
ดร.วีรพฒัน เศรษฐสมบูรณ
สถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ยุทธศาสตรดานการคา การลงทนุและ
อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วของกับ EWEC



ยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

•ยกระดับเกษตร
•เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรม
•เพิ่มศักยภาพบริการ

•ปฏิรูปที่ดิน/ฝกอาชีพ
•ยกคุณภาพชีวิต
•ชุมชนเขมแข็ง

จัดหา ฟนฟู 
ดิน น้ํา ปาไม
เมืองนาอยู

•ยกระดับความรู
•เพิ่มทักษะแรงงาน
•เขาถึงการศึกษา
•สงเสริมภูมิปญญา

บริหารจัดการ
ทรัพยากร

พัฒนาคน
และสังคม

ยกระดับ
ฐานการผลิต

สรางโอกาส
คนจน

อุต
สา
หก
รรม

ESB

อุตฯ

•รวมมือพัฒนาเศรษฐกิจ•สงเสริมการลงทุน•เมืองชายแดน•เชื่อม ESB

ขยายฐานอุตสาหกรรม
และเศรษฐกิจชายแดน

ขาวหอมมะลิ
ทุงกุลารองไห

ปศุสัตว ไหม ไมผล ยาง

อุตฯ&บริการ

โค เมล็ดพันธุ ไมผล ยาง

ความมั่นคงชายแดน
•สรางสัมพันธไมตรี
•สรางระบบเฝาระวัง

EWEC

EWEC

* สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ, 2547

*



ยุทธศาสตรและกลยุทธการพฒันาอุตสาหกรรม (สศอ.)*

* สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2548

กลยุทธ

ยุทธศาสตร

3.1 สรางองคกร/เครือขาย/
พันธมติรในการศึกษา 
และสรางองคความรูดาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

2.1 พัฒนาการใหบริการขอมูล
สารสนเทศไปยังกลุมเปาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ 

1.1 จัดทํา นโยบาย แผน 
ยุทธศาสตรในการพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงบูรณาการ 

3.2 พัฒนาขีดความสามารถ
ของ สศอ. ในการ
ตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงของกระแส
โลกาภิวัตน 

2.2 เสริมสรางศักยภาพระบบ
เตือนภัยและความนาเชื่อถือของ
ขอมลูสารสนเทศ 

1.2 สรางและพัฒนากลไก รวมทั้ง
ผลักดัน ติดตาม ประเมินผล 
นโยบาย แผน ยทุธศาสตร กล
ยุทธ มาตรการในการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

3. การพฒันาและ
เสริมสรางองคความรูดาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

2. การมีระบบสารสนเทศ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ทันสมัย 
เชื่อถือได 

1. การกาํหนดแนวทางการ
พัฒนาอตุสาหกรรมของ
ประเทศที่เปนที่ยอมรับ และ
ทันตอการเปลี่ยนแปลง 



งบ
(ลานบาท)

โครงการ

12• พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เพื่อกําหนดนโยบายและแผนการกระจาย
อุตสาหกรรมสูภูมภิาค และเชื่อมโยงการพัฒนาทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน 

12• พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เพื่อกําหนดนโยบายและแผนการกระจาย
อตุสาหกรรมสูภูมิภาค และเชื่อมโยงการพัฒนาทางเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่นบาน 

25• ศกึษาการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมในพื้นที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน 

10• บูรณาการยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาค(กลุมจังหวัด 19 กลุม)

25• บูรณาการยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมในเสนทางเชื่อมโยงทางเศรษฐกจิกับประเทศ
เพื่อนบาน (EWEC และ NSEC) ภายใตกรอบ GMS และ ACMECS 

10• ศกึษาการบริหารจัดการดาน Logistics และ Supply Chain ของพืชพลงังานกลุมที่ใหแปงและะน้ําตาล 

10• จัดทําฐานขอมูลอตุสาหกรรมรายภูมิภาค (Industrial Profile) และเครื่องบงชี้ทิศทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของภูมิภาค 

10• กําหนดเขตอุตสาหกรรม (Industrial Zoning) เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาค

โครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมภมูิภาค (สศอ.)*

* สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2548



เครอืขายวิสาหกจิ SMEs เปาหมายในการพฒันา 
ของกลุมจังหวัดอีสานบนและกลาง (สสว.)*

* สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2548

เลย หนองบัวลําภู 
อุดร หนองคาย

สกลนคร นครพนม 
มุกดาหาร กาฬสินธุ

รอยเอ็ด ขอนแกน 
มหาสารคาม

ทองเที่ยวลุมโขงทองเที่ยวนเิวศน
วัฒนธรรม

โลจิสติกส

คาชายแดนฝายยอมครามขาวหอมมะลิ

Amazingสนุกรอยแกนสาร



ปริมาณสินคาขนสงเขา-ออกภาคอีสาน*

อื่น ๆ

100.05.494.6%
100.0040,040,8432,157,19737,883,646รวม

2.47988,6683,508985,16010. ผลิตภัณฑเกษตรอื่นๆ
2.821,130,7161,080,30950,4079. ผลิตภัณฑซีเมนต
3.591,438,69501,438,6958. ออย
4.141,656,26701,656,2677. เครื่องอุปโภค บริโภค
4.511,807,79818,7921,789,0066. น้ําตาล
4.971,991,9973,3221,988,6755. อุปกรณ/เครื่องจักรอุตสาหกรรม

