มจากกลุ่มจังหวัดในเรื องส่งเสริมการเลี้ยงแพะที ใช้อาหารเหลือจากโค กระบือ แพะกิน
พืชทุกชนิด มีตลาดรองรับแพะ เช่น ที จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น 

24) ควรมีการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทน โดยน าวัตถุดิบในพ้ืนที  เช่น อ้อย มัน
ส าปะหลัง เป็นต้น และน าวัตถุดิบจากประเทศเพื อนบ้านเข้ามาแปรรูป เช่น มันส าปะหลัง เป็นต้น ซึ ง
ปัจจุบันมีการผลิตเอทานอลเพื อผลิตน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ที มีเอทานอลร้อยละ 85 และน้ ามันร้อย
ละ 15 ซึ งวัตถุดิบที ผลิตได้มาจากอ้อย และมันส าปะหลัง ดังนั้น ควรมีการส่งเสริมการเพาะปลูกให้
มากขึ้น เพื อรองรับในการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมที เพิ มข้ึน  

25) ปัจจุบันมีโครงการสนับสนุนการเพิ มมูลค่าผลผลิตของ SMEs Product Champion 
Prevention ตลอดจนโครงการพัฒนามูลค่าสินค้าในท้องถิ นในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที อยู่ระหว่าง
การเร่งด าเนินการ สินค้าที มีการเพิ มมูลค่าที ทางหน่วยงานได้ส่งเสริมของจังหวัดสุรินทร์ที มีความโดด
เด่น คือ โรงสีข้าว ซึ งจังหวัดสุรินทร์มีความเด่นในพ้ืนที เกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรอินทรีย์ เช่น ข้าว
อินทรีย์ ที มีมาตรฐาน GAP เป็นต้น ที มีการแปรรูปผลผลิตข้าวเป็นข้าวกล้องงอก เส้นหมี ข้าวหอมมะลิ
แดง เพื อส่งออกไปประเทศแถบยุโรป  

26) ปัจจุบันมีเกษตรกรบางกลุ่มในชัยภูมิที ให้ความส าคัญกับมาตรฐาน Q เพราะมีลูกค้าจาก
ต่างประเทศเข้ามาออเดอร์สินค้าไว้ เช่น พริก หน่อไม้ฝรั ง เป็นต้น ส่งออกไปจีน หากไม่ได้มาตรฐาน
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ลูกค้าจะไม่รับซื้อ ท าให้มีการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกษตรกรหลายรายเข้ามาด าเนินการของ
มาตรฐาน Q ซึ งสินค้าหลายชนิด โดยมีส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นผู้รวบรวมข้อมูลและ
ประสานงานกับส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือ มกอช. 

27) ตลาดไก่งวงสามารถส่งออกไปจ าหน่ายได้ในประเทศเวียดนาม สปป.ลาว จีน และประเทศ
กัมพูชามากขึ้น เพราะเป็นตลาดขนาดเล็ก แต่สามารถน าไปเจาะสู่ตลาดใหญ่ ได้ ฉะนั้น ควรมีการ
ส่งเสริมการเลี้ยงไก่งวงให้มากข้ึน  

28) สินค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดมีการแปรรูป เช่น การแปรรูปมันส าปะหลังเป็นแป้ง มี
โรงงานแปรรูปจ านวนมาก เป็นต้น ส่วนความต้องการสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปของแต่ละ
ประเทศยังไม่มีความชัดเจน ดังนั้น ควรมีการศึกษาความต้องการสินค้าเกษตรให้มากข้ึน 

29) การขายสินค้าระหว่างสหกรณ์ด้วยกันภายในประเทศ เพื อแลกเปลี ยนสินค้าระหว่างกัน 
เช่น สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมาส่งข้าวไปให้สหกรณ์จังหวัดตรัง และสหกรณ์จังหวัดตรังส่งกาแฟและ
น้ ามันพืช เข้ามาสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ซึ งเป็นอีกหนึ งช่องทางในการขายสินค้าของกลุ่มจังหวัด
ได้ เป็นต้น 

30) จุดผ่อนปรนช่องสายตะกูได้มีการแลกเปลี ยนวัฒนธรรม แลกเปลี ยนความรู้เกี ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างหมู่บ้านสายโท 6 ใต้ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ และ
หมู่บ้านจุ๊บโกกี อ าเภอส าโรง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา คนกัมพูชาได้น าความรู้เหล่านี้ไปปลูก
พืชผักสวนครัว เริ มจากเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา  

31) จุดผ่อนปรนช่องสายตะกู มีหน่วยงานที ปฏิบัติหน้าที จ านวน 6 หน่วยงาน แต่มีการบูรณา
การท างานไม่มากนัก หน่วยงานต่าง ๆ มีกฎระเบียบข้อบังคับที แตกต่างกัน จึงส่งผลกระทบต่อการค้า
ชายแดน เช่น การน าเข้าถ่านไม้ บุหรี  สุรา ข้าว เป็นต้น ในปัจจุบัน การเดินทางข้ามฝั่งไทย–กัมพูชา มี
ค่าธรรมเนียมในการผ่านแดน ควรมีการปรับกระบวนการทางกฎหมาย และได้มีการขอพ้ืนที ในการ
ก่อสร้างตลาด จ านวน 500 ไร่ อยู่ระหว่างกระบวนการที กระทรวงมหาดไทยก าลังพิจารณา 

32) จุดผ่อนปรนช่องสายตะกูในปัจจุบันมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมแผงร้านค้าเดือนละ 500 
บาท เป็นการจัดเก็บค่าบริหารจัดการบริเวณภายในจุดผ่อนปรน ส่วนเรื องการขอพ้ืนที  มีกระบวนการ
ขอใช้พื้นที  2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที  1 ขอใช้พื้นที จากกรมอุทยานแห่งชาติ เมื อได้รับอนุญาตในการขอ
ใช้พ้ืนที จากกรมอุทยานแห่งชาติเรียบร้อย ต้องจัดท าพระราชกฤษฎีกาทูลเกล้าขอใช้พ้ืนที  500 ไร่ 
เพื อน าไปสู่ขั้นตอนที  2 คือ ขอใช้พ้ืนที จากมรดกโลก ในขณะนี้ได้มีการส ารวจผลกระทบสิ งแวดล้อม
เรียบร้อยแล้ว  

33) บริเวณจุดผ่อนปรนช่องสายตะกูมีการขออนุญาตใช้พ้ืนที จากอุทยานแห่งชาติ หากไม่ได้
รับอนุญาตบริเวณด่านช่องสายตะกูมีโอกาสใช้พ้ืนที ใหม่ใกล้เคียงกันได้หรือไม่ ซึ งเป็นพ้ืนที ในความ
ดูแลของส านักงานการปฏิรูปที ดินเพื อเกษตรกรรม เพื อจะได้เตรียมการในเรื องความเป็นไปได้ รวมถึง
กฎระเบียบ ข้อห้ามต่าง ๆ ที เกี ยวข้องอย่างไร  

34) จดุผ่อนปรนช่องสายตะกู ในส่วนบริเวณตลาดฝั่งไทยเป็นผู้ประกอบการคนไทยที จ าหน่าย
สินค้าเท่านั้น ส่วนบริเวณตลาดฝั่งกัมพูชาเป็นผู้ประกอบการคนกัมพูชาเท่านั้น  

35) จุดผ่อนปรนช่องสายตะกูตามข้อตกลงระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย และจังหวัด
อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ได้มีการเจรจาข้อตกลงได้ก าหนดให้พ้ืนที ทั้ง 2 ฝั่ง ห่างจากเส้นพรมแดน 
250 เมตร แต่ในความเป็นจริง พ้ืนที ฝั่งไทยได้ถอยห่างจากเส้นพรมแดนประมาณ 150 เมตร และฝั่ง
กัมพูชาได้ถอยห่างจากเส้นพรมแดนประมาณ 100 เมตร ในบริเวณเส้นพรมแดนได้มีการก่อสร้าง
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ประตูเรียบร้อยแล้ว เพื อความสะดวกในการเข้า–ออก และรองรับการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร 
ในการถอยห่างจากเส้นพรมแดนท าให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ มขึ้น และเกิดอาชีพใหม่ คือ 
รถจักรยานยนต์รับจ้างทั้งฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา ส่วนเรื องการเจรจาเส้นพรมแดนของทั้ง 2 ประเทศ
ควรเป็นการเจรจาระดับประเทศ ซึ งในการเจรจาระดับจังหวัดให้ความส าคัญในเรื องการค้าขายเป็น
หลัก การถอยห่างจากแนวชายแดนของไทย กลับมีคนกัมพูชามีการขยับเข้ามาเรื อย ๆ ตามแนว
ชายแดนไทย ท าให้เกิดปัญหาความไม่สงบตามแนวชายแดน 

36) จุดผ่อนปรนช่องสายตะกูไม่มีกฎหมายรองรับในการบริหารจัดการทุกหน่วยงานอย่างเป็น
รูปธรรม และระบบการท างานบริเวณจุดผ่อนปรนมีหลายหน่วยงานที รับผิดชอบ ส่งผลให้การด าเนิน
โครงการต่าง ๆ ตามแนวชายแดนต้องรอการอนุมัติใช้เวลานาน ท าให้เกิดความล่าช้า 

37) การจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรที อ าเภอกาบเชิง และอ าเภอใกล้เคียง 
โดยการน าผลผลิตทางการเกษตรจากประเทศเพื อนบ้าน เช่น มันส าปะหลัง เป็นต้น เข้ามาแปรรูปใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมที จัดตั้ง ตลอดจนมีการส่งเสริมให้เกษตรกรคนกัมพูชาเพาะปลูกพืชผลทางการ
เกษตรที มีความต้องการ แล้วน าผลผลิตดังกล่าว น าเข้ามาแปรรูปในเขตนิคมอุตสาหกรรมที จัดตั้ง 
ส่วนใหญ่ในการลงทุนของนักลงทุนในจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมการแปรรูป ควรมีพิจารณาจุดคุ้มทุน
ของการลงทุน จากการพบปะกับผู้ประกอบการได้ให้ความเห็นว่า ได้มีการพิจารณาจุดคุ้มทุนระหว่าง
การจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร และการจัดตั้งจุดพักสินค้า ลักษณะโกดังบริเวณ
ชายแดน ซึ งการจัดตั้งจุดพักสินค้าบริเวณชายแดนมีความคุ้มทุนกว่า 

38) บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม นักลงทุนลงทุนในบริเวณด่านช่องจอมไม่มากนัก เพราะ
เป็นพื้นที ติดกับกรมป่าไม้และเขตอนุรักษ์จ านวนมาก ตลอดจนที ดินมีราคาสูง จึงท าให้เกิดความเสี ยง
ในการลงทุน 

39) การค้าขายตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นการสื อสารคนละภาษา คนกัมพูชาสามารถ
รู้ภาษาไทย แต่คนไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าใจภาษากัมพูชา และไม่สามารถสื อสารภาษากัมพูชาได้ 

40) ด้านการท่องเที ยว ไม่สามารถน านักท่องเที ยวคนกัมพูชาเดินทางเข้ามาท่องเที ยวได้
สะดวก แต่นักท่องเที ยวคนไทยสามารถท่องเที ยวในประเทศกัมพูชาได้สะดวก ส่งผลท าให้ประเทศ
ไทยขาดดุลการค้า ควรมีการบูรณาการหน่วยงานตามแนวชายแดน และควรลดความเข้มงวดทางด้าน
การทหาร ซึ งเป็นอุปสรรคในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนอย่างแท้จริง  
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ส่วนที่ 5 
สรุปผลการสัมมนา และข้อเสนอแนะตามวัตถุประสงค์ 

การพัฒนาขีดความสามารถการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
 

1. ความร่วมมือเพื่อสร้างความเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมสร้างความ
เจริญเติบโตโดยคนในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด (Inclusive Growth) 
 

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

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

1) จังหวัดนครราชสีมา มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าความ
เชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) 22 สาขาการผลิต  

2) จังหวัดชัยภูมิ มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าความเชื่อมโยง
ไปข้างหลัง 24 สาขาการผลิต 

3) จังหวัดบุรีรัมย์ มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าความเชื่อมโยง
ไปข้างหลัง 23 สาขาการผลิต  

4) จังหวัดสุรินทร์ มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าความเชื่อมโยง
ไปข้างหลัง 28 สาขาการผลิต  

5) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือล่าง 1 มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า 
(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 ซึ่งเป็นผู้ ใช้
ปัจจัยการผลิตจากสาขาการผลิตต้นน  า และ/หรือ กลางน  า เป็นสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไป
ข้างหลัง (Backward Linkage: BL) โดยสาขาการผลิตต่าง ๆ เป็นทั งสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยง
ไปข้างหน้า (FL) และเป็นสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) โดยสาขาการผลิตที่มีความ
เชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัด ถ้าภาคราชการส่งเสริม สนับสนุน ร่วมกับภาคเอกชน ผู้ประกอบการลงทุนในสาขาการ
ผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าที่ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) สามารถสร้างรายได้
ให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมากขึ น ดังนี  

จังหวัดนครราชสีมา แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าที่
ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) จ านวน 22 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า  
2) การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 3) การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 4) ผลิตภัณฑ์จากยางและ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก 5) เครื่องจักรอุตสาหกรรม 6) การบริการธุรกิจ 7) การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก      
8) การปลูกพืชอ่ืน ๆ 9) การท านา 10) การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 11) การขนส่ง 12) การผลิตอ่ืน ๆ 
13) การสื่อสาร 14) กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 15) การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 16) อสังหาริมทรัพย์ 
17) ท าไร่อ้อย 18) การประปา 19) ท าไร่มันส าปะหลัง 20) การท าเหมืองถ่านหินและน  ามันปิโตรเลียม 
ก๊าซธรรมชาต ิ21) การท าเหมืองแร่เหล็ก 22) โรงกลั่นน  ามันปิโตรเลียม 

จังหวัดชัยภูมิ แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าที่ความ
เชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) จ านวน 24 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี  
2) การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 3) การปลูกพืชอ่ืน ๆ 4) การบริการธุรกิจ 5) ท าสวนยางพารา 6) การ
ท านา 7) การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 8) การขนส่ง 9) เครื่องจักรอุตสาหกรรม 10) การสื่อสาร       
11) การป่าไม้ 12) ผลิตสิ่งทอเสื อผ้า 13) กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 14) การผลิตอ่ืน ๆ 15) การประมง 
16) อสังหาริมทรัพย์ 17) ท าไร่อ้อย 18) ท าไร่มันส าปะหลัง 19) การท าเหมืองถ่านหินและน  ามัน
ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ 20) การท าเหมืองแร่เหล็ก 21) โรงกลั่นน  ามันปิโตรเลียม 22) การผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 23) การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 24) ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 

จังหวัดบุรีรัมย์ แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าที่ความ
เชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) จ านวน 23 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 2) การ
ปลูกพืชอ่ืน ๆ 3) ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 4) การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 5) การ
บริการธุรกิจ 6) ท าสวนยางพารา 7) การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 8) การท านา 9) ผลิตสิ่งทอเสื อผ้า     
10) การขนส่ง 11) การผลิตอ่ืน ๆ 12) การสื่อสาร 13) กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 14) อสังหาริมทรัพย์ 
15) ท าไร่อ้อย 16) การประปา 17) ท าไร่ข้าวโพด 18) การท าเหมืองถ่านหินและน  ามันปิโตรเลียม ก๊าซ
ธรรมชาติ 19) การท าเหมืองแร่เหล็ก 20) การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 21) โรงกลั่นน  ามันปิโตรเลียม 
22) การผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใช่เหล็ก 23) การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

จังหวัดสุรินทร์ แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าที่ความ
เชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) จ านวน 28 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า        
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2) การปลูกพืชอ่ืน ๆ 3) การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 4) การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี      
5) การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 6) การบริการธุรกิจ 7) การท าเหมืองทีไ่ม่ใช่เหล็ก 8) ท าสวนยางพารา 
9) การท านา 10) เครื่องจักรอุตสาหกรรม 11) การขนส่ง 12) การสื่อสาร 13) ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 
14) ผลิตสิ่งทอเสื อผ้า 15) กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 16) การผลิตอ่ืน ๆ 17) บริการอ่ืน ๆ 18) การ
ประมง 19) อสังหาริมทรัพย์ 20) ท าไร่อ้อย 21) การประปา 22) ท าไร่ข้าวโพด 23) การท าเหมือง
ถ่านหินและน  ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ 24) การท าเหมืองแร่เหล็ก 25) โรงกลั่นน  ามันปิโตรเลียม 
26) การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 27) การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 28) ผลิตภัณฑ์จาก
หนังสัตว์ 

