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บทสรปุสําหรบัผูบริหาร 
 

 
ประเทศไทยสามารถบรรลุวิสัยทัศน “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

โดยการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับประเทศไปสูกลุมประเทศที่มีรายไดสูง ทําใหความเหลื่อมล้าํของ
การพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยาง เทา เทียมกันมากข้ึน  
มีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดทั้ งจากภายในและภายนอกประเทศ  
สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคทั้ ง 
การคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจมีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง หากประเทศไทยพัฒนา 
ขีดความสามารถในการแขงขัน โดยการสรางการพัฒนาอยางตอเน่ืองในเรื่องทุนมนุษย ทุนทางปญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ทั้งน้ี รัฐบาลควรใหความสําคัญกับการดําเนินยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 และอาจพิจารณาขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ตอไปน้ี 

1.  ภาครัฐควรสรางมูลคาเพิ่มภาคการเกษตร โดยการสงเสริมการแปรรูปผลผลิต
การเกษตร การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรในรูปแบบตาง ๆ ที่สอดคลองกับภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

2.  ภาครัฐควรพัฒนากลไกและสรางเครือขายความรวมมือใหเกิดความเช่ือมโยงระหวาง
สถาบันการศึกษา สถาบันฝกอบรม และสถานประกอบการในภาคการผลิต 

3.  ภาครัฐควรสงเสริมและพัฒนาระบบคุณภาพของประเทศ เพื่อใหเปนกลไกในการพฒันา
คุณภาพผลิตภัณฑ 

4.  ภาครัฐควรสงเสริมบทบาทชุมชนและองคกรชุมชนในทองถ่ินใหมีสวนรวมในการบรหิาร
จัดการชุมชนอยางครบวงจร 

5.  ภาครัฐควรพัฒนาคุณภาพ “คน” ในชุมชนใหมีความรูและสมรรถนะที่สอดคลองกับ
โครงสรางการผลิตและการบริการในแตละพื้นที่ยุทธศาสตร 

6.  ภาครัฐควรเสริมสรางขีดความสามารถของภาคเอกชนใหพัฒนาผลิตภัณฑหรือ
กระบวนการผลิต ดวยการใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค สนับสนุนให
ซัพพลายเออรในประเทศยกระดับสูความชํานาญทางเทคโนโลยีที่มีความซับซอนมากข้ึน 

7.  ภาครัฐควรสงเสริมใหมหาวิทยาลัยในแตละพื้นที่มีการสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถตรงตามความตองการของภาคการผลิตและบริการ 

8.  ภาครัฐควรสงเสริมการวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการปรับแนวทาง 
การจัดสรรงบประมาณจากการพิจารณารายป (แบบปกติ) เปนแบบระบบการจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อการวิจัยเปนแบบเงินกอน (Block Grant) 

9.  ภาครัฐควรปรับกลไกและกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรของประเทศให
สนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่และชุมชนทองถ่ิน 
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10.  ภาครัฐควรเสริมสรางความแข็งแกรงของโครงสราง กลไก และกระบวนการบริหาร
จัดการประเทศบนหลักธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย 

11.  ภาครัฐควรปรับเปลี่ยนฐานความคิดเกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐจากการเปน “ผูเลน
สําคัญ” เปน “ผูสนับสนุนและอํานวยความสะดวก” 

12.  ภาครัฐควรสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบอยางที่ดีระหวางกลุมตาง ๆ ในจังหวัด 
เพื่อเปนการถายทอดประสบการณและแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะลดระยะเวลาและภาระของภาครัฐ 
ทั้งเจาหนาที่และงบประมาณ 

13.  ภาครัฐควรเผยแพรประชาสัมพันธและทําการตลาดสินคาเกษตรและสินคาแปรรูป
การเกษตรชุมชนอยางเปนระบบ โดยเนนคุณภาพและภูมิปญญาทองถ่ินของสินคา รวมทั้งศึกษาลูทาง
และบริหารจัดการเพื่อขยายตลาดไปยังตางประเทศ 
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สวนที ่1 
บทนํา 

 
 
