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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

สวนที่ 2
การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

1. ขอมูลการวิเคราะหความตองการและศักยภาพ
ของประชาชนในกลุมจังหวัดฯ

2. ขอมูลการวิเคราะหศักยภาพของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
2.1 ดานเศรษฐกิจ
2.2 ดานเกษตร
2.3 ดานอุตสาหกรรม
2.4 ดานการคา
2.5 ดานการทองเที่ยว
2.6 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.7 ดานความมั่นคง
2.8 ดานสังคม

3. ศักยภาพดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (SWOT Analysis)
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สวนที่ 2
การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

1. ขอมลูการวิเคราะหความตองการและศักยภาพของประชาชน
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
รวมท้ังภาคเอกชนในกลุมจังหวัดฯ เพ่ือใชเปนขอมูลในการวิเคราะหความตองการและศักยภาพของประชาชน
โดยการทอดแบบสอบถามและรับฟงความคิดเห็นจากเวทีการสัมมนาการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแขงขันของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เพ่ือนํามาประกอบการจัดทําแผนพัฒนา
กลุมจังหวัดฯ สรุปไดดังนี้

1.1 ดานเศรษฐกิจ
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบโลจิสติกสท้ังดานขอมูลและโครงสรางพ้ืนฐาน

โดยเฉพาะเสนทางหลักภายในกลุมจังหวัด เชน ควรกอสรางถนน 4 เลนเชื่อมโยงระหวางจังหวัดอุดรธานี
หนองบัวลําภู เลย และถนน 4 เลน เชื่อมโยงระหวางจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ ตลอดเสนทาง,
กอสรางถนนวงแหวนรอบสองจังหวัดอุดรธานีเ พ่ือแกไขปญหาการจราจรแออัดและการเชื่อมโยง
ระบบคมนาคมภายในกลุมจังหวัด

2. ปรับโครงสรางการผลิตใหหลากหลายและมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึนและขยายฐานการผลิต
โดยการรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพของแรงงานท้ังภาคการเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการ รวมท้ังสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหไดรับการพัฒนาตอยอดท้ังในเชิงพาณิชยและ
การใชประโยชนรวมกัน

4. ควรพัฒนาศักยภาพผูประกอบการใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน
5. เพ่ิมชองทางการจัดจําหนาย การเจรจาจับคูธุรกิจ พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต สนับสนุน

ขอมูลการวิจัยดานการผลิต การตลาดใหผูประกอบการ
6. สินคา OTOP ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีการสงออกไป

ตางประเทศหลากหลายประเภท เชน อาหาร,เครื่องดื่ม,ผาและเครื่องแตงกาย,สมุนไพรท่ีไมใชอาหาร,
ประเภทของใช  ควรมีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องในตลาดเปาหมายตางประเทศ และควรสงเสริม
กลุมท่ีมีความพรอมในการสงออกใหไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑ เชน มาตรฐาน อย.,มอก.,GMP,Q,Organic
Thailand,IFORM เปนตน

7. การจัดทําโครงการ Road Show ควรมีการศึกษาตลาดกอนนําสินคาในกลุมจังหวัด
ไปจําหนายและสินคาท่ีนําไปจําหนายตองมีมาตรฐานผลิตภัณฑ เชน มาตรฐาน อย.,มอก.,GMP,Q,Organic
Thailand,IFORM เปนตน การคัดเลือกผลิตภัณฑท่ีไปแสดงและจําหนายในตางประเทศควรมีศักยภาพ
ในการผลิตไดตามความตองการของลูกคา ถามีการสั่งซื้อในปริมาณมาก

8. ยกระดับจุดผอนปรนท่ีมีศักยภาพและความพรอมใหเปนจุดผานแดนถาวร เพ่ือประโยชน
ทางการคา และการบริการระหวางประเทศ
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1.2 ดานเกษตร
1. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและสินคาเกษตรหลัก ใหไดมาตรฐานในรูปแบบ

ของเกษตรปลอดภัยและอาหารปลอดภัย โดยใหความสนใจการพัฒนาประเด็นปจจัยการผลิต อันไดแก
ปริมาณและคุณภาพน้ํา ดิน สิ่งแวดลอม พันธุพืชและดานปศุสัตวท่ีมีคุณภาพ เพ่ือตอยอดไปสูระบบการคา
การลงทุนและอุตสาหกรรมการเกษตร

2. การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรและการจัดระบบชลประทานอยางเปนระบบ ครอบคลุม
พ้ืนท่ีการเกษตรและมีความยั่งยืน

3. การกําหนดราคาผลผลิตการเกษตรจะตองใหเกษตรกรผูผลิตมีอํานาจตอรองผลผลิต
ของตนเองได โดยผานสถาบันการเกษตรสินคาแตละชนิด ท้ังนี้เกษตรกรควรพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพท่ีดี
หรือมีการแปรรูปท่ีตอบโจทยความตองการของตลาดเฉพาะ (Niche Market)

4. สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี ทําการวิจัยและพัฒนา (Research and
Development : R&D) ในการเพ่ิมผลิตผลทางการเกษตรท่ีปลอดภัยและแปรรูปผลิตภัณฑเกษตร
เพ่ือเพ่ิมมูลคาใหสูงข้ึน

5. สงเสริมใหเกิดเกษตรกรรุนใหมและมีความรู เพ่ือสามารถยกระดับขีดความสามารถ
ในการผลิตใหสูงข้ึน และใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย ตามความตองการของตลาด

6. สงเสริมอาชีพ/เพ่ิมทักษะการประกอบอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายไดใหเกษตรกรในชวงนอกฤดทํูาการเกษตร
1.3 ดานอุตสาหกรรม

1. สรางศูนยกระจายสินคาและขนถายสินคาท่ีไดมาตรฐาน
2. ควรกําหนดพ้ืนท่ีรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมท่ีชัดเจน
3. กําหนดหลักเกณฑการควบคุมมลภาวะใหผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมปฏิบัติ

อยางจริงจัง
4. กําหนดมาตรการปองกันอุบัติภัยในโรงงาน รวมถึงการเตือนภัยพิบัติจากโรงงาน

ท่ีจะมีผลกระทบตอชุมชนโดยรอบ
5. การกอสรางสะพานคูขนานสะพานมิตรภาพไทยลาวแหงท่ี 1 จังหวัดหนองคาย-เวียงจันทน

เพ่ือบรรเทาความแออัดในการขนสงสินคาและการคมนาคมบริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวแหงท่ี 1
6. วางแผนดานแรงงานรวมกับสถาบันการศึกษาเพ่ือเตรียมคน รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ นิคมอุตสาหกรรม,ธุรกิจการนําเขา-สงออกโลจีสติกส เพ่ือตอบโจทยดานการผลิตและความตองการ
ของตลาดแรงงานในอนาคต

1.4 ดานการทองเที่ยว
1. การพัฒนาการทองเท่ียว การบริการและการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี ควรให

ความสําคัญการพัฒนาแหลงและเสนทางการทองเท่ียวใหไดมาตรฐานการทองเท่ียวท่ีเปนสากล ตลอดจนการ
พัฒนาสินคา otop เพ่ือการทองเท่ียว

2. บูรณาการเรื่องการทองเท่ียวภายในกลุมจังหวัด โดยการทําเสนทางการทองเท่ียวท่ีเชื่อมโยง
กันตามแนวเสนทางตางๆ เชน เสนทางหมายเลข 210 จากอุดรธานี-หนองบัวลําภู-เลย, เสนทางหมายเลข
211 เลียบลําน้ําโขงจากหนองคาย-บึงกาฬ,เสนทางหมายเลข 211 เชื่อมโยงกับเสนทางหมายเลข 2195
เลียบลําน้ําโขงและลําน้ําเหืองจากหนองคาย-เลย เปนตน

3. เพ่ิมรายละเอียดเรื่องราว (STORY) ของแหลงทองเท่ียวแตละแหง เพ่ือสรางความนาสนใจยิ่งข้ึน
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4. สงเสริมการทองเท่ียวท่ีเชื่อมโยงกับอาหารปลอดภัย โดยเฉพาะกลุมนักทองเท่ียวคนสูงอายุ
ท่ีเดินทางทองเท่ียวมากข้ึน มีแนวโนมท่ีตองการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพและสินคาเกษตรปลอดภัยมากข้ึน

1.5 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. การอนุรักษใชประโยชนและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังดิน น้ําและปาไม ในระบบลุมน้ํา

โดยเนนการลดปญหาการแพรกระจายดินเค็ม การชะลางพังทลายของหนาดิน ลดการพังทลายของตลิ่ง
ริมแมน้ําโขงและลุมแมน้ํา

2. เพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมในเขตตนน้ําและปาสงวนเสื่อมโทรม รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพแวดลอม
ใหนาอยู

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมให มีการ
ใชประโยชนอยางเหมาะสมท่ัวถึง พอเพียง เพ่ือใหเปนฐานการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน โดยอาศัย
กระบวนการมีสวนรวมของภาคการพัฒนาทุกภาคสวน โดยเฉพาะชุมชนในพ้ืนท่ี

4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือใชประโยชนอยางยั่งยืน ควรให
ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรปาและระบบนิเวศ การจัดการมลพิษดานขยะมูลฝอยซึ่งเปนปญหาสําคัญ
ในการพัฒนาเมืองใหญซึ่งควรไดรับการพิจารณาแกไขอยางบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขยะ อยางเปนระบบและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

1.6 ดานความมั่นคง
1. พัฒนาศักยภาพคน ชุมชน ในพ้ืนท่ีชายแดน รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนการผนึกกําลัง

เพ่ือเสริมสรางความม่ันคงชายแดน
2. พัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานผานกลไกความรวมมือทุกระดับและสงเสริม/

สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีและชุมชนตามแนวชายแดนเพ่ือความม่ันคงภายใตการมีสวนรวม
3. เสริมสรางความม่ันคงและความปลอดภัยแกประชาชน รวมถึงใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินรวมในการแกไขปญหาในทองถ่ิน
4. จัดระบบการบริหารจัดการแรงงาน จาก สปป.ลาว และเวียดนาม ตามจุดผานแดนถาวร

และจุดผอนปรนตางๆ ใหมีความรัดกุม

2. การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.1 ดานเศรษฐกิจ
1) ผลิตภัณฑมวลรวม กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในป พ.ศ. 2558 ผลิตภัณฑ

มวลรวมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเล็กนอยจากป พ.ศ.2557 อัตราการขยายตัวรอยละ 0.72 จัดอยูในลําดับท่ี 3
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในป 2558 อยูท่ี 217,181 ลานบาท อันดับ 1 คือ
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (454,210 ลานบาท) อันดับ 2 กลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (341,954 ลานบาท) อันดับ 4 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 2 (208,183 ลานบาท) และ อันดับ 5 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (106,390 ลานบาท)
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

ตารางท่ี 1 แสดงขอมูลผลิตภัณฑประเทศ/ภาค/กลุมจังหวัด ณ ราคาประจําป

2557 2558

ประเทศ 11,306,907 12,357,403 12,924,155 13,203,737 13,672,851 2.12 3.43
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,150,745 1,277,599 1,373,456 1,311,706 1,327,918 -4.71 1.22
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1       196,805 211,534 220,620 215,612       217,181 -2.32 0.72

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2        91,382 104,701 114,931 107,675       106,390 -6.74 -1.21

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง       304,613 344,250 353,738 340,817       341,954 -3.79 0.33

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1       381,854 420,093 458,567 443,086       454,210 -3.49 2.45

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2       176,091 197,021 225,600 204,516       208,183 -10.31 1.76

   ประเทศ / ภาค /กลุมจังหวัด อตัราการขยายตัว
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558

มูลคา (ลานบาท)

ป 2554

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , ผลิตภัณฑภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ ฉบับ พ.ศ. 2548 – 2558

2) ผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัด กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในป พ.ศ. 2558
ผลิตภัณฑมวลรวมอยูท่ี 217,181 ลานบาท ในป 2558 จังหวัดในกลุมจังหวัดท่ีมีผลิตภัณฑมวลรวมสูงเปน
อันดับ 1 คือ จังหวัดอุดรธานี มีผลิตภัณฑมวลรวม 98,757 ลานบาท รองลงมาไดแก จังหวัดเลย (41,863 ลานบาท)
จังหวัดหนองคาย (35,317 ลานบาท) จังหวัดบึงกาฬ (21,286 ลานบาท และจังหวัดหนองบัวลําภู (19,959 ลานบาท)
ตารางท่ี 2 ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดและกลุมจังหวัด (หนวย : ลานบาท)

จังหวัดและกลุมจังหวัด พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
กลุมจังหวดั 196,805 211,534 220,620 215,612 217,181
อุดรธานี 90,906 95,644 99,683 99,728 98,757
เลย 36,063 40,177 41,131 41,378 41,863
หนองคาย 33,432 34,290 36,208 33,646 35,317
หนองบัวลําภู 18,891 19,000 20,493 19,110 19,959
บึงกาฬ 17,513 22,422 23,104 21,751 21,286
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ

ตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบลําดับของผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัด/กลุมจังหวัด ลําดับของประเทศ ลําดับของภาค ลําดับของกลุมจังหวัด

กลุมจังหวัด 14 3 -
อุดรธานี 24 4 1
เลย 50 13 2
หนองคาย 58 15 3
หนองบัวลําภู 75 19 5
บึงกาฬ 73 18 4
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ



 26

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

3) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ท่ีแทจริง ณ ราคาคงท่ี (Chain Volume Measure: CVMs) เฉลี่ย 5 ปยอนหลัง
มีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 5.22 สูงกวาคาเฉลี่ยประเทศ (รอยละ 0.01) โดยท่ีจังหวัดเลย มีอัตราการขยายตัวสูง
ท่ีสุดรอยละ 6.96 รองลงมาไดแก จังหวัดอุดรธานี (4.94) จังหวัดบึงกาฬ (4.62) จังหวัดหนองบัวลําภู (2.83)
สวนจังหวัดหนองคายอัตราการขยายตัวยังคงติดลบ (-3.56)
ตารางท่ี 4 แสดงอัตราการขยายตัวผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัดณราคาคงท่ี (CVMs )

หนวย : ลานบาท

ป 2553

GPP GPP อัตราการ
ขยายตัว GPP อัตราการ

ขยายตัว GPP อัตราการ
ขยายตัว GPP อัตราการ

ขยายตัว GPP อัตราการ
ขยายตัว

ประเทศ 10,808,142 11,306,907 4.61 12,357,403 9.29 12,921,155 4.56 13,203,737 2.19 13,672,851 3.55 4.11
ภาคตอ.น. 1,054,879 1,150,745 9.09 1,277,599 11.02 1,373,456 7.50 1,311,706 4.50- 1,327,918 1.24 2.84
ตอนบน 1 169,868 196,805 15.86 211,534 7.48 220,620 4.30 215,612 2.27- 217,181 0.73 5.22
อุดรธานี 78,224 90,906 16.21 95,644 5.21 99,683 4.22 99,728 0.05 98,757 0.97- 4.94
เลย 30,242 36,063 19.25 40,177 11.41 41,131 2.37 41,378 0.60 41,863 1.17 6.96
หนองบัวลําภู 17,490 18,891 8.01 19,000 0.58 20,493 7.86 19,110 6.75- 19,959 4.44 2.83
หนองคาย 43,912 33,432 23.87- 34,290 2.57 36,208 5.59 33,646 7.08- 35,317 4.97 -3.56
บีงกาฬ N/A 17,513 22,422 28.03 23,104 3.04 21,751 5.86- 21,286 2.14- 4.62

อัตราการ*
ขยายตัว
เฉล่ีย 5 ป

    ประเทศ/
  ภาค/ กลุม

จังหวัด

ป 2555ป 2554 ป 2556 ป 2557 ป 2558

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ , ผลติภัณฑภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ ฉบับ พ.ศ. 2548 – 2558
หมายเหตุ : เฉลี่ยยอนหลัง 5 ป

จังหวัดอุดรธานี แนวโนมผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดอุดรธานีคลายกับของกลุมจังหวัด ผลิตภัณฑ
มวลรวมของจังหวัดภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรมีแนวโนมลดลงตอเนื่อง

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ภาพที่ 1-4 ผลิตภัณฑมวลรวมจงัหวัดอุดรธานี
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

จังหวัดเลย แนวโนมผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดเลยภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนมลดลง ภาคบริการ
ภาคการเกษตร และภาคการคา มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน

จังหวัดหนองคาย แนวโนมผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดหนองคายภาคเกษตรมีแนวโนมลดลง
ภาคบริการ ภาคการอุตสาหกรรม และภาคการคา มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

จังหวัดหนองบัวลําภู แนวโนมผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดหนองบัวลําภูภาคเกษตรมีแนวโนม
ลดลง ภาคบริการ ภาคการอุตสาหกรรม และภาคการคา มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน

จังหวัดบึงกาฬ แนวโนมผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดบึงกาฬภาคเกษตรมีแนวโนมลดลง
ภาคบริการ ภาคการอุตสาหกรรม และภาคการคา มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

4) ผลิตภัณฑภาคตอหัว (GRP Per Capita) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ในป 2558 คาเฉลี่ยตอหัวเทากับ 70,465 บาท/ป เพ่ิมข้ึนจากป 2557 (69,682 บาท/ป) คิดเปนรอยละ 1.11
จัดอยูในลําดับท่ี 16 ของประเทศ และอยูในลําดับท่ี 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันดับ 1 ไดแก
กลุมจั งหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (77,984 บาท/ป ) อันดับ 2 กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (74,876 บาท/ป) อันดับ 4 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
(61,419 บาท/ป ลานบาท) และ อันดับ 5 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 (59,106 บาท/ป)

ผลิตภัณฑกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 รายไดเฉลี่ยตอหัวประชากร
(Per capita GPCP) โดยรายไดเฉลี่ยตอหัวตอปสวนใหญมาจากจังหวัดหนองคาย ท่ีมีรายไดตอหัวตอปสูง
ท่ีสุด 78,558 บาท/ป รองลงมาไดแก จังหวัดอุดรธานี (78,095 บาท/ป) จังหวัดเลย (77,785 บาท/ป)
จังหวัดบึงกาฬ (60,457 บาท/ป) และจังหวัดหนองบัวลําภู (41,963 บาท/ป) ตามลําดับ

ตารางท่ี 5 แสดงการเปรียบเทียบลําดับรายไดตอหัวของประชากร
จังหวัด/กลุมจังหวัด ลําดับของประเทศ ลําดับของภาค ลําดับของกลุมจังหวัด

กลุมจังหวัด 16 3 -
อุดรธานี 51 4 2
เลย 52 5 3
หนองคาย 50 3 1
หนองบัวลําภู 77 20 5
บึงกาฬ 63 9 4
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ตารางท่ี 6 แสดงรายไดเฉลี่ยตอหัวตอป กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

หนวย : บาท

ประเทศ/ภาค/จังหวัด  ป 2554 ป 2555  ป 2556  ป 2557  ป 2558
ประเทศ 170,764 185,849 193,561 197,062 203,356
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 60,832 67,691 72,949 69,850 70,906
กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

62,878 67,829 71,025 69,682 70,465

อุดรธานี 70,817 74,771 78,233 78,559 78,095
เลย 66,223 73,927 75,822 76,445 77,485
หนองบัวลําภู 39,022 39,409 42,710 39,994 41,963
หนองคาย 73,145 75,302 79,848 74,509 78,558
บึงกาฬ 48,580 62,546 54,846 61,427 60,457
กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

51,936 59,716 65,795 61,904 61,419

กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

66,364 75,058 77,201 74,487 74,876

กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1

65,013 71,675 78,407 75,916 77,984

กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2

49,410 55,430 63,655 57,883 59,106

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , ผลิตภัณฑภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ ฉบับ พ.ศ. 2548 – 2559
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบรายไดเฉลี่ยตอหัวตอป กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑมวลรวมตอประชากร (GPP per Capita) ในป พ.ศ.2558
จากป พ.ศ.2557 ของจังหวัดและกลุมจังหวัดมีอัตราการเปลี่ยนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึน

ตารางท่ี 7 แสดงผลิตภัณฑมวลรวมตอประชากรของจังหวัดและกลุมจังหวัด (หนวย : บาท)

2555 % การ
เปลี่ยนแปลง 2556 % การ

เปลี่ยนแปลง 2557 % การ
เปลี่ยนแปลง 2558 % การ

เปลี่ยนแปลง
ประเทศ 185,849 8.83% 193,561 4.15% 197,062 1.81% 203,356 3.19%
ภาค 67,691 11.28% 72,949 7.77% 69,850 -4.25% 70,906 1.51%
กลุมจังหวัด 67,829 7.87% 71,025 4.71% 69,682 -1.89% 70,465 1.12%
อุดรธานี 74,771 5.58% 78,233 4.63% 78,559 0.42% 78,095 -0.59%
เลย 73,927 11.63% 75,822 2.56% 76,445 0.82% 77,485 1.36%
หนองคาย 75,302 2.95% 79,848 6.04% 74,509 -6.69% 78,558 5.43%
หนองบัวลําภู 39,409 0.99% 42,710 8.38% 39,994 -6.63% 41,963 4.92%
บึงกาฬ 62,546 28.75% 64,846 3.68% 61,427 -5.27% 60,457 -1.58%
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

การจะหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง (Middle Income Trap: MIT) กลุมจังหวัดตัอง
เพ่ิมผลิตภัณฑมวลรวมตอประชากร (GPP Per Capita) ประมาณ 450,000 บาท ในขณะท่ี ณ ป พ.ศ.2558
เทากับ 70,465 บาท ตองเพ่ิมผลิตภัณฑมวลรวมตอประชากรกวา 6 เทาจากปจจุบันจึงจะหลุดพนจากกับดัก
ประเทศรายไดปานกลาง

 -

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000

 250,000

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

5) สาขาการผลิ ต ท่ีสํ าคัญ ในป 2558 มูลค าสาขาการผลิต ท่ีสู งสุ ดของกลุ มจั งหวั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 คือ ภาคเกษตรกรรม 50,700 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 23.34
ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของกลุมจังหวัดฯ ท่ีเหลือเปนภาคนอกการเกษตร 166,482 ลานบาท
คิดเปนสัดสวนรอยละ 76.66 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของกลุมจังหวัดฯ ซึ่งมีสาขาการศึกษา เปนสาขา
ท่ีมีการผลิตสูงท่ีสุด 29,279 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 13.49 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของ
กลุมจังหวัดฯ รองลงมาไดแก สาขาอุตสาหกรรม (26,562 ลานบาท รอยละ 12.23) ตัวกลางทางการเงิน
(15,912 ลานบาท รอยละ 7.33) การบริหารราชการแผนดินฯ รวมท้ังการประกันสังคม (13,454 ลานบาท
รอยละ 6.19) และบริการดานอสังหาริมทรัพยฯ (10,219 ลานบาท รอยละ 4.71) เปนตน
ตารางท่ี 8 แสดงขอมูลผลิตภัณฑประเทศ/ภาค/กลุมจังหวัด ณ ราคาประจําป

ภาคเกษตร         51,970 56,485 60,739 54,276        50,700 23.34
 เกษตรกรรม การลาสัตวและการปาไม          50,451 54,909 59,005 52,561         48,882 69.37

 การประมง            1,519 1,577 1,734 1,716          1,818 58.99
นอกการเกษตร        144,835 155,048 159,881 161,335      166,482 76.66
 เหมืองแรและเหมืองหนิ            6,735 7,893 7,273 8,287          8,847 12.56
 อุตสาหกรรม          28,297 25,806 27,100 28,303         26,562 12.23
 ไฟฟา แกส และประปา            2,439 2,819 3,263 3,609          3,625 1.67
 กอสราง            7,989 9,165 9,168 10,160          1,059 0.49
 การขายปลีกขายสงการซอมแซมยานยนต
จักรยานยนต ของใชสวนบคุคลและของใช
ในครัวเรือน

         20,549 22,230 22,905 24,482          2,383 1.10

 โรงแรมและภัตาคาร            1,588 1,658 1,843 1,939          2,275 1.05
 การขนสงสถานที่เก็บเสินคาและการ
คมนาคม            7,294 7,627 8,255 7,695          8,956 4.12

 ตัวกลางทางการเงิน            9,723 11,227 13,423 14,908         15,912 7.33
 บริการดานอสังหาริมทรัพยการใหเชาและ
การบริการทางธุรกิจ          13,121

12,000 12,683 9,879         10,219 4.71

 บริหารราชการแผนดินฯ รวมทั้งการ
ประกันสังคม          13,494

16,355 14,294 10,867         13,454 6.19

 การศึกษา          25,194 29,086 29,880 30,925         29,297 13.49
 บริการดานสุขภาพและสังคม            5,058 5,549 5,896 6,412          6,935 3.19
 บริการดานชุมชน สังคมและสวนบคุคล            2,625 2,962 3,186 3,178          3,206 1.48

 ลูกจางในเครรวเรือนสวนบคุคล              730 670 711 694             750 0.35
ผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน 1

       196,805 211,534 220,620 215,612      217,181

ผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน 1
ตอคน (บาท)

        62,878 67,829 71,025 69,682        70,465

ประชากร (1,000 คน) 3,130 3,119 3,106 3,094 3,082

   ประเทศ / ภาค /กลุมจังหวัด ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558

มูลคา (ลานบาท)

ป 2554 รอยละ ป
2558

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ,ผลิตภัณฑภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ ฉบับ พ.ศ. 2548 – 2558



 32

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

ภาคบริการ ประกอบดวยกิจกรรมการผลิตดังนี้ โรงแรม ภัตตาคาร รานกาแฟ หาบเร แผงลอย
รานอาหาร กวยเตี๋ยว ขายอาหารสําเร็จรูป การขนสงผูโดยสาร/สินคา ทางบก น้ํา อากาศ การบรรจุหีบหอ
คลังสินคา ไซโล ดานไปรษณีย โทรศัพท สถาบันการเงิน ประกันภัย บริการเชา ซื้อ ขาย ดานอสังหาริมทรัพย
บริการบัญชี กฎหมาย วิศวกรรม สถาปตยกรรม เชาเครื่องมือเครื่องจักร คาจางแรงงานสวนราชการ
การจัดเก็บขยะ ทําความสะอาด สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย บริการทางการแพทย สมาคมอาชีพ
สถานสงเคราะหเด็ก สถานเลี้ยงเด็กกลางวัน องคกรกุศลอ่ืน ๆ โรงภาพยนต สถานีวิทยุกระจายเสียง
หองสมุด พิพิธภัณฑ การซอมเครื่องมือ เครื่องใชครัวเรือน บริการซัก รีด อาบอบนวด ตัดผม เสริมสวย เปนตน

ภาคการเกษตร ประกอบดวยกิจกรรมการผลิต การทํานา ทําไรขาวโพด ไรมันสําปะหลัง ไรพืช
ตระกูลถ่ัว ไรผัก สวนผลไม ไรออย สวนยางพารา พ้ืชไร ปาลม ยาสูบ บริการไถ นวด สี บริหารดานสหกรณ
ปศุสัตว สุกร โค สัตวปก ไหม โรงฆาสัตว เลี้ยงทําพันธุ การเผาถาน ผลผลิตจากปา หนอไม การประมง
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทุกชนิด เปนตน

ภาคอุตสาหกรรม ประกอบดวยกิจกรรมการผลิต การขุดเจาะกาซธรรมชาติ การลําเลียงน้ํามัน
การทําเหมืองแรท่ีใชทําเคมีภัณฑและปุย กิจการเก่ียวกับดิน กรวด ทราย อุตสาหกรรมอาหาร ไดแก
การทําเนื้อตางๆ แชแข็ง ไอศครีม ผลไมกระปอง และการจัดเก็บรักษา การผลิตน้ํามันหมู โรงสีขาว
การผลิตแปงมันสําปะหลัง การอบขาวโพด การทําแปงขาวเจา การผลิตน้ําตาล และผลพลอยได การผลิตขนมปง
เสนกวยเตี๋ยว และผลิตภัณฑท่ีคลายกัน ผลิตขนมชนดตาง ๆ การผลิตน้ําแข็งการผลิตเครื่องแกง เครื่องปรุงรส
(การผลิตอาหารอ่ืน )ๆ การผลิตอาหารสัตว การตม กลั่น ผสมสุรา และเครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล น้ําดื่มบรรจุขวด
โรงบม อบใบยาสูบ และผลิตภัณฑ การทอผา ผลิตสิ่งทอถักสําเร็จรูป ผลิตเครื่องแตงกาย การพิมพ
การผลิตยางสังเคราะห ยางแผนดิบรมควัน ยางแทง ยางเครป เศษยาง ผลิตภัณฑยางอ่ืน ๆ ผลิตภัณฑ
จากพลาสติก ผลิตภัณฑจากหนัง การผลิตอิฐ แผนเหล็กรีดรอน โรงกลึง มุงลวด เหล็กดัด เครื่องจักร
ทางการเกษตร เครื่องปรับอากาศ การดัดแปลงเครื่องเรือน ผลิตภัณฑจากไม การซอมแซม การผลิตชิ้นสวน
ประกอบรถยนต จักรยานยนต และจักรยาน การจําหนายพลังไฟฟา ประปา การกอสรางอาคารท่ีอยูอาศัย
และไมใชท่ีอยูอาศัย โครงการชลประทาน ซอมแซมทาง เปนตน
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

ภาคการคา ประกอบดวยกิจกรรมการผลิต การคาสง ขายสินคาใหม และใชแลวแกผูขายปลีก
ผูใชในงานอุตสาหกรรม ผูใชในงานพาณิชยและในงานวิชาชีพอ่ืน ผูขายสงรายอ่ืน ผูทําหนาท่ีเปนตัวแทน
ซื้อสินคาเพ่ือขายใหแกสถานประกอบการธุรกิจ รวมถึงพอคาขายสงซึ่งดําเนินการซื้อและขายสินคาท่ีเปน
ของตนเอง ผูจําหนายสินคาอุตสาหกรรม ผูสงออก ผูสั่งสินคาเขา และสมาคมสหกรณการซื้อ สํานักงานขาย
ของกิจการท่ีตั้งข้ึนเพ่ือขายผลิตผลของตนเอง สมาคม สหกรณ ซึ่งดําเนินกิจการเก่ียวกับการขายผลิตผล
การเกษตร ผูขายเศษโลหะ ผูขายของเกา รวมท้ังเศษวัสดุตาง ๆ ผูขายสงซึ่งจําแนกและคัดเกรดสินคาจํานวนมาก
พอคาสงท่ีทําการบรรจุหีบหอและบรรจุขวด ท้ังนี้ยกเวนการบรรจุขวดและบรรจุหีบหอในตูคอนเทนเนอร
ของสนามบิน เปนตน

การคาปลีก ขายสินคาใหม และสินคาท่ีใชแลวแกบุคคลท่ัวไปหรือครัวเรือน สถานประกอบการขายปลีก
เชน หางสรรพสินคา แผงลอย สถานีบริการขายน้ํามันเบนซิน ผูจําหนายปลีกรถยนต คนเรขายของ สหกรณ
ผูบริโภค สถานท่ีประมูลสินคา ผูขายปลีกสวนมากมักดําเนินกิจการซื้อขายท่ีเปนของตนเอง แตบางราย
อาจจะเปนตัวแทนของสํานักงานใหญ และทําหนาท่ีขายใหตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือขายใหโดยไดรับ
คาธรรมเนียมตอบแทน สถานประกอบการซึ่งดําเนินกิจการหลักเก่ียวกับการขายสินคาท่ีนํามาแสดงถึงแม
การขายสิ่งของเหลานี้อาจจะไมใชเพ่ือการบริโภค หรือการใชประโยชนเฉพาะสวนบุคคลหรือในครัวเรือน

2.2) ดานเกษตร
การใชประโยชนจากท่ีดินในป พ.ศ.2556 ของจังหวัดในกลุมจังหวัดแสดงไดดังนี้

ตารางท่ี 9 แสดงการใชประโยชนจากท่ีดินในป พ.ศ.2556 (หนวย : ไร)
การใชประโยชนจากที่ดิน อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ กลุมจังหวัด
พื้นที่เกษตรกรรม 3,867,979 2,713,419 1,543,183 1,687,053 1,258,405 11,070,039
นาขาว 2,405,199 496,483 807,129 1,077,859 557,045 5,343,715
พืชไร 754,254 1,403,209 242,868 281,669 66,540 2,748,540
สวนไมผล ไมยืนตน 395,595 528,817 344,531 171,381 536,062 1,976,386
สวนผัก ไมดอกไมประดับ 22,255 17,295 3,634 5,800 24,569 73,553
การใชประโยชนจากที่ดินทาง
การเกษตรอื่นๆ

290,676 267,615 145,021 150,344 74,189 927,845

การใชประโยชนจากที่ดินนอก
ภาคการเกษตร

2,682,282 2,257,380 204,803 455,565 1,252,394 6,852,424

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559

การใชประโยชนท่ีดินของกลุมจังหวัดใช เพ่ือการเกษตรรอยละ 61.77 ใชท่ีดินของนอก
ภาคการเกษตร รอยละ 38.23 การใชประโยชนท่ีดินในภาคการเกษตรเปนนาขาวสูงสุด รอยละ 29.82 พืชไร
รอยละ 15.34 สวนไมผล ไมยืนตน รอยละ 11.03 ตามลําดับ

มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เนื่องจาก
ในป 2558 การผลิตภาคการเกษตรของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีมูลคา 50,882 ลานบาท
คิดเปนสัดสวนรอยละ 23.34 ของผลิตภัณฑมวลรวมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
แตมีสัดสวนลดลงจากป 2557 ท่ีมีมูลคา 54,276 ลานบาท
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

1) ดานเกษตรกรรม
พืชเศรษฐกิจสําคัญของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดแก ขาว ออยโรงงาน

มันสําปะหลัง ยางพารา และขาวโพดเลี้ยงสัตว มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกและพ้ืนท่ีกรีดไดรวมกันในป 2559
จํานวน 11,853,514 ไร โดยสวนใหญเปนพ้ืนท่ีปลูกขาว 3,792,972 ไร รองลงมาเปนพ้ืนท่ีปลูกยางพารา
(พ้ืนท่ีกรีดได) 1,581,285 ไร พ้ืนท่ีปลูกออยโรงงาน 1,324,384 ไร พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 761,872 ไร
และพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 600,029 ไร ของพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสําคัญของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ผลผลิตรวมของพืชเศรษฐกิจในป 2559 ผลผลิตรวมเทากับ 17}852}060 ตัน ลดลงจากป 2558
ซึ่งมีผลผลิตรวม 20,104,956 ตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 12.62 ซึ่งผลผลิตรวมสวนใหญ มาจากออยโรงงาน
มีผลผลิตรวม 11,949,563 ตัน เพ่ิมข้ึนจากป 2558 รอยละ 13.89 รองลงมาไดแก มันสําปะหลัง
ผลผลิตรวม 2,592,544 ตัน ขาว ผลผลิตรวม 1,3.2,816 ตัน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ผลผลิตรวม 377,890 ตัน
และยางพารา ผลผลิตรวม 326,431 ตันตามลําดับ

ตารางท่ี 10 แสดงพื้นท่ีเพาะปลูกและผลผลิตพืชเศรษฐกิจสําคัญ
ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร http//www2.oae.go.th/, 12 ธันวาคม 2558 หมายเหตุ: yoy หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลง

ลําดับ ชนิดพืช ป 2557 รอยละ ป 2558 รอยละ yoy ป 2559 รอยละ yoy
1 ขาว 4,041,224 33.84 3,742,875 31.83 7.38- 3,792,972 32.00 1.34

ขาวนาป 3,822,605 32.01 3,594,847 30.57 5.96- 3,674,990 31.00 2.23
ขาวนาปรัง 218,619 1.83 148,028 1.26 32.29- 117,982 1.00 20.30-

2 ขาวโพดเลี้ยงสัตว 704,407 5.90 692,908 5.89 1.63- 600,029 5.06 13.40-
3 ออยโรงงาน 1,113,832 9.33 1,258,951 10.71 13.03 1,324,384 11.17 5.20
4 มันสําปะหลัง 659,948 5.53 739,299 6.29 12.02 761,872 6.43 3.05
5 ยางพารา(พท.กรีดได) 1,380,871 11.56 1,581,285 13.45 14.51 1,581,285 13.34 -

11,941,506 100.00 11,758,193 100.00 1.54- 11,853,514 100.00 0.81

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2557 ป 2558 ป 2559
1 ขาวนาป/นาปรัง 1,428,089 1,270,255 1,302,816 11.05- 353 339 343 3.96-

ขาวนาป 1,317,567 1,196,672 1,246,765 9.18- 345 333 339 3.42-
ขาวนาปรัง 110,522 73,583 56,051 33.42- 506 497 475 1.67-

2 ขาวโพดเลี้ยวสัตว 463,049 447,054 377,890 3.45- 657 645 630 1.85-
2 ออยโรงงาน 12,488,827 14,234,376 11,949,563 13.98 11,212 11,307 9,023 0.84
3 มันสําปะหลัง 2,168,987 2,556,585 2,592,544 17.87 3,287 3,458 3,403 5.22
4 ยางพารา(พท.กรีดได) 313,123 326,431 326,431 4.25 227 206 206 8.963-

18,290,164 20,104,956 17,852,060 9.92 1,532 1,710 1,518 11.636รวม

รวม

พื่นท่ีเพาะปลูก/พื้นท่ีกรีดไดยางพารา (ไร)

ผลผลิต
รวม (ตัน/ป) เฉลี่ย (กก./ไร)

yoy yoy
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

ศักยภาพดานเกษตรกรรม มีมูลคาผลิตภัณฑภาคการเกษตรเปนลําดับ 10 ใน 18 กลุมจังหวัด ลําดับ 3
ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเปนสัดสวนรอยละ 18.35 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตรา
การขยายตัว ณ ราคาประจําป ตอเนื่อง เปนลําดับ 5 ในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือสําหรับ
ภาคการเกษตรของจังหวัดหนองคาย ท่ีมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง รอยละ 40 เพราะแยกจังหวัดบึงกาฬ
ออกจากการปกครองของจังหวัดหนองคาย

พืชเศรษฐกิจ
(1 ) ข าว (ข าวนาปและข าวนาป รั ง ) เ ป น พืช เ ศรษฐ กิจหลั ก ท่ี สํ า คัญของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีพ้ืนท่ีปลูกมากท่ีสุดในประเทศ ในป 2559 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนท่ี
เพาะปลูกขาวเพ่ิมข้ึน แตมีเนื้อท่ีเก็บเก่ียวขาวลดลง เนื่องจากประสบปญหาอุทกภัยทางธณรมชาติ แตยังมี
เกษตรกรบางสวนยังคงปลูกขาวอยูโดยเฉพาะขาวหอมมะลิ เนื่องจากราคาและคาตอบแทนอยูในเกณฑดี
พ้ืนท่ีเพาะปลกูในภาพรวมจึงเพ่ิมข้ึนไมมาก สวนผลผลิตตอไรลดลงเล็กนอย

ในป 2559 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีผลผลิตรวม 1,302,816 ตัน
คิดเปนสัดสวนรอยละ 89.35 ของผลผลิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากป 2558 ท่ีมีผลผลิตรวม
1,270,255 ตัน คิดเปนรอยละ 2.50 ซึ่ งปริมาณผลผลิตดังกลาว อยู อันดับท่ี 4 ของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผลผลิตสวนใหญมาจากจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีผลผลิตมากเปนอันดับ 1
ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ปริมาณ 629,698 ตัน คิดเปนรอยละ 51.67 ของผลผลิต
กลุมจังหวัดฯ รองลงมาไดแก จังหวัดหนองบัวลําภู (214,389 ตัน) จังหวัดหนองคาย (198,646) จังหวัดบึงกาฬ
(138,264 ตัน) และจังหวัดเลย (121,819 ตัน) ตามลําดับ

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในป 2559 มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาว 3,792,972 ไร
เพ่ิมข้ึนจากป 2558 ซึ่งมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาว 3,742,875 ไร คิดเปนรอยละ 1.34 เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 3,637,097 ไร
ลดลงจากป 2558 ซึ่งมีเนื้อท่ีเก็บเก่ียว 3,678,692 ไร คิดเปนรอยละ 1.13 นอกจากนี้ ในป 2559
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีผลผลิตตอไร/ พ้ืนท่ีปลูกรวม 343 กิโลกรัม/ไร
ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากป 2558 คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.18 โดยจังหวัดท่ีมีผลผลิตตอไรสูงท่ีสุดคือจังหวัดอุดรธานี
380 กิโลกรัม/ไร รองลงมาไดแก จังหวัดหนองคาย (373 กก.ไร) จังหวัดเลย (361 กก.ไร) จังหวัดหนองบัวลําภู
(304 กก.ไร) และจังหวัดบึงกาฬ (277 กก.ไร) ตามลําดับ
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

ตารางท่ี 11 ภาพรวมพื้นท่ีเพาะปลูกขาว เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิต/ไร
ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ป 2558 ป 2559 ป 2558 ป 2559 ป 2558 ป 2559 ป 2558 ป 2559
ประเทศ 65,776,225 58,063,476 63,160,512 55,095,547 29,272,416 24,311,539 445 419
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 36,992,714 36,193,410 34,905,170 34,173,002 12,517,378 12,230,973 338 338
กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

3,742,875 3,792,972 3,678,692 3,637,097 1,270,255 1,302,816 339 343

     ขาวนาป 3,594,847 3,674,990 3,532,677 3,520,587 1,196,672 1,246,765 333 339
     ขานาปรัง 148,028 117,982 146,015 116,510 73,583 56,051 497 475
อุดรธานี 1,700,034 1,717,042 1,656,599 1,674,235 597,960 629,698 352 380
     ขาวนาป 1,650,761 1,682,081 1,607,788 1,639,577 575,086 614,004 348 365
     ขานาปรัง 49,273 34,961 48,811 34,658 22,874 15,694 464 449
เลย 337,465 337,320 329,743 329,666 121,447 121,819 360 361
     ขาวนาป 337,154 337,235 329,470 329,581 121,345 121,787 360 361
     ขานาปรัง 311 85 273 85 102 32 328 376
หนองคาย 531,235 533,098 558,923 515,834 199,343 198,646 375 373
     ขาวนาป 459,664 465,700 488,072 449,279 162,327 166,023 353 357
     ขานาปรัง 71,571 67,398 70,851 66,555 37,016 32,623 517 484
หนองบัวลําภู 692,103 706,324 666,722 673,401 212,399 214,389 307 304
     ขาวนาป 676,327 700,367 651,301 667,557 204,330 211,386 302 302
     ขานาปรัง 15,776 5,957 15,421 5,844 8,069 3,003 511 504
บึงกาฬ 482,038 499,188 466,705 443,961 139,106 138,264 289 277
     ขาวนาป 470,941 489,607 456,046 434,593 133,584 133,565 284 273
     ขานาปรัง 11,097 9,581 10,659 9,368 5,522 4,699 498 490
กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

3,791,941 3,868,587 3,647,077 3,710,645 1,249,414 1,263,465 329 327

กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

9,339,071 9,206,748 8,550,522 8,483,781 3,178,165 3,158,156 340 343

กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1

10,989,559 10,932,797 10,230,050 10,134,420 3,788,507 3,790,789 345 347

กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2

9,129,268 9,178,061 8,798,829 8,983,946 3,031,037 3,115,680 332 339

สัดสวนกลุมจังหวัดฯ ตอนบน 1
ตอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ %

10.12 10.48 10.54 10.64 10.15 10.65 100.30 100.00

สัดสวนกลุมจังหวัดฯ ตอนบน 1
ตอ ประเทศ %

5.69 6.53 5.82 6.60 4.34 5.36 76.26 82.03

พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร) เนื้อที่เก็บเก่ียว (ไร) ผลผลิต (ตนั)  ผลผลิตตอไร/เนื้อที่ปลูก
(กก./ไร)จังหวัด / กลุมจังหวัด

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร http//www2.oae.go.th/,26/05/59
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

ตารางท่ี 12 พื้นท่ีเพาะปลูกขาวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ในชวงป 2555 – 2559

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559
ประเทศ 65,303,711 64,950,593 75,845,675 65,776,225 58,063,476
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 42,512,136 41,169,088 39,297,173 36,992,714 36,193,410
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 4,952,638 4,690,051 4,041,224 3,742,875 3,792,972

     ขานนาป 4,666,435 4,497,840 3,822,605 3,594,847 3,674,990
     ขานนาปรัง 286,203 192,211 218,619 148,028 117,982
อุดรธานี 2,265,525 2,113,337 1,815,280 1,700,034 1,717,042
     ขานนาป 2,139,198 2,059,357 1,739,591 1,650,761 1,682,081
     ขานนาปรัง 126,327 53,980 75,689 49,273 34,961
เลย 449,376 436,702 368,582 337,465 337,320
     ขานนาป 445,262 434,172 367,280 337,154 337,235
     ขานนาปรัง 4,114 2,530 1,302 311 85
หนองคาย 665,084 662,129 604,421 531,235 533,098
     ขานนาป 566,801 568,602 511,173 459,664 465,700
     ขานนาปรัง 98,283 93,527 93,248 71,571 67,398
หนองบัวลําภู 1,001,857 912,850 747,425 692,103 706,324
     ขานนาป 953,324 880,323 712,380 676,327 700,367
     ขานนาปรัง 48,533 32,527 35,045 15,776 5,957
บึงกาฬ 570,796 565,033 505,516 482,038 499,188
     ขานนาป 561,850 555,386 492,181 470,941 489,607
     ขานนาปรัง 8,946 9,647 13,335 11,097 9,581

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 3,934,176 4,067,371 3,963,280 3,791,941 3,868,587

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 10,709,357 9,954,265 10,121,825 9,339,071 9,206,748

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 12,802,714 12,367,973 11,611,982 10,989,559 10,932,797

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 10,113,251 10,089,428 9,558,862 9,129,268 9,178,061

สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ภาคอิสาน % 11.65 11.39 10.28 10.12 10.48
สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ประเทศ % 7.58 7.22 5.33 5.69 6.53

จังหวัด / กลุมจังหวัด พ้ืนที่เพาะปลูกขาว (ไร)

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร http//www2.oae.go.th/,26/05/59
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

ตารางท่ี 13 เนื้อท่ีเก็บเกี่ยวขาวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ในชวงป 2555 – 2559

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559
ประเทศ 74,728,987 74,729,880 73,138,133 63,160,512 55,095,547
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 38,405,150 31,348,094 37,045,785 34,865,170 34,173,002
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 4,524,581 3,915,019 3,962,775 3,638,692 3,637,097
     ขาวนาป 4,242,615 3,726,389 3,746,464 3,492,677 3,520,587
     ขานนาปรัง 281,966 188,630 216,311 146,015 116,510
อุดรธานี 2,136,349 1,736,046 1,784,692 1,656,599 1,674,235
     ขาวนาป 2,011,195 1,682,466 1,709,518 1,607,788 1,639,577
     ขานนาปรัง 125,154 53,580 75,174 48,811 34,658
เลย 441,444 428,971 359,430 329,743 329,666
     ขาวนาป 437,339 426,479 358,139 329,470 329,581
     ขานนาปรัง 4,105 2,492 1,291 273 85
หนองคาย 555,011 631,065 594,315 518,923 515,834
     ขาวนาป 458,768 539,260 501,828 448,072 449,279
     ขานนาปรัง 96,243 91,805 92,487 70,851 66,555
หนองบัวลําภู 950,733 652,764 729,710 666,722 673,401
     ขาวนาป 903,048 621,582 695,019 651,301 667,557
     ขานนาปรัง 47,685 31,182 34,691 15,421 5,844
บึงกาฬ 441,044 466,173 494,628 466,705 443,961
     ขาวนาป 432,265 456,602 481,960 456,046 434,593
     ขานนาปรัง 8,779 9,571 12,668 10,659 9,368
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 3,372,612 3,597,695 3,881,201 3,647,077 3,710,645
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 9,491,288 3,847,327 9,503,547 8,550,522 8,483,781
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 11,573,806 10,586,093 10,562,577 10,230,050 10,134,420
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 9,442,863 9,401,960 9,135,685 8,798,829 8,983,946
สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ภาคอิสาน % 11.78 12.49 10.70 10.44 10.64
สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ประเทศ % 6.05 5.24 5.42 5.76 6.60

จังหวัด / กลุมจังหวัด เน้ือที่เกบ็เกีย่วขาว (ไร)

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร http//www2.oae.go.th/,26/05/59
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

ตารางท่ี 14 ผลผลิตรวมขาวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ในชวงป 2555 – 2559

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559
ประเทศ 38,102,720 38,000,189 35,942,057 29,272,416 24,311,539
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15,090,413 13,138,708 12,675,212 12,517,378 12,230,973
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 1,797,850 1,467,896 1,428,089 1,270,255 1,302,816
     ขานนาป 1,650,122 1,371,019 1,317,567 1,196,672 1,246,765
     ขานนาปรัง 147,728 96,877 110,522 73,583 56,051
อุดรธานี 853,129 648,713 671,729 597,960 629,698
     ขานนาป 793,994 623,639 635,141 575,086 614,004
     ขานนาปรัง 59,135 25,074 36,588 22,874 15,694
เลย 171,038 166,267 134,776 121,447 121,819
     ขานนาป 168,920 165,166 134,192 121,345 121,787
     ขานนาปรัง 2,118 1,101 584 102 32
หนองคาย 228,428 251,834 234,527 199,343 198,646
     ขานนาป 173,937 203,255 185,852 162,327 166,023
     ขานนาปรัง 54,491 48,579 48,675 37,016 32,623
หนองบัวลําภู 375,523 248,874 242,145 212,399 214,389
     ขานนาป 348,114 231,529 223,804 204,330 211,386
     ขานนาปรัง 27,409 17,345 18,341 8,069 3,003
บึงกาฬ 169,732 152,208 144,912 139,106 138,264
     ขานนาป 165,157 147,430 138,578 133,584 133,565
     ขานนาปรัง 4,575 4,778 6,334 5,522 4,699
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 1,306,980 1,338,609 1,359,619 1,249,414 1,263,465
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 3,785,339 2,944,749 3,655,220 3,178,165 3,158,156
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 4,649,169 4,038,403 4,007,500 3,788,507 3,790,789
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 3,551,075 3,349,051 3,232,509 3,031,037 3,115,680
สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ภาคอิสาน % 11.91 11.17 11.27 10.15 10.65
สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ประเทศ % 4.72 3.86 3.97 4.34 5.36

จังหวัด / กลุมจังหวัด ผลผลิต (ตัน)

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร http//www2.oae.go.th/,26/05/59
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

ตารางท่ี 15 ผลผลิตตอไร/เนือ้ท่ีปลูกขาวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ในชวงป 2555 – 2559

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559
ประเทศ 583 585 474 445 419
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 355 319 348 338 338
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 363 313 353 338 343
     ขาวนาป 354 305 345 333 339
     ขาวนาปรัง 516 504 506 464 475
อุดรธานี 377 307 370 335 380
     ขาวนาป 371 303 365 348 365
     ขาวนาปรัง 468 465 483 464 449
เลย 381 381 366 360 361
     ขาวนาป 379 380 365 360 361
     ขาวนาปรัง 515 435 449 328 376
หนองคาย 343 380 388 375 373
     ขาวนาป 307 357 364 353 357
     ขาวนาปรัง 554 519 522 517 484
หนองบัวลําภู 375 273 324 307 304
     ขาวนาป 365 243 314 302 302
     ขาวนาปรัง 565 533 523 511 504
บึงกาฬ 297 269 287 278 277
     ขาวนาป 294 265 282 284 273
     ขาวนาปรัง 511 495 475 498 490
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 332 329 343 329 327
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 353 296 361 340 343
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 363 327 345 345 347
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 351 332 338 332 339
สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ภาคอิสาน % 102.27 98.07 101.44 100.00 100.00
สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ประเทศ % 62.22 53.49 74.47 75.96 82.03

จังหวัด / กลุมจังหวัด ผลผลิตตอไร/เนือ้ที่ปลูก (กก.ไร)

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร http//www2.oae.go.th/,26/05/59
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

(2) ขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญท่ีใชเปนวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตวโดยเฉพาะ
ประเทศไทยท่ีมีการผลิตปศุสัตวจํานวนมาก ในป 2559 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตวลดลง เนื่องจากแหลงปลูกท่ีสําคัญเกษตรกรเปลี่ยนไปปลูกออยโรงงาน  มันสําปะหลัง รวมท้ัง
บางพ้ืนท่ีปลูกแซมยางพารา เม่ือตนยางโตจึงไมสามารถปลูกตอได สวนผลผลิตตอไรลดลงเล็กนอย

ในป 2559 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีผลผลิตรวม 377,890 ตัน
คิดเปนสัดสวนรอยละ 52.53 ของผลผลิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรอยละ 16.16 ของประเทศ
ซึ่งลดลงจากป 2558 ท่ีมีผลผลิตรวม 447,054 ตัน คิดเปนรอยละ 15.47 ซึ่งปริมาณผลผลิตดังกลาว
อยูอันดับท่ี 2 ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผลผลิตสวนใหญมาจากจังหวัดเลย ซึ่งมีผลผลิตมาก
เปนอันดับ 1 ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ปริมาณ 369,690 ตัน คิดเปนรอยละ 2.17
ของผลผลิตกลุมจังหวัดฯ รองลงมาไดแก จังหวัดหนองบัวลําภู (7,274 ตัน) จังหวัดหนองคาย (743 ตัน)
และจังหวัดอุดรธานี (183 ตัน) ตามลําดับ สวนจังหวัดบึงกาฬไมมีพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในป 2559 มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว
600,029 ไร ลดลงจากป 2558 ซึ่งมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 692,908 ไร คิดเปนรอยละ 13.40
เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 592,082 ไร ลดลงจากป 2558 ซึ่งมีเนื้อท่ีเก็บเก่ียว 592,082 ไร คิดเปนรอยละ 13.20
นอกจากนี้ ในป 2559 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีผลผลิตตอไร/เนื้อท่ีปลูกรวม
630 กิโลกรัม/ไร อยู อันดับท่ี 2 ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันดับ 1 คือ กลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 โดยจังหวัดท่ีมีผลผลิตตอไรสูงท่ีสุดคือ จังหวัดหนองคาย 694 กิโลกรัม/ไร
รองลงมาไดแก จังหวัดเลย (630 กก.ไร) จังหวัดหนองบัวลําภู (618 กก.ไร) และจังหวัดอุดรธานี (583 กก.ไร)
ตามลําดับ
ตารางท่ี 16 พื้นท่ีเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว เนื้อท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิตและผลผลิต/ไร

ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1

ป 2558 ป 2559 ป 2558 ป 2559 ป 2558 ป 2559 ป 2558 ป 2559
ประเทศ 7,156,778 6,587,096 6,945,134 6,274,796 4,610,992 4,029,198 644 612
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,497,110 1,316,929 1,463,867 1,235,861 962,246 797,046 643 605
กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

692,908 600,029 682,158 592,082 447,054 377,890 645 630

อุดรธานี 1,017 314 1,003 314 617 183 607 583
เลย 669,125 586,882 659,168 579,188 431,898 369,690 645 630
หนองคาย 1,598 1,070 1,561 1,067 1,008 743 631 694
หนองบัวลําภู 21,168 11,763 20,426 11,513 13,531 7,274 639 618
บึงกาฬ - - - - -
กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

- - - - -

กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

11,855 11,222 11,661 11,080 7,299 6,912 616 616

กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1

782,591 693,954 760,406 621,093 499,897 403,492 639 581

กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2

9,756 11,721 9,642 11,606 7,996 8,752 820 747

สัดสวนกลุมจังหวัดฯ ตอนบน 1
ตอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ %

46.28 45.56 46.60 47.91 46.46 47.41 100.38 104.06

สัดสวนกลุมจังหวัดฯ ตอนบน 1
ตอ ประเทศ %

9.68 9.11 9.82 9.44 9.70 9.38 100.14 102.96

พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร) เนื้อที่เก็บเก่ียว (ไร) ผลผลิต (ตนั)  ผลผลิตตอไร/เนื้อที่ปลูก
(กก./ไร)จังหวัด / กลุมจังหวัด

ที่มา: สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร http//www2.oae.go.th/,26/05/59
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

ตารางท่ี 17 พื้นท่ีเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ในชวงป 2555 – 2559

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559
ประเทศ 7,401,479 7,529,515 7,231,588 7,156,778 6,587,096
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,874,857 1,736,312 1,522,946 1,497,110 1,316,929
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 882,161 806,347 704,407 692,908 600,029
อุดรธานี 12,703 13,119 1,035 1,017 314
เลย 815,876 762,723 680,282 669,125 586,882
หนองคาย 1,613 592 1,642 1,598 1,070
หนองบัวลําภู 51,969 29,913 21,448 21,168 11,763
บึงกาฬ - - - -
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 - - - -
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 19,964 15,584 12,238 11,855 11,222
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 950,759 903,147 796,175 782,591 693,954
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 21,973 11,234 10,126 9,756 11,721
สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ภาคอิสาน % 47.05 46.44 46.25 46.28 45.56
สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ประเทศ % 11.92 10.71 9.74 9.68 9.11

จังหวัด / กลุมจังหวัด พ้ืนที่เพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว (ไร)

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร http//www2.oae.go.th/,26/05/59

ตารางท่ี 18 เนื้อท่ีเก็บเกี่ยวขาวโพดเลี้ยงสัตวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ในชวงป 2555 – 2559

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559
ประเทศ 7,178,598 7,153,788 7,073,487 6,945,134 6,274,796
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,820,080 1,602,856 1,497,611 1,463,867 1,235,861
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 856,679 782,902 692,708 682,158 592,082
อุดรธานี 11,881 13,005 1,035 1,003 314
เลย 792,828 741,256 669,042 659,168 579,188
หนองคาย 1,328 550 1,616 1,561 1,067
หนองบัวลําภู 50,642 28,091 21,015 20,426 11,513
บึงกาฬ - - - -
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 - - - -
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 19,534 15,284 12,139 11,661 11,080
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 922,544 793,547 782,656 760,406 621,093
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 21,323 11,123 10,108 9,642 11,606
สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ภาคอิสาน % 47.07 48.84 46.25 46.60 47.91
สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ประเทศ % 11.93 10.94 9.79 9.82 9.44

จังหวัด / กลุมจังหวัด เน้ือท่ีเก็บเก่ียวขาวโพดเลี้ยงสัตว (ไร)

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร http//www2.oae.go.th/,26/05/59
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

ตารางท่ี 19 ผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ในชวงป 2555 – 2559

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559
ประเทศ 4,984,267 4,947,530 4,729,527 4,610,992 4,029,198
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,306,421 1,115,183 978,241 962,246 797,046
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 570,923 523,991 463,049 447,054 377,890
อุดรธานี 6,593 7,142 642 617 183
เลย 532,149 497,603 447,397 431,898 369,690
หนองคาย 868 312 1,058 1,008 743
หนองบัวลําภู 31,313 18,934 13,952 13,531 7,274
บึงกาฬ - - - -
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 - - - -
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 12,030 9,473 7,625 7,299 6,912
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 708,237 573,554 515,031 499,897 403,492
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 15,231 8,165 8,392 7,996 8,752
สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ภาคอิสาน % 43.70 46.99 47.33 46.46 47.41
สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ประเทศ % 11.45 10.59 9.79 9.70 9.38

จังหวัด / กลุมจังหวัด ผลผลิต (ตัน)

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร http//www2.oae.go.th/,26/05/59

ตารางท่ี 20 ผลผลิตตอไร/เนือ้ท่ีปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ในชวงป 2555 – 2559

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559
ประเทศ 673 657 654 644 612
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 697 642 653 643 605
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 647 650 657 645 630
อุดรธานี 519 544 620 607 583
เลย 641 652 658 645 630
หนองคาย 538 527 644 631 694
หนองบัวลําภู 603 633 651 639 618
บึงกาฬ - - - -
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 - - - -
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 603 608 623 616 616
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 775 635 647 639 581
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 693 727 829 820 747
สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ภาคอิสาน % 92.88 101.18 100.61 100.31 104.13
สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ประเทศ % 96.10 98.90 100.46 100.16 102.94

จังหวัด / กลุมจังหวัด ผลผลิตตอไร/เน้ือที่ปลูก (กก./ไร)

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร http//www2.oae.go.th/,26/05/59
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

(3) มันสําปะหลัง เปนพืชเศรษฐกิจสําคัญท่ีไทยเปนผูสงออกรายใหญของโลก มีสวนแบง
การตลาดในการคาโลกถึงรอยละ 68 สามารถทํารายไดเขาประเทศถึงปละ 85,000 ลานบาท โดยสวนใหญ
จะสงออกไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มันสําปะหลังจึงเปนพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญอีกชนิดหนึ่ง
ของไทยในป 2559 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อท่ีเก็บเก่ียวเพ่ิมข้ึนเล็กนอย เนื่องจากบางพ้ืนท่ีเกษตรกร
ไดขยายปลูกมันสําปะหลังในนาขาวหลังจากท่ีเก็บเก่ียวขาวนาปเสร็จแลว ผลผลิตตอไรลดลงเนื่องจาก
บางพ้ืนท่ีประสบภาวะปริมาณน้ําฝนท่ีตกไมสมํ่าเสมอ และมันสําปะหลังท่ีปลูกในนาขาวเปนมันระยะสั้นและ
เก็บเก่ียวกอนครบกําหนด

ในป 2559 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีผลผลิตรวม 2,592,544 ตัน
คิดเปนสัดสวนรอยละ 15.29 ของผลผลิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรอยละ 8.32 ของประเทศ
ซึ่งมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจากป 2558 ท่ีมีผลผลิตรวม 2,556,585 ตัน คิดเปนรอยละ 1.41 ซึ่งปริมาณผลผลิต
ดังกลาวอยูอันดับท่ี 2 ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองจากกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 1 (อันดับ 1) โดยผลผลิตสวนใหญมาจากจังหวัดเลยซึ่งมีผลผลิตมากเปนอันดับ 1 ของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ปริมาณ 1,145,494 ตัน คิดเปนรอยละ 1.81 ของผลผลิตกลุมจังหวัดฯ
รองลงมาไดแก จังหวัดอุดรธานี (1,130,567 ตัน) จังหวัดหนองบัวลําภู (228,279 ตัน) จังหวัดหนองคาย (50,771 ตัน)
และจังหวัดบึงกาฬ (37,433 ตัน) ตามลําดับ

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในป 2559 มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกมันสําปะหลัง
761,872 ไร เพ่ิมข้ึนจากป 2558 ซึ่งมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกมันสําปะหลัง 739,299 ไร คิดเปนรอยละ 2.96
เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 749,600 ไร เพ่ิมข้ึนจากป 2558 ซึ่งมีเนื้อท่ีเก็บเก่ียว 726,895 ไร คิดเปนรอยละ 3.03
นอกจากนี้ ในป 2559 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีผลผลิตตอไร/เนื้อท่ีปลูกรวม
3,403 กิโลกรัม/ไร ซึ่งลดลงจากป 2558 คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.17 โดยจังหวัดท่ีมีผลผลิตตอไรสูงท่ีสุดคือ
จังหวัดอุดรธานี 3,626 กิโลกรัม/ไร รองลงมาไดแก จังหวัดหนองบัวลําภู (3,490 กก.ไร) จังหวัดเลย
(3,229 กก.ไร) จังหวัดหนองคาย (3,071 กก.ไร) และจังหวัดบึงกาฬ (2,795 กก.ไร) ตามลําดับ
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

ตารางท่ี 21 พื้นท่ีเพาะปลูกมันสําปะหลัง เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิต/ไร
ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ป 2558 ป 2559 ป 2558 ป 2559 ป 2558 ป 2559 ป 2558 ป 2559
ประเทศ 9,319,718 9,315,012 8,961,344 9,065,277 32,357,741 31,161,103 3,472 3,345
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4,571,732 4,867,828 4,381,085 4,829,961 15,654,384 16,956,704 3,424 3,483
กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

739,299 761,872 726,895 749,600 2,556,585 2,592,544 3,458 3,403

อุดรธานี 297,993 311,802 294,655 307,248 1,113,447 1,130,567 3,736 3,626
เลย 341,718 354,728 335,346 349,315 1,124,664 1,145,494 3,291 3,229
หนองคาย 17,468 16,533 16,718 16,100 52,464 50,771 3,003 3,071
หนองบัวลําภู 69,261 65,415 67,317 63,811 228,370 228,279 3,297 3,490
บึงกาฬ 12,859 13,394 12,859 13,126 37,640 37,433 2,927 2,795
กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

327,732 309,551 316,746 306,226 1,033,872 1,010,588 3,155 3,265

กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

572,704 621,641 564,210 621,330 1,868,106 2,092,988 3,262 3,367

กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1

2,198,950 2,406,394 2,066,766 2,405,299 7,763,114 8,708,181 3,530 3,619

กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2

733,047 768,370 706,468 747,506 2,432,707 2,552,403 3,319 3,322

สัดสวนกลุมจังหวัดฯ ตอนบน 1
ตอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ %

16.17 15.65 16.59 15.52 16.33 15.29 100.99 97.69

สัดสวนกลุมจังหวัดฯ ตอนบน 1
ตอ ประเทศ %

7.93 8.18 8.11 8.27 7.90 8.32 99.60 101.72

พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร) เนื้อที่เก็บเก่ียว (ไร) ผลผลิต (ตัน)  ผลผลิตตอไร/เนื้อที่ปลูก
(กก./ไร)จังหวัด / กลุมจังหวัด

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร http//www2.oae.go.th/,26/05/59

ตารางท่ี 22 พื้นท่ีเพาะปลูกมันสําปะหลังของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ในชวงป 2555 – 2559

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559
ประเทศ 7,401,479 7,529,151 8,975,865 9,319,718 9,315,012
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4,926,913 4,714,713 4,331,019 4,571,732 4,867,828
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 765,393 687,455 659,948 739,299 761,872
อุดรธานี 352,031 267,373 259,345 297,993 311,802
เลย 315,896 300,658 302,696 341,718 354,728
หนองคาย 24,083 21,244 17,911 17,468 16,533
หนองบัวลําภู 47,121 74,357 68,631 69,261 65,415
บึงกาฬ 26,262 23,823 11,365 12,859 13,394
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 376,010 356,271 319,112 327,732 309,551
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 674,307 594,378 522,536 572,704 621,641
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 2,443,724 2,320,728 2,128,567 2,198,950 2,406,394
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 667,479 755,881 700,856 733,047 768,370
สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ภาคอิสาน % 15.53 14.58 15.24 16.17 15.65
สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ประเทศ % 10.34 9.13 7.35 7.93 8.18

