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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

 

 
 

  
ส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
 
 
 

1. สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
2. การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.  ข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
4. ทิศทางหรือนโยบายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

(SWOT Analysis) 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

1. สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
 กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนในท้องถิ่นใน
จังหวัดของจังหวัดทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัด รวมทั้งภำคเอกชนในกลุ่มจังหวัด เพื่อน ำไปประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำ     
กลุ่มจังหวัดตำมที่ ก.น.จ. ก ำหนด สรุปความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ดังต่อไปนี้ 

1.1 ความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 
 1)  กำรพัฒนำผลผลิตทำงกำรเกษตรให้ได้มำตรฐำนในรูปแบบของเกษตรปลอดภัย ควรพิจำรณำควำมต้องกำร
ของชุมชนท้องถิ่นโดยให้ควำมสนใจกำรพัฒนำประเด็นปัจจัยกำรผลิต อันได้แก่ ปริมำณและคุณภำพน้ ำ ดิน และสิ่งแวดล้อม 
พันธุ์พืชและสัตว์ที่มีคุณภำพ เพื่อต่อยอดไปสู่ระบบกำรค้ำกำรลงทุนและอุตสำหกรรมกำรเกษตร 
 2)  กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในสังคมเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงวัฒนธรรมและเทคโนโลยี ปัญหำที่นิ่งเฉยไม่ได้ 
คือกำรส่งเสริมควำมรู้ในเร่ืองกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
กำรบริหำรจัดกำรชุมชนอย่ำงมีคุณภำพ ส่งเสริมกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงจริงจัง และให้
ควำมส ำคัญกับพฤติกรรมของเด็กและเยำวชน 
 3)  กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว กำรบริกำรและกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี ควรให้ควำมส ำคัญกำรพัฒนำ
แหล่งและเส้นทำงกำรท่องเที่ยวให้ได้มำตรฐำนกับมำตรฐำนกำรท่องเที่ยวที่เน้นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี ตลอดจนกำร
พัฒนำสินค้ำ OTOP เพื่อกำรท่องเที่ยว 
 4)  กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน ควรให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรป่ำและระบบนิเวศน์ กำรจัดกำรมลพิษด้ำนขยะมูลฝอยซึ่งจะกลำยเป็นปัญหำส ำคัญในกำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่      
ซึ่งควรได้กำรรับกำรพิจำรณำแก้ไขอย่ำงบูรณำกำร 
 5)  กำรค้ำกำรลงทุน ควรให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรภำยในให้สำมำรถแข่งขันได้ในระดับอำเซียน 
และพัฒนำระบบกำรขนส่งเพื่อกำรค้ำกำรลงทุนและอุตสำหกรรมทั้งระบบถนน ทำงอำกำศและระบบรำง 
1.2 ความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย 
 1) ด้านเศรษฐกิจ 
      (1) กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ลดปัญหำหนี้สิน และส่งเสริมกำรออมในครัวเรือนให้สำมำรถพึ่งตนเองได้ 
      (2) ปรับโครงสร้ำงกำรผลิตให้หลำกหลำยและมีมูลค่ำเพิ่มสูงขึ้น และขยำยฐำนกำรผลิตโดยกำรร่วมมือ        
กับประเทศเพื่อนบ้ำน 
      (3) เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรระบบโลจิสติกส์ (Logistics) ทั้งด้ำนข้อมูลและโครงสร้ำงพื้นฐำน 
      (4) เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต และเพิ่มประสิทธิภำพของแรงงำนทั้งภำคกำรเกษตร  อุตสำหกรรม และบริกำร 
และส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่นให้ได้รับกำรพัฒนำต่อยอดทั้งในเชิงพำณิชย์และใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อกำรด ำรงชีวิตที่สงบ
สุข อย่ำงมีคุณค่ำตำมวิถีไทย 
 2) ด้านสังคม 
      (1) ยกระดับคุณภำพคนทั้งด้ำนสุขสภำวะ (ร่ำงกำย จิตใจ) ให้แข็งแรง ด้ำนสติปัญญำให้มีควำมรอบรู้ เท่ำทัน
กำรเปลี่ยนแปลง และด้ำนคุณธรรมจริยธรรม โดยกำรพัฒนำทั้งคุณภำพครู หลักสูตรและยกมำตรฐำนโรงเรียนตกเกณฑ์     
เน้นกำรดูแลสุขภำพ กำรป้องกันโรค ลดอัตรำกำรตำยของทำรกและลดพฤติกรรมกำรบริโภคที่เสี่ยงต่อคุณภำพชีวิต 
      (2) สร้ำงควำมเข้มแข็งและควำมอบอุ่นให้กับสถำบันครอบครัวและชุมชนให้สำมำรถดูแลตนเองและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันได้ ลดปัญหำกำรอพยพแรงงำน 
      (3) สร้ำงสิ่งแวดล้อมของสังคมให้น่ำอยู่  ลดปัญหำข้อร้องเรียนด้วยกำรสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำร           
ที่มีธรรมำภิบำลและพัฒนำให้ประชำชนหรือชุมชนสำมำรถพึ่งตนเองได้อย่ำงยั่งยืน 
      (4) สร้ำงสวัสดิกำรและควำมมั่นคงในชีวิตและรำยได้ให้กับผู้ด้อยโอกำส และแรงงำนนอกระบบที่ไม่มี
หลักประกันชีวิต 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

 3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      (1) กำรอนุรักษ์ใช้ประโยชน์และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ ทั้งดิน น้ ำ และป่ำไม้ ในระบบลุ่มน้ ำ โดยเน้นกำรลด
ปัญหำกำรแพร่กระจำยดินเค็ม กำรชะล้ำงพังทลำยของหน้ำดิน ลดกำรพังทลำยของตลิ่งริมแม่น้ ำโขงและลุ่มแม่น้ ำ จัดหำน้ ำ
ให้พอเพียงกับกำรผลิต ลดปัญหำน้ ำท่วมในพื้นที่น้ ำท่วมซ้ ำซำก และเพิ่มพื้นที่ป่ำไม้ในเขตต้นน้ ำและป่ำสงวนเสื่อมโทรม 
รวมทั้งกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมให้น่ำอยู่ 
      (2) เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมให้มีกำรใช้ประโยชน์              
อย่ำงเหมำะสมทั่วถึง พอเพียง เพื่อให้เป็นฐำนกำรพัฒนำที่สมดุลและยั่งยืน โดยอำศัยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของ           
ภำคกำรพัฒนำทุกภำคส่วน โดยเฉพำะชุมชนในพื้นที่ 
 4) ด้านความม่ันคงชายแดน 
      (1) พัฒนำศักยภำพ คน ชุมชน ในพื้นที่ชำยแดน  รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนกำรผนึกก ำลังเพื่อเสริมสร้ำง
ควำมมั่นคงชำยแดน 
      (2) พัฒนำควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนผ่ำนกลไกควำมร่วมมือทุกระดับและส่งเสริม/สนับสนุน          
กำรพัฒนำพื้นที่และชุมชนตำมแนวชำยแดนเพื่อควำมมั่นคงภำยใต้กำรมีส่วนร่วม 
 5) ด้านการบริหารจัดการ 
      (1) ระบบกำรบริหำรงำนภำครัฐสำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรแก่ประชำชนรวมทั้งยกระดับ
คุณภำพมำตรฐำนและธรรมำภิบำลเป็นที่ยอมรับของประชำชน 
      (2) กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้ทันสมัยและเสริมสร้ำงบุคลำกร
ภำครัฐให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมืออำชีพเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 

1.3 ความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวล าภู 
 1) ประชำชนขำดแหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร  ระบบชลประทำนมพีื้นที่ไม่เพียงพอ 
 2 ประชำชนในพื้นที่ขำดเมล็ดพนัธุ์ข้ำว พนัธุ์อ้อยที่ดี และขำดควำมรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ 
 3) ถนนเส้นทำงเชื่อมโยงระหว่ำงหมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ และจังหวัดใกล้เคียงช ำรุด ไม่สะดวกในกำรสัญจรไปมำ 
 4) ประชำชนในพื้นที่ไม่มีอำชีพและรำยได้ช่วงนอกฤดูเกษตร 
 5) ประชำชนประสบปัญหำรำคำผลผลิตเกษตรตกต่ ำ 
 6) ปัญหำเรื่องต้นทุนดำ้นเกษตรที่แพง 
 7) พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวในพืน้ที่เพื่อเพิ่มรำยได้ให้กับประชำชนในพื้นที่ 
1.4 ความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคาย 
 1) กำรบริหำรจัดกำรน้ ำกำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร  
 2) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น เส้นทำงกำรคมนำคม  
 3) พัฒนำคุณภำพชีวิตคน สังคม และชุมชน  
 4) กำรบูรณำและมีส่วนร่วมกำรพัฒนำจังหวัดจำกทุกภำคส่วน  
 5) ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวตำมล ำน้ ำโขง Home Stay, Long Stay และ OTOP 
 6) กำรอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม 
 7) กำรยกระดับมหำวิทยำลัยขอนแก่นวิทยำเขตหนองคำย เป็นมหำวิทยำลัยหนองคำย 
 8) ยกระดับหนองคำยเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 9) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของผู้ประกอบกำร SME  
 10) กำรยกระดับกำรศึกษำสู่ระดับสำกล 
 11) ส่งเสริม สนับสนุนอำชีพกำรเกษตรตำมล ำน้ ำโขง 
 12) กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและควำมสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้ำน  
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1.5 ความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ 
 1) ถนนในหมู่บ้ำนช ำรุด ไม่สะดวกในกำรสัญจรไปมำของรำษฎร 
 2) ถนนลูกรังมีฝุ่นละอองสร้ำงควำมเดือดร้อนด้ำนสุขภำพ อนำมัยให้กับประชำชนในพื้นที่และผู้สัญจรไปมำ 
 3) ขำดแหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตรกรรม และระบบชลประทำนไม่เพียงพอ 
 4) รำษฎรไม่มีเอกสำรสิทธิ์ท ำกิน และที่อยู่อำศัย 
 5) รำษฎรไม่มีที่ท ำกิน และมีหนี้สิน 
 6) ปัญหำอุทกภัย น้ ำท่วมพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อำศัย 
 8) ปัญหำกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในหมู่บ้ำนและชุมชน 
 9)  รำคำผลผลิตทำงกำรเกษตรตกต่ ำ 
 10) ตลิ่งริมน้ ำโขงทรุดตัว พังทลำย 
 11) รำษฎรไม่มีอำชีพและรำยได้ช่วงนอกฤดูท ำกำรเกษตร 

1.6 ความต้องการของภาคเอกชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
 1) กำรผลักดันให้รถไฟควำมเร็วสูงกรุงเทพฯ - หนองคำย ให้เร็วขึ้นกว่ำที่รัฐบำลก ำหนด 
 2) กำรขยำยเส้นทำงรถไฟทำงคู่จำกหนองคำย – บึงกำฬ 
 3) กำรก่อสร้ำงสะพำนคู่ขนำนสะพำนมิตรภำพไทย – ลำว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคำย – เวียงจันทน์ 
 4) ถนน 4 เลน เชื่อมโยงระหว่ำงจังหวัดอุดรธำนี – หนองบัวล ำภู – เลย ตลอดเส้นทำง 
 5) กำรผลักดันให้เกิดเขตเศรษฐกิจชำยแดนพิเศษในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
 6) กำรประชำสัมพันธ์กลุ่มจังหวัดสู่อำเซียน โดยใช้สื่อภำพยนตร์ที่เป็นมำตรฐำนสำกล 
 7) กำรขยำยเส้นทำงสำยกำรบินเชื่อมโยงต่ำงประเทศโดยตรง 
 8) กำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตรอย่ำงเป็นระบบ 
 9) กำรก่อตั้งนิคมอุตสำหกรรมสีเขียว ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 
 10) ศูนย์กระจำยสินค้ำและจุดขนถ่ำยสินค้ำ 
 11) ถนนวงแหวงรอบ 2 จังหวัดอุดรธำนี เพื่อแก้ไขปัญหำกำรจรำจรแออัดในตัวเมือง และกำรเชื่อมโยงระบบ
คมนำคมในกลุ่มจังหวัด 
 

2. การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 

2.1 ด้านเศรษฐกิจ  
  1) ขนาดเศรษฐกิจ 
  เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดมีขนาดเล็ก ปี 2555 มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวม(Gross Domestic Product : 
GDP) ณ รำคำประจ ำปี เท่ำกับ 209,961 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ       
และร้อยละ 18.83 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดอยู่ ในล ำดับที่ 3 ของภำค รองจำกตอนล่ำง 1   
(ล ำดับ 1) และ ตอนกลำง (ล ำดับ 2) เป็นล ำดับที่ 14 จำก 18 กลุ่มจังหวัด 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ตารางท่ี 2-1 แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ประเทศ/ภาค/กลุ่มจังหวัด ณ ราคาประจ าปี 
หน่วย : ล้ำนบำท 

2553 2554
ประเทศ 9,658,740 100.0 9,571,404 100.0 10,807,473 100.0 12,221,417  100.0 183,803.00 -0.90 12.91
ภาคตอ.น. 822,951 8.5 921,941 9.6 1,018,451 9.4 1,281,302    10.5 67,887.60 12.03 10.47
ตอนบน 1 150,094 1.6 169,221 1.8 191,779 1.8 209,961      1.7 67,324.65   12.74 13.33
ตอนบน 2 77,645 0.8 83,824 0.9 89,053 0.8 101,243      0.8 57,743.88   7.96 6.24
ตอนกลาง 260,055 2.7 286,706 3.0 294,681 2.7 346,992      2.8 75,656.17   10.25 2.78
ตอนล่าง 1 311,639 3.2 343,677 3.6 369,399 3.4 425,965      3.5 72,676.52   10.28 7.48
ตอนล่าง 2 139,580 1.4 163,387 1.7 170,033 1.6 197,141      1.6 55,464.13   17.06 4.07

Percapita 
 ป ี2555

อัตราการขยายตัวประเทศ/ภาค/
กลุ่มจังหวดั

ป ี2552 ร้อยละ ป ี2553 ร้อยละ ป ี2554 ร้อยละ ป ี2555 ร้อยละ

ที่มำ : ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำติ , ผลติภัณฑ์ภำคและจังหวัด แบบปริมำณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2547 – 2554 
 

ภาพที่ 2-1 แสดงขนาดเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด ปี 2552-2555 (มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด ณ ราคาประจ าปี) 
หน่วย : ล้ำนบำท 

 

 

ในปี 2555 จังหวัดอุดรธำนีมีมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงที่สุดในกลุ่มจังหวัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.44 ของ   
กลุ่มจังหวัดฯ รองลงมำ ได้แก่ เลย หนองคำย หนองบัวล ำภู และบึงกำฬตำมล ำดับ 

 

ตารางท่ี 2-2 แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดและจังหวัด (GPCPและ GPP) ณ ราคาประจ าปี 
           หน่วย : ล้ำนบำท 

จังหวัด/กลุม่จังหวัด ปี 2552 ร้อยละ ปี 2553 ร้อยละ ปี 2554 ร้อยละ ปี 2555 ร้อยละ
กลุม่จังหวัดฯ 150,094 100.00 169,222 100.00 191,779 100.00 209,961     100.00
อุดรธานี 72,001 47.97 78,236 46.23 87,804 45.78 95,399      45.44
เลย 24,539 16.35 30,067 17.77 35,240 18.38 40,531      19.30
หนองบวัล าภู 15,341 10.22 17,431 10.30 17,929 9.35 19,996      9.52
หนองคาย 38,213 25.46 43,488 25.70 36,437 19.00 36,550      17.41
บงึกาฬ NA NA NA NA 14,369 7.49 17,639      8.40  

ที่มำ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ , ผลิตภัณฑ์ภำคและจังหวัด แบบปริมำณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2547 – 2554 
 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

ภำคตอ.น. ตอนบน 1 ตอนบน 2 ตอนกลำง ตอนล่ำง 1 ตอนล่ำง 2 

ปี 2552 

ปี 2553 

ปี 2554 

ปี 2555 

หน่วย : ล้านบาท 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ภาพที่ 2-2 แสดงการเปรียบเทยีบผลิตภัณฑ์มวลจังหวัดในกลุม่จังหวัด ณ ราคาประจ าปี  
 
 

 

       2) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
  อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ ที่แท้จริง ณ รำคำคงที่ (Chain Volume 
Measure: CVMs)มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับร้อยละ 3.6 สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยประเทศ (ร้อยละ 1.9) โดยที่จังหวัดเลย มีอัตรำกำรขยำยตัว
สูงที่สุด (ร้อยละ 6.29) รองลงมำได้แก่ อุดรธำนี (ร้อยละ 5.9) หนองบัวล ำภู (ร้อยละ 1.4)  

ตารางท่ี 2-3 แสดงอัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ณ ราคาคงท่ี (CVMs ) 
          หน่วย : ล้ำนบำท 

ปี 2550

GPP GPP
อัตราการ

ขยายตัว
GPP

อัตราการ

ขยายตัว
GPP

อัตราการ

ขยายตัว
GPP

อัตราการ

ขยายตัว
GPP

อัตราการ

ขยายตัว

ประเทศ 7,565,202 7,691,487 1.67       7,621,688 0.91-      8,180,703 7.33      8,208,720 0.34       8,833,103  7.61       1.92

ภาคตอ.น. 653,840   648,226 0.86-       688,469 6.21      722,106 4.89      764,794 5.91       819,099    7.10       3.58

ตอนบน 1 103,091   101,836 1.22-       109,349 7.38      114,041 4.29      125,360 9.93       132,964    6.07       5.29

อดุรธานี 49,942     48,179 3.53-       52,950 9.90      54,399 2.74      60,096 10.47     61,861      2.94       4.50

เลย 17,691     17,513 1.01-       17,856 1.96      19,350 8.37      21,531 11.27     23,864      10.84     6.29

หนองบัวล าภู 11,361     10,644 6.31-       10,838 1.82      11,428 5.44      11,896 4.10       12,151      2.14       1.44

หนองคาย 24,072     25,450 5.72       27,708 8.87      28,855 4.14      23,770 17.62-     22,870      3.79-       -0.53

บีงกาฬ N/A N/A N/A N/A N/A N/A

อัตราการ*

ขยายตัว

เฉลีย่ 5 ปี

    ประเทศ/ 

  ภาค/ กลุม่

จงัหวัด

ปี 2552ปี 2551 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555

 
ที่มำ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ , ผลิตภณัฑ์ภำคและจังหวัด แบบปริมำณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2547 – 2554 
หมำยเหตุ : เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ป ี
 
 3) รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร (Per capita GPCP) 

  ในปี 2555กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีรำยได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี (GPCP)  เท่ำกับ 67,325 บำท โดยท่ี
จังหวัดหนองคำยมีรำยได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี สูงท่ีสุดในกลุ่ม รองลงมำได้แก่ อุดรธำนีเลย หนองบัวล ำภูและบึงกำฬ ตำมล ำดับ 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ตารางท่ี 2-4แสดงรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
            หน่วย : บำท 

ประเทศ/ภาค/จังหวัด ปี 2552  ปี 2553  ปี 2554  ปี 2555
ประเทศ 143,353 159,105 164,513 183,803
ภาค ตอ.น. 41,237 45,755 48,549 67,888
กลุ่มจังหวัดฯ ตอนบน 1 39,721         44,542          50,275         67,325          
อุดรธานี 44,457           48,040            53,677           74,583            
เลย 37,320           45,544            53,279           74,581            
หนองบวัล าภู 28,808           32,544            33,314           41,480            
หนองคาย 39,431           44,612            66,959           80,273            
บงึกาฬ N/A N/A 33,027           48,736             

 

ที่มำ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ , ผลิตภัณฑ์ภำคและจังหวัด แบบปริมำณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2547 – 2555 
ภาพที่ 2-3 แสดงการเปรียบเทยีบรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี กลุม่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

 
 
 

 4) สาขาการผลิตที่ส าคัญ 

  ในปี 2555 มูลค่ำสำขำกำรผลิตที่สูงสุดของกลุ่มจังหวัด คือ ภำคเกษตรกรรม 54,748 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ26.08 ของมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด ที่เหลือเป็นภำคนอกกำรเกษตร 155,213ล้ำนบำท ซึ่งมีสำขำ
อุตสำหกรรม เป็นสำขำที่มีกำรผลิตสูงที่สุด รองลงมำได้แก่ กำรศึกษำ กำรขำยส่ง กำรขำยปลีก กำรบริหำรรำชกำรบริกำร
ด้ำนอสังหำริมทรัพย์ และตัวกลำงทำงกำรเงินตำมล ำดับ 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ตารางท่ี 2-5 แสดงรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจ าแนกตามสาขาการผลิต ณ ราคาประจ าปี 
หน่วย : ล้ำนบำท 

รายการ ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ร้อยละ 

ภาคการเกษตร 26,781  32,152  41,515  49,167 54,748 26.08 
เกษตรกรรม  กำรล่ำสัตว์และกำรป่ำไม้ 25,799  30,943  40,129  47,736 53,259 25.37 
กำรประมง 983  1,209  1,386  1,431 1,489 0.71 
ภาคนอกการเกษตร 106,438  117,942  127,706  142,612 155,213 73.92 
กำรท ำเหมอืงแร่และเหมอืงหิน 7,025  5,709  6,251  6,500 7,947 3.78 
อุตสำหกรรม 16,623  18,198  22,775  28,618 30,484 14.52 
กำรไฟฟ้ำ  แก๊ส และกำรประปำ 1,813  2,330  2,415  2,487 2,859 1.36 
กำรก่อสร้ำง 5,536  8,302  6,695  7,199 9,095 4.33 
กำรขำยส่ง กำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ จักรยำนยนต ์
ของใช้ส่วนบุคคล 

14,467  17,657  19,350  20,447 22,317 10.63 

โรงแรมและภัตตำคำร 1,585  1,846  1,547  1,541 1,669 0.79 
กำรขนส่ง สถำนที่เก็บสินค้ำและกำรคมนำคม 6,052  6,452  6,671  7,180 7,466 3.56 
ตัวกลำงทำงกำรเงนิ 7,988  8,218  8,480  9,432 11,013 5.25 
บริกำรด้ำนอสังหำริมทรัพย์ กำรใชเ้ช่ำและบริกำรทำงธรุกจิ 10,275  11,520  12,968  13,227 12,001 5.72 
กำรบริหำรรำชกำรและกำรป้องกนัประเทศรวมทั้ง  
กำรประกนัสังคมภำคบังคับ 