1.1  ขอมูลท่ัวไปของพ้ืนท่ี 

จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ เปนสวนหน่ึงของกลุมจังหวัดที่ ต้ังอยูใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ของประเทศไทย โดยอีกสวนหน่ึง คือ จังหวัดอํานาจเจริญ และ
จังหวัดยโสธร ซึ่งทั้งสี่จังหวัดน้ีมีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งสิ้น 31,907.74 ตารางกิโลเมตร หรือ 
19,942,336 ไร คิดเปนรอยละ 18.89 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรอยละ 6.2 ของพื้นที่
ทั่วประเทศ มีอาณาเขตติดตอกับตางประเทศ ระยะทางรวม 601 กิโลเมตร มีระยะหางจาก
กรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต 592 กิโลเมตร และทางรถไฟ 575 กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่ของแตละ
จังหวัด 31,907.728 ตารางกิโลเมตร โดยจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่มากที่สุด คิดเปนรอยละ 47.34 
รองลงมา คือ จังหวัดศรีสะเกษ รอยละ 27.70 จังหวัดยโสธร รอยละ 13.04 และจังหวัดอํานาจเจริญ 
รอยละ 9.91 ตามลําดับ 

ลักษณะภูมิประเทศของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางเปนพื้นที่ลาดเอียง
จากทิศตะวันตกลงไปทางทิศตะวันออก พื้นที่ทางตอนเหนือเปนที่ราบสูง มีภูเขาสลบักบัพืน้ทีแ่บบลกูคลืน่ 
มีแหลงนํ้าขนาดกลางและเปนที่ราบลุมตํ่าสลับซับซอนกับสันดินริมนํ้า 

1.1.1 จังหวัดอุบลราชธานี  
ต้ังอยูบริเวณที่เรียกวา แองโคราช (Korat Basin) สูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง

เฉลี่ย 68 เมตร (227 ฟุต) เปนที่ราบสูงตํ่าสลับกัน ลาดเอียงไปทางตะวันออกมีแมนํ้ามูลไหลผานกลาง
จังหวัดจากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออก ไหลลงสูแมนํ้าโขง ที่อําเภอโขงเจียม มีลํานํ้าที่สําคัญ ไดแก 
ลําเซบก ลําเซบาย ลําโดมใหญ ลําโดมนอย และมีภูเขาซับซอนหลายแหงบริเวณชายแดนทางตอนใต  
มีเทือกเขาที่สําคัญ คือ เทือกเขาบรรทัด และเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งกั้นอาณาเขตระหวางจังหวัด
อุบลราชธานีกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และระหวางจังหวัดอุบลราชธานีกับ
ราชอาณาจักรกัมพูชา 

1.1.2 จังหวัดศรีสะเกษ  
มีภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบโดยพื้นที่ทางการเกษตร ประมาณ 5,340.76 

ตารางกิโลเมตร หรือ 3,337.973 ไร คิดเปนรอยละ 60.42 พื้นที่ปาไม ประมาณ 721.88 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 451,172 ไร คิดเปนประมาณรอยละ 8.17 นอกจากน้ี ยังมีพื้นที่เปนที่อาศัยและอื่น ๆ 
อีกประมาณ 2,777.34 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,735,840 ไร หรือคิดเปนรอยละ 31.42 ของพื้นที่ 
ทั้งจังหวัด บริเวณที่ราบลุมสวนใหญเปนบริเวณแมนํ้ามูล ครอบคลุมพื้นที่บางสวนของอําเภอราษีไศล 
ยางชุมนอย และกันทรารมย เทือกเขาที่สําคัญ คือ เทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งอยูดานใตของจังหวัด  
กั้นเขตแดนระหวางราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา 
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1.1.3 จังหวัดสุรินทรและจังหวัดบุรีรัมย  
เปนสวนหน่ึงของกลุมจังหวัดที่ต้ังอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ของ

ประเทศไทย ซึ่งประกอบดวย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดสุรินทร  
มีพื้นที่ประมาณ 51,718.19 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,323,535 ไร มีอากาศรอนอุณหภูมิสูง
ตลอดป โดยมีฤดูฝนสลับกับฤดูแลงอยางเดนชัด โดยฤดูฝนเริ่มต้ังแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 
และฤดูแลงเริ่มต้ังแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน จังหวัดสุรินทรและจังหวัดบุรีรัมยอยูใน 
กลุมจังหวัดที่เปนแหลงอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร เพราะกลุมจังหวัดมีวัตถุดิบทางการเกษตรจาํนวนมาก 
มีโรงงานอุตสาหกรรมการแปรรูปการเกษตรมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีจํานวน
โรงไฟฟาพลังงานทดแทนมากที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนผูประกอบการสงออกใน 
กลุมจังหวัดไดมีการสงออกสินคาผานทุกดานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดของภาค และมี
ชายแดนที่ติดตอกับประเทศกัมพูชา และเปนศูนยกลางแหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย โดยเฉพาะ 
แหลงทองเที่ยวอารยธรรมขอม กีฬา และเชิงธรรมชาติ 