จังหวัด / กลุมจังหวัด พ้ืนที่เพาะปลูกมันสําปะหลัง (ไร)

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร http//www2.oae.go.th/,26/05/59
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

ตารางท่ี 23 เนื้อท่ีเก็บเกี่ยวมันสําปะหลังของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ในชวงป 2555 – 2559

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559
ประเทศ 8,513,242 8,656,942 8,431,223 8,961,344 9,065,277
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4,761,099 4,493,264 4,108,401 4,381,085 4,829,961
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 661,884 662,572 636,801 726,895 749,600
อุดรธานี 255,415 256,264 248,207 294,655 307,248
เลย 311,496 293,601 295,064 335,346 349,315
หนองคาย 23,120 19,570 16,981 16,718 16,100
หนองบัวลําภู 46,144 71,918 65,580 67,317 63,811
บึงกาฬ 25,709 21,219 10,969 12,859 13,126
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 332,704 347,742 309,429 316,746 306,226
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 889,851 565,284 510,400 564,210 621,330
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 2,329,722 2,237,648 1,971,909 2,066,766 2,405,299
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 546,938 680,018 679,862 706,468 747,506
สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ภาคอิสาน % 13.90 14.75 15.50 16.59 15.52
สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ประเทศ % 7.77 7.65 7.55 8.11 8.27

จังหวัด / กลุมจังหวัด เนือ้ที่เก็บเก่ียวมันสําปะหลัง (ไร)

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร http//www2.oae.go.th/,26/05/59

ตารางท่ี 2-24 : ผลผลิตมันสําปะหลังของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ในชวงป 2555 – 2559

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559
ประเทศ 29,848,491 30,227,542 30,022,052 32,357,741 31,161,103
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15,641,373 15,414,256 14,479,114 15,654,384 16,956,704
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 2,196,332 2,166,842 2,168,987 2,556,585 2,592,544
อุดรธานี 821,075 833,435 848,851 1,113,447 1,130,567
เลย 1,070,229 983,059 1,030,816 1,124,664 1,145,494
หนองคาย 73,077 59,304 51,428 52,464 50,771
หนองบัวลําภู 149,452 226,313 206,884 228,370 228,279
บึงกาฬ 82,499 64,731 31,008 37,640 37,433
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 1,005,213 1,061,519 981,957 1,033,872 1,010,588
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2,000,833 1,802,538 1,664,795 1,868,106 2,092,988
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 8,739,120 8,158,778 7,347,187 7,763,114 8,708,181
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 1,699,875 2,224,579 2,316,188 2,432,707 2,552,403
สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ภาคอิสาน % 14.04 14.06 14.98 16.33 15.29
สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ประเทศ % 7.36 7.17 7.22 7.90 8.32

จังหวัด / กลุมจังหวัด ผลผลิต (ตัน)

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร http//www2.oae.go.th/,26/05/59
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

ตารางท่ี 24 ผลผลิตตอไร/เนือ้ท่ีปลูกมันสําปะหลังของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ในชวงป 2555 – 2559

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559
ประเทศ 4,033 4,015 3,345 3,472 3,345
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,175 3,269 3,343 3,424 83
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 2,870 3,152 3,287 3,458 3,403
อุดรธานี 2,332 3,117 3,273 3,736 3,626
เลย 3,388 3,270 3,405 3,219 3,229
หนองคาย 3,034 2,792 2,871 3,003 3,071
หนองบัวลําภู 3,172 3,044 3,014 3,297 3,490
บึงกาฬ 3,141 2,717 2,728 2,927 2,795
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 2,673 2,980 3,077 3,115 3,265
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2,967 3,033 3,186 3,262 3,367
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 3,576 3,516 3,452 3,530 3,619
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 2,547 2,943 3,305 3,319 3,322
สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ภาคอิสาน % 90.39 96.41 98.32 100.99 4,100.00
สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ประเทศ % 71.16 78.51 98.27 99.60 101.73

จังหวัด / กลุมจังหวัด ผลผลิตตอไร/เนือ้ที่ปลูก (กก.ไร)

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร http//www2.oae.go.th/,26/05/59

(4) ยางพารา เปนพืชเศรษฐกิจหลักท่ีสําคัญของประเทศไทย ท่ีมีการผลิตมากท่ีสุดเปนอันดับ 1
ของโลก ซึ่งประเทศไทยถือวาเปนผูผลิตและผูสงออกอันดับหนึ่งของโลก จากสถานการณท่ีผานมา
จนถึงปจจุบัน ถือวาไทยยังคงเปนผูนําทางเศรษฐกิจของยางพารา โดยประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูกยางพารามาก
เปนอันดับ 2 ประมาณ 22.20 ลานไร รองจากประเทศอินโดนีเซีย โดยผลผลิตยางพาราสวนใหญอยูท่ีภาคใต
รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ภาคกลาง และภาคเหนือ

ปจจุบันการผลิตยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนับเปนสินคาเกษตรท่ีมีความสําคัญของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หากเปรียบเทียบกับขอมูลการเพาะปลูกเม่ือ 10 ปท่ีผานมา พบวามีพ้ืนท่ีปลูก
ยางพาราในป 2554 เพียงรอยละ 4.4 ของประเทศ แตปจจุบันมีพ้ืนท่ีปลูกยางพาราเพ่ิมมากข้ึน คิดเปนสัดสวน
รอยละ 19.8 ของประเทศ ถือวาเปนรายไดใหมใหกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในอดีต ขาวจาวนาป
มันสําปะหลัง และออย เปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของภาค และสรางรายไดใหกับภาค แตในปจจุบันนับวา
ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของภาค

ในป 2558 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีผลผลิตรวม 326,431 ตัน
คิดเปนสัดสวนรอยละ 50.25 ของผลผลิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรอยละ 7.31 ของประเทศ
ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากป 2557 ท่ีมีผลผลิตรวม 313,123 ตัน คิดเปนรอยละ 4.08 ซึ่งปริมาณผลผลิตดังกลาว
อยู อันดับท่ี 1 ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผลผลิตสวนใหญมาจากจังหวัดบึงกาฬ
ซึ่งมีผลผลิตมากเปนอันดับ 1 ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ปริมาณ 140,518 ตัน
คิดเปนรอยละ 43.05 ของผลผลิตกลุมจังหวัดฯ รองลงมาไดแก จังหวัดเลย (67,180 ตัน) จังหวัดอุดรธานี
(64,010 ตัน) จังหวัดหนองคาย (44,830 ตัน) และจังหวัดหนองบัวลําภู (9,893 ตัน) ตามลําดับ
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในป 2558 มีพ้ืนท่ีกรีดยางพาราได 1,561,285 ไร
เพ่ิมข้ึนจากป 2557 ซึ่งมีพ้ืนท่ีกรีดยางพาราได 1,380,871 ไร คิดเปนรอยละ 11.56 นอกจากนี้ ในป 2558
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีผลผลิตตอไร/พ้ืนท่ีกรีดยางพาราได209 ตัน/ไร

ซึ่งลดลงจากป 2557 คิดเปนสัดสวนรอยละ 8.61 โดยจังหวัดท่ีมีผลผลิตตอไรสูงท่ีสุดคือ
จังหวัดบึงกาฬ 251 ตัน/ไร รองลงมาไดแก จังหวัดหนองคาย (193 ตัน/ไร) จังหวัดอุดรธานี (191 ตัน/ไร)
จังหวัดหนองบัวลําภู (189 ตัน/ไร) และจังหวัดเลย (176 ตัน/ไร) ตามลําดับ
ตารางท่ี 25 พื้นท่ีกรีดไดยางพารา ผลผลิต และผลผลิต/ไรของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ป 2557 ป 2558 ป 2557 ป 2558 ป 2557 ป 2558
ประเทศ 18,223,833 18,846,009 4,566,260 4,466,063 251 237
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,914,379 3,240,734 629,631 649,585 216 200
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 1,380,871 1,561,285 313,123 326,431 227 209
อุดรธานี 303,453 335,129 61,483 64,010 203 191
เลย 309,988 381,702 62,012 67,180 200 176
หนองคาย 161,600 232,279 38,249 44,830 237 193
หนองบัวลําภู 44,637 52,343 9,444 9,893 212 189
บึงกาฬ 561,193 559,832 141,935 140,518 253 251
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 489,306 529,549 100,157 99,631 205 188
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 182,762 199,612 37,692 38,915 206 195
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 303,616 337,101 61,667 63,883 203 190
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 557,824 613,187 116,992 120,725 210 197
สัดสวนกลุมจังหวัดฯ ตอนบน 1 ตอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ % 47.38 48.18 49.73 50.25 104.96 104.31
สัดสวนกลุมจังหวัดฯ ตอนบน 1 ตอ ประเทศ % 7.58 8.28 6.86 7.31 90.50 88.23

เนื้อที่กรีดได (ไร) ผลผลิต (ตัน)  ผลผลิตตอไร/เนื้อที่กรีดได
(กก./ไร)จังหวัด / กลุมจังหวัด

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร http//www2.oae.go.th/,26/05/59

ตารางท่ี 26 เนื้อท่ีกรีดไดยางพาราของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ในชวงป 2554 – 2558

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558
ประเทศ 12,765,600 15,749,000 16,463,000 18,233,833 18,846,009
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,477,303 2,220,332 2,498,713 2,914,379 3,260,734
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 1,753,768 1,094,525 1,159,229 1,380,871 1,581,285
อุดรธานี 332,383 242,866 254,763 303,453 355,129
เลย 475,827 217,256 228,546 309,988 381,702
หนองคาย 208,135 133,715 142,595 161,600 232,279
หนองบัวลําภู 110,604 32,901 35,885 44,637 52,343
บึงกาฬ 626,819 467,787 497,440 561,193 559,832
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 528,198 365,876 418,885 489,306 529,549
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 245,987 133,507 157,378 182,762 199,612
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 393,499 196,871 272,187 303,616 337,101
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 555,851 429,553 491,034 557,824 613,187
สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ภาคอิสาน % 50.43 49.30 46.39 47.38 48.49
สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ประเทศ % 13.74 6.95 7.04 7.57 8.39

จังหวัด / กลุมจังหวัด
เนื้อที่กรีดไดยางพารา (ไร)

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร http//www2.oae.go.th/,26/05/59
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

ตารางท่ี 27 ผลผลิตยางพาราของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในชวงป 2554 – 2558

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558
ประเทศ 3,052,000 3,349,000 4,139,000 4,566,260 4,466,063
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 353,923 473,954 556,496 629,631 649,585
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 170,907 235,407 265,687 313,123 326,431
อุดรธานี 24,671 47,976 51,235 61,483 64,010
เลย 45,145 44,411 46,977 62,012 67,180
หนองคาย 18,725 28,789 33,312 38,249 44,830
หนองบัวลําภู 6,575 6,858 7,550 9,444 9,893
บึงกาฬ 75,791 107,373 126,613 141,935 140,518
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 47,066 76,565 89,447 100,157 99,631
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 15,981 27,376 33,671 37,692 38,915
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 56,489 40,883 57,534 61,667 63,883
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 63,480 93,723 110,157 116,992 120,725
สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ภาคอิสาน % 48.29 49.67 47.74 49.73 50.25
สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ประเทศ % 5.60 7.03 6.42 6.86 7.31

จังหวัด / กลุมจังหวัด
ผลผลิต (ตัน)

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร http//www2.oae.go.th/,26/05/59

ตารางท่ี 28 ผลผลิตตอไร/เนือ้ท่ีกรีดไดยางพาราของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ในชวงป 2554 – 2558

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558
ประเทศ 239 213 251 251 237
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 102 213 223 216 200
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 97 215 229 227 209
อุดรธานี 74 198 201 203 191
เลย 95 204 206 200 176
หนองคาย 90 215 234 237 193
หนองบัวลําภู 59 208 210 212 189
บึงกาฬ 121 230 255 253 251
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 89 209 214 205 188
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 65 205 214 206 195
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 144 208 211 203 190
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 114 218 224 210 197
สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ภาคอิสาน % 95.75 100.75 102.91 105.09 104.50
สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ประเทศ % 40.76 101.14 91.16 90.44 88.19

จังหวัด / กลุมจังหวัด
ผลผลิตตอไร/เนื้อที่กรีดได (กก./ไร)

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร http//www2.oae.go.th/,26/05/59



 50

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

(5) ออยโรงงาน เปนพืชเศรษฐกิจหลักท่ีสําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีพ้ืนท่ีปลูก
มากท่ีสุดในประเทศ ในป 2559 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนท่ีปลูกออยท้ังหมด 4,786,376 ไร เพ่ิมข้ึนจาก
ป 2558 ท่ีมีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 4,566,133 ไร คิดเปนรอยละ 4.61 และมีเนื้อท่ีเก็บเก่ียวท้ังหมด 1,270,686 ไร
เพ่ิมข้ึนจากป 2558 ท่ีมีเนื้อท่ีเก็บเก่ียว 1,171,450 ไร คิดเปนรอยละ 7.81

ในป 2559 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีผลผลิตรวม 11,949,563 ตัน
คิดเปนสัดสวนรอยละ 27.25 ของผลผลิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรอยละ 11.86 ของประเทศ
ลดลงจากป 2558 ท่ีมีผลผลิตรวม 14,234,376 ตัน คิดเปนรอยละ 19.12 ซึ่งปริมาณผลผลิตดังกลาวอยู
อันดับท่ี 3 ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผลผลิตสวนใหญมาจากจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีผลผลิตมาก
เปนอันดับ 1 ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ปริมาณ 6,278,062 ตัน คิดเปนรอยละ 22.84
ของผลผลิตกลุมจังหวัดฯ รองลงมาไดแก จังหวัดเลย (2,603,283 ตัน) จังหวัดหนองบัวลําภู (2,532,482 ตัน)
จังหวัดหนองคาย (512,012 ตัน) และจังหวัดบึงกาฬ (23,724 ตัน) ตามลําดับ

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในป 2559 มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกออยโรงงาน
1,324,384 ไร เพ่ิมข้ึนจากป 2558 ซึ่งมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกออยโรงงาน 1,258,951 ไร เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 1,270,686 ไร
เ พ่ิม ข้ึนจากป 2558 ซึ่ ง มี เนื้ อ ท่ี เ ก็บเ ก่ียว 1,171,450 ไร นอกจากนี้  ในป 2559 กลุ มจั งหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีผลผลิตตอไร/เนื้อท่ีปลูกรวม 9,023 ตัน/ไร ซึ่งลดลงจากป 2558
คิดเปนสัดสวนรอยละ 25.31 โดยจังหวัดท่ีมีผลผลิตตอไรสูงท่ีสุดคือ จังหวัดเลย 9,350 ตัน/ไร รองลงมาไดแก
จังหวัดหนองบัวลําภู (9,150 ตัน/ไร) จังหวัดบึงกาฬ (9,100 ตัน/ไร) จังหวัดหนองคาย (9,080 ตัน/ไร) และ
จังหวัดอุดรธานี (8,840 ตัน/ไร) ตามลําดับ
ตารางท่ี 29 พื้นท่ีเพาะปลูกออยโรงงาน เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตไรกลุมจังหวัดฯ

ป 2558 ป 2559 ป 2558 ป 2559 ป 2558 ป 2559 ป 2558 ป 2559
ประเทศ 10,530,927 11,012,839 9,591,448 10,278,045 116,712,776 100,784,554 11,083 9,152
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4,566,133 4,786,376 4,242,198 4,591,541 50,998,403 43,855,964 11,169 9,163
กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

1,258,951 1,324,384 1,171,450 1,270,686 14,234,376 11,949,563 11,307 9,023

อุดรธานี 685,528 710,188 639,735 681,212 7,712,190 6,278,062 11,250 8,840
เลย 254,572 278,426 236,116 267,707 2,889,392 2,603,283 11,350 9,350
หนองคาย 55,212 56,389 51,253 54,009 622,791 512,012 11,280 9,080
หนองบัวลําภู 261,123 276,774 242,009 265,260 2,982,025 2,532,482 11,420 9,150
บึงกาฬ 2,516 2,607 2,337 2,498 27,978 23,724 11,120 9,100
กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

251,954 268,707 233,210 257,648 2,804,094 2,611,811 11,129 9,720

กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

1,274,724 1,326,052 1,182,076 1,271,913 14,184,500 12,122,320 11,128 9,142

กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1

1,652,034 1,701,318 1,536,291 1,631,790 18,346,404 15,704,199 11,105 9,231

กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2

128,470 165,915 119,171 159,504 1,429,029 1,468,070 11,123 8,848

สัดสวนกลุมจังหวัดฯ ตอนบน 1
ตอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ %

27.57 27.67 27.61 27.67 27.91 27.25 101.23 98.47

สัดสวนกลุมจังหวัดฯ ตอนบน 1
ตอ ประเทศ %

11.95 12.03 12.21 12.36 12.20 11.86 102.02 98.59

พื้นที่เพาะปลูก (ไร) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร) ผลผลิต (ตัน)  ผลผลิตตอไร/เนื้อที่ปลูก
(ตัน/ไร)จังหวัด / กลุมจังหวัด

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

ตารางท่ี 30 พื้นท่ีเพาะปลูกออยโรงงานของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ในชวงป 2555 – 2559

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559
ประเทศ 8,998,286 9,487,320 10,178,025 10,530,927 11,012,839
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,797,219 3,936,371 4,317,002 4,566,133 4,786,376
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 896,729 935,971 1,113,832 1,258,951 1,324,384
อุดรธานี 598,667 612,521 639,523 685,528 710,188
เลย 133,951 144,342 212,362 254,572 278,426
หนองคาย 11,367 9,799 40,503 55,212 56,389
หนองบัวลําภู 144,683 166,457 219,127 261,123 276,774
บึงกาฬ 8,061 2,852 2,317 2,516 2,607
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 218,456 222,926 241,624 251,954 268,707
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 1,103,504 1,127,943 1,250,863 1,274,724 1,326,052
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 1,496,608 1,556,887 1,607,037 1,652,034 1,701,318
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 81,922 92,644 103,646 128,470 165,915
สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ภาคอิสาน % 23.62 23.78 25.80 27.57 27.67
สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ประเทศ % 9.97 9.87 10.94 11.95 12.03

จังหวัด / กลุมจังหวัด พ้ืนท่ีเพาะปลูกออยโรงงาน (ไร)

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล

ตารางท่ี 31 เนื้อท่ีเก็บเกี่ยวออยโรงงานของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ในชวงป 2555 – 2559

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559
ประเทศ 8,307,287 8,124,966 9,234,253 9,591,448 10,278,045
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,467,107 3,653,035 4,018,859 4,242,198 4,591,541
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 820,932 866,222 1,042,529 1,171,450 1,270,686
อุดรธานี 548,571 566,777 597,954 639,735 681,212
เลย 122,206 133,563 199,196 236,116 267,707
หนองคาย 10,370 9,057 37,870 51,253 54,009
หนองบัวลําภู 132,431 154,192 205,322 242,009 265,260
บึงกาฬ 7,354 2,633 2,187 2,337 2,498
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 199,302 205,759 226,220 233,210 257,648
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 1,006,749 1,047,085 1,172,256 1,182,076 1,271,913
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 1,365,385 1,448,351 1,482,025 1,536,291 1,631,790
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 74,739 85,618 95,829 119,171 159,504
สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ภาคอิสาน % 23.68 23.71 25.94 27.61 27.67
สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ประเทศ % 9.88 10.66 11.29 12.21 12.36

จังหวัด / กลุมจังหวัด เน้ือท่ีเก็บเก่ียวออยโรงงาน (ไร)

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

ตารางท่ี 32 ผลผลิตออยโรงงานของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ในชวงป 2555 – 2559

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559
ประเทศ 106,319,991 107,442,468 113,262,136 116,712,776 100,784,554
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 42,722,755 43,647,866 47,838,950 50,998,403 43,855,964
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 10,154,167 10,404,600 12,488,827 14,234,376 11,949,563
อุดรธานี 6,675,142 6,725,475 7,130,681 7,712,190 6,278,062
เลย 1,541,775 1,638,286 2,423,050 2,889,392 2,603,283
หนองคาย 127,080 112,390 452,824 622,791 512,012
หนองบัวลําภู 1,720,208 1,895,941 2,456,414 2,982,025 2,532,482
บึงกาฬ 89,962 32,508 25,858 27,978 23,724
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 2,459,579 2,486,064 2,689,192 2,804,094 2,611,811
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 12,158,533 12,495,133 13,567,749 14,184,500 12,122,320
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 17,046,773 17,275,150 17,974,967 18,346,404 15,704,199
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 903,703 986,919 1,118,215 1,429,029 1,468,070
สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ภาคอิสาน % 23.77 23.84 26.11 27.91 27.25
สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ประเทศ % 9.55 9.68 11.03 12.20 11.86

จังหวัด / กลุมจังหวัด ผลผลิต (ตัน)

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล

ตารางท่ี 33 ผลผลิตตอไร/เนือ้ท่ีปลูกออยโรงงานของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ในชวงป 2555 – 2559

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559
ประเทศ 11,816 1,133 11,239 11,083 9,152
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11,251 11,088 11,082 11,169 9,163
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 11,324 11,116 11,212 11,307 9,023
อุดรธานี 11,150 10,980 11,150 11,250 8,840
เลย 11,510 11,350 11,410 11,350 9,350
หนองคาย 1,180 11,470 11,180 11,280 9,080
หนองบัวลําภู 11,889 11,390 11,210 11,420 9,150
บึงกาฬ 11,160 11,398 11,160 11,120 9,100
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 11,259 11,152 11,130 11,129 9,720
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 11,018 11,078 10,847 11,128 9,142
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 11,390 11,096 11,185 11,105 9,231
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 11,031 10,653 10,789 11,123 8,848
สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ภาคอิสาน % 100.64 100.25 101.17 101.24 98.47
สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ประเทศ % 95.84 981.28 99.76 102.02 98.59

จังหวัด / กลุมจังหวัด ผลผลิตตอไร/เน้ือท่ีปลูก (ตัน/ไร)

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

2.) ดานประมง
ในป 2558 การผลิตภาคการประมงของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

มีมูลคา 1,818 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.96 ของผลิตภัณฑมวลรวม มีสัดสวนเพ่ิมข้ึนจากป 2557
ท่ีมีมูลคา 1,716 ลานบาท

ในป 2559 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการทําประมงท่ีสําคัญ ไดแก การเลี้ยงปลานิล
และปลาดุก มีเนื้อท่ีเพาะเลี้ยงการทําประมง จํานวน 204,335 ไร คิดเปนสัดสวนรอยละ 31.94
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรอยละ 13.03 ของประเทศ ซึ่งกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 มีเนื้อท่ีเพาะเลี้ยงสัตวประมงเปนอันดับ 1 ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน
65,27 ไร คิดเปนสัดสวนรอยละ 68.06 ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรอยละ 89.97
ของประเทศ รองลงมาไดแก กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (63,374 ไร) กลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (39,494 ไร) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (20,128 ไร)
และกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 (16,072 ไร) ตามลําดับ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในป 2559 มีผลผลิตการทําประมง จํานวน 62,928 ตัน
คิดเปนสัดสวนรอยละ 77.09 ของประเทศ ซึ่งกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีผลผลิตการทํา
ประมงอยูในอันดับท่ี 3 ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 11,886 ตัน ซึ่งกลมจังหวัด
ท่ีมีผลผลิตสูงท่ีสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1
อันดับท่ี 1 (18,729 ตัน) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง อันดับท่ี 2 (17,107 ตัน)
กลุ มจั งหวัดภาคตะวันออกเ ฉียง เหนือตอนล าง 2 อันดับ ท่ี 4 (8 ,782 ตัน ) และกลุ มจั งหวั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เปนอันดับท่ี 5 (6,815 ตัน)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในป 2559 มีผลผลิตการทําประมง/ไร 308 กิโลกรัม/ไร
คิดเปนสัดสวนรอยละ 43.80 ของประเทศ ซึ่งกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีผลผลิตการทํา
ประมง/ไรต่ําท่ีสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 182 กิโลกรัม/ไร  ซึ่งกลมจังหวัดท่ีมีผลผลิตตอไรสูง
ท่ีสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 เปนอันดับท่ี 1
(546 กก./ไร) รองลงมาไดแก กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เปนอันดับท่ี 2 (433 กก./ไร)
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เปนอันดับท่ี 3 (339 กก./ไร) และกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนลาง 1 เปนอันดับท่ี 4 (296 กก./ไร)
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

ตารางท่ี 34 เนื้อท่ีเพาะเลี้ยงประมงผลผลิตและผลผลิต/ไรของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2557 ป 2558 ป 2559
ประเทศ 527,314 515,380 500,922 302,732 291,100 274,709 574 565 548
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 212,903 207,838 204,335 70,163 66,120 62,928 330 318 308

กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

67,829 66,276 65,267 13,052 12,385 11,886 192 187 182

อุดรธานี 28,225 27,478 27,082 5,931 5,581 5,354 210 203 198
     ปลานิล 24,857 24,211 23,848 4,797 4,503 4,316 193 186 181
     ปลาดุก 3,368 3,267 3,234 1,134 1,078 1,038 337 330 321
เลย 12,204 12,095 11,886 1,606 1,535 1,470 132 127 124
     ปลานิล 11,904 11,805 11,601 1,464 1,405 1,346 123 119 116
     ปลาดุก 300 290 285 142 130 124 473 448 435
หนองคาย 9,262 9,130 8,982 1,945 1,845 1,764 210 202 196
     ปลานิล 8,850 8,724 8,584 1,398 1,326 1,270 158 152 148
     ปลาดุก 412 406 398 547 519 494 1,328 1,278 1,241
หนองบัวลําภู 11,912 11,742 11,565 1,375 1,303 1,258 115 111 109
     ปลานิล 11,264 11,105 10,935 1,228 1,166 1,126 109 105 103
     ปลาดุก 648 637 630 147 137 132 227 215 210
บึงกาฬ 6,226 5,831 5,752 2,195 2,121 2,040 353 364 355
     ปลานิล 2,578 2,491 2,442 1,096 1,046 1,004 425 420 411
     ปลาดุก 3,648 3,340 3,310 1,099 1,075 1,036 301 322 313
กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

20,872 20,453 20,128 7,088 6,661 6,815 340 326 339

กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

40,921 40,097 39,494 19,321 18,056 17,107 472 450 433

กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1

65,947 64,681 63,374 20,891 19,891 18,729 317 308 296

กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2

17,334 16,331 16,072 9,811 9,106 8,782 566 558 546

สัดสวนกลุมจังหวัดฯ ตอนบน 1
ตอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ %

31.86 31.89 31.94 18.60 18.73 18.89 58.39 58.74 59.13

สัดสวนกลุมจังหวัดฯ ตอนบน 1
ตอ ประเทศ %

12.86 12.86 13.03 4.31 4.25 4.33 33.52 33.08 33.21

จังหวัด / กลุมจังหวัด
เนื้อที่เพาะเล้ียง (ไร) ผลผลิต (ตัน)  ผลผลิตตอไร (กก./ไร)

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร http//www2.oae.go.th/, หมายเหต:ุ yoy หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลง
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในป 2559 มีการทําประมงท่ีสําคัญ ไดแก
การเลี้ยงปลานิล และปลาดุก มีเนื้อท่ีเพาะเลี้ยงการทําประมง จํานวน 65,267 ไร มีผลผลิตรวม 11,886 ตัน/ป
และผลผลิตตอไร 182 กิโลกรัม/ไร สวนใหญจะมีเนื้อท่ีเพาะเลี้ยงอยูในจังหวัดอุดรธานี จํานวน 27,081 ไร
มีผลผลิตรวม 5,354 ไร และผลผลิตเฉลี่ยตอไร 198 กิโลกรัม/ไร รองลงมาไดแก จังหวัดเลย จํานวน
11,886 ไร มีผลผลิตรวม 1,470 ไร และผลผลิตเฉลี่ยตอไร 124 กิโลกรัม/ไร จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน
11,565 ไร มีผลผลิตรวม 1,258 ไร และผลผลิตเฉลี่ยตอไร 109 กิโลกรัม/ไร จังหวัดหนองคาย จํานวน
8,982 ไร มีผลผลิตรวม 1,764 ไร และผลผลิตเฉลี่ยตอไร 196 กิโลกรัม/ไร และจังหวัดบึงกาฬ จํานวน
5,752 ไร มีผลผลิตรวม 2,040 ไร และผลผลิตเฉลี่ยตอไร 355 กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ

ตารางท่ี 35 แสดงเนื้อท่ีเพาะเลี้ยงและผลผลิตการทําประมงท่ีสําคัญของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร http//www2.oae.go.th/, 12 ธันวาคม 2558 หมายเหต:ุ yoy หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลง

(1) ปลานิล ในป 2559 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อท่ีเพาะเลี้ยงปลานิล จํานวน 171,217 ไร
คิดเปนสัดสวนรอยละ 57.88 ของประเทศ ซึ่ งกลุมจั งหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
มีเนื้อท่ีเพาะเลี้ยงปลานิลเปนอันดับ 1 ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 57,140 ไร คิดเปน
สัดสวนรอยละ 31.94 ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรอยละ 13.03 ของประเทศ รองลงมา
ไดแก  กลุ มจั งหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 อันดับ ท่ี 2 (63,374 ไร ) กลุมจั งหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง อันดับ 3 (39,494 ไร) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
อันดับท่ี 4 (20,128 ไร) และกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 อันดับ 5 (16,072 ไร)
ตามลําดับ

ลําดับ สัตวประมง ป 2557 รอยละ ป 2558 รอยละ yoy ป 2559 รอยละ yoy
1 ปลานิล 59,453 87.65 58,336 88.02 1.88- 57,410 87.83 1.59-
2 ปลาดุก 8,376 12.35 7,940 11.98 5.21- 7,957 12.17 0.21

67,829 100.00 66,276 100.00 2.29- 65,367 100.00 1.37-

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2557 ป 2558 ป 2559
1 ปลานิล 9,983 9,446 9,062 5.38- 168 162 158 3.57-
2 ปลาดุก 3,069 2,939 2,824 4.24- 366 370 355 1.023

13,052 12,385 11,886 5.11- 192 187 179 2.887-รวม

รวม

เน้ือทีเ่พาะเลี้ยง (ไร)

ผลผลิต
รวม (ตัน/ป) ผลผลิต (กก./ไร)

yoy yoy
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในป 2559 มีผลผลิตการเลี้ยงปลานิล จํานวน 48,330 ตัน
คิดเปนสัดสวนรอยละ 71.11 ของประเทศ ซึ่งกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีผลผลิตรวม
เปนอันดับท่ี 3 ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 11,886 ตัน ซึงกลุมจังหวัดท่ีมีผลผลิตรวม
สูงท่ีสุดไดแก  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 อันดับท่ี 1 (18,729 ตัน) กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง อันดับท่ี 2 (17,107 ตัน) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
อันดับท่ี 4 (8,782 ตัน) และกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เปนอันดับท่ี 5 (6,815 ตัน)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในป 2559 มีผลผลิตการทําประมง/ไร 282 กิโลกรัม/ไร
คิดเปนสัดสวนรอยละ 31.55 ของประเทศ ซึ่งกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีผลผลิต/ไร
ต่ําท่ีสุดของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 158 กิโลกรัม/ไร  กลุมจังหวัดท่ีมีผลผลิตตอไร
สูงท่ีสุดของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
เปนอันดับท่ี 1 (550 กก./ไร) รองลงมาไดแก กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เปนอันดับท่ี 2
(405 กก./ไร) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เปนอันดับท่ี 3 (320 กก./ไร)
และกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 เปนอันดับท่ี 4 (257 กก./ไร)

ตารางท่ี 36 เนื้อท่ีเพาะเลี้ยงปลานิล ผลผลิต และผลผลิต/ไรของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบ 1

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2557 ป 2558 ป 2559
ประเทศ 429,510 419,505 406,373 188,907 179,620 167,278 440 428 412
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 178,643 174,210 171,217 54,124 50,848 48,330 303 292 282

กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

59,453 58,336 57,410 9,983 9,446 9,062 168 162 158

อุดรธานี 24,857 24,211 23,848 4,797 4,503 4,316 193 186 181
เลย 11,904 11,805 11,601 1,464 1,405 1,346 123 119 116
หนองคาย 8,850 8,724 8,584 1,398 1,326 1,270 158 152 148
หนองบัวลําภู 11,264 11,105 10,935 1,228 1,166 1,126 109 105 103
บึงกาฬ 2,578 2,491 2,442 1,096 1,046 1,004 425 420 411
กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

18,823 18,320 18,018 6,405 6,005 5,768 340 328 320

กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

35,530 34,929 34,386 15,418 14,724 13,910 434 422 405

กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1

50,874 49,424 48,428 14,150 13,285 12,460 278 269 257

กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2

13,963 13,201 12,975 8,168 7,388 7,130 585 560 550

สัดสวนกลุมจังหวัดฯ ตอนบน 1
ตอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ %

33.28 33.49 33.53 18.44 18.58 18.75 55.42 55.48 55.92

สัดสวนกลุมจังหวัดฯ ตอนบน 1
ตอ ประเทศ %

13.84 13.91 14.13 5.28 5.26 5.42 38.18 37.82 38.35

จังหวัด / กลุมจังหวัด
เนื้อที่เพาะเล้ียง (ไร) ผลผลิต (ตัน)  ผลผลิตตอไร (กก./ไร)

ที่มา: สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร http//www2.oae.go.th/,26/05/59
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

ตารางท่ี 37 ผลผลิตการเลี้ยงปลานิลของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ป 2557 ป 2558 ป 2559
ประเทศ 188,907 179,620 167,278
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 54,124 50,848 48,330
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 9,983 9,446 9,062
อุดรธานี 4,797 4,503 4,316
เลย 1,464 1,405 1,346
หนองคาย 1,398 1,326 1,270
หนองบัวลําภู 1,228 1,166 1,126
บึงกาฬ 1,096 1,046 1,004
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 6,405 6,005 5,768
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 15,418 14,724 13,910
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 14,150 13,285 12,460
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 8,168 7,388 7,130
สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ภาคอิสาน % 18.44 18.58 18.75
สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ประเทศ % 5.28 5.26 5.42

จังหวัด / กลุมจังหวัด ผลผลิตการเล้ียงปลานลิ (ตัน)

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร http//www2.oae.go.th/,26/05/59

ตารางท่ี 38 ผลผลิตการเลี้ยงปลานิลตอไรของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ป 2557 ป 2558 ป 2559
ประเทศ 440 428 412
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 303 292 282
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 168 162 158
อุดรธานี 193 186 181
เลย 123 119 116
หนองคาย 158 152 148
หนองบัวลําภู 109 105 103
บึงกาฬ 425 420 411
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 340 328 320
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 434 422 405
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 278 269 257
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 585 560 550
สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ภาคอิสาน % 55.45 55.48 56.03
สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ประเทศ % 38.18 37.85 38.35

จังหวัด / กลุมจังหวัด ผลผลิตการเลี้ยงปลานิลตอไร (กก./ไร)

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร http//www2.oae.go.th/,26/05/59
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

(2) ปลาดุก ในป 2559 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อท่ีเพาะเลี้ยงปลาดุก จํานวน 33,118 ไร
คิดเปนสัดสวนรอยละ 64.97 ของประเทศ ซึ่งกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีเนื้อท่ี
เพาะเลี้ยงปลาดุกเปนอันดับ 2 ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 7,857 ไร คิดเปนสัดสวน
รอยละ 23.72 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรอยละ 8.31 ของประเทศ กลุมจังหวัดท่ีมีเนื้อท่ีเพาะเลี้ยง
ปลาดุกมากท่ีสุด คือ กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 อันดับท่ี 1 (14}946 ไร) กลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง อันดับ 3 (5,109 ไร) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
อันดับท่ี 4 (3,097 ไร) และกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 อันดับ 5 (2,110 ไร)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในป 2559 มีผลผลิตการเลี้ยงปลาดุก จํานวน 14,598 ตัน
คิดเปนสัดสวนรอยละ 86.41 ของประเทศ ซึ่งกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีผลผลิตรวม
เปนอันดับท่ี 3 ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 2,824 ตัน กลุมจังหวัดท่ีมีผลผลิตสูงท่ีสุด
ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 อันดับท่ี 1
(6,269 ตัน) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง อันดับท่ี 2 (3,197 ตัน) กลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 อันดับท่ี 4 (1,652 ตัน) และกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 เปนอันดับท่ี 5 (656 ตัน)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในป 2559 มีผลผลิตการทําประมง/ไร 441 กิโลกรัม/ไร
คิดเปนสัดสวนรอยละ 61.18 ของประเทศ ซึ่งกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีผลผลิต/ไร
เปนอันดับ 4 ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 359 กิโลกรัม/ไร กลุมจังหวัดท่ีมีผลผลิตตอไร
สูงท่ีสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เปนอันดับท่ี 1
(626 กก./ไร) รองลงมาไดแก กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 เปนอันดับท่ี 2 (533 กก./ไร)
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 เปนอันดับท่ี 3 (419 กก./ไร) และกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เปนอันดับท่ี 5 (311 กก./ไร)

ตารางท่ี 39 เนื้อท่ีเพาะเลี้ยงปลาดุกผลผลิตและผลผลิต/ไรของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2557 ป 2558 ป 2559
ประเทศ 97,804 95,875 94,549 113,825 111,480 107,431 1,164 1,163 1,136
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 34,260 33,628 33,118 16,039 15,272 14,598 468 454 441

กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

8,376 7,940 7,857 3,069 2,939 2,824 366 370 359

อุดรธานี 3,368 3,267 3,234 1,134 1,078 1,038 337 330 321
เลย 300 290 285 142 130 124 473 448 435
หนองคาย 412 406 398 547 519 494 1,328 1,278 1,241
หนองบัวลําภู 648 637 630 147 137 132 227 215 210
บึงกาฬ 3,648 3,340 3,310 1,099 1,075 1,036 301 322 313
กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

2,049 2,133 2,110 683 677 656 333 317 311

กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

5,391 5,168 5,108 3,903 3,332 3,197 724 645 626

กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1

15,073 15,257 14,946 6,741 6,606 6,269 447 433 419

กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2

3,371 3,130 3,097 1,643 1,718 1,652 487 549 533

สัดสวนกลุมจังหวัดฯ ตอนบน 1
ตอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ %

24.45 23.61 23.72 19.13 19.24 19.35 78.27 81.50 81.54

สัดสวนกลุมจังหวัดฯ ตอนบน 1
ตอ ประเทศ %

8.56 8.28 8.31 2.70 2.64 2.63 31.48 31.83 31.63

จังหวัด / กลุมจังหวัด
เนื้อที่เพาะเล้ียง (ไร) ผลผลิต (ตัน)  ผลผลิตตอไร (กก./ไร)

ที่มา: สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร http//www2.oae.go.th/,26/05/59
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

ตารางท่ี 40 ผลผลิตการเลี้ยงปลาดุกของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ป 2557 ป 2558 ป 2559
ประเทศ 97,804 95,875 94,549
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 34,260 33,628 33,118
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 8,376 7,940 7,857
อุดรธานี 3,368 3,267 3,234
เลย 300 290 285
หนองคาย 412 406 398
หนองบัวลําภู 648 637 630
บึงกาฬ 3,648 3,340 3,310
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 2,049 2,133 2,110
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 5,391 5,168 5,108
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 15,073 15,257 14,946
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 3,371 3,130 3,097
สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ภาคอิสาน % 24.45 23.61 23.72
สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ประเทศ % 8.56 8.28 8.31

จังหวัด / กลุมจังหวัด ผลผลิตการเล้ียงปลาดุก (ตัน)

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร http//www2.oae.go.th/,26/05/59

ตารางท่ี 41 ผลผลิตการเลี้ยงปลาดุกตอไรของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ป 2557 ป 2558 ป 2559
ประเทศ 1,164 1,163 1,136
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 468 454 441
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 366 370 359
อุดรธานี 337 330 321
เลย 473 448 435
หนองคาย 1,328 1,278 1,241
หนองบัวลําภู 227 215 210
บึงกาฬ 301 322 313
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 333 317 311
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 724 645 626
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 447 433 419
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 487 549 533
สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ภาคอิสาน % 78.21 81.50 81.41
สัดสวนภาคอิสานตอนบน 1 / ประเทศ % 31.44 31.81 31.60

จังหวัด / กลุมจังหวัด ผลผลิตการเล้ียงปลาดุกตอไร (กก./ไร)

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร http//www2.oae.go.th/,26/05/59
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

3.) ดานปศุสัตว ในป 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการทําปศุสัตว ท่ีสํา คัญ ไดแก
การเลี้ยงโคเนื้อ-โคนม สุกร กระบือ ไก เปด แพะ แกะ และสัตวเลี้ยงอ่ืนๆ จํานวน 104,662,833 ตัว
คิดเปนสัดสวนรอยละ 77.90 ของประเทศ สัตวเลี้ยงท่ีนิยมเลี้ยงเพ่ือการปศุสัตวมากท่ีสุดในกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก ไก จํานวน 94,747,779 ตัว รองลงมาไดแก เปด (5,942,601 ตัว) โคเนื้อ
(2,284,682 ตัว) สุกร (730,892 ตัว) กระบือ (730,892 ตัว) โคนม (177,278 ตัว) แพะ (46,478 ตัว)
และแกะ (2,231 ตัว) ตามลําดับ

ในป 2560 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีสัตวเลี้ยงเพ่ือการปศุสัตวจํานวน
ท้ังสิ้น 8,811,095 ตัว คิดเปนรอยละ 8.42 ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรอยละ 1.86
ของประเทศ ซึ่งกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีการเลี้ยงสัตวเพ่ือการปศุสัตวเปนอันดับท่ี 4
ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุมจังหวัดท่ีเลี้ยงสัตวเพ่ือทําการปศุสัตวสูงท่ีสุด ไดแก
กลุ มจั งหวัดภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือตอนลาง 1 อันดับ ท่ี 1 (63 ,595,743 ตัว ) กลุ มจั งหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง อันดับท่ี 2 (15,567,311 ตัว) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 2 อันดับท่ี 3 (12,930,725 ตัว) และกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 อันดับท่ี 5
(5,025,711 ตัว)

สัตวเลี้ยงท่ีนิยมเลี้ยงเพ่ือการปศุสัตวมากท่ีสุดในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ไดแก ไก (7,286,185 ตัว) รองลงมาไดแก เปด (946,225 ตัว) โคเนื้อ (156,253 ตัว) สุกร (67,581 ตัว) กระบือ
(67581 ตัว) โคนม (14,323 ตัว) แพะ (4,312 ตัว) และแกะ (191 ตัว)
ตารางท่ี 42 ขอมูลปศสุัตวในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ป พ.ศ. 2560

จังหวัด / กลุมจังหวัด โคเนื้อ (ตวั) โคนม (ตวั) สุกร (ตวั) กระบือ (ตวั) ไก (ตวั) เปด (ตวั) แพะ (ตวั) แกะ (ตวั) รวมทั้งหมด (ตวั)
ประเทศ 4,876,228 584,327 10,191,784 1,029,924 429,979,458 26,287,094 652,964 45,628 473,647,407
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,284,682 177,278 730,892 730,892 94,747,779 5,942,601 46,478 2,231 104,662,833

กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

156,253 14,323 67,581 67,581 7,286,185 946,225 4,312 191 8,811,095

อุดรธานี 64,633 8,651 167,372 33,195 2,909,650 326,594 1,501 25 3,511,621
เลย 27,575 2,430 44,510 8,533 1,123,290 161,143 507 90 1,368,078
หนองคาย 25,362 10 62,028 8,999 1,413,415 234,804 1,394 13 1,746,025
หนองบัวลําภู 23,120 2,222 48,201 5,681 1,201,548 118,753 540 63 1,400,128
บึงกาฬ 15,563 1,010 13,914 11,173 638,282 104,931 370 - 785,243
กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

277,904 5,387 127,720 122,994 4,038,805 451,710 955 236 5,025,711

กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

529,912 32,572 459,771 118,474 13,155,124 1,267,366 3,727 365 15,567,311

กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1

758,975 121,858 790,348 234,588 59,346,829 2,307,011 34,778 1,356 63,595,743

กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2

561,638 3,138 284,780 187,255 10,920,836 970,289 2,706 83 12,930,725

สัดสวนกลุมจังหวัดฯ ตอนบน 1 ตอ
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ %

6.84 8.08 9 9.25 7.69 15.92 9.28 8.56 8.42

สัดสวนกลุมจังหวัดฯ ตอนบน 1 ตอ
 ประเทศ %

3.20 2.45 1 6.56 1.69 3.60 0.66 0.42 1.86

ที่มา : กลุมสารสนเทศและขอมูลสถิติ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว
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2.3) ดานอุตสาหกรรม
กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมไดบันทึกการจดทะเบียนโรงงานในจังหวัดและกลุมจังหวัด

(มิถุนายน 2560) ดังนี้
ตารางท่ี 43 จํานวนโรงงานจดทะเบียนในจังหวัดและกลุมจังหวัด (โรงงาน)

โรงสีขาว ผลิตภัณฑไม แปง ยาง น้ําตาล ปนดายทอผา
ฟอกยอม พลาสติก

กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน1 4,841 213 336 199 14 28 44
อุดรธานี 2,593 111 180 101 11 23 29
เลย 577 29 51 68 2 2 2
หนองคาย 518 39 43 11 - - 9

หนองบัวลําภู 1,032 18 28 3 1 3 2
บึงกาฬ 121 16 34 16 - - 2

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

(1) เขตอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดอุดรธานี กําหนดพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมและคลังสินคาในบริเวณตําบลโนนสูงและหนองไผ

อําเภอเมือง พ้ืนท่ีประมาณ 5,000 ไร เปนเขตนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี 2,213-3-12 ไร พ้ืนท่ีรองรับ
อุตสาหกรรมและคลังสินคา ประมาณ 2,786.7 ไร และบริเวณโรงแตงแรโปแตซ 1,260 ไร (อางอิงเขตตาม
การขอประทานบัตรสํารวจแร คําขอท่ี 5/2547 วันท่ี 29 ต.ค.47) มีการจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี
เปนแหงท่ี 56 ของประเทศ บริหารงานโดย บจก. เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี กําหนดเปนกลุมอุตสาหกรรม
หรือคลัสเตอร (Cluster) อุตสาหกรรมไฟฟา และเทคโนโลยี

จังหวัดหนองคาย กําหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กําหนดพ้ืนท่ีตามคําสั่งหัวหนารักษา
ความสงบแหงชาติ ท่ี 17/2558 เรื่องการจัดหาท่ีดินเพ่ือใชประโยชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ท่ีดินในทองท่ี
ตําบลสระใคร อําเภอสระใคร กําหนดพัฒนาดานอุตสาหกรรมศูนยกลางตลาดคาสง/ปลีก และสินคาระหวาง
ประเทศ เพ่ือผลิตภัณฑครัวไทยสูอาเซียน อุตสาหกรรมประเภทการคมนาคมขนสงท้ังภายในประเทศและ
ตางประเทศหรือโลจิสติกส และอุตสาหกรรมประเภทอุตสาหกรรมการทองเท่ียว
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(2) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprises: SMEs)
แสดงจํานวนผูประกอบการ SMEs และการจางงานในจังหวัดและกลุมจังหวัด

ที่มา : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(3) ผลิตภัณฑหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัรฑ (One Tambol One Product: OTOP)
แสดงจํานวนรายผลิตภัณฑหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภณฑ ท่ีผานการคัดสรรของจังหวัดและกลุมจังหวัด

ตารางท่ี 44 การคัดสรรผลิตภัณฑหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ป พ.ศ. 2559
เคร่ืองด่ืม ของใช เส้ือผาเคร่ือง

แตงกาย สมุนไพร อาหาร รวม

กลุมจังหวัด 17 224 239 33 130 643
อุดรธานี 8 76 118 14 47 263
เลย 7 26 34 7 23 97
หนองคาย 1 45 25 7 26 104
หนองบัวลําภู 0 55 45 2 22 124
บึงกาฬ 1 22 17 3 12 55
ที่มา : กรมพัฒนาชุมชน
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2.4) ดานการคา
1. การคาชายแดน กลุมจังหวัดฯ มีดานศุลกากร 4 แหง ไดแก ดานศุลกากรบึงกาฬ ดานศุลกากร

ทาลี่ ดานศุลกากรเชียงคาน ดานศุลกากรหนองคาย มีจุดผานแดนถาวร 6 แหง ไดแก จุดผานแดนถาวร
สะพานมิตรภาพขามแมน้ําเหืองไทย-ลาว อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย จุดผานแดนถาวรเชียงคาน อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย จุดผานแดนถาวรคกไผ อําเภอปากชม จังหวัดเลย จุดผานแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
แหงท่ี 1 หนองคาย-เวียงจันทน และจุดผานแดนถาวรทาเรือเทศบาลเมืองหนองคาย วัดหายโศก อําเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย จุดผานแดนถาวรบึงกาฬ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ และจุดผอนปรน 10 แหง
ในจังหวัดเลย 4 แหง ไดแก จุดผอนปรนบานเหมืองแพร อําเภอนาแหว จุดผอนปรนบานนาขา อําเภอดานซาย
จุดผอนปรนบานนากระเซ็ง อําเภอทาลี่  จุดผอนปรนบานหนองผือ อําเภอทาลี่  จุดผอนปรนใน
จั งหวัดหนองคาย 4 แห ง  ได แก  จุดผอนปรนบานสั งคม อํา เภอสั งคม จุดผอนปรนบ านหมอ
อําเภอศรีเชียงใหม จุดผอนปรนบานโพนพิสัย อําเภอโพนพิสัย จุดผอนปรนบานเปงจาน อําเภอรัตนวาป
จุดผอนปรนในจังหวัดบึงกาฬ 2 แหง ไดแก จุดผอนปรนบานหวยคาด อําเภอปากคาด และจุดผอนปรน
บานบุงคลา อําเภอบุงคลา



 64

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

มูลคาการคาชายแดนท่ีเกิดข้ึนในกลุมจังหวัด สินคาในสิบอันดับแรกท่ีสงออก และนําเขา สวนใหญ
เปนการสงออกสินคาท่ีผลิตจากสวนกลาง หรือจากภาคตะวันออก และนําเขาเพ่ือเปนสวนประกอบ หรือ
ผลิตในเขตอุตสาหกรรมภาคกลาง หรือภาคตะวันออก มีสินคาท่ีผลิตในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดนอยมาก

มูลคาการคาชายแดนระหวางไทย-สปป.ลาว ท่ีผานดานศุลกากรในกลุมจังหวัดมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน
แตสัดสวนท่ีนอย ในขณะท่ีการนําเขามีแนวโนมเพ่ิมข้ัน

การคาผานดานชายแดนระหวางไทย-เวียดนาม ท่ีผานดานศุลกากรในกลุมจังหวัด มูลคาโดยรวม
มีแนวโนมลดลง แตการสงออกมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน

การคาผานแดนระหวางไทย-จีน ท่ีผานดานศุลกากรในกลุมจังหวัด มูลคาโดยรวมซึ่งสวนใหญ
เปนการสงออกมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน

รายการสินคาสงออกใน 10 อันดับแรกของแตละดานศุลกากรไมแตกตางกันมาก ไดแก รถยนต
อุปกรณและสวนประกอบ น้ํามันดีเซล ผลิตภัณฑเหล็กและเหล็กกลา เชื้อเพลิงอ่ืน ๆ ปูนซิเมนต เครื่องดื่ม
ท่ีไมมีแอลกอฮอล สินคาอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ซึ่งสวนใหญผลิตจากสวนกลาง หรือนิคมอุตสาหกรรมใน
ภาคกลาง ภาคตะวันออก เปนสินคาในพ้ืนท่ีนอยมาก

สินคานําเขาจาก สปป.ลาว สวนใหญเปนสินคาข้ันกลางนํามาเปนปจจัยการผลิตในประเทศ แร
ผลิตภัณฑจากพืช เปนตน สินคานําเขาจากจีน สวนใหญเปนอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด และสวนประกอบ
พืชและผลิตภัณฑจากพืชอ่ืน ๆ เปนตน

มูลคาการคาชายแดนท่ีเกิดข้ึนในกลุมจังหวัด สินคาในสิบอันดับแรกท่ีสงออก และนําเขา สวนใหญ
เปนการสงออกสินคาท่ีผลิตจากสวนกลาง หรือจากภาคตะวันออก และนําเขาเพ่ือเปนสวนประกอบ หรือผลิต
ในเขตอุตสาหกรรมภาคกลาง หรือภาคตะวันออก มีสินคาท่ีผลิตในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดนอยมาก

ตารางท่ี 45 รายการสินคาและมูลคาการสงออกไป สปป.ลาว ผานดานศุลกากรหนองคาย
(หนวย : ลานบาท)

ลําดับที่ รายการสินคาสงออก 2555 2556 2557 2558 2559
1 รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 9,201.046 9,904.515 10,827.42 10,173.040 11,312.550
2 น้ํามันดีเซล 9,360.410 8,873.908 8,817.847 6,613.766 4,517.983
3 สินคาอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ 1,328.536 1,632.601 1,834.185 1,884.844 2,216.775
4 ผลิตภัณฑเหล็กและเหล็กกลา 1,568.349 1,467.985 1,504.725 2,151.246 2,105.893
5 น้ํามันสําเร็จรูปอื่น ๆ 1,459.025 1,872.581 1,961.730 1,685.579 1,704.817
6 น้ํามันเบนซิน 2,672.561 3,031.786 2,862.626 2,072.007 1,574.430
7 เคร่ืองสําอาง เคร่ืองหอมและสบู 585.086 980.868 1,134.424 1,408.898 1,445.041
8 สินคาอุตสาหกรรมอื่น ๆ 1,235.353 822.260 792.645 1,061.733 1,420.291
9 เคร่ืองจักรที่ใชในการกอสรางและ

สวนประกอบ
3,726.542 2,528.001 1,087.796 1,490.085 1,340.404

10 เหล็กและเหล็กกลา 1,499.135 1,443.608 1,804.615 1,104.262 1,306.838
รวม 10 อันดับ 32,636.040 32,558.110 32,628.020 29,645.460 28,945.020
อื่น ๆ 2,8062.490 23,486.710 26,003.030 27,612.540 27,615.530
มูลคารวม 60,698.540 56,044.820 58,631.050 57,257.990 56,560.550

ที่มา : กรมการคาตางประเทศ
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ตารางท่ี 46 รายการสินคาและมูลคาการนําเขาจาก สปป.ลาวผานดานศุลกากรหนองคาย
(หนวย : ลานบาท)

ลําดับที่ รายการสินคานําเขา 2555 2556 2557 2558 2559
1 เชื้อเพลิงอื่น ๆ - - - 2,528.730 5,315.479
2 ลวดและสายเคเบิล ที่หุมฉนวน 353.721 391.258 314.657 393.866 610.841
3 รองเทา 5.357 2.551 175.386 266.622 327.139
4 ใบยาสูบ 244.079 303.264 279.879
5 เคร่ืองด่ืมทีไมมีแอลกอฮอล 194.296
6 เคร่ืองพักกระแสไฟฟา หมอแปลง

ไฟฟาและสวนประกอบ
2.326 0.252 15.856 153.535 167.094

7 ไมแปรรูป 261.711 316.657 245.708 221.598 72.367
8 เศษกระดาษ 58.840 53.896 55.628 51.884 66.412
9 ผลไมอื่น ๆ และของปรุงแตงจาก

ผลไม
43.342 41.436 80.120 71.505 60.950

10 ผลิตภัณฑไมอื่น ๆ 32.161 33.939 50.317 53.388 44.432
รวม 10 อันดับ 757.461 839.991 1181.755 4,044.395 7,138.893
อื่น ๆ 1,241.260 358.533 315.541 318.269 332.452
มูลคารวม 1,998.730 1,198.526 1497.296 4,362.665 7,471.346

ที่มา : กรมการคาตางประเทศ

ตารางท่ี 47 รายการสินคาและมูลคาการสงออกจาก สปป.ลาว ผานดานศุลกากรเชียงคาน
(หนวย : ลานบาท)

ลําดับที่ รายการสินคาสงออก 2555 2556 2557 2558 2559
1 สินคาปศุสัตวอื่น ๆ 0.062 2.657 7.114 4.715 125.938
2 เคร่ืองสําอาง เคร่ืองหอมและสบู 62.028 57.288 62.409 81.028 75.286
3 สินคาอุตสาหกรรมอื่น ๆ 35.407 27.620 27.398 13.580 22.954
4 ปูนซิเมนต 30.014 18.767 25.795 21.906 22.144
5 อาหารสัตวอื่น ๆ 1.220 2.757 0.897 8.187 19.949
6 เหล็กและเหล็กกลา 50.840 27.537 23.677 8.793 17.696
7 ส่ิงปรุงรสอื่นๆ 26.516 22.587 17.456 17.160 15.574
8 วัตถุดิบเพื่อใชทําเคร่ืองสําอาง 34.465 12.268 9.864 15.316 13.821
9 เคมีภัณฑอินทรีย 24.011 18.988 5.896 11.000 12.643
10 เคมีภัณฑเบ็ดเตล็ด 6.108 5.850 7.238 8.163 12.593

รวม 10 อันดับ 270.674 196.324 187.747 189.851 338.602
อื่น ๆ 412.313 300.997 235.364 195.793 104.450
มูลคารวม 682.988 497.321 423.111 385.645 443.053

ที่มา : กรมการคาตางประเทศ
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

ตารางท่ี 48 รายการสินคาและมูลคาการนําเขาจาก สปป.ลาว ผานดานศุลกากรเชียงคาน
(หนวย : ลานบาท)

ลําดับที่ รายการสินคานําเขา 2555 2556 2557 2558 2559
1 แปง - - 75.811 100.668 97.805
2 ผลิตภัณฑจากแรอื่น ๆ 26.7948 31.8724 51.6363 102.5022 90.207
3 ธัญพืช 46.674 71.795 37.881 83.057 39.604
4 พืชและผลิตภัณฑจากพืชอื่นๆ 32.009 41.885 34.567 42.425 35.784
5 พืชน้ํามันและผลิตภัณฑ 16.333 25.212 32.014 28.226 23.366
6 ผักและของปรุงแตงจากผัก 0.007 0.051 9.844 24.340 21.251
7 ผลไมอื่น ๆ และของปรุงแตงจากผลไม 0.516 1.426 0.170 14.711 10.556
8 เคร่ืองใชในครัวและโตะอาหาร 3.285 1.504 0.629 4.293 2.393
9 เคร่ืองใชเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 0.122 0.066 0.267 1.391 0.511
10 เคร่ืองใชและเคร่ืองตกแตงภายใน

บานเรือนอื่น ๆ
0.026 0.037 - 0.024 0.223

รวม 10 อันดับ 125.769 173.851 242.822 401.640 321.704
อื่น ๆ 1.086 0.252 0.160 0.464 0.322
มูลคารวม 126.855 174.104 242.982 402.104 322.026

ที่มา : กรมการคาตางประเทศ

ตารางท่ี 49 รายการสินคาและมูลคาการสงออกไป สปป.ลาว ผานดานศุลกากรทาลี่
(หนวย : ลานบาท)

ลําดับที่ รายการสินคาสงออก 2555 2556 2557 2558 2559
1 น้ํามันดีเซล 614.852 971.104 1,653.428 1,016.921 887.862
2 น้ํามันเบนซิน 77.912 293.628 731.680 687.800 747.389
3 ปูนซิเมนต 217.360 558.311 485.934 280.772 247.261
4 เหล็กและเหล็กกลา 521.478 2,342.53 2,176.562 709.274 233.263
5 รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 635.319 845.705 449.586 310.863 184.016
6 สินคาแรและเชื้อเพลิงอื่น ๆ 61.503 104.448 34.282 93.684 182.513
7 ผลิตภัณฑเหล็กและเหล็กกลา 196.985 360.515 375.553 185.137 138.347
8 ยานพาหนะอื่น ๆ และสวนประกอบ 497.668 756.903 445.334 307.155 90.895
9 สินคาอุตสาหกรรมอื่น ๆ 261.301 115.032 83.149 82.356 66.738
10 น้ํามันสําเร็จรูปอื่น ๆ 36.015 69.238 62.286 52.911 63.090

รวม 10 อันดับ 3,120.398 6,417.423 6,497.796 3,726.878 2,841.379
อื่น ๆ 1,387.524 2,196.166 1,569.737 1,025.223 1,066.179
มูลคารวม 4,507.921 8,613.589 8,067.533 4,752.102 3,907.557

ที่มา : กรมการคาตางประเทศ
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

ตารางท่ี 50 แสดงรายการสินคาและมูลคาการนําเขาจาก สปป.ลาว ผานดานศุลกากรทาลี่
(หนวย : ลานบาท)

ลําดับที่ รายการสินคานําเขา 2555 2556 2557 2558 2559
1 ธัญพืช 496.735 432.459 16.901 526.272 445.310
2 ผักและของปรุงแตงจากผัก 9.3182 6.498 54.896 158.023 347.649
3 ไมแปรรูป 167.743 77.451 47.531 77.980 91.510
4 พืชน้ํามันและผลิตภัณฑ 15.735 22.887 37.708 52.848 67.223
5 พืชและผลิตภัณฑจากพืชอื่นๆ 8.768 9.356 15.508 34.068 13.247
6 ผลิตภัณฑไมอื่น ๆ 11.432 12.781 8.532 11.118 8.501
7 เคร่ืองใชและเคร่ืองตกแตงภายในบานเรือนอื่น ๆ 1.581 1.978 2.343 3.162 4.937
8 เสนใยใชในการทอ 5.031 9.578 4.386 1.463 3.195
9 เคร่ืองจักรที่ใชในอุตสาหกรรมและสวนประกอบ 1.108 - 5.692 0.288 2.260
10 เคร่ืองจักรใชในการเกษตร - 0.102 0.997 1.390 1.535

รวม 10 อันดับ 717.453 573.092 194.498 866.615 985.372
อื่น ๆ 4.195 66.833 11.697 8.273 3.498
มูลคารวม 721.64 639.926 206.195 874.888 988.870

ที่มา : กรมการคาตางประเทศ

ตารางท่ี 51 แสดงรายการสินคาและมูลคาการสงออกไป สปป.ลาว ผานดานศุลกากรบึงกาฬ
(หนวย : ลานบาท)

รายการสินคาสงออก 2555 2556 2557 2558 2559
1 รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 411.10 100.99 4.53 106.92 396.66
2 น้ํามันดีเซล 129.56 176.96 409.24 357.01 307.17
3 ปูนซิเมนต 0.84 1.84 57.11 128.24
4 เคร่ืองสําอาง เคร่ืองหอมและสบู 241.21 72.69 93.96 80.40 116.09
5 เตาอบไมโครเวฟและเคร่ืองใชไฟฟาที่ใหความรอน 144.76 86.99 118.61 115.21 110.82
6 น้ํามันสําเร็จรูปอื่น ๆ 116.29 1.54 8.61 93.25 91.41
7 สินคาอุตสาหกรรมอื่น ๆ 62.61 62.61 62.25 50.64 72.30
8 เคร่ืองด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอส 92.14 24.05 53.81 80.92 69.83
9 ตูเย็น ตูแชแข็งและสวนประกอบ 127.68 73.37 91.52 54.48 54.79
10 อาหารสัตวอื่น ๆ 30.00 24.25 41.46 51.75 52.00

รวม 10 อันดับ 1,356.19 623.45 885.86 1,047.70 1,399.29
อื่น ๆ 1,377.80 441.21 497.68 731.61 565.80
มูลคารวม 2,733.99 1,064.66 1,383.55 1,779.32 1,965.09

ที่มา : กรมการคาตางประเทศ
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

ตารางท่ี 52 แสดงรายการสินคาและมูลคาการนําเขาจาก สปป.ลาว ผานดานศุลกากรบึงกาฬ
(หนวย : ลานบาท)

รายการสินคานาํเขา 2555 2556 2557 2558 2559
1 เชื้อเพลิงอื่น ๆ - - - 107.660 267.180
2 ไมแปรรูป 440.010 361.550 457.090 313.020 114.890
3 ผักและของปรุงแตงจากผัก 52.000 25.350 114.690 172.580 43.570
4 ผลิตภัณฑไมอื่น ๆ 13.870 19.270 30.350 28.730 16.830
5 ไมอัดและไมวีเนียร - - 0.500 0.500 3.200
6 พืชและผลิตภัณฑจากพืชอื่นๆ 4.170 1.170 - 1.140 1.480
7 ไมซุง - - - - 1.460

8 เคร่ืองใชและเคร่ืองตกแตงภายใน
บานเรือนอื่น ๆ - - 1.960 0.710 0.230

9 เคร่ืองจักรที่ใชในอุตสาหกรรมและ
สวนประกอบ 0.750 - 0.150 0.800 0.200

10 เคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอื่น ๆ - - 0.040 0.300 0.070
รวม 10 อันดับ 510.810 407.330 604.770 625.460 449.110
อื่น ๆ 19.850 0.610 0.950 0.070 0.080
มูลคารวม 530.650 407.940 605.720 625.530 449.190

ที่มา : กรมการคาตางประเทศ

ตารางท่ี 53 แสดงรายการสินคาและมูลคาสงออกไปประเทศเวียดนามผานดานศุลกากรบึงกาฬ
(หนวย : ลานบาท)

ลําดับ
ที่

รายการสินคาสงออก 2555 2556 2557 2558 2559

1 เคร่ืองด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอส 1,733.855 1,430.152 532.800 510.570 876.554
2 น้ําผลไม - 0.935 1.792 22.341 56.369
3 เตาอบไมโครเวฟและเคร่ืองใชไฟฟาที่ใหความ

รอน
10.219 17.860 21.968 46.430 36.291

4 เคมีภัณฑอินทรีย - - 6.833 31.890 27.761
5 ขาว 0.981 15.661 - - 10.034
6 เคร่ืองแกวใชบนโตะอาหารในครัว - - - - 0.012
7 รถจักรยานและสวนประกอบ - - - - -
8 แผนฟลม ฟอยลและแถบ - - - - -
9 บรรจุภัณฑกระดาษ (หีบ กลอง ซองฯ) - - - - -
10 หนังและผลิตภัณฑหนังอื่น ๆ 0.191 0.382 - - -