กลุ่มจังหวัด แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่าที่ความ
เชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) จ านวน 24 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า       
2) การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 3) การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 4) ผลิตภัณฑ์จากยางและ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก 5) การปลูกพืชอ่ืน ๆ 6) เครื่องจักรอุตสาหกรรม 7) การบริการธุรกิจ 8) การท า
เหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 9) การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 10) การท านา 11) การขนส่ง 12) การผลิตอ่ืน ๆ 
13) ผลิตสิ่งทอเสื อผ้า 14) การสื่อสาร 15) ท าสวนยางพารา 16) กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 17) การผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 18) อสังหาริมทรัพย์ 19) ท าไร่อ้อย 20) ท าไร่มันส าปะหลัง 21) การประปา 
22) การท าเหมืองถ่านหินและน  ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ 23) การท าเหมืองแร่เหล็ก 24) โรง
กลั่นน  ามันปิโตรเลียม 

 
การผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) มากกว่ามีความ

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

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

ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) สามารถลดต้นทุนของการผลิตจากการที่ผู้ใช้ปัจจัยการผลิตใช้
วัตถุดิบที่หาได้ในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ช่วยให้ผู้ป้อนปัจจัยการผลิตในพื นที่สามารถผลิตสินค้าได้
จ านวนมากขึ น มีโอกาสที่จะท าให้เกิดการประหยัดต่อขนาด และเกิดการจ้างงานเพ่ิมขึ น ซึ่งความ
เชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มีความเกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct 
Investment: FDI) ในการแพร่กระจายความรู้จากผู้ลงทุนต่างชาติ การแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร ทักษะ และเทคนิค ที่จะส่งผลให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ 
ของผู้ผลิตในพื นที่ (Lui & Lin, 2004) ถ้าภาคราชการส่งเสริม สนับสนุน ร่วมกับภาคเอกชน 
ผู้ประกอบการลงทุนในสาขาการผลิตที่เป็นผู้ป้อนปัจจัยการผลิต รวมถึงการหาตลาดส าหรับผู้ใช้ปัจจัย
การผลิต สามารถท่ีจะสร้างรายได้ให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมากขึ น 
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ผลการวิเคราะห์จ านวนสาขาการผลิตจ านวน 47 สาขาการผลิต ที่มีความเชื่อมโยงไป
ข้างหน้า (Forward Linkage: FL) และมีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage: BL) ของแต่
ละจังหวัด พบว่า  

1) จังหวัดนครราชสีมา มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าความ
เชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) 25 สาขาการผลิต  

2) จังหวัดชัยภูมิ มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าความเชื่อมโยง
ไปข้างหน้า (FL) 23 สาขาการผลิต 

3) จังหวัดบุรีรัมย์ มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าความเชื่อมโยง
ไปข้างหน้า (FL) 24 สาขาการผลิต 

4) จังหวัดสุรินทร์ มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าความเชื่อมโยง
ไปข้างหน้า (FL) 19 สาขาการผลิต 

5) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือล่าง 1 มีสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 
(BL) มากกว่าความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) 29 สาขาการผลิต 

จังหวัดนครราชสีมา แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าที่
ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) จ านวน 25 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) การพิมพ์ 2) ผลิตภัณฑ์โลหะ     
3) การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 4) การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 5) อุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่ม 6) ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 7) โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 8) โรงแรมและภัตตาคาร     
9) ผลิตภัณฑ์อโลหะ 10) การเงินและประกันภัย 11) อุปกรณ์ยานพาหนะอ่ืน ๆ 12) ผลิตสิ่งทอเสื อผ้า 
13) การป่าไม้ 14) การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 15) การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 16) ท าไร่
พืชตระกูลถั่ว 17) ท าสวนยางพารา 18) บริการอ่ืน ๆ 19) ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 20) การปศุสัตว์ 
21) การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 22) การค้าส่ง ค้าปลีก 23) การประมง 24) การบริการสาธารณะ   
25) ท าไร่ข้าวโพด 

จังหวัดชัยภูมิ แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าที่ความ
เชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) จ านวน 23 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์
พลาสติก 2) อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 3) ผลิตภัณฑ์อโลหะ 4) การผลิตยานยนต์และการ
ซ่อมแซม 5) การพิมพ์ 6) โรงแรมและภัตตาคาร 7) อุปกรณ์ยานพาหนะอ่ืน ๆ 8) โรงเลื่อยและ
ผลิตภัณฑ์ไม้ 9) การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 10) การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 11) การเงิน
และประกันภัย 12) อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 13) ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 14) ผลิตภัณฑ์โลหะ 
15) การปศุสัตว์ 16) บริการอ่ืน ๆ 17) การค้าส่ง ค้าปลีก 18) ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 19) การผลิต
ผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 20) การบริการสาธารณะ 21) การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 22) การประปา 23) ท าไร่
ข้าวโพด 

จังหวัดบุรีรัมย์ แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าที่ความ
เชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) จ านวน 24 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์โลหะ 2) อุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่ม 3) ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 4) โรงแรมและภัตตาคาร 5) เครื่องจักรอุตสาหกรรม       
6) การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 7) ผลิตภัณฑ์อโลหะ 8) การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี   
9) โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 10) อุปกรณ์ยานพาหนะอ่ืน ๆ 11) การเงินและประกันภัย 12) การ
พิมพ์ 13) ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 14) การปศุสัตว์ 15) การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 16) การ
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ป่าไม้ 17) บริการอ่ืน ๆ 18) การค้าส่ง ค้าปลีก 19) การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 20) ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 
21) การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 22) การประมง 23) การบริการสาธารณะ 24) ท าไร่มันส าปะหลัง 

 
จังหวัดสุรินทร์ แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าที่ความ

เชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) จ านวน 19 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) การพิมพ์ 2) ผลิตภัณฑ์โลหะ 3) การ
ผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 4) อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 5) ผลิตภัณฑ์จากยางและ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก 6) ผลิตภัณฑ์อโลหะ 7) โรงแรมและภัตตาคาร 8) การก่อสร้างงานบริการ
สาธารณะ 9) การเงินและประกันภัย 10) โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 11) การปศุสัตว์ 12) การป่าไม้ 
13) การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 14) อุปกรณ์ยานพาหนะอ่ืน ๆ 15) การค้าส่ง ค้าปลีก 16) ท าไร่พืช
ตระกูลถั่ว 17) การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 18) ท าไร่มันส าปะหลัง 19) การบริการสาธารณะ 

กลุ่มจังหวัด แสดงรายการสาขาการผลิตที่ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่าที่ความ
เชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) จ านวน 23 สาขาการผลิต ได้แก่ 1) การพิมพ์ 2) ผลิตภัณฑ์โลหะ 3) การ
ผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 4) อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 5) การก่อสร้างงานบริการ
สาธารณะ 6) ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 7) โรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ 8) โรงแรมและภัตตาคาร         
9) ผลิตภัณฑ์อโลหะ 10) การเงินและประกันภัย 11) อุปกรณ์ยานพาหนะอ่ืน ๆ 12) การผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 13) การป่าไม้ 14) ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 15) บริการอ่ืน ๆ       
16) การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 17) การปศุสัตว์ 18) ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 19) การค้าส่ง ค้าปลีก 20) การ
ผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 21) การประมง 22) การบริการสาธารณะ 23) ท าไร่ข้าวโพด 

 
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  
 
ตารางที ่5-1 แสดงตัวเลขค่าตัวทวีคูณของแต่ละสาขาการผลิต 5 อันดับแรก ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ตัวเลขใน

วงเล็บ) 
ล าดับ นครราชสีมา ชัยภูม ิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ กลุ่มจังหวัด 

1 การพิมพ ์
(1.8124) 

ผลิตภณัฑ์จาก
ยางและ
ผลิตภณัฑ์
พลาสติก 
(1.7071) 

ผลิตภณัฑ์โลหะ 
(1.6277) 

การพิมพ ์(1.8151) การพิมพ์ (1.8321) 

2 ผลิตภณัฑ์โลหะ
(1.5476) 

อุตสาหกรรม
อาหารและ
เครื่องดื่ม 
(1.4370) 

อุตสาหกรรม
อาหารและ
เครื่องดื่ม (1.4897) 

ผลิตภณัฑ์โลหะ
(1.6385) 

ผลิตภณัฑ์โลหะ 
(1.5687) 

3 การผลิตยานยนต์
และการซ่อมแซม 

ผลิตภณัฑ์อโลหะ 
(1.4022) 

ผลิตภณัฑ์จากหนัง
สัตว์ (1.3619) 

การผลิตยานยนต์
และการซ่อมแซม 

การผลิตยานยนต์
และการซ่อมแซม 
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ตารางที ่5-1 แสดงตัวเลขค่าตัวทวีคูณของแต่ละสาขาการผลิต 5 อันดับแรก ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ตัวเลขใน
วงเล็บ) 

ล าดับ นครราชสีมา ชัยภูม ิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ กลุ่มจังหวัด 
(1.5411) (1.4616) (1.5481) 

4 การก่อสร้างงาน
บริการสาธารณะ 
(1.4823) 

การผลิตยานยนต์
และการซ่อมแซม 
(1.3806) 

โรงแรมและ
ภัตตาคาร 
(1.3312) 

อุตสาหกรรม
อาหารและ
เครื่องดื่ม (1.4536) 

อุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่ม 
(1.4642) 

5 อุตสาหกรรม
อาหารและ
เครื่องดื่ม 
(1.4294) 

การพิมพ ์
(1.3505) 

เครื่องจักร
อุตสาหกรรม 
(1.3291) 

ผลิตภณัฑ์จากยาง
และผลิตภัณฑ์
พลาสติก (1.3890) 

การก่อสร้างงาน
บริการสาธารณะ 
(1.4458) 

 
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 
 
ตารางที่ 5–2 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะโครงการ 

สาขาการผลิต ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 
การพิมพ ์ - โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์  

- โครงการผลิตวัตถุดิบและเครื่องจักรส าหรับการพิมพ์ 
- โครงการผลิตสิ่งพิมพ์ หรือโรงพิมพ์ 

ผลิตภณัฑ์โลหะ โครงการผลิตโลหะที่ใช้ประกอบในการก่อสร้าง เช่น กรอบประตู หน้าต่าง 
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ตารางที่ 5–2 แสดงตัวอย่างข้อเสนอแนะโครงการ 
สาขาการผลิต ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 

ราวบันได ประตูเหล็ก 
การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม - โครงการผลิตเครื่องยนต์เพื่อสีข้าว 

- โครงการผลิตเครื่องอบข้าว 
- โครงการการผลิตเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ุ 

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

การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ - โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน  าจากยางพารา 
- โครงการก่อสร้างถนนในชนบทจากยางพารา 

ผลิตภณัฑ์จากหนังสตัว ์ - โครงการน าเทคโนโลยีเพื่อน ามาปรับใช้ในการยกระดับผลิตภัณฑ์จากหนัง
สัตว์  
- โครงการส่งเสริมกระบวนการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
จากหนังสัตว์แบบครบวงจร 

โรงเลื่อยและผลติภณัฑไ์ม้ - โครงการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้  
- โครงการผลิตของที่ระลึกจากไม้เหลือใช้ 
- โครงการผลิตเครื่องดนตรีพื นบ้าน 

โรงแรมและภัตตาคาร - โครงการถนนอาหารจากโรงแรมและภัตตาคารกลุ่มจังหวัดโดยให้แต่ละ
จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดเวียนกันเป็นเจ้าภาพ 
- โครงการส่งเสริมให้เอกชนมาลงทุนในธุรกิจโรงแรมบริเวณแหล่งท่องเที่ยว 

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

การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ - โครงการส่งเสริมการผลิตกระดาษจากใยวัชพืช 
- โครงการผลิตร่มจากใยวัชพืช 
- โครงการผลิตดอกไม้ใบไม้ปลอมจากกระดาษ 

 
2. องค์ประกอบส าคัญเพื่อพัฒนาจุดผ่อนปรนช่องสายตะกูให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร 

 จุดผ่อนปรนทางการค้าช่องสายตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เป็น
เป็นจุดผ่อนปรนในวันที่ 14 มิถุนายน 2557 เปิดท าการทุกวัน เวลา 08.00–15.00 น. และในวันที่ 18 
กันยายน 2557 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรจากผลการประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนถาวร และเห็นควรให้จังหวัดบุรีรัมย์ด าเนินการใน
รายละเอียด เช่น การขอใช้พื นที่ ความเหมาะสมในการขยายเวลาเปิดท าการ การเตรียมความพร้อมใน
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การยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร เป็นต้น รวมทั งให้กระทรวงต่างประเทศตรวจสอบความพร้อมของ
กัมพูชาไปพร้อมกัน 
 จุดผ่อนปรนทางการค้าช่องสายตะกูมีการค้าทุกวัน แต่ในวันศุกร์–เสาร์–อาทิตย์ มีคนกัมพูชา
ข้ามมาซื อสินค้ามากกว่าวันธรรมดา เพราะการข้ามมาซื อสินค้าของคนกัมพูชามีค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางมากขึ น เพราะบริเวณตลาดได้มีการย้ายเข้าไปในพื นที่ของแต่ละฝั่งประมาณ 250 เมตร ซึ่ง
สินค้าที่คนกัมพูชาข้ามมาซื อส่วนใหญ่ เช่น ผลไม้ตามฤดูกาล น  าส้ม สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องดื่มชู
ก าลัง ผงซักฟอก บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป อาหารสด เป็นต้น สินค้าหลายชนิดที่น ามาขายเป็นสินค้าราคา
ถูก คุณภาพต่ า และในปัจจุบันมีการส่งออกวัสดุก่อสร้างมากขึ น เช่น ปูน เหล็ก เป็นต้น เพ่ือก่อสร้าง
บ่อนคาสิโนฝั่งกัมพูชาที่บ้านจุ๊บโกกี ต าบลอ าปึก อ าเภอบัณเตียอ าปึน จังหวัดอุดรมีชัย  ส่งผลให้มี
โอกาสที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเล่นการพนันมากขึ น คนในพื นที่มีการขายวัตถุดิบในการผลิตให้บ่อน
คาสิโนได้มากขึ น เช่น พืชผักสวนครัวเพ่ือใช้ประกอบอาหารในคาสิโน แต่การซื อสินค้าของบ่อน
คาสิโน มี 2 สาเหตุ คือ สาเหตุที่ 1 ซื อสินค้าจ านวนมากเพ่ือไปประกอบอาหารภายในบ่อนคาสิโน 
สาเหตุที่ 2 ซื อสินค้าจ านวนมาก เพ่ือไปแบ่งขายท าหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลาง เพ่ือกระจายสินค้าใน
พื นที่ชั นใน ท าให้ส่วนแบ่งการค้าของผู้ประกอบการคนไทยตามแนวชายแดนลดลง 

 
ความพร้อมในการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรช่องสายตะก ู

1) บริเวณจุดผ่อนปรนช่องสายตะกูได้มีการก่อสร้างตลาดเพ่ือให้ผู้ประกอบการคนไทย
มาจ าหน่ายสินค้าเป็นอย่างดี 

2) มีมติเห็นชอบในหลักการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรจากผลการประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดน และเห็นควรให้จังหวัดบุรีรัมย์ด าเนินการใน
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการยกระดับเป็นด่านถาวร 

3) ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน มีการประชุมผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด
บุรีรัมย์-จังหวัดอุดรมีชัย-จังหวัดเสียมเรียบ เพ่ือเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ระหว่างกัน 

 3.1) การศึกษา/จัดท ารายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการยกระดับเป็นจุด
ผ่านแดนถาวร อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 3.2) การวางระบบไฟฟ้า เพ่ือขยายเขตบริการไฟฟ้าในพื นที่ตลาดจุดผ่อนปรนช่อง
สายตะกู อยู่ระหว่างการส ารวจพื นที่ 

 3.3) การขอเพิกถอนพื นที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา จ านวน 500 ไร่ เพ่ือกันเป็น
พื นที่ส าหรับจัดตั งจุดผ่านแดนถาวรช่องสายตะกู อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 3.4) กระทรวงต่างประเทศประสานงานด้านความพร้อมกับทางการกัมพูชาควบคู่อีก
ทางหนึ่งในการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร 
 

องค์ประกอบส าคัญเพื่อยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรช่องสายตะก ู
1) องค์ประกอบในการพิจารณาการยกระดับ  

1.1) ความเห็นพ้องกันอย่างเป็นทางการของรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศกัมพูชา ใน
การยกระดับจุดผ่อนปรนช่องสายตะกูเป็นจุดผ่านแดนถาวร 

1.2) ปริมาณคนเข้า-ออกของทั งสองประเทศและจากประเทศท่ีสาม 
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1.3) ความพร้อมของเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภคพื นฐาน สิ่งปลูกสร้างใน
พื นที่รองรับการงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด่านชายแดน 

1.4) หน่วยงานที่จะปฏิบัติงานในด่านชายแดน ได้แก่ ตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร กักกัน
โรคพืชและสัตว์ เป็นต้น 