 
1.2  ความเปนมา ยุทธศาสตร และความสําคัญของพ้ืนท่ี 

โดยที่ประชาคมโลกกําลังเผชิญกับปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง และ
สภาวะการแขงขันทางการคาที่ เขมขน ที่ประชุมองคการสหประชาชาติจึงไดรวมกันกําหนด 
Sustainable Development Goals: SDGs หรือเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน หรือวาระการพัฒนา 
ป ค.ศ. 2030 

SDGs เปนแนวทางและเปาหมายที่ใชรวมกันในทุกระดับต้ังแตระดับโลกไปจนถึงระดับ
ชุมชนหรือปจเจกชน เพื่อสื่อสารดานการพัฒนา การสื่อสารความตองการ การสรางความรวมมือให
อยูในเสนทางการพัฒนาที่ย่ังยืน แตละภาคสวนอาจใช SDGs เปนเครื่องมือในการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ในบริบทของตนใหไปสูความย่ังยืน ประกอบดวย 17 เปาหมาย  
ซึ่งสามารถแบงไดเปน 5 กลุม ไดแก 

1) People หรือกลุมดานสังคม/ความเปนอยูของผูคน 
เปาหมายที่ 1 ขจัดความยากจน 
เปาหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย 
เปาหมายที่ 3 มีสุขภาพและความเปนอยูที่ดี 
เปาหมายที่ 4 การศึกษาที่เทาเทียม 
เปาหมายที่ 5 ความเทาเทียมกันทางเพศ 

2) Prosperity หรือกลุมดานเศรษฐกิจและความมั่งค่ัง 
เปาหมายที่ 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเขาถึงได 
เปาหมายที่ 8 การจางงานที่มีคุณคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
เปาหมายที่ 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสรางพื้นฐาน 
เปาหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ํา 
เปาหมายที่ 11 เมืองและชุมชนย่ังยืน 
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3) Planet หรือกลุมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เปาหมายที่ 6 การจัดการนํ้าและสุขาภิบาล 
เปาหมายที่12 แผนการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน 
เปาหมายที่ 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ 
เปาหมายที่ 14 การใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลและมหาสมุทร 
เปาหมายที่ 15 การใชประโยชนจากระบบนิเวศทางบก 

4) Peace หรือกลุมดานสันติภาพ 
เปาหมายที่ 16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไมแบงแยก 

5) Partnership หรือกลุมหุนสวนเพื่อการพัฒนา 
เปาหมายที่ 17 ความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

อาจกลาวไดวา SDGs เปนกรอบในการดําเนินงานดานการพัฒนาทั้งในมิติสังคม (People) 
เศรษฐกิจ (Prosperity) สิ่งแวดลอม (Environment) สันติภาพ (Peace) และความรวมมือเพื่อ 
การพัฒนาที่ย่ังยืน (Partnership) ทั้งน้ี ประเทศไทยในฐานะสมาชิกขององคการสหประชาชาติ  
ไดยอมรับที่จะนํา SDGs มาใชเปนกรอบในการพัฒนาประเทศดวย 

อน่ึง เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 รัฐบาลพึงจัดใหมี
ยุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืนตามหลักธรรมาภิบาล ดังน้ัน รัฐบาลจึงได
จัดทํายุทธศาสตรชาติ 20 ป เปนกรอบและแนวทางการพัฒนาใหหนวยงานของรัฐทุกภาคสวนตองทาํตาม 
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือตามคติพจน “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” โดยมีระยะเวลา
บังคับนานถึง 20 ป คือ ต้ังแตป 2560–2579 โดยแบงยุทธศาสตรออกเปน 6 ดาน ประกอบดวย 

1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 
2) ยุทธศาสตรดานความสามารถในการแขงขัน 
3) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางสังคม 
5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป เปนไปอยางมีทิศทางและเกิด