รวม 10 อันดับ 1,745.24 1,464.992 563.394 611.232 1,007.023
อื่น ๆ 227.726 107.997 1.579 2.215 -
มูลคารวม 1,972.975 1,572.989 564.974 613.448 1,007.023

ที่มา : กรมการคาตางประเทศ
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

ตารางท่ี 54 แสดงรายการสินคาและมูลคานําเขาจากประเทศเวียดนามผานดานศุลกากรบึงกาฬ
(หนวย : ลานบาท)

ลําดับที่ รายการสินคานาํเขา 2555 2556 2557 2558 2559
1 สัตวน้ํา 17.757 13.039 14.978 15.293 20.696
2 เส้ือผาสําเร็จรูป - - - - 2.823
3 หนังดิบและหนังฟอก - - - - 0.200
4 เคร่ืองใชเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ - 0.078 - - -
5 ผลิตภัณฑไมอื่น ๆ - 1.576 - - -
6 เคร่ืองใชในครัวและโตะอาหาร - 0.248 - - -
7 เคร่ืองด่ืมทีมีแอลกอฮอล - - - 0.578 -

รวม 7 อันดับ 17.757 14.943 14.978 15.872 23.719
มูลคารวม 17.757 14.943 14.978 15.872 23.719

ที่มา : กรมการคาตางประเทศ

ตารางท่ี 55 แสดงรายการสินคาและมูลคาการสงออกไปจีนผานดานศุลกากรทาลี่
(หนวย : ลานบาท)

ลําดับที่ รายการสินคาสงออก 2555 2556 2557 2558 2559
1 เคร่ืองตัดตอและปองกันวงจรไฟฟา - - - - 17.128

รวม 1 อันดับ - - - - 17.128
มูลคารวม - - - - 17.128

ที่มา : กรมการคาตางประเทศ

ตารางท่ี 56 แสดงรายการสินคาและมูลคาการนําเขาจากประเทศจีนผานดานศุลกากรทาลี่
(หนวย : ลานบาท)

ลําดับที่ รายการสินคานาํเขา 2555 2556 2557 2558 2559
1 ผลิตภัณฑโลหะทําดวยเหล็ก - - - - 0.042
2 รองเทา - - - - 0.002
3 อะลูมิเนียมและผลิตภัณฑ - - - 0.003 -
4 เคร่ืองจักรที่ใชในอุตสาหกรรมและ

สวนประกอบ
- - - 19.800 -

5 เคร่ืองจักรใชในการเกษตร - - - 0.011 -
6 เคร่ืองสําอาง 0.005 - - - -
7 มอเตอรไฟฟา ชุดเคร่ืองกําเนิดไฟฟาและ

สวนประกอบ
- - 1.050 - -

รวม 7 อันดับ 0.005 1.050 19.814 0.044
มูลคารวม 0.005 0 1.050 19.814 0.044

ที่มา : กรมการคาตางประเทศ
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

ตารางท่ี 57 แสดงรายการสินคาและมูลคาการนําเขาจากจีนผานดานศุลกากรบึงกาฬ
(หนวย : ลานบาท)

ลําดับที่ รายการสินคานาํเขา 2555 2556 2557 2558 2559
1 สบูและผงซักฟอก - - - - 0.013
2 ผลิตภัณฑส่ิงทออื่น ๆ - - - 0.002 -

รวม 2 อันดับ - - - 0.002 0.013
มูลคารวม - - - 0.002 0.013

ที่มา : กรมการคาตางประเทศ

ตารางท่ี 58 แสดงรายการสินคาและมูลคาการสงออกไปจีนผานดานศุลกากรหนองคาย
(หนวย : ลานบาท)

ลําดับที่ รายการสินคาสงออก 2555 2556 2557 2558 2559
1 วัตถุดิบเพื่อใชทําเคร่ืองสําอาง - - - - 0.895
2 น้ํามันเบนซิน - - 0.976 - -
3 ยานพาหนะอื่น ๆ และสวนประกอบ - 1.570 - - -

รวม 3 อันดับ - 1.570 0.976 - 0.895
มูลคารวม - 1.570 0.976 - 0.895

ที่มา : กรมการคาตางประเทศ

ตารางท่ี 59 แสดงรายการสินคาและมูลคาการนําเขาจากประเทศจืนผานดานศุลกากรหนองคาย
(หนวย : ลานบาท)

ลําดับที่ รายการสินคานาํเขา 2555 2556 2557 2558 2559
1 อาวธุ กระสุน วัตถุระเบิดและสวนประกอบ - - 4.123 1.612 2.888
2 พืชและผลิตภัณฑจากพืชอื่นๆ 19.185 6.505 4.552 0.587 2.435
3 ผาทอดวยใยสังเคราะหและใยเทียม 0.424 0.534 0.969 0.206 2.095
4 ผลิตภัณฑอื่น ๆ ทําจากพลาสติก 4.531 3.479 5.140 0.931 0.347
5 เส้ือผาสําเร็จรูป 44.258 28.776 33.809 9.891 0.159
6 เคร่ืองเลนในสวนสนุก - - - - 0.143
7 เคร่ืองจักรที่ใชในอุตสาหกรรมและสวนประกอบ 0.266 0.130 27.730 11.094 0.132
8 เคร่ืองมือแพทยและอุปกรณทางการแพทย 0.242 0.329 0.737 0.164 0.111
9 ผลิตภัณฑส่ิงทออื่น ๆ 1.087 0.558 1.287 0.285 0.109
10 เคร่ืองมือเคร่ืองใชทางวิทยาศาสตร การแพทย การ

ทดสอบอื่น ๆ
0.008 0.175 0.031 0.016 0.104

รวม 10 อันดับ 70.004 40.488 78.382 24.788 8.529
อื่น ๆ 106.724 296.186 230.633 23.578 0.289
มูลคารวม 176.728 336.675 309.016 48.367 8.818

ที่มา : กรมการคาตางประเทศ



 71

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

ในป พ.ศ.2558 มีผูประกอบการสงอก-นําเขา ในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดสงออกสินคาผานดานศุลกากร
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แสดงได ดังนี้

ตารางท่ี 60 ผูประกอบการในจังหวัดของกลุมจังหวัดท่ีมีการสงออกสินคาผานดานศลุกากรใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทาล่ี เชียงคาน หนอง คาย บึง
กาฬ นคร พนม มุกดาหาร เขม

ราฐ ชองเม็ก
มูลคา

(ลานบาท)
อุดรธานี √ - √ - - √ - √ 168.36
เลย √ √ - - √ - - √ 592.88
หนองคาย √ √ √ √ √ √ √ √ 6,113,.95
หนองบัวลําภู - - √ - - - - - 13.52
บึงกาฬ - - √ √ √ - - - 365.86
ที่มา : ศูนย ROC, 2559

ตารางท่ี 61 ผูประกอบการในจังหวัดของกลุมจังหวัดท่ีไดมีการนําเขาสินคาผานดานศุลกากรใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทาล่ี เชียงคาน หนองคาย บึงกาฬ นคร พนม มุกดา หาร ชองจอม
มูลคา

(ลานบาท)

บึงกาฬ - - - √ - - - 2.1
เลย √ √ - √ - √ √ 105.12
หนองคาย √ - √ √ √ √ √ 482.42
อุดรธานี √ √ √ √ √ - - 114.94
ที่มา : ศูนย ROC, 2559

2.5) ดานการทองเที่ยว
1. ดานบริการและการทองเท่ียว สถิติดานการทองเท่ียว จํานวนผูเยี่ยมเยือนในจังหวัดและ

กลุมจังหวัดมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป ยังมีโอกาสท่ีจะทําใหนักทองเท่ียวเพ่ิมจํานวนข้ีนจากการดึงนักทองเท่ียว
ตางชาติกวา 7 แสนคนจากเมืองหลวงพะบาง สปป.ลาว ใหเขามาทองเท่ียวในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดใหมากข้ึน

ตารางท่ี 62 จํานวนผูเย่ียมเยือนในจังหวัดและกลุมจังหวัด (หนวย : คน)
2556 2557 2558

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน 1 7,654,653 7,830,808 8,577,144
อุดรธานี 3,033,967 3,073,887 3,245,508
เลย 1,512,855 1,581,951 1,933,122
หนองคาย 2,349,340 2,368,563 2,517,345
หนองบัวลําภู 321,763 329,043 344,042
บึงกาฬ 436,728 477,364 537,127
ที่มา : กรมการทองเที่ยว
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

จํานวนนักทองเท่ียวของจังหวัดในกลุมจังหวัดมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป
ตารางท่ี 63 จํานวนนักทองเท่ียว (หนวยนับ : คน)

2556 2557 2558
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน 1 4,516,001 4,603,514 5,058,793
อุดรธานี 2,127,343 2,125,739 2,240,664
เลย 829,611 879,670 1,087,948
หนองคาย 1,146,466 1,156,527 1,241,475
หนองบัวลําภู 159,244 163,253 171,382
บึงกาฬ 253,337 278,325 317,324
ที่มา : กรมการทองเที่ยว
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

จํานวนผูเดินทางมาเชากลับเย็นในจังหวัดของกลุมจังหวัดมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในแตละป
ตารางท่ี 64 ผูเดินทางมาเชากลับเย็น (หนวยนับ : คน)

2556 2557 2558
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน 1 3,138,652 3,227,294 3,518,351
อุดรธานี 906,624 948,148 1,004,844
เลย 683,244 702,281 845,174
หนองคาย 1,202,874 1,212,036 1,275,870
หนองบัวลําภู 162,519 165,790 172,660
บึงกาฬ 183,391 199,039 219,803
ที่มา : กรมการทองเที่ยว

2. แหลงทองเท่ียว กรมการทองเท่ียวไดจัดทําขอมูลแหลงทองเท่ียวของแตละจังหวัดในกลุมจังหวัด
รายละอียดดังนี้

แหลงทองเทีย่วที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แหลงทองเทีย่วที่มนุษยสรางขึ้น
จังหวัดบึงกาฬ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไดแก จุดชมวิวภวูัวเหนอืถ้ําพราย

แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไดแก เขตรักษาพันธุสัตวปาภวูัว
บึงโขงหลง หนองกุดทิง อุทยานกุดซาง เปนตน

แหลงทองเที่ยวประเภทชายหาด ไดแก หาดคําสมบูรณ
หาดสีดา เปนตน

แหลงทองเที่ยวประเภทธรณีสัณฐาน ไดแก ภูสิงห เปนตน
แหลงทองเที่ยวประเภทน้าํตก ไดแก ถ้ําเต-แกงหินทาล่ี

น้ําตกกินรี (อุทยานแหงชาติภูลังกา) น้าํตกเจ็ดสี น้ําตก
ชะแนน น้ําตกถ้ําฝุน น้ําตกถ้าํพระ น้ําตกหล่ีผี เปนตน

แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ไดแก วัดเจติยาคีรี
วิหาร วัดโพธาราม วัดสวางอารมณ เปนตน

แหลงทองเที่ยวทางเพื่อนันทนาการ ไดแก ตลาดไทย-
ลาว อางกะซะ อางหนองเลิง เปนตน

แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ไดแก วัดไตรภูมิ วัด
อาฮงศิลาวาส ศาลเจาแมสองนาง เปนตน

แหลงทองเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ ไดแก หลวงพอ
พระเจาแสนสามหมื่น (วัดสังขลิการาม) เปนตน

จังหวัดเลย เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไดแก ถ้ําผาบิ้ง ถ้ําผาปู ถ้ํา
โพธิสัตว ผานกแอน (อุทยานแหงชาติภกูระดึง) ผาหมากดูก
(อุทยานแหงชาติภกูระดึง) ผาหลมสัก (อุทยานแหงชาติภู
กระดึง) ผาเหยยีบเมฆ (อุทยานแหงชาติภูกระดึง) ภูทอก ภูปา

แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร ไดแก ศูนยบริการวิชาการ
ดานพืชและปจจัยการผลิตภูเรือ แหลงการเรียนรูอาชีพ
โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกยีรติฯ ผาบาวสาว เปน
ตน
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

แหลงทองเทีย่วที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แหลงทองเทีย่วที่มนุษยสรางขึ้น
เปาะ ภหูัวฮอม (อุทยานแหงชาติภูสวนทราย) เปนตน

แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ เขตรักษาพนัธุสัตวปาภูคอ-ภู
กระแต เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง ผาซําทองหรือผา
กุหลาบขาว (อุทยานแหงชาติภูเรือ) ผานกเคา ภูผาหนอง-ภู
ผาหมวก ภูลมโล (อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา) วนอุทยานภู
บอบิด วนอุทยานภูผาลอม สระอโนดาต (อุทยานแหงชาติภู
กระดึง) สวนหินผางามหรือคุนหมิงเมืองเลย หวยกระทิง (วน
อุทยานหริรักษ) หินส่ีทิศ อุทยานแหงชาติภูกระดึง อุทยาน
แหงชาติภูเรือ อุทยานแหงชาติภูสวนทราย (จุดชมวิวเนิน
1408) อุทยานแหงชาติภูสวนทราย เปนตน

แหลงทองเที่ยวประเภทแกง ไดแก แกงคุดคู แกงโตน
แหลงทองเที่ยวประเภทถ้าํ ไดแก ถ้ําผายาหรือถ้าํคางคาว ถ้ํา
พญานาคราช เปนตน

แหลงทองเที่ยวประเภทน้าํตก ไดแก น้ําตกตาดเหือง
(อุทยานแหงชาติภูสวนทราย) น้ําตกตาดฮอง น้ําตกถ้ําสอ
เหนือ (อุทยานแหงชาติภูกระดึง) น้าํตกถ้ําใหญ (อุทยาน
แหงชาติภูกระดึง) น้าํตกธารสวรรค (อุทยานแหงชาติภู
กระดึง) น้ําตกโผนพบ (อุทยานแหงชาติภูกระดึง) น้ําตกเพ็ญ
พบ (อุทยานแหงชาติภูกระดึง) วนอุทยานน้ําตกหวยเลา

แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ไดแก พระธาตุศรี
สองรัก พระพุทธบาทภูควายเงิน พระใหญภูคกง้ิว
พิพิธภัณฑทองถิ่นเมืองดานซายและผีตาโขน วัดถ้ํา
มโหฬาร วัดทาแขก วัดเนรมิตวิปสนา วดัปามวงไข วัดปา
หวยลาด วัดโพธิ์ชยันาพึง วัดลาดปูทรงธรรม (วัดพระธาตุ
สัจจะ) วัดศรีคุณเมือง ศูนยศิลปสิรินธร (ร.ร.ศรีสงคราม
วิทยา) เปนตน

แหลงทองเที่ยวเพื่อนันทนาการ ไดแก คิตต้ี รีสอรท ภู
เรือ เจดียหลวงปูหลุย (ภูผาฆอง ภูชองคับ) โครงการบาน
เล็กในปาใหญ (ผานาง-ผาเกิ้ง) โครงการอางเก็บน้ําน้ําเลย
ตลาดชายไทย-สปป.ลาว บานเหมอืงแพร ตลาดดอกไม
เมืองหนาวบานหนองบง ไรองุนชาโตเดอเลย ลานคริ
สมาสตภูเรือ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกยีรติฯ สะพาน
มิตรภาพน้ําเหอืงไทย-ลาว อางเก็บน้ําหวยน้ําหมาน
ตอนบน เปนตน เปนตน

แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ไดแก บานผางาม พระ
ธาตุดินแทน พิพิธภัณฑผีตาโขนวัดโพนชัย วัดถ้าํผากลอง
วัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา ศาลเจาพอกุดปองและศาลหลักเมือง
ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเลย หมูบานวัฒนธรรมไทดํา เปน
ตน

จังหวัดหนองคาย แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไดแก วังบัวแดง เปนตน แหลง
ทองเที่ยวประเภทชายหาด ไดแก หาดจอมมณี อางปลาบกึ
เปนตน

แหลงทองเที่ยวประเภทน้าํตก ไดแก น้ําตกธารทอง น้ําตก
ธารทิพย (วนอุทยานน้ําตกธารทิพย) น้าํตกวังน้ํามอก เปนตน

แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร ไดแก ศูนยวิจัยพืชสวน
หนองคาย เปนตน

แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ไดแก พระธาตุโพน
จิกเวียงงัว พระธาตุหนองคาย หรือพระธาตุกลางน้ํา พระ
สุธรรมเจ ดีย  วั ดอรัญญบรรพต พิพิ ธภัณฑจั งหวัด
หนองคาย วัดผาตากเส้ือ วัดพระธาตุบังพวน วัดโพธิ์ชัย
(หลวงพอพระใส ) วัดศ รีชมภูองค ต้ือ ศาลากูแก ว
อนุสาวรียปราบฮอ เปนตน

แหลงทองเที่ยวเพื่อนันทนาการ ไดแก ตลาดแคมของ
ถนนคนเดินหนองคาย ตลาดทาเสด็จ บานสีกายเหนือ
โฮมสเตย พิพิธภัณฑสัตวน้ําจังหวัดหนองคาย สะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 หาดทาใต โฮมสเตยบานจอม
แจง เปนตน

แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ไดแก จวนผูวาราชการ
หลังเกา อ.เมือง จ.หนองคาย พุทธสถานพระพุทธเจา 5
พระองค วัดถ้ําศรีมงคล หรือวัดถ้ําดินเพียง วัดไทย วัดหิน
หมากเปง หมูบานทําแผนกระยอ หมูบานทํายาสูบ
หมูบานประมงน้ําจืด หลวงพอพระเส่ียง เปนตน

จังหวัดหนองบัวลําภู แหลงทองเที่ยวเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไดแก ถ้าํผาเวยีง
ถ้ําภูผายา ภูพานคํา หนองบัว หอสวรรค (อุทยานแหงชาติภู
เกา-ภูพานคํา) เปนตน แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไดแก ภูเกา
(อุทยานแหงชาติภูเกา-ภูพานคํา) ภพูานนอย (อุทยาน
แหงชาติภูเกา-ภูพานคํา) วนอุทยานบวับาน วนอุทยานภูผา
แดง วนอุทยานแหงชาติน้าํตกเฒาโต อทุยานภูเกา-ภูพานคํา
(ปาไมธรรมชาติ) อุทยานแหงชาติภูเกา-ภูพานคํา เปนตน

แหลงทองเที่ยวประเภทแกง ไดแก แกงตาดฟา (แกง
สําราญ) เปนตน

แหลงทองเที่ยวประเภทชายหาด ไดแก หาดโนนยาว
เปนตน

แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ไดแก กฏุิเกาของ
หลวงปูขาว เจดียหลวงปูขาว ปะโมทิตะเจดีย พิพธิภัณฑ
โบราณคดีโนนดอนกลาง (กุดกวางสรอย) พิพธิภัณฑหอย
หิน 150 ลานป พิพิธภัณฑหุนขี้ผ้ึงของหลวงปูขาว
พิพิธภัณฑอัฐบริขารของหลวงปูขาว วัดจันทรประสิทธิ์
(บอน้ําโบราณ) วัดถ้าํกลองเพล วัดถ้ําสุวรรณคูหา วัดธาตุ
เมืองพิณ วัดปาถ้าํพระภูเกา วัดปาผาสามยอด (ผาสาม
ยอด) วัดพระธาตุปางกู วัดพระพุทธบาทภูเกา ศาลสมเด็จ
พระนเรศวร ศาลหลักเมืองพระวอ พระตา แหลง
โบราณคดีบานกุดคอเมย แหลงโบราณคดีภูผายา แหลง
วัตถุโบราณโนนพราว เปนตน
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แหลงทองเทีย่วที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แหลงทองเทีย่วที่มนุษยสรางขึ้น
แหลงทองเที่ยวประเภทถ้ํา ไดแก ถ้าํจันได ถ้ําผาเจาะ ถ้าํ

เอราวัณ เปนตน
แหลงทองเที่ยวประเภทธรณีสัณฐาน ไดแก ภูหินลาดชอฟา

เปนตน

แหลงทองเที่ยวเพื่อนันทนาการ ไดแก P.C Ranch
Farm อางเก็บน้ําโคกนกสาริกา อางเก็บน้ําผาวัง อางเก็บ
น้ําหวยผาวา อางเก็บน้ําหวยไรสอง นั่งแพกินปลา อาง
เก็บน้ําหินฮาว เปนตน

แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ไดแก เจดียวัดสิริสาลวัน
พรหมวิหารเจดีย วัดปาโคกใหญ วัดโพธิศ์รี วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีสระแกว ศูนยศิลปาชีพ สัพพสังวรเจดีย สิมไม วัด
เจริญทรงธรรม หมูบานเคร่ืองปนดินเผาบานโคงสวรรค
หอพระบาง วัดมหาชัย เปนตน

อุดรธานี ไดแก คําชะโนด จุดชมววิ ณ อุทยานแหงชาตินายูง-น้ําโสม
วังใหญ ณ วนอุทยานวังสามหมอ เปนตน

แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไดแก ทะเลดอกบัวแดง ณ
Home Stay บานเดียม ทะเลบัวแดง ทะเลสาบหนองหาน
วนอุทยานน้ําตกธารงาม วนอุทยานภูหนิจอมธาตุ วนอุทยาน
วังสามหมอ วนอุทยานแหงชาติภูฝอยลม เปนตน

แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม อุทยานแหงชาตินายูง-
น้ําโสม เปนตน

แหลงทองเที่ยวประเภทน้าํตก ไดแก น้ําตกคอยนาง น้ําตก
ยูงทอง ณ อุทยานแหงชาตินายูง-น้ําโสม เปนตน

แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร ไดแก อุดรฟลาวเวอร เม
ลอนฟารม เปนตน

แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ไดแก พระพุทธบาท
บัวบก พระพุทธบาทหลังเตา พิพธิภัณฑเมืองอุดรธานี
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง วัดดอยบันไดสวรรค
หรือ วัดปาหนองคํา วัดถ้ําสุมณฑา วัดธาตุโพนทอง (พระ
ธาตุโพนทอง) วัดปาบานคอ วัดปาบานตาด วัดปาภูกอน
วัดปาภูนาหลาว (วัดปาทาโสม) พุทธอุทยานไตรรัตน วัด
พระธาตุดอนแกว วัดพระธาตุสวางอารมณ วัดพระพุทธ
บาทบัวบาน วัดโพธิสมภรณ วัดมหาธาตุเจดีย (วัดพระ
ใหญ) วัดมัชฌิมาวาส วัดอุดมมงคลนาราม (วัดปานาคํา
นอย) ศาลเจาปู-ยา ศาลหลักเมือง หลุมขุดคนวัดโพธิ์ศรีใน
อนุสาวรียกรมหลวงประจกัษศิลปาคม อุทยาน
ประวัติศาสตรภูพระบาท เปนตน

แหลงทองเที่ยวเพื่อนันทนาการ ไดแก UD TOWN
เขื่อนหวยหลวง สปาเกลือกุญณภัทร สวนกลวยไมหอม
อุดรซันไชน สวนสาธารณะบึงนาคํา สวนสาธารณะหนอง
ทา สวนสาธารณะหนองประจักษศิลปาคม อางเก็บน้ํา
หวยสามพาด อางน้ําพาน เปนตน

แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ไดแก พระธาตุนางเพ็ญ
วัดกูแกวรัตนาราม วัดปาศรีคุณาราม วดัโพธิ์ทองสันติ
ธรรม ศูนยวัฒนธรรมไทย-จีน หมูบานนาขา หัตถกรรมผา
ยอมคราม (ผามัดหมี่) แหลงศึกษาและทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร (โฮจิมินห) โฮมสเตยบานเชียง เปนตน

ที่มา : กรมการทองเที่ยว

จังหวัดอุดรธานี แหลงทองเท่ียวท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ไดแก คําชะโนด จุดชมวิว
ณ อุทยานแหงชาตินายูง-น้ําโสม วังใหญ ณ วนอุทยานวังสามหมอ เปนตน แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ ไดแก
ทะเลดอกบัวแดง ณ Home Stay บานเดียม ทะเลบัวแดง ทะเลสาบหนองหาน วนอุทยานน้ําตกธารงาม
วนอุทยานภูหินจอมธาตุ วนอุทยานวังสามหมอ วนอุทยานแหงชาติภูฝอยลม เปนตน แหลงทองเท่ียว
เชิงนิเวศภูฝอยลม อุทยานแหงชาตินายูง-น้ําโสม เปนตน แหลงทองเท่ียวประเภทน้ําตก ไดแก น้ําตกคอยนาง
น้ําตกยูงทอง ณ อุทยานแหงชาตินายูง-น้ําโสม เปนตน
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แหลงทองเท่ียวท่ีมนุษยสรางข้ึน ประเภทแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร ไดแก อุดรฟลาวเวอร
เมลอนฟารม เปนตน แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร ไดแก พระพุทธบาทบัวบก พระพุทธบาทหลังเตา
พิพิธภัณฑเมืองอุดรธานี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง วัดดอยบันไดสวรรค หรือ วัดปาหนองคํา
วัดถํ้าสุมณฑา วัดธาตุโพนทอง (พระธาตุโพนทอง) วัดปาบานคอ วัดปาบานตาด วัดปาภูกอน วัดปาภูนาหลาว
(วัดปาทาโสม) พุทธอุทยานไตรรัตน วัดพระธาตุดอนแกว วัดพระธาตุสวางอารมณ วัดพระพุทธบาทบัวบาน
วัดโพธิสมภรณ วัดมหาธาตุเจดีย (วัดพระใหญ) วัดมัชฌิมาวาส วัดอุดมมงคลนาราม (วัดปานาคํานอย)
ศาลเจ าปู -ย า ศาลหลักเ มือง หลุม ขุดคนวัด โพธิ์ ศรี ใน อนุสาวรี ยกรมหลวงประจักษ ศิลปาคม
อุทยานประวัติศาสตรภูพระบาท เปนตน ประเภทแหลงทองเท่ียวเพ่ือนันทนาการ ไดแก UD TOWN
เข่ือนหวยหลวง สปาเกลือกุญณภัทร สวนกลวยไมหอมอุดรซันไชน สวนสาธารณะบึงนาคํา สวนสาธารณะ
หนองทา สวนสาธารณะหนองประจักษ ศิลปาคม อางเก็บน้ําหวยสามพาด อางน้ําพาน เปนตน
แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ไดแก พระธาตุนางเพ็ญ วัดกูแกวรัตนาราม วัดปาศรีคุณาราม วัดโพธิ์ทองสันติธรรม
ศูนยวัฒนธรรมไทย-จีน หมูบานนาขา หัตถกรรมผายอมคราม (ผามัดหม่ี) แหลงศึกษาและทองเท่ียว
เชิงประวัติศาสตร (โฮจิมินห) โฮมสเตยบานเชียง เปนตน

จังหวัดเลย แหลงทองเท่ียวท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ไดแก ถํ้าผาบิ้ง ถํ้าผาปู ถํ้าโพธิสัตว
ผานกแอน (อุทยานแหงชาติภูกระดึง) ผาหมากดูก (อุทยานแหงชาติภูกระดึง) ผาหลมสัก (อุทยานแหงชาติ
ภูกระดึง) ผาเหยียบเมฆ (อุทยานแหงชาติภูกระดึง) ภูทอก ภูปาเปาะ ภูหัวฮอม (อุทยานแหงชาติภูสวนทราย)
เปนตน แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ เขตรักษาพันธุสัตวปาภูคอ-ภูกระแต เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง
ผาซําทองหรือผากุหลาบขาว (อุทยานแหงชาติภูเรือ) ผานกเคา ภูผาหนอง-ภูผาหมวก ภูลมโล (อุทยาน
แหงชาติภูหินรองกลา) วนอุทยานภูบอบิด วนอุทยานภูผาลอม สระอโนดาต (อุทยานแหงชาติภูกระดึง)
สวนหินผางามหรือคุนหมิงเมืองเลย หวยกระทิง (วนอุทยานหริรักษ) หินสี่ทิศ อุทยานแหงชาติภูกระดึง
อุทยานแหงชาติภูเรือ อุทยานแหงชาติภูสวนทราย (จุดชมวิวเนิน 1408) อุทยานแหงชาติภูสวนทราย เปนตน
แหลงทองเท่ียวประเภทแกง ไดแก แกงคุดคู แกงโตน แหลงทองเท่ียวประเภทถํ้า ไดแก ถํ้าผายาหรือ
ถํ้าคางคาว ถํ้าพญานาคราช เปนตน แหลงทองเท่ียวประเภทน้ําตก ไดแก น้ําตกตาดเหือง (อุทยานแหงชาติ
ภูสวนทราย) น้ําตกตาดฮอง น้ําตกถํ้าสอเหนือ (อุทยานแหงชาติภูกระดึง) น้ําตกถํ้าใหญ (อุทยานแหงชาติ
ภูกระดึง) น้ําตกธารสวรรค (อุทยานแหงชาติภูกระดึง) น้ําตกโผนพบ (อุทยานแหงชาติภูกระดึง) น้ําตกเพ็ญพบ
(อุทยานแหงชาติภูกระดึง) วนอุทยานน้ําตกหวยเลา

แหลงทองเท่ียวท่ีมนุษยสรางข้ึน ประเภทแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร ไดแก ศูนยบริการวิชาการ
ดานพืชและปจจัยการผลิตภูเรือ แหลงการเรียนรูอาชีพ โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเทิดพระเกียรติฯ ผาบาวสาว
เปนตน แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร ไดแก พระธาตุศรีสองรัก พระพุทธบาทภูควายเงิน พระใหญภูคกงิ้ว
พิพิธภัณฑทองถ่ินเมืองดานซายและผีตาโขน วัดถํ้ามโหฬาร วัดทาแขก วัดเนรมิตวิปสนา วัดปามวงไข
วัดปาหวยลาด วัดโพธิ์ชัยนาพึง วัดลาดปูทรงธรรม (วัดพระธาตุสัจจะ) วัดศรีคุณเมือง ศูนยศิลปสิรินธร
(ร.ร.ศรีสงครามวิทยา) เปนตน แหลงทองเท่ียวเพ่ือนันทนาการ ไดแก คิตตี้ รีสอรท ภูเรือ โครงการกอสราง
สะพานคนเดินจุดชมวิว เจดียหลวงปูหลุย (ภูผาฆอง ภูชองคับ) โครงการบานเล็กในปาใหญ (ผานาง-ผาเก้ิง)
โครงการอางเก็บน้ําน้ําเลย ตลาดชายไทย-สปป.ลาว บานเหมืองแพร ตลาดดอกไมเมืองหนาวบานหนองบง
ไรองุนชาโตเดอเลย ลานคริสมาสตภูเรือ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ สะพานมิตรภาพน้ําเหืองไทย-ลาว
อางเก็บน้ําหวยน้ําหมานตอนบน เปนตน เปนตน แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ไดแก บานผางาม
พระธาตุดินแทน พิพิธภัณฑผีตาโขนวัดโพนชัย วัดถํ้าผากลอง วัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา ศาลเจาพอกุดปองและ
ศาลหลักเมือง ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเลย หมูบานวัฒนธรรมไทดํา เปนตน
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จังหวัดหนองคาย แหลงทองเท่ียวท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ประเภทแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ
ไดแก วังบัวแดง เปนตน แหลงทองเท่ียวประเภทชายหาด ไดแก หาดจอมมณี อางปลาบึก เปนตน
แหลงทองเ ท่ียวประเภทน้ําตก ไดแก น้ํ าตกธารทอง น้ําตกธารทิพย (วนอุทยานน้ําตกธารทิพย )
น้ําตกวังน้ํามอก เปนตน

แหลงทองเท่ียวท่ีมนุษยสรางข้ึน ประเภทแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร ไดแก ศูนยวิจัยพืชสวน
หนองคาย เปนตน แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร ไดแก พระธาตุโพนจิกเวียงงัว พระธาตุหนองคาย
หรือพระธาตุกลางน้ํา พระสุธรรมเจดีย วัดอรัญญบรรพต พิพิธภัณฑจังหวัดหนองคาย วัดผาตากเสื้อ
วัดพระธาตุบังพวน วัดโพธิ์ชัย (หลวงพอพระใส) วัดศรีชมภูองคตื้อ ศาลากูแกว อนุสาวรียปราบฮอ เปนตน
แหลงทองเท่ียวเพ่ือนันทนาการ ไดแก ตลาดแคมของ ถนนคนเดินหนองคาย ตลาดทาเสด็จ บานสีกายเหนือ
โฮมสเตย พิพิธภัณฑสัตวน้ําจังหวัดหนองคาย สะพานมิตรภาพไทยลาว แหงท่ี 1 หาดทาใต โฮมสเตย
บานจอมแจง เปนตน แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ไดแก จวนผูวาราชการหลังเกา อ.เมือง จ.หนองคาย
พุทธสถานพระพุทธเจา 5 พระองค วัด ถํ้าศรีมงคล หรือวัด ถํ้าดินเพียง วัดไทย วัดหินหมากเปง
หมูบานทําแผนกระยอ หมูบานทํายาสูบ หมูบานประมงน้ําจืด หลวงพอพระเสี่ยง เปนตน