1.5) ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ มูลค่าการค้าที่เกิดขึ น 
1.6) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ น เช่น ปัญหาความม่ันคง ปัญหาเส้นเขตแดน เป็นต้น  

2) ข้อจ ากัดในการยกระดับ คือ การขอเพิกถอนพื นที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา จ านวน 
500 ไร่ เพ่ือกันเป็นพื นที่ส าหรับจัดตั งจุดผ่านแดนถาวรช่องสายตะกู อยู่ระหว่างการพิจารณาจาก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
สิ่งท่ีต้องพัฒนาเพิ่มเติมในการรองรับการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรช่องสายตะกู 
1) ควรมีการวางแผนด้านการบริหารจัดการที่ดี และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ามา

ปฏิบัติงาน เพ่ืออ านวยความสะดวกและความพร้อมในการเป็นจุดผ่านแดนถาวร แยกจุดตรวจสินค้า
และคนออกจากกัน เช่น ศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง ตรวจกักกันโรคพืชและสัตว์ เป็นต้น 

2) เมื่อมีการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร ควรมีวิธีการพัฒนาประชาชนและชุมชนในพื นที่
ให้มากขึ น เ พ่ือให้คนในชุมชนได้ประโยชน์จากการ เป็นจุดผ่านแดนถาวร เช่น การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของคนในพื นที่ให้มีการผลิตสินค้าให้เข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพื่อการส่งออกให้มากขึ น เป็นต้น 

3) ควรมีมาตรการในการป้องกันจากการจัดตั งบ่อนคาสิโนในฝั่งกัมพูชา เพ่ือให้ได้รับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจน้อยที่สุด เช่น ก าหนดเกณฑ์กลุ่มคนไทยที่เดินทางออกไปเล่นพนันด้วยการ
จ ากัดระดับรายได้ อายุ เป็นต้น และไม่ให้คนในพื นที่เข้าไปเล่นพนัน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทาง
สังคม 

4) ควรมีมาตรการในการตรวจสอบสินค้าที่ลักลอบน าเข้าและผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติด 
ไม้พะยูง แรงงานหลบหนีเข้าเมือง เป็นต้น ตลอดจนมาตรการในการคุมเข้มการเข้า-ออก ตามช่องทาง
ธรรมชาติ ตลอดแนวชายแดน 

5) ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการค้าชายแดนต่าง ๆ เช่น สร้างอาคารรองรับ
นักท่องเที่ยว  

6) ควรมีการประเมินในการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรว่า เมื่อยกระดับแล้ว มีมู ลค่า
เกินดุล และมีการรองรับปัญหาความมั่นคงในการเปิดบ่อนคาสิโนมากน้อยเพียงใด 
 

ปัจจัยท่ีส่งต่อการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร 
1) ความหนาแน่นของประชาชนในพื นที่ตามแนวชายแดนของไทยและกัมพูชา ซึ่งพิจารณา

จาก อาชีพ รายได้ การเพาะปลูก ฐานการผลิตในพื นที่ ศักยภาพการเพาะปลูก ตลอดจนความคุ้มค่า
ในอนาคต  

2) ความสัมพันธ์ทางการเมืองทั งระดับส่วนกลางและระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะระดับท้องถิ่น
อยู่ในระดับที่ดี ส่วนในเรื่องความขัดแย้งตามแนวชายแดน จะต้องตระหนัก แต่ไม่ตระหนกที่เป็น
อุปสรรคต่อการค้าชายแดน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการปัญหาความขัดแย้ง 
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ความกังวลในการกระจายสินค้าภายในประเทศกัมพูชาของผู้ประกอบการคนไทยมีความ
เชี่ยวชาญน้อย เมื่อเทียบกับผู้ประกอบการคนเวียดนาม คนเกาหลีใต้ ซึ่งเข้ามาลงทุนจ านวนมากและ
มีการบริหารจัดการในเชิงพื นที่ที่ดีครอบคลุมพื นที่ชั นใน ส่วนสินค้าไทย ส่วนใหญ่จ าหน่ายตามแนว
ชายแดนไทย พื นที่ชั นใน สินค้าไทยมีจ าหน่ายลดน้อยลง ฉะนั นผู้ประกอบการคนไทยควรมีการ
จ าหน่ายสินค้าแบบเชิงรุกมากขึ น 
 

3. การพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดนที่เหมาะสมของจังหวัดสุรินทร์ 
 จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา ซึ่งมีจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม 
ตั งอยู่ที่ บ้านด่านพัฒนา หมู่ 1 และ 14 ต าบลด่าน อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยฝั่งตรงข้ามด้าน
กัมพูชาเป็นชุมชนโอร์เสม็ด อ าเภอส าโรง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม
เปิดท าการตั งแต่เวลา 06.00–22.00 น. และในวันพุธและวันเสาร์มีการเปิดร้านที่ตลาดนัดซึ่งมีคน
กัมพูชาเข้ามาซื อสินค้าจ านวนมากและคนกัมพูชามารายได้น าสินค้ามาขายในตลาดนัดช่องจอม  
 คนกัมพูชาที่เข้ามาซื อสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าที่มีความจ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น น  ามะพร้าว น  าปลา น  าอัดลม ผงชูรส น  ามันพืช พริกสด เครื่องดื่มบ ารุงก าลัง 
เบียร์ สุรา ยาสูบ ขนมคบเคี ยว ตะวัน เลย์ มีด กระทะ จาน ทัพพี ช้อน หม้อ ไม้แขวนเสื อ กะละมัง
พลาสติก อุปกรณ์นึ่งข้าว ซึง ตะหลิว พัดลม ตู้เย็น เครื่องเสียง วิทยุ/โทรทัศน์ ล าโพง แอร์  เสื อ 
กางเกง ผ้าถุง รองเท้าแตะ รองเท้าบูทยาง ผ้าห่มโตโต้ กระโปรง เป็นต้น  
 จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมมีมูลค่าสินค้าที่ส่งออก 10 อันดับแรก เป็นจ าพวกสินค้าจ าเป็น 
สินค้าบริโภค สินค้าเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง เป็นสินค้าส่งออกที่ไม่ได้ผลิตในพื นที่ เช่น น  ามันเชื อเพลิง 
เครื่องดื่มผลไม้ เครื่องดื่มน  าอัดลม เครื่องดื่มน  าชาเขียวโออิชิ นมถั่วเหลือง ปูนซีเมนต์บรรจุถุง ผงชูรส 
กระเบื อง ครีมเทียมข้นหวาน รถขุดดิน เบียร์ รถยนต์ เครื่องดื่ม ผลไม้ พืช ผัก เนื อสัตว์ เป็นต้น สินค้า
ส่งออกล าดับแรกๆ เป็นสินค้าที่มาจากส่วนกลาง ส่วนสินค้าที่มาจากพื นที่และจังหวัดใกล้เคียง ส่วน
ใหญ่อยู่ล าดับหลัง ๆ เป็นต้นไป เช่น พันธุ์ยาง ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง เป็นต้น ส่วนมูลค่าสินค้าน าเข้า
จากกัมพูชาผ่านจุดผ่านแดนช่องจอม ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมมากขึ น เช่น มัน
ส าปะหลัง (มันเส้น) ถ่านไม้ เห็ด หวายเส้น มันเทศ กากมะพร้าว เปลือกบง เป็นต้น  
 
 โอกาสในการแปรรูปจากสินค้าส่งออกและสินค้าน าเข้าผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม  

1) พันธุ์ยาง ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง ส่งออกไปเพาะปลูกที่กัมพูชา แล้วน ากลับมาขายให้
ไทย ชี ให้เห็นความส าคัญของการใช้พื นที่ของประเทศเพ่ือนบ้านในการเพาะปลูกแล้วน าผลผลิต
กลับมาแปรรูปในเขตอุตสาหกรรมชายแดนให้มากขึ น โดยเฉพาะมันส าปะหลัง 

2) พืชผลทางเกษตร เช่น หอม กระเทียม ผักสด ไก่ ขนมขบเคี ยว น  าหวานปรุงแต่งรส 
เครื่องประทินโฉม เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องใช้สอยในชีวิตประจ าวัน เป็นต้น 

3) การน าผลผลิตบางชนิดที่ได้จากธรรมชาติและเป็นสมุนไพร ผู้ประกอบการคนไทยได้
น าเข้าเพ่ือแปรรูปสินค้า โดยมีกลุ่มเป้าหมายร้านค้าบริเวณเยาวราช เพ่ือจ าหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าชาว
จีน ลักษณะแบบนี  สามารถท าการเกษตรแบบมีสัญญา (Contract Farming) เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่น
และม่ันใจแก่ผู้ประกอบการในพื นที่มากขึ น 

4) โอกาสเป็นจุดกระจายสินค้าที่ส าคัญ เช่น ด่านช่องจอม เป็นต้น ซึ่งการส่งออกผ่านด่าน
ช่องจอมเป็นลักษณะเหมือน สปริงบอร์ด ในตลาดในพื นที่และกระจายไปยังภูมิภาคอ่ืน ๆ ของกัมพูชา 



5-11 

โดยให้พื นที่ในเขตจังหวัดตามแนวชายแดนกัมพูชา เช่น อุดรมีชัย กัมปงธม เป็นต้น เป็นสปริงบอร์ดใน
การกระจายสินค้าไทยไปยังพื นท่ีตอนล่างหรือชั นในของกัมพูชา 

 
 แนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดนที่เหมาะสม 

จุดผ่านแดนช่องจอมมีการน าเข้ามันส าปะหลัง (มันเส้น) จ านวนมาก ในช่วงเดือนมกราคมถึง
เดือนกรกฎาคมของแต่ละปี การน าเข้ามันส าปะหลัง (มันเส้น) ได้มีการกระจายในพื นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและส่วนหนึ่งส่งออกไปประเทศจีน นอกจากนั น มีการน าเข้า ถั่วเหลือง พริกไทย 
มะม่วงพันธุ์แก้วขมิ น และสินค้าตามฤดูกาล เช่น หน่อไม้ เห็ดเผาะ มัน  กระเทียม มะกอก 
มะขามป้อม สมุนไพร เห็ดระโงก ถั่วฝักยาว ฟักทอง เป็นต้น  

เมื่อพิจารณาศักยภาพพื นที่ฝั่งกัมพูชาในจังหวัดใกล้เคียงตามแนวชายแดน เช่น จั งหวัด     
กัมปมทม อุดรมีชัย สะตรึงเตรง มีศักยภาพในการเพาะปลูกมันส าปะหลัง (มันเส้น) ถั่วเหลือง 
พริกไทย มะม่วงพันธุ์แก้วขมิ น และจังหวัดพะตะบองมีศักยภาพในการเพาะปลูกข้าว และพิจารณา
ศักยภาพในพื นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์ เป็นเขตต้นน  าล าธารสาขาหลักลุ่มน  ามูลที่ส าคัญหลายสาย 
คือ ลุ่มน  าชีน้อย ลุ่มน  าห้วยทับทัน และลุ่มน  าห้วยส าราญ ซึ่งลุ่มน  าสาขาเหล่านี ได้ หล่อเลี ยงพื นที่
เพาะปลูกให้กับคนในพื นที่ฝั่งขวาของล าน  ามูลในเขตจังหวัดสุรินทร์ทั งหมดรวมทั งได้หล่อเลี ยงและ
พื นที่บางส่วนของจังหวัดศรีสะเกษ   

ประชากรในพื นที่ตามแนวชายแดนด่านช่องจอมมีการเพาะปลูกยางพารา มันส าปะหลัง การ
เพาะเลี ยงสัตว์น  าจืด ดังนั น ด่านช่องจอมควรใช้ประโยชน์จากการเพ่ิมมูลค่าจากสินค้าเกษตรที่น าเข้า 
โดยเฉพาะเพาะปลูกมันส าปะหลังที่มีการแปรรูปเป็นมันเส้น ที่มีการน าเข้าจ านวนมาก ด่านช่องจอม
ควรใช้โอกาสจากการน าเข้าสินค้าเกษตรให้มากขึ น เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้า ดังนั น ควรมีการจัดตั งเขต
เศรษฐกิจพิเศษการแปรรูปสินค้าเกษตร พื นที่เขตปลอดอากรในพื นที่อ าเภอพนมดงรัก อ าเภอบัวเชด 
อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับมันส าปะหลัง ลดรายจ่ายให้กับ
ผู้ประกอบการในพื นที่เขตปลอดอากร และเพ่ิมรายได้ให้คนในชุมชนใกล้บริเวณตามแนวชายแดน 
  ข้อเสนอในการตั งนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปและเขตปลอดอากร (Free Zone) ในพื นที่อ าเภอ
พนมดงรัก อ าเภอบัวเชด อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการส่งออก
อีกทางหนึ่งที่จะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับกิจการของตนได้  ซึ่งการจัดตั งเขตปลอดอากรเป็นทางเลือก
หนึ่งที่สามารถจัดตั งได้ทันที โดยไม่ต้องรอนิคมอุตสาหกรรม ช่วยลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการท า
ธุรกิจ 
 

4. ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัด และปัญหาที่ส่งผลต่อการค้า
ชายแดนของกลุ่มจังหวัด 

 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเพิ่มการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัด 
1) สถานการณ์ทางการเมือง ถือเป็นปัจจัยส าคัญตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ส่งผลต่อ

การค้าตามแนวชายแดนของไทย 
2) พฤติกรรมการซื อสินค้าคนกัมพูชาที่รายได้สูง นิยมสินค้าไทยและชอบเดินตาม

ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในไทย 
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3) การตรวจเข้มงวดของการผ่านเข้า–ออก โดยเฉพาะด่านไทยที่มีการตรวจอย่างเข้มงวด 
ส่งผลต่อการค้าชายแดน และผู้ประกอบการตามแนวชายแดน หากมีการอ านวยความสะดวกในการ
เข้า-ออก ส าหรับผู้ประกอบการที่มาซื อสินค้าวันที่มีตลาดนัด มีผลท าให้มีคนกัมพูชาผ่านเข้ามาซื อ
สินค้าไทยมากขึ น  

4) ความขัดแย้งตามแนวชายแดน เช่น ความไม่ชัดเจนของเส้นแบ่งพรมแดน 
5) ระยะเวลาเปิดด่านที่เหมาะสม เพ่ืออ านวยความสะดวกกับผู้ประกอบการที่มีความ

จ าเป็นต้องน าสินค้าเข้า–ออกตรงตามเวลา เพ่ือป้องกันการเสียหายจากความล่าช้าในการขนส่ง เป็นต้น 
6) ภาวะเศรษฐกิจของทั งประเทศไทยและกัมพูชา ส่งผลต่ออ านาจการซื อสินค้า 

โดยเฉพาะคนกัมพูชา 
7) การโฆษณาสินค้า ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย ส่งผลให้คนกัมพูชารู้จัก

สินค้าไทยมากขึ น 
8) คุณภาพของสินค้าไทยเป็นที่ยอมรับ ท าให้ได้รับความนิยมจากคนกัมพูชา 
9) การท าตลาดเชิงรุกของผู้ประกอบการในพื นที่ และเพ่ิมช่องทางในการกระจายสินค้า

ตามชายแดน 
10) ความต้องการปัจจัยการผลิตตอบสนองความต้องการของตลาด เพ่ือน ามาส่งเสริมและ

เทคโนโลยีที่เพ่ิมมูลค่าการเพาะปลูก ตลอดจนการส่งเสริมด้านการเกษตรให้แก่คนกัมพูชา โดยน า
ผลผลิตทางเกษตรจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาเพ่ือแปรรูป 

11) ผู้ซื อที่อยู่ เขตเมืองของแขวงใน สปป.ลาว หรืออ าเภอเมืองของกัมพูชา มีขีด
ความสามารถซื อที่สูงกว่าผู้ซื อหรือประชาชนในชนบท พฤติกรรมการบริโภคของคนในเขตเมืองของทั ง
สองประเทศคล้ายพฤติกรรมการบริโภคของคนในเขตเมืองของคนไทย รู้จักฉลากสินค้า  ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) วันหมดอายุการผลิต ชอบสินค้าที่มีบาร์โค้ด (Barcode) เพราะถือ
เป็นสินค้าจากห้าง ทันสมัย มีการเลียนแบบการบริโภค 

 
ปัญหาที่ส่งผลต่อการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัด 
1) ความไม่ชัดเจนตามแนวชายแดนประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ควรมีการประชุมและ

ร่วมกันปักปันเขตตามแนวชายแดนให้ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับร่วมกันระหว่างทั งสองฝ่าย 
2) สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทย ท าให้มีการตรวจการเข้า–ออกตามด่าน

ชายแดนอย่างเข้มงวด ส่งผลต่อการค้าชายแดน โดยเฉพาะผู้ประกอบการตามแนวชายแดน ดังนั น 
ควรมีการผ่อนคลายในการตรวจคนเข้า–ออกตามสถานการณ์ เพ่ือให้การค้าชายแดนมีการผ่อนคลาย
มากขึ น ผู้ประกอบการสามารถด าเนินกิจการต่อได้ 