ประสิทธิภาพ รัฐบาลไดมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(สศช.) จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) หรือแผนฯ 12 
โดยใหอยูบนพื้นฐานของยุทธศาสตรชาติ 20 ป ซึ่งเปนแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเปนไปตาม 
SDGs หรือเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน รวมทั้งสอดคลองกับการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสู
ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ โดยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคี
การพัฒนาทุกภาคสวน กลาวคือ ทั้งในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ 

ในการน้ี สศช. ไดกําหนดใหยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศตามแผนฯ 12 มีทั้งหมด 10 
ยุทธศาสตร คือ 6 ยุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ขอ 1–6) และอีก 4 ยุทธศาสตรที่เปน
ปจจัยสนับสนุน (ขอ 7–10) ดังน้ี 
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1) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
2) การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
3) การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 
4) การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 
5) การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งค่ังและย่ังยืน 
6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกัน การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 
7) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
8) การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
10) ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา 
สําหรับพื้นที่ที่กลุมผูศึกษาไดลงพื้นที่ ประกอบดวย จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ 

จังหวัดสุรินทร และจังหวัดบุรีรัมย มีลักษณะทางภูมิศาสตรและรายไดหลักของประชาชนในพื้นที่ 
มีความหลากหลายและแตกตางอยางนาสนใจ กลาวคือ มีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบาน ประชาชนที่
ประกอบอาชีพดานการเกษตรในบางพื้นที่ประสบความสําเร็จในการรวมตัวกันเพื่อผลิตสินคาเกษตร
อินทรีย เกษตรกรบางรายมีความเปนอยูที่ดีข้ึนจากการปลูกทุเรียนภูเขาไฟ ผูประกอบการบางราย
เปนผูริเริ่มการผลิตไฟฟาพลังงานทดแทนจากวัสดุเหลือใชในภาคการเกษตร มหาวิทยาลัยบางแหง 
มีโครงการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับชุมชน ประชาชนบางกลุมไดรับเลือกใหเปน
โครงการตัวอยางเพื่อการพัฒนาภูมิสังคมอยางย่ังยืน ซึ่งลวนเปนกรณีตัวอยางที่เปนประโยชนแก
การศึกษาวา (1) หนวยงานภาครัฐในพื้นที่มีบทบาทในการดําเนินงานเพื่อสงเสริมขีดความสามารถ 
ในการแขงขันของประเทศไทยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนฯ 12 ไดเพียงใด (2) เกษตรกร 
และผูประกอบการมีบทบาทในการสรางความไดเปรียบจากการแขงขัน โดยการปรับเปลี่ยนกลยุทธ 
ที่เนนการสรางศักยภาพและองคความรูของบุคลากรใหมีความคิดสรางสรรคและสรางนวัตกรรม  
ใหสามารถผลิตสินคาและบริการอยางสรางสรรค  เปนมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดลอมหรือไม  
(3) มหาวิทยาลัยและหนวยงานอื่น ในฐานะที่เปนหนวยงานที่มีองคความรูดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม เชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มูลนิธิ ณ ปญญา บริษัท มุงเจริญ กรีนพาวเวอร จํากัด 
มีบทบาทในการสงเสริมการดําเนินงานในภาครัฐ และดําเนินการเพื่อประโยชนของเกษตรกรและ
ผูประกอบการในพื้นที่ไดเพียงใด 

 
1.3  ประเด็นศึกษาหลัก เรื่อง ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของไทย 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ (Hamalainen, 2003)1 ระบุวา การพิจารณาวา ประเทศใดมีความสามารถ
ในการแขงขันหรือไม ใหพิจารณาองคประกอบ 3 ดาน คือ 

1) ดานปจจัยนําเขา (Input) 
                                                
1 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ, ยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศไทยในระยะยาว (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต,ิ 2554), หนา 3. 