10,221 10,700 12,367 13,853 12,054 5.74 

กำรศกึษำ 18,027  19,498  21,057  24,528 29,522 14.06 
กำรบรกิำรด้ำนสขุศึกษำและสังคม 4,278  4,729  4,411  4,587 5,366 2.56 
กำรให้บรกิำรด้ำนชุมชน สังคมและบริกำรสว่นบุคคลอืน่ๆ 2,291  2,448  2,365  2,632 2,762 1.32 
ลูกจ้ำงในครัวเรอืนส่วนบุคคล 257  336  354  382 658 0.31 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด 133,219  150,094  169,221  191,779 209,961  
ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดต่อคน  (บาท) 35,438  39,721  44,542  50,275 67,325  
ประชากร (1,000 คน) 3,759  3,779  3,799  3,815 3,119  

 
ที่มำ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ,ผลิตภัณฑ์ภำคและจังหวัด แบบปริมำณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2547 – พ.ศ.2555 

ภาพที่ 2-4 แสดงรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจ าแนกตามสาขาการผลิต ณ ราคาประจ าปี  
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

2.2 สาขาการเกษตร 
 ศักยภำพด้ำนเกษตรกรรม มีมูลค่ำผลิตภัณฑ์ภำคกำรเกษตรเป็นล ำดับ10 ใน 18 กลุ่มจังหวัด ล ำดับ 3 ของ     
กลุ่มภำคภำคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.35 ของภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตรำกำรขยำยตัว ณ รำคำ
ประจ ำปี ต่อเนื่อง เป็นล ำดับ 5 ในกลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือส ำหรับภำคกำรเกษตรของจังหวัดหนองคำยที่มีอัตรำ     
กำรเปลี่ยนแปลงลดลง ร้อยละ 40 เพรำะ แยกจังหวัดบึงกำฬออกจำกกำรปกครองจังหวัดหนองคำย 

ภาพที่ 2-5 แสดงการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์จังหวัดในกลุ่มจังหวัดสาขาเกษตรกรรม ณ ราคาประจ าปี 
 หน่วย:ล้ำนบำท 

 
 

ภาพที่ 2-6 แสดงการเปรียบเทียบอัตราการขยายตัวสาขาเกษตรกรรม ณ ราคาประจ าปี 
 หน่วย:ล้ำนบำท 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ตารางท่ี 2-6 แสดงผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดและจังหวัดสาขาเกษตรกรรม ณ ราคาประจ าปี  
หน่วย : ล้ำนบำท 

ภาค/กลุม่จงัหวัด

มูลค่า
ผลติภัณฑ์

รอ้ยละ
มูลค่า

ผลติภัณ
รอ้ยละ yoy

มูลค่า
ผลติภัณ

รอ้ยละ yoy
มูลค่า

ผลติภัณฑ์
รอ้ยละ yoy

ภาคตอ.น. 186,360 100.00 227,615 100.00 22.14 241,816 100.00 6.24 298,326 100.00 23.37

กลุม่จงัหวัด 32,152 17.25 41,515 18.24 29.12 49,166 20.33 18.43 54,748 18.35 11.35
อุดรธานี 10,833 5.81 13,136 5.77 21.26 13,714 5.67 4.40 17,218 5.77 25.55
เลย 5,746 3.08 9,151 4.02 59.26 12,204 5.05 33.36 13,381 4.49 9.65
หนองบวัล าภู 3,899 2.09 4,727 2.08 21.24 4,900 2.03 3.66 6,036 2.02 23.19

หนองคาย 11,674 6.26 14,501 6.37 24.22 8,768 3.63 -39.54 9,151 3.07 4.37
บงึกาฬ N/A N/A N/A N/A N/A 9,580 N/A N/A 8,961 3.00 N/A
ตอนบน 2 21,550 11.56 23,833 10.47 10.59 23,869 9.87 0.15 28,765 9.64 20.51
ตอนกลาง 41,738 22.40 49,471 21.73 18.53 47,482 19.64 -4.02 61,216 20.52 28.92
ตอนล่าง 1 62,132 33.34 74,071 32.54 19.22 80,445 33.27 8.61 100,899 33.82 25.43
ตอนล่าง 2 28,793 15.45 38,725 17.01 34.49 40,852 16.89 5.49 52,699 17.66 29.00

ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555

 
      ที่มำ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ , ผลิตภัณฑ์ภำคและจังหวัด แบบปริมำณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2547 – 2554 
   

 พืชเศรษฐกิจส ำคัญของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ข้ำว ยำงพำรำ อ้อยและมันส ำปะหลัง มีพื้นที่เพำะปลูกรวมกันในปี 
2556 และ 2557 จ ำนวน 6,705,492 ไร่ และ 6,893,031 ไร่ โดยส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ปลูกข้ำว ร้อยละ 61 ในปี 2556 แต่มี
แนวโน้มลดลงเหลือร้อยละ 58.43 ในปี 2557 รองลงมำเป็นพื้นที่ปลูกยำงพำรำสัดส่วนร้อยละ 19.85 ในปี 2557 พื้นที่ปลูก
มันส ำปะหลังมีสัดส่วนร้อยละ 10.25 ในปี 2556 และลดลงเป็นร้อยละ 9.32 ในปี 2557 ของพื้นที่เพำะปลูกพืชเศรษฐกิจ
ส ำคัญ ส่วนอ้อยโรงำนมีพื้นที่เพำะปลูกในสัดส่วนร้อยละ 11.19 ในปี 2556 และเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 12.40 ในปี 2557 
 ผลผลิตรวมของพืชเศรษฐกิจที่ลดลงคือข้ำวและมันส ำปะหลัง เนื่องจำกพื้นที่เพำะปลูกลดลง แต่ผลผลิตเฉลี่ยต่อ
ไร่เพิ่มขึ้น ส่วนอ้อยโรงงำนและยำงพำรำมีผลผลิตรวมเพิ่มขึ้น 
 

ตารางที่ 2-7 แสดงพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตพืชเศรษฐกิจส าคัญของกลุ่มจังหวัดฯ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                ที่มำ: ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร http//www2.oae.go.th/, 12 ธันวำคม 2557 
                หมำยเหต:ุ yoyหมำยถึง อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง 

ล าดับ ชนดิพืช ป ี2555 ร้อยละ ป ี2556 ร้อยละ yoy ป ี2557 ร้อยละ yoy
1 ข้าวนาป/ีนาปรัง 4,892,638 60.38 4,108,535    61 16.03-        4,027,569    58.43 1.97-      
2 อ้อยโรงงาน 599,950 7.40 750,273 11.19 25.06        854,720 12.40 13.92    
3 มันส าปะหลัง 765,393     9.45 687,455 10.25 10.18-        642,501 9.32 6.54-      
4 ยางพารา 1,845,037   22.77 1,159,229 17.29 37.17-        1,368,241 19.85 18.03    

8,103,018 100.00 6,705,492 100.00 17.25-        6,893,031 100.00 2.80      

ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557
1 ข้าวนาป/ีนาปรัง 1,730,537 1395762 1421950 19.35-   428 420.5 427.3 1.75-      
2 อ้อยโรงงาน 6,752,106 8280002 9583441 22.63   11,501 11404.8 11518.8 0.84-      
3 มันส าปะหลัง 2,198,089 2166842 2001280 1.42-     3,266 3165.6 3188.4 3.07-      
4 ยางพารา 211,268 265687 295675 25.76   207 216.2 212.2 4.4        

10,892,000 12,108,293 13,302,346 11.17   รวม

รวม

พื่นทีเ่พาะปลูก (ไร่)

ผลผลิต
รวม (ตัน/ป)ี เฉล่ีย (กก./ไร่)

yoy yoy
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ภาพที่ 2-7 แสดงสัดส่วนพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

 

 
 

 1. ข้าว (ข้าวนาปี และ ข้าวนาปรัง ) 
           ข้าว เป็นพืชเศรษฐกิจที่เพำะปลูกมำกที่สุด ในปี 2557 มีพื้นที่ปลูกข้ำวรวมกันทั้งสิ้น 4,069,471 ไร่     
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.28 ของพื้นที่เพำะปลูกกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีผลผลิตโดยรวมเท่ำกับ 19,253,275 ตันต่อปี 
เป็นล ำดับที่ 5 ในกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.1 โดยมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูง
เป็นที่ 3 ของกลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตารางท่ี 2-8 แสดงพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  ที่มำ: ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร http//www2.oae.go.th/,12 ธันวำคม 2557 
 

 ในภำพรวมกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีพื้นที่ปลูกข้ำวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556          
และปริมำณผลผลิตลดลงทุกจังหวัด จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกข้ำวและปริมำณผลผลิตสูงที่สุดในกลุ่มจังหวัด ได้แก่ อุดรธำนี 
1,823,934 ไร่ และปริมำณผลผลิต 4,659,029 ตัน ตำมล ำดับ โดยที่จังหวัดเลยมีปริมำณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงที่สุดใน     
กลุ่มจังหวัดที่ 460 กิโลกรัมต่อไร ่
 
 

ปี 2555 ร้อยละ ปี 2556 ร้อยละ yoy ปี 2557 ร้อยละ yoy
ภาค ตอ.น. 42,280,261 100.00 38,748,497      100.00 -9.1 39,567,831      100.00 2.1

ตอนบน 1 4,892,638 11.57 4,033,175    10.41 -21.3 4,069,471    10.28 0.9

ตอนบน 2 3,929,486 9.29 3,814,834       9.85 -3.0 3,845,962       9.72 0.8

ตอนกลาง 10,600,154 25.07 9,681,450       24.99 -9.5 10,213,016      25.81 5.2

ตอนล่าง 1 12,702,096 30.04 11,642,207      30.05 -9.1 11,817,414      29.87 1.5

ตอนล่าง 2 10,155,887 24.02 9,576,831       24.72 -6.0 9,621,968       24.32 0.5

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
ภาค ตอ.น. 38,748,497 226,005,990    223,342,746    -1.2 855.4 841.0 854.6 1.6

ตอนบน 1 4,033,175   19,483,275  19,253,685  -1.2 785.7 760.7 815.0 7.1

ตอนบน 2 3,814,834      29,874,355     29,522,317      -1.2 936.0 836.6 927.0 10.8

ตอนกลาง 9,681,450      33,771,010     33,373,054      -1.2 867.5 825.3 847.8 2.7

ตอนล่าง 1 11,642,207     59,748,710     59,044,634      -1.2 836.5 807.5 823.5 2.0

ตอนล่าง 2 9,576,831      83,128,640     82,149,056      -1.2 856.2 814.2 853.6 4.8

พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร)่

ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่
ผลผลิต (ตัน/ปี) ผลผลิตต่อไร่ (กก.ไร)่

yoy yoy

ข้าว 
59% อ้อย 

12% 

มัน 
9% 

ยาง 
20% 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ตารางท่ี 2-9 แสดงพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1   
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 
 

                      ที่มำ: ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร http//www2.oae.go.th/,12 ธันวำคม 2557 

 2. อ้อยโรงงาน 

           อ้อยโรงงาน ในปี 2557 กลุ่มจังหวัดมีพื้นที่เก็บเกี่ยว 854,720 ไร่ เป็นสัดส่วนร้อยละ 22.61 ของพื้นที่
เพำะปลูกภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นพื้นที่ปลูกอ้อยมำกเป็นล ำดับ 3 รองจำกกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่ำง 1 และตอนกลำง โดยมีแนวโน้มของพื้นที่เก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 ปริมำณผลผลิตโดยรวม 9,583,441 ตัน 
สัดส่วนร้อยละ 21.97 ของภำค มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 11,519 กิโลกรัมต่อไร่  เป็นล ำดับที่ 4 ของภำค มีโรงงำนน้ ำตำลและ
โรงงำนผลิตเอทำนอล รองรับผลผลิต ปัจจุบันกำรเพำะปลูกอ้อยโรงงำนจะมำกหรือน้อย ขึ้นอยู่กับปริมำณโควตำของโรงงำน
น้ ำตำลที่มีควำมต้องกำรเพิ่มขึ้น แต่ในปัจจุบันอ้อยมีกำรเพำะปลูกไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร  ของโควตำโรงงำนน้ ำตำล 
แต่ส ำหรับผลผลิตน้ ำตำลในปัจจุบันมีกำรผลิตเกินควำมต้องกำรภำยในประเทศ 

ตารางท่ี 2-10 แสดงพื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตอ้อยโรงงานของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

           ที่มำ: ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร http//www2.oae.go.th/,12 ธันวำคม 2557 

ปี 2555 ร้อยละ ปี 2556 ร้อยละ yoy ปี 2557 ร้อยละ yoy
กลุม่จังหวัดฯ 4,892,600 100.00 4,108,535    100.00 -16.03 4,027,569    100.00 -1.97
อุดรธานี 2,252,875 46.05 1,843,577 44.87 -18.17 1,823,934    45.29 -1.07
เลย 430,189 8.79 780,593 19.00 81.45 768,252       19.07 -1.58
หนองบวัล าภู 983,876 20.11 372,865 9.08 -62.10 369,105       9.16 -1.01
หนองคาย 659,400 13.48 612,529 14.91 -7.11 581,421       14.44 -5.08
บงึกาฬ 566,260 11.57 498,971 12.14 -11.88 484,857       12.04 -2.83

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
กลุม่จังหวัดฯ 1,730,537 1,395,762       1,421,950    1.87625 428 420.5 427.3 1.62
อุดรธานี 830,094 639,713         659,029      3.01948 416 408 416.5 2.08
เลย 157,010 143,294         141,117      -1.5193 440 447.5 447.5 0.00
หนองบวัล าภู 358,675 250,137         244,176      -2.3831 460 423 434.5 2.72
หนองคาย 219,803 222,114         235,052      5.82494 425 435.5 442.5 1.61
บงึกาฬ 164,955 140,504         142,576      1.47469 400 388.5 395.5 1.80

พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร)่

ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่
ผลผลิต (ตัน/ปี) ผลผลิตต่อไร่ (กก.ไร่)

yoy yoy

ปี 2555 ร้อยละ ปี 2556 ร้อยละ yoy ปี 2557 ร้อยละ yoy
ภาค ตอ.น. 3,239,958 100.00 3,554,718    100.00 9.71         3,781,033    100.00 6.37      

ตอนบน 1 599,950 18.52 750,273    21.11 25.06      854,720    22.61 13.92   

ตอนบน 2 141,628 4.37 192,873      5.43 36.18        193,658       5.12 0.41      

ตอนกลาง 997,288 30.78 1,054,557    29.67 5.74         1,075,184    28.44 1.96      

ตอนล่าง 1 1,448,251 44.70 1,502,266    42.26 3.73         1,601,932    42.37 6.63      

ตอนล่าง 2 52,841 1.63 54,749        1.54 3.61         55,539        1.47 1.44      

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
ภาค ตอ.น. 37,209,173 40,267,762   43,613,650  8.31      11,900 57,208        58,054     1.48

ตอนบน 1 6,752,106 8,280,002 9,583,441 15.74   11,294 11,405      11,519   1.00

ตอนบน 2 1,671,645 2,268,960    2,313,645    1.97      11,334 11,750        11,914     1.40

ตอนกลาง 12,320,282 12,771,002   13,186,989  3.26      12,067 11,675        11,849     1.49

ตอนล่าง 1 15,856,206 16,318,934   17,882,880  9.58      12,032 10,941        11,177     2.16

ตอนล่าง 2 608,934 628,864       646,695      2.84      11,233 11,438        11,595     1.37

พ้ืนที่เก็บเก่ียว (ไร)่

ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่
ผลผลิต (ตัน/ปี) ผลผลิตต่อไร่ (กก.ไร่)

yoy yoy
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

จังหวัดอุดรธำนีมีพื้นที่เก็บเกี่ยวปลูกอ้อยและปริมำณผลผลิตโดยรวมสูงที่สุดในกลุ่มจังหวัดจ ำนวน 521,539 ไร่ 
หรือร้อยละ 61.02 และ 5,765,416 ตันต่อปี หรือร้อยละ 60.16 ของกลุ่มจังหวัดฯ รองลงมำได้แก่ จังหวัดหนองบัวล ำภู 
จังหวัดเลย ซึ่งมีพื้นที่เก็บเกี่ยวและปริมำณผลผลิตใกล้เคียงกัน จังหวัดหนองคำยและจังหวัดบึงกำฬ มีพื้นที่เก็บเกี่ยวและ
ปริมำณผลผลิตรวมน้อยที่สุด แต่เป็นจังหวัดที่มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงที่สุด 11,930 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะที่จังหวัดอุดรธำนีซึ่งมี
พื้นที่เก็บเก่ียวและปริมำณผลผลิตรวมสูงที่สุดในกลุ่มจังหวัด แต่กลับมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ ำสุด 11,055 กิโลกรัมต่อไร่ ทั้งนี้ 
กลุ่มจังหวัดมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ในอัตรำที่เพิ่มข้ึนทุกจังหวัด 

ตารางท่ี 2-11 แสดงพื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตอ้อยโรงงาน ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         ที่มำ: ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร http//www2.oae.go.th/,12 ธันวำคม 2557 

 3. มันส าปะหลัง 
           มันส าปะหลัง เป็นพืชเศรษฐกิจเดิมมีพื้นที่เพำะปลูกในสัดส่วนร้อยละ 14.58 ของพื้นที่เพำะปลูก       
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน ปี 2556 และลดลงเป็นร้อยละ 14.15 ในปี 2557 เป็นที่  3 รองจำกกลุ่มจังหวัด              
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 1 และตอนล่ำง 2  มีปริมำณผลผลิตในสัดส่วนร้อยละ 13.48 เป็นที่ 3ของภำค ผลผลิต
เฉลี่ยต่อไร่ 3,188กิโลกรัมต่อไร่ เป็นที่ 4 ของภำค ในปัจจุบันได้มีกำรน ำมันส ำปะหลัง ไปผลิตเป็นพลังงำนทดแทนมำกขึ้น 
ประเทศไทยส่งออกมันส ำปะหลังมำกเป็นอันดับ 3 ของโลก และส่งไปประเทศจีนมำกที่สุด รองลงมำ ได้แก่ ญี่ปุ่น 
นิวซีแลนด์ ตำมล ำดับ 
ตารางท่ี 2-12 แสดงพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตมันส าปะหลัง ของกลุ่มจังหวัดฯ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

            ที่มำ: ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร http//www2.oae.go.th/12 ธนัวำคม 2557 

ปี 2555 ร้อยละ ปี 2556 ร้อยละ yoy ปี 2557 ร้อยละ yoy
ภาค ตอ.น. 4,578,386 100.00 4,714,713    100.00 2.98 4,541,560    100.00 -3.67
ตอนบน 1 765,393 16.72 687,455    14.58 -10.18 642,501    14.15 -6.54
ตอนบน 2 360,702 7.88 356,271      7.56 -1.23 342,802       7.55 -3.78
ตอนกลาง 600,404 13.11 594,378      12.61 -1.00 595,834       13.12 0.24
ตอนล่าง 1 2,424,446 52.95 2,320,728    49.22 -4.28 2,241,581    49.36 -3.41
ตอนล่าง 2 427,441 9.34 755,881      16.03 76.84 718,842       15.83 -4.90

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
ภาค ตอ.น. 14,493,230 15,387,256  14,850,800  -3.49 3,206 16,233        16,406     1.07
ตอนบน 1 2,198,089 2,166,842 2,001,280 -7.64 3,266 3,166        3,188     0.72
ตอนบน 2 1,016,231 1,061,519    1,035,539    -2.45 3,073 3,030          3,074      1.45
ตอนกลาง 1,881,336 1,802,538    1,832,738    1.68 3,230 3,137          3,176      1.24
ตอนล่าง 1 8,078,480 8,131,778    7,862,009    -3.32 3,318 3,594          3,621      0.73
ตอนล่าง 2 1,319,094 2,224,579    2,119,234    -4.74 3,143 3,306          3,347      1.26

พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร)่

ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่
ผลผลิต (ตัน/ปี) ผลผลิตต่อไร่ (กก.ไร่)

yoy yoy

ปี 2555 ร้อยละ ปี 2556 ร้อยละ yoy ปี 2557 ร้อยละ yoy
กลุม่จังหวัดฯ 599,950 100.00 750,273    100.00 25.06      854,720   100.00 13.92   
อุดรธานี 385,512 64.26 474,986       63.31 23.21        521,539      61.02 9.80      
เลย 107,436 17.91 131,312       17.50 22.22        150,837      17.65 14.87    
หนองบวัล าภู 99,458 16.58 137,513       18.33 38.26        177,127      20.72 28.81    
หนองคาย 6,035 1.01 4,953          0.66 17.93-        3,646         0.43 26.39-    
บงึกาฬ 1,509         0.25 1,509          0.20 -           1,571         0.18 4.11      

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
กลุม่จังหวัดฯ 6,752,106 8,280,002   9,583,441 15.74  11,501    11,405     11,519   1.00     
อุดรธานี 4,309,440 5,159,341      5,765,416    11.75   11,178      10,862       11,055     1.78      
เลย 1,222,393 1,491,461      1,733,592    16.23   11,378      11,358       11,493     1.19      
หนองบวัล าภู 1,131,995 1,552,947      2,023,904    30.33   11,382      11,293       11,426     1.18      
หนองคาย 70,290 57,582          42,622        25.98-   11,647      11,626       11,690     0.55      
บงึกาฬ 17,988 18,671          17,907        4.09-     11,920      11,885       11,930     0.38      

พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร)่

ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่
ผลผลิต (ตัน/ปี) ผลผลิตต่อไร่ (กก.ไร่)

yoy yoy
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

 ในปี 2557 กลุ่มจังหวัดมีพื้นที่ปลูกมันส ำปะหลังลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 อัตรำกำรขยำยตัวของพื้นที่ปลูกลดลง
ร้อยละ 3.67มีพื้นที่ปลูกทั้งสิ้น 642,501 ไร่ เป็นเหตุอัตรำกำรขยำยตัวของผลผลิตลดลงตำมไปด้วยในอัตรำร้อยละ 7.64 
โดยพื้นที่ปลูกลดลงเกือบทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดหนองคำย ซึ่งลดลงอย่ำงมำกในจังหวัดบึงกำฬ อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง
ลดลงร้อยละ16.93จังหวัดอุดธำนี จังหวัดเลย และจังหวัดบึงกำฬมีพื้นที่ปลูกลดลงแต่ผลผลิตต่อไร่เพิ่มข้ึน 

ตารางท่ี 2-13 แสดงพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตมันส าปะหลังของกลุ่มจังหวัดฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ที่มำ: ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร http//www2.oae.go.th/,12 ธันวำคม 2557 

 4. ยางพารา 
           ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของกลุ่มจังหวัด ในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ ในปี 2556 มีเนื้อที่กรีดได้มำกที่สุด     
ในกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือสัดส่วนร้อยละ 46.39 ปัจจุบันสัดส่วนเนื้อที่กรีดได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 47.10 อัตรำกำร
ขยำยตัวของเนื้อที่กรีดได้ร้อยละ 18.03แต่ผลผลิตเฉลี่ยต่อเนื้อที่กรีดได้มีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง กำรส่งออกยำงพำรำ        
ไปประเทศจีนมำกที่สุด (ร้อยละ 53.2ของกำรส่งออกยำงทั้งหมด) รองลงมำ ได้แก่ มำเลเซีย (ร้อยละ 16.3)ญี่ปุ่น (ร้อยละ 6.9)
ยุโรป (ร้อยละ 4.9) เกำหลีใต้ (ร้อยละ 4)และอเมริกำ (ร้อยละ 3.6)ตำมล ำดับ 