จังหวัดหนองบัวลําภู แหลงทองเท่ียวท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ไดแก ถํ้าผาเวียง ถํ้าภูผายา
ภูพานคํา หนองบัว หอสวรรค (อุทยานแหงชาติภูเกา-ภูพานคํา) เปนตน แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ ไดแก
ภูเกา (อุทยานแหงชาติภูเกา-ภูพานคํา) ภูพานนอย (อุทยานแหงชาติภูเกา-ภูพานคํา) วนอุทยานบัวบาน
วนอุทยานภูผาแดง วนอุทยานแหงชาติน้ํ าตกเฒาโต อุทยานภู เกา -ภูพานคํา (ปาไมธรรมชาติ )
อุทยานแหงชาติภูเกา-ภูพานคํา เปนตน แหลงทองเท่ียวประเภทแกง ไดแก แกงตาดฟา (แกงสําราญ) เปนตน
แหลงทองเท่ียวประเภทชายหาด ไดแก หาดโนนยาว เปนตน แหลงทองเท่ียวประเภทถํ้า ไดแก ถํ้าจันได
ถํ้าผาเจาะ ถํ้าเอราวัณ เปนตน แหลงทองเท่ียวประเภทธรณีสัณฐาน ไดแก ภูหินลาดชอฟา เปนตน

แหลงทองเท่ียวท่ีมนุษยสรางข้ึน ประเภทแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร ไดแก กุฏิเกาของ
หลวงปูขาว เจดียหลวงปูขาว ปะโมทิตะเจดีย พิพิธภัณฑโบราณคดีโนนดอนกลาง (กุดกวางสรอย) พิพิธภัณฑ
หอยหิน 150 ลานป พิพิธภัณฑหุนข้ีผึ้งของหลวงปูขาว พิพิธภัณฑอัฐบริขารของหลวงปูขาว วัดจันทรประสิทธิ์
(บอน้ําโบราณ) วัดถํ้ากลองเพล วัดถํ้าสุวรรณคูหา วัดธาตุเมืองพิณ วัดปาถํ้าพระภูเกา วัดปาผาสามยอด
(ผาสามยอด) วัดพระธาตุปางกู วัดพระพุทธบาทภู เกา ศาลสมเด็จพระนเรศวร ศาลหลักเ มือง
พระวอพระตา แหลงโบราณคดีบานกุดคอเมย แหลงโบราณคดีภูผายา แหลงวัตถุโบราณโนนพราว เปนตน
แหลงทองเท่ียวเพ่ือนันทนาการ ไดแก P.C Ranch farm อางเก็บน้ําโคกนกสาริกา อางเก็บน้ําผาวัง
อางเก็บน้ําหวยผาวา อางเก็บน้ําหวยไรสอง นั่งแพกินปลา อางเก็บน้ําหินฮาว เปนตน แหลงทองเท่ียว
ทางวัฒนธรรม ไดแก เจดียวัดสิริสาลวัน พรหมวิหารเจดีย วัดปาโคกใหญ วัดโพธิ์ศรี วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีสระแกว ศูนยศิลปาชีพ สัพพสังวรเจดีย สิมไม วัดเจริญทรงธรรม หมูบานเครื่องปนดินเผา
บานโคงสวรรค (รานสุนันทา) หอพระบาง วัดมหาชัย เปนตน

จังหวัดบึงกาฬ แหลงทองเท่ียวท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ไดแก จุดชมวิวภูวัวเหนือถํ้าพราย
เปนตน แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ ไดอแก เขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว บึงโขงหลง หนองกุดทิง อุทยานกุดซาง
เปนตน แหลงทองเท่ียวประเภทชายหาด ไดแก หาดคําสมบูรณ หาดสีดา เปนตน แหลงทองเท่ียวประเภท
ธรณีสัณฐาน ไดแก ภูสิงห เปนตน แหลงทองเท่ียวประเภทน้ําตก ไดแก ถํ้าเต-แกงหินทาลี่ น้ําตกกินรี
(อุทยานแหงชาติภูลังกา) น้ําตกเจ็ดสี น้ําตกชะแนน น้ําตกถํ้าฝุน น้ําตกถํ้าพระ น้ําตกหลี่ผี เปนตน
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แหลงทองเ ท่ียว ท่ีมนุษยสราง ข้ึน ประเภทแหลงทองเ ท่ียวทางประวัติศาสตร ไดแก
วัดเจติยาคีรีวิหาร วัดโพธาราม วัดสวางอารมณ เปนตน แหลงทองเท่ียวทางเพ่ือนันทนาการ ไดแก
ตลาดไทย-ลาว อางกะซะ อางหนองเลิง เปนตน แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ไดแก วัดไตรภูมิ วัดอาฮงศิลาวาส
ศาลเจาแมสองนาง เปนตน แหลงทองเท่ียวทางศิลปะวิทยาการ ไดแก หลวงพอพระเจาแสนสามหม่ืน
(วัดสังขลิการาม) เปนตน

2.6) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1. ลุมน้ํา ท่ีสําคัญของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีแหลงน้ําสําคัญท่ีเปน
แหลงน้ําเพ่ือการเกษตรและแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค ไดแก ลุมน้ําหวยหลวง ในเขตจังหวัดอุดรธานี
หนองคาย ลุมน้ําหวยโมง ในเขตจังหวัดเลย หนองบัวลําภู อุดรธานี และหนองคาย ลุมน้ําลําพะเนียง
ในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู  ลุมน้ําเลย ในเขตจังหวัดเลย มีแหลงน้ํา ท่ีสําคัญ ไดแก บึงหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี บึงโขงหลง กุดทิง จังหวัดบึงกาฬเปนพ้ืนท่ีชุมน้ําระดับนานาชาติ เปนตน โดยภาพรวมของ
ลุมน้ําตาง ๆ ในกลุมจังหวัดประสบปญหาอุทกภัยในฤดูฝน และปญหาภัยแลงในฤดูรอน แหลงเก็บกักน้ํา
ขนาดใหญยังมีไมเพียงพอ รวมถึงการบริหารจัดการใหมีน้ําใชในชวงฤดูรอนท่ีประสบภัยแลง

2. แรธาตุ มีการขอประทานบัตรเหมืองแรประเภทตาง ๆ ในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด ไดแก ทราย
แกว หินอุตสาหกรรมชนิดหินทรายเพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง เหล็ก แบไรต แกรไฟต แมงกานีส ถานหิน
ทองแดง ทองคํา เงิน และยังมีแรธาตุท่ียังสามารถนํามาใชประโยชนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมไดอีก เชน โปแตซ
เปนตน นอกจากนี้ ยังมีการนํากาซธรรมชาติจากแหลงกาซธรรมชาติภูฮอมสงทางทอไปยังโรงไฟฟาน้ําพอง
เพ่ือผลิตกระแสไฟฟา และสถานีบริการเอ็นจีวีเพ่ือจัดสงกาซใหกับสถานีบริการกาซเอ็นจีวีในพ้ืนท่ีจังหวัด
ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด เลย มุกดาหาร และ อุดรธานี

ตารางท่ี 65 ชนิดแรขอประทานบัตร
จังหวัด ชนิดแรท่ีขอประทานบัตรและยังมีอายุการขอประทานบัตร จํานวนราย

อุดรธานี หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง 2
เลย หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง 16

หินประดับชนิดหินแกรนิต 4
ทองคํา 6
เหล็ก 9
แบไรต 2

หนองบัวลําภู หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง 6
บึงกาฬ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง 1

ทรายแกว 1
ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร, 2560
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3. ปาไม ในป พ.ศ.2558 กลุมจังหวัดมีสภาพปาไมลดลงในแตละป เฉลี่ยรอยละ 1 ของพ้ืนท่ี
ยกเวนจังหวัดหนองบัวลําภูท่ีมีแนวโนมของปาไมเพ่ิมข้ึน เกิดจากความตองการใชพ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตรเพ่ิมข้ึน
ยังมีปญหาการบุกรุกปา การเกิดไฟปาในชวงฤดูแลว ตองจัดการมาตรการอนุรักษและเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไม
ตามทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12

ที่มา : กรมปาไม

2.7) ดานความมั่นคง
ดวยสภาพพ้ืนท่ีของกลุมจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกับพรมแดน สปป.ลาว ระยะทางตามแนว

ชายแดนยาวประมาณ 527 กิโลเมตร โดยมีแมน้ําเหือง และแมน้ําโขงก้ันพรมแดน มีชองทางธรรมชาติ
ท่ีเปนชองทางลักลอบขนถายสินคาหนีภาษี และการโจรกรรมรถยนตขามไปยังประเทศเพ่ือนบาน และเปน
ชองทางลักลอบนําเขายาเสพติด การคามนุษย นอกเหนือจากจุดผานแดนถาวร 6 แหง ไดแก จุดผานแดน
ถาวรสะพานมิตรภาพขามแมน้ําเหืองไทย-ลาว อําเภอทาลี่  จังหวัดเลย จุดผานแดนถาวรเชียงคาน
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จุดผานแดนถาวรคกไผ อําเภอปากชม จังหวัดเลย จุดผานแดนถาวรสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แหงท่ี 1 หนองคาย-เวียงจันทน และจุดผานแดนถาวรทาเรือเทศบาลเมืองหนองคาย
วัดหายโศก อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จุดผานแดนถาวรบึงกาฬ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ และจุดผอน
ปรน 10 แหง ในจังหวัดเลย 4 แหง ไดแก จุดผอนปรนบานเหมืองแพร อําเภอนาแหว จุดผอนปรนบานนาขา
อําเภอดานซาย จุดผอนปรนบานนากระเซ็ง อําเภอทาลี่ จุดผอนปรนบานหนองผือ อําเภอทาลี่ จุดผอนปรน
ในจังหวัดหนองคาย 4 แหง ไดแก  จุดผอนปรนบานสังคม อําเภอสังคม จุ ดผอนปรนบานหมอ
อําเภอศรีเชียงใหม จุดผอนปรนบานโพนพิสัย อําเภอโพนพิสัย จุดผอนปรนบานเปงจาน อําเภอรัตนวาป
จุดผอนปรนในจังหวัดบึงกาฬ 2 แหง ไดแก จุดผอนปรนบานหวยคาด อําเภอปากคาด และจุดผอนปรน
บานบุงคลา อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ
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นอกเหนือจากจุดผานแดนถาวร และจุดผอนปรน ตามชองทางธรรมชาติท่ีมีการลักลอบขนสิ่งของ
ผิดกฎหมาย เชน ในป พ.ศ.2558 มีการจับกุมการลักลอบนําเขายาบา ท่ีบานสีกาย อําเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย (ไทยรัฐออนไลน, 3 ก.พ.2558) จับกุมรถท่ีถูกโจรกรรมมาขณะกําลังนําขามแมน้ําเหือง
ท่ีบานหนองผือ อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย (ไทยรัฐออนไลน, 25 ก.พ.2558) จับกุมรถมอเตอรไซดขณะกังขน
ขามแมน้ําเหืองท่ีบานหนองผือ อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย (ขาวสด, 2 เม.ย.2558) จับกุมชาวเกาหลีเหนือ 7 คน
ขณะลักอบเขาประเทศไทยท่ีบานสีกาย อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย (ผูจัดการออนไลน, 17 พ.ย.2558)
เปนตน ป พ.ศ.2559 มีการจับกุมไมพะยูงขณะกําลังเตรียมขามแมน้ําโขงท่ีอําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย
(ผูจัดการออนไลน, 15 ก.พ.2559) จับกุมยืดยาบาสามแสนเม็ดขามแมน้ําเหือง ท่ีบานหนองผือ อําเภอทาลี่
จังหวัดเลย (ไทยรัฐออนไลน, 29 เม.ย.2559) เปนตน ในป พ.ศ.2560 จับกุมไมประดูขณะเตรียมสงออก
นอกประเทศท่ีอําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย (สยามรัฐ, 8 มี.ค.2560) มีการจับกุมลูกเสือปลาลักลอบ
นําเขามาจําหนายท่ีบานเปงจาน อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย (ไทยรัฐออนไลน, 16 ก.ค.2560) เปนตน

2.8) ดานสังคม
1. คุณภาพชีวิต

(1) ประชากร ในป พ.ศ.2559 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีจํานวน
ประชากร 3,615,080 คน ประกอบดวยประชากรจังหวัดบึงกาฬ 418,217 คน จังหวัดเลย จํานวน 630,411
คน จังหวัดหนองคาย จํานวน 509,567 คน จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 505,666 คน และจังหวัดอุดรธานี
จํานวน 1,551,219 คน (กรมการปกครอง, 2560) ประมาณการตามชวงอายุของประชากรจะเขาสูสังคมผูสูง
วัยอยางสมบูรณในป พ.ศ.2564 ประมาณการอัตราสวนการเปนภาระวัยแรงงานตอผูสูงวัย ในป พ.ศ.2573
คือ 2.4 ตอ 1 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2556)
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

(2) รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนของจังหวัดในกลุมจังหวัดยังต่ํากวา
ระดับประเทศ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลําภู และเลย รายได เฉลี่ยตอครัวเรือนสูงกวาในระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตารางท่ี 66 รายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน จําแนกตามภาค และจังหวัด พ.ศ. 2550 - 2558
(หนวย : บาท)

ภาค และจังหวัด 2550 2552 2554 2556 2558
ทั่วราชอาณาจักร 18,660 20,904 23,236 25,194 26,915
ภาคกลาง 18,932 20,960 20,822 26,114 26,601
ภาคเหนือ 13,568 15,727 17,350 19,267 18,952
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 12,995 15,358 18,217 19,181 21,094
ภาคใต 19,716 22,926 27,326 27,504 26,286

อุดรธานี 17,273 16,684 22,017 25,966 22,817
เลย 13,765 13,411 17,958 16,338 20,990
หนองคาย 12,885 14,467 16,979 18,058 21,207
หนองบัวลําภู 11,889 14,012 17,139 15,390 22,553
บึงกาฬ - - - 20,207 23,767

ที่มา : การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

(3) คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนครัวเรือน คาใชจายเฉลี่ยตอครัวเรือนของจังหวัดในกลุมจังหวัดยัง
สู ง กว า ระดั บภาค  ยก เ ว นจั งหวั ด เ ลย ท่ี มี ค า ใ ช จ าย เ ฉลี่ ย ต อ เ ดื อนครั ว เ รื อนต่ํ า ก ว า ใน ระดั บ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตารางท่ี 67 คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน จําแนกตามภาค และจังหวัด พ.ศ. 2549 – 2558
(หนวย : บาท)

ภาค และจังหวัด 2554 2555 2556 2557 2558
ทั่วราชอาณาจักร 17,403 18,766 19,061 20,892 21,157
ภาคกลาง 16,954 19,762 19,728 21,144 21,055
ภาคเหนือ 13,668 14,010 14,066 15,286 15,268
ภาคใต 19,686 20,645 20,372 21,016 21,293
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 14,375 14,277 15,092 16,284 17,032

อุดรธานี 19,086 18,347 21,439 21,620 22,535
เลย 15,155 14,314 14,916 15,789 16,232
หนองคาย 15,517 15,012 15,670 18,361 19,278
หนองบัวลําภู 16,381 13,356 13,664 17,622 18,761
บึงกาฬ - 17,098 20,283 20,073 23,697

ที่มา : การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

(4) จํานวนหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือน จํานวนหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนของจังหวัดในกลุมจังหวัด
ยังสูงกวาระดับภาค ยกเวนจังหวัดหนองคาย และหนองบัวลําภูจํานวนหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนต่ํากวา
ในระดบัภาคตะวันออกเฉียงหเนือ
ตารางท่ี 68 จํานวนหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือน จําแนกตามภาคและจังหวัด พ.ศ. 2541 - 2558

ภาค และจังหวัด 2550 2552 2554 2556 2558
ทั่วราชอาณาจักร 116,681 134,699 134,900 163,087 156,770
ภาคกลาง 112,342 131,902 109,168 145,588 142,056
ภาคเหนือ 110,702 119,726 122,454 137,059 145,346
ภาคใต 118,525 127,220 110,723 139,931 163,892
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 105,006 118,308 137,663 149,307 160,675

อุดรธานี 104,050 118,490 165,688 167,665 197,757
เลย 108,560 96,423 123,951 103,670 169,523
หนองคาย 93,981 62,462 64,424 80,636 107,736
หนองบัวลําภู 117,417 118,246 121,289 96,118 140,079
บึงกาฬ - - - 69,432 257,989

ที่มา : การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

(5) จํานวนคนจน จํานวนคนจนของแตจังหวัดในกลุมจังหวัดในป พ.ศ.2559 จังหวัดอุดรธานี
หนองบัวลําภู และบึงกาฬ มีจํานวนคนจนเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 16.43 และ 220 ตามลําดับ ในขณะท่ี
จังหวัดเลย และหนองคายจํานวนคนจนลดลง

ตารางท่ี 69 จํานวนคนจน (หนวย : พันคน)
จังหวัด 2555 2556 2557 2558 2559

อุดรธานี 127.4 92. 118.7 57.6 152.4
เลย 56.4 35.8 54.2 52.1 21.6
หนองคาย 43. 40.8 29.3 19.2 16.9
หนองบัวลําภู 145.5 131.4 77.3 46.2 47.8
บึงกาฬ 13.9 10.7 14.6 8.3 26.6
ที่มา : สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

ในขณะท่ีเสนความยากจน (Poverty Line) ดานรายจายของจังหวัดในกลุมจังหวัดตางมีคาต่ํากวา
เสนความยากจนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และของประเทศ
ตารางท่ี 70 เสนความยากจน (Poverty Line)

หนวย : บาท/คน/เดือน
2555 2556 2557 2558 2559

ทั่วประเทศ 2,492 2,572 2,647 2,644 2,667
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 2,696 2,775 2,832 2,827 2,841
อุดรธานี 2,164 2,261 2,350 2,313 2,372
เลย 2,173 2,272 2,314 2,287 2,351
หนองคาย 2,198 2,270 2,343 2,291 2,359
หนองบัวลําภู 2,200 2,281 2,347 2,344 2,393
บึงกาฬ 2,194 2,201 2,293 2,309 2,320
ที่มา : ขอมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ, ประมวลผลโดย สํานกัพฒันาฐานขอมูลและ
ตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช.

(6) แรงงาน สถานภาพแรงงานของจังหวัดและกลุมจังหวัด โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ
ไดสํารวจภาวะการทํางานของแรงงานประชากรในไตรมาสท่ี 1 ป พ.ศ.2560 ประมวลผลโดยศูนยขอมูล
แรงงานแหงชาติ กระทรวงแรงงาน พบวา

จังหวัดอุดรธานี แรงงานผูมีงานทํา 558,640 คน ผูวางงาน 12,360 คน และกําลังแรงงาน
ท่ีรอฤดกูาล จํานวน 34,390 คน

ที่มา : ศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติ กระทรวงแรงงาน

หนวยนับ : พันคน
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

จังหวัดเลย แรงงานผูมีงานทํา 310,480 คน

ที่มา : ศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติ กระทรวงแรงงาน

จังหวัดหนองคาย แรงงานผูมีงานทํา 213,820 คน ผูวางงาน 2,270 คน และกําลังแรงงาน
ท่ีรอฤดูกาล จํานวน 2,700 คน

ที่มา : ศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติ กระทรวงแรงงาน

จังหวัดหนองบัวลําภู แรงงานผูมีงานทํา 234,140 คน ผูวางงาน 2,200 คน และกําลังแรงงาน
ท่ีรอฤดูกาล จํานวน 290 คน

ที่มา : ศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติ กระทรวงแรงงาน

หนวยนับ : พันคน

หนวยนับ : พันคน

หนวยนับ : พันคน
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

จังหวัดบึงกาฬ แรงงานผูมีงานทํา 165,850 คน ผูวางงาน 960 คน และกําลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล
จํานวน 6,540 คน

ที่มา : ศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติ กระทรวงแรงงาน

(7) การศึกษา กลุมจังหวัดมีสถาบันการศึกษาระดับอุดรศึกษาภาครัฐ ท่ีสําคัญ 2 แหง ไดแก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนวิทยาเขต 2 แหง ไดแก
มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง จังหวัดเลย มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย และแตละจังหวัดยังมีสถานศึกษาวิชาชีพอ่ืนเพ่ือรองรับผูเรียน
ในแตละพ้ืนท่ีตามความตองการของตลาดแรงงาน

(8) สาธารณสุข จํานวนสถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาลศูนย (รพศ.) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีมีขีดความสามารถระดับตติยภูมิ

(Tertiary Care) มีจํานวนเตียงมากกวา 500 เตียง 1 แหง คือ โรงพยาบาลอุดรธานี
โรงพยาบาลท่ัวไป (รพท.) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เปนโรงพยาบาลประจําจังหวัดท่ัวไป

หรือโรงพยาบาลประจําอําเภอขนาดใหญท่ีมีขีดความสามารถระดับทุติยภูมิ (Secondary Care)
มีจํานวนเตียง 120 - 500 เตียง ไดแก โรงพยาบาลเลย โรงพยาบาลหนองคาย โรงพยาบาลหนองบัวลําภู
โรงพยาบาลบึงกาฬ และโรงพยาบาลกุมภวาป

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.) เปนโรงพยาบาลชุมชนประจําอําเภอสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข มีขีดความสามารถระดับปฐมภูมิ (Primary Care) หรือระดับทุติยภูมิ (Secondary Care)
ในบางแหง มีจํานวนเตียง 30 - 200 เตียง ไดแก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทาบอ จังหวัดหนองคาย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบานดุง จังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย จังหวัดเลย

นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลเอกชนไวคอยบริการประชาชนในจังหวัดของกลุมจังหวัด
ดวยเชนกัน การใหบริการทางสาธารณสุขของจังหวัดในกลุมจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับ สปป.ลาว มีผูเขามารับ
การรักษาชาวลาวตามโรงพยาบาลตามแนวชายแดนโดยเขามาทางจุดผานแดนตาง ๆ ท่ีราชการกําหนดไว
สามารถจําแนกเปน 3 กลุม ในกลุมแรกเปนผูมีรายไดสูง อาศัยในนครหลวงเวียงจันทน ในตัวเมืองของแขวง
นิยมเดินทางเขารับหารรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน หรือโรงพยาบาลศูนย กลุมท่ีสองเปนผูท่ีมีรายได
ปานกลางเขารับการรักษาตามคลินิกท่ีเปดใกลกับจุดผานแดนตาง ๆ และกลุมท่ีสามเปนกลุมผูมีรายไดนอยท่ี
อาศัยในชนบทเขามารับการรักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และ
สวนใหญไมมีคารักษาพยาบาลจายใหกับโรงพยาบาล เปนภาระท่ีโรงพยาบาลหลายแหงตามแนวชายแดนท่ีมี
จุดผานแดนตองรับภาระคาใชจายในสวนดังกลาวนี้

หนวยนับ : พันคน
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3. ศักยภาพดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (SWOT Analysis)

จากสวนท่ี 1 เปนขอมูลสภาพท่ัวไปของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เปนขอมูล
ท่ีบงชี้ถึงสภาพปจจุบันของกลุมจังหวัดตามแหลงขอมูลท่ีจัดเก็บ ในสวนท่ี 2 เปนการนําขอมูลจากเอกสาร
ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) (3) การประชุมกลุมยอย (Focus Group) การสํารวจ
(Survey) ท่ีมีหลักฐานเชิงประจักษมาวิเคราะห สังเคราะหในดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ดวย SWOT Analysis สํารวจสภาพการณภายในและสภาพการณภายนอกท่ีเปน
จุดแข็ง (Strength: S) จุดออน (Weakness: W) โอกาส (Opportunity: O) และอุปสรรค/ภาวะคุกคาม
(Threat: T) เพ่ือเปนขอมูลสําหรับการวิเคราะหและสังเคราะหในสวนอ่ืนตอไป ดังนี้

3.1 ศักยภาพดานเศรษฐกิจ
จุดแข็ง (Strength: S) จุดออน (Weakness: W)

1. ท่ีตั้งของกลุมจังหวัด มีความ
เชื่อมโยงติดตอกับ 3 ประเทศ
ไดแก สปป.ลาว เวียดนาม
และจี น  มี พ้ื น ท่ี ช า ยแดน
รวมกันระหวางกลุมจังหวัด
กับ สปป.ลาว จากอําเภอนา
แหว จังหวัดเลย ถึงอําเภอบึง
โ ข งหล ง  จั ง ห วั ดบึ ง ก า ฬ
ระยะทางยาวประมาณ 527
กิ โ ล เ ม ต ร  เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ
ประเทศเวียดนามผาน สปป.
ล า ว  ด ว ย เ ส น ท า ง ห ลั ก
หมายเลข 2E ในแขวงพงสาลี
เสนทางหมายเลข 6 ในแขวง
หั ว พั น  แ ล ะ  เ ส น ท า ง
หมายเลข 7 ในแขวงเซียง
ขวาง เขาสู เวียดนามตอน
เหนือ และเชื่อมโยงเวียดนาม
ต อ น ก ล า ง ด ว ย เ ส น ท า ง
หมายเลข 8 ในแขวงบอลิคํา
ไซ เชื่อมโยงกับประเทศจีน
ดวยเสนทางหมายเลข 4 ใน
แขวงไซยะบุลี และ เสนทาง
หมายเลข 13 ในแขวงหลวง

1. พื้นท่ีชายแดนติดตอไทย-สปปลาว ความยาวกวา 527 กิโลเมตร(1)(4)

มีชองทางธรรมชาติเปนชองทางลักลอบกระทําผิดกฎหมาย ไดแก การ
โจรกรรมรถยนตออกจากราชอาณาจักร การจําหนายสัตวปาสงวนตาม
อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดพันธุสัตวปาและพืชปา
ท่ีใกลสูญพันธุ (Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES) การคา
ยาเสพติด การคาไมตองหาม ไดแก ไมพะยูง การคามนุษย เปนตน

2. ดานทองเ ท่ียว สิ่ งดึ งดูดใจทางการทองเ ท่ียว ท่ีมนุษยสราง ข้ึน
(Historical and Cultural Attraction Factors) หรือ Man-made มี
นอยมาก รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities) ท่ีรองรับการ
เดินทางทองเท่ียว การเขาถึงได (Accessibilities) ของแหลงทองเท่ียว
เพ่ือดึงนักทองเท่ียวตางประเทศจากเมืองหลวงพะบาง สปป.ลาว
ซึ่งมีประมาณปละ 7 แสนคน นักทองเท่ียวตางประเทศจากเมืองเสียม
เรียบ กัมพูชา ซึ่งมีประมาณปละ 4 ลานคน(1)(2) ใหมาทองเท่ียวในกลุม
จังหวัด เพราะคนมีรายไดสูง และนักทองเท่ียวตางประเทศไมมา
ทองเท่ียวในกลุมจังหวัด

3. แรงจูงใจใหเกิดการลงทุน ขาดแรงจูงใจในการลงทุนท่ีมากพอ
โดยเฉพาะจากตางประเทศ

4. การบูรณาการทุกภาคสวนท้ังแนวราบและแนวตั้งขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคใน
พ้ืนท่ีของกลุมจังหวัดในการจัดการใหมีน้ําใชอยางเพียงพอในชวงฤดู
แลงเพ่ือการอุปโภค บริโภค การผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรม ยัง
ไมเปนระบบและมีประสิทธิภาพเพียงพอ

5. ไมเกิดผูประกอบการใหมลงทุนตอเนื่องในระยะยาว การรวมกลุม
ผูประกอบการท่ีมีอยูไมสามารถยกระดับขีดความสามารถการผลิตให
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จุดแข็ง (Strength: S) จุดออน (Weakness: W)
น้ําทา ทําใหกลุมจังหวัดมี
ความสะดวกในการติดตอ
เดินทาง การทําธุรกิจการคา
การลงทุน การบริการ และ
ทองเท่ียว กับ 3 ประเทศ

2. ดานโลจิสติกส (Logistics)
การคมนาคมขนสงเชื่อมตอ
กับ สปป.ลาว กลุมจังหวัดมี
สะพานเชื่อมโยง สปป.ลาว 2
แหง คือ สะพานมิตรภาพ
ขามแมน้ําเหือง ไทย-ลาว (ทา
ลี่ -แกนท าว ) และสะพาน
มิตรภาพขามแมน้ําโขง ไทย-
ลาว แหงท่ี 1 (หนองคาย-
เ วี ย ง จั น ท น ) ท่ี ส า ม า ร ถ
เชื่อมโยงไปยังประเทศจีน
และ เวี ยดนามตอน เหนื อ
ซึ่งเปนกลุมจังหวัดเดียวท่ีมี
ถนนมิตรภาพผาน 2 จังหวัด
คือจั งหวั ด อุดร ธานี  และ
หนองคาย ในอนาคตจะมี
โครงการกอสร า งสะพาน
มิตรภาพขามแมน้ําโขง ไทย-
ลาว แหงท่ี 5 (บึงกาฬ-ปาก
ซัน) ท่ีสามารถเชื่อมโยงไปยัง
เวียดนามตอนกลาง ทําให
กลุมจังหวัดมีการคมนาคมท่ี
สะดวกในการเดินทางติดตอ
กับ สปป.ลาว เวียดนาม และ
จีน

3. เ ข ต อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก ลุ ม
จังหวัดมีความพรอมรองรับ
การลงทุนอุตสาหกรรม การ
นิ ค ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ห ง
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย จั ด ตั้ ง นิ ค ม
อุ ต ส า ห ก ร ร ม อุ ด ร ธ า นี

สูง และไมมีการลงทุนในสาขาการผลิตตาง ๆ ในหวงโซการผลิตท่ี
เก่ียวของ

6. องคความรู (Know-how) ท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีท่ีจะนําไปใชงาน ยังไม
สามารถพัฒนาตอยอดองคความรูในการผลิตสินคาและการใหบริการ
การผลิตแปรรูปสวนใหญเปนข้ันตน องคความรูในการออกแบบหรือ
การพัฒนาสินคาและบริการอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดปญหาดานการพ่ึง
ภายนอกพ้ืนท่ี หรือจากตางประเทศ

7. ขาดผูสืบทอดอาชีพและองคความรูโดยเฉพาะอยางยิ่งในภาค
การเกษตรท่ีสืบทอดองคความรู และนํานวัตกรรมมาใชประโยชน ผล
จากการเคลื่อนยายแรงงานเขาสูภาคอุตสาหกรรมเปนจํานวนมาก
สงผลใหแรงงานฝมือดานงานศิลปหัตถกรรมมีจํานวนลดนอยลง หรือ
การท่ีคนรุนใหมท่ีออกไปเรียนตอในสถาบันการศึกษานอกพ้ืนท่ี เม่ือจบ
การศึกษาแลวไมไดกลับเขามาทํางาน ในพ้ืนท่ีภูมิลําเนาเดิม และ
ขาดทายาทในการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน เชน การทอผา การจัก
สาน การทําอาหารพ้ืนเมืองท่ีเปนเอกลักษณแสดงถึงวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน

8. ลักษณะการรวมกลุมจังหวัดมีท่ีตั้งทางภูมิศาสตรบางจังหวัดตั้งอยู
หางและกระจายมาก ทําใหจังหวัดในกลุมจังหวัดอยูหางไกล ไดแก
จังหวัดเลย หางจากจังหวัดบึงกาฬ ระยะทางกวา 320 กิโลเมตร ทําให
มีการทํากิจกรรมท่ีเชื่อมโยงกันนอย

9. จังหวัดชายแดนมีตนทุนทางธุรกิจสูง ไดแก ตนทุนการขนสงจาก
สวนกลางมาพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดจะสูงกวาจังหวัดในกลุมจังหวัดอ่ืน เพราะ
มีระยะทางท่ีไกลกวา

10. จํานวนหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนของจังหวัดในกลุมจังหวัดยังสูงกวา
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ป พ.ศ.2558 = 160,675 บาท)
ยกเวนจังหวัดหนองคาย และหนองบัวลําภูจํานวนหนี้สินเฉลี่ยตอ
ครัวเรือนต่ํากวาในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สงผลตอการบริโภค
การออม การลงทุน และปญหาสังคม

11. การเขาถึงแหลงเงินทุนของผูประกอบการนักลงทุนเพ่ือขอรับสิทธิ
พิเศษไดแกการกู เงินท่ีมีอัตราดอกเบี้ยต่ําเพ่ือลงทุนในพ้ืนท่ียังมี
ขอจํากัดตามเงือ่นไขของสถาบันการเงิน
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จุดแข็ง (Strength: S) จุดออน (Weakness: W)
บริหารงานโดย บริษัทเมือง
อุตสาหกรรมอุดรธานี จํากัด
อีกท้ังรัฐบาลไดประกาศจัดตั้ง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทํา
ใหกลุ มจั งหวัด มี ศักยภาพ
พร อม สํ า ห รั บ ก า ร ล ง ทุ น
อุตสาหกรรม

4. พืชเศรษฐกิจ กลุมจังหวัดมี
พ้ืนท่ีปลูกยางพารามากเปน
อั น ดั บ ห นึ่ ง ข อ ง ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เนื้อท่ี
ตนยางยืนตนในป พ.ศ.2559
คิดเปนรอยละ 47.12 ของ
ภาคฯ จังหวัดบึงกาฬมีเนื้อท่ี
ยืนตนยางพารามาก ท่ีสุด
796,485 ไร รองลงมาไดแก
จังหวัดเลย จํานวน 632,927
ไร จังหวัดอุดรธานี 525,551
ไ ร  จั ง ห วั ด ห น อ ง ค า ย
246,855 ไร และจังหวัด
หนองบัวลําภู 103,099 ไร
ต า ม ลํ า ดั บ ( สํ า นั ก ง า น
เศรษฐกิจการเกษตร, 2559)