5 

2) ดานประสิทธิภาพของกระบวนการการทํางานขององคกร (Process) และ 
3) ดานผลลัพธจากการแขงขัน (Output) 
โดยมีเปาหมายของการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเหมือนกัน คือ การยกระดับ

มาตรฐานการครองชีพของประชาชน ดังน้ัน หากประเทศใดมีมาตรการควบคุมคาจางแรงงานใหตํ่า
และยังลดคาเงินจะสะทอนให เห็นวาประเทศน้ัน มี ขีดความสามารถที่ ตํ่ามากกวาการเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแขงขัน 

ที่ผานมา การพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยมุงเนนที่ 
“ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage)” ซึ่งมองวา ความสามารถในการแขงขัน
เกิดจากการไดเปรียบทางดานปจจัยการผลิตที่มีอยู (Factor Endowment) เปนหลัก 

ปจจุบัน การพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยมุงเนนที่ 
“ความไดเปรียบเชิงแขงขัน (Competitive Advantage)” ซึ่งมองวา ความสามารถในการแขงขัน 
เกิดจากการแขงขันการพัฒนาเทคโนโลยี ทักษะแรงงาน ระบบการบริหารจัดการที่ดี และการสราง
มูลคาเพิ่ม เพื่อนําไปสูการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และสูมาตรฐานการดํารงชีวิตที่สูงข้ึนของ
ประชาชนในประเทศ 

ในขณะน้ี แมวารัฐบาลจะไดดําเนินนโยบายและมาตรการเพื่อบรรเทาปญหาและ
เตรียมพรอมเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจนทําใหเศรษฐกิจเริ่มฟนตัวดีข้ึนระดับหน่ึงแลวก็ตาม 
แตผลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย โดย WEF (World Economic 
Forum) และ IMD (International Institute for Management Development) มีความผันผวน
ตามวิกฤตเศรษฐกิจ ทั้งน้ี WEF ไดจัดอันดับของประเทศไทยลดลงจากอันดับที่ 14 ในป 2539  
เปนอันดับที่ 21 ในป 2540 และเปนอันดับที่ 35 ในป 2549 มาปรับตัวดีข้ึนในป 2551 เปนอันดับที่ 28 
แตกลับลดลงมาเปนอันดับที่ 36 ในป 2552 และเปนอันดับที่ 38 ในป 2553 ในขณะที่ IMD ไดลด
อันดับไทยจากอันดับที่ 30 ในป 2539 เปนอันดับที่ 41 ในป 2541 และหลังจากน้ี ก็ปรับดีข้ึนเรื่อย ๆ 
จนในป 2552 เปนอันดับ 26 นอกจากน้ี เมื่อเปรียบเทียบกับตางประเทศพบวา ประเทศไทยมีอันดับ
ความสามารถในการแขงขันที่ดอยกวาประเทศในกลุมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม เชน ญี่ปุน 
สหรัฐอเมริกา ฮองกง และสิงคโปร เปนตน และเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมประเทศอาเซียนพบวา 
ประเทศไทยมีอันดับความสามารถในการแขงขันดีกวาทุกประเทศยกเวนมาเลเซีย2 

จากทฤษฎีขางตน อาจกลาวไดวา การพิจารณาความสามารถในการแขงขันตองเนนที่ปจจัย
ที่กําหนดขีดความสามารถในการแขงขัน คือ ผลิตภาพหรือประสิทธิภาพการผลิต (Productivity)  
ซึ่งวัดจากมูลคาเพิ่มของสินคาและบริการที่ผลิตไดเทียบกับปริมาณปจจัยการผลิตที่ใชไปหน่ึงหนวย 
หมายความวา ผลิตภาพของประเทศข้ึนอยูกับทั้งราคาของสินคาและบริการที่ประเทศจะขายไดและ
ประสิทธิภาพในการใชปจจัยการผลิต ซึ่งประเทศที่มีผลิตภาพสูงมีคาเงินที่แข็งแกรง และทายสุดก็มี
มาตรฐานการครองชีพที่สูงข้ึนตามมา ดังน้ัน การยกระดับผลิตภาพจึงเปนเปาหมายของการพัฒนา 
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ไมใชการสงออก ทั้งน้ี การเพิ่มขีดความสามารถในการ

                                                
2 เรื่องเดียวกัน, หนา 2. 
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แขงขันมีวัตถุประสงคในภาพรวม เพื่อยกระดับความเปนอยูและสวัสดิการของประชาชนใหดีข้ึนทั้ง
ดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ตลอดจนครอบคลุมถึงสิทธิเสรีภาพที่ประชาชน พึงไดรับเปนสําคัญดวย 