3) การรุกคืบของสินค้าจากประเทศคู่แข่ง เช่น จีน เวียดนาม เกาหลีใต้ มาเลเซีย เป็นต้น เข้า
มาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศกัมพูชามากขึ น ดังนั น ผู้ประกอบการคนไทยควรมีการท า
ตลาดเชิงรุกให้มากขึ น เน้นการกระจายสินค้าไปเมืองชั นในให้มากขึ น ซึ่งมากกว่าเมืองตามแนว
ชายแดน จุดกระจายสินค้าในพื นที่จังหวัดชั นใน เช่น จังหวัดเสียมเรียบ เมืองพนมเปญ เป็นต้น โดย
ผู้ประกอบการแบ่งเขตพื นที่รับผิดชอบ 

4) ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารของผู้ประกอบการทั งสองฝ่ายไม่สามารถใช้ภาษาสื่อสาร เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจและตกลงซื อขายสินค้าระหว่างกันได้ (ภาษาไทย–ภาษากัมพูชา) ดังนั น ควรมี
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หนว่ยงานกลางระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา เพื่อสนับสนุนและสื่อสารในการด าเนินธุรกิจ
ร่วมกัน เช่น หอการค้า สภาอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานอื่น ๆ เป็นต้น 

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

6) การผูกขาดสินค้าน าเข้าที่มีความต้องการและมีมูลค่ามากของกัมพูชา ซึ่งขึ นอยู่กับอ านาจ
ส่วนกลางท าให้สินค้าชนิดเดียวกันน าเข้าไม่หลากหลายจ ากัดน้อยรายที่น าเข้าได้ ดังนั น 
ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกสินค้าต้องเข้าถึงผู้มีอ านาจการตัดสินใจจากส่วนกลางให้ได้ 

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

8) การใช้ธนบัตรปลอมทั งธนบัตรไทยและธนบัตรดอลลาร์สหรัฐฯ ใช้ในการซื อขายสินค้า 
และสินค้าปลอม ดังนั น ควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการเงินเข้ามาให้ความรู้ เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบธนบัตรกับผู้ค้าในท้องถิ่น 

9) การหลุดรอดจากการตรวจค้นสินค้าผิดกฎหมาย ดังนั น ควรมีเจ้าหน้าที่และคนในท้องถิ่น
ช่วยกันดูแลพื นที่ที่ตนอาศัย สอดส่อง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการตรวจตรารอบบริเวณด่าน
อย่างเข้มงวด 

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

11) การเปิดบ่อนคาสิโนตามแนวชายแดน มีกลุ่มผู้เล่นเป็นคนไทย ได้แก่ ชาวบ้านตามแนว
ชายแดน มีจ านวนมากกว่ากลุ่มนักการเมือง ครู อาจารย์ และมีการเปิดบริษัทให้บริการส าหรับนัก
พนันคนไทยที่ใช้บัตรเครดิตสามารถใช้บัตรเครดิตในบ่อนคาสิโนในชายแดนกัมพูชา แต่เป็นการท า
ธุรกรรมการเงินในประเทศไทย ดังนั น ควรมีการบริหารจัดการเงื่อนไขในการเข้าบ่อนคาสิโนให้ยากขึ น
โดยต้องมีการแจ้งรายงาน (Statement) ทางการเงิน ให้เอื อเฉพาะคนบางกลุ่มที่มีรายได้มากชอบเล่น
พนันต่างประเทศ ส่วนกลุ่มที่มีเงินน้อยไม่ควรอนุญาตข้ามแดน ช่วยแก้ปัญหาด้านสังคม และการเล่น
พนันไม่มีการสร้างมูลค่าเพ่ิมในเชิงเศรษฐศาสตร์ และผิดศีลธรรม เพราะเป็นเมืองพุทธ 

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

13) การเปิดการค้าเสรี ท าให้ภาษีการน าเข้าสินค้าเป็นศูนย์ แต่มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (Non–
Tariff Measures: NTMs) และอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non–Tariff Barriers: NTBs) 
มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) ได้แก่ มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
(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 นจากการ
ตรวจสอบเอกสารที่เพ่ิมขึ น เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (Non–Tariff Measures: 
NTMs) และอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non–Tariff Barriers: NTBs) โดยกรมศุลกากรใช้ระบบ 
E–Paperless อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 สิงหาคม 2549 เพ่ือให้การด าเนินการพิธีการศุลกากร
เป็นไปแบบไร้เอกสาร แต่มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี ท าให้ต้องมีการตรวจสอบเอกสารก ากับการส่งออก-
น าเข้า ตามที่ได้มีการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี ซึ่งมีหลายหน่วยงาน 
ได้แก่ กระทรวงกลาโหม 9 ฉบับ กระทรวงการคลัง 269 ฉบับ กระทรวงพาณิชย์ 57 ฉบับ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์การเกษตร 331 ฉบับ กระทรวงอุตสาหกรรม 60 ฉบับ กระทรวงคมนาคม 26 
ฉบับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 ฉบับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 65 
ฉบับ กระทรวงพลังงาน 5 ฉบับ กระทรวงสาธารณสุข 305 ฉบับ กระทรวงวัฒนธรรม 10 ฉบับ ส านัก
นายกรัฐมนตรี 2 ฉบับ รวมกว่า 1,146 ฉบับ (คลังข้อมูลทางการค้าของไทย, ธันวาคม 2558)  

 
แนวทางในการพัฒนาการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัด 
การก าหนดพื นที่ด่านชายแดนเป็นจุดซื อขาย และกระจายสินค้าของไทยไปยังประเทศเพ่ือน

บ้าน ให้เป็นจุดประมูลการซื อ-ขาย ผลผลิตทางการเกษตร ไม่ควรให้ผู้ซื อคนจีน หรือต่างชาติอ่ืนเข้าไป
ซื อถึงพื นที่สวนปลูกผลไม้ พืชสวนทางการเกษตร ถึงแหล่งผลิต ป้องกันการกดราคารับซื อจาก
เกษตรกร  

กรณีศึกษาจากการลงพื นที่ พบว่า เมืองหมู่แส่–รุ่ยลี่ เมืองชายแดนเมียนมา–จีน มีการตั ง
ตลาดประมูลแตงโมที่เมืองยู่ (หลัก 105 ไมล์) ไม่ให้พ่อค้าคนจีนเข้าไปซื อแตงโมในพื นที่ การค้าใช้
วิธีการประมูลเป็นหลัก ผลไม้จากเมียนมาไปจีนแล้วกระจายไปทางตะวันออกของจีน ตลาดประมูล
แตงโมเริ่มเวลาประมาณ 06.00–08.00 น. โดยมีพ่อค้าจีนมารับซื อสินค้าที่ชายแดน ถือเป็นตัวอย่างที่
ดีในเรื่องการค้าชายแดน 
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 ภาพที่ 5-1 ถึง ภาพที่ 5-2 แสดงจุดตั งเมืองหมู่แส่-รุ่ยลี่ เมืองชายแดน เมียนมา-จีน และตลาดประมูลแตงโม ท่ีเมือง

ยู่ (หลัก 105 ไมล์) 
 

5. การแปรรูปปัจจัยการผลิตที่น าเข้าตามแนวชายแดนของกลุ่มจังหวัด และการส่งเสริม
ผลิตสินค้าบางชนิดของกลุ่มจังหวัด เพื่อการบริโภคภายในประเทศ และการส่งออกที่ตอบสนอง
ความต้องการของประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้  

 
การส่งเสริมผลิตสินค้าบางชนิดของกลุ่มจังหวัดเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ

กัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ 
1) ความต้องการสินค้าของคนกัมพูชา มีความต้องการสินค้าจากประเทศไทย ได้แก่ ของใช้ใน

ครัวเรือน เครื่องอุปโภค บริโภค สินค้าเกษตร เช่น ไก่พื นเมือง (ไก่บ้าน) พืชเกษตรอินทรีย์ ผัก ผลไม้
ปลอดสารพิษ สินค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน เป็นต้น การจ าแนกกลุ่มลูกค้าคนกัมพูชา 3 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มชั นบนมีการเลียนแบบการบริโภคตามห้างสรรพสินค้า กลุ่มที่ 2 กลุ่มชั น
กลาง นิยมเข้ามาซื อสินค้าในตัวเมืองใหญ่ของประเทศไทยหรือซื อของประเทศกัมพูชา กลุ่มที่ 3 กลุ่ม
ชั นล่าง คือ กลุ่มส่วนใหญ่ ซึ่งมีจ านวนมากนิยมซื อสินค้าอุปโภคบริโภคท่ัว ๆ ไปตามแนวชายแดน 

2) ความต้องการสินค้าของคนลาว มีความนิยมสินค้าจากประเทศไทย เช่น ของใช้ใน
ครัวเรือน เครื่องอุปโภคบริโภค เป็นต้น คนลาวมีค่านิยมใช้สินค้าคล้ายคนไทย คือ ใช้ตามกระแสนิยม 
ตามดารา เนื่องจากการรับรู้จากทางสื่อโฆษณาของไทยที่คนลาวรับชมผ่านทางโทรทัศน์ ถึงแม้มีสินค้า
จากจีน และเวียดนาม เป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งขายในราคาถูกกว่า แต่คนลาวก็นิยมสินค้าไทยมากกว่า 
เนื่องจากสินค้าไทยที่ขายให้คนไทยและคนลาวมีมาตรฐานเดียวกัน การซื อสินค้าของผู้บริโภคคนลาว
เป็นการซื อเงินสด มีการวางแผนในการซื อสินค้าก่อนที่มาซื อสินค้าฝั่งไทยทุกครั ง และจดใส่กระดาษ 
และ/หรือคิดไว้ในใจ  

การจ าแนกกลุ่มลูกค้าคนลาว 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มในเขตเมืองของแขวง ชอบซื อ
สินค้าในห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ในเขตเมืองตามแนวชายแดนของไทย กลุ่มที่ 2 กลุ่มเขตชนบทพยายาม
เลียนแบบพฤติกรรมการบริโภคของคนในเมือง ส่วนใหญ่มีการใช้สินค้าที่มีคุณภาพด้อยกว่า เพราะ
อ านาจซื อต่ ากว่า  

3) ความต้องการสินค้าของคนเวียดนาม ยอมรับสินค้าจากประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมาก
ที่สุด ซึ่งสินค้าไทยที่เวียดนามนิยม เช่น กระทิงแดง น  าปลาทิพรส ปลากระป๋อง ผงชูรส เป็นต้น 
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คนเวียดนามนิยมสินค้าจากประเทศไทย ประเภทของใช้ในครัวเรือน เครื่องอุปโภค บริโภค 
แต่ในปัจจุบัน พบว่า ผู้ประกอบการย้ายฐานการผลิตไปประเทศเวียดนามมากขึ น ผลิตสินค้าไทยมาก
ขึ น และมีการผลิตสินค้าเลียนแบบสินค้าไทยที่มีราคาถูกกว่า ท าให้ส่วนแบ่งทางการตลาดของสินค้า
ไทยมีแนวโน้มลดลง ตั งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา เวียดนามเข้ามาคัดเกรดผลไม้ไทยถึงสวน และมีการ
เหมาหรือตกเขียว (ซื อล่วงหน้า) อีกด้วย ในปัจจุบันประเทศเวียดนามน าเข้าข้าวหอมมะลิจากไทย 
เพราะคนเวียดนามนิยมข้าวหอมมะลิของไทย การขายข้าวเพ่ือการส่งออกของคนเวียดนามต้องมีการ
จดทะเบียนผู้ประกอบการในการน าเข้าแต่ละประเทศที่ส่งออกข้าวไปจ าหน่าย และประเทศเวียดนาม
มีความเข้มงวดในการส่งออกข้าวค่อนข้างมาก ในปัจจุบัน ผลไม้ไทยมีคนเวียดนามเข้ามารับซื อผลไม้
ถึงสวนผลไม้ในหมู่บ้าน โดยการซื อแบบเหมาสวน ซึ่งประเทศอ่ืน ๆ ไม่นิยมด าเนินการในลักษณะ
เดียวกับประเทศไทย ส่งผลกระทบในระยะยาวที่ท าให้ผู้รับซื อรู้ต้นทุนสินค้าและสามารถกดราคา
ผลผลิตได้  

4) ความต้องการสินค้าของคนจีนตอนใต้ มีความต้องการผลไม้คุณภาพดีจ านวนมาก ผลไม้ที่
นิยมมากที่สุดคือ มังคุด พ่อค้าคนจีนมีการเข้าไปรับซื อผลไม้ถึงสวนของคนไทยทั งในรูปแบบมาเอง 
และมีพ่อค้าคนกลางคนไทยมารับซื อให้ มีการเหมาหรือตกเขียว (ซื อล่วงหน้า) เช่นเดียวกับเวียดนาม 
คนจีนที่เข้ามาซื อผลไม้ไทยถึงในสวนมีผลต่อราคาผลไม้ไทยมากที่สุด เนื่องจากรู้ราคาต้นทุนการผลิต
ของผลไม้ไทยซึ่งจะท าให้ชาวสวนไทยเสียเปรียบ เพราะไม่สามารถต่อรองราคาขายได้ 
 

แนวทางในการส่งเสริมผลิตสินค้าของกลุ่มจังหวัด 
 (1) จัดงานแสดงสินค้าในพื นที่ตอนใต้ของประเทศกัมพูชา เพ่ือเปิดตลาดสินค้าของกลุ่ม

จังหวัดให้เป็นที่รู้จักมากขึ น และมีการส่งเสริมการจัดงานเจรจาคู่ธุรกิจการค้าระหว่างกัน เพ่ือสร้าง
เครือข่ายพันธมิตรด้านการค้า การลงทุนระหว่างประเทศในระยะยาวต่อไป 

 (2) การเชื่อมโยงสินค้าด้านการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมของกลุ่มจังหวัดที่เชื่อมโยงกับ
ประเทศกัมพูชา นักท่องเที่ยวร้อยละ 40 ที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดเสียมเรียบที่เดินทางโดย
เครื่องบินจากสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมืองไปลงที่จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา 
จากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศไทยมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเสียมเรียบเช่นกัน 

 (3) ควรศึกษาตลาดความต้องการของประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการก าหนด
นโยบายส่งเสริมการผลิตสินค้าให้มีมาตรฐานส่งออก ตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศ
เพ่ือนบ้านและประเทศในกลุ่มอาเซียนได้อย่างเพียงพอ 

 (4) ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ เพราะความต้องการของตลาดต่างประเทศ 
โดยเฉพาะยุโรปสูงขึ นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ควรมีการจัดเก็บและการสร้างนวัตกรรมในการแปรรูป
ให้มากขึ น 

 (5) ส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการพัฒนาตัวเองขึ นเป็น SMEs และส่งเสริมการผลิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ความรู้ในด้านการตลาด ด้านการท าบัญชีและภาษีให้กับ
ผู้ประกอบการ 

 (6) พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตร ยืดอายุในการจัดเก็บ 
สร้างนวัตกรรมในการแปรรูป 
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 (7) ควรมีการจัดตั งกองทุนการพัฒนาธุรกิจเมืองของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด เพ่ือเป็นการ
ลงทุนขนาดใหญ่สร้างอ านาจการต่อรอง โดยกองทุนมีลักษณะการซื อหุ้นและมีการบริหารจัดการ
ร่วมกัน 

 (8) ควรมีการส่งเสริมการแปรรูปปัจจัยการผลิตที่น าเข้าตามแนวชายแดนของกลุ่มจังหวัดมา
แปรรูปในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวชายที่จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ การแปรรูปมันส าปะหลัง การ
แปรรูปยางพารา การแปรรูปอ้อย เป็นต้น 

 
6. เส้นทางการส่งออก และน าเข้าสินค้าในกลุ่มจังหวัด 

กลุ่มจังหวัดติดต่อกับประเทศกัมพูชา เส้นทางการค้าที่นิยมใช้กันของผู้ประกอบการในกลุ่ม
จังหวัด คือ 1) เส้นทางผ่านด่านอรัญประเทศ–ปอยเปต น าเข้าเสื อผ้าเก่า มีรถบรรทุกอ้อยมากในฤดู
หีบอ้อย 2) เส้นทางผ่านด่านช่องจอม/โอร์เสม็ด ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภค–บริโภค และในอนาคต
ผ่านด่านช่องสายตะกู–จุ๊บโกกี ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตทางการเกษตร เช่น มันส าปะหลัง เป็นต้น 

สินค้าไทยจากด่านอรัญประเทศกระจายตามหมู่บ้านต่าง ๆ ตามถนนที่เชื่อมไปจังหวัดเสียม
เรียบ และกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา สินค้าไทยบางส่วนกระจายลงพื นที่ชั นในประเทศกัมพูชา  