ตารางที่ 2-14 แสดงพื้นเนื้อที่กรีดได้และผลผลิตยางพาราของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปี 2555 ร้อยละ ปี 2556 ร้อยละ yoy ปี 2557 ร้อยละ yoy
กลุม่จังหวัดฯ 765,393     100.00 687,455 100.00 10.18-        642,501       100.00 6.54-      
อุดรธานี 352,031     45.99 267,373      38.89 24.05-        250,869       39.05 6.17-      
เลย 315,896     41.27 300,658      43.73 4.82-         277,945       43.26 7.55-      
หนองบวัล าภู 47,121       6.16 74,357        10.82 57.80        72,579        11.30 2.39-      
หนองคาย 24,083       3.15 21,244        3.09 11.79-        21,498        3.35 1.20      
บงึกาฬ 26,262       3.43 23,823        3.47 9.29-         19,790        3.08 16.93-    

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
กลุม่จังหวัดฯ 2,198,089   2,166,842     2,001,280    7.64-     3,266        3,166          3,188      0.72      
อุดรธานี 821,075     833,435       761,174      8.67-     3,215        3,252          3,270      0.55      
เลย 1,070,229   983,059       905,561      7.88-     3,436        3,348          3,361      0.39      
หนองบวัล าภู 149,452     226,313       220,524      2.56-     3,239        3,147          3,136      0.35-      
หนองคาย 73,077       59,304         61,021        2.90     3,161        3,030          3,085      1.82      
บงึกาฬ 84,256       64,731         53,000        18.12-   3,277        3,051          3,090      1.28      

พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร)่

ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่
ผลผลิต (ตัน/ปี) ผลผลิตต่อไร่ (กก.ไร่)

yoy yoy

ปี 2555 ร้อยละ ปี 2556 ร้อยละ yoy ปี 2557 ร้อยละ yoy
ภาค ตอ.น. 2,117,077   100.00 2,498,713    100.00 18.03        2,904,849    100.00 16.25    
ตอนบน 1 991,270   46.82 1,159,229 46.39 16.94      1,368,241 47.10 18.03   
ตอนบน 2 365,876     17.28 418,885      16.76 14.49        519,904       17.90 24.12    
ตอนกลาง 133,507     6.31 157,378      6.30 17.88        166,165       5.72 5.58      
ตอนล่าง 1 196,871     9.30 272,187      10.89 38.26        299,612       10.31 10.08    
ตอนล่าง 2 429,553     20.29 491,034      19.65 14.31        550,927       18.97 12.20    

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
ภาค ตอ.น. 449,827     556,526      611,240      9.83     210          215            206         -4.29
ตอนบน 1 211,280   265,687   295,675    11.29  207         216           212        -1.85
ตอนบน 2 76,565       89,477       101,527      13.47   211          215            198         -8.06
ตอนกลาง 27,376       33,671       35,162        4.43     205          211            206         -2.60
ตอนล่าง 1 40,883       57,534       60,591        5.31     207          210            200         -4.42
ตอนล่าง 2 93,723       110,157      118,285      7.38     219          222            212         -4.51

เน้ือที่กรีดได้ (ไร่)

ผลผลิตและผลผลิตต่อเน้ือที่กรีดได้
ผลผลิต (ตัน/ปี) ผลผลิตต่อเน้ือที่กรีดได้ (กก.)

yoy yoy
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

                 ที่มำ: ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร http//www2.oae.go.th/,12 ธันวำคม 2557 

 ในปี 2557 กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีพื้นที่ปลูกยำงพำรำเพิ่มขึ้นอัตรำกำรขยำยตัว        
ร้อยละ 18.03 โดยเพิ่มมำกที่จังหวัดอุดรธำนี จังหวัดเลย จังหวัดบึงกำฬ จังหวัดบึงกำฬมีพื้นที่ปลูกยำงพำรำมำกที่สุดใน   
กลุ่มจังหวัด สัดส่วนร้อยละ 34 รองลงมำแก่จังหวัดเลยร้อยละ 27 อุดรธำนีร้อยละ 20 จังหวัดหนองบัวล ำภูมีพื้นที่ปลูกน้อย
ที่สุดร้อยละ 6 ปริมำณผลผลิตเป็นไปตำมสัดส่วนของพื้นที่ปลูก ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ลดลงทุกจังหวัด โดยเฉพำะลดลงอย่ำง
มำกที่จังหวัดอุดรธำนีและจังหวัดหนองบัวล ำภู  

ตารางที่ 2-15 แสดงพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตยางพาราของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ที่มำ: ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร http//www2.oae.go.th/,12 ธันวำคม 2557 

กลุ่มจังหวัดฯ มีศักยภำพกำรพัฒนำด้ำนกำรผลิตและแปรรูปสินค้ำเกษตร ทั้งอ้อย ข้ำว มันส ำปะหลัง             
และยำงพำรำ พื้นที่เพำะปลูกพืชเศรษฐกิจส ำคัญของกลุ่มจังหวัดมีแนวโนม้ลดลง ยกเว้น ยำงพำรำ และอ้อยโรงงำนที่เพิ่มขึ้น
เล็กน้อย มีโรงงำนแปรรูปสินค้ำเกษตรขนำดใหญ่อยู่จ ำนวนมำก อำทิ โรงสีข้ำว โรงงำนน้ ำตำล  แป้งมัน  และเป็นพื้นที่        
ที่มีกำรปลูกยำงพำรำมำกที่สุดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่ำงไรก็ตำม โรงงำนแปรรูปส่วนใหญ่เป็นโรงงำนขั้นต้นใน
กระบวนกำรผลิตยังขำดกำรแปรรูปขั้นกลำงและขั้นปลำยที่จะสำมำรถเพิ่มมูลค่ำให้กับผลิตภัณฑ์ตัวอย่ำงเช่น กำรแปรรูป
ยำงพำรำขั้นต้น ได้แก่ ยำงแผ่นรมควัน ยำงเครป ยำงแท่ง STR  ซึ่งยังขำดกำรแปรรูปขั้นกลำงและขั้นปลำยที่จะสำมำรถ
เพิ่มมูลค่ำให้กับผลิตภัณฑ์จำกยำงพำรำได้เท่ำที่ควร  เช่น ชิ้นส่วนประกอบในกำรผลิตรถยนต์ ยำงรถยนต์ ยำงล้อเครื่องบิน 
ถุงมือแพทย์ ของเด็กเล่น ฯลฯ ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์มีมูลค่ำเพิ่มสูงมำก จึงมีควำมจ ำเป็นในกำรเชื่อมโยงกำรผลิตระหว่ำง     
ภำคเกษตรกับภำคกำรค้ำอุตสำหกรรมให้มำกยิ่งขึ้น เพื่อเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำ สนับสนุนกำรผลิตและแปรรูปสินค้ำ            
ภำคกำรเกษตร ซึ่งจะก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำน สร้ำงรำยได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่น ท ำให้ประชำชนในกลุ่มจังหวัด                    
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีฐำนะทำงเศรษฐกิจดีขึ้น 

ความสามารถในการแข่งขัน 
1) รำยได้จำกภำคเกษตรของกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 อยู่อันดับ 3 รองจำกกลุ่มจังหวัดภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนตอนกลำง (อันดับ 2) และตอนล่ำง 1 (อันดับ 1) สัดส่วนร้อยละ 18.20 ของภำค ซึ่งกลุ่มจังหวัด
สำมำรถสร้ำงรำยได้จำกภำคกำรเกษตรได้มำกกว่ำภำคอุตสำหกรรม 

2)กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ปลูกยำงพำรำเป็นอันดับ 1 ของภำค มีพื้นที่ปลูกมำกในจังหวัด
บึงกำฬ เลย และอุดรธำนี ตำมล ำดับ  

ปี 2555 ร้อยละ ปี 2556 ร้อยละ yoy ปี 2557 ร้อยละ yoy
กลุม่จังหวัดฯ 991,270     100.00 1,159,229    100.00 16.94        1,368,241    100.00 18.03    
อุดรธานี 209,780     21.16 254763 21.98 21.44        314145 22.96 23.31    
เลย 88,010       8.88 142,595      12.30 62.02        157,455       11.51 10.42    
หนองบวัล าภู 229,770     23.18 228,546      19.72 0.53-         300,342       21.95 31.41    
หนองคาย 51,930       5.24 35,885        3.10 30.90-        39,353        2.88 9.66      
บงึกาฬ 411,780     41.54 497,440      42.91 20.80        556,946       40.71 11.96    

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
กลุม่จังหวัดฯ 211,280   265,687   295,675    11.29   207 216 212 -1.85

อุดรธานี 38,180     51,235     59,373      15.88   182 201 189 -5.97

เลย 20,510     33,312     35,427      6.35     215 206 192 -6.80

หนองบวัล าภู 49,400     46,977     57,666      22.75   179 210 200 -4.76

หนองคาย 9,300       7,550       7,871        4.25     233 234 225 -3.85

บงึกาฬ 93,890     126,613   135,338    6.89     228 230 255 10.87

เน้ือที่กรีดได้ (ไร่)

ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่
ผลผลิต (ตัน/ปี) ผลผลิตต่อเน้ือที่กรีด (กก.)

yoy yoy
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

3)มีพื้นที่กำรเพำะปลูกข้ำวมำกเป็นอันดับ 4 ของภำค ปลูกมำกในจังหวัดอุดรธำนี หนองบัวล ำภู หนองคำย บึงกำฬ 
และเลย ตำมล ำดับ  

4) พืชพลังงำนทดแทน อ้อยโรงงำนมีพื้นที่ปลูกมำกเป็นอันดับ 3 ของภำค โดยปลูกมำกในจังหวัดอุดรธำนี 

 ปัญหาด้านการเกษตร 

 1) พืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญของกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  ส่วนใหญ่พื้นที่ที่ใช้ในกำรเพำะปลูกมี
แนวโน้มลดลง แต่พืชบำงรำยกำรมีสัดส่วนผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ลดลง  ดังนี้ 
  1.1) ข้ำวมีพื้นที่ปลูกและผลผลิตลดลง แต่ผลผลิตต่อไร่เพิ่มข้ึน  
  1.2) มันส ำปะหลังมีพื้นที่เพำะปลูก ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ลดลง 
  1.3)พื้นที่ปลูกมันส ำปะหลังน้อยสุดในกลุ่มพืชเศรษฐกิจ 

1.4) ยำงพำรำมีผลผลิตต่อไร่ลดลง 
 2) พืชเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัดมีผลิตภำพลดลง โดยเฉพำะมันส ำปะหลังส่วนอ้อยโรงงำนผลผลิตเพิ่มข้ึน 

3) แหล่งน้ ำไม่ครอบคลุมพื้นที่เพำะปลูกพืชเศรษฐกิจส ำคัญ 

2.3 สาขาอุตสาหกรรม 
 กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีมูลค่ำผลิตภัณฑ์สำขำอุตสำหกรรม 28 ,618 ล้ำนบำท มีขนำด
เล็ก ต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยประเทศอยู่มำก เป็นล ำดับที่ 14 ใน 18 กลุ่มจังหวัด และที่ 3 ของกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
แต่มีอัตรำกำรขยำยตัวสูงถึงร้อยละ 9.2 สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยประเทศ เป็นล ำดับที่ 1 ใน 18 กลุ่มจังหวัด 

ภาพที่ 2-8 แสดงการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์จังหวัดในกลุ่มจังหวัดสาขาอุตสาหกรรม ณ ราคาประจ าปี  

 
 

 ในปี 2555 กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมสำขำอุตสำหกรรม           
สูงเป็นล ำดับที่ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดในสัดส่วนร้อยละ 12.69 จังหวัดอุดรธำนีสำมำรถสร้ำงรำยได้จำกสำขำ
อุตสำหกรรมได้มำกที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.39 ซึ่งมำกกว่ำจังหวัดที่เหลือรวมกัน  
 
 
 
 

 -
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หน่วย : ล้านบาท 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ตารางท่ี 2-16แสดงผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดและจังหวัดสาขาอุตสาหกรรม ณ ราคาประจ าปี  
หน่วย : ล้ำนบำท 

ประเทศ/ภาค/กลุ่ม
จังหวัด 

ปี 2551 ร้อยละ ปี 2552 ร้อยละ ปี 2553 ร้อยละ ปี 2554 ร้อยละ ปี 2555 ร้อยละ 

ภาคตอ.น. 165,086 100.00 182,965 100.00 211,550 100.00 225,070 100.00 225,070 100.00 
กลุ่มจังหวัดฯตอนบน 1 16,624 10.07 18,198 9.95 22,774 10.77 28,618 12.72 28,560 12.69 
อุดรธานี 8,768 5.31 9,972 5.45 12,437 5.88 17,800 7.91 16,390 7.28 
เลย 1,411 0.85 1,517 0.83 1,955 0.92 1,867 0.83 3,576 1.59 
หนองบัวล าภ ู 2,224 1.35 2,041 1.12 2,732 1.29 2,406 1.07 2,529 1.12 
หนองคาย 4,221 2.56 4,668 2.55 5,650 2.67 5,580 2.48 3,421 1.52 
บึงกาฬ N/A - N/A - N/A - 965 0.43 2,644 1.17 
ตอนบน 2  5,619 3.40 6,483 3.54 7,451 3.52 8,620 3.83 9,511 4.23 
ตอนกลำง 66,610 40.35 71,944 39.32 83,455 39.45 84,384 37.49 102,655 45.61 
ตอนล่ำง 1 61,105 37.01 70,139 38.33 76,584 36.20 84,130 37.38 97,159 43.17 
ตอนล่ำง 2 15,127 9.16 16,202 8.86 21,285 10.06 19,319 8.58 21,047 9.35 
ที่มำ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ , ผลิตภัณฑ์ภำคและจังหวัด แบบปริมำณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2538 – 2553 
หมำยเหตุ :P หมำยถึง Preliminary หรือค่ำรำยปีที่ได้จำกกำรประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น 
 

 กำรกระจำยตัวของโรงงำนอุตสำหกรรม พบว่ำ มีโรงงำนอุตสำหกรรมในพื้นที่กว่ำ 7,292 แห่ง โรงงำน
อุตสำหกรรมส่วนใหญ่ในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นโรงงำนอำหำรและเครื่องดื่มมำกที่สุดรองลงมำได้แก่ อุตสำหกรรมกำรผลิตภัณฑ์
จำกแร่อโลหะ และอุตสำหกรรมเหมืองแร่และเหมืองหิน ตำมล ำดับ 
 อัตรำกำรขยำยตัวของจ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรมเฉลี่ยร้อยละ 1.8 ต่อปี โดยอุตสำหกรรมที่มีแนวโน้มขยำยตัวเพิ่ม
มำกข้ึน ได้แก่ อุตสำหกรรมปิโตรเลียมถ่ำนโค้กและเชื้อเพลิงปรมำณู และอุตสำหกรรมเหมืองแร่ เฉลี่ยร้อยละ 28.5 ต่อปี 

 แนวโน้มการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม แนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรม โดยตั้งเป้ำอุตสำหกรรมไว้        
5 ประเภท ได้แก่ อุตสำหกรรมแปรรูปข้ำวอุตสำหกรรมสิ่งทอ อุตสำหกรรมแปรรูปอ้อย อุตสำหกรรมแปรรูปมันส ำปะหลัง 
และอุตสำหกรรมไม้และเครื่องเรือนซึ่งล้วนเป็นอุตสำหกรรมที่มีฐำนกำรผลิตอยู่เดิมในพื้นที่ ส่วนในอนำคตยังมีทำงเลือก    
ในกำรลงทุนเพิ่มในอุตสำหกรรมที่สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่พื้นที่อนุภำคได้ เช่น อุตสำหกรรมเอทำนอล อุตสำหกรรม
กำรแปรรูปโปแตส เป็นต้น คำดว่ำจะมีอุตสำหกรรมใหม่ที่เข้ำมำมีบทบำทในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของอนุภำคเพิ่มมำกขึ้น 
เช่น อุตสำหกรรมกำรผลิตเครื่องจักร  อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ และอุตสำหกรรมยำงและพลำสติก เป็นต้น 

 โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปที่ส าคัญ 
 1. โรงงำนน้ ำตำล ขนำดก ำลังกำรผลิตรวม 4 แห่ง ตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธำนีจ ำนวน 3 แห่ง คือโรงงำนน้ ำตำล
เกษตรพืชผล โรงงำนน้ ำตำลกุมภวำปี โรงงำนน้ ำตำลทรำยขำวเริ่มอุดม และอยู่ที่จังหวัดหนองบัวล ำภู 1 แห่ง คือ  โรงงำน
น้ ำตำลเอรำวัณ 
 2. โรงสีข้ำวขนำดใหญ่ จ ำนวน 22 แห่ง กระจำยตัวอยู่ในทุกจังหวัด ได้แก่ อ ำเภอเมือง  อ ำเภอหนองหำน 
จังหวัดอุดรธำนี อ ำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล ำภู อ ำเภอเมือง อ ำเภอวังสะพุง อ ำเภอท่ำลี่จังหวัดเลย ยกเว้นจังหวัด
หนองคำยและจังหวัดบึงกำฬที่ไม่มีโรงสีข้ำวขนำดใหญ่ 
 3. โรงงำนผลิตแผ่นยำงรมควัน ยำงแปรรูป จ ำนวน 32 แห่ง กระจำยตัวอยู่ในจังหวัดอุดรธำนี 16 แห่ง           
จังหวัดบึงกำฬ 8 แห่ง จังหวัดหนองคำย 5 แห่ง จังหวัดหนองบัวล ำภู 2 แห่ง และจังหวัดเลย 1 แห่ง 
 4. โรงงำนแปรรูปมันส ำปะหลัง จ ำนวน 4 แห่ง จังหวัดอุดรธำนี3 แห่ง และจังหวัดเลย 1 แห่ง 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ตารางท่ี 2-17 โรงงานอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
           หน่วย : แห่ง 

ภาค/กลุม่
จงัหวัด

โรงสข้ีาว
ผลติภัณฑ์

ไม้
มัน

ส าปะหลงั
เก่ียวกับ

ยาง
ปุย๋ น้ าตาล ทอไหม

โรง
ช าแหละ

พลาสติก โลหะ อ่ืน ๆ รวม

ภาค ตอ.น. 28,316 1,547 1,527 78 141 32 25 224 177 811 15,473 42,530
ตอนบน 1 4,839 397 303 17 15 4 1 45 11 173 1,487 7,292
ตอนบน 2 1,939 152 26 11 12 0 5 18 5 81 885 3,134
ตอนกลาง 9,036 298 263 19 34 18 15 23 30 190 2,785 12,711
ตอนล่าง 1 7,268 407 731 23 53 10 2 95 101 189 8,879 11,937
ตอนล่าง 2 5,234 293 204 8 27 0 2 43 30 178 1,437 7,456

ที่มำ : กรมโรงงำนอุตสำหกรรม ,อ้ำงอิงใน (ร่ำง) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
        ในกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน (พ.ศ.2556-2559) 
 

 จังหวัดอุดรธำนีมีมูลค่ำผลิตภัณฑ์ด้ำนอุตสำหกรรม และกำรขำยส่ง-ขำยปลีกสูงกว่ำจังหวัดอ่ืนในกลุ่มจังหวัดเกือบ
เท่ำตัว จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัดอุดรธำนี จะต้องมีบทบำทและหน้ำที่ในกำรเชื่อมโยงกำรค้ำและอุตสำหกรรมกับจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด เพื่อยกระดับมูลค่ำกำรค้ำและอุตสำหกรรมให้เพิ่มขึ้น แต่อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มจังหวัดที่เหลือก็มีควำมโดดเด่นใน
กำรสร้ำงรำยได้ในสำขำภำคกำรเกษตร ซึ่งมีควำมจ ำเป็นต้องมีควำมเชื่อมโยงในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม ของภำคกำรเกษตรด้วย
กำรแปรรูปสินค้ำกำรเกษตรในจังหวัดของตนหรือเชื่อมโยงสำขำอุตสำหกรรมกับจังหวัดอุดรธำนีให้มีมูลค่ำสูงขึ้นตำมควำม
ต้องกำรของตลำด 

ความสามารถในการแข่งขัน  
      1)รำยได้จำกสำขำอุตสำหกรรมเป็นอันดับ 3 ของภำค รองจำกกลุ่มตอนกลำง (อันดับ 1) และ ตอนล่ำง1 
(อันดับ 2) 
      2) รำยได้จำกสำขำกำรขำยส่ง-ขำยปลีก เป็นอันดับที่ 3 ของภำครองจำกกลุ่มตอนล่ำง1 (อันดับ 1)           
และตอนกลำง (อันดับ 2) 
      3) กำรค้ำชำยแดนของกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีพื้นที่ติดกับ สปป.ลำว หลำยด่ำน 
ได้แก่ ด่ำนหนองคำย ด่ำนท่ำลี่ ด่ำนเชียงคำน และด่ำนบึงกำฬ ซึ่งมีสัดส่วนมูลค่ำกำรส่งออกสูงสุดในด่ำนหนองคำย        
ร้อยละ 60.9 ของด่ำนในภำคเป็นพื้นที่ส ำคัญในกำรท ำกำรตลำดท ำกำรค้ำกับเพื่อนบ้ำนโดยเฉพำะใน สปป.ลำว  นอกจำกนี้
ไม่เพียงแค่ค้ำชำยแดนเท่ำนั้น ยังมีกำรค้ำผ่ำนแดนไปประเทศเวียดนำมอีกด้วย 
      4) กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีอุตสำหกรรมแปรรูปสินค้ำเกษตร ดังนี้ 
   4.1) จ ำนวนโรงสีข้ำวมำกเป็นอันดับ 4 ของภำค  
   4.2)จ ำนวนโรงงำนน้ ำตำล4แห่ง ตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธำนี 3 แห่ง คือโรงงำนน้ ำตำล - เกษตรผล โรงงำน
น้ ำตำลกุมภวำปี โรงงำนน้ ำตำลทรำยขำวเริ่มอุดม จังหวัดหนองบัวล ำภูมีหนึ่งโรงงำน คือ โรงงำนน้ ำตำลเอรำวัณ  
   4.3) มีโรงงำนแปรรูปยำงดิบ 32 แห่ง แห่ง อยู่ในจังหวัดอุดรธำนี 16 แห่ง จังหวัดหนองคำย 8 แห่ง 
จังหวัดเลย 1 แห่ง และจังหวัดหนองบัวล ำภู 2แห่ง 
   4.4) อุตสำหกรรมกำรแปรรูปมันส ำปะหลัง จังหวัดอุดรธำนีมี 3 แห่ง และจังหวัดเลย 1แห่ง 