กลุมผูศึกษาเห็นวา ประเทศไทยสามารถบรรลุวิสัยทัศน “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” ตามกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับประเทศไปสูกลุมประเทศที่มีรายไดสูง 
ทําใหความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกัน
มากข้ึน เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคทั้ง
การคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและ 
ระดับโลก เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง หากประเทศไทยพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแขงขัน โดยการสรางการพัฒนาอยางตอเน่ืองในเรื่องทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน 
ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งน้ี รัฐบาล
ควรใหความสําคัญกับการดําเนินยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศตามแผนฯ 12 ซึ่งรวมถึง 

1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา 
2)  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็งย่ังยืน และสงเสริม

เกษตรกรรายยอยสูเกษตรย่ังยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
3)  การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับ

ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล 
4)  การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ

พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ 
5)  การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
6)  การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา

ประเทศ สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ 
 

 



 

 

  
สวนที ่2 

ผลการศึกษาพืน้ที่ที่มีความเกี่ยวของกับยทุธศาสตร 
 
 

การศึกษาพื้นที่กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางน้ี กลุมผูศึกษาไดเย่ียมชมและ 
มีโอกาสพูดคุยกับผูแทนระดับสูงของหนวยงานภาครัฐ (จังหวัดอุบลราชธานี) เกษตรกรบางราย 
(จังหวัดศรีสะเกษ) ผูแทนสหกรณเกษตรอินทรีย (จังหวัดสุรินทร) ผูแทนชุมชนเมืองลีง (จังหวัด
สุรินทร) ผูประกอบการไฟฟาพลังงานทดแทน (จังหวัดสุรินทร) และผูแทนชุมชนทอผาหินอัคนี 
(จังหวัดบุรีรัมย) ในระยะเวลาที่จํากัด ดังน้ัน ขอมูลที่กลุมผูศึกษาไดรับจึงอาจยังไมสมบูรณเทาที่ควร 
อยางไรก็ดี เพื่อใหสามารถพิจารณาไดวา (1) หนวยงานภาครัฐในพืน้ที่มีบทบาทในการดําเนินงานเพื่อ
สงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรตามแผนฯ 12  
ไดเพียงใด (2) เกษตรกร และผูประกอบการมีบทบาทในการสรางความไดเปรียบจากการแขงขัน  
โดย การปรับเปลี่ยนกลยุทธที่เนนการสรางศักยภาพและองคความรูของบุคลากรใหมีความคิด
สรางสรรคและสรางนวัตกรรม ใหสามารถผลิตสินคาและบริการอยางสรางสรรคเปนมิตรกับชุมชน
และสิ่งแวดลอมหรือไม (3) มหาวิทยาลัยและหนวยงานอื่น ในฐานะที่เปนหนวยงานที่มีองคความรู
ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรม เชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มูลนิธิ ณ ปญญา บริษัท 
มุงเจริญ กรีนพาวเวอร จํากัด มีบทบาทในการสงเสริมการดําเนินงานในภาครัฐ และดําเนินการเพื่อ
ประโยชนของเกษตรกรและผูประกอบการในพื้นที่ไดเพียงใด กลุมผูศึกษาจึงขอรายงานผลการศึกษา
พื้นที่เปนรายประเด็นที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรตามแผนฯ 12 และบทวิเคราะหผลการศึกษากับ
ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนฯ 12 ดังน้ี 

 
2.1  ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

การพัฒนาในชวงที่ผานมาทําใหสังคมไทยกาวหนาไปในหลายดานทั้งการสรางความมั่นคง
ดานอาชีพและรายไดทีท่ําใหจํานวนคนยากจนลดลง บริการทางการศึกษาและสาธารณสุขขยายทั่วถึง
มากข้ึน อยางไรก็ดี การแกปญหาความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมนับวามีความคืบหนาชา 
และยังเปนปญหาทาทายในหลายดาน ทั้งความแตกตางของรายไดระหวางกลุมประชากร ความแตกตาง
ของคุณภาพการบริการภาครัฐ โดยเฉพาะในพื้นที่หางไกลและในกลุมผูดอยโอกาสที่ไดรับบริการที่
คุณภาพตํ่ากวา รวมทั้งขอจํากัดในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุมผูดอยโอกาสและกลุมที่อยู
ในพื้นที่หางไกล นอกจากน้ัน ยังมีเงื่อนไข/ปจจัยเสี่ยงหลายประการที่อาจจะสงผลใหความเหลื่อมล้ํา
ในสังคมไทยรุนแรงข้ึนได อาทิ การเปนสังคมผูสูงวัยของประเทศไทยซึ่งจํานวนประชากรวัยแรงงาน
ลดลง ภาระพึ่งพิงตอวัยแรงงานสูงข้ึนจากภาระเลี้ยงดูทั้งเด็กและผูสูงอายุทําใหมีขอจํากัดในการออม
เพื่ออนาคต ประกอบกับบางกลุมยังขาดความรูความเขาใจเรื่องการเงินและการออม ซึ่งอาจกลายเปน
ผูสูงวัยที่ยากจนในอนาคตได นอกจากน้ันความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เอื้อประโยชนตอผูที่สามารถ
เขาถึงซึ่งสวนใหญเปนกลุมที่มีทักษะสูงทําใหสามารถไดรับผลตอบแทนสูงข้ึนและทิ้งหางจากผูที่ขาด
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ทักษะและไมสามารถเขาถึงเทคโนโลยีได ในขณะที่เทคโนโลยีก็สามารถทําใหผูที่อยูหางไกลสามารถ
เขาถึงการศึกษา ความรู และบริการสาธารณสุขได ซึ่งเปนประเด็นทาทายที่ตองเรงพัฒนา 