สินคา้ที่มีการส่งออกจ านวนมาก เช่น ชิ นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากนครราชสีมามีการส่งออกผ่าน
จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร ส่งออกไปยังประเทศจีน โดย
ผ่านเส้นทางหมายเลข 9 (R9) ผ่านด่านแดนสะหวัน–ลาวบาว เพื่อใช้สิทธิตามกรอบ GMS CBTA และ
เข้าประเทศจีนผ่านที่ด่านผิงเสียง แต่สินค้าส่วนใหญ่ส่งออกผ่านจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-
ลาว แห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม ผ่านเส้นทางหมายเลข 12 (R12) ซึ่งเส้นทางหมายเลข 12 มีระยะทางท่ี
ใกล้กว่าเส้นทางหมายเลข 9 ประมาณเกือบ 500 กิโลเมตรที่ผ่านด่านน  าพาว–เกาแจว และเข้าประเทศ
จีนที่ด่านผิงเสียง แต่ในอนาคต การก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ–ปากซัน) และ
ในอนาคตจังหวัดบึงกาฬมีโอกาสก่อสร้างสนามบิน ซึ่งเส้นทางนี มีระยะทางที่ใกล้มากขึ น อาจท าให้
ปริมาณการส่งออกที่ด่านสะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 2 และด่านสะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 
3 มีมูลค่าที่ลดลง 
 

 
 ภาพที่ 5-3 ถึง ภาพที่ 5-4 แสดงเส้นทางการส่งออกและน าเข้าสินค้าในกลุ่มจังหวัด 
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การส่งสินค้าของกลุ่มจังหวัด เช่น จังหวัดชัยภูมิ ผู้ประกอบการบางรายเป็นตัวแทนจ าหน่าย
ยางรถยนต์ส่งออกไปเวียดนามผ่านจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย–ลาวแห่งที่ 2 จังหวัด
มุกดาหาร ผ่านเส้นทางหมายเลข 9 (R9) โดยผ่านด่านแดนสะหวัน–ลาวบาวไปประเทศเวียดนาม ส่วน
สินค้าสมุนไพร ผลไม้ เช่น มะม่วง ส้มโอ เป็นต้น ใช้เส้นทางผ่านอ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และ
ข้ามผ่านสะพานมิตรภาพไทย–ลาวแห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยซาย) ผ่านเส้นทางหมายเลข 3A (R3A) 
ผ่านด่านบ่อเต็น (สปป.ลาว)–บ่อหาน (ประเทศจีน) หรือ โมหาน ซึ่งเป็นชายแดน สปป.ลาว และ
ประเทศจีน และเป็นเส้นทางที่มีระยะทางที่สั นที่สุดระหว่างไทยและจีน 
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 ภาคผนวก ก 
ผลการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของกลุ่มจังหวัด เพื่ออธิบายความเชื่อมโยงของ

สาขาการผลิตในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
 

 ผลการวิเคราะห์ในบทนี้ คณะผู้ศึกษาได้น าเทคนิคการวิเคราะห์โดยใช้แบบจ าลองปัจจัยการ
ผลิตและผลผลิต ซึ่งได้น าตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตขนาด 58 สาขาการผลิต จาก ส านักบัญชี
ประชาชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท าการปรับ และจัดกลุ่ม
สาขาการผลิตขนาด 47 สาขาการผลิต เพ่ือให้เข้ากับสาขาการผลิตในผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด และ
วิเคราะห์ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) และความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward 
Linkage) ของแต่ละสาขาการผลิต ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและข้างหลัง ระหว่าง
สาขาการผลิตหนึ่งกับสาขาการผลิตอ่ืน ๆ และเมื่อพิจารณาการเชื่อมโยงไปข้างหลังของสาขาการผลิต
หนึ่งบอกถึงความส าคัญของสาขาการผลิตนั้นต่อการใช้ปัจจัยการผลิตขั้นกลางที่มาจากสาขาการผลิตต้น
น้ าอ่ืน ๆ ในขณะที่ความเชื่อมโยงไปข้างหน้าของสาขาการผลิตหนึ่งบอกถึงความส าคัญของสาขาการผลิต
นั้นที่เป็นผู้ป้อนผลผลิตในรูปของปัจจัยการผลิตขั้นกลาง และความเชื่อมโยงดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการ
เชื่อมโยงไปข้างหน้าหรือการเชื่อมโยงไปข้างหลัง สามารถมีอิทธิพลที่สูงกว่าสาขาการผลิตที่มีความ
เชื่อมโยงต่อสาขาอ่ืน ๆ ต่ า  
 การวิเคราะห์ตัวทวีคูณผลผลิต ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สาขาการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อรายได้
ของกลุ่มจังหวัด ในแง่ของผลกระทบทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ ค่าตัวทวีคูณผลผลิต  เป็นค่าที่
แสดงว่า สาขาการผลิตนั้นส่งผลต่อรายได้ของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด มากน้อยเพียงใดเมื่อมีรายได้ใน
สาขาการผลิตนั้นเพ่ิมขึ้น 1 ล้านบาท ตัวอย่างเช่น สาขาการท านา (001) มีค่าตัวทวีคูณผลผลิต
ประเภทที่ 1 เท่ากับ 1.0189 สามารถแปลความหมายได้ว่า สาขาการท านา (001) มีรายได้ 1 ล้าน
บาท ส่งผลให้จังหวัดนครราชสีมา มีรายได้เพ่ิมข้ึน 1.0189 ล้านบาท 
 
1. การวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของกลุ่มจังหวัด 
 
1.1 การวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของจังหวัดนครราชสีมา 
 

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



ก-2 

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

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ

เชื่อมโยงไปข้าง
หลัง (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

001 การท านา 0.8660 1.1148 FL 
002 ท าไร่ข้าวโพด 0.8588 0.8555 BL 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.8530 0.8817 FL 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.0122 0.8567 BL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 0.9842 0.9728 BL 
006 ท าไร่อ้อย 0.8569 0.8834 FL 
007 ท าสวนยางพารา 1.0024 0.8578 BL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  0.9909 1.1156 FL 
009 การปศุสัตว ์ 0.9580 0.8830 BL 
010 การป่าไม ้ 1.0303 0.9286 BL 
011 การประมง 0.9403 0.8776 BL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 0.8499 0.8499 FL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.8499 0.8499 FL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9055 1.1558 FL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.2149 1.0403 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9532 0.8499 BL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.0328 0.9771 BL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.0295 1.2893 FL 
019 การพิมพ ์ 1.5404 0.8651 BL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.0126 1.6525 FL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.8499 0.8499 FL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 0.9061 1.2770 FL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.0855 0.9839 BL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 0.9062 1.7361 FL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9294 0.9541 FL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.3153 1.2023 BL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 0.9515 1.2688 FL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.0202 0.9998 BL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.3098 0.8574 BL 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.0375 0.8867 BL 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.1773 0.8624 BL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.1136 0.8806 BL 
033 การผลิตอื่น ๆ  0.9510 1.0477 FL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 0.9161 1.0838 FL 
035 การประปา 0.8629 0.8826 FL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.0209 0.8861 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.2599 0.8502 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.9498 0.8499 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.0962 0.9755 BL 
040 การขนส่ง 0.9561 1.0517 FL 
041 การส่ือสาร 0.9613 0.9973 FL 
042 การเงินและประกันภัย 1.0449 0.9468 BL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.8829 0.9186 FL 
044 การบริการธุรกิจ 0.8790 1.1985 FL 



ก-3 

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

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ

เชื่อมโยงไปข้าง
หลัง (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

045 การบริการสาธารณะ 0.9159 0.8881 BL 
046 บริการอื่น ๆ  0.9925 0.9388 BL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.9668 0.9678 FL 

หมายเหต ุ: FL คือ ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage), BL คือ ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage) 
 
 จากตารางที่ ก–1 พบว่า สาขาการผลิตส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง กล่าวคือ สาขา
การผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า 25 สาขา และสาขา
การผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมีจ านวน 22 สาขา
การผลิต จากท้ังหมด 47 สาขา เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความเชื่อมโยงการผลิต พบว่า สาขาการผลิตที่มี
ความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากที่สุด ได้แก่ สาขาการพิมพ์ (019) มีค่า 1.5404 รองลงมาคือ สาขา
ผลิตภัณฑ์โลหะ (026) เท่ากับ 1.3153 สาขาการผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม (029) เท่ากับ 
1.3098 สาขาการก่อสร้างงานบริการสาธารณะ (037) เท่ากับ 1.2599 และสาขาอุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่ม (015) เท่ากับ 1.2149 ตามล าดับ สาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากที่สุด 
ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า (024) มีค่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า เท่ากับ 
1.7361 รองลงมาคือ สาขาการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (020) เท่ากับ 1.6525 สาขาการผลิต
กระดาษ เยื่อกระดาษ (018) เท่ากับ 1.2893 สาขาผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก (022) 
เท่ากับ 1.2770 และสาขาเครื่องจักรอุตสาหกรรม (027) เท่ากับ 1.2688 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ ก-2 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดนครราชสีมา 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ

เชื่อมโยงไปข้าง
หลัง (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

002 ท าไร่ข้าวโพด 0.8588 0.8555 BL 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.0122 0.8567 BL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 0.9842 0.9728 BL 
007 ท าสวนยางพารา 1.0024 0.8578 BL 
009 การปศุสัตว ์ 0.9580 0.8830 BL 
010 การป่าไม ้ 1.0303 0.9286 BL 
011 การประมง 0.9403 0.8776 BL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.2149 1.0403 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9532 0.8499 BL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.0328 0.9771 BL 
019 การพิมพ ์ 1.5404 0.8651 BL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.0855 0.9839 BL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.3153 1.2023 BL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.0202 0.9998 BL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.3098 0.8574 BL 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.0375 0.8867 BL 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.1773 0.8624 BL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.1136 0.8806 BL 



ก-4 

ตารางที่ ก-2 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดนครราชสีมา 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ

เชื่อมโยงไปข้าง
หลัง (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.0209 0.8861 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.2599 0.8502 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.9498 0.8499 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.0962 0.9755 BL 
042 การเงินและประกันภัย 1.0449 0.9468 BL 
045 การบริการสาธารณะ 0.9159 0.8881 BL 
046 บริการอื่น ๆ  0.9925 0.9388 BL 

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

 
ตารางที่ ก-3 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดนครราชสีมา 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ

เชื่อมโยงไปข้าง
หลัง (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

001 การท านา 0.8660 1.1148 FL 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.8530 0.8817 FL 
006 ท าไร่อ้อย 0.8569 0.8834 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  0.9909 1.1156 FL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาติ 0.8499 0.8499 FL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.8499 0.8499 FL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9055 1.1558 FL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.0295 1.2893 FL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.0126 1.6525 FL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.8499 0.8499 FL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 0.9061 1.2770 FL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 0.9062 1.7361 FL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9294 0.9541 FL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 0.9515 1.2688 FL 
033 การผลิตอื่น ๆ  0.9510 1.0477 FL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 0.9161 1.0838 FL 
035 การประปา 0.8629 0.8826 FL 
040 การขนส่ง 0.9561 1.0517 FL 
041 การส่ือสาร 0.9613 0.9973 FL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.8829 0.9186 FL 
044 การบริการธุรกิจ 0.8790 1.1985 FL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.9668 0.9678 FL 

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

  



ก-5 

 
ภาพที่ ก-1 แผนภาพแบบจุดแสดงรหัสสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังของแต่ละ

สาขาการผลิตในจังหวัดนครราชสีมา 

 
 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 สาขาการผลิต
เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (020) สาขาการผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ (018) สาขาผลิตภัณฑ์จาก
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ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก (022) และสาขาเครื่องจักรอุตสาหกรรม (027) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสาขา
การผลิตเหล่านี้นั้นมีความส าคัญต่อการผลิตในระบบเศรษฐกิจอย่างมากและการเพ่ิมผลผลิตในสาขา
การผลิตนี้จะช่วยให้การผลิตสาขาอ่ืน ๆ มีการขยายตัว ในทางตรงกันข้ามถ้าขาดแคลนผลผลิตของ
สาขาการผลิตนี้อาจจะท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิตที่จะป้อนให้สาขาการผลิตอ่ืน ๆ  
 

2) การวิเคราะห์ตัวทวีคูณผลผลิต 
 
ตารางที่ ก-4 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
001 การท านา 1.0189 
002 ท าไร่ข้าวโพด 1.0104 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0037 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.1910 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1580 
006 ท าไร่อ้อย 1.0083 
007 ท าสวนยางพารา 1.1794 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.1659 
009 การปศุสัตว ์ 1.1271 
010 การป่าไม ้ 1.2122 
011 การประมง 1.1063 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 1.0000 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.0000 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0654 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.4294 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.1215 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.2152 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.2113 
019 การพิมพ ์ 1.8124 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.1914 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.0661 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.2772 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.0662 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0936 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.5476 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.1196 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.2004 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.5411 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.2207 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.3852 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.3102 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.1189 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.0778 
035 การประปา 1.0153 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.2012 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.4823 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.1175 
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ตารางที่ ก-4 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.2898 
040 การขนส่ง 1.1249 
041 การส่ือสาร 1.1310 
042 การเงินและประกันภัย 1.2294 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0388 
044 การบริการธุรกิจ 1.0342 
045 การบริการสาธารณะ 1.0776 
046 บริการอื่น ๆ  1.1677 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.1375 

  
 จากตารางที่ ก–4 ค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตอุปสงค์ขั้นสุดท้ายที่มีผลต่อ
ผลผลิตในสาขานั้น ๆ เพ่ิมขึ้นจ านวน 1 หน่วย จะส่งผลกระทบโดยรวมให้การผลิตผลผลิตทั้งหมดใน
ระบบเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึนมากน้อยตามค่าตัวทวีคูณผลผลิต เห็นได้ว่าสาขาที่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจมากที่สุด ได้แก่ สาขาการพิมพ์ (019) ซึ่งมีค่าตัวทวีคูณผลผลิต เท่ากับ 1.8124 
รองลงมาคือ สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ (026) เท่ากับ 1.5476 สาขาการผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 
(029) เท่ากับ 1.5411 สาขาการก่อสร้างงานบริการสาธารณะ (037) เท่ากับ 1.4823 สาขา
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (015) เท่ากับ 1.4294 สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (031) เท่ากับ 
1.3852 สาขาโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ (032) เท่ากับ 1.3102 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร (039) 
เท่ากับ 1.2898 และสาขาผลิตภัณฑ์อโลหะ (023) เท่ากับ 1.2772 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ ก-5 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา  (เรียงค่าทวีคูณผลผลิต

จากน้อยไปหามาก) 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาติ 1.0000 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.0000 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0037 
006 ท าไร่อ้อย 1.0083 
002 ท าไร่ข้าวโพด 1.0104 
035 การประปา 1.0153 
001 การท านา 1.0189 
044 การบริการธุรกิจ 1.0342 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0388 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0654 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.0661 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.0662 
045 การบริการสาธารณะ 1.0776 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.0778 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0936 
011 การประมง 1.1063 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.1175 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.1189 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.1196 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.1215 
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ตารางที่ ก-5 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา  (เรียงค่าทวีคูณผลผลิต
จากน้อยไปหามาก) 

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
040 การขนส่ง 1.1249 
009 การปศุสัตว ์ 1.1271 
041 การส่ือสาร 1.1310 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.1375 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1580 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.1659 
046 บริการอื่น ๆ  1.1677 
007 ท าสวนยางพารา 1.1794 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.1910 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.1914 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.2004 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.2012 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.2113 
010 การป่าไม ้ 1.2122 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.2152 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.2207 
042 การเงินและประกันภัย 1.2294 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.2772 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.2898 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.3102 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.3852 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.4294 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.4823 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.5411 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.5476 
019 การพิมพ ์ 1.8124 
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1.2 การวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของจังหวัดชัยภูมิ 
1) การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) และความเชื่อมโยงไปข้าง

