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ทิศทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรการคา
จังหวัดขอนแกน

โดย
นายมนตรี บุญพาณิชย

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอบเขต

ความหมายแคบ
(ตาม GPP)

• กิจการคาปลกี
• กิจการคาสง

• กิจการซอมแซม

ความหมายกวาง

•กิจการคาปลกี/คาสง
•กิจการบริการ
•กิจการอุตสาหกรรม
•กิจการกอสราง
•กิจการขนสง
• ฯลฯ

การคา
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วัตถุประสงค
การวาง
ยุทธศาสตร

 หลักการ/แนวคิด
• เพิ่ม/ขยาย
• ทําใหดีข้ึน 

ปริมาณ/มูลคา/คุณภาพ
•การคา

•การบริการ
•การลงทุน

•การจางงาน
(การทําธุรกิจ)

แผนงาน/โครงการ (Project based)

กลยุทธ /แนวทาง
มาตรการ

การพัฒนายุทธศาสตร

SWOT
วิเคราะห

สภาวะแวดลอม

ยุทธศาสตร
การพฒันา

แผนฯ ชาติ
แผนบริหาร
ราชการแผนดิน
ยุทธฯ กระทรวง
ยุทธฯ ภาค

สถานะปจจุบนั
แนวโนม
เงื่อนไข
บริบท

เปล่ียนแปลง
ศักยภาพ
โอกาส

ผูเกี่ยวของ
(ภาคเอกชน)
ผูประกอบการ
ผูบริโภค 
นักวิชาการ

เกี่ยวของ
(ภาครัฐ)
กระทรวงฯ.
นักวิชาการ
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สถานะดานการคา

• โครงสรางเศรษฐกิจขอนแกน (ป2549)
GPP 116.1 พันลานบาท

เกษตร 13.0 พันลานบาท ~11.2%
อุตสาหกรรม 43.2 ~37.2%
การคา 18.5 ~15.9%
บริการ 31.4 ~27.1%

• โครงสรางการคา
มูลคาการคา 18.5 พันลานบาท

คาสง  18.8 % 
คาปลีก  80.0 %
ซอมแซม 1.2 %

เกษตร
 มูลคา 1.7 แสนลานบาท = 20.3% ประเทศ
 ขยายตัว(45-49)1.1%ตอป (ประเทศ 2.5%)
 แหลงผลิต ขาว/มัน/ออย/ยางพารา/ขาวโพด
 แนวโนม: พืชพลังงานและยาง แทนที่พืชอาหาร 
 คนในภาคเกษตรลดลง ใชเครื่องจักรมากขึ้น 

อุตสาหกรรม
• มูลคา 1.1 แสนลานบาท  = 4.1% ของประเทศ
• ขยายตัว 10.4% ตอป (ประเทศ 7.5%)
• อุตสาหกรรมอาหาร 59.8% เครื่องแตงกาย11.1%
• แนวโนม: สัดสวนอุตฯอาหารจะลดลง อิเลคทรอนิกส 
เครื่องแตงกาย ชิ้นสวนยานยนต มาแทนที่ ยังกระจุก 
ตัวแนวถนนมิตรภาพ(นม-ขก-อด) เอทานอล 
41.7% ของประเทศ (4.7 ลานลิตร/วัน) ตองการ
มัน เพ่ิม 4.8 ลานตัน/ปดานการคา

• การคา1.7 แสนลานบาท (21.1% GRP)
• คาชายแดน:3.4 หมื่นลานบาท ขยาย 15.2%
• การคา 60% มาจากหนองคาย และมุกดาหาร
• สินคาออก 60% มาจากนอกภาค (น้ํามัน วัสดุ
กอสราง เครื่องไฟฟา ยานยนต ของอุปโภค)

• สินคาเขา ไมแปรรูป และแรทองแดง 
• ขอจํากัดดานการคา การผานแดนไมสะดวก 
ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณดาน
และกิจกรรมตอเนื่องกับการคา

การทองเที่ยว
 สรางรายได 3.3 หมื่นลานบาท (เที่ยวปราสาทขอม
และชายแดนเพื่อนบาน)

 ทองเที่ยวเชิงนิเวศนขยายตัวเร็ว
 นักทองเที่ยวเพ่ิม 6.7% ตอป รายไดโต 9.6%ตอป
 ขอจํากัดดานทองเที่ยว : แหลงทองเที่ยวแมเหล็ก
มีนอย อยูหางไกลกัน ขาดความนาสนใจ(ไมสราง 
Story) ขาดบริการพ้ืนฐานอํานวยความสะดวก
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สถานะดานการคา

• โครงสรางมูลคาการคา (รายประเภท)
ยานยนต 25%
น้ํามันเชื้อเพลิง 16%
วัสดุกอสราง 10%
อาหารเครื่องดื่ม บุหรี่ 13%
เครื่องใชไฟฟาในบาน 6%
ของชํา(อุปโภคบริโภค) 14%
 ฯลฯ

แนวโนมการคาของจังหวดั(การขยายตวั)