กลุมที่ 1 “มั่นคง” ไดลงศึกษาพื้นที่ “สวนกิดากร” อยูในพื้นที่บานซําตารมย ตําบลตระกาจ 
อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งพื้นที่มีสภาพทางกายภาพเปนที่ราบลุม พื้นที่เหมาะสําหรับ 
ทําการเกษตร คือ การทํานา ทําไร ทําสวนผลไม และเลี้ยงสัตว เพราะมีแหลงนํ้าธรรมชาติเพื่อใชใน
การเกษตรกรรมตลอดทั้งป ตําบลตระกาจ มีอากาศรอนเปนสวนใหญ มีอากาศหนาวเล็กนอยใน 
ฤดูหนาว และมีฝนตกชุกในฤดูฝน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป ประมาณ 25–30 องศาเซลเซียส พบวา  
เดิมเกษตรกรรายน้ีปลูกขาวโพดเปนหลัก และเมื่อ 20 ปกอน เริ่มทดลองปลูกทุเรียนหมอนทองใน
พื้นที่ 5 ไร โดยใชวิธีเรียนรูดวยตนเอง ตอมา เริ่มปลูกเงาะในแปลงทุเรียนดวย แตก็จํากัดพื้นที่อยู 
เพราะยังไมมีตลาดรองรับ และไดปลูกยางพารา จํานวน 40 ไร เพราะเปนสินคาเกษตรที่ขายไดราคาดี 
ตอมา เกษตรกรในพื้นที่จํานวนมากปลูกยางพาราเหมือนกัน ราคายางพาราลดตํ่าลง และเกษตรกรได
ทดลองผสมเกสรของทุเรียนหมอนทองกับทุเรียนชะนีแลวไดทุเรียนที่มีรสชาติดี ประกอบกบัสภาพของดิน
และนํ้าในพื้นที่ที่มีลักษณะเปนภูเขาสงผลใหทุเรียนมีลักษณะเฉพาะแตกตางจากทุเรียนในพื้นที่ภาคอื่น
ของประเทศไทย เปนสินคาที่กําลังไดรับความนิยมทั้งในประเทศและตางประเทศ เกษตรกรรายน้ีจึง
เปลี่ยนมาปลูกทุเรียน จํานวน 15 ไร ปจจุบัน ผูคาคนกลางมารับซื้อทุเรียนที่สวน และเกษตรกรเปน 
ผูกําหนดราคาขายเอง ในปน้ี ราคาขายที่หนาสวน คือ กิโลกรัมละ 150 บาท ซึ่งถือวาขายไดราคาดี 
เพราะปกอนขายไดเพียงกิโลกรัมละ 80 บาท เกษตรกรรายน้ีจึงมีรายไดเพิ่มมากข้ึน โดยในป 2560 
ซึ่งปลูกยางพารา มีรายไดเพียง 70,000 บาทตอป แตในป 2561 ซึ่งเปลี่ยนมาปลูกทุเรียนภูเขาไฟ 
มีรายไดเพิ่มข้ึนเปน 500,000 บาทตอป เกษตรกรรายน้ีกลาววา เมื่อหักคาใชจายตาง ๆ แลว ถือวา 
มีรายไดประมาณ 300,000 บาทตอป ซึ่งสําหรับตนเองถือวา พออยูพอกิน เพราะเปนที่ดินของตนเอง
ไมตองเสียคาเชา และทําสวนดวยตนเอง ประกอบกับมีรายไดเพิ่มจากการเปดสวนผลไมเปนสถานที่
ทองเที่ยว และเก็บคาเย่ียมชมจากนักทองเที่ยวดวย ทั้งน้ี เกษตรกรรายน้ีไดรับขอมูลทางวิชาการจาก
เกษตรกรจังหวัดเกี่ยวกับการกําจัดศัตรูพืช และไดเรียนรูวิธีการปลูกทุเรียนและผลไมชนิดตาง ๆ จาก
การปฏิบัติจริงจากรุนสูรุน และไดความรูเพิ่มเติมจากรุนลูกรุนหลานที่ศึกษาจากสื่อออนไลนประเภท
ตาง ๆ นอกจากน้ัน เกษตรกรบางรายปลูกทุเรียนในลักษณะ Contract Farming คือ รับจางปลูก
ตามที่ผูวาจางกําหนด จึงไมสามารถกําหนดราคาขายไดเอง แตผูวาจางใหผลประโยชนตอบแทนใน
ลักษณะอื่น (พาไปเที่ยว) 