ปัญหาการผลิตอุตสาหกรรมและการค้า 
     1) มีกำรกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่เกิดมลพิษมำกข้ึน 
    2) เป็นอุตสำหกรรมขนำดย่อม อุตสำหกรรมส่วนใหญ่ที่ส่งออกไม่ได้ผลิตในกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
      3) เทคนิคกำรผลิตส่วนใหญ่ใช้แรงงำนและขำดแคลนแรงงำนระดับล่ำงโดยต้องพึ่งพำแรงงำนต่ำงด้ำวมำกขึ้น 

http://www.ocsb.go.th/th/factory/detail.php?ID=68&GID=4
http://www.ocsb.go.th/th/factory/detail.php?ID=68&GID=4
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

     4) ขำดกำรเชื่อมโยงเพื่อเพิ่มผลผลิตของอุตสำหกรรมต้นน้ ำ กลำงน้ ำ และปลำยน้ ำ ภำยในภำคอุตสำหกรรม 
และระหว่ำงภำคอุตสำหกรรมกับเกษตรกรรม และระหว่ำงจังหวัดภำยในกลุ่มจังหวัดด้วยกัน รวมถึงระหว่ำงกลุ่มจังหวัด
ด้วยกันในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     5) โครงสร้ำงพื้นฐำนกำรคมนำคมขนส่งทำงถนน และรถไฟ ขำดกำรพัฒนำและปรับปรุงให้ทันสมัย 

2.4 ด้านการท่องเที่ยว 
ตารางที่ 2-18  แสดงจ านวนนกัท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวของ 
   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ตะวันออกเฉียงเหนอื 

จ านวนนักท่องเที่ยว รายไดก้ารท่องเที่ยว 

หน่วยนับ : คน หน่วยนับ : ล้านบาท 

2551 2552 2553 2554 2555 2551 2552 2553 2554 2555 

กลุ่มจังหวัด 
  

3,935,890  
  

4,188,806  
  

5,720,272  
  

6,538,020  
  

6,884,442  8,339.49  8,210.00  10,242.16  11,993.99  
  

12,836.47  

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 Growth rate  N/A 6.43  36.56  14.30  5.30  N/A -1.55  24.75  17.10  7.02  

อุดรธาน ี
  

1,791,997  
  

2,216,739  
  

2,592,009  
  

2,973,569  
  

2,750,429  
  

4,873.94  
  

5,582.90  
  

5,689.32  
  

6,221.42  
    

6,358.48  

ร้อยละ 45.53 52.92 45.31 45.48 39.95 58.44 68.00 55.55 51.87 49.53 

 Growth rate  N/A 23.70  16.93  14.72  -7.50  N/A 14.55  1.91  9.35  2.20  

เลย 
     

842,381  
     

734,972  
  

1,044,467  
  

1,105,981  
  

1,365,772  
  

1,279.28  
  

1,009.19  
  

1,366.98  
  

1,576.90  
    

2,200.01  

ร้อยละ 21.40 17.55 18.26 16.92 19.84 15.34 12.29 13.35 13.15 17.14 

 Growth rate  N/A -12.75  42.11  5.89  23.49  N/A -21.11  35.45  15.36  39.51  

หนองบัวล าภู 
     

207,828  
     

201,953  
     

209,566  
     

304,208  
     

287,950  
     

187.99  
     

114.91  
     

125.92  
     

264.62  
      

268.03  

ร้อยละ 5.28 4.82 3.66 4.65 4.18 2.25 1.40 1.23 2.21 2.09 

 Growth rate  N/A -2.83  3.77  45.16  -5.34  N/A -38.87  9.58  110.15  1.29  

หนองคาย 
  

1,093,684  
  

1,035,142  
  

1,874,230  
  

2,151,028  
  

2,103,000  
  

1,998.28  
  

1,503.00  
  

3,059.94  
  

3,579.00  
    

3,505.47  

ร้อยละ 27.79 24.71 32.76 32.90 30.55 23.96 18.31 29.88 29.84 27.31 

 Growth rate  N/A -5.35  81.06  14.77  -2.23  N/A -24.79  103.59  16.96  -2.05  

บึงกาฬ 
            -                -                -    

     
323,473  

     
377,291             -               -               -    

     
352.05  

      
504.48  

ร้อยละ N/A N/A N/A 4.95 5.48 N/A N/A N/A 2.94 3.93 

 Growth rate   -  -   -   -  16.64  N/A N/A N/A N/A 43.30  

ที่มำ: ส ำนักงำนกำรท่องเท่ียวและกีฬำจังหวัดอุดรธำนี/กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศ 
 

จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว  
กลุ่มจังหวัดมีจ ำนวนผู้มำเยี่ยมเยือนที่รวมทั้งนักท่องเที่ยวและนักทัศนำจรที่เป็นทั้งชำวไทยและต่ำงประเทศ ใน 

พ.ศ. 2555 รวม 6.8 ล้ำนคน เพิ่มขึ้นจำก พ.ศ. 2554 ที่มีจ ำนวน 6.53 ล้ำนคน ร้อยละ 5.3 ของจ ำนวนผู้มำเยี่ยมเยือน 
จังหวัดที่มีจ ำนวนผู้มำเยี่ยมเยือนมำกที่สุด คือ อุดรธำนี รองลงมำได้แก่ หนองคำย เลย บึงกำฬและหนองบัวล ำภูเมื่อ
พิจำรณำกำรขยำยตัวของนักท่องเที่ยว พ.ศ. 2550 – 2555 พบว่ำจังหวัดเลย และบึงกำฬ มีอัตรำกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 23.29 และ 16.64 ต่อปีตำมล ำดับ ขณะที่จังหวัดอุดรธำนี หนองคำย และหนองบัวล ำภู มีจ ำนวนนักท่องเที่ยวลดลง 
 ด้ำนรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวมีรำยได้ 12,836.47 ล้ำนบำท ใน พ.ศ. 2555 เพิ่มจำก พ.ศ. 2554ที่มีจ ำนวน 
11,993.99ล้ำนบำท โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.02 ของรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว จังหวัดที่มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวมำกที่สุด คือ 
อุดรธำนี รองลงมำได้แก่ หนองคำย เลย บึงกำฬ และหนองบัวล ำภู 



 

   
 

 

31 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

 การกระจายตัวของแหล่งท่องเที่ยว  
     พื้นที่มีควำมหลำกหลำยของทรัพยำกรแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพำะกำรท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 

ประวัติศำสตร์และทำงธรรมชำติ 
      จังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งมรดกโลกด้ำนวัฒนธรรมและประวัติศำสตร์ โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญจ ำนวน        
22 แห่ง เช่น วัดป่ำภูก้อน วัดป่ำบ้ำนตรำด วัดมัชฌิมำวำส วัดโพธิสมภรณ์ เป็นต้น 
      จังหวัดเลย เป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติที่ล้อมรอบด้วยภูเขำและอุดมไปด้วยพืชพรรณป่ำไม้นำนำชนิด      
โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญจ ำนวน 30 แห่ง เช่น ภูกระดึง ภูเรือ และภูหลวง เป็นต้น 
      จังหวัดหนองบัวล าภู เป็นเมืองโบรำณและแหล่งวัฒนธรรม โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญจ ำนวน 27 แห่ง เช่น    
วัดถ้ ำกลองเพล วัดถ้ ำสุวรรณคูหำ และศำลปู่หลุบ เป็นต้น 
      จังหวัดหนองคาย เมืองชำยแดนริมฝั่งแม่น้ ำโขง เป็นประตูสู่นครเวียงจันทน์ มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญ จ ำนวน    
12 แห่ง เช่น วัดหินหมำกเป้ง พระธำตุบังพวน และภูทอก เป็นต้น 
      จังหวัดบึงกาฬ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติมำกมำย มีน้ ำตกและภูเขำ โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญ
จ ำนวน 24 แห่ง เช่น น้ ำตกเจ็ดสี เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่ำภูวัวภูทอก และภูลังกำเป็นต้น 

 โครงข่ายความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
      1) การท่องเที่ยวในแม่น้ าโขง เนื่องจำกเป็นแม่น้ ำที่ไหลผ่ำนพื้นที่ท่องเที่ยวหลักในภูมิภำคหลำยแห่ง ได้แก่ 
เมืองเชียงแสน เมืองหลวงพะบำง เมืองหนองคำย/เวียงจันทน์ เมืองจ ำปำสัก/โขงเจียมเป็นต้น 
      2) โครงข่ายการพัฒนา East-West Corridorด้ำนควำมเชื่อมโยงทำงเศรษฐกิจของภำค 4 ประเทศ คือ 
เวียดนำม สปป.ลำว ไทย สำธำรณรัฐสหภำพเมียนมำร์ กำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ จะส่งผลดีต่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวของ
พื้นที่โดยตรง 
       3) โครงข่ายการพัฒนาและการท่องเที่ยว Bangkok-Vientiane-Hanoi อนุภำคกลุ่มจังหวัดมีบทบำทรองรับ
ให้บริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวในด้ำนต่ำงๆ 
      4) โครงข่ายการท่องเที่ยวในพื้นที่ โครงข่ายระหว่างจังหวัดเลย-ไซยะบุลี-หลวงพะบาง เป็นโครงข่ำยใหม่
ซึ่งมีแนวโน้มกำรพัฒนำในอนำคต และโครงข่ำยระหว่ำงหนองคำย-เวียงจันทน์ ตลอดจนโครงข่ำยใหม่บึงกำฬ-เมืองวินท์ 
ของเวียดนำม 

โครงข่ายความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในอนุภาคกลุ่มจังหวัด ควำมเชื่อมโยงของสถำนที่ท่องเที่ยวในอนุภำค
กลุ่มจังหวัด มีโครงข่ำยที่เชื่อมโยง เช่น 
      1) เส้นทางเมืองมรดกโลก – ตามรอยพญานาค ( 2 วัน 1 คืน ) จำกอุดรธำนี – มรดกโลกบ้ำนเชียง –    
เมืองค ำชะโนด – อุทยำนแห่งชำติภูเรือ – ผำนำง ผำเก้ิง – สุสำนหอย 150 ล้ำนปี – วัดถ้ ำกองเพล 
      2) เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง 4 จังหวัด อุดรธำนี - หนองคำย - เลย - หนองบัวล ำภู – อุดรธำนี (3 วัน     
2 คืน) วันที่ 1 จำกอุดรธำนี วัดป่ำบ้ำนค้อ อุทยำนประวัติศำสตร์ภูพระบำท หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย ตลำดท่ำเสด็จ 
ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งโขงที่วัดหำดโศก วันที่ 2 จำกวัดโพธิ์ชัย วัดหินหมำกเป้ง แก่งคุดคู้ ไร่องุ่น ภูเรือวโนทยำน วัด
เนรมิตวิปัสสนำ พระธำตุศรีสองรัก วันที่ 3 อุทยำนแห่งชำติภูเรือ ผำนำง ผำเก้ิง ชมสุสำนหอย 150 ล้ำนปี วัดถ้ ำกองเพล 
 นอกจำกนี้สำมำรถจัดโปรแกรมกำรท่องเที่ยวส ำหรับนักท่องเที่ยวอิสระและกำรท่องเที่ยวส ำหรับนักท่องเที่ยวที่มำ
กับบริษัทน ำเที่ยว ซึ่งมีทั้งโปรแกรมกำรท่องเที่ยวเชิงผสมเป็นระยะเวลำ 1- 2 คืน หรือ 3 วัน 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

 ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 
     1)  นโยบำยรัฐบำลที่มุ่ ง เน้นกำรท่องเที่ ยวและเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  รวมทั้ งทิศทำงกำรอนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรตระหนักในเรื่องของภำวะโลกร้อน พลังงำนทดแทนและอ่ืนๆ ที่มีแนวโน้มของโลก 
ปัจจุบันท ำให้นักท่องเที่ยวหันมำนิยมกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือเชิงนิเวศน์มำกยิ่งขึ้น  

     2) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ มีสถำนที่ท่องเที่ยวที่มีจ ำนวนมำก มีโรงแรมขนำดใหญ่23 แห่ง และสถำน
ประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวจ ำนวน 120 บริษัท 

     3) มีจ ำนวนโรงพยำบำลรองรับผู้ป่วยทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ โดยเฉพำะในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้ำน 
จ ำนวน 64 แห่ง ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในจังหวัด อุดรธำนี หนองคำย ทั้งของรัฐและเอกชนที่เป็นที่มีผู้ป่วยมำใช้บริกำรมำก
เช่นโรงพยำบำลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนำ อุดรธำนีโรงพยำบำลเอกอุดร และโรงพยำบำลอุดรธำนี โรงพยำบำลรวมแพทย์
หนองคำย โรงพยำบำลหนองคำยวัฒนำ รวมถึงโรงพยำบำลประจ ำจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
      4) มีสถำบันระดับอุดมศึกษำในกลุ่มจังหวัดอยู่ในอันดับ 3 ของภำค (จังหวัดละ 2 แห่ง /จังหวัดเลย 5 แห่ง) 
แสดงให้เห็นว่ำมีควำมพร้อมในกำรให้บริกำรด้ำนกำรศึกษำ สำมำรถผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเป็นแรงงำนที่หลำกหลำยสำขำ
วิชำชีพ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นต้น 

     5) มีถนนสำยเอเชียAH12 เชื่อมโยงไปทุกภูมิภำคทั้งภำยในและภำยนอกกับประเทศเพื่อนบ้ำนอำเซียนและ
กลุ่มอนุภำคลุ่มน้ ำโขง ตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก– ตะวันตก ของกรอบควำม
ร่วมมือทำงเศรษฐกิจอนุภำคลุ่มน้ ำโขง (Greater Mekong Subregion : GMS)  

     6) มีเส้นทำงคมนำคมทำงรถไฟจำกกรุงเทพฯ-หนองคำย ประจ ำทุกวัน   
      7) มีสนำมบินนำนำชำติที่จังหวัดอุดรธำนี และสนำมบินจังหวัดเลย 

ปัญหาด้านการท่องเที่ยว 
      1) ขำดกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงเป็นระบบ 
      2) ขำดทักษะด้ำนภำษำ 
      3) โครงสร้ำงพื้นฐำนกำรคมนำคมขนส่งทำงถนน และรถไฟ รวมทั้งด่ำนและจุดผ่อนปรน ขำดกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงให้ทันสมัย 
      4) งบประมำณในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนมีจ ำนวนจ ำกัด  
 

2.5 ด้านการค้า 

 1) การลงทุน 
      สถานประกอบการ ในปี 2554 กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีสถำนประกอบกำร 86,061 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.4 และจัดอยู่ในล ำดับที่ 4 ของกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสถำนกำรประกอบกำรด้ำน
ที่พักแรม บริกำร อำหำรและเครื่องดื่มร้อยละ 16.51 ด้ำนกำรขำยส่ง-ขำยปลีกร้อยละ 15.31 ด้ำนอสังหำริมทรัพย์ร้อยละ 
12.09 โดยสถำนประกอบกำรที่มีสัดส่วนที่น้อยที่สุดในกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ด้ำนกำรผลิตร้อยละ 9.42 
เมื่อเทียบกับกลุ่มจังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 

http://profile.yellowpages.co.th/46946642220001
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ตารางท่ี 2-18 แสดงข้อมูลสถานประกอบการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2555 
           หน่วย : แห่ง / ร้อยละ 

ภาค/กลุม่จังหวัด ขายสง่ ขายปลกี*
ที่พักแรม 

บริการอาหาร
และเครื่องด่ืม

กิจกรรม
อสังหาริมทรัพย์

การผลติ
การขนส่ง และ

สถานที่เก็บ
สินค้า

อ่ืนๆ รวม

ภาค ตอ.น. 287,714 61,324 11,891 180,363 21,922 87,105 650,319
ร้อยละของประเทศ 44 9 2 28 3 13 100
ร้อยละของภาค 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ตอนบน 1 44,050 10,124 1,438 16,986 1,756 11,707 86,061
ร้อยละของภาค 15.31 16.51 12.09 9.42 8.01 13.44 13.23
ตอนบน 2 23,906 4,552 341 20,175 1,593 5,325 55,892
ร้อยละของภาค 8.31 7.42 2.87 11.19 7.27 6.11 8.59
ตอนกลาง 77,703 18,234 4,941 58,387 10,961 32,363 202,589
ร้อยละของภาค 27.01 29.73 41.55 32.37 50.00 37.15 31.15
ตอนลา่ง 1 91,827 17,543 3,748 48,453 5,121 23,695 190,387
ร้อยละของภาค 31.92 28.61 31.52 26.86 23.36 27.20 29.28
ตอนลา่ง 2 50,228 10,871 1,423 36,362 2,491 14,015 115,390
ร้อยละของภาค 17.46 17.73 11.97 20.16 11.36 16.09 17.74  

ที่มำ : ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ/www.nso.go.th,มกรำคม 2556       หมำยเหต ุ: *รวมกำรซ่อมแซมยำนยนต์และจักรยำนยนต์ 

 ในภำพรวมของกลุ่มจังหวัดฯ ส่วนมำกเป็นสถำนประกอบกำรประเภทขำยส่ง -ขำยปลีก จ ำนวน 44,050 แห่ง     
หรือร้อยละ 51.18 ของสถำนประกอบกำรทั้งหมด โดยอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธำนีจ ำนวน 19,815 แห่ง หรือร้อยละ 23.02       
ที่เหลืออยู่ในจังหวัดหนองคำย หนองบัวล ำภู เลย จังหวัดละเท่ำ ๆ กัน และตั้งอยู่ในจังหวัดบึงกำฬน้อยที่สุดจ ำนวน 4,172 แห่ง 
หรือร้อยละ 4.85  รองลงมำได้แก่ สถำนประกอบกำรด้ำนกำรผลิต จ ำนวน 16,986 แห่ง (ร้อยละ 19.74) ด้ำนอ่ืนๆ จ ำนวน 
11,707 แห่ง (ร้อยละ 13.60) ด้ำนที่พักแรม และบริกำรอำหำรและเครื่องดื่มจ ำนวน 10,124 แห่ง (ร้อยละ 11.76) 
ตำมล ำดับ 
 จังหวัดอุดรธำนีเป็นจังหวัดที่มีสถำนประกอบกำรมำกที่สุดในกลุ่มจังหวัด จ ำนวน 35,075 แห่ง หรือ ร้อยละ 40.76 
รองลงมำได้แก่ จังหวัดหนองคำย จังหวัดหนองบัวล ำภู จังหวัดเลย และจังหวัดบึงกำฬ  ตำมล ำดับ โดยเมื่อแยกประเภทสถำน
ประกอบกำรพบว่ำจังหวัดอุดรธำนียังเป็นจังหวัดที่มีจ ำนวนสถำนประกอบกำรในแต่ละประเภทมำกที่สุดในกลุ่มจังหวัด ยกเว้นด้ำน
กำรผลิตเท่ำนั้น ที่พบว่ำจังหวัดหนองบัวล ำภูมีจ ำนวนมำกที่สุดในกลุ่มจังหวัด จ ำนวน 5,245 แห่ง รองลงมำ ได้แก่ จังหวัดอุดรธำนี 
จังหวัดหนองคำย จังหวัดเลย และจังหวัดบึงกำฬตำมล ำดับ 
ตารางท่ี 2-19แสดงข้อมูลสถานประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ปี 2555 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ
อดุรธานี 19,815 23.02 4,210 4.89 856 0.99 4,136 4.81 638 0.74 5,420 6.30 35,075 40.76
หนองคาย 6,341 7.37 1,822 2.12 242 0.28 3,848 4.47 401 0.47 2,081 2.42 14,735 17.12
หนองบัวล าภู 6,282 7.30 1,075 1.25 174 0.20 5,245 6.09 234 0.27 1,626 1.89 14,636 17.01

เลย 7,440 8.65 2,233 2.59 99 0.12 1,921 2.23 294 0.34 1,642 1.91 13,629 15.84
บึงกาฬ 4,172 4.85 784 0.91 67 0.08 1,836 2.13 189 0.22 938 1.09 7,986 9.28
รวม 44,050 51.18 10,124 11.76 1,438 1.67 16,986 19.74 1,756 2.04 11,707 13.60 86,061 100.00

จังหวดั
รวม

 ขายส่ง  ขาย
ปลีก*

ที่พกัแรม บริการ
อาหารและ
เคร่ืองด่ืม

อสังหาริมทรัพย์ การผลิต
การขนส่ง และ

สถานที่เกบ็สินค้า
อืน่ ๆ

 
 

ที่มำ : ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ/www.nso.go.th,มกรำคม 2556     หมำยเหตุ : *รวมกำรซ่อมแซมยำนยนต์และจักรยำนยนต์ 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

 ห้างสรรพสินค้า กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีห้ำงสรรพสินค้ำจ ำนวนทั้งสิ้น 27 แห่ง      
มำกเป็นล ำดับที่ 3 ของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ114 แห่ง โดยจังหวัดอุดรมีจ ำนวนห้ำงสรรพสินค้ำมำกที่สุดในกลุ่มจังหวัด
จ ำนวน 20 แห่ง รองลงมำ ได้แก่ จังหวัดเลย หนองคำย หนองบัวล ำภู และบึงกำฬ ตำมล ำดับ 

 ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1มีผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมกันทั้งสิ้น 1,928 
ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 14 และมำกเป็นล ำดับที่ 4 จำกทั้งหมด 5 กลุ่มจังหวัด ของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่มีสัดส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับมำตรฐำนต่อจ ำนวนผลิตภัณฑ์ทั้งหมด สูงเป็นล ำดับที่ 2 เท่ำกับ 0.21 หรือ 1 ต่อ 4.8 รองจำกกลุ่มจังหวัด
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ที่มีสัดส่วนเท่ำกับ 0.22 หรือ 1 ต่อ 4.4  

ตารางท่ี 2-20 แสดงสัดส่วนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับมาตรฐานของกลุ่มจังหวัดฯ ประจ าปี พ.ศ.2555 
ภาค/ 

กลุ่มจังหวัด 
สินค้า OTOP ทั้งหมด ร้อยละ 

สินค้า OTOP ได้รับ
มาตรฐาน 

ร้อยละ 
สินค้า OTOP  

มาตรฐานต่อสินค้า OTOP 
ภาค 14,017 100 2,376 100 0.17 
ตอนบน 1 1,928 14 397 17 0.21 
ตอนบน 2 1,271 9 285 12 0.22 
ตอนกลำง 3,015 22 406 17 0.13 
ตอนล่ำง 1 4,467 32 765 32 0.17 
ตอนล่ำง 2 3,336 24 523 22 0.16 
ที่มำ : จ ำนวนสินค้ำ : www.thaitambon.com สินค้ำ OTOP ได้รับมำตรฐำน : ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
อ้ำงอิงใน ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคตะวันออกเฉยีงเหนือในกำรเตรียมควำมพรอ้มเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน (พ.ศ. 2556-2559) ROC 

 ในภำพรวมของกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จังหวัดอุดรธำนีเป็นจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์ชุมชน   
มำกที่สุดในกลุ่มจังหวัด จ ำนวน 749 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 38.8 ของกลุ่มจังหวัด รองลงมำ ได้แก่ จังหวัดเลย      
จังหวัดหนองคำยและจังหวัดหนองบัวล ำภูตำมล ำดับ 

ตารางท่ี 2-21แสดงจ านวนลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
จังหวัด/ 

กลุ่มจังหวัด 
จ านวนสนิค้า OTOP 

 
ร้อยละ 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นระดับ 5 ดาวของจังหวัด 

ตอนบน 1 554 100  
อุดรธำน ี 196 35.4 ผ้ำไหมมัดหมี่ ผ้ำทอมือ ผ้ำพันคอ 
หนองบัวล ำภ ู 121 21.8  ผ้ำขิดไหม ข้ำวฮำง ผ้ำคลุ่มไหล ่
เลย 109 19.7  ผ้ำพันคอ ลูกประคบสมุนไพร สบูสุ่มนไพร 
หนองคำย 83 15.0  แหนมเนือง ข้ำวฮำงงอก ชุดสุภำพสตร ี
บึงกำฬ 45 8.1  ผ้ำขำวม้ำ ผ้ำห่มลำยยกดอก 

           ที่มำ : ส ำนักงำนพัฒนำชุมชน (พ.ศ. 2555) 

 กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีผลิตภัณฑ์ชุมชนจ ำนวนมำกและมีควำมหลำกหลำย เช่น 
ผลิตภัณฑ์ผ้ำมีหลำยประเภท ทั้งผ้ำไหมมัดหมี่ ผ้ำขิดไหม ฯลฯ นอกจำกนี้ยังมีกำรแปรรูปผ้ำให้เป็นสินค้ำตกแต่งบ้ำนและที่
อยู่อำศัยเพิ่มเติมจำกกำรทอเป็นผ้ำผืนและกำรแปรรูปเป็นเสื้อผ้ำ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งที่อยู่อำศัยดังกล่ำวสำมำรถเพิ่มมูลค่ำ
ให้กับชุมชนและตอบสนองควำมต้องกำรในตลำดได้กว้ำงมำกขึ้น อำหำรและสินค้ำที่ระลึกในกลุ่มจังหวัดจะมีควำมโดดเด่น 
ด้ำนสินค้ำที่เป็นอำหำร เช่น แหนมเนืองของจังหวัดหนองคำย ที่มีควำมโดดเด่นระดับประเทศ 
 ความสามารถในการแข่งขัน 
      1) จ ำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มำตรฐำน อยู่ในล ำดับที่ 4 ของภำค  
      2) จังหวัดอุดรธำนีมีผลิตภัณฑ์ชุมชนมำกที่สุดในกลุ่มจังหวัด 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

 ปัญหาของผลิตภัณฑ์ชุมชน 
      1) ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่นของกลุ่มจังหวัด ยังไม่มีเอกลักษณ์ (Brand Identity) ที่แตกต่ำงอย่ำงชัดเจนเป็น
ของตนเอง (ยังไม่แตกต่ำงจำกผลิตภัณฑ์ชุมชนทั่ว ๆ ไปของจังหวัดอื่น ๆ) 
      2) กำรเชื่อมโยงระหว่ำงฐำนกำรผลิต(วัตถุดิบ) กับกลุ่มผู้ผลิต และกำรประชำสัมพันธ์ รวมทั้งกำรตลำดไม่
ครอบคลุมและต่อเนื่อง 

 2) การค้าชายแดน 
      การค้ าชายแดนไทย  - สปป .ลาว เมื่ อพิ จ ำ รณำมู ลค่ ำกำรค้ ำ ชำยแดนของด่ ำนศุ ลกำกร ใน                        
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ำ ในปี 2556 ด่ำนศุลกำกรที่มีมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือ ด่ำนจังหวัด
มุกดำหำร มีมูลค่ำกำรค้ำชำยแดน 59,925 ล้ำนบำท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.46 ของมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนไทย – สปป.
ลำว ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) ด่ำนจังหวัดหนองคำย มูลค่ำกำรค้ำชำยแดน 58,638 ล้ำนบำท (ร้อยละ 29.81 ของมูลค่ำ
กำรค้ำชำยแดนไทย – สปป.ลำว ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) และด่ำนจังหวัดนครพนม 50,476 ล้ำนบำท (ร้อยละ 25.66 
ของมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนไทย – สปป.ลำว ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) ตำมล ำดับ  

ตารางที่ 2-22 มูลค่าการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ าแนกตามจุดผ่านแดน – ด่าน
ศุลกากร  

ล า 
ดับท่ี 

จุดผ่าน
แดน / 
ด่าน

ศุลกากร 

ปี 2552 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ปี 2553 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ปี 2554 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ปี 2555 
สัดส่วน 
(ร้อย
ละ) 

ปี 2556 
สัดส่วน 
(ร้อย
ละ) 

อัตราการ
ขยายตวั
เฉลี่ยต่อป ี
(2552-
2556) 

1 หนองคำย 33,393 47.22 38,937 38.92 47,729 32.32 66,030 32.93 58,638 29.81 16.58 

2 บึงกำฬ 5,466 7.73 5,234 5.23 5,504 3.73 5,371 2.68 3,090 1.57 -10.99 

3 นครพนม 5,156 7.29 5,684 5.68 7,033 4.76 11,510 5.74 50,476 25.66 109.05 

4 มุกดำหำร 17,297 24.46 38,264 38.25 72,596 49.16 98,449 49.10 59,925 30.46 51.86 

5 
พิบูลมังสำ
หำร 5,581 7.89 7,662 7.66 9,655 6.54 11281.6 5.63 12,161.1 6.18 21.99 

6 เขมรำฐ 884 1.25 1,463 1.46 1,369 0.93 1807.5 0.90 2,360.1 1.20 30.41 

7 ท่ำลี ่ 2,272 3.21 2,228 2.23 3,030 2.05 5234.6 2.61 9,395.4 4.78 46.58 

8 เชียงคำน 674 0.95 562 0.56 745 0.50 808.5 0.40 670.9 0.34 1.87 

รวม 70,724 100.00 100,034 100.00 147,662 100.00 200,492 100.00 196,717 100.00 30.74 
ที่มำ : ด่ำนศุลกำกรในภำคตะวันออกเฉยีงเหนืออ้ำงถึงใน ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

 

การค้าชายแดนไทย - สปป.ลาว ผ่านด่านศุลกากรที่ส าคัญ  
          เมื่อพิจำรณำด่ำนศุลกำกรที่มีมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนที่ส ำคัญของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ด่ำนหนองคำย       

ด่ำนบึงกำฬ ด่ำนท่ำลี่ และด่ำนเชียงคำน มีมูลค่ำกำรค้ำชำยแดน ในปี 2556 รวมกัน 71,794.5 ล้ำบำท คิดเป็นสัดส่วน   
ร้อยละ 36.50 ของมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนไทย – สปป.ลำว ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจังหวัดหนองคำย มีสัดส่วน
มูลค่ำกำรค้ำชำยแดน 58,638 ล้ำนบำท (ร้อยละ60.89 ของมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนไทย – สปป.ลำว ในกลุ่มจังหวัด        
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1) สูงที่สุดในกลุ่มจังหวัด รองลงมำคือ ท่ำลี่บึงกำฬและเชียงคำน ตำมล ำดับ 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

1) อันดับที่ 1 จุดผ่านแดน-ด่านศุลกากรจังหวัดหนองคาย ในช่วงปี 2554-2556มูลค่ำกำรค้ำรวมลดลงร้อยละ 
16.58 โดยในปี 2556 มีมูลค่ำกำรค้ำ 58,638 ล้ำนบำท ส ำหรับกำรส่งออกและน ำเข้ำในช่วงปี 2554 -2556 มีดังนี้ 

(1) กำรส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.31 โดยสินค้ำส่งออกส ำคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ ำมัน ลูกเหล็ก เหล็กเส้น 
เหล็กข้ออ้อย รถบรรทุกเก่ำใช้แล้ว และโทรศัพท์ตำมล ำดับ 

(2) กำรน ำเข้ำเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 19.66 โดยสินค้ำน ำเข้ำส ำคัญ ได้แก่ชุดสำยไฟรถยนต์ส ำเร็จรูปรถยนต์นั่งกึ่ง
บรรทุกใหม่ส่วนประกอบรองเท้ำด้ำนบนไม้แปรรูปไม้ส ำเร็จรูป และซิลิคอนเมททัล ตำมล ำดับ 

2) อันดับที่ 2 จุดผ่านแดน-ด่านศุลกากรท่าลี่ จังหวัดเลย ในช่วงปี 2554-2556 มูลค่ำกำรค้ำรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 
76.11 โดยในปี 2556 มีมูลค่ำกำรค้ำ 9,395.4 ล้ำนบำท ส ำหรับกำรส่งออกและน ำเข้ำในช่วงปี 2554 -2556 มีดังนี้ 

(1) กำรส่งออกเพิ่มข้ึนร้อยละ 97.74 โดยสินค้ำส่งออกส ำคัญ ได้แก่ อุปกรณ์ก่อสร้ำง น้ ำมันดีเซล รถแทรกเตอร์ 
สินค้ำอุปโภคบริโภค และปูนซีเมนส์ตำมล ำดับ 

(2) กำรน ำเข้ำลดลงร้อยละ 2.17 โดยสินค้ำน ำเข้ำส ำคัญ ได้แก่ ข้ำวโพด ไม้แปรรูป งำ ลูกเดือย บำนประตู
หน้ำต่ำง ตำมล ำดับ 

3) อันดับที่ 3 จุดผ่านแดน-ด่านศุลกากรจังหวัดบึงกาฬ ในช่วงปี 2554-2556มูลค่ำกำรค้ำรวมลดลงร้อยละ 
22.44 โดยในปี 2556 มีมูลค่ำกำรค้ำ 3,090.0 ล้ำนบำท ส ำหรับกำรส่งออกและน ำเข้ำในช่วงปี 2554 -2556 มีดังนี้ 

(1) กำรส่งออกลดลงร้อยละ 26.39 โดยสินค้ำส่งออกส ำคัญ ได้แก่ กระทิงแดง น้ ำมันดีเซล หม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ 
ยำงนอกรถบรรทุก และตู้เย็นตำมล ำดับ 

(2) กำรน ำเข้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.49 โดยสินค้ำน ำเข้ำส ำคัญ ได้แก่ ไม้แปรรูป มันส ำปะหลัง ชำผง รถเครน    
และไม้ส ำเร็จรูป ตำมล ำดับ 

4) อันดับที่ 4 จุดผ่านแดน-ด่านศุลกากรเชียงคาน จังหวัดเลย ในช่วงปี 2554-2556มูลค่ำกำรค้ำรวมลดลง    
ร้อยละ 4.28 โดยในปี 2556 มีมูลค่ำกำรค้ำ 670.9 ล้ำนบำท ส ำหรับกำรส่งออกและน ำเข้ำในช่วงปี 2554 -2556 มีดังนี้ 

(1) กำรส่งออกลดลงร้อยละ 5.78 โดยสินค้ำส่งออกส ำคัญ ได้แก่ เครื่องดื่มให้พลังงำน นมถั่วเหลือง ซอสปรุงรส 
บะหมี่กึ่งส ำเร็จรูป ลูกเดือยทั้งเปลือก และ สังกะสีตำมล ำดับ 

(2) กำรน ำเข้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.51 โดยสินค้ำน ำเข้ำส ำคัญ ได้แก่ ลูกเดือยทั้งเปลือก แร่แบไรท์ ลูกต๋ำว ดอก
หญ้ำแขม เมล็ดงำดิบ ตำมล ำดับ 

ตารางท่ี 2-23 มูลค่าการค้าชายแดนด่านส าคัญในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ด่าน มูลค่า ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

อัตราการเติบโต
ระหว่างปี 

 2554 - 2556  

(ร้อยละ) 

หนองคาย 

มูลค่ำรวม 47,729.2 66,030.0 58,639.0 13.57 
ส่งออก 45,346.3 62,176 55,649 13.31 

น ำเข้ำ 2,382.9 3,854 2,990 19.66 
ดุลกำรค้ำ 42,963.4  58,322 52,659 13.02 

บึงกาฬ 

มูลค่ำรวม 5,504.2 5,371.2 3,090.0 -22.44 
ส่งออก 5,198.9 4,754.9 2,651.7 -26.39 
น ำเข้ำ 305.3 616.3 438.3 36.49 
ดุลกำรค้ำ 4,893.6  4,138.6  2,213.4  -30.97 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ด่าน มูลค่า ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

อัตราการเติบโต
ระหว่างปี 

 2554 - 2556  

(ร้อยละ) 

ท่าลี่ 

มูลค่ำรวม 3,030.3 5,234.6 9,395.4 76.11 
ส่งออก 2,203.9 4,490.9 8,609.6 97.74 
น ำเข้ำ 826.4 743.7 785.8 -2.17 
ดุลกำรค้ำ 1,377.5  3,747.2  7,823.8  140.41 

เชียงคาน 

มูลค่ำรวม 745.4 808.5 670.9 -4.28 
ส่งออก 590.8 685.0 496.6 -5.78 
น ำเข้ำ 154.6 123.5 174.3 10.51 
ดุลกำรค้ำ 436.2  561.5  322.3  -6.94 

รวม มูลค่ำรวม 57,009.1 77,443.9 71,794.5 -9.76 
ที่มำ : ด่ำนศุลกำกรในภำคตะวันออกเฉียงเหนืออ้ำงถึงใน ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

 การค้าชายแดนในระยะต่อไป สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) จะจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และเขตเศรษฐกิจเฉพำะเพิ่มอีก 32 แห่ง รวมเป็น 41 แห่ง ภำยในปี 2563 ซึ่งในจ ำนวนดังกล่ำวอยู่ในแขวงที่มีชำยแดน    
ติดกับไทยถึง 17 เขต จะส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทุนระหว่ำงไทยและ สปป.ลำว และช่วยเพิ่มมูลค่ำกำรค้ำระหว่ำงกันมำกข้ึน 
 ดังนั้น ไทยจะต้องปรับตัวเพื่อให้สำมำรถใช้ประโยชน์และด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ภำยใต้เงื่อนไขกำรเปลี่ยนแปลงในประเทศเพื่อนบ้ำนและกำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนซึ่ง ปลำยปี 2558 ทั้งใน      
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรชำยแดนเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรผ่ำนแดนระหว่ำงไทยกับประเทศเพื่อนบ้ำน กำรพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพื้นฐำนที่จ ำเป็นเพื่อให้มีควำมพร้อมสำมำรถรองรับกิจกรรมทำงเศรษฐกิจบริเวณชำนแดน  
กำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจชำยแดนและเมืองชำยแดนที่ส ำคัญเพื่อให้สำมำรถรองรับบทบำทกำรเป็นประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้ำน กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนระหว่ำงประเทศเพื่อให้สำมำรถใช้ประโยชน์จำกแรงงำนในประเทศเพื่อนบ้ำน 
และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อยกระดับกำรพัฒนำกิจกรรมทำงเศรษฐกิจของไทยและให้แรงงำนไทยสำมำรถแข่งขัน  
กับแรงงำนในประเทศเพื่อนบ้ำนได้ 
 

ตารางที่ 2-24  แสดงสินค้าที่ผู้บริโภคคนลาวนิยมซื้อไปบริโภค และใช้สอยในแต่ละประเภท 
 เรียงล าดับจากมากไปน้อย 5 อันดับ 

ประเภท สินค้าที่ได้รับความนิยม 
1. ผลิตภณัฑ์อำหำร เครื่องปรุงรส และเครื่องดื่ม ผงชูรส น้ ำปลำ น้ ำมันพืช สบู่ลักสผ์งซักผ้ำโปร 
2. ของใช้ภำยในครัวเรือน กระทะ หม้อ จำน ทัพพี มีด 
3. เครื่องใช้ไฟฟ้ำ พัดลม วิทยุ โทรทัศน์ ตูเ้ย็น เครื่องเสียง 
4. เครื่องนุ่มห่ม เสื้อ กำงเกง รองเท้ำแตะ กระโปรง ผ้ำถุง ผ้ำห่มโตโต ้
5. อุปกรณ์ทำงกำรเกษตร จอบ ปุ๋ย เสียม อำหำรสัตว์ เมล็ดพันธุ์พืช 
6. อุปกรณ์ก่อสร้ำง และไฟฟ้ำ หลอดไฟ สำยไฟ ปลั๊ก ตะปู สวิทซ์ 
7. ยำนพำหนะ และเช้ือเพลิง น้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันหล่อลื่น รถจักรยำน ยำงรถจักรยำนยนต์ยำงรถยนต์ 
ที่มำ: รำยงำนกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์ ยุทธศำสตร์กำรค้ำของจังหวัดตำมแนวชำยแดนของภำคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยกับ สปป.ลำว 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

 
 สินค้ำส่งออกผ่ำนจุดผ่ำนแดนถำวร เป็นสินค้ำที่ส่งออกแต่ละครั้งจ ำนวนมำกมีมูลค่ำสูง โดยมำกผลิตจำก
กรุงเทพมหำนคร จำกนิคมอุตสำหกรรมในเขตปริมลฑล หรือจำกนิคมอุตสำหกรรมในจังหวัดรอบนอก และมีบ้ำงในบำง
จังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น นครรำชสีมำ ขอนแก่น อุดรธำนี อุบลรำชธำนี เป็นต้น  
 ผลจำกรำยงำนกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์ ยุทธศำสตร์กำรค้ำของจังหวัดตำมแนวชำยแดนของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของไทยกับ สปป.ลำว พบว่ำ สินค้ำที่ผู้บริโภคคนลำวนิยมซื้อไปบริโภคและใช้สอย สำมำรถจ ำแนกได้ 7 ประเภท คือ             
1. ผลิตภัณฑ์อำหำร เครื่องปรุงรส และเครื่องดื่ม 2. ของใช้ภำยในครัวเรือน3.เครื่องใช้ไฟฟ้ำ4. เครื่องนุ่มห่ม 5.อุปกรณ์ทำง
กำรเกษตร 6. อุปกรณ์ก่อสร้ำง และไฟฟ้ำและ 7. ยำนพำหนะ และเชื้อเพลิง (ผลกำรวิเครำะห์ได้จำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริโภค    
คนลำว 2,431 คน ผู้ประกอบกำรคนลำว 78 คน) 
 เขตเศรษฐกิจพิเศษ  สปป.ลำว มีเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) และเขตเศรษฐกิจเฉพำะ 
(Specific Economic Zone) รวม 10 แห่ง ได้แก ่

1. เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองค า (ด าเนินการแล้ว) 
เขตเศรษฐกิจพิเศษสำมเหลี่ยมทองค ำมีพื้นที่18,750 ไร่ โดยมีกลุ่มบริษัทดอกงิ้ว จำกจีน ลงทุนไปแล้วกว่ำ       

602 ล้ำนเหรียญและมีกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนรองรับกำรลงทุน กำรท่องเที่ยว บริกำร มีแผนสร้ำงสนำมบินนำนำชำติ 
อยู่ระหว่ำงกำรส ำรวจออกแบบ 

2. เขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อแตนแดนค า (ด าเนินการแล้ว) 
เขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อแตนแดนค ำมีพื้นที่ 10,250 ไร่มีนักลงทุนจำกจีน อังกฤษ เกำหลี รัสเซีย ไทย โดยนักลงทุน

จีนมำลงทุนกว่ำ 130 ล้ำนเหรียญ ธุรกิจที่มีศักยภำพ อำทิ คลังสินค้ำ ศูนย์กระจำยสินค้ำ ศูนย์กำรค้ำครบวงจร ร้ำนค้ำ 
แหล่งบันเทิง และโรงแรมเป็นต้น 

3. เขตพัฒนาไซเสดถากวมรวม (อยู่ระหว่างการพัฒนา) 
เขตพัฒนำไซเสดถำกวมอยู่ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ รวมมีพื้นที่ 6,250 ไร่มีบริษัทร่วมทุนลำว-จีน มูลค่ำ      

กำรลงทุน 128 ล้ำนเหรียญและพัฒนำเป็นเขตอุตสำหกรรมเบำ อุตสำหกรรมแปรรูปเพื่อกำรส่งออก 
4. เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง (อยู่ระหว่างการพัฒนา) 

เขตเศรษฐกิจเฉพำะบึงธำตุหลวงอยู่ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ มีพื้นที่ 3,125 ไร่ นักธุรกิจจำกจีน พัฒนำมูลค่ำ 
1,600 ล้ำนเหรียญธุรกิจที่มีศักยภำพ อำทิ อุตสำหกรรมแปรรูป และเริ่มก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ต่ำง ๆเป็นต้น 

5. เขตเศรษฐกิจเฉพาะล่องแท่ง - เวียงจันทน์(อยู่ระหว่างการพัฒนา) 
เขตเศรษฐกิจเฉพำะล่องแท่ง - เวียงจันทน์มีพื้นที่3,469 ไร่ ห่ำงจำกสะพำนมิตรภำพฯ 1 (จังหวัดหนองคำย -       

นครหลวงเวียงจันทน์) 400 เมตร มีควำมพร้อมด้ำนสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำนธุรกิจที่มีศักยภำพ อำทิ สนำมกอล์ฟ 36 หลุม 
โรงแรม 5 ดำว รีสอร์ท โรงเรียน ซุปเปอร์มำเก็ตเป็นต้น 

6. เขตเศรษฐกิจเฉพาะดงโพสี (อยู่ระหว่างการพัฒนา) 
เขตเศรษฐกิจเฉพำะดงโพสีมีพื้นที่ 10,250 ไร่อยู่ห่ำงจำกใจกลำงนครหลวงเวียงจันทน์ 16 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนถนน 

450 ปี ซึ่งเป็นถนนเพื่อร่วมฉลองครบรอบ 450 ปีแห่งกำรก่อตั้งนครหลวงเวียงจันทร์ ในปี 2553ถนนดังกล่ำวจึงมีสภำพดี
เหมำะแก่กำรเดนทำงหรือขนส่งสินค้ำธุรกิจที่มีศักยภำพ อำทิสถำบันกำรเงิน ร้ำนอำหำร ห้ำงสรรพสินค้ำ โรงแรม 
คลังสินค้ำโรงพยำบำล และศูนย์ฝึกอบรม เป็นต้น โดยมีเป้ำหมำยเพื่อรองรับกำรลงทุนและกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ  
รวมทั้งส่งเสริมกำรค้ำบริเวณชำยแดน 

7. เขตนิคมอุสาหกรรมเวียงจันทน์ - โนนทอง (อยู่ระหว่างการพัฒนา) 
เขตนิคมอุสำหกรรมเวียงจันทน์-โนนทอง อยู่แขวงค ำม่วน มีพ้ืนที่ 687.5 ไร่นักธุรกิจจำกจีนไต้หวัน พัฒนำ

ร่วมรัฐบำลลำว ลงทุนกว่ำ 43 ล้ำนเหรียญธุรกิจที่มีศักยภำพ อำทิ อุตสำหกรรมแปรรูป อยู่ในระยะเริ่มต้น 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