5. ทรัพยากรธรรมชาติ แรธาตุ
ท่ีสําคัญ ไดแก โปแตซ ใน
พ้ืนท่ี อําเภอเมืองอุดรธานี
และอําเภอประจักษศิลปาคม
จังหวัดอุดรธานี ประโยชนท่ี
ไดจากผลิตภัณฑโปแตซ คือ
นํ า ม า ผ ลิ ต ปุ ย  ห รื อ เ ป น
สวนผสมของอาหารสัตว การ
ผลิตแกว สบูและ เซรามิก
เปนตน

6. การคาชายแดน พ้ืนท่ีกลุม
จังหวัดติดตอกับ     สปป.
ลาว มีจุดผานแดนถาวร และ
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

จุดแข็ง (Strength: S) จุดออน (Weakness: W)
จุดผอนปรน มากท่ีสุดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน
จุดผานแดนถาวร 6 แหง ใน
จังหวัดเลย 3 แหง หนองคาย
2 แหง และบึงกาฬ 1 แหง
จํานวนจุดผอนปรน 10 แหง
จังหวัดเลย 4 แหง หนองคาย
4 แหงและบึงกาฬ 2 แหง ถือ
เปนชองทางสําคัญของการคา
การลงทุน การบริการและ
กา รท อ ง เ ท่ี ย ว  ขอ งกลุ ม
จังหวัด

7. การทองเท่ียว มีทรัพยากร
ทางการทองเท่ียวท่ีโดดเดน
ไดแก  มรดกโลกบานเชียง
เ ส น ท า ง ท อ ง เ ท่ี ย ว เ ลี ย บ
ชายแดนไทย-สปป.ลาว จาก
จังหวัดเลย-หนองคาย-บึง
กาฬ เปนเสนทางทองเท่ียว
ธรรมชาติเลียบริมน้ําเหือง
แ ล ะ น้ํ า โ ข ง  มี ทิ ว ทั ศ น ท่ี
สวยงาม และจุดแวะพักชมวิว
การทองเท่ียวเชิงธรรม การ
ปฏิบัติธรรม เชน วัดผาตาก
เสื้อ อําเภอสังคม จังหวัด
หนองคาย วัดเจติยาศรีวิหาร
หรือวัดภูทอก อําเภอศรีวิไล
จังหวัดบึงกาฬ เปนตน การ
ท อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง นิ เ ว ศ  ใ ช
ประโยชนจากพ้ืน ท่ีชุ มน้ํ า
กุ ด ทิ ง  แ ล ะ บึ ง โ ข ง ห ล ง
จั ง ห วั ด บึ ง ก า ฬ เ พ่ื อ ก า ร
ท อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง นิ เ ว ศ  เ ชิ ง
ประวัติศาสต ไดแก สุสาน
ห อ ย ล า น ป  จั ง ห วั ด
หนองบัวลําภู(1)(2)(3)(4)
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

จุดแข็ง (Strength: S) จุดออน (Weakness: W)
8. อัตลักษณของแตละจังหวัด

ใ น ก ลุ ม จั ง ห วั ด จั ง ห วั ด
อุดรธานี เปนเมืองเศรษฐกิจ
การคา การบริการ จังหวัด
เ ลย  เ มื อ งท อ ง เ ท่ี ย วทา ง
ธรรมชาติเชิงนิเวศ จังหวัด
หนองคาย ความเปนเมืองนา
อยู จังหวัดหนองบัวลําภู เปน
ดิ น แ ด น แ ห ง ธ ร ร ม  มี
เกจิ อาจารย ท่ี ประพฤติ ดี
ปฏิบัติชอบ ไดแก หลวงปูขาว
อนาลโย มีความเปนเมือง
ธรรมชาติ จังหวัดบึงกาฬ มี
พ้ืนท่ีปลูกยางพารามากท่ีสุด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(1)(2)(3)

โอกาส (Opportunity: O) อุปสรรค/ภาวะคุกคาม (Threat: T)
1. การเติบโตเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยในชวง 10 ป
ข า งหน า  มี แนว โน ม ท่ี จ ะ
ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 3.3-4.3
(คากลางประมาณการ รอย
ล ะ 3 . 8 ) ส ง ผ ล ต อ ก า ร
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
กลุ ม จั งหวั ด  ซึ่ ง จ ะ ทํ า ให
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ ข า สู ก ลุ ม
ประเทศรายไดสูงในป พ.ศ.
2 5 7 1 -2 5 7 4 ใ น ข ณ ะ ท่ี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  ฉบับ ท่ี 12
(พ.ศ.2560-2564) เรงรัดให
เศรษฐกิจสามารถขยายตัว
เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 5.0
ตอป

2. อัตราการเติบโตของประเทศ
เพื่อนบาน สปป.ลาว มี

1. จีนขยายการคา การลงทุน ตามนโยบายเสนทางสายไหมทางบกและ
เสนทางสายไหมทางทะเล (One Belt, One Road: OBOR) จะ
กอใหเกิดการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน ถนน ทาเรือ ทางรถไฟ ทอสง
กาซและน้ํามัน สงผลตอนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีอยูตาม
แนวเสนทางดังกลาว ในขณะท่ีประเทศไทยเปนเปาหมายการท่ีจะออก
สูทะเลของจีนผานโครงขายคมนาคมทางถนน ตามเสนทาง R3A และ
R4 ใน สปป.ลาว และทางราง ท่ีอยูระหวางการกอสรางเสนทางรถไฟ
จากคุนหมิงมาเวียงจันทน การเปดเสนทางเดินเรือตามลําน้ําโขงจาก
เมืองจิ่งหงมายังอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เชื่อมโยงถึงเมือง
หลวงพะบาง และไซยะบุลี เสนทางถนน ทางราง และทางน้ํา จึงเปน
เสนทางสงออกสินคาของจีน ไดแก  ผลไม เ มืองหนาว อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส ท่ีจะแยงสวนแบงทางการตลาดของสินคาไทยท้ังใน
สปป.ลาว เวียดนาม กัมพูชา และในประเทศไทยดวย

2. อุปสรรคทางการคาท่ีไมใชมาตรการทางภาษี (Non-Tariff
Barriers: NTBs) และมาตรการ ท่ีมิใชภาษี (Non-Tariff
Measures: NTMs) จากประเทศคูคาของไทยมีมากข้ึน มักไมชัดเจน
ไดแก การควบคุมปริมาณขอกําหนดในการนําเขาสินคาบางชนิด การ
ตรวจสอบคุณภาพสินคา การตรวจสอบแหลงกําเนิดสินคา การกําหนด
มาตรการมาตรฐานดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

จุดแข็ง (Strength: S) จุดออน (Weakness: W)
อัตราการเติบโตเฉลี่ย 5 ปท่ี
ผานมารอยละ 7.3 เวียดนาม
รอยละ 6.3 (CIA Factbook,
2017) เ ป น โ อ ก า ส ข อ ง
ผู ป ร ะ ก อ บ กา ร จ า ก ก ลุ ม
จังหวัดในการลงทุน การคา
การบริการและการทองเท่ียว
รวมถึงการชิ้ทธิพิเศษ GSP,
MFN ของท้ังสองประเทศเพ่ือ
เชื่อมโยงหวงโซการผลิตใน
พ้ืนท่ีกลุมจังหวัดได

3. กลุมจังหวัดตั้งอยูใกลนคร
หลวงเวียงจันทน เมืองหลวง
ของ สปป.ลาว ในป  พ.ศ.
2558 มี ป ร ะ ช า ก ร ก ว า
821,000 คน (ศูนยสถิติ
แหงชาติลาว, 2559) มีเขต
เศรษฐกิจท่ีสําคัญ 5 แหง
ไดแก  เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เ วี ย ง จั น ท น -ล อ ง แ ท ง ค
บริเวณเชิงสะพานมิตรภาพ
ขามแมน้ําโขง ไทย-ลาว แหง
ท่ี 1 เปนเขตบริการการคา
ก า รท อ ง เ ท่ี ย ว  เ ขต นิ ค ม
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ค า
เวียงจันทน -โนนทอง เปน
ท่ีตั้ ง เขตอุตสาหกรรมวีต า
พ า ร ค (Vientiane
Industrial & Trade Park:
VITA Park) เปนเขต
อุตสาหกรรมแปรรูป เขต
เ ศ รษ ฐ กิ จ เ ฉพ าะด ง โพ สี
บริเวณสถานีรถไฟทานาแลง
เปนเขตลงทุนทางการคา การ
ท อ ง เ ท่ี ย ว  เ ข ต พั ฒ น า
เศรษฐกิจกวมลวม ไชยเชษฐา

Phyto Sanitary:  SPS) เปนตน ซึ่งผูประกอบการในพ้ืนท่ีตองติดตาม
ขาวสารขอปฏิบัติท่ีถูกตองในการคาใหเปนปจจุบัน

3. การ ได รั บสิทธิพิ เ ศษทางภาษีศุ ลกากร เปน      การ ท่ัว ไป
(Generalized System of Preference: GSP) และ หลักการปฏิบัติ
เยี่ยงชาติท่ีไดรับความอนุเคราะหอยางยิ่ง (Most-Favored National
Treatment: MFN) จากประเทศพัฒนาแลวของ สปป.ลาว กัมพูชา
และเวียดนาม สงผลตอการยายฐานการผลิตไปยังกลุมประเทศ
ดังกลาว แทนการลงทุนในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด มีการตกลงรวมกันระหวาง
รัฐบาล สปป.ลาว กับประเทศจีน และเวียดนาม ในการพัฒนาเขต
อุตสาหกรรมท่ีแขวงบอลิคําไซ ตรงขามจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งกําลังจะขอ
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ท่ีจะทําใหนักลงทุนมีทางเลือกลงทุนมากกวาท่ี
จะลงทุนในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด(2)

4. สภาพถนนใน สปป.ลาว และเวียดนาม มีการปรับปรุงใหดีข้ึน(1)(2) มี
โครงการกอสรางถนนสี่ชองทางจราจรจากเวียงจันทน ผานทาง
จังหวัดเดียนเบียน ของเวียดนามเพ่ือเชื่อมตอไปกรุงฮานอย เม่ือ
โครงการแลวเสร็จการขนสงท่ีมีความสะดวกทําให การคาระหวาง
สปป.ลาวกับเวียดนามเพ่ิมข้ึน ลดบทบาทความสําคัญของการคากับ
ไทยท่ีผานทางกลุมจังหวัด อีกท้ังทําใหมีการแขงขันทางโลจิสติกสจาก
ตางประเทศ การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมดานโลจิสติกส สงผล
ตอการแขงขันดานโลจิสติกสของผูประกอบการในพ้ืนท่ีของไทย

5. โครงสรางพื้นฐานภายในกลุมจังหวัดยังไมมีประสิทธิภาพท่ีดีพอ
ไดแก รูปแบบการขนสงยังไมสามารถปรับเปลี่ยนใหมีประสิทธิภาพมี
ความเชื่อมโยงระหวางโหมดราง-ถนน ทางน้ํา ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต

6. การสรางเข่ือนกั้นแมน้ําโขง(1)(4) เข่ือนจิ่งหงในจีน ท่ีสงผลกระทบตอ
ไทย โดยเฉพาะกลุมจังหวัดท่ีมีการใชประโยชนจากลําน้ําโขง และ ใน
สปป.ลาว คือเข่ือนไซยะบุลี สงผลตอระดับแมน้ําโขง ในอนาคต สปป.
ลาว มีโครงการกอสรางเข่ือนหลวงพะบาง และโครงการศึกษาการ
กอสรางเข่ือนปากชม ท่ีจะสงผลทําใหยากในการบริหารจัดการการใช
ประโยชนในการผลิตทางการเกษตร การประมงในลําน้ําโขง และการ
ทองเท่ียวตามลําน้ําโขง

7. การขาดแคลนแรงงานในชวงฤดูการทําการเกษตร แรงงานภาคเกษตร
ในพ้ืนท่ีภาคอีสานลดนอยลงอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนผลจากการขยายตัว
ของกิจการในภาคอุตสาหกรรม และแรงจูงใจในเรื่องคาตอบแทนท่ีสูง
กวาเม่ือเปรียบเทียบกับคาตอบแทนจากการ จางงานในภาคเกษตร
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
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จุดแข็ง (Strength: S) จุดออน (Weakness: W)
เปน เขตอุตสาหกรรมเบา
มีโครงการกอสรางโรงกลั่น
น้ํามันปโตรเคมีลาว-จีน และ
เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุ
ห ล ว ง  มี ก า ร ล ง ทุ น
อสังหาริมทรัพยโดยนักลงทุน
จีน ทําใหผูประกอบการนัก
ลงทุนในกลุมจังหวัดมีโอกาส
มากในการเขาไปทําธุรกิจ
การคา การลงทุน การ
บริการและทองเท่ียว ในเขต
เศรษฐ กิจของนครหลว ง
เวียงจันทน สปป.ลาว ดวย
ความใกล ของ พ้ืน ท่ี  และ
ความสัมพันธระหวางเมือง
ชายแดนรวมกัน นอกจากนี้
ก า ร ข ย า ย เ ส น ท า ง จ า ก
หนองบัวลําภูไปยังอําเภอศรี
เชียงใหม จังหวัดหนองคาย
ซึ่ ง ตร งข าม กับนครหลว ง
เวียงจันทน เปนโอกาสของ
จั งหวัดหนองบัวลํ าภู ท่ีจะ
เชื่อมโยงการคา การลงทุนกับ
นครหลวงเวียงจันทนดวย

4. นโยบายของรัฐบาลสงเสริม
สนับสนุนเขตอุตสาหกรรม
ในพื้นท่ีกลุมจังหวัด เพ่ือจะ
กระตุ น ให เ กิ ดการล ง ทุน
อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี ไดแก
จั ด ตั้ ง นิ ค ม อุ ต ส า หก ร ร ม
อุ ด ร ธ า นี  ส ง เ ส ริ ม
อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ป า ห ม า ย
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยาน
ย น ต  อุ ต ส า ห ก ร ร ม
อิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรม
ยางพาราข้ันปลาย และศูนย



 93
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4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

จุดแข็ง (Strength: S) จุดออน (Weakness: W)
Logistics นิคมอุตสาหกรรม
หนองคาย ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษหนองคาย
ส ง เ ส ริ ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เปาหมาย อุตสาหกรรมแปร
รูปผลิตผลทางการเกษตร
อุตสาหกรรมอาหาร และ
เ ค รื่ อ ง ดื่ ม  อุ ต ส าหกร รม
ป ร ะ ก อ บ ชิ้ น ส ว น
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส  แ ล ะ
เ ค รื่ อ ง ใ ช ไ ฟ ฟ า แ ล ะ
อุตสาหกรรมโลจิสติกส เขต
พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พิ เ ศ ษ
กําหนดใหพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชน
เ มื อ ง ห น อ ง ค า ย ใ ห เ ป น
ศูนยกลางโลจิสติกส  การ
คมนาคมขนส ง ท้ั ง ในและ
ตางประเทศ ศูนยกระจาย
สินคาจุดผานแดนเศรษฐกิจ
การคาและการลงทุน (คา
ปลีก-คาสง) ศูนยกลางการจัด
ประชุมกระจายสินคา และ
ยานพาณิชกรรม ท่ีจะสงเสริม
ใหเกิดการลงทุน การจางงาน
การคาขายและบริการตอไป
ใชโอกาสจากการท่ี สปป.ลาว
ได รับสิทธิ พิ เ ศษทางภา ษี
ศุลกากรเปนการท่ัวไป และ
หลักการปฏิบัติ เยี่ยงชาติ ท่ี
ไดรับการอนุเคราะหอยางยิ่ง
นํ า By-product จ า ก ก า ร
ผลิตน้ําตาลใน สปป.ลาวเขา
มาแปรรูปข้ันกลางและข้ัน
ปลายตอไป

5. ดานโลจิสติกส (Logistics)
ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ  ก า ร
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

จุดแข็ง (Strength: S) จุดออน (Weakness: W)
พัฒนาการขนสงระบบราง
กรุงเทพ-หนองคาย โครงการ
กอสรางรถไฟทางคู คาดวา
จะแลวเสร็จในป พ.ศ.2565
โ ค ร ง ก า ร ก อ ส ร า ง ร ถ ไ ฟ
ค ว า ม เ ร็ ว สู ง  จ ะ เ ริ่ ม
ดําเนินการหลังจากป พ.ศ.
2565 การขยายเสนทาง
เชื่อมตอจากจังหวัดเลยไป
อํ า เ ภ อ ห ล ม สั ก  จั ง ห วั ด
เพชรบูรณ ทําใหกลุมจังหวัด
สามารถเชื่ อม โยงและใช
ประโยชนทางการคา การ
ล ง ทุ น  ก า ร บ ริ ก า ร แ ล ะ
ท อ ง เ ท่ี ย ว ต า ม แ น ว เ ส น
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-
ต ะ วั น ต ก (East-West
Economic Corridor:
EWEC) ท่ีจะเชื่อมโยงไปยัง
เมียนมาผานทางอําเภอแม
สอด จังหวัดตาก ภายนอก
ประ เทศ โ คร งการ รถ ไฟ
ความเร็วสูงจากคุนหมิง (จีน)-
เวียงจันทน (สปป.ลาว) ได
เริ่มดําเนินการกอสรางจาก
ชายแดนจีน-สปป.ลาว เขามา
ในพ้ืนท่ีของ สปป.ลาว แลว
คาดวาจะแลวเสร็จในป พ.ศ.
2565 จะสงผลตอระบบการ
ขนสงคน สินคา และธุรกิจ
เก่ียวของ เชน การจัดการ
คลังสินคา การกระจายสินคา
กา รบริห า รจั ดการ โหมด
เปลี่ยนถายสินคาใหมีความ
เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ โ ค ร ง ส ร า ง
พ้ืนฐานเดิม รวมถึงการขนสง
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4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

จุดแข็ง (Strength: S) จุดออน (Weakness: W)
ทา งอาก าศ ท่ี มี สน ามบิ น
นานาชาติ อุ ดร ธ านี  และ
สนามบินศุลกากรเลย เปนตน
กลุมจังหวัดจะไดประโยชน
จากโครงการ ท่ีจะเ กิด ข้ึน
โอกาสการขนสงสินคาของ
กลุมจังหวัดจะกระจายได
สะดวกและเร็วข้ึน

6. การคาชายแดน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กลุม
จั ง ห วั ด มี มู ล ค า ก า ร ค า
ชายแดนรวมรองจากกลุม
จั ง ห วั ด ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
2 ก า ร เ พ่ิ ม มู ล ค า ก า ร ค า
ชายแดนโดยใชประโยชนการ
มีจุดผานแดนไทย-สปป.ลาว
มากท่ีสุดของภาคฯ และใช
โอกาสท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต
ของโครงสรางพ้ืนฐานระบบ
รางในประเทศ และนอก
ประเทศ      ท่ีจะอํานวย
ความสะดวกการขนสงสินคา
การกระจายสินคาไดเพ่ิมข้ึน
และระยะทางไกลมากข้ึน

7. อุตสาหกรรมการแปรรูป
ยางพารา ข้ันกลาง และข้ัน
ปลาย ดวยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ซึ่งกลุมจังหวัดมี
ความได เปรียบท่ีมีวัตถุดิบ
ยางพารามาก ท่ีสุดในภาค
ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ
สามารถลดตนทุนหลักดาน
การขนสงวัตถุดิบ การแปรรูป
ยางพาราใชปูลาดพ้ืนท่ีขุด
ส ร ะ เ ก็ บ กั ก น้ํ า ใ ช เ พ่ื อ
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จุดแข็ง (Strength: S) จุดออน (Weakness: W)
การเกษตร นอกจากนี้ การ
ตอยอดการแปรรูปข้ันกลาง
และข้ันปลายของออย และ
มันสํ าปะหลั ง  การทําเวช
สําอาง Bio-Plastic เปนตน
ดวยการวิจัยและพัฒนาทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ
สรางมูลคาเ พ่ิมให เ กิดการ
ลงทุนในพ้ืนท่ี

8. เ ข่ื อน ไซยะ บุ ลี เ ม่ื อ ก า ร
ก อ ส ร า ง แ ล ว เ ส ร็ จ ใ น ป
พ.ศ.2562 ประโยชนท่ีไดรับ
น อ ก จ า ก ก า ร ผ ลิ ต
กระแสไฟฟ าแล ว  การใช
ป ร ะ โ ย ช น จ า ก น้ํ า
เพ่ือการเกษตรจึงเปนโอกาส
ในการเขาไปลงทุน ดาน
การเกษตรในแขวงไซยะบุลี
รวมถึงการใช ประโยชน
ดานการทองเท่ียวเชื่อมโยง
ระหวางจังหวัดเลย-ไซยะบุลี-
หลวงพะบาง ตามเสนทาง
หมายเลข 4 และตามเสนทาง
ลําน้ําโขง ซึ่งในอนาคต สปป.
ลาว มีโครงการท่ีจะกอสราง
เข่ือนก้ันน้ําโขงในแขวงหลวง
พะบาง และโครงการกอสราง
เข่ือนปากชมชายแดนไทย-
สปป.ลาว

9. การทองเท่ียว พัฒนาแหลง
ทองเท่ียวเดิม ท้ังแหลง
ทองเท่ียวทางธรรมชาติ เชน
ท ะ เ ล บั ว แ ด ง  เ ป น ต น
ประเพณีวัฒนธรรม ความ
เชื่อม เชน บั้งไฟพญานาค คํา
ชะโนด เปนตน สรางเสนทาง
เ ชื่ อ ม โ ย ง ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว
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จุดแข็ง (Strength: S) จุดออน (Weakness: W)
รวมกันระหวางเมืองมรดก
โ ล ก  บ า น เ ชี ย ง จั ง ห วั ด
อุดรธานี เมืองหลวงพะบาง
และทุงไหหิน แขวงเซียงขวาง
สปป.ลาว และขยายใหเกิด
เ ส น ท า ง ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว
เชื่อมโยงกับแหลงทองเท่ียว
อ่ื น ใ น ก ลุ ม จั ง ห วั ด แ ล ะ
ระหวางกลุมจังหวัดในภาค
ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ
ภาคเหนือ สปป.ลาว และ
เวี ยดนาม ร วม ถึ งการ ใช
ประโยชนทางการทองเท่ียว
จ า ก เ ส น ท า ง ร ถ ไ ฟ  จ า ก
สนามบินนครราชสีมา และ
ข อ น แ ก น  เ พ่ิ ม จํ า น ว น
นักทองเท่ียวข้ึน

10. ก า ร ผ ลิ ต เ ข า สู เ ก ษ ต ร
อินทรีย การบริหารจัดการ
พ้ืน ท่ีการ เกษตร (Zoning)
ทําเกษตรอินทรีย การปลูก
พืชผักปลอดสารพิษ ตามริม
ลําน้ําโขงจําหนายตลาดคนรัก
สุ ขภ าพในประ เทศ  และ
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศ
ในเมืองหลวงพะบาง

3.2 ศักยภาพดานสังคม
จุดแข็ง (Strength: S) จุดออน (Weakness: W)

1. สภาพสังคมธุรกิจในกลุมจังหวัดประกอบดวย
กลุมคนท่ีมีภูมิหลังตางกันและหลากหลาย มี
พ้ืนฐานในการประกอบธุรกิจท่ีขยันและอดทน
เปนแกนหลักในการพัฒนาธุรกิจของแตละเมือง
ในกลุมจังหวัด และมีการรวมกลุม

2. กลุมจังหวัดมีวัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบาน
เชน ผีตาโขน ลายผาไหมทองถ่ินแตละจังหวัด มี
ประวัติศาสตรท่ียาวนาน เชน มรดกโลกบานเชียง

3. มีพระสงฆผูเครงครัดเปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ทําใหมีผูสนใจมาปฏิบัติธรรมในแตละจังหวัดใน

1. การเปนสังคมผูสูงวัยอยางสมบูรณแบบ ในป
พ.ศ.2564 และมีแนวโนมท่ีอยูตามลําพังและตอง
พ่ึงพาตนเองมากข้ึน ผูสูงวัยสวนใหญในกลุม
จังหวัดประสบปญหาการเขาถึงเทคโนโลยี เชน
การเขาถึงและใชเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการเงิน
(Financial Technology: FINTECH มีความ
แตกตางกันทําใหเกิดชองวางของการเขาถึง

2. จํานวนแรงงานในพ้ืนท่ีลดลงจากการเขาสูสังคมผู
สูงวัย และการอพยพของแรงงานไปประกอบอาชีพ
นอกพ้ืนท่ีท้ังในสวนกลาง และเขตอุตสาหกรรมใน
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จุดแข็ง (Strength: S) จุดออน (Weakness: W)
กลุมจังหวัดเปนจํานวนมาก และมีชื่อเสียงใน
ระดับประเทศและนานาชาติ มีศาสนสถาน ท่ี
พุทธศาสนิกชนมากราบไหวบูชา กระแสความ
เชื่อความศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เชน คําชะโนด

ภาคตะวันออก

โอกาส (Opportunity: O) อุปสรรค/ภาวะคุกคาม (Threat: T)
1. ใชวัฒนธรรมและประเพณีท่ีมีอยูเปนทุนในการ

สงเสริมการทองเท่ียวของกลุมจังหวัด
1. เ ป น สั ง ค มสู ง วั ย อย า งสม บู ร ณ เ ม่ื อ สิ้ น สุ ด

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12
ประชากรผูสูงวัยของกลุมจังหวัดผลิตภาพทางการ
ผลิตลดลง เปนภาระการพ่ึงพิงของผูสูงวัยตอวัย
แรงงาน

2. แรงงานท่ีมีทักษะเฉพาะทางจะขาดแคลนมาก เชน
เม่ือเขามูสังคมสูงวัยจะมีความตองการผูดูแลคนสูง
วัย หรือ การเขาสูสังคมดิจิตอล กลุมอาชีพท่ีขาด
แคย  ได แก  นั ก วิ เ ค ราะห ข อ มู ลขนาด ใหญ
นักวิเคราะหท่ีชํานาญทางเทคโนโลยีทางการเงิน
Blockchain Engineer เปนตน ขณะท่ีแรงงาน
ทักษะต่ําจะตกงาน ทํางานต่ํากวาขีดความสามารถ
ไ ม ส า ม า ร ถ ค า ด ก า ร ณ ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาดแรงงาน

3. การเคลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกท่ีรวดเร็ว
ข้ึนในยุคดิจิตอล(1)ทําใหอัตลักษณและความเปน
ตัวตนของแตละทองถ่ินลดลง เชน การแตงงานกับ
ชาวตางชาติ การอพยพไปทํางานตางถ่ิน การรับ
กระแสวัฒนธรรมท่ีแตกตางโดยไมกลั่นกรอง

3.4 ศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จุดแข็ง (Strength: S) จุดออน (Weakness: W)

1. มีพื้นท่ีชุมน้ําท่ีมีความระดับนานาชาติ ไดแก เขต
หามลาสัตวปาบึงโขงหลง และกุดทิง จังหวัดบึง
กาฬ เปนพ้ืนท่ีอนุรักษและการจัดใหมีการใช
ประโยชนของพ้ืนท่ีชุมน้ําอยางชาญฉลาดในทุก ๆ
ดาน เพ่ือยับยั้งการสูญหายของพ้ืนท่ีชุมน้ําในโลก

2. มีแรธาตุธรรมชาติท่ีสามารถนํามาใชประโยชน
ทางเศรษฐกิจในกลุมจังหวัด ไดแก  มีการขอ
ประทานบัตรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ือ
อุตสาหกรรมกอสราง จํานวน 25 ราย หินประดับ

1. พื้นท่ีชุมน้ําท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติ ท่ี
ตองระมัดระวังในการพัฒนาพ้ืนท่ี เชน การ
พัฒนาเพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวในเขตหามลาสัตว
ปาบึงโขงหลง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ(1)

2. ความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรถาไม
มีการบริหารจัดการท่ีดีจะมีแนวโนมรุนแรงมาก
ข้ึน ไดแก  โครงการเหมืองโปแตซ จังหวัด
อุดรธานี

3. พื้นท่ีสวนใหญมีการบริหารจัดการน้ําท้ังในเชิง
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จุดแข็ง (Strength: S) จุดออน (Weakness: W)
ชนิดหินแกรนิค 4 ราย ทองคํา 6 ราย เหล็ก 9
ราย แบไรต 2 ราย และ ทรายแกว 1 ราย มีแหลง
แรโปแตซ ซึ่งตองมีเทคโนโลยีและการจัดการท่ี
เหมาะสมท่ีจะนํามาใชประโยชน มีแหลงกาซ
ธรรมชาติ เปนตน(1)

ปริมาณและคุณภาพไมมีประสิทธิภาพท่ีดีพอใน
การใหมีน้ําเพียงพอในฤดูแลงใชสําหรับการ
อุปโภค บริโภค การผลิตภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคการเกษตร(2)(3)

4. กา ร ใช ส า ร เ ค มี ใ น กา ร เพิ่ ม ผลผลิ ต ทา ง
การเกษตร เชน ขาว ออย และยางพารา ยังขาด
การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ (2)

โอกาส (Opportunity: O) อุปสรรค/ภาวะคุกคาม (Threat: T)
1.สรางความรวมมือกับ สปป.ลาว ในการจัดการ

ดานสิ่งแวดลอมรวมกัน เชน การจัดการขยะ การ
จัดการปาไม ในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย หนองคาย และ
บึงกาฬ ท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกับ แขวงไซยะบุลี แขวง
เวียงจันทน เขตนครหลวงเวียงจันทน และขวงบอ
ลิคําไซ ของ สปป.ลาว

2.การท อง เ ท่ี ยวเ ชิ งนิ เ วศ ในพื้ น ท่ี ชุ มน้ํ า ท่ี มี
ความสําคัญระดับนานาชาติตามอนุสัญญา
แรมซาร (Ramsar Convention) หรืออนุสัญญา
วาดวยพ้ืนท่ีชุมน้ําท่ีมีความสําคัญระหวางประเทศ
ได แก  น้ํ า โ ข ง  ท่ี ไห ลผ าน พ้ืน ท่ี จั งห วั ด เ ล ย
หนองคาย และบึงกาฬ หนองหานกุมภวาป
จังหวัดอุดรธานี กุดทิง อําเภอเมือง และ เขตหาม
ลาสัตวปาบึงโขงหลง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึง
กาฬ พ้ืนท่ีชุมน้ําระดับชาติ ไดแก เขตหามลาสัตว
ปาหนองหัวคู อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี
หนองกอมเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
และลุมน้ําโมงตอนลาง อําเภอศรีเชียงใหม อําเภอ
ทาบอ จังหวัดหนองคาย (สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2560)

3.โอกาสในการนําทรัพยากรแรธาตุมาใชจากการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมท่ีใช
แรโปแตสเปนวัตถุดิบการผลิตท่ีมากข้ึน

1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
สงผลตอปริมาณผลผลิตทางการเกษตร และ
ราคาท่ีผันผวน ท่ีจะสงผลตอรายไดเกษตรกรไม
แนนอน

2. อุปสรรคทางการคาท่ีไมใชมาตรการทางภาษี
(Non-Tariff Barriers: NTBs) และมาตรการ
ท่ีมิใชภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs)
ความรวมมือ ขอตกลง เพ่ือลดการเปลี่ยนแปลง
ดานสภาพภูมิอากาศท่ีมีมากข้ึนสงผลตอการ
แขงขันทางการตลาดของผูผลิตในพ้ืนท่ี

สรุปผลจากการวิเคราะห สังเคราะห ศักยภาพดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
พบวา กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีจุดเดนในเรื่องท่ีตั้ง มีสภาพพ้ืนท่ีชายแดนติดตอกับ
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สปป .ลาว  ท่ี ส ามารถเชื่ อม โยงการค า  การลง ทุน  การบริ การ  ท อง เ ท่ียว  กับกลุ มจั งหวั ด ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ตอนกลาง และตอนลาง 1 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 สามารถ
ท่ีจะเชื่อมโยงกับตางประเทศตามศักยภาพดานโลจิสติกส (Logistics) ดวยระบบการคมนาคมขนสงติดตอกับ
พ้ืนท่ีภายในประเทศ ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก และติดตอกับ สปป.ลาว ดวยสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว ขามแมน้ําเหือง ติดตอถึงจีนตอนใตตามเสนทางหมายเลข 4 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ขามแมน้ําโขง
แห ง ท่ี 1 ท่ี เชื่อมโยงไปยั งเ มืองหลวงพะบาง แลวยั ง เชื่ อมตอไปยั งจีนตอนใต  และกรุ งฮานอย
ประเทศเวียดนาม ถาโครงการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงท่ี 5 ดําเนินการแลวเสร็จก็จะเปด
เสนทางจากกลุมจังหวัดไปยังเวียดนามตอนเหนือ และตอนกลางตอไป ในขณะท่ีดานการทองเท่ียวมี
ความโดดเดน บานเชียง มรดกโลก ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับเมืองมรดกโลกหลวงพะบาง และทุงไหหิน มีจุดเดน
การทองเท่ียวตามลําน้ําโขง การใชประโยชนปลูกพืชพักปลอดภัยริมลําน้ําโขง มีความพรอมของพ้ืนท่ีสําหรับ
การลงทุนอุตสาหกรรม เชื่อมโยงถึงโอกาสในการเพ่ิมมูลคาการคาชายแดนท่ีขยายไปสูการคาตางประเทศ