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

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

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

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

001 การท านา 0.8892 1.1535 FL 
002 ท าไร่ข้าวโพด 0.8954 0.8850 BL 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.8840 0.9120 FL 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 0.9498 0.9064 BL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.0279 1.0159 BL 
006 ท าไร่อ้อย 0.8817 0.9139 FL 
007 ท าสวนยางพารา 0.9502 1.1558 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  0.9152 1.2484 FL 
009 การปศุสัตว ์ 1.0175 0.9029 BL 
010 การป่าไม ้ 0.9339 1.0462 FL 
011 การประมง  0.9194 0.9554 FL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 0.8792 0.8792 FL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.8792 0.8792 FL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9631 1.1431 FL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.2634 1.0799 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9496 0.8795 BL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 0.9854 1.0337 FL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.1219 0.8860 BL 
019 การพิมพ ์ 1.1874 0.8883 BL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.0336 1.9187 FL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.8792 0.8792 FL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.5009 1.0818 BL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.2328 0.9510 BL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.0281 0.9902 BL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 0.8792 0.8792 FL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.0276 0.9912 BL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.0109 1.1016 FL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 0.8792 0.8792 FL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.2138 0.8886 BL 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.1639 0.8804 BL 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 0.8792 0.8792 FL 
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ตารางที่ ก-6 แสดงดัชนคีวามเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดชัยภูมิ 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.1614 0.9246 BL 
033 การผลิตอื่น ๆ  0.9608 0.9934 FL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 0.9068 1.3115 FL 
035 การประปา 0.9120 0.9066 BL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 0.9232 0.9135 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.1247 0.8796 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.9699 0.8792 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.1853 0.9715 BL 
040 การขนส่ง 0.9515 1.1284 FL 
041 การส่ือสาร 0.9622 1.0540 FL 
042 การเงินและประกันภัย 1.0342 0.9186 BL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.9065 0.9470 FL 
044 การบริการธุรกิจ 0.8969 1.2134 FL 
045 การบริการสาธารณะ 0.9417 0.9160 BL 
046 บริการอื่น ๆ  0.9887 0.9626 BL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.9525 0.9959 FL 

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

 
 จากตารางที่ ก–6 พบว่า สาขาการผลิตส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า กล่าวคือ สาขา
การผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมีจ านวน 24 สาขา
การผลิต และสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า 
23 สาขาการผลิต จากทั้งหมด 47 สาขา เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความเชื่อมโยงการผลิต พบว่า สาขา
การผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากที่สุด ได้แก่ สาขาผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 
(022) มีค่า 1.5009 รองลงมาคือ สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (015) เท่ากับ 1.2634 
สาขาผลิตภัณฑ์อโลหะ (023) เท่ากับ 1.2328 สาขาการผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม (029) เท่ากับ 
1.2138 และสาขาการพิมพ์ (019) เท่ากับ 1.1874 ตามล าดับ สาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไป
ข้างหน้ามากที่สุด ได้แก่ สาขาการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (020) มีค่าดัชนีความเชื่อมโยงไป
ข้างหน้า เท่ากับ 1.9187 รองลงมาคือ สาขาการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (034) เท่ากับ 1.3115 สาขา
การปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) เท่ากับ 1.2484 สาขาการบริการธุรกิจ (044) เท่ากับ 1.2134 และสาขาท า
สวนยางพารา (007) เท่ากับ 1.1558 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ ก-7 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดชัยภูม ิ

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

002 ท าไร่ข้าวโพด 0.8954 0.8850 BL 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 0.9498 0.9064 BL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.0279 1.0159 BL 
009 การปศุสัตว ์ 1.0175 0.9029 BL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.2634 1.0799 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9496 0.8795 BL 
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ตารางที่ ก-7 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดชัยภูม ิ

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.1219 0.8860 BL 
019 การพิมพ ์ 1.1874 0.8883 BL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.5009 1.0818 BL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.2328 0.9510 BL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.0281 0.9902 BL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.0276 0.9912 BL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.2138 0.8886 BL 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.1639 0.8804 BL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.1614 0.9246 BL 
035 การประปา 0.9120 0.9066 BL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 0.9232 0.9135 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.1247 0.8796 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.9699 0.8792 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.1853 0.9715 BL 
042 การเงินและประกันภัย 1.0342 0.9186 BL 
045 การบริการสาธารณะ 0.9417 0.9160 BL 
046 บริการอื่น ๆ  0.9887 0.9626 BL 

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

 
ตารางที่ ก-8 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดชัยภูม ิ

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

001 การท านา 0.8892 1.1535 FL 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.8840 0.9120 FL 
006 ท าไร่อ้อย 0.8817 0.9139 FL 
007 ท าสวนยางพารา 0.9502 1.1558 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  0.9152 1.2484 FL 
010 การป่าไม ้ 0.9339 1.0462 FL 
011 การประมง  0.9194 0.9554 FL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาต ิ 0.8792 0.8792 FL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.8792 0.8792 FL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9631 1.1431 FL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 0.9854 1.0337 FL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.0336 1.9187 FL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.8792 0.8792 FL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 0.8792 0.8792 FL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.0109 1.1016 FL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 0.8792 0.8792 FL 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 0.8792 0.8792 FL 
033 การผลิตอื่น ๆ  0.9608 0.9934 FL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 0.9068 1.3115 FL 
040 การขนส่ง 0.9515 1.1284 FL 
041 การส่ือสาร 0.9622 1.0540 FL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.9065 0.9470 FL 
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ตารางที่ ก-8 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดชัยภูม ิ

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

044 การบริการธุรกิจ 0.8969 1.2134 FL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.9525 0.9959 FL 

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

 

 
ภาพที่ ก-2 แผนภาพแบบจุดแสดงรหัสสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังของแต่ละ

สาขาการผลิตในจังหวัดชัยภูมิ 

 
 เมื่อพิจารณาภาพที่ ก–2 แผนภาพแสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและไปข้างหลัง ซึ่ง
สามารถอธิบายสาขาการผลิตได้ 4 ลักษณะ ดังนี้ 

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

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

3) สาขาการผลิตที่อยู่ในช่องซ้ายล่าง (Quadrant 3: Q3) แสดงถึง สาขาการผลิตที่เป็นผู้ใช้
ปัจจัยการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) น้อยกว่า 1 และเป็นผู้ป้อนปัจจัยการผลิตที่มี
ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) น้อยกว่า 1 หมายความว่าสาขาการผลิตนั้นสามารถสร้างรายได้
น้อย และใช้จ่ายในการผลิตน้อย 
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4) สาขาการผลิตที่อยู่ในช่องขวาล่าง (Quadrant 4: Q4) แสดงถึง สาขาการผลิตที่เป็นผู้ใช้
ปัจจัยการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) มากกว่า 1 และเป็นผู้ป้อนปัจจัยการผลิตที่มี
ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) มากกว่า 1 หมายความว่าสาขาการผลิตนั้นสามารถสร้างรายได้ได้
น้อย และใช้จ่ายในการผลิตมากกว่าการสร้างรายได้ 
 จากภาพที่ ก–2 จะเห็นได้ว่าสาขาที่มีลักษณะความเชื่อมโยงไปข้างหน้าหรืออุตสาหกรรมต้น
น้ าที่มีศักยภาพสูง คือ สาขาการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (020) คือ สาขาการไฟฟ้าและก๊าซ
ธรรมชาติ (034) สาขาการปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) สาขาการบริการธุรกิจ (044) และสาขาท าสวนยางพารา 
(007) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสาขาการผลิตเหล่านี้นั้นมีความส าคัญต่อการผลิตในระบบเศรษฐกิจอย่างมาก
และการเพิ่มผลผลิตในสาขาการผลิตนี้จะช่วยให้การผลิตสาขาอ่ืน ๆ มีการขยายตัว ในทางตรงกันข้าม
ถ้าขาดแคลนผลผลิตของสาขาการผลิตนี้อาจจะท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิตที่จะป้อน
ให้สาขาการผลิตอ่ืน ๆ  
 

2) การวิเคราะห์ตัวทวีคูณผลผลิต 
 

ตารางที่ ก-9 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดชัยภูมิ 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

001 การท านา 1.0115 
002 ท าไร่ข้าวโพด 1.0184 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0055 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.0804 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1692 
006 ท าไร่อ้อย 1.0029 
007 ท าสวนยางพารา 1.0808 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0410 
009 การปศุสัตว ์ 1.1574 
010 การป่าไม ้ 1.0622 
011 การประมง 1.0458 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 1.0000 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.0000 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0955 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.4370 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.0801 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.1209 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.2761 
019 การพิมพ ์ 1.3505 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.1757 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.7071 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.4022 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.1695 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0000 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.1689 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.1498 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.0000 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.3806 



ก-14 

ตารางที่ ก-9 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดชัยภูมิ 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.3238 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.0000 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.3211 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.0929 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.0314 
035 การประปา 1.0373 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.0500 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.2793 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.1032 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.3482 
040 การขนส่ง 1.0823 
041 การส่ือสาร 1.0945 
042 การเงินและประกันภัย 1.1763 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0311 
044 การบริการธุรกิจ 1.0202 
045 การบริการสาธารณะ 1.0711 
046 บริการอื่น ๆ  1.1246 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.0834 

  
 จากตารางที่ ก–9 ค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิต ถ้าอุปสงค์ขั้นสุดท้ายที่มีผล
ต่อผลผลิตในสาขานั้น ๆ เพ่ิมขึ้นจ านวน 1 หน่วย จะส่งผลกระทบโดยรวมให้การผลิตผลผลิตทั้งหมด
ในระบบเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้นมากน้อยตามค่าตัวทวีคูณผลผลิต เห็นได้ว่าสาขาที่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจมากที่สุด ได้แก่ สาขาผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก (022) ซ่ึงมีค่าตัว
ทวีคูณผลผลิตเท่ากับ 1.7071 รองลงมาคือ สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (015) เท่ากับ 
1.4370 สาขาผลิตภัณฑ์อโลหะ (023) เท่ากับ 1.4022 สาขาการผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 
(029) เท่ากับ 1.3806 สาขาการพิมพ์ (019) เท่ากับ 1.3505 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร (039) 
เท่ากับ 1.3482 สาขาอุปกรณ์ยานพาหนะอ่ืน ๆ (030) เท่ากับ 1.3238 สาขาโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์
ไม้ (032) เท่ากับ 1.3211 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ ก-10 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดชัยภูมิ (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจาก

น้อยไปหามาก) 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาติ 1.0000 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.0000 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0000 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.0000 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.0000 
006 ท าไร่อ้อย 1.0029 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0055 
001 การท านา 1.0115 
002 ท าไร่ข้าวโพด 1.0184 
044 การบริการธุรกิจ 1.0202 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0311 



ก-15 

ตารางที่ ก-10 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดชัยภูมิ (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจาก
น้อยไปหามาก) 

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.0314 
035 การประปา 1.0373 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0410 
011 การประมง 1.0458 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.0500 
010 การป่าไม ้ 1.0622 
045 การบริการสาธารณะ 1.0711 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.0801 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.0804 
007 ท าสวนยางพารา 1.0808 
040 การขนส่ง 1.0823 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.0834 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.0929 
041 การส่ือสาร 1.0945 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0955 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.1032 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.1209 
046 บริการอื่น ๆ  1.1246 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.1498 
009 การปศุสัตว ์ 1.1574 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.1689 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1692 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.1695 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.1757 
042 การเงินและประกันภัย 1.1763 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.2761 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.2793 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.3211 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.3238 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.3482 
019 การพิมพ ์ 1.3505 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.3806 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.4022 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.4370 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.7071 

  



ก-16 

1.3 การวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของจังหวัดบุรีรัมย์ 
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

บุรีรัมย์ 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

001 การท านา 0.9089 1.1555 FL 
002 ท าไร่ข้าวโพด 0.8883 0.8883 FL 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.9242 0.9205 BL 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 0.9663 0.9262 BL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.0315 1.0279 BL 
006 ท าไร่อ้อย 0.9194 0.9222 FL 
007 ท าสวนยางพารา 0.9007 1.1936 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  0.9017 1.3697 FL 
009 การปศุสัตว ์ 1.0103 0.9201 BL 
010 การป่าไม ้ 0.9777 0.9629 BL 
011 การประมง  0.9455 0.9372 BL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 0.8883 0.8883 FL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.8883 0.8883 FL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9219 1.1706 FL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.3232 1.0541 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9613 0.8884 BL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 0.9988 1.0580 FL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 0.8883 0.8883 FL 
019 การพิมพ ์ 1.0318 0.8986 BL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.0844 1.0737 BL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.8883 0.8883 FL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.1244 1.2734 FL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.0904 0.9883 BL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.0391 1.4270 FL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 0.8883 0.8883 FL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.4458 0.9429 BL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.1806 0.9317 BL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 0.8883 0.8883 FL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.0093 0.9910 BL 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.0509 0.9003 BL 



ก-17 

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

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.2098 0.8925 BL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.0569 0.9280 BL 
033 การผลิตอื่น ๆ  0.9874 1.0515 FL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 0.9210 1.2291 FL 
035 การประปา 0.9091 0.9137 FL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 0.9710 0.9214 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.1002 0.8886 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.9718 0.8883 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.1825 0.9794 BL 
040 การขนส่ง 1.0191 1.0526 FL 
041 การส่ือสาร 0.9708 1.0368 FL 
042 การเงินและประกันภัย 1.0353 1.0082 BL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.9167 0.9544 FL 
044 การบริการธุรกิจ 0.9092 1.2033 FL 
045 การบริการสาธารณะ 0.9342 0.9192 BL 
046 บริการอื่น ๆ  0.9747 0.9733 BL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.9641 1.0078 FL 

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

 
 จากตารางที่ ก–11 พบว่า สาขาการผลิตส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง กล่าวคือ สาขา
การผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า 24 สาขาการผลิต 
และสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมีจ านวน 
23 สาขาการผลิต จากทั้งหมด 47 สาขา เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความเชื่อมโยงการผลิต พบว่า สาขา
การผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากที่สุด ได้แก่ สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ (026) มีค่า 1.4458 
รองลงมาคือ สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (015) เท่ากับ 1.3232 สาขาผลิตภัณฑ์จากหนัง
สัตว์ (031) เท่ากับ 1.2098 สาขาการโรงแรมและภัตตาคาร (039) เท่ากับ 1.1825 และสาขา
เครื่องจักรอุตสาหกรรม (027) เท่ากับ 1.1806 ตามล าดับ สาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า
มากที่สุด ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า (024) มีค่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า 
เท่ากับ 1.4270 รองลงมาคือ สาขาการปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) เท่ากับ 1.3697 สาขาผลิตภัณฑ์จากยาง
และผลิตภัณฑ์พลาสติก (022) เท่ากับ 1.2734 สาขาการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (034) เท่ากับ 
1.2291 และสาขาการบริการธุรกิจ (044) เท่ากับ 1.2033 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ ก-12 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดบุรีรัมย์ 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.9242 0.9205 BL 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 0.9663 0.9262 BL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.0315 1.0279 BL 
009 การปศุสัตว ์ 1.0103 0.9201 BL 



ก-18 

ตารางที่ ก-12 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดบุรีรัมย์ 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

010 การป่าไม ้ 0.9777 0.9629 BL 
011 การประมง  0.9455 0.9372 BL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.3232 1.0541 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9613 0.8884 BL 
019 การพิมพ ์ 1.0318 0.8986 BL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.0844 1.0737 BL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.0904 0.9883 BL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.4458 0.9429 BL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.1806 0.9317 BL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.0093 0.9910 BL 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.0509 0.9003 BL 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.2098 0.8925 BL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.0569 0.9280 BL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 0.9710 0.9214 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.1002 0.8886 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.9718 0.8883 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.1825 0.9794 BL 
042 การเงินและประกันภัย 1.0353 1.0082 BL 
045 การบริการสาธารณะ 0.9342 0.9192 BL 
046 บริการอื่น ๆ  0.9747 0.9733 BL 

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

 
ตารางที่ ก-13 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดบุรีรัมย์ 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

001 การท านา 0.9089 1.1555 FL 
002 ท าไร่ข้าวโพด 0.8883 0.8883 FL 
006 ท าไร่อ้อย 0.9194 0.9222 FL 
007 ท าสวนยางพารา 0.9007 1.1936 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  0.9017 1.3697 FL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาติ 0.8883 0.8883 FL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.8883 0.8883 FL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9219 1.1706 FL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 0.9988 1.0580 FL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 0.8883 0.8883 FL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.8883 0.8883 FL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.1244 1.2734 FL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.0391 1.4270 FL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 0.8883 0.8883 FL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 0.8883 0.8883 FL 
033 การผลิตอื่น ๆ  0.9874 1.0515 FL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 0.9210 1.2291 FL 
035 การประปา 0.9091 0.9137 FL 
040 การขนส่ง 1.0191 1.0526 FL 



ก-19 

ตารางที่ ก-13 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดบุรีรัมย์ 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

041 การส่ือสาร 0.9708 1.0368 FL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.9167 0.9544 FL 
044 การบริการธุรกิจ 0.9092 1.2033 FL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.9641 1.0078 FL 

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

 

 
ภาพที่ ก-3 แผนภาพแบบจุดแสดงรหัสสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังของแต่ละ

สาขาการผลิตในจังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 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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ก-20 

ดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) น้อยกว่า 1 หมายความว่าสาขาการผลิตนั้นสามารถสร้างรายได้
น้อย และใช้จ่ายในการผลิตน้อย 