 
 

8. เขตเศรษฐกิจเฉพาะภูเขียว (อยู่ระหว่างการพัฒนา) 
เขตเศรษฐกิจเฉพำะภูเขียวมีพื้นที่ 30,312.5 ไร่ มีนักลงทุนภำยในประเทศลงทุนพัฒนำด้วยเงินทุน 708 ล้ำนเหรียญ 

พัฒนำเมืองใหม่ ด้ำนกำรบริกำร กำรค้ำ กำรศึกษำ ท่องเที่ยว โรงพยำบำล อุตสำหกรรมอยู่แขวงค ำม่วน 
9. เขตเศรษฐกิจเฉพาะท่าแขก(อยู่ระหว่างการพัฒนา) 

เขตเศรษฐกิจเฉพำะท่ำแขกมีพื้นที่ 6,468.75 ไร่ อยู่ใกล้สะพำนมิตรภำพไทย-ลำว แห่งที่ 3 (จังหวัดนครพนม - 
แขวงค ำม่วน) นักลงทุนได้รับกำรลดหย่อนภำษีน ำเข้ำสินค้ำประเภทพลังงำนและพำหนะส ำหรับกำรผลิต 

10. เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน(ด าเนินการแล้ว) 
 เศรษฐกิจเฉพำะท่ำแขกมีพื้นที่ 18,750 ไร่ ก่อตั้งในปี พ.ศ.2546 พื้นที่อยู่ใกล้กับสะพำนมิตรภำพไทย - สปป.ลำว
แห่งที่ 2 (จังหวัดมุกดำหำร-แขวงสะหวันเขต) ซึ่งเชื่อมต่อระหว่ำงเมียนมำร ์ไทย สปป.ลำว และเวียดนำม ส่งผลให้นักลงทุน
ได้รับควำมสะดวกในกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ ธุรกิจที่มีศักยภำพ แบ่งเป็น ภำคบริกำร อำทิ สถำบันกำรเงิน โรงแรม 
ร้ำนอำหำร และโรงพยำบำล เป็นต้น ภำคกำรค้ำ อำทิ ธุรกิจน ำเข้ำ-ส่งออก ร้ำนค้ำปลีก ห้ำงสรรพสินค้ำ และร้ำนจ ำหน่ำย
สินค้ำปลอดภำษี เป็นต้น ภำคอุตสำหกรรม อำทิ ธุรกิจแปรรูป และประกอบชิ้นส่วนยำนยนต์ เป็นต้น 
 

2.7 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1) ป่าไม้ปี 2556พื้นที่ป่ำธรรมชำติ พบใน จังหวัดเลยมำกที่สุด คือ 2,169,582.99 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.06     
ของพื้นที่จังหวัด รองลงมำได้แก่ จังหวัดอุดรธำนีมีพื้นที่781,177.93ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.29 ของพื้นที่จังหวัด ส่วนจังหวัด
หนองบัวล ำภู มีพื้นที่ 269,311.05 ไร่ จังหวัดบึงกำฬ มีพื้นที่ 179,825.14ไร่ ส่วนจังหวัดหนองคำยมีพื้นที่ป่ำน้อยที่สุด     
คือ 144,063.40ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10,517.19 และ 7.04 ของพื้นที่จังหวัด ตำมล ำดับ 

ตารางท่ี 2-25 แสดงพื้นที่ป่าธรรมชาติ ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ      
           หน่วย :ไร่ 

 จังหวัด 
ปี 2547  ปี 2551  ปี 2556  

เนื้อที่ป่า(ไร่)   
ร้อยละของ
พ.ท.จังหวัด  

เนื้อที่ป่า(ไร่)   
ร้อยละของ
พ.ท.จังหวัด  

เนื้อที่ป่า(ไร่)   
ร้อยละของ
พ.ท.จังหวัด  

อุดรธำน ี 922,806.25 12.59 868,180.83 11.84 781,177.93 11.29 
เลย 2,675,143.75 37.46 2,454,051.60 34.37 2,169,582.99 33.06 
หนองบัวล ำภ ู 354,068.75 14.68 371,264.53 15.39 269,311.05 10.51 
หนองคำย 416,543.75 9.09 348,379.02 7.6 144,063.40 7.04 
บึงกำฬ - - - - 179,825.14 7.19 
รวม 4,368,562.50 73.82 4,041,875.98 69.20 3,543,960.51 69.09 
ที่มำ: กรมป่ำไม้,2557 
 

 2) แร่ธาตุ จำกข้อมูลของส ำนักทรัพยำกรแร่ พ.ศ. 2552 พบแร่ในพื้นที่รวม 19 ชนิด ได้แก่ แบไรต์  ถ่ำนหิน ทรำย
แก้ว ทองค ำ ทองแดง ยิปซัม โดมเกลือ หินประดับชนิดแกรนิต หินปูน หินปูนที่จ ำแนกไม่ได้      หินปูนเพื่ออุตสำหกรรม
ก่อสร้ำง หินปูนเพื่ออุตสำหกรรมซีเมนต์ หินปูนเพื่ออุตสำหกรรมอ่ืนๆ เหล็ก เหล็ก -ทองแดง เหล็กทองแดงทองด ำ เหล็ก
ควอตซ์ เกลือหินโปแตส และหินทรำยเพื่ออุตสำหกรรมก่อสร้ำง ครอบคลุมพื้นที่ 13,350.50 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 40.54 
ของพื้นที่กลุ่มจังหวัด โดยพบพื้นที่ทรัพยำกรแร่ในจังหวัดอุดรธำนีมำกที่สุด 5,750.46 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 17.46 ของ
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

พื้นที่กลุ่มจังหวัด รองลงมำคือ จังหวัดบึงกำฬ 4,310.01 ตร.กม. จังหวัดหนองคำย 2,867.97 ตร.กม. จังหวัดเลย 333.57 
ตร.กม. และจังหวัดหนองบัวล ำภู 88.69 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 13.09  8.71  1.01 และ 0.27 ตำมล ำดับ 
 3) ดิน มีลักษณะต่ำงออกไปตำมวัตถุต้นก ำเนิดและกระบวนกำรเกิดท ำให้มีคุณสมบัติทำงกำยภำพและทำงเคมีแตกต่ำง
กันออกไป เป็นดินทรำยและขำดธำตุอำหำร ควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำ ไม่สำมำรถอุ้มน้ ำได้ จึงท ำให้กำรขำดแคลนน้ ำเป็นปัญหำส ำคัญ  

4) ลุ่มน้ า กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ ำหลัก 4 ลุ่มน้ ำ คือ ลุ่มน้ ำโขง ลุ่มน้ ำชี 
ลุ่มน้ ำน่ำน และลุ่มน้ ำป่ำสัก ส่วนใหญ่ร้อยละ 42.72 อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ ำโขงครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ และร้อยละ 
16.35 อยู่ในเขตลุ่มน้ ำชี มีเพียงร้อยละ 0.04 และ 2.94 ที่อยู่ในเขตลุ่มน้ ำน่ำน และป่ำสัก ซึ่งครอบคลุมเฉพำะพื้นที่จังหวัดเลย
บำงส่วน มีลุ่มน้ ำสำขำที่ส ำคัญที่เป็นแหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตรและแหล่งน้ ำเพื่อกำรอุปโภค – บริโภคได้แก่ลุ่มน้ ำห้วยหลวงอยู่ในเขต
จังหวัดอุดรธำนีหนองคำยลุ่มน้ ำห้วยโมงอยู่ในเขตจังหวัดเลย  หนองบัวล ำภู อุดรธำนี และหนองคำย ส่วนลุ่มน้ ำล ำพะเนียงอยู่ใน
เขตจังหวัดหนองบัวล ำภู ลุ่มน้ ำเลย ในเขตจังหวัดเลย 

 

ตารางท่ี 2-26 แสดงพื้นที่เขตลุ่มน้ ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1    

จังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด 

พื้นที่จังหวัด 
(ตร.กม.) 

พื้นที่ในเขตลุ่มน้ า( ตร.กม. ) 

ลุ่มน้ าโขง ลุ่มน้ าชี ลุ่มน้ าน่าน ลุ่มน้ าป่าสัก รวม 

กลุ่มจังหวัดฯ 32,924.98 24,425.23 8,034.81 15.30 458.90 32,934.24 
ร้อยละของพท.กลุ่มจว. - 74.18 24.40 0.05 1.39 100 
ร้อยละของ พท.ลุ่มน้ ำ - 42.72 16.35 0.04 2.94 21.03 
อุดรธานี 11,074.79 7,691.21 3,380.62 - - 11,071.83 
ร้อยละของ พท.จว. - 69.45 30.53 - - - 
ร้อยละของ พท.ลุ่มน้ ำ - 13.45 6.88 - - - 
เลย 10,473.34 8,378.95 1,638.31 15.30 458.90 10,491.46 
ร้อยละของ พท.จว. - 80.00 15.64 0.15 4.38 - 
ร้อยละของ พท.ลุ่มน้ ำ - 14.66 3.33 0.04 2.94 - 
หนองบัวล าภ ู 4,090.40 1,083.45 3,015.88 - - 4,099.33 
ร้อยละของ พท.จว. - 26.49 73.73 - - - 
ร้อยละของ พท.ลุ่มน้ ำ - 1.89 6.14 - - - 
หนองคาย/บึงกาฬ 7,286.45 7,271.62 - - - 7,271.62 
ร้อยละของ พท.จว. - 99.80 - - - - 
ร้อยละของ พท.ลุ่มน้ ำ - 12.72 - - - - 
ที่มำ : สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำและกำรเกษตร 30 มีนำคม 2556 
หมำยเหตุ : พื้นที่ลุ่มน้ ำหลัก 4 ลุ่มน้ ำ มีพืน้ที่รวม 156,613.87 ตำรำงกโิลเมตร 
 

 5) พื้นที่ชลประทาน ปัจจุบันมีกำรพัฒนำแหล่งน้ ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ อย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้มีพื้นที่
ชลประทำนและพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน แต่มีสัดส่วนที่น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับควำมต้องกำรใช้น้ ำ 
 

ตารางที่ 2-27  แสดงข้อมูลจ านวนพื้นที่ลุ่มน้ า   
จังหวัด / 

 กลุ่มจังหวัด 
พื้นที่ลุ่มน้ า 
(ตร.กม.) 

ปริมาณน้ าฝน 
(รายปี ม.ม.) 

หมายเหตุ 

ตอนบน 1 102,957.45 31,714.91 

แหล่งน้ ำเพื่อ
กำรเกษตรและ 

อุปโภค – บริโภค 

อุดรธำน ี 11,116.93 14,470.28 
เลย 10,364.76 9,494.94 
หนองบัวล ำภ ู 4,025.73 5,626.39 
หนองคำย 7,245.88 1,926.55 
บึงกำฬ 4,994.15 1,906.55 

ที่มำ : กรมชลประทำน , พ.ศ. 2554 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

3. ข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ

  
ตารางที2่-28  แสดงการเปรียบเทียบตัวชี้วัดการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 
 

ตัวช้ีวัด 
 
 
 

1. 
ขนาด 

เศรษฐกิจ 
กลุ่มจังหวัด 

1.1  
ขนาด 

เศรษฐกิจ 
ภาคเกษตร 

1.2  
ขนาด 

เศรษฐกิจ 
สาขา 

อุตสาหกรรม 

2.  
อัตรา 

การขยายตัว
มูลค่า 

ผลติภณัฑ ์
กลุ่มจังหวัด 

2.1  
อัตรา 

การขยายตัว
ภาคเกษตร 

2.2  
อัตรา 

การขยายตัว 
สาขา 

อุตสาหกรรม 

3.  
มูลค่า 

ผลติภณัฑ์      
กลุ่มจังหวัด 
เฉลี่ยต่อหัว 

4. 
 ผลติภาพ
แรงงาน 

5.  
อัตรา 

การขยายตัว 
ของ 

ผลติภาพ 
แรงงาน 

6.  
* อัตรา 

การ 
ว่างงาน 

7.  
มูลค่า 
การค้า 

ผ่านด่าน 
ศุลกากร 
ชายแดน 

8.  
อัตรา 

การขยายตัว
มูลค่า 
การค้า 

ผ่านด่าน 
ศุลกากร 
ชายแดน 

9.  
รายได ้

จากการ 
ท่องเที่ยว 

10.  
อัตรา 

การขยายตัว
รายได้

ท่องเที่ยว 

หน่วยนับ 
ล้าน 
บาท 

ล้าน 
บาท 

ล้าน 
บาท 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
บาท/ 
คน 

บาท/ 
คน 

ร้อยละ ร้อยละ 
ล้าน 
บาท 

ร้อย 
ละ 

ล้าน 
บาท 

ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ยประเทศ 432,739 70,513.5 156,030 3.1 1.7 2.8 128,245 158,395 1.3 0.7 77,684 13.1 43,304 26.6 

เหนือตอนบน 1 291,159 71,853.6 42,058 2.8 4.5 3.2 94,055 111,349 1.0 0.6 221 8.9 59,543 18.1 

เหนือตอนบน 2 142,470 45,096.7 10,596 2.4 2.4 2.7 51,642 55,105 0.5 0.6 43,857 45.0 22,160 29.3 

เหนือตอนล่ำง 1 219,140 66,410.3 29,657 2.7 2.7 7.4 61,761 69,528 0.1 0.6 39,377 20.2 17,421 25.4 

เหนือตอนล่ำง 2 237,145 65,701.6 57,309 2.2 3.4 2.9 84,667 89,917 -0.1 0.6 N/A N/A 3,774 18.5 

อีสำนตอนบน 1 191,779 49,167.1 28,618 5.7 7.4 9.2 50,275 60,585 4.2 0.5 75,370 23.7 12,836 16.3 

อีสำนตอนบน 2 89,053 23,869 8,620 4.1 2.9 7.7 39,391 46,534 -0.5 0.7 59,462 42.8 3,956 21.7 

อีสำนตอนกลำง 294,681 47,482.5 84,384 4.3 4.3 4.8 55,554 70,192 1.7 0.6 N/A N/A 10,627 30.0 

อีสำนตอนล่ำง 1 369,399 80,445.3 84,130 3.5 5.4 2.6 51,721 67,597 1.7 0.7 1,669 16.2 15,636 22.0 

อีสำนตอนล่ำง 2 170,033 40,852.4 19,319 4.2 6.1 2.2 38,265 45,892 2.3 0.7 13,334 27.8 7,037 33.0 

กลำงบน 1 927,658 29,076 520,422 4.3 1.4 5.2 289,003 448,961 6.0 0.8 N/A N/A 21,236 38.1 

กลำงบน 2 146,616 27,837.9 44,723 0.7 -0.6 3.0 88,236 102,528 -0.4 1.0 N/A N/A 5,312 49.5 

กลำงล่ำง 1 460,214 72,593.2 180,824 1.9 1.0 4.0 130,626 160,127 0.8 0.4 108,711 7.7 18,503 19.9 

กลำงล่ำง 2 442,410 38,960.8 255,169 2.3 2.5 2.4 253,336 325,553 0.1 0.5 75 432.8 41,460 30.9 

กลำงตอนกลำง 1,089,246 42,747.4 606,836 4.9 -0.6 2.3 326,872 456,438 5.0 1.0 51,328 30.8 17,426 26.6 

ตะวันออก 1,530,871 141,650.9 675,871 2.5 4.6 1.3 584,987 624,750 0.9 0.5 29,463 12.8 140,046 30.3 

ใต้อ่ำวไทย 439,208 163,666.7 62,042 0.8 -2.4 2.7 113,967 106,762 -1.3 0.6 N/A N/A 50,373 11.1 

ใต้อันดำมัน 331,235 111,152 23,874 3.4 -1.0 1.7 177,675 195,166 1.7 0.5 19,996 18.7 295,443 35.9 

ใต้ชำยแดน 416,977 150,678.9 74,083 1.8 -1.2 0.9 110,875 120,354 -0.7 0.9 567,028 9.1 36,675 29.5 

 

หมำยเหต ุ:  1. สีเหลือง  =ค่ำเฉลี่ยประเทศ 
  2. สีเขียว    = ล ำดับที่ 1 สูงที่สุด 
  3. สีแดง   = ล ำดับที่ 18ต่ ำที่สุด 

4. สีชมพู   =กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

หมำยเหตุ * หมำยถึงตัวชี้วัดที่ต้องค ำนวณค่ำผกผัน เพื่อฐำนให้เขำ้ใจตรงกันว่ำ กรำฟทีอ่ยู่เหนือค่ำเฉลีย่ประเทศ (=100) เป็นตัวชี้วัดที่ด ี

ภาพที่ 2-9 ภาพรวมการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
 

 

ตัวช้ีวัดที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ 
1. ขนำดเศรษฐกิจ     5. ผลิตภำพแรงงำน 
2. ขนำดเศรษฐกิจภำคเกษตรกรรม   6. มูลค่ำกำรคำ้ผ่ำนดำ่นศุลกำกรชำยแดน 
3. ขนำดเศรษฐกิจสำขำอุตสำหกรรม   7. รำยได้กำรท่องเที่ยว 
4. มูลค่ำผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว  8. อัตรำกำรขยำยตัวรำยได้กำรท่องเที่ยว 
ตารางท่ี 2-29 แสดงการเปรียบเทียบตัวชี้วัดการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  
                  และประเทศ 

 
ตัวชี้วัดกลุ่มจังหวัด เฉลี่ย อีสานบน 1 หน่วย 

gr
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 1. ขนาดเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด  432,739 191,779 ล้านบาท 
 2. ขนาดเศรษฐกิจภาคเกษตร 70,513.5 49,167.1 ล้านบาท 
 3. ขนาดเศรษฐกิจสาขาอุตสาหกรรม  156,030 28,618 ล้านบาท 
 4. อัตราขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุม่จังหวัด 3.1 5.7 ร้อยละ 
 5. อัตราขยายตัวภาคเกษตร 1.7 7.4 ร้อยละ 
 6. อัตราการขยายตัวสาขาอุตสาหกรรม  2.8 9.2 ร้อยละ 
 7. มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุม่จังหวัดเฉลี่ยต่อหัว 128,245 50,275 บาท/คน 
 8. ผลิตภาพแรงงาน 158,395 60,585 บาท/คน 
 9. อัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน 1.3 4.2 ร้อยละ 
 10. * อัตราการว่างงาน 0.7 0.5 ร้อยละ 
 11. มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากรชายแดน 77,684 75,370 ล้านบาท 
 12. อัตราการขยายตัวมูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากรชายแดน 13.1 23.7 ร้อยละ 

 13. รายได้การท่องเท่ียว 43,304 12,836 ล้านบาท 

 14. อัตราการขยายตัวรายได้ท่องเที่ยว 26.6 16.3 ร้อยละ 
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ค่าเฉลี่ย = 100% 

ภาพรวมการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

      หมายถึง ตัวช้ีวัดที่ค านวณค่าผกผันแล้ว ซึ่งหากอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย แสดงว่า ตัวช้ีวัดน้ันอยู่ในเกณฑ์ดี 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ตารางท่ี 2-30 แสดงการเปรียบเทียบตัวชี้วัดการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศ 
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1.ขนาดเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด ล้ำนบำท 432,739 191,779 89,053 294,681 369,399 170,033 44.32 20.58 68.10 85.36 39.29 
1.1 ขนาดเศรษฐกิจภาค
เกษตร 

ล้ำน
บำท 

70,513.5 49,167.1 23,869.0 47,482.5 80,445.3 40,852.4 70 34 67 114 58 

1.2 ขนาดเศรษฐกิจสาขา
อุตสาหกรรม 

ล้ำนบำท 156,030 28,618 8,620 84,384 84,130 19,319 18 6 54 54 12 

2.อัตราขยายตัวมูลค่า
ผลติภณัฑ์กลุ่มจังหวัด 

ร้อยละ 3.1 5.7 4.1 4.3 3.5 4.2 184.9 131.1 138.0 113.2 136.1 

2.1 อัตราขยายตัวภาค
เกษตร 

ร้อยละ 1.7 7.4 2.9 4.3 5.4 6.1 434.6 170.6 255.2 319.3 359.1 

2.2 อัตราการขยายตัวสาขา
อุตสาหกรรม 

ร้อยละ 2.8 9.2 7.7 4.8 2.6 2.2 328.5 275.5 171.9 94.2 78.2 

3.มูลค่าผลติภณัฑ์กลุ่ม
จังหวัดเฉลี่ยต่อหัว 

บำท/คน 128,245 50,275 39,391 55,554 51,721 38,265 39 31 43 40 30 

4 ผลิตภาพแรงงาน บำท/คน 158,395 60,585 46,534 70,192 67,597 45,892 38 29 44 43 29 

5.อัตราการขยายตัวของผลติ
ภาพแรงงาน 

ร้อยละ 1.3 4.2 -0.5 1.7 1.7 2.3 316.9 -35.5 123.5 130.4 169.3 

6.อัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.7 0.5 0.7 0.6 0.7 0.7 138.1 88.5 115.4 88.0 92.4 

7.มูลค่าการค้าผ่านด่าน
ศุลกากรชายแดน 

ล้ำนบำท 77,684 75,370 59,462 #N/A 1,669 13,334 97 77 #N/A 2 17 

8.อัตราการขยายตัวมูลค่า
การค้าผ่านด่านศุลกากร
ชายแดน 

ร้อยละ 13.1 23.7 42.8 #N/A 16.2 27.8 181.1 326.4 #N/A 123.7 212.5 

9.รายได้การท่องเที่ยว ล้ำนบำท 43,304 12,836 3,956 10,627 15,636 7,037 30 9 25 36 16 

10.อัตราการขยายตัวรายได้
ท่องเที่ยว 

ร้อยละ 26.6 16.3 21.7 30.0 22.0 33.0 61.2 81.4 112.7 82.6 124.0 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
ตารางท่ี 2-31 ข้อมูลตัวช้ีวัดการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

มิติการพัฒนา ตัวช้ีวัดการพัฒนา ความหมาย/ศักยภาพ 
ค่าเฉลี่ย
ประเทศ กลุ่มจังหวัด หน่วยนับ 

 
growth & 

competitive
ness 

( 14 ตัวชี้วัด ) 
 

1. ขนำดเศรษฐกิจ 
กลุ่มจังหวัด 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (GPCP) ณ รำคำประจ ำปี 
(ล้ำนบำท)และอัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ม

จังหวัดที่แท้จริง (ณ รำคำคงที่ CVM) 
 

- กลุ่มจังหวัดมีขนาดเศรษฐกิจขนาดเล็ก มูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวม 191,779 ลบ.ไม่สูงมาก ต่่ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ เป็น
ล่าดับที่ 14 ใน 18 กลุ่มจังหวัด ล่าดับที่ 3ใน 5 กลุ่มจังหวัด
ภาคอีสาน 
 