12.635,058,9226,4625,052,4604. คอนเทนเนอร
13.905,566,222915,2304,650,9923. ผลิตภัณฑปโตรเลียม
18.917,571,443127,571,4312. มันสําปะหลัง
22.509,008,768127,3018,881,4671. ขาว

รวมรถไฟรถบรรทุก
%

ปริมาณการขนสง (ตัน)
สินคาขนสง

* กระทรวงคมนาคม, 2542



อุตสาหกรรมและเงินลงทุนในกลุมจงัหวัดอีสานกลาง*

2073-02092318สิ่งทอ

1222323040300438620วัสดุกอสราง

170527084-01,40025ชิ้นสวนเครื่องยนต

3,80071,6009425452745แปงมันสําปะหลงั

1,30011,8002-03,3004ออยน้ําตาล

701963001,5914502,380610268สีขาว

เงิน
ลงทุนจํานวน

เงิน
ลงทุนจํานวน

เงิน
ลงทุนจํานวน

เงิน
ลงทุน

จํานวน

มุกดาหารกาฬสินธุสารคามขอนแกนอุตสาหกรรม
(ราย)
(ลานบาท)

* กระทรวงอุตสาหกรรม, 2546



Potential Industries in the EWEC *

Immediate/Shot-Term Potential

Natural Resource-Intensive Industries
• Agro processing and food Industries, livestock products
• Wood-based Industries
• Cement and construction materials, granite, fertilizers

Unskilled Labor-Intensive Industries
• Garment footwear, leather products
• Toys
• High-end furniture

Asian Development Bank (ADB), 2001



Potential Industries in the EWEC *
Human Capital-and Technology-Intensive Industries
• Consumer Electrical products
• Ceramics and glass products 
• Chemicals
• Agri-equipment
• Handicrafts, jewelry and precious stones

Medium-to Long-Term Potential

Human Capital-and Technology-Intensive Industries
• Manufacture of parts assembly of cars, motorcycle, and Light truck
• Consumer Electronics
• Computer peripherals
• Plastics
• Chemicals

Asian Development Bank (ADB), 2001



พล

ชนบท

น ำพอง

ช ุมแพ

ภ ูเว ียง

เม ืองขอนแก น

กระนวน

หนองเร ือ

ส ีชมพ ู

บ านไผ 

ม ัญจาค ีร ี

หนองสองห อง

อ ุบลร ัตน 

บ านฝาง

แวงน อย

ภ ูผาม าน

แวงใหญ 

พระย ืน

เขาสวนกวาง

ก ิ งอ.บ านแฮด

ก ิ งอ.ซำส ูง

เป ือยน อย

ก ิ งอ.โคกโพธ ิ ไชย

ก ิ งอ.โนนศ ิลา

ก ิ งอ.หนองนาคำ

15

1413

12

11 10

3

6

2
5

7

4

8

พื้นที่ที่มีศักยภาพเปน
เขตประกอบการอุตสาหกรรม  

KICD

n

m

N

S

EW

KICD

ศักยภาพพื้นที่อุตสาหกรรมของ จ.ขอนแกน*

EWEC

* ม.ขอนแกน, 2544
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Major Trade and Investment Obstacles in EWEC Countries

• Insufficient access for SMEs to credit 
facilities

• CEPT tariffs are the highest among 
ASEAN members

• Customs clearance at border remains 
problematic

• Lack of sufficient skills among in the 
application of the various systems used 
to regulate trade

Finance

Import

Sub-regional
Trade

Asian Development Bank (ADB), 2001



Major Trade and Investment Obstacles in EWEC Countries

• Incentive scheme based on broad regional 
areas, rather than industry clusters

• Limitations of ownership for FDI

• Lack of Incentives for Industry Clusters
• Budgetary constraints on potential EWEC 

incentive schemes 
• Inadequate information in cross-border 

opportunities
• Lack of local investment promotion

Investment

Sub-regional 
Investment

Asian Development Bank (ADB), 2001



Proposed 
Regional Competitiveness

Innovation
& Technology

Driven

Factor Driven
• ขาว
• ออย
• มันสําปะหลัง
• ยางพารา
• สิ่งทอ
• เสื้อผาสําเร็จรูป
• คาชายแดน
• ทองเที่ยว

Investment Driven

• ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
• ซีเมนต/วัสดุกอสราง
• น้ําตาล/ผลิตภัณฑตอเนื่อง
• แปง/ผลิตภัณฑตอเนื่อง
• เครื่องจักรกลเกษตร
• ชิ้นสวนยานยนต
• โลจิสตกิส

•  ขาวหอมมะลิพรีเมี่ยม 
• ฝายยอมคราม 
(แฟชั่นและสุขภาพ)

• ซอฟแวร
• ทองเที่ยวนิเวศน
วัฒนธรรม

• Local Link & 
Global Reach

(Alexandria of Asia)



สิ่งทอ

ขาว

คาชายแดน
ยาง

ออย
มัน

ออย
ออย

มัน

Factor
Driven

Industries
For the

Northeast



ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
ซีเมนต

น้ําตาล

น้ําตาล
โลจิสติกส แปง

Investment
Driven

Industries
For the

Northeast

ชิ้นสวนยานยนตน้ําตาล
แปง



ซอฟแวร

ขาวหอมมะลพิรีเมี่ยม

ทองเที่ยวนิเวศน

Alexandria 
of Asia

ฝาครามแฟชั่น
และสุขภาพ

Innovation
Driven

Industries
For the

Northeast