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

จากภาพที่ ก–3 จะเห็นได้ว่าสาขาที่มีลักษณะความเชื่อมโยงไปข้างหน้าหรืออุตสาหกรรมต้น
น้ าที่มีศักยภาพสูง คือ สาขาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า (024) รองลงมาคือ สาขาการปลูกพืช
อ่ืน ๆ (008) สาขาผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก (022) สาขาการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 
(034) และสาขาการบริการธุรกิจ (044) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสาขาการผลิตเหล่านี้นั้นมีความส าคัญต่อ
การผลิตในระบบเศรษฐกิจอย่างมากและการเพ่ิมผลผลิตในสาขาการผลิตนี้จะช่วยให้การผลิตสาขา 
อ่ืน ๆ มีการขยายตัว ในทางตรงกันข้ามถ้าขาดแคลนผลผลิตของสาขาการผลิตนี้อาจจะท าให้เกิด
ปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิตทีจ่ะป้อนให้สาขาการผลิตอื่น ๆ  
  

2) การวิเคราะห์ตัวทวีคูณผลผลิต 
 
ตารางที่ ก-14 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ 

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
001 การท านา 1.0232 
002 ท าไร่ข้าวโพด 1.0000 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0404 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.0879 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1612 
006 ท าไร่อ้อย 1.0351 
007 ท าสวนยางพารา 1.0139 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0151 
009 การปศุสัตว ์ 1.1374 
010 การป่าไม ้ 1.1006 
011 การประมง 1.0644 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 1.0000 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.0000 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0379 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.4897 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.0822 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.1244 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.0000 
019 การพิมพ ์ 1.1616 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.2207 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.2658 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.2276 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.1698 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0000 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.6277 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.3291 



ก-21 

ตารางที่ ก-14 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.0000 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.1363 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.1831 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.3619 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.1898 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.1116 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.0368 
035 การประปา 1.0235 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.0932 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.2386 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.0940 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.3312 
040 การขนส่ง 1.1473 
041 การส่ือสาร 1.0929 
042 การเงินและประกันภัย 1.1655 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0319 
044 การบริการธุรกิจ 1.0235 
045 การบริการสาธารณะ 1.0517 
046 บริการอื่น ๆ  1.0972 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.0854 

  
 จากตารางที่ ก–14 ค่าตัวทวีคูณผลผลิตของสาขาการผลิต ถ้าอุปสงค์ขั้นสุดท้ายที่มีผลต่อ
ผลผลิตในสาขานั้น ๆ เพ่ิมขึ้นจ านวน 1 หน่วย จะส่งผลกระทบโดยรวมให้การผลิตผลผลิตทั้งหมดใน
ระบบเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึนมากน้อยตามค่าตัวทวีคูณผลผลิต เห็นได้ว่าสาขาที่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจมากที่สุด ได้แก่ สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ (026) ซึ่งมีค่าตัวทวีคูณผลผลิต เท่ากับ 
1.6277 รองลงมาคือ สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (015) เท่ากับ 1.4897 สาขาผลิตภัณฑ์
จากหนังสัตว์ (031) เท่ากับ 1.3619 สาขาการโรงแรมและภัตตาคาร (039) เท่ากับ 1.3312 สาขา
เครื่องจักรอุตสาหกรรม (027) เท่ากับ 1.3291 สาขาผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก (022) 
เท่ากับ 1.2658 สาขาการก่อสร้างงานบริการสาธารณะ (037) เท่ากับ 1.2386 สาขาผลิตภัณฑ์อโลหะ 
(023) เท่ากับ 1.2276 และสาขาการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (020) เท่ากับ 1.2207 
ตามล าดับ  
 
ตารางที่ ก-15 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์  (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจาก

น้อยไปหามาก) 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

002 ท าไร่ข้าวโพด 1.0000 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาต ิ 1.0000 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.0000 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.0000 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0000 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.0000 
007 ท าสวนยางพารา 1.0139 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0151 
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ตารางที่ ก-15 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์  (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจาก
น้อยไปหามาก) 

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
001 การท านา 1.0232 
035 การประปา 1.0235 
044 การบริการธุรกิจ 1.0235 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0319 
006 ท าไร่อ้อย 1.0351 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.0368 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0379 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0404 
045 การบริการสาธารณะ 1.0517 
011 การประมง 1.0644 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.0822 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.0854 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.0879 
041 การส่ือสาร 1.0929 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.0932 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.0940 
046 บริการอื่น ๆ  1.0972 
010 การป่าไม ้ 1.1006 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.1116 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.1244 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.1363 
009 การปศุสัตว ์ 1.1374 
040 การขนส่ง 1.1473 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1612 
019 การพิมพ ์ 1.1616 
042 การเงินและประกันภัย 1.1655 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.1698 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.1831 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.1898 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.2207 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.2276 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.2386 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.2658 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.3291 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.3312 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.3619 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.4897 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.6277 
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1.4 การวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของจังหวัดสุรินทร์ 
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

สุรินทร ์

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

001 การท านา 0.8894 1.1504 FL 
002 ท าไร่ข้าวโพด 0.8788 0.8788 FL 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.9315 0.9068 BL 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 0.9585 0.9026 BL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.0085 1.0100 FL 
006 ท าไร่อ้อย 0.8925 0.9129 FL 
007 ท าสวนยางพารา 0.8928 1.1505 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  0.8896 1.3400 FL 
009 การปศุสัตว ์ 1.0057 0.9004 BL 
010 การป่าไม ้ 0.9960 0.9268 BL 
011 การประมง  0.9352 0.9501 FL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 0.8788 0.8788 FL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.8788 0.8788 FL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9021 1.1631 FL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.2774 1.0616 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9752 0.8789 BL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 0.9784 1.0059 FL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.0068 1.3205 FL 
019 การพิมพ ์ 1.5950 0.8822 BL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.0846 1.2376 FL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.8788 0.8788 FL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.2206 1.0626 BL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.1705 0.9273 BL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.0380 1.4090 FL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 0.8788 0.8788 FL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.4399 0.9389 BL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 0.9676 1.1271 FL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 0.8788 0.8788 FL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.2844 0.8929 BL 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  0.9662 0.9173 BL 
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ตารางที่ ก-16 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัด
สุรินทร ์

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 0.8788 0.8788 FL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.0121 0.9196 BL 
033 การผลิตอื่น ๆ  0.9540 0.9739 FL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 0.9280 1.2353 FL 
035 การประปา 0.8972 0.9079 FL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 0.9379 0.9125 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.0741 0.8792 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.9622 0.8788 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.1647 0.9765 BL 
040 การขนส่ง 0.9738 1.0612 FL 
041 การส่ือสาร 0.9699 1.0391 FL 
042 การเงินและประกันภัย 1.0540 1.0502 BL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.9058 0.9477 FL 
044 การบริการธุรกิจ 0.8984 1.2153 FL 
045 การบริการสาธารณะ 0.9228 0.9147 BL 
046 บริการอื่น ๆ  0.9571 0.9661 FL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.9304 0.9953 FL 

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

 
จากตารางที่ ก–16 พบว่า สาขาการผลิตส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า กล่าวคือ สาขา

การผลิตทีม่ีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 28 สาขา และสาขา
การผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามีจ านวน 19 สาขา
การผลิต จากท้ังหมด 47 สาขา เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความเชื่อมโยงการผลิต พบว่า สาขาการผลิตที่มี
ความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากที่สุด ได้แก่ สาขาการพิมพ์ (019) มีค่า 1.5950 รองลงมาคือ สาขา
ผลิตภัณฑ์โลหะ (026) เท่ากับ 1.4399 สาขาการผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม (029) เท่ากับ 
1.2844 สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (015) เท่ากับ 1.2774 และสาขาผลิตภัณฑ์จากยาง
และผลิตภัณฑ์พลาสติก (022) เท่ากับ 1.2206 ตามล าดับ สาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า
มากที่สุด ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า (024) มีค่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า 
เท่ากับ 1.4090 รองลงมาคือ สาขาการปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) เท่ากับ 1.3400 สาขาการผลิตกระดาษ 
เยื่อกระดาษ (018) เท่ากับ 1.3205 สาขาการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (020) เท่ากับ 1.2376 
และสาขาการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (034) เท่ากับ 1.2353 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ ก-17 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดสุรินทร์ 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.9315 0.9068 BL 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 0.9585 0.9026 BL 
009 การปศุสัตว ์ 1.0057 0.9004 BL 
010 การป่าไม ้ 0.9960 0.9268 BL 
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ตารางที่ ก-17 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดสุรินทร์ 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.2774 1.0616 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9752 0.8789 BL 
019 การพิมพ ์ 1.5950 0.8822 BL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.2206 1.0626 BL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.1705 0.9273 BL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.4399 0.9389 BL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.2844 0.8929 BL 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  0.9662 0.9173 BL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.0121 0.9196 BL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 0.9379 0.9125 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.0741 0.8792 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.9622 0.8788 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.1647 0.9765 BL 
042 การเงินและประกันภัย 1.0540 1.0502 BL 
045 การบริการสาธารณะ 0.9228 0.9147 BL 

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

 
ตารางที่ ก-18 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดสุรินทร์ 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

001 การท านา 0.8894 1.1504 FL 
002 ท าไร่ข้าวโพด 0.8788 0.8788 FL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.0085 1.0100 FL 
006 ท าไร่อ้อย 0.8925 0.9129 FL 
007 ท าสวนยางพารา 0.8928 1.1505 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  0.8896 1.3400 FL 
011 การประมง  0.9352 0.9501 FL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาติ 0.8788 0.8788 FL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.8788 0.8788 FL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9021 1.1631 FL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 0.9784 1.0059 FL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.0068 1.3205 FL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.0846 1.2376 FL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.8788 0.8788 FL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.0380 1.4090 FL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 0.8788 0.8788 FL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 0.9676 1.1271 FL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 0.8788 0.8788 FL 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 0.8788 0.8788 FL 
033 การผลิตอื่น ๆ  0.9540 0.9739 FL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 0.9280 1.2353 FL 
035 การประปา 0.8972 0.9079 FL 
040 การขนส่ง 0.9738 1.0612 FL 
041 การส่ือสาร 0.9699 1.0391 FL 



ก-26 

ตารางที่ ก-18 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในจังหวัดสุรินทร์ 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.9058 0.9477 FL 
044 การบริการธุรกิจ 0.8984 1.2153 FL 
046 บริการอื่น ๆ  0.9571 0.9661 FL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.9304 0.9953 FL 

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

 

 
ภาพที่ ก-4 แผนภาพแบบจุดแสดงรหัสสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังของแต่ละ

สาขาการผลิตในจังหวัดสุรินทร์ 

 
 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

001 

002 003 004 

005 

006 

007 

008 

009 010 011 
012 013 

014 

015 

016 

017 

018 

019 

020 

021 

022 

023 

024 

025 
026 

027 

028 029 030 
031 

032 
033 

034 

035 036 
037 038 

039 

040 041 042 

043 

044 

045 
046 047 

0.6000

0.8000

1.0000

1.2000

1.4000

1.6000

1.8000

0.8000 0.9000 1.0000 1.1000 1.2000 1.3000 1.4000 1.5000 1.6000

fo
rw

ar
d 

lin
ka

ge
 

backward linkage 

Q2 

Q3 

Q1 

Q4 



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 สาขาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า (024) รองลงมาคือ สาขาการปลูกพืช
อ่ืน ๆ (008) สาขาการผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ (018) สาขาการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 
(020) และสาขาการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (034) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสาขาการผลิตเหล่านี้นั้นมี
ความส าคัญต่อการผลิตในระบบเศรษฐกิจอย่างมากและการเพ่ิมผลผลิตในสาขาการผลิตนี้ จะช่วยให้
การผลิตสาขาอ่ืน ๆ มีการขยายตัว ในทางตรงกันข้ามถ้าขาดแคลนผลผลิตของสาขาการผลิตนี้อาจจะ
ท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิตที่จะป้อนให้สาขาการผลิตอ่ืน ๆ  

 
 2) การวิเคราะห์ตัวทวีคูณผลผลิต 
 
ตารางที่ ก-19 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดสุรินทร ์

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
001 การท านา 1.0121 
002 ท าไร่ข้าวโพด 1.0000 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0600 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.0907 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1477 
006 ท าไร่อ้อย 1.0156 
007 ท าสวนยางพารา 1.0160 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0124 
009 การปศุสัตว ์ 1.1444 
010 การป่าไม ้ 1.1334 
011 การประมง 1.0642 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 1.0000 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.0000 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0266 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.4536 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.1097 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.1134 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.1457 
019 การพิมพ ์ 1.8151 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.2342 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.3890 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.3320 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.1812 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0000 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.6385 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.1011 



ก-28 

ตารางที่ ก-19 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดสุรินทร ์
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.0000 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.4616 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.0995 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.0000 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.1517 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.0856 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.0560 
035 การประปา 1.0210 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.0673 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.2223 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.0950 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.3253 
040 การขนส่ง 1.1081 
041 การส่ือสาร 1.1037 
042 การเงินและประกันภัย 1.1994 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0308 
044 การบริการธุรกิจ 1.0224 
045 การบริการสาธารณะ 1.0501 
046 บริการอื่น ๆ  1.0891 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.0588 

 
 จากตารางที่ ก–19 ค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิต ถ้าอุปสงค์ขั้นสุดท้ายที่มีผล
ต่อผลผลิตในสาขานั้น ๆ เพ่ิมขึ้นจ านวน 1 หน่วย จะส่งผลกระทบโดยรวมให้การผลิตผลผลิตทั้งหมด
ในระบบเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้นมากน้อยตามค่าตัวทวีคูณผลผลิต เห็นได้ว่าสาขาที่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจมากที่สุด ได้แก่ สาขาการพิมพ์ (019) ซึ่งมีค่าตัวทวีคูณผลผลิต เท่ากับ 1.8151 
รองลงมาคือ สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ (026) เท่ากับ 1.6385 สาขาการผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 
(029) เท่ากับ 1.4616 สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (015) เท่ากับ 1.4536 สาขาผลิตภัณฑ์
จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก (022) เท่ากับ 1.3890 สาขาผลิตภัณฑ์อโลหะ (023) เท่ากับ 1.3320 
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร (039) เท่ากับ 1.3253 สาขาการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (020) 
เท่ากับ 1.2342 และสาขาการก่อสร้างงานบริการสาธารณะ (037) เท่ากับ 1.2223 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ ก-20 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดสุรินทร์  (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจาก

น้อยไปหามาก) 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

002 ท าไร่ข้าวโพด 1.0000 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาติ 1.0000 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.0000 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0000 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.0000 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.0000 
001 การท านา 1.0121 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0124 
006 ท าไร่อ้อย 1.0156 



ก-29 

ตารางที่ ก-20 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดสุรินทร์  (เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจาก
น้อยไปหามาก) 

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
007 ท าสวนยางพารา 1.0160 
035 การประปา 1.0210 
044 การบริการธุรกิจ 1.0224 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0266 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0308 
045 การบริการสาธารณะ 1.0501 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.0560 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.0588 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0600 
011 การประมง 1.0642 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.0673 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.0856 
046 บริการอื่น ๆ  1.0891 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.0907 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.0950 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.0995 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.1011 
041 การส่ือสาร 1.1037 
040 การขนส่ง 1.1081 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.1097 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.1134 
010 การป่าไม ้ 1.1334 
009 การปศุสัตว ์ 1.1444 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.1457 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.1477 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.1517 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.1812 
042 การเงินและประกันภัย 1.1994 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.2223 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.2342 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.3253 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.3320 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.3890 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.4536 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.4616 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.6385 
019 การพิมพ ์ 1.8151 
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1.5 การวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 

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

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

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

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

001 การท านา 0.8657 1.1158 FL 
002 ท าไร่ข้าวโพด 0.8734 0.8565 BL 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.8591 0.8828 FL 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 0.9550 0.8693 BL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.0233 0.9778 BL 
006 ท าไร่อ้อย 0.8600 0.8843 FL 
007 ท าสวนยางพารา 0.8964 0.9719 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  0.8933 1.2504 FL 
009 การปศุสัตว ์ 0.9668 0.8833 BL 
010 การป่าไม ้ 1.0271 0.9929 BL 
011 การประมง  0.9333 0.8924 BL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 0.8510 0.8510 FL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.8510 0.8510 FL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9003 1.1461 FL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.2460 1.0363 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9496 0.8511 BL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 0.9935 1.0122 FL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.0517 1.2797 FL 
019 การพิมพ ์ 1.5591 0.8628 BL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.0260 1.4736 FL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.8510 0.8510 FL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 0.9881 1.2600 FL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.0932 0.9666 BL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 0.9205 1.6817 FL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9428 0.9447 FL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.3349 1.1291 BL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 0.9609 1.2409 FL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.0298 0.9741 BL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.3174 0.8733 BL 
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ตารางที่ ก-21 แสดงดัชนคีวามเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) และดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.0449 0.8880 BL 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.2208 0.8611 BL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.1546 0.8818 BL 
033 การผลิตอื่น ๆ  0.9539 1.0438 FL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 0.9155 1.1285 FL 
035 การประปา 0.8671 0.8827 FL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 0.9689 0.8872 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.2304 0.8513 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.9502 0.8510 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.1222 0.9694 BL 
040 การขนส่ง 0.9651 1.0439 FL 
041 การส่ือสาร 0.9511 1.0023 FL 
042 การเงินและประกันภัย 1.0486 0.9287 BL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.8813 0.9220 FL 
044 การบริการธุรกิจ 0.8748 1.1960 FL 
045 การบริการสาธารณะ 0.9116 0.8885 BL 
046 บริการอื่น ๆ  0.9760 0.9402 BL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.9426 0.9711 FL 