- ภาพรวมของกลุ่มจังหวัด พบว่า จังหวัดอุดรธานีมีขนาด
เศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในกลุ่ม 87,804 ลบ. คิดเป็นสัดส่วนถึง
ร้อยละ 45.78 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ที่เหลือ
เป็นมูลค่าผลิตภัณฑ์ของอีก 4 จังหวัดรวมกัน โดยจังหวัดที่มี
ขนาดเศรษฐกิจรองลงมา คือ หนองคาย เลย หนองบัวล่าภู 
บึงกาฬ 
 
-  อย่างไรก็ตามแม้ขนาดเศรษฐกิจจะมีขนาดเล็ก แต่กลับมี
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี สูงที่สุดใน 18 กลุ่ม
จังหวัด  ที่ร้อยละ 5.7 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ 
 

 โดยที่จังหวัดอุดรธานี มีอตัราการขยายตัวสูงสุดในกลุ่ม
จังหวัด (ร้อยละ6.7) รองลงมาได้แก่ เลย(ร้อยละ 5.9) 
หนองบัวล่าภู(ร้อยละ 1.7) หนองคาย และบึงกาฬ(ร้อยละ 
0.2) 

432,739 191,779 ล้ำนบำท 

2. อัตรำขยำยตัว
มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวล
รวมกลุ่มจังหวัด 

3.1 5.7 ร้อยละ 

3. ขนำดเศรษฐกิจ
ภำคเกษตร 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำคเกษตรกรรมกลุ่มจังหวัด ณ รำคำ
ประจ ำปี และอัตรำกำรขยำยตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมสำขำ
เกษตรกลุ่มจังหวัด 
ที่แท้จริง (ณ รำคำคงที่ CVM) 
-มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรกรรม 49,167.1 ลบ. มีขนาดเล็ก
ต่่ากว่าค่าเฉลี่ย เป็นล่าดับที่ 10 ใน 18 กลุ่มจังหวัด ที่ 2 ของ
กลุ่มจังหวัดภาคอีสาน 
- ในภาพรวมของกลุ่มจังหวัด มีศักยภาพด้านเกษตรกรรม 
สามารถสร้างรายได้จากภาคเกษตรกรรมสูงที่สุด คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 25.64 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด
ของกลุ่มจังหวัด โดยร้อยละ 97.09 เป็นรายได้จาก
เกษตรกรรม การล่าสัตว์และป่าไม้ ส่วนที่เหลือร้อยละ 2.91 
เป็นรายได้จากการประมง 
 - ด้านเกษตรกรรม พบว่า พืชเศรษฐกิจส่าคัญ  ที่สร้างได้ให้
กลุ่มจังหวัด ได้แก่ ข้าว อ้อย มันส่าปะหลัง และยางพารา มี
พื้นที่เพาะปลูกรวมกันประมาณ 8 ล้านกว่าไร่ หรือร้อยละ 80 
ของพื้นที่เพื่อการเกษตรทั้งหมดของ  กลุ่มจังหวัด 

- ข้าว เป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกรวมกันถึง
ร้อยละ 60 รองลงมาได้แก่ ยางพารา (ร้อยละ 22) อ้อย (ร้อย
ละ 7) มันส่าปะหลัง (ร้อยละ 9) 
- แนวโน้มการผลิต 
    ข้าว เริ่มมีพื้นที่ปลูกและผลผลิตรวมลดลง แต่ผลผลิต
เฉลี่ยต่อไร่มีอัตราการเพิ่มร้อยละ 6.52 ในปี พ.ศ.2555 มี
ผลผลิตรวมในล่าดับที่ 4 จาก 5 กลุ่มจังหวัดภาคอีสาน 
 จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ของกลุ่ม
จังหวัด เป็นพื้นที่ปลูกข้าว แต่มีแนวโน้มลดลง ท่าให้ผลผลิต
รวมลดลงตามไปด้วย แต่มีศักยภาพการเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อ
ไร่ที่สูง ดังนั้น ควรสนับสนุนให้เพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวและเพิ่ม
ผลผลิตต่อไร่ให้มากข้ึน 

 

70,513.5 49,167.1 ล้ำนบำท 

 4. อัตรำขยำยตัวภำค
เกษตร 

1.7 7.4 ร้อยละ 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ตารางท่ี 2-31 ข้อมูลตัวช้ีวัดการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

มิติการพัฒนา ตัวช้ีวัดการพัฒนา ความหมาย/ศักยภาพ 
ค่าเฉลี่ย
ประเทศ กลุ่มจังหวัด หน่วยนับ 

 
    มันส่าปะหลัง มีพื้นที่เพาะปลูก ผลผลิตรวม และผลผลิต
เฉลี่ยต่อไร่เพิ่มข้ึนอย่างมากในปี พ.ศ.2555 (ร้อยละ 77, 67, 
5 ตามล าดับ) 
อ้อย และยางพารา มีพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มข้ึนเล็กน้อย และ
ยางพารา มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ลดลงอยากมาก (ลดลงร้อยละ 
17.53) 
    อย่างไรก็ตามกลุ่มจังหวัดภาคตะวัน 
ออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีผลผลิตยางพาราที่สูงที่สุดในกลุ่ม
จังหวัดภาคอีสานคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 49.08 ในปี พ.ศ.
2555 ดังนั้น ควรจะส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ให้
สูงข้ึนกว่าเดิมเพื่อรักษาต่าแหน่งการผลิตยางพาราไว้ 

 
 
 
 

5. ขนำดเศรษฐกิจ
สำขำอุตสำหกรรม 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมสำขำอุตสำหกรรมกลุ่มจังหวัด ณ รำคำ
ประจ ำปีและอัตรำกำรขยำยตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมสำขำ
อุตสำหกรรมกลุ่มจังหวัด 
ที่แท้จริง (ณ รำคำคงที่ CVM) 
- มูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรม28,618 ลบ.มีขนาดเล็ก 
ต่่ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศอยู่มาก เป็นล่าดับที่ 14 ใน 18 กลุ่ม
จังหวัด และ ที่ 3 ของกลุ่มจังหวัดภาคอีสานแต่มีอัตราการ
ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 9.2 สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ เป็นล่าดับ
ที่ 1 ใน 18 กลุ่มจังหวัด 
- ในภาพรวมของกลุ่มจังหวัด จังหวัดอุดรธานีสามารถสร้าง
รายได้จากสาขาอุตสาหกรรมได้มากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 54.39 ซึ่งมากกว่าจังหวัดที่เหลือรวมกัน และมีอัตราการ
ขยายตัวสูงที่สุด 
- อุตสาหกรรมที่ควรส่งเสริม ควรแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
ประเภทที่มีอยู่เดิม เช่น โรงสีข้าว โรงน้่าตาล เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิต และ ประเภทอุตสาหกรรมใหม่ ได้แก่ 
อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจากพืชเศรษฐกิจ
ส่าคัญ  โดยเฉพาะอ้อย มันส่าปะหลัง และยางพารา 
อุตสาหกรรมสีเขียว(สะอาด) และอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
และบริการ 

156,030 28,618 ล้ำนบำท 

6. อัตรำกำร
ขยำยตัวสำขำ
อุตสำหกรรม 

2.8 9.2 ร้อยละ 

7. มูลค่ำผลิตภัณฑ์ 
กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อ
หัว 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดเฉลี่ย 
ต่อหัวต่อปี 
 
- กลุ่มจังหวัดมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรต่่ากว่าค่าประเทศ
อยู่มาก เป็นล่าดับที่ 16 ใน 18 กลุ่มจังหวัด ล่าดับ 3 ของ
กลุ่มภาคอีสาน 
- โดยที่จังหวัดหนองคายมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงที่สุดในกลุ่ม
จังหวัด 66,959 บาทต่อคนต่อปี รองลงมา ได้แก่ จังหวัด
อุดรธานี เลย หนองบัวล่าภู บึงกาฬ 

128,245 50,275 บำท/คน 

8. ผลิตภำพแรงงำน
(สัดส่วนระหว่ำง

ผลผลิตกับจ ำนวน
แรงงำนในระบบ

เศรษฐกิจ) 

- สัดส่วนระหว่างผลผลิตกับจ่านวนแรงงานในระบบเศรษฐกิจ
ของกลุ่มจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ต่่ามาก เป็นล่าดับที่ 15 ใน 18 
กลุ่มจังหวัด  ที่ 3 ของกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน 
- แต่มีอัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงานอยู่ในเกณฑ์สูง  
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ เป็นล่าดับที่ 3 ของ 18 กลุ่ม
จังหวัด และสูงที่สุดในกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน 

- ส่วนอัตราการว่างงานอยู่ในเกณฑ์ดีต่่ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ  
- อย่างไรก็ตามกลุ่มจังหวัดต้องแก้ไขผลิตภาพแรงงานให้สูง
กว่าค่าเฉลี่ย โดยการเพิ่มศักยภาพการผลิตทุกสาขา (ลด
ต้นทุน เพิ่มผลผลิต) และพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการ
เปลี่ยนแปลงรวมทั้ง การเพิ่มมูลค่าสินค้าที่ผลิตได้ภายในกลุ่ม
จังหวัด (แปรรูป/สร้างมาตรฐาน) เป็นต้น 

158,395 60,585 บำท / คน 

9. อัตรำกำรขยำยตัว
ของผลิตภำพแรงงำน
กลุ่มจังหวัด 

1.3 4.2 ร้อยละ 

10.  อัตรำกำร
ว่ำงงำน(ร้อยละของผู้
ไม่มีงำนท ำ) 
 

0.7 0.5 ร้อยละ 

(ต่อ) 
 

(ต่อ) 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ตารางท่ี 2-31 ข้อมูลตัวช้ีวัดการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

มิติการพัฒนา ตัวช้ีวัดการพัฒนา ความหมาย/ศักยภาพ 
ค่าเฉลี่ย
ประเทศ กลุ่มจังหวัด หน่วยนับ 

 
11. มูลค่ำกำรค้ำ
ผ่ำนด่ำนศุลกำกร
ชำยแดน 

มูลค่ำกำรค้ำส่งออก และน ำเข้ำ 
ผ่ำนด่ำนศุลกำกรชำยแดน 
- กลุ่มจังหวัดมีด่านชายแดนถาวร ไทย-สปป.ลาว จ่านวน 4 
ด่าน อยู่ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย 1 ด่าน จังหวัดเลย 2 ด่าน 
และจังหวัดบึงกาฬ 1 ด่าน   
- สามารถสร้างมูลค่าการค้าชายแดนได้สูงเป็นล่าดับที่ 3 ของ 
ประเทศ และเป็นมูลค่าการค้าชายแดนระหว่าง ไทย-สปป.
ลาวที่สูงที่สุดในประเทศ  
- ในปี 2554 มีมูลค่าการค้าชายแดนรวม 53,936 ล้านบาท 
โดยด่านศุลการหนองคาย มีสัดส่วนมูลค่าการค้าชายแดนสูง
ที่สุดในกลุ่มจังหวัด 46,704 ล้านบาท (42ร้อยละ) อัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ย 5 ปี ร้อยละ 21.5 เป็นล่าดับที่ 7 ของด่าน
ชายแดนไทย – สปป.ลาว ทั้งหมด และที่ 4 ของ   กลุ่ม
จังหวัดภาคอีสาน รองจาก มุกดาหาร เขมราฐ และพิบูลมังสา
หาร 
- สินค้าผ่านแดนของกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะสินค้าส่งออกที่
ส่าคัญ ได้แก่ น้่ามัน เครื่องจักร พาหนะยานยนต์ สิ่งก่อสร้าง 
เหล็ก คอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่ใช่สินค้าที่ผลิตในกลุ่มจังหวัด 
ประกอบกับอัตราการขยายตัวมีแนวโน้มที่ลดลง ดังนั้นกลุ่ม
จังหวัดต้องเพิ่มศักยภาพโดยให้ปริมาณสินค้าผ่านแดนอยู่ใน
ปริมาณที่เท่าเดิมเดิมหรือสูงข้ึน และใช้กลยุทธ์ในการดึง
ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว นักเดินทาง ให้ท่ากิจกรรมและ
ซื้อบริการในพื้นที่กลุ่มจังหวัด หรือบริเวณชายแดนให้นานข้ึน
หรือมากข้ึนกว่าเดิม เพื่อให้กระแสการไหลเวียนของ
เศรษฐกิจเพิ่มข้ึน เช่น พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
ขนส่ง เพื่ออ่านวยความสะดวกในกลุ่มเป้าหมายจัดต้ังเขต
เศรษฐกิจชายแดนพิเศษระบบขนส่งคนและกระจายสินค้าที่
สะดวกรวดเร็ว เป็นต้น 

77,684 75,370 ล้ำนบำท 

 

12. อัตรำกำร
ขยำยตัวมูลค่ำกำรค้ำ
ผ่ำนด่ำนศุลกำกร
ชำยแดน 

13.1 23.7 ร้อยละ 

13. รำยได้กำร
ท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัด 

-  กลุ่มจังหวัดสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว12,836 ล้าน
บาท จัดอยู่ในเกณฑ์ต่่ามากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยประเทศ เป็น
ล่าดับที่ 13 ใน 18 กลุ่มจังหวัด ล่าดับที่ 2 ของกลุ่มจังหวัด
ภาคอีสาน 
 
 

43,304 12,836 ล้ำนบำท 

14. อัตรำกำร
ขยำยตัวรำยได้จำก
กำรท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัด 

- อัตราการขยายตัวร้อยละ 16.3  
ต่่ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ เป็นล่าดับสุดท้าย ของ 5 กลุ่มจังหวัด
ภาคอีสาน ขณะที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นล่าดับที่ 2  
ของ 5 กลุ่มจังหวัดภาคอีสาน 

26.6 16.3 ร้อยละ 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ตารางท่ี 2-32 ข้อมูลประกอบตัวชี้วัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 แยกรายจังหวัด 
  ตัวช้ีวัด หน่วย 

ค่าเฉลี่ย
ประเทศ 

(ไม่รวม กทม) 

ค่าเฉลี่ย
กลุ่ม

จังหวัด 

จังหวัด 

  อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวล าภ ู บึงกาฬ 

gro
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 (6

 ตั
วช

ี้วัด
) 

1 ขนำดเศรษฐกิจ ล้ำนบำท 432,739 191,779 87,804 36,437 35,240 17,929 14,369 
2 กำรเติบโตของเศรษฐกิจ ร้อยละ 3.1 2.9 6.7 0.2 5.9 1.7 0.2 
3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว บำท 128,245 50,275 53,677 66,959 53,279 33,314 33,027 
4 * อัตรำเงินเฟ้อ ร้อยละ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.1 5.8 - 
5 ผลิตภำพแรงงำน บำท 90,796 10,958 17,993 10,916 14,061 11,818 - 
6 * อัตรำกำรวำ่งงำน ร้อยละ 0.66 0.4 0.63 0.23 0.26 0.77 0.25 
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1 * สัดส่วนคนจน ร้อยละ 13.15 9.4 11.00 8.00 14.16 13.95 - 

2 
สัดส่วนผู้อยู่ในระบบ

ประกันสังคม 
ร้อยละ 23.26 3.4 6.40 2.68 4.33 3.67 - 

3 จ ำนวนปกีำรศึกษำเฉลี่ย ปี 9.1 6.8 9.1 8.3 8.8 7.8  
4 ค่ำเฉลี่ย O-Net ม.3 ร้อยละ 50.00 35.4 36.28 35.42 34.61 35.54 35.20 

5 
ร้อยละของประชำชนอำย1ุ5 ปี 

ขึ้นไปได้รับกำรคัดกรอง
เบำหวำน 

ร้อยละ 36.93 56.2 76.61 37.25 62.50 81.60 23.17 

6 
ร้อยละของประชำชนอำย1ุ5 ปี 

ขึ้นไปได้รับกำรคัดกรอง 
ควำมดัน 

ร้อยละ 39.86 56.8 76.23 37.49 64.90 82.03 23.59 

7 
ร้อยละของผู้ป่วยเบำหวำนที่

ควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือดได้ดี 
ร้อยละ 3.71 5.2 6.66 4.42 4.48 7.23 3.11 

8 
ร้อยละของผู้ป่วยควำมดัน

โลหิตสูงที่ควบคุมระดับควำม
ดันได้ดี ปี 2556   

ร้อยละ 4.19 4.7 7.14 4.71 6.92 3.98 0.96 

9 
ร้อยละของผู้ป่วยเบำหวำนที่มี
ภำวะแทรกซ้อนได้รับกำรดูแล

รักษำ/ส่งต่อ 

ร้อยละ 75.67 79.7 73.12 79.86 81.37 81.81 82.37 

1
0 

ร้อยละของผู้ป่วยควำมดัน
โลหิตสูงที่มีภำวะแทรกซ้อน
ได้รับกำรดูแลรักษำ/ส่งต่อ 

ร้อยละ 80.60 56.8 89.70 90.50 40.00 - 63.60 

1
1 

*อัตรำทำรกตำยต่อเกิดมีชีพ คน/ปชก 
1 แสนคน 

6.8 5.5 5.9 6.5 6.3 6.1 2.7 
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1 
* กำรใช้จ่ำยเงินฯเพื่อช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย 
บำท 269.7 234.7 116,241,

547 
145,287,

006 
261,895,

370 
445,123,649 205,047,

613 

2 * ปริมำณขยะ ตัน/ปี 167,276 136,596 280,139 99,725 119,021 105,585 78,510 

3 
กำรเปลี่ยนแปลง 

พื้นที่ป่ำไม้ 
ร้อยละ 2.26 5.1 -5.92 -16.36 -8.26 4.86 - 

4 
ร้อยละของจ ำนวนฟำร์มที่ได้

รับรองมำตรฐำนGAP 
ร้อยละ 45.10 42.6 31.6200 57.8700 79.6500 44.0200 - 

Go
ve

rn
m

en
t E

ffi
cie

nc
y 

( 4
 ต

ัวช
ี้วัด

) 

1 กำรเข้ำถึงน้ ำประปำ ร้อยละ 20.41 13.6 19.31 17.85 17.24 9.16 4.54 
2 กำรเข้ำถึงไฟฟ้ำ ร้อยละ 99.20 99.6 99.59 99.50 99.32 99.82 99.73 

3 
อัตรำกำรเข้ำถึงอินเตอร์เน็ต

ของปชก. 
ร้อยละ 23.40 18.50 24.05 15.93 22.07 18.76 11.68 

4 
* สัดส่วนคดียำเสพติด คดี/ปชก 

1 แสนคน 
338.58 254 223.59 243.35 417.28 116.42 269.50 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

2.3  ทิศทางหรือนโยบายการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ( SWOTAnalysis ) 
ตารางท่ี 2-33ทิศทางหรือนโยบายการพัฒนากลุ่มจังหวัด  
 
 

โอกาส( Opportunities ) ภัยคุกคาม( Threats ) 

   ปัจจัยภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยภายใน 

1.หลังจำก ปี 2559 ภำษีศุลกำรกร จะลดลง เหลือ 
ร้อยละ 0 ท ำให้กำรค้ำมีเพิ่มมำกข้ึน 
2.อัตรำกำรขยำยตัวเศรษฐกิจของประเทศลุ่มน้ ำโขงมี
กำรขยำยตัวสูงและค่อนข้ำงสูง ท ำให้กำรค้ำชำยแดนดี
ข้ึน 
3.ประชำชนในประเทศเพื่อนบ้ำนกลุ่มอำยุไม่เกิน 30 
ปี มีเพิ่มมำกข้ึน เวียดนำม ร้อยละ 52 สปป.ลำว ร้อย
ละ69.2 ซึ่งเป็นกลุ่มอำยุวัยท ำงำนที่มีก ำลังซื้อสินค้ำ
และบริกำร 
4.มีควำมสะดวกมำกข้ึนเพรำะมีสะพำนเชื่อมประเทศ
ลำวเพิ่มข้ึน หนองคำย และ บึงกำฬ 
5.เป็นกลุ่มจังหวัดเดียวในภำคตะวันออกเฉียงเหนือที่มี
รถไฟรำงคู่ผ่ำน 2 จังหวัดในกลุ่มจังหวัดท ำให้ใช้
ประโยชน์จำกรถไฟรำงคู่ได้มำกในอนำคต 
6. สร้ำงโรงงำนแปรรูปสินค้ำเกษตรจำกประเทศเพื่อน
บ้ำนอุตสำหกรรมที่ใช้ทรัพยำกรท้องถ่ิน 
7.ภำค เอกชนมี กำร ต่ืน ตั ว  และรวมตัวกัน เพื่ อ
ขับเคลื่อนอุตสำหกรรมของตนเอง 
8.มี ขีดควำมสำมำรถในกำรรั กษำพยำบำลที่ มี
มำตรฐำนมีบุคลำกรทำงกำรแพทย์และเครื่องมือกำร
รักษำคุณภำพมำตรฐำน ทั้งในภำครัฐและเอกชน 

1. นโยบำยกำรรวมกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
(AEC)ส่งผลต่อกำรเคลื่อนย้ำยทรัพยำกรกำรผลิตอย่ำงเสรี
รวมทั้งลดช่องว่ำงกำรกีดกันทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
กลุ่มอำเซียน เป็นข้อจ ำกัดในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำกำร
ลงทุนเช่น ค่ำแรงข้ันต่ ำ ผลิตภำพของแรงงำน และ
แรงงำนผิดกฎหมำย เป็นต้น 
2. ประเทศคู่ค้ำพยำยำมออกกฎระเบียบหรือข้อบังคับ
ใหม่ๆที่เป็นอุปสรรคในกำรน ำเข้ำสินค้ำจำกประเทศไทย 
3. เศรษฐกิจของเพื่อนบ้ำนที่มีควำมเข้มแข็งมำกยิ่งข้ึน 
และกำรแข่งขันสูงข้ึนตำมไปด้วย 
4.พื้นที่ชำยแดนมีควำมยำวมำกเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องไม่
สำมำรถดูแลได้อย่ำงทั่วถึงจึงมีกำรลักลอบน ำเข้ำและ
ส่งออก สินค้ำผิดกฎหมำยกำรค้ำมนุษย์ กำรค้ำแรงงำน
เด็ก ยำเสพติด โดยเฉพำะตำมจุดผ่อนปรน และช่องทำง
ธรรมชำติ 
5.นโยบำยเปลี่ยนแปลงบ่อยเพรำะ มีควำมผันผวนทำง
กำรเมือง 
6.กำรไหลเข้ำของเงินทุน และสินค้ำต่ำงประเทศส่งผลต่อ
ธุรกิจภำยในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 
7.ภัยพิบัติทำงธรรมชำติที่มีผลกระทบต่อภำคกำรเกษตร
และอุตสำหกรรม 
8. ต้นทุนกำรผลิตมีควำมผันผวน ที่เกิดจำกรำคำน้ ำมัน 

 
 
 