สถานการณและโอกาสในการพัฒนากลุมจังหวัด จากผลการวิเคราะห สังเคราะห ศักยภาพ
ดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําใหมองเห็นสถานการณสําคัญท่ีทําใหกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีโอกาสในการพัฒนาเปาหมายเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของ
จังหวัดและกลุมจังหวัดใหมากข้ึนตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ หลุดพนจากกับดักประเทศท่ีมีรายได
ปานกลาง (Middle Income Trap: MIT) ดังนี้

1. การคาชายแดนเช่ือมโยงประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และจีน กลุมจังหวัด
มีศักยภาพท่ีตั้งมีพรมแดนติดตอกับ สปป.ลาว ระยะทางกวา 527 กิโลเมตร มีจุดผานแดนถาวร 6 แหง
จุดผอนปรน 10 แหง ศักยภาพเดิมของพ้ืนท่ีมีผูประกอบการคาชายแดนท่ีสามารถพัฒนาเปนผูสงออกไปยัง
ประเทศกัมพูชา เมียนมา เวียดนาม และจีน จากความสะดวกของเสนทางคมนาคมขนสง การเชื่อมตอ
ของเสนทางจากจังหวัดเลยไปอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ เชื่อมตอเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) สามารถขยายการคา การลงทุน การบริการ
แทองเท่ียวไปยังเมียนมา การสงออกไปกัมพูชามีผูประกอบการภายในกลุมจังหวัดสงออกสินคาผานชองจอม
จังหวัดสุรินทร เขาไปยังกัมพูชา อีกท้ังในสวนของประเทศ สปป.ลาว และเวียดนาม มีการพัฒนา
ถนนเชื่อมโยงนครหลวงเวียงจันทน-กรุงฮานอย รวมถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงจากนครคุนหมิง
ประเทศจีน-นครหลวงเวียงจันทน สปป.ลาว ท้ังนี้ก็ตองสอดคลองและเชื่อมโยงกับสถานการณและโอกาสใน
การพัฒนากลุมจังหวัดในดานการลงทุน การบริการและการทองเท่ียว และปจจัยภายนอกท่ีเก่ียวของ ไดแก

1.1 ระบบโลจิสติกส เปนกลุมจังหวัดเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีถนนมิตรภาพผาน
2 จังหวัด มีโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในประเทศ โครงการรถไฟทางคู ท้ังขนาดทางกวาง 1.000 เมตร
และขนาดทางมาตรฐาน 1.435 เมตร เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมภายในประเทศ เสนทางกรุงเทพ-หนองคาย
คาดวาจะแลวเสร็จในป พ.ศ. 2564 และตอดวย โครงการรถไฟความเร็วสูง คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
อนุมัติใหการรถไฟแหงประเทศไทยพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานรถไฟความเร็วสูง ชวงกรุงเทพฯ–หนองคาย
ระยะท่ี 1 ชวงกรุงเทพฯ–นครราชสีมา เชื่อมตอระบบคมนาคมขนสงทางรางกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน
และประเทศจีน โดยชวงท่ี / คาดวาจะเริ่มดําเนินการหลังจากป พ.ศ.2564

โครงการกอสรางรถไฟความเร็วสูงจากคุนหมิง (จีน)-เวียงจันทน (สปป.ลาว) เปนโครงการกอสราง
เสนทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงระหวางนครคุนหมิงของจีนและนครหลวงเวียงจันทนของสปป.ลาว
เปนสวนหนึ่งของเสนทางรถไฟสายคุนหมิง-สิงคโปร ภายใตยุทธศาสตร One Belt, One Road ของจีน
รัฐบาล สปป.ลาว ไดมีการลงนามขอตกลงกับบริษัทรับเหมากอสรางเม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ.2559 เริ่มการ
กอสรางในเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 มีมูลคาประมาณ 6 พันลานดอลลารสหรัฐ ระยะทางกวา 427 กิโลเมตร
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คาดวาจะแลวเสร็จในป พ.ศ.2564 รางรถไฟมีขนาด 1.435 เมตร คาดวาจะแลวเสร็จในป พ.ศ.2564 ซึ่งจะทํา
ใหการขนสงจากจีนไปยังประเทศตาง ๆ มีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน

เสนทางรถไฟฯ ผานเขตเศรษฐกิจพิเศษบอเต็นแดนคํา แขวงหลวงน้ําทา ซึ่งเปนศูนยกระจายสินคา
และแหลงธุรกิจบันเทิง ชายแดนเมืองบอเต็น สปป.ลาว-เมืองโมหาน เขตปกครองตนเองสิบสองปนนา จีน
ปลายทางเสนทางรถไฟฯ ท่ีนครหลวงเวียงจันทนมีเขตเศรษฐกิจพิเศษเวียงจันทน-ลองแทงค บริเวณเชิง
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงท่ี 1 เขตนิคมอุตสาหกรรมการคา เวียงจันทน-โนนทอง เปนท่ีตั้งเขต
อุตสาหกรรมวีตาพารค (VITA Park) เขตเศรษฐกิจเฉพาะดงโพสี บริเวณสถานีรถไฟทานาแลง เขตพัฒนา
เศรษฐกิจไชยเชษฐา โดยจีน-สปป.ลาว รวมทุนทําโรงกลั่นน้ํามันปโตรเคมีลาว-จีน และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ
บึงธาตุหลวง มีโครงการอสังหาริมทรัพยโดยนักลงทุนจีน รวมเขตเศรษฐกิจในนครหลวงเวียงจันทน 5 แหง

โอกาสของกลุมจังหวัดในการเชื่อมโยงการคา การลงทุน การทองเท่ียวและบริการ ท่ีจะขยายตัว
เพ่ิมข้ึนอีกมาก และเปนชองทางขยายสูตลาดจีน ซึ่งรถไฟความเร็วสูงนี้จะเชื่อมตอมายังไทยและสามารถ
เชื่อมโยงกับรถไฟความเร็วสูงภายใตโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor: EEC) ท่ีเชื่อมกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน ในอนาคต

1.2 เกษตรอินทรีย โดยการจัดการแปลงใหญ ไดรับมาตรฐานสากล
1.3 อุตสาหกรรม ความพรอมของพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดท่ีมีทรัพยากรแรธาตุ เชน โปแตซ ทองคํา แบไรต

เหล็ก และแรธาตุอ่ืน ๆ (กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร, 2560) เปนตน สามารถนํามาใช
ประโยชนการผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่งข้ึนกับเทคโนโลยีท่ีจะนํามาใชในกระบวนการผลิต มีการจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี  โดยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ. ) รวมกับ บริ ษัท
เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จํากัด จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี เปนนิคมอุตสาหกรรมอันดับท่ี 56 ของ
กนอ. ในบริเวณ ต.โนนสูง และ ต.หนองไผ อ.เมือง จ.อุดรธานี มีพ้ืนท่ีประมาณ 2,213-3-12 ไร
กําหนดอุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนตและประกอบรถยนต อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมยางพาราข้ันปลาย อุตสาหกรรมการแปรรูปสินคาเกษตร อุตสาหกรรมสนับสนุน
การผลิต ศูนยกระจายสินคา (Distribution Center: DC) และศูนย Logistics รวมถึงมีแนวคิดจัดทําสถานี
บรรจุและแยกสินคากลอง (Inland Container Depot: ICD) ปจจุบันอยูระหวางการกอสรางนิคม
อุตสาหกรรม ท่ีคาดวาจะเปนฐานการผลิตสินคาอุตสาหกรรมท่ีสําคัญเพ่ือสงออกไปยัง สปป.ลาว เวียดนาม
และจีน โดยผานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย นครพนม และมุกดาหาร คาดจะเริ่มดําเนินการในป
พ.ศ.2561

สิทธิประโยชนตาม พรบ.กนอ.ท่ีไมเก่ียวกับภาษี (Non-Tax Privileges) ไดแก สามารถถือครองท่ีดิน
ในนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือประกอบกิจการ สามารถนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือผูชํานาญการเขามาทํางาน
คูสมรส และบุคคลในอุปการะเขามาอยูในราชอาณาจักร ผูประกอบการตางชาติสามารถสงเงินตรา
ตางประเทศออกนอกประเทศได

สิทธิประโยชนดานภาษี (Tax Privileges) ไดรับยกเวนคาธรรมเนียมอากรขาเขา ภาษีมูลคาเพ่ิม
ภาษีสรรพสามิตสําหรับเครื่องจักรและวัตถุดิบ ไดรับยกเวนอากรขาออก ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีสรรพสามิต
สําหรับวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ ไดรับยกเวนหรือคืนคาภาษีอากรสําหรับเครื่องจักร และวัตถุดิบ

นอกจากนี้ยังไดรับสิทธิประโยชนตามคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (Board Of Investment:
BOI) ตามประเภทกิจการ และไดรับสิทธิประโยชนเพ่ิมเติมตามคุณคาของโครงการ (Multi-based
Incentives) เชน การวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) การฝกอบรมเทคโนโลยีข้ันสูง
การพัฒนา Local Suppliers การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ เปนตน
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กนอ.ใหบริการ ศูนยบริการเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Service: OSS) สําหรับผูประกอบการ
ในการยื่นคําขออนุมัติอนุญาต เชน การอนุญาตใชท่ีดินกอสราง การขอรับสิทธิประโยชนดานภาษีอากร
การถือกรรมสิทธิ์ ท่ีดิน การขอนําคนตางดาวเขามาอยูและทํางานในราชอาณาจักร ใหบริการตออายุ
ใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) และวีซา (VISA) ใหแกชางเทคนิคและผูชํานาญการท่ีเปนคนตางดาว

โอกาสของนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี อยู ในโครงขายระบบคมนาคมขนสง ท่ีสําคัญ ไดแก
เชื่ อมโยง พ้ืน ท่ี เศรษฐกิจสวนกลางในประเทศ ดวยถนนหมายเลข 2 หรือ ถนนมิตรภาพ และ
เชื่อมโยงตางประเทศไปยัง นครหลวงเวียงจันทน สปป.ลาว ไปสูประเทศจีนตามเสนทางหมายเลข 13
ใน สปป.ลาว ได นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม
และมุกดาหาร เพ่ือเชื่อมโยงไปยังเวียดนามผานทางเสนทางหมายเลข 8, 9 และ 12 ใน สปป.ลาว
โดยมีระยะทางโดยประมาณจากจังหวัดอุดรธาน-ีนครพนม 252 กิโลเมตร อุดรธานี-มุกดาหาร 278 กิโลเมตร
และการเชื่อมโยงกับระบบรางท้ังรถไฟทางคู และรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-หนองคาย

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย เกิดข้ึนจากการท่ีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ (กนพ.) ออกประกาศ กนพ. 2/58 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2558 เรื่อง กําหนดพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ระยะท่ี 2 จังหวัดหนองคาย จํานวน 718-0-35.8 ไร ประกอบดวยอําเภอเมือง และอําเภอสระไคร
รวม 2 อําเภอ 13 ตําบล พ้ืนท่ีอําเภอเมือง ใน 12 ตําบล 1). ต.คายบกหวาน 2).ต.ในเมือง 3)ต.บานเดื่อ 4).
ต.พระธาตุบังพวน 5).ต.โพธิ์ชัย 6).ต.โพนสวาง 7).ต.มีชัย 8).ต.เวียงคุก 9).ต.สีกาย 10).ต.หนองกอมเกาะ
11).ต.หาดคํา 12).ต.หินโงม พ้ืนท่ีอําเภอสระใคร ใน ต.สระใคร ไดกําหนดใหบริเวณชุมชนเมืองหนองคาย
เปนศูนยกลางโลจิสติกส การคมนาคมขนสงท้ังในและตางประเทศ ศูนยกระจายสินคาจุดผานแดนเศรษฐกิจ
การคาและการลงทุน (คาปลีก-คาสง) ในบริการระดับภูมิภาคลุมแมน้ําโขง อีกท้ังยังเปนศูนยกลาง
การจัดประชุมกระจายสินคา ยานพาณิชกรรม โดยกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายท่ีใหการสงเสริม ไดแก
กลุมอุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการท่ีเก่ียวของ กลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุงหม
และเครื่องหนัง กลุมอุตสาหกรรมโลจิสติกส กลุมนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม กลุมอุตสาหกรรมสนับสนุน
การทองเท่ียว

กรมธนารักษเปดโอกาสใหเอกชนเขารวมประมูลเสนอโครงการลงทุนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษหนองคาย เม่ือเดือนกุมภาพันธ 2560 โดยมีมาตรการจากหนวยงานท่ีเก่ียวของออกมาตรการสงเสริม
การลงทุน ไดแก

- การตั้ง ศูนยบริการเบ็ดเสร็จดานการลงทุนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชื่อมโยงกับ
ศูนยประสานการบริการดานการลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

- กรมศุลกากร ลดจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของผูขอจัดตั้งคลังสินคาทัณฑบนท่ัวไปจากเดิม
10 ลานบาท เหลือ 5 ลานบาท หรือตามท่ีอธิบดีเห็นควร

- ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ยกเวนคาธรรมเนียมจัดการเงินกูและไดรับวงเงิน
หมุนเวียนระยะสั้นเพ่ิม มีระยะเวลาปลอดการชําระเงินคืนเงินตน 2 ประยะเวลาผอนชําระคืนเงินกู
สูงสุด 15 ป และโดยอัตราดอกเบี้ยพิเศษในปท่ี 1 เทากับ Prime Rate รอยละ - 2.50 ตอป
ปท่ี 2-8 เทากับ Prime Rate รอยละ - 1.5 ตอป และปท่ี 9-15 เทากับ Prime Rate รอยละ -1.00 ตอป

- กระทรวงแรงงาน กําหนดการออกใบอนุญาตทํางานใหคนตางดาวท่ีเขามาทํางานในลักษณะไป-กลับ
หรือตามฤดูกาล
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- กระทรวงมหาดไทย ใหผูวาราชการจังหวัดท่ีเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จัดตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือบริหารจัดการแรงงานตางดาวโดยกําหนดแนวทาง รูปแบบ วิธีการดําเนินการ รวมถึงจํานวน
แรงงานตางดาวท่ีจะเขามาทํางานใหสอดคลองกับความตองการในแตละพ้ืนท่ี

- กระทรวงการตางประเทศ อยูระหวางเรงรัดติดตามผลการพิจารณารางความตกลงวาดวยการ
ขามแดนระหวางไทย-ลาว เพ่ือใหแรงงานลาวสามารถเขามาทํางานในลักษณะไป-กลับอยางถูกตอง
ตามกฎหมายได

- สํานักงานตรวจคนเขาเมือง จัดทําโครงการระบบฐานขอมูลลายพิมพนิ้วมืออัตโนมัติ (E-Fingerprint)
ควบคุมการเดินทางเขา-ออกในพ้ืนท่ี 18 ดานตรวจคนเขาเมืองรวมพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เพ่ือเตรียมการรองรับการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังในรูปแบบของบัตรผานแดน
บัตรสีชมพู (ใบอนุญาตทํางานของแรงงานตางดาวท่ียังไมไดพิสูจนสัญชาติ (ไมมีหนังสือเดินทาง))
และสมารทการด)

- การจัดใหเชาท่ีดินราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย กําหนดใหมีระยะเวลาการเชา
50 ปและอาจตอสัญญาเชาไดอีก 50 ป อัตราคาเชา 24,000 บาทตอไรตอป ใหปรับเพ่ิมรอยละ 15
ทุก 5 ป มีคาธรรมเนียมการจัดใหเชาท่ีดินตอไรตอ 50 ป 160,000 บาท โดยสามารถชําระครั้งเดียว
ณ วันจัดใหเชา หรือผอนจาย โดยยกเวนการชําระใน 5 ปแรก (ปท่ี 1-5) แลวผอนชําระในปท่ี 6-10
(5 ป) ท้ังนี้อัตราดอกเบี้ยเปนไปตามอัตราตลาด
โอกาสการพัฒนาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย เปนชองทางการคาชายแดนของไทย

กับ สปป.ลาว ท่ีมีมูลคาการคาชายแดนสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกับการคาชายแดนผานดานอ่ืน ๆ ระหวาง
ไทย-สปป.ลาว อยูใกลกับสนามบินอุดรธานี ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร สามารถเชื่อมโยงกับ
นครหลวงเวียงจันทน หลวงพะบาง สปป.ลาว ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร ไดท้ังทางถนน และทางรถไฟ
ซึ่งเชื่อมโยงตอเนื่องลงมาถึงกรุงเทพฯ ซึ่งจะมีระบบรถไฟทางคู และรถไฟความเร็วสูง ซึ่งจะชวยสนับสนุน
การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี

นิคมอุตสาหกรรมหนองคาย ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย การดําเนินการจะเปน
ในรูปแบบเอกชนเปนผูลงทุน พัฒนา และใหบริการระบบสาธารณูปโภค โดยระยะเวลากอสรางคาดวา
จะแลวเสร็จพรอมเปดใหดําเนินการประมาณป 2563

อุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร โอกาสในการนําผลผลิต
ทางการเกษตรจากแขวงไซยะบุลีท่ีมีความสมบูรณของดินและน้ํานํามาแปรรูปในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด รวมถึง
การ อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมประกอบชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส และเครื่องใชไฟฟา
อุตสาหกรรมโลจิสติกส

โอกาสการพัฒนาของนิคมอุตสาหกรรมหนองคาย เม่ือเปดดําเนินการเต็มรูปแบบแลวคาดวาจะทําให
เกิดมูลคาการลงทุนไมนอยกวา 97,000 ลานบาท การจางงานไมนอยกวา 22,000 คน เพ่ือรองรับ
การขยายตัวภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเชื่อมโยงไปยังประเทศ สปป.ลาว และจีน

โอกาสในการเชื่อมโยงการผลิตข้ันกลาง และข้ันปลาย จากเขตพัฒนาเศรษฐกิจในนครหลวง
เวียงจันทน รวมถึงจากเขตเศรษฐกิจพิเศษบอเต็นแดนคํา ท่ี สปป.ลาว ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
เปนการท่ัวไป และหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติท่ีไดรับการอนุเคราะหอยางยิ่ง เม่ือการคมนาคมระบบรางเสร็จ
สมบูรณ เพ่ือท่ีจะเชื่อมโยงการคา การลงทุน การทองเท่ียวไปสูประเทศจีนตอไป โดยเฉพาะอุตสากรรมการ
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แปรรูปยางพารา และพัฒนาอุตสาหกรรมข้ันกลางและข้ันปลายเ พ่ือสรางมูลคาเ พ่ิมให กับออย
และมันสําปะหลัง

2. การบริการและการทองเท่ียว โอกาสพัฒนาการทองเท่ียวและธุรกิจภาคบริการท่ีเก่ียวของ
จากการพัฒนาเสนทางทองเท่ียวเชื่อมโยงรวมกันระหวางกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1
กับกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ในรูปแบบการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ธรรมชาติ พ้ืนท่ีตนน้ํา พ้ืนท่ีชุมน้ํา
เสนทางธรรมะ เสนทางทองเท่ียวตามลําน้ําโขง ซึ่งมีวัฒนธรรมประเพณีเปนเอกลักษณท่ีโดดเดน เปนทุน
ในการสงเสริมการทองเท่ียของกลุมจังหวัด การสรางเสนทางทองเท่ียวเชื่อมโยงมรดกโลกบานเชียง
จังหวัดอุดรธานี เมืองหลวงพะบาง แขวงหลวงพะบาง และทุงไหหิน แขวงเซียงขวาง สปป.ลาว รวมถึง
การทองเท่ียวตามลําน้ําโขงเชื่อมโยงกับ สปป.ลาว จากการกอสรางเข่ือนไซยะบุลี และโครงการกอสรางเข่ือน
หลวงพะบาง การพัฒนาและสรางแหลงทองเท่ียวแหงใหม (Man-made) ตามความตองการของตลาด
แนวโนมจะมีนักทองเท่ียวจีนเขามาประเทศไทยมากข้ึน และเดินทางทองเท่ียวไปยังแหลงทองเท่ียวท่ีมี
ความสะดวกในการเขาถึง

ศักยภาพของกลุมจังหวัดเพ่ือตอยอดการพัฒนา ผลการศึกษา วิเคราะห สังเคราะห
ศักยภาพดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงสถานการณและโอกาส
ในการพัฒนากลุมจังหวัด ศักยภาพของกลุมจังหวัดเพ่ือตอยอดการพัฒนาเปาหมายเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ
มวลรวมของกลุมจังหวัดใหสูงข้ึน โดยมีแรงขับปจจัย (Driving Forces) ภายในกลุมจังหวัด 5 ดาน ไดแก

1. นิคมอุตสาหกรรม และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กลุมจังหวัดฯ มีนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี
และนิคมอุตสาหกรรมหนองคาย และมีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย เปนกลไกขับเคลื่อนท่ีจะทําให
เ กิดการขยายการลงทุน ในปจจุบันอยู ในสถานะการเริ่มตนดํา เนินการ ปญหาในการขับเคลื่อน
นิคมอุตสาหกรรมและเขตพัฒนาเศรษฐกิจใหดําเนินการไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
อยางไรนั้นจะตองพิจารณาแนวทางการแกไขปญหาท่ีเปนขอจํากัด อุปสรรค ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
นิคมอุตสาหกรรมและเขตพัฒนาเศรษฐกิจ และการกําหนดระยะเวลาท่ีคาดวาจะแกไขปญหา อุปสรรค
ใหแลวเสร็จเพ่ือใหกลไกขับเคลื่อนได

2. ระบบโลจิสติกส กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดเปรียบในสภาพภูมิประเทศ
ติดตอกับ สปป.ลาว มากกวาทุกกลุมจังหวัดท่ีมีชายแดนติดตอกับ สปป.ลาว การเชื่อมโยงสภาพแวดลอม
ทางโลจิสติกสของ สปป.ลาว และเวียดนามท่ีมีผลตอโลจิสติกสของประเทศ และกลุมจังหวัด ใหเกิดประโยชน
ตอการคา การลงทุน การทองเท่ียวและบริการ เพราะ สปป.ลาว มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยรอยละ 7 ตอป
เขตปกครองตนเองกวางซีจวง ของจีน อัตราการเติบโตป พ.ศ.2557 รอยละ 8.5 ป พ.ศ.2558 รอยละ 8.1
มณฑลยูนนาน อัตราการเติบโต ป พ.ศ.2557 รอยละ 8.1 ป 2558 รอยละ 8.7% เวียดนามกําหนด
ทิศทางการพัฒนาประเทศเปนประเทศอุตสาหกรรมในป ค.ศ.2020 นอกจากนี้ สปป.ลาว และเวียดนาม
มีสภาพถนนท่ีดีข้ึนท่ีจะสงผลกระทบดานบวก ทําใหการขนสงสินคาจากจีน เวียดนาม และประเทศอ่ืนเขามา
สปป.ลาว และกลุมจังหวัด มากข้ึน และเร็วข้ึน การกระจายสินคาจากกลุมจังหวัดไปตางประเทศเร็วข้ึน
และมากข้ึน แตก็มีผลกระทบดานลบ ไดแก สวนแบงการตลาดของสินคาไทยลดลง การเขามาแยงตลาด
ในพ้ืนท่ี อิทธิพลของจีนท่ีจะขยายลงมายัง สปป.ลาว เวียดนาม และไทย โดยเฉพาะพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด
และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผานเครือขายคมนาคมตามนโยบาย One Belt, One Road ของจีน
ซึ่งจะตองหาวิธีการแกไข และพัฒนาผูประกอบการในพ้ืนท่ีใหมีขีดความสามารถแขงขันได
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ในขณะท่ีระบบโครงขายคมนาคมโครงการรถไฟทางคู และรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-หนองคาย
ท่ีจะยนระยะเวลาการเดินทางคน สินคา การเตรียมความพรอมพัฒนาระบบเชื่อมตอจากระบบรางไปยังพ้ืนท่ี
สรางความเชื่อมโยงถนนภายในจังหวัด/กลุมจังหวัด และระหวางกลุมจังหวัด เพ่ือเชื่อมตอกับเสนทางระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) เปดเสนทางสูประเทศเมียนมา
และเม่ือระบบคมนาคมทางรางภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสร็จสมบูรณก็จะสามารถเชื่อมโยงกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจกับพ้ืนท่ีระเบียงตะวันออก (Eastern Economic Corridor: ECC) ขยายไปยังกัมพูชา
และกลุมประเทศในอาเซียนและตางประเทศตอไป การบริหารจัดการพ้ืนท่ีชายแดนใหมีประสิทธิภาพ
กําหนดจุดแวะพัก/กระจายสินคาภายใน ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเชื่อมโยงระหวางประเทศ

3. การคาชายแดน กลุมจังหวัดฯ มีความไดเปรียบท่ีเปนพ้ืนท่ีชายแดนมีจุดผานแดนถาวร 6 แหง
จุดผอนปรน 10 แหง ตลอดแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว ระยะทางกวา 527 กิโลเมตร โอกาสขยายมูลคา
การคาชายแดน การคาผานแดน เพ่ิมมากข้ึน แมปจจุบันรายการสินคาสงออกใน 10 อันดับแรกของแตละ
ดานไมแตกตางกันมาก ไดแก รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ น้ํามันดีเซล ผลิตภัณฑเหล็กและเหล็กกลา
เชื้อเพลิงอ่ืน ๆ ปูนซิเมนต เครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล สินคาอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ซึ่งสวนใหญผลิต
จากสวนกลาง หรือนิคมอุตสาหกรรมในภาคกลาง ภาคตะวันออก เปนสินคาในพ้ืนท่ีนอยมาก สินคานําเขา
จาก สปป.ลาว สวนใหญเปนสินคาข้ันกลางนํามาเปนปจจัยการผลิตในประเทศ แร ผลิตภัณฑจากพืช เปนตน
มีปริมาณและมูลคาไมมากนัก สวนสินคานําเขาจากจีน สวนใหญเปนอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด
และสวนประกอบ พืชและผลิตภัณฑจากพืชอ่ืน ๆ เปนตน การผลิตสินคาประกอบ หรือสินคาทดแทนในพ้ืนท่ี
เพ่ือสงออกจึงเปนแนวทางการพัฒนาของกลุมจังหวัด

4. การทองเท่ียวและบริการ จากการท่ีจํานวนนักทองเท่ียวเดินทางเขามาในกลุมจังหวัดฯ มี
แนวโนมเพ่ิมข้ึน การตั้งเปาหมายดึงนักทองเท่ียวท่ีมีรายไดสูง นักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีเดินทางไปทองเท่ียว
ในเวยีงจันทน วังเวียง หลวงพะบาง ซึ่งมีปละประมาณ 7 แสนคน ใหมาทองเท่ียวในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดเพ่ิมข้ึน
โดยใชความสะดวกของการคมนาคมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต สรางเสนทางการทองเท่ียวใหเกิดการเชื่อมโยง
ระหวางจังหวัดภายในกลุมจังหวัด เชื่อมโยงกับเมืองเปาหมายไดแก หลวงพะบาง สปป.ลาว ฮาลองเบย
เวียดนาม และเม่ือระบบคมนาคมสะดวก การดึงนักทองเท่ียวตางชาติจากเมืองเสียมเรียบ กัมพูชา
ซึ่งมีนักทองเท่ียวตางชาติปละกวา 4 ลานคน ใหเขามาทองเท่ียวยังแหลงทองเท่ียวของกลุมจังหวัด
ซึ่งตองบริหารจัดการแหลงทองเ ท่ียวท่ีมีอยู เดิมให มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย การพัฒนาสราง
แหลงทองเท่ียวใหม (Man-made) เพ่ือเจาะกลุมเปาหมายนักทองเท่ียวแตละชาติ เชน นักทองเท่ียวจีน
นิยมทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ป พ.ศ.2559 มีนักทองเท่ียวจีนกวา 5 แสนคน ทองเท่ียวเชิงสุขภาพใชจายกวา
50,000 บาทตอคน และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน โดยไทยเปนเปาหมายหนึ่งท่ีนักทองเท่ียวจีนกลุมนี้ตองการเดินทาง
มาพัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีมีอยูเดิมท้ังแหลงทองเท่ียวธรรมชาติ ธรรม มรดกโลก แหลงประวัติศาสตร
แหลงทองเท่ียวบรรพชีวิน โดยบูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน
เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการรวมกัน

5. เกษตรอินทรีย กําหนดทิศทางการผลิตภาคการเกษตรมุงสูเกษตรอินทรียท่ีจะนําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการเกษตรมาใชเพ่ือเพ่ิมผลผลิตตอหนวยพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย เชน การควบคุมสภาพภูมิอากาศ
ดิน น้ํา แสงแดด ใหสามารถทําผลผลิตไดผลผลิตไดตลอดปในสภาพโรงเรือน เปนตน รวมกับการปรับ
วิถีการผลิตสูเกษตรอินทรีย ของ Smart Farmers การกําหนด Smart Area หรือ พ้ืนท่ีเกษตรและ
ภาคการเกษตรมีศักยภาพ การตั้งกลุมหรือสถาบันการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เชน
Smart Group เพ่ือใหไดสินคาเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความตองการของตลาด หรือ Smart
Agriculture Products
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวัลําภู บึงกาฬ) รอบป 2562

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับทบทวน

6. การพัฒนาทุนมนุษย องคประกอบท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนากลุมจังหวัดฯ
ใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว ตองนําศักยภาพของแตละบุคคลในภาคสวนท่ีเก่ียวของท้ังภาคราชการ เอกชน
ประชาสังคม และประชาชนท่ัวไป มามีสวนรวมในการดําเนินงาน การพัฒนาศักยภาพของมนุษย
ควรเปนกระบวนการตอเนื่อง ตั้งแตการสรรหา การคัดเลือก นํามาสูการพัฒนา จัดใหมีระบบการประเมิน
การพัฒนาความสามารถ การฝกอบรม ใหการศึกษา

กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนากลุม จังหวัดฯ กลไกการขับเคลื่ อน
แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579)
แผลแผนพัฒนากลุมจังหวัด 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) มีความเก่ียวของกับภาระงานของหลายหนวยงาน
ท้ังภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน และภาควิชาการ ในรูปของประชารัฐ จําเปนท่ี
จะตองบูรณาการงานและการทํางานรวมกัน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

1. บทบาทหนาท่ีของจังหวัดและกลุมจังหวัด บูรณาการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 4 ป (พ.ศ.2561-2564) รวมกับภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
ประชาชน สถาบันการศึกษา ในรูปแบบประชารัฐ

2. จังหวัดและกลุมจังหวัด มีบทบาทหนาท่ี สงเสริม สนับสนุน ประสานงาน อํานวยความสะดวก
ใหกับทุกภาคสวน ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ระยะ 4 ป (พ.ศ.2561-2564) ไปสูความสําเร็จ โดยเฉพาะสงเสริม สนับสนุน ใหเกิดการลงทุนในพ้ืนท่ี

3. บทบาทของภาคเอกชน ประชาสังคม และประชาชน มีหนาท่ีในการขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ใหบรรลุตามวิสัยทัศน  เปาหมาย
และยุทธศาสตรการพัฒนาแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ระยะ 4 ป (พ.ศ.2561-2564)

ท้ังนี้  กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) ใหมีคณะกรรมการรวมภาครัฐ
และเอกชนเพ่ือแกไขปญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประสานดําเนินงานรวมกับ
กรอ.กลุมจังหวัด และกรอ.จังหวัด คณะกรรมการกํากับติดตามและบูรณาการแผนยุทธศาสตร 20 ป
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในการบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 4 ป (พ.ศ.2561-2564) ใหเกิดเปนรูปธรรม
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ปจจัยความสําเร็จของการพัฒนา (Key Success Factor: KSF)
1. ภาครั ฐสนับสนุน  ส ง เสริม และพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรการ พัฒนากลุ มจั งหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 4 ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ือใหเกิดการลงทุนในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด
เพ่ิมข้ึนจากนักลงทุนในพ้ืนท่ี นอกพ้ืนท่ี ท้ังในประเทศและตางประเทศ

2. การขับเคลื่อนสูเกษตรอุตสาหกรรมชั้นนํา ตามหวงโซการผลิต ตองสรางความรวมมือการผลิต
รวมกันตามหวงโซการผลิตใหมากข้ึนระหวางจังหวัด กลุมจังหวัด และประเทศเพ่ือนบาน ในการผลิตสินคา
ข้ันกลางหรือข้ันปลาย สินคาทดแทนกัน

3. สนับสนุน สงเสริม และพัฒนาใหการพาณิชยกรรมขยายพ้ืนท่ีเพ่ือกระจายสินคาและการบริการ
ตามความตองการของตลาดใหมากข้ึนท้ังในและตางประเทศ

4. การท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน ระยะเวลาการดําเนินโครงการแตละชวงตองมีการยกระดับเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและสรางมูลคาเพ่ิม