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

 
จากตารางที่ ก–21 พบว่า สาขาการผลิตส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า กล่าวคือ สาขา

การผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง 24 สาขา และสาขา
การผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากกว่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามีจ านวน 23 สาขา
การผลิต จากท้ังหมด 47 สาขา เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความเชื่อมโยงการผลิต พบว่า สาขาการผลิตที่มี
ความเชื่อมโยงไปข้างหลังมากที่สุด ได้แก่ สาขาการพิมพ์ (019) มีค่า 1.5591 รองลงมาคือ สาขา
ผลิตภัณฑ์โลหะ (026) เท่ากับ 1.3349 สาขาการผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม (029) เท่ากับ 
1.3174 สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (015) เท่ากับ 1.2460 และสาขาการก่อสร้างงาน
บริการสาธารณะ (037) เท่ากับ 1.2304 ตามล าดับ สาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงไปข้างหน้ามาก
ที่สุด ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า (024) มีค่าดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าเท่ากับ 
1.6817 รองลงมาคือ สาขาการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (020) เท่ากับ 1.4736 สาขาการผลิต
กระดาษ เยื่อกระดาษ (018) เท่ากับ 1.2797 สาขาผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก (022) 
เท่ากับ 1.2600 และสาขาการปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) เท่ากับ 1.2504 ตามล าดับ 
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ตารางที่ ก-22 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (BL) ของแต่ละสาขาการผลิตในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

002 ท าไร่ข้าวโพด 0.8734 0.8565 BL 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 0.9550 0.8693 BL 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.0233 0.9778 BL 
009 การปศุสัตว ์ 0.9668 0.8833 BL 
010 การป่าไม ้ 1.0271 0.9929 BL 
011 การประมง  0.9333 0.8924 BL 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.2460 1.0363 BL 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 0.9496 0.8511 BL 
019 การพิมพ ์ 1.5591 0.8628 BL 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.0932 0.9666 BL 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.3349 1.1291 BL 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.0298 0.9741 BL 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.3174 0.8733 BL 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.0449 0.8880 BL 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.2208 0.8611 BL 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.1546 0.8818 BL 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 0.9689 0.8872 BL 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.2304 0.8513 BL 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 0.9502 0.8510 BL 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.1222 0.9694 BL 
042 การเงินและประกันภัย 1.0486 0.9287 BL 
045 การบริการสาธารณะ 0.9116 0.8885 BL 
046 บริการอื่น ๆ  0.9760 0.9402 BL 

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

 
ตารางที่ ก-23 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

001 การท านา 0.8657 1.1158 FL 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 0.8591 0.8828 FL 
006 ท าไร่อ้อย 0.8600 0.8843 FL 
007 ท าสวนยางพารา 0.8964 0.9719 FL 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  0.8933 1.2504 FL 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาติ 0.8510 0.8510 FL 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 0.8510 0.8510 FL 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9003 1.1461 FL 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 0.9935 1.0122 FL 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.0517 1.2797 FL 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.0260 1.4736 FL 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 0.8510 0.8510 FL 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 0.9881 1.2600 FL 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 0.9205 1.6817 FL 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 0.9428 0.9447 FL 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 0.9609 1.2409 FL 
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ตารางที่ ก-23 แสดงดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (FL) ของแต่ละสาขาการผลิตในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

รหัสสาขา
การผลิต 

ค าอธิบาย 
ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหลงั (BL) 

ดัชนีความ
เชื่อมโยงไป

ข้างหน้า (FL) 

สรุปความ
เชื่อมโยง 

033 การผลิตอื่น ๆ  0.9539 1.0438 FL 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 0.9155 1.1285 FL 
035 การประปา 0.8671 0.8827 FL 
040 การขนส่ง 0.9651 1.0439 FL 
041 การส่ือสาร 0.9511 1.0023 FL 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 0.8813 0.9220 FL 
044 การบริการธุรกิจ 0.8748 1.1960 FL 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 0.9426 0.9711 FL 

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

 

 
ภาพที่ ก-5 แผนภาพแบบจุดแสดงรหัสสาขาการผลิตที่มีดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและดัชนีความเชื่อมโยงไปข้างหลังของแต่ละ

สาขาการผลิตในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 

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

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

จากภาพที่ ก–5 จะเห็นได้ว่าสาขาที่มีลักษณะความเชื่อมโยงไปข้างหน้าหรืออุตสาหกรรมต้น
น้ าที่มีศักยภาพสูง คือ สาขาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า (024) รองลงมาคือ สาขาการผลิต
เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (020) สาขาการผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ (018) สาขาผลิตภัณฑ์จาก
ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก (022) และสาขาการปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสาขาการผลิต
เหล่านี้นั้นมีความส าคัญต่อการผลิตในระบบเศรษฐกิจอย่างมากและการเพิ่มผลผลิตในสาขาการผลิตนี้
จะช่วยให้การผลิตสาขาอ่ืน ๆ มีการขยายตัว ในทางตรงกันข้ามถ้าขาดแคลนผลผลิตของสาขาการ
ผลิตนี้อาจจะท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิตที่จะป้อนให้สาขาการผลิตอ่ืน ๆ  

 
 2) การวิเคราะห์ตัวทวีคูณผลผลิต 
 
ตารางที่ ก-24 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
001 การท านา 1.0173 
002 ท าไร่ข้าวโพด 1.0263 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0095 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.1223 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.2025 
006 ท าไร่อ้อย 1.0106 
007 ท าสวนยางพารา 1.0534 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0498 
009 การปศุสัตว ์ 1.1361 
010 การป่าไม ้ 1.2070 
011 การประมง 1.0967 
012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ 1.0000 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.0000 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0579 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.4642 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.1159 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.1675 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.2359 
019 การพิมพ ์ 1.8321 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.2057 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.1611 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.2847 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.0816 
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ตารางที่ ก-24 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.1078 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.5687 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.1291 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.2101 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.5481 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.2279 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.4346 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.3568 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.1210 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.0758 
035 การประปา 1.0189 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.1385 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.4458 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.1166 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.3187 
040 การขนส่ง 1.1342 
041 การส่ือสาร 1.1177 
042 การเงินและประกันภัย 1.2323 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0357 
044 การบริการธุรกิจ 1.0280 
045 การบริการสาธารณะ 1.0713 
046 บริการอื่น ๆ  1.1470 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.1076 

 
 จากตารางที่ ก–24 ค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิต ถ้าอุปสงค์ขั้นสุดท้ายที่มีผล
ต่อผลผลิตในสาขานั้น ๆ เพ่ิมขึ้นจ านวน 1 หน่วย จะส่งผลกระทบโดยรวมให้การผลิตผลผลิตทั้งหมด
ในระบบเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้นมากน้อยตามค่าตัวทวีคูณผลผลิต เห็นได้ว่าสาขาที่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจมากที่สุด ได้แก่ สาขาการพิมพ์ (019) ซึ่งมีค่าตัวทวีคูณผลผลิต เท่ากับ 1.8321 
รองลงมาคือ สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ (026) เท่ากับ 1.5687 สาขาการผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 
(029) เท่ากับ 1.5481 สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (015) เท่ากับ 1.4642 สาขาการ
ก่อสร้างงานบริการสาธารณะ (037) เท่ากับ 1.4458 สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (031) เท่ากับ 
1.4346 สาขาโรงเลื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ (032) เท่ากับ 1.3568 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร (039) 
เท่ากับ 1.3187 และสาขาผลิตภัณฑ์อโลหะ (023) เท่ากับ 1.2847 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ ก-25 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

(เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจากน้อยไปหามาก) 
รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 

012 การท าเหมืองถ่านหินและน้ ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาติ 1.0000 
013 การท าเหมืองแร่เหล็ก 1.0000 
021 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 1.0000 
003 ท าไร่มันส าปะหลัง 1.0095 
006 ท าไร่อ้อย 1.0106 
001 การท านา 1.0173 
035 การประปา 1.0189 
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ตารางที่ ก-25 แสดงค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
(เรียงค่าทวีคูณผลผลิตจากน้อยไปหามาก) 

รหัสสาขาการผลิต ค าอธิบาย ค่าตัวทวีคูณผลผลิต 
002 ท าไร่ข้าวโพด 1.0263 
044 การบริการธุรกิจ 1.0280 
043 อสังหาริมทรัพย ์ 1.0357 
008 การปลูกพืชอื่น ๆ  1.0498 
007 ท าสวนยางพารา 1.0534 
014 การท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก 1.0579 
045 การบริการสาธารณะ 1.0713 
034 การไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 1.0758 
024 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 1.0816 
011 การประมง 1.0967 
047 กิจกรรมที่จ าแนกไม่ได้ 1.1076 
025 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก 1.1078 
016 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ 1.1159 
038 การค้าส่ง ค้าปลีก 1.1166 
041 การส่ือสาร 1.1177 
033 การผลิตอื่น ๆ  1.1210 
004 ท าไร่พืชตระกูลถั่ว 1.1223 
027 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1.1291 
040 การขนส่ง 1.1342 
009 การปศุสัตว ์ 1.1361 
036 การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1.1385 
046 บริการอื่น ๆ  1.1470 
022 ผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.1611 
017 ผลิตสิ่งทอเสื้อผ้า 1.1675 
005 ท าไร่ผักและสวนผลไม้ 1.2025 
020 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 1.2057 
010 การป่าไม ้ 1.2070 
028 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.2101 
030 อุปกรณ์ยานพาหนะอื่น ๆ  1.2279 
042 การเงินและประกันภัย 1.2323 
018 การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ 1.2359 
023 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.2847 
039 โรงแรมและภัตตาคาร 1.3187 
032 โรงเล่ือยและผลิตภัณฑ์ไม้ 1.3568 
031 ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว ์ 1.4346 
037 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 1.4458 
015 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1.4642 
029 การผลิตยานยนต์และการซ่อมแซม 1.5481 
026 ผลิตภัณฑ์โลหะ 1.5687 
019 การพิมพ ์ 1.8321 

 
การวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของกลุ่มจังหวัด เป็นการเปรียบเทียบล าดับ

ค่าตัวทวีคูณผลผลิตของแต่ละจังหวัดเพ่ือศึกษาถึงความเชื่อมโยงของจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด โดยให้
สาขาการผลิตของจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมมากท่ีสุดเป็นจังหวัดผู้น า 
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ตารางที่ ก-26 แสดงล าดับมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดัภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 1 
ล าดับ จังหวัด GPP (ล้านบาท) 

1 นครราชสมีา 230,946.52 
2 บุรีรัมย ์ 73,340.94 
3 สุรินทร ์ 66,057.37 
4 ชัยภูม ิ 54,098.59 

 
 จากตารางที่ ก–26 พบว่า จังหวัดนครราชสีมามีมูลค่าผลผลิตมวลรวมจังหวัดมากที่สุด
ภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ดังนั้นจึงก าหนดให้จังหวัดนครราชสีมาเป็น
จังหวัดน าการพัฒนาภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และท าการจัดอันดับ
สาขาการผลิตที่สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้แก่จังหวัดจากมากไปน้อย แสดงดังภาพที่ 6 การเกาะกลุ่มกัน
ของสาขาการผลิต หมายความว่า หากมีการพัฒนาสาขาการผลิตตามจังหวัดน าการพัฒนา นอกจาก
จะส่งผลต่อรายได้ของจังหวัดศูนย์กลางแล้ว ยังส่งผลต่อรายได้ของจังหวัดในที่เกาะกลุ่มในสาขาการ
ผลิตนั้นด้วย เช่น สาขาการพิมพ์ (019) ของจังหวัดนครราชสีมาเป็นสาขาการผลิตที่มีค่าตัวทวีคูณการ
ผลิตสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัด กล่าวคือ สาขาการพิมพ์เป็นสาขาท่ีก่อให้เกิดรายได้มากที่สุดของ
จังหวัดนครราชสีมาหากมีการพัฒนาสาขาการผลิตดังกล่าว นอกจากจะส่งผลให้รายได้ของจังหวัด
นครราชสีมาเพ่ิมมากขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้จังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ มีรายได้สูงขึ้นจากสาขา
การพิมพ์เช่นกัน เนื่องจากสาขาการผลิตดังกล่าวเกาะกลุ่มกันในอันดับต้น ๆ ของการสร้างราย ได้
ให้แก่จังหวัดตนเอง 
 



ก-38 

 
ภาพที่ ก-6 แผนภาพแบบจุดแสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 กรณี 

จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดน าการพัฒนา 

 
จากภาพที่ ก–6 พบว่า เมื่อจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดน าการพัฒนา สาขาการผลิต

ภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ส่วนใหญ่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 40 สาขาการ
ผลิต ส่วนสาขาการผลิตที่ไม่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 7 สาขา ประกอบด้วย สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 
(031) สาขาการผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ (018) สาขาการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
(028) สาขาท าสวนยางพารา (007) สาขาเครื่องจักรอุตสาหกรรม (027) สาขาอุตสาหกรรมเหล็กและ
เหล็กกล้า (024) และสาขาผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก (022) 

นอกจากนี้ได้ท าการเปรียบเทียบการเกาะกลุ่มกันของสาขาการผลิตในกลุ่มจังหวัดฯ ในกรณี
ที่จังหวัดน าการพัฒนาเป็นจังหวัดต่าง ๆ ภายในกลุ่มจังหวัดฯ แสดงดังภาพที่ ก–8 ถึงภาพที่ ก–10 
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สาขาการผลิต 

บุรีรัมย์ ชัยภูม ิ นครราชสีมา สุรินทร์ Linear (นครราชสีมา) 



ก-39 

 
ภาพที่ ก-7 แผนภาพแบบจุดแสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 กรณี 

จังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดน าการพัฒนา 

 
 จากภาพที่ ก–7 พบว่า เมื่อจังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดน าการพัฒนา สาขาการผลิตภายในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ส่วนใหญ่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 39 สาขาการผลิต ส่วน
สาขาการผลิตที่ไม่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 8 สาขา ประกอบด้วย สาขาผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์
พลาสติก (022) สาขาการผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ (018) สาขาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 
(024) สาขาการท าเหมืองที่ไม่ใช่เหล็ก (014) สาขาการป่าไม้ (010) สาขาการก่อสร้างที่อยู่อาศัย 
(036) สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (031) และสาขาการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า (028) 
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สาขาการผลิต 

บุรีรัมย์ ชัยภูม ิ นครราชสีมา สุรินทร์ Linear (ชัยภูม)ิ 



ก-40 

  
ภาพที่ ก-8 แผนภาพแบบจุดแสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 กรณี 

จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดน าการพัฒนา 

 
 จากภาพที่ ก–8 พบว่า เมื่อจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดน าการพัฒนา สาขาการผลิตภายในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ส่วนใหญ่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 39 สาขาการผลิต ส่วน
สาขาการผลิตที่ไม่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 8 สาขา ประกอบด้วย สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (031) 
สาขาเครื่องจักรอุตสาหกรรม (027) สาขาผลิตภัณฑ์จากยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก (022) สาขา
อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า (024) สาขาการปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) สาขาท าสวนยางพารา (007) 
สาขาการผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ (018) และสาขาการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า (028) 
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สาขาการผลิต 

บุรีรัมย์ ชัยภูม ิ นครราชสีมา สุรินทร์ Linear (บุรีรัมย์) 



ก-41 

 
ภาพที่ ก-9 แผนภาพแบบจุดแสดงอันดับสาขาการผลิตที่ส่งผลต่อรายได้ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 กรณี 

จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดน าการพัฒนา 

 
 จากภาพที่ ก–9 พบว่า เมื่อจังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดน าการพัฒนา สาขาการผลิตภายใน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ส่วนใหญ่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 38 สาขาการผลิต 
ส่วนสาขาการผลิตที่ไม่เกาะกลุ่มกัน จ านวน 9 สาขา ประกอบด้วย สาขาผลิตภัณฑ์จากยางและ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก (022) สาขาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า (024) สาขาการผลิตกระดาษ เยื่อ
กระดาษ (018) สาขาเครื่องจักรอุตสาหกรรม (027) สาขาท าไร่มันส าปะหลัง (003) สาขาท าสวน
ยางพารา (007) สาขาการปลูกพืชอ่ืน ๆ (008) สาขาผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ (031) และสาขาการผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า (028) 
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สาขาการผลิต 

บุรีรัมย์ ชัยภูม ิ นครราชสีมา สุรินทร์ Linear (สุรินทร์) 



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 
 