1.สภำพภูมิศำสตร์ มีพื้นที่ติดชำยแดน มีควำมได้เปรียบ
ด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรลงทุนและกำรค้ำชำยแดน 
2.เป็นพื้นที่อยู่ใกล้กับนครหลวงเวียงจันทน์ และเมือง
หลักตอนบน คือแขวงหลวงพะบำง ของ สปป.ลำว ซึ่ง
เป็นเมืองศูนย์กลำงกำรบริหำร และศูนย์กลำงกำร
เชื่ อมโยงเศรษฐกิจของภูมิภำคตำมแนวระเบียง
เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก– 
ตะวันตก ของกรอบควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจอนุภำค
ลุ่มน้ ำโขง (Greater Mekong Sub-region : GMS)ท ำ
ให้สะดวกในกำรบริหำร งำนของกลุ่มร่วมกับนครหลวง
เวียงจันทน์และแขวงหลวงพะบำง 
3.มีทรัพยำกรธรรมชำติและแหล่งท่องเที่ยวมีควำม
หลำกหลำยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว 
4. เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีชำยแดนติดกับแม่น้ ำโขงมำกที่สุด 
(547 กิโลเมตร)ท ำให้สำมำรถท ำกำรผลิตพืชเกษตรได้
หลำยประเภท ท ำกำรประมง และอุตสำหกรรมอำหำร 
ริมแม่น้ ำโขงได้ 
5.เป็นเส้นทำงคมนำคมเดียวที่ใกล้และสะดวกของภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อขนส่งสินค้ำ บริกำร และกำร
เดินทำงไปยังสปป.ลำวตอนกลำงและตอนเหนือ 
ประเทศเวียดนำมตอนกลำงและตอนเหนือ รวมถึง
ประเทศจีนตอนใต้ 
6.มี ส น ำมบิ น น ำน ำช ำ ติ  ขอ งกลุ่ ม จั ง ห วั ดภ ำ ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1 
7. มีจุดผ่ำนแดนถำวร 6 แห่ง คือ 1) ท่ำลี่ 2) เชียงคำน 
3) คกไผ่ จ.เลย 4) สะพำนมิตรภำพฯแห่งที่ 1 5) ท่ำเรือ
วัดหำยโศก 6) บึงกำฬ ซึ่งเป็นด่ำนศุลกำกร 2 แห่งคือ 
ท่ำลี่และเชียงคำน เป็นช่องทำงกำรค้ำ (Gate Way) สู่
ลุ่มน้ ำโขงตอนบน มีมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนกับสปป.ลำว

 
 
 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน สิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยว
ทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ 
 พั ฒ น ำ โ ค ร ง ส ร้ ำ ง พื้ น ฐ ำ น  แ ล ะ ขี ด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรลงทุน 
กำรค้ำ อุตสำหกรรม และบริกำร 
 ส่งเสริมกิจกรรมกำรตลำดกำรท่องเที่ยวทั้ง
ในและต่ำงประเทศ 
 เพิ่มกำรค้ำกำรลงทุนไปยังพื้นทีตำมแนว
ชำยแดนเดิมมำกขึ้นโดยเฉพำะในเขตเมืองของ
แขวงและขยำยกำรค้ำกำรลงทุนในแขวงที่ไม่ติด
กับลุ่มน้ ำโขง 
 ส่งเสริมและสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
และนิคมอุตสำหกรรมของกลุ่มจังหวัด 
 ควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน 

 

 
 
 พั ฒ น ำ บุ ค ล ำ ก ร  แ ล ะ เ ค รื อ ข่ ำ ย
อุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว และบริกำร 
 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของกำรเกษตร 
 สร้ ำ งมู ล ค่ ำ เพิ่ มสิ น ค้ ำ เกษตร  และ
เช่ือมโยงด้ำนกำรตลำดให้ได้มำตรฐำน 
 

จุดแข็ง ( Strengths ) SO : กลยุทธเ์ชิงรุก ST : กลยุทธ์เชิงป้องกัน 

 

SWOT  & 
TOWS  Matrix 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ตารางท่ี 2-33ทิศทางหรือนโยบายการพัฒนากลุ่มจังหวัด  
 
 

โอกาส( Opportunities ) ภัยคุกคาม( Threats ) 

สูงเป็นล ำดับที่ 1 เมื่อเทียบกับทุกกลุ่มจังหวัด อีกทั้งมี
จุดผ่อนปรน 11 แห่ง ซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
8.เป็นแหล่งผลิตสินค้ำเกษตรที่ส ำคัญ คือ ข้ำว อ้อย มัน
ส ำปะหลัง และมีพ้ืนที่ปลูกยำงพำรำ มำกเป็นล ำดับที่ 1 
ข อ ง พื้ น ที่ เ พ ำ ะ ป ลู ก ย ำ ง พ ำ ร ำ ใ น ภ ำ ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
9. มีสถำบันอุดมศึกษำในทุกจังหวัดรวม 22 แห่ง มีส่วน
ช่วยสนับสนุนกำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด 
 
 
 
1.ผลิตภำพแรงงำนยังต่ ำ 
2. ส่วนใหญ่มีปัญหำด้ำนทักษะด้ำนภำษำ และกำร
ให้บริกำรที่เป็นมำตรฐำนสำกล 
3.กำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล กระจัดกระจำยตำม
หน่วยงำนต่ำงๆ และบำงหน่วยงำน วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล
ยังมีควำมน่ำเชื่อถือน้อย และไม่เป็นปัจจุบัน 
4. ขำดกำรน ำนวัตกรรมใหม่ๆมำเพิ่มศักยภำพด้ำน
เกษตรกรรม และ อุตสำหกรรมอ่ืนๆ 
5. ควำมเชื่อมโยงในกำรลงทุนร่วมกัน หรือ มีธุรกิจที่
เชื่อมโยงกัน ของนักธุรกิจระหว่ำงจังหวัดมีน้อย 
6.แผน ไม่มีกำรประสำนงำนทั้งแนวต้ัง และแนวนอน
ในทำงปฏิบัติอย่ำงแท้จริง (ระหว่ำงจังหวัด กลุ่มจังหวัด 
กับ องค์กำรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือ อปท.ทุกระดับ) 
7.แหล่งน้ ำไม่ครอบคลุมพ้ืนที่กำรเพำะปลูกพืชเศรษฐกิจ
ที่ส ำคัญ โดยเฉพำะพื้นที่ชั้นในของกลุ่มจังหวัด 
8. แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภำพในท้องถ่ิน ถูกละเลย 
และขำดกำรมีส่วนร่วมพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องใน อปท. 
และกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมมี
น้อย 
9. มีระบบกำรจัดกำรขยะที่ไม่มีมำตรฐำน 
10.กำรคมนำคมไปยังแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยง
ระหว่ำงแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด
ยังไม่ได้มำตรฐำน ท ำให้ไม่ได้รับควำมสะดวกในกำร
เดินทำงของนักท่องเที่ยว 

 
 
 
 กำรพัฒนำควำมร่วมมือและเชื่อมโยง
เครือข่ำยวิสำหกิจด้ำนกำรลงทุนและกำรค้ำ 

 

 
 
 
 เพิ่มผลผลิตและสร้ำงคุณภำพสินค้ำเกษตรให้
ได้มำตรฐำนตำมควำมต้องกำรของตลำด 

 
 
 
 
 
 
 
 

จุดอ่อน( Weaknesses ) 
 
 

ST : กลยุทธ์เชิงป้องกัน WT : กลยุทธ์เชิงรับ 

(ต่อ) 
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กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning ) 

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
ภาพที่ 2-10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

เลย 

 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

เกษตรปลอดภัย 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ทิศทางการพัฒนา 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

(อุดรธานี  เลย  หนองบัวล าภู หนองคาย บึงกาฬ) 
 กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ลักษณะทำงกำยภำพมีพื้นที่ชำยแดนติดกับประเทศ   สปป.ลำว 
ระยะทำงประมำณ 547 กิโลเมตร มีจุดผ่ำนแดนถำวร 6 แห่ง จุดผ่อนปรน 11 แห่ง มีสะพำนมิตรภำพไทย-ลำว เป็นประตู
กำรค้ำ กำรลงทุน ท ำให้มีศักยภำพทำงด้ำนกำรค้ำ โดยมีมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนของกลุ่มจังหวัดสูงที่สุดในภำค              
ด้ำนกำรเกษตร มีประชำกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรและสร้ำงรำยได้จำกกำรปลูกพืชไร่เป็นส ำคัญ ตลอดจนเป็นกลุ่มจังหวัด    
ที่มีกำรปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งยำงพำรำมำกที่สุดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  และศักยภำพด้ำนกำร
ท่องเที่ยวมีกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  เนื่องจำกมีภูมิประเทศสวยงำม  สภำพอำกำศหนำวเย็นในฤดูหนำว  มีอุทยำนแห่งชำติ
หลำยแห่งและมีแหล่งอำรยธรรมเชื่อมโยงสำมเหลี่ยมมรดกโลก และจีนตอนใต้  จำกต้นทุนทำงเศรษฐกิจและสังคมดังกล่ำว  
จึงก ำหนดทิศทำง (Flagship) กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ดังนี้ 

ตารางท่ี 2-34 แสดงความสอดคล้องของทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาส าคัญ 

ในแผนฯ11 
ทิศทางการพัฒนาภาค สศช. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
หอการค้า 

ยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ทิศทางการพัฒนา 2559 - 2560 

 กำรพัฒนำปัจจัยสนับสนุนที่เอื้อ
ต่อกำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจ 

 ก ำ รส ร้ ำ ง ค ว ำ ม มั่ น ค งท ำ ง
เศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนใน
สังคมไทย 
 

1. กำรพัฒนำเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ผ ลิ ต สิ น ค้ ำ เ ก ษ ต ร ข้ ำ ว  อ้ อ ย  
มั น ส ำ ป ะ ห ลั ง  แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ
มำตรฐำนกำรผลิตสู่ GAP และกำร
ปรับโครงสร้ำงกำรผลิตสู่สินค้ำที่ให้
ผลตอบแทนสูง อำทิ ไม้ยืนต้น ไม้
ดอกไม้ประดับเมืองหนำว ฯลฯ และ
กำรขยำยกำรปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ 
เช่น ยำงพำรำ ปำล์มน้ ำมัน ให้มำก
ขึ้น รวมทั้งพัฒนำอุตสำหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับกำรเกษตรเพื่อสร้ำง
มูลค่ำสินค้ำในห่วงโซ่กำรผลิต 

3.2 สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
เกษตร ตลอดห่วงโซ่อุปทานและ
ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชพลังงาน
ทดแทน เพื่อเพิ่มมูลค่ำสินค้ำและ
ช่วยขยำยช่องทำงกำรตลำดเพิ่ม
มำกขึ้น โดยมีกลยุทธ์ดังนี้ 
3.2.1 เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
สินค้ำเกษตรและพลังงำนทดแทน 
3.2.2 สร้ำงมูลค่ำเพิ่มและกำรแปร
รูปสินค้ำเกษตร 
3.2.3 พัฒนำกำรตลำดสินค้ำเกษตร
และพลังงำนทดแทน 

(กลุ่ม) ยกระดับกำรค้ำ กำรผลิตสินค้ำ
ทำงกำรเกษตร 
(อุดรธานี) กำรพัฒนำผลผลิตทำง
กำรเกษตรให้ได้มำตรฐำนในรูปแบบ
เกษตรอินทรีย์ เพื่อ เป็นศูนย์กลำง
อำหำรของภูมิภำค 
(เลย) กำรพัฒนำคุณภำพกำรผลิตและ
กำรตลำดสินค้ำเกษตรให้ได้มำตรฐำน 
(เลย) พัฒนำคุณภำพกำรผลิตและ
กำรตลำดสินค้ำเกษตรให้ได้มำตรฐำน 
(หนองคาย)  กำรสร้ำงมูลค่ ำและ
ยกระดับมำตรฐำนสินค้ำเกษตร 
(หนองบัวล าภู) ด้ำนกำรเสริมสร้ำง
เศรษฐกิจ ให้ เข้มแข็ งภำยใต้หลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
(บึงกาฬ) ยกระดับกำรผลิตกำรเกษตร
และคุณภำพสินค้ำเกษตร 

 กำรเตรียมควำมพร้อมของไทย
เข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

 กำรส่งเสริมควำมร่วมมืออย่ำง
เป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำทั้ งใน
ระดับอนุภูมิภำคและภูมิภำค 

 

2. เร่งพัฒนำ ยกระดับสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกของเมืองและด่ำน
ชำยแดนให้ได้มำตรฐำนสำกลและ
เป็นศูนย์กลำงขนส่งทำงบกและทำง
อำกำศสู่อินโดจีน รวมทั้งกำรแก้ไข
ปัญหำอุปสรรคทำงด้ำนกำรค้ำ กำร
ลงทุนในประเด็น   ต่ำง ๆ 

3.1 พัฒนาเมืองศูนย์กลางการค้า การ
ลง ทุน  และเปิ ดประตู เ ศ รษฐกิ จ        
สู่ประเทศเพ่ือนบ้าน เพื่อท ำให้เกิดกำร
จ้ำงงำนและกระจำยรำยได้ โดยมี      
กลยุทธ์ ดังนี้ 
3.1.1 ขยำยโอกำสทำงด้ำนกำรค้ำและ
กำรลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้ำน 
3.1.2 เพิ่มช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ
และยกระดับกำรค้ำสู่สำกล 
3 . 4  พัฒนาแล ะปรับป รุ ง ระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านโลจิสติกส์ เพื่อ
ใช้เป็นหลักฐำนในกำรขับเคลื่อนภำค
เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในปัจจุบันและ
อนำคต โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
3.4.1 พัฒนำกำรคมนำคมขนส่งเพื่อ
ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรค้ำ
ท่องเที่ยว 
3.4.2 พัฒนำระบบโลจิสติกส์ 

(กลุ่ม) กำรเพิ่มศักยภำพกำรค้ำ
ชำยแดน 
(อุดรธานี) กำรส่งเสริมกำรค้ำกำร
ลงทุน กำรพัฒนำเครือข่ำยระบบ
ค ม น ำ ค ม เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก ำ ร เ ป็ น
ศูนย์กลำง พัฒนำอุตสำหกรรม 
กำรเกษตร และกำรท่องเท่ียว 
(เลย) เสริมสร้ำงกำรค้ำชำยแดนและ
กำรลงทุน 
(เลย) กำรเสริมสร้ำงกำรค้ำชำยแดน
และกำรลงทุน 
 (บึ ง ก าฬ )  ก ำ รพั ฒน ำ ก ำ ร ค้ ำ
ชำยแดน (ต่อ) 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ตารางท่ี 2-34 แสดงความสอดคล้องของทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาส าคัญ 

ในแผนฯ11 
ทิศทางการพัฒนาภาค สศช. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
หอการค้า 

ยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ทิศทางการพัฒนา 2559 - 2560 

 กำรบริหำรจัดกำรน้ ำป่ำไม้
และที่ดินเพื่อควำมมั่นคงด้ำน
อำหำร 

 กำรส่ง เสริมควำมร่วมมือ
อย่ำงเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำทั้ง
ในระดับอนุภูมิภำคและภูมิภำค 

 

3. พัฒนำศักยภำพกำรท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ และกำรท่องเที่ยวเชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบ้ำน 

3.3 สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาค
ธุรกิจท่องเที่ ยว และเ ช่ือมโยง
แหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อน
บ้าน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรสร้ำงรำยได้ให้แก่กลุ่มจังหวัดฯ 
โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
3.3.1 ฟื้นฟูและพัฒนำศักยภำพของ
ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
3 . 3 . 2  ส ร้ ำ ง มู ล ค่ ำ เ พิ่ ม ใ ห้ กั บ
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและกำร
บริกำร 

(กลุ่ ม )  ก ำ ร เพิ่ ม ศั ก ยภ ำพ กำ ร
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
(อุดรธานี) กำรพัฒนำศักยภำพกำร
ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง นิ เ ว ศน์ แ ล ะ ก ำ ร
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 ( เ ล ย )  ก ำ ร พั ฒ น ำ ศั ก ย ภ ำ พ
ทรัพยำกรทำงกำรท่องเที่ยวให้ได้
มำตรฐำน 
( ห น อ ง ค า ย )  ก ำ ร ส่ ง เ ส ริ ม
อุตสำหกรรม กำรค้ำ กำรลงทุนและ
กำรท่องเท่ียว 
(หนองบัวล าภู) กำรอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
(บึงกาฬ) กำรพัฒนำกำรท่องเท่ียว 
(กลุ่ ม )  ก ำ ร เพิ่ ม ศั ก ย ภ ำพ กำ ร
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

4. กำรฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษำ
ควำมสมดุลธรรมชำติควบคู่กับกำร
ใช้ประโยชน์เพื่อกำรท่องเที่ยวด้ำน
กำรปรับปรุงให้มีมำตรฐำน สะดวก 
และควำมปลอดภัย และเร่งรัดกำร
บริหำรจัดกำรลุ่มน้ ำเพื่อแก้ไขปัญหำ
น้ ำท่วมและกำรขำดแคลนน้ ำ 

 (อุดรธานี) จัดกำรสิ่งแวดล้อมเพื่อ
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ 
(เลย) จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
(หนองคาย) กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
( บึ ง ก า ฬ )  ก ำ ร จั ด ก ำ ร
ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและ
พลังงำน 

 กำรพัฒนำเพื่อเสริมสร้ำงทุน
ทำงปัญญำอย่ำงยั่งยืน 

 

5. พัฒนำบุคลำกรและหน่วยงำน
วิเทศสัมพันธ์รองรับกำรขยำยตัวทำง
กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเท่ียว 
โดยเฉพำะด้ำนภำษำ กำรสื่อสำร 
แ ล ะ ก ำ รบ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร ธุ ร กิ จ
เช่ือมโยงสู่ อนุภูมิภำค 

 (อุดรธานี) 
1) กำรพัฒนำคน ชุมชน สังคม ควำม
มั่นคงปลอดภัย และคุณภำพชีวิต 
2) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกำร
บริหำรจัดกำรจังหวัด 
(เลย) 
1)กำรพัฒนำคน สังคม คุณภำพชีวิต
และเศรษฐกิจพอเพียง  
2) กำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร
ประชำชนให้ได้มำตรฐำน 
3)กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงตำมแนว
ชำยแดน 
(หนองบัวล าภู) กำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต และเสริมสร้ำงสังคมสันติสุข  
(หนองคาย )  1) กำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งของประชำชน ชนชมและ
สังคม 
2) กำรพัฒนำคุณภำพระบบกำร
ให้บริกำร 
3)ควำมมั่นคงชำยแดน 
(บึงกาฬ) กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักบริหำรยุทธศำสตรก์ลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 

 กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธำนี เลย หนองบัวล ำภู หนองคำย บึงกำฬ)  ควรให้
ควำมส ำคัญ ดังนี้ 
 1. พัฒนำศักยภำพกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และกำรท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้ำน 
 2. กำรฟื้นฟูระบบนิเวศน์ เพื่อรักษำควำมสมดุลทำงธรรมชำติควบคู่กับกำรใช้ประโยชน์เพื่อกำรท่องเที่ยว ด้วยกำร
ปรับปรุงให้มีมำตรฐำน สะดวก และควำมปลอดภัย และเร่งรัดกำรบริหำรจัดกำรลุ่มน้ ำเพื่อแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมและกำรขำด
แคลนน้ ำ 
 3. เร่งพัฒนำยกระดับสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของเมืองและดำ่นชำยแดนให้ได้มำตรฐำนสำกลและเป็นศนูย์กลำง
ขนส่งทำงบกและทำงอำกำศสู่อินโดจนี รวมทั้งกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคทำงด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุนในประเด็นต่ำงๆ 
 4. กำรพัฒนำเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร ข้ำว อ้อย มันส ำปะหลัง และยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตสู่ 
GAP และกำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิตสู่สินค้ำที่ให้ผลตอบแทนสูง อำทิ ไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนำว ฯลฯ และกำร
ขยำยกำรปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ เช่น ยำงพำรำ ปำล์มน้ ำมัน ให้มำกขึ้น รวมทั้งกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
กำรเกษตรเพื่อสร้ำงมูลค่ำสินค้ำในห่วงโซ่กำรผลิต 
 5. พัฒนำบุคลำกรและหน่วยงำนวิเทศสัมพันธ์ รองรับกำรขยำยตัวทำงกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว 
โดยเฉพำะด้ำนภำษำ กำรสื่อสำร และกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจเชื่อมโยงสู่อนุภูมิภำค 

 บทบาทและทิศทางการพัฒนาท่องเที่ยว 
      จังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่งมรดกโลกด้ำนวัฒนธรรมและประวัติศำสตร์ เป็นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวและแหล่ง
ท่องเที่ยวจุดหมำยส ำหรับกำรเดินทำงพักผ่อน พัฒนำกำรท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่ม GMS 
      จังหวัดเลย เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้ำน โขง-เขำ ผสมผสำนกำรท่องเที่ยวด้ำนประวัติศำสตร์ เมืองชำยแดน 
ธรรมชำติป่ำเขำและแม่น้ ำโขง วัฒนธรรม ประเพณี และโบรำณคดีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมล้ำนช้ำง เชื่อมโยงกำรท่องเที่ยว
สู่หลวงพระบำงและไชยะบุรี สปป.ลำว 
      จังหวัดหนองบัวล าภู เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้ำนวัฒนธรรมและศูนย์กำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์และโบรำณคดี 
      จังหวัดหนองคาย เป็นเมืองน่ำอยู่เพื่อกำรพักผ่อน ศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเมือง
คู่แฝดนครเวียงจันทน์ สปป.ลำว 
      จังหวัดบึงกาฬ เป็นเมืองน่ำอยู่เพื่อกำรพักผ่อน กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
      แนวโน้มการพัฒนา : กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวของอนุภำคมุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวแบบยั่งยืน        
(Sustainable Tourism) โดยมีเป้ำหมำยส ำคัญในกำรพัฒนำ คือ 
    1. คุณภำพและควำมยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 
    2. คุณภำพของประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยว 
    3. กำรมีส่วนร่วมและคุณภำพชีวิตของประชำชนท้องถิ่น 
 โดยจังหวัดอุดรธำนีเป็นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวของอนุภำค เชื่องโยงกับประเทศเพื่อนบ้ำน จังหวัดเลยเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดหนองบัวล ำภูเป็นเส้นทำงท่องเที่ยวศำสนำ ประเพณีและวัฒนธรรม จังหวัดหนองคำยและบึงกำฬ 
เป็นเส้นทำงท่องเที่ยวเลียบล ำน้ ำโขง ซึ่งกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจะมีองค์ประกอบที่ส ำคัญ ได้แก่ องค์ประกอบ
ด้ำนแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยำกรท่องเที่ยว ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและบริกำร ด้ำนตลำดกำรท่องเที่ยว และด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร 
 จำกที่กล่ำวมำทั้งหมด กลุ่มจงัหวัดภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จงึได้ก ำหนดต ำแหนง่ในกำรพัฒนำหรือ
จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning) คือ “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมลุ่มน้ าโขง” 