• สินคาอุปโภค 74.6%
• นํ้ามันเชื้อเพลิง 26.7%

• วัสดุกอสราง 16.8%
• วัตถุดิบการเกษตร 12.4%
• อาหารเครื่องดื่ม 12.0%
• ยานยนต 10.8%
• ทุนดานอุตสาหกรรม 10.0%
• สิ่งทอ เครื่องแตงกาย 9.4%

• การขยายตัวอุตสาหกรรม 10.4% สูงกวา เฉลี่ยของประเทศ(7.5%)
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สินคาหลักของภาค

สงออก (นําเงินเขาภาค)
สินคาเกษตร : ขาว มันสําปะหลัง ออย ไมยูคา ไก ยางพารา
สินคาอุตสาหกรรม : แปงมัน Modified starch ยางแผน

น้ําตาล เยื่อกระดาษ อีเล็กทรอนิกส 
สิ่งทอ/เครือ่งแตงกาย เครื่องจักรกลเกษตร 
ไกแชแข็ง/สกุ ฯลฯ

สินคาบริการ : การทองเที่ยว การศึกษา การแพทย 
การขนสง การกอสราง

ความตองการตลาดโลก

• สินคาสงออก 10 อันดับแรกของไทย

1. คอมพิวเตอร 6. เม็ดพลาสติก

2. รถยนต/ช้ินสวน 7. เหล็ก & ผลิตภัณฑ

3. แผงวงจรไฟฟา 8. เครื่องจักร/สวนประกอบ

4. ยางพารา 9. น้ํามันสําเรจ็รูป

5. อัญมณี 10. เคมีภณัฑ
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สินคาหลักของภาค(สงออก)

 ผลติภณัฑยาง มูลคาสงออก อยูอันดับที่ 12 โต   7.6%

ขาว “ อยูอันดับที่ 13 โต   21.5%

เสื้อผาเครื่องแตงกาย “ อยูอันดับที่ 17 โต   -15.4%

ผลติภัณฑมันสําปะหลงั “ อยูอันดับที่ 21 โต   12% 

น้ําตาลทราย “ อยูอันดับที่ 24 โต   56%
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โครงสรางการคากบัเพื่อนบาน

ป2540 ป 2550

USA 20% 13%

จีน 3% 9%

เอเชียตะวันออก  3.3% 5.1%

ออสเตรเลีย 1.6% 3.8%

เวียดนาม 0.9% 2.5%

อินเดีย 0.5% 1.8%

9.3% 22.7%
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จุดแข็ง
• ที่ตั้ง (Location) อยูกลางภาคและอยูบนเสนทางขนสงสายหลัก 3 สาย

– เสนทางรถไฟ กทม.-หนองคาย-เวียงจันทร 
– ถนนมิตรภาพ กทม.-หนองคาย-เวียงจันทร และ ESB
– ถนน EWEC เชื่อมแมสอด-สะหวันนะเขต-ลาวบาว-เว-ดานัง

• เปนเมืองหลัก/ เมืองศูนยกลางการคาและบริการ ของภาค ; BOI ธปท. 
สถาบันการศึกษาขนาดใหญ

• มีสิ่งอํานวยความสะดวก ; Container Yard, warehouse, ตลาดกลาง
• หอการคา สภาอุตสาหกรรม เขมแข็ง ผูประกอบการหลากหลาย
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จุดออน

• สินคาไมไดคณุภาพตรงกบัความตองการของตลาด
• แขงขันในตลาดไมไดเนื่องจากตนทุนการผลิตการขนสงสูง
• ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกบางอยาง; เขตอุตสาหกรรม ศูนยขอมูลขาวสาร
การผลติ การตลาด การคา การลงทุน ฯลฯ

• ขาดธุรกิจบรกิารดานโลจสีติกส; ศูนยรวบรวมและกระจายสินคา ศูนยบริการ
การขนสงสินคา เชื่อมโยงทั้งระบบถนนและราง

• ขาดการรวมมือระหวางรัฐและเอกชน

การพัฒนายุทธศาสตร

รวบรวม กระจาย
สินคา

แหลง
ผลิต

แหลงผลิต

logistic

information

ตลาด

ยึดตลาดเดิม

logistic

information

คลังสินคา

บรรจุภัณฑ

พัฒนา/ควบคุม
คุณภาพสินคา

เจาะตลาดใหม

พัฒนาคุณภาพ
สินคา
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หลักการแปลงสูโครงการ

ยุทธศาสตร

 ตนน้ํา                     กลางน้ํา                   ปลายน้ํา
ทําอะไรบาง

กลยุทธ
แนวทาง

กลยุทธ
แนวทาง

กลยุทธ
แนวทาง

แผนงาน/โครงการ
หลายหนวยงาน
พื้นที่รวมกัน
เปาหมายรวมกนั

แผนงาน/โครงการ
หลายหนวยงาน
พื้นที่รวมกัน
เปาหมายรวมกนั

แผนงาน/โครงการ
หลายหนวยงาน
พื้นที่รวมกัน
เปาหมายรวมกนั

Vision
ศูนยกลางเชื่อมโยง
เครือขายการคา

เปาประสงค

งบประมาณการแปลงสูปฏิบตัิ

ใชงบประมาณกระทรวง ใชงบทองถิ่น

ใชงบจังหวัด ใชงบเอกชน