กลุมที่ 1 “มั่นคง” ไดลงศึกษาพื้นที่ “สหกรณเกษตรอินทรียทัพไทย จํากัด” อยูในพื้นที่ 
บานทัพไทย หมู 10 ตําบลทมอ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร โดยกลุมผูศึกษาไดรับฟงขอมูลจาก
ผูแทนชุมชน คือ นางกัญญา  ออนศรี ผูใหญบานทัพไทย วา ตนเองไดจดทะเบียนกอต้ังสหกรณแหงน้ี
เมื่อป 2557 สมาชิกเริ่มแรก 66 ราย 2 ตําบล ทําการเกษตรแบบอินทรีย ปจจุบัน มีกลุมเครือขาย 15 กลุม 
16 หมูบาน 8 ตําบล มีสมาชิกรวมจํานวน 235 ราย มีพื้นที่การเพาะปลูก 4,000 ไร มีการดําเนิน
กิจกรรมการผลิตขาวอินทรียและสงเสริมใหสมาชิกเลี้ยงปศุสัตวอินทรีย โดยเฉพาะการเลี้ยงหมูหลุม 
ซึ่งกลุมตองการปุยจากการเลี้ยงหมูหลุมมาสนับสนุนการทําเกษตรอินทรีย ผลิตพืชผักอินทรีย  
เพื่อบริโภคในครัวเรือนและนํามาจําหนายในตลาดนัดสีเขียวองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร  
ตลาดนัดสีเขียว อําเภอปราสาท และตลาดนัดสีเขียวในโรงพยาบาลปราสาท โดยสหกรณฯ มีการขอ
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มาตรฐานที่ไดรับการรับรองแลว ไดแก NOP (National Organic Program) และ EU (European 
Union) ซึ่งมาตรฐานน้ีจะมีคาใชจายในการดําเนินการสูง (ประมาณ 200,000 บาทตอป) ทําใหตนทุน
การผลิตขาวสูง และราคาขาวแพง สหกรณฯ จึงไดหาแนวทางในการรับรองมาตรฐานที่มีคาใชจาย 
ไมสูงนัก โดยไดเขารวมโครงการกับมูลนิธิเกษตรอินทรียไทย เพื่อจัดทํามาตรฐานเกษตรอินทรียแบบ 
มีสวนรวม หรือระบบพี จี เอส (Participatory Guarantee System) ซึ่งเปนระบบที่ตรวจสอบและ
รับรองโดยชุมชนเอง เกษตรกรในกลุมจะตรวจสอบมาตรฐานสินคาตัวเองโดยมีนักวิชาการมาชวยดูแล 
ดวยระบบเชนน้ี จะทําใหสหกรณฯ ขายขาวอินทรียไดในราคายุติธรรม และกระจายฐานลูกคาไปได
ทุกระดับ ทั้งชนช้ันกลาง และชนช้ันผูใชแรงงาน ที่จะสามารถรวมกลุมเพื่อซื้อขาวจากสหกรณฯ ได
โดยตรง 

นอกจากน้ี สหกรณฯ รับซื้อผลผลิตพืชผักอินทรียของสมาชิก เชน หอมแดง กระเทียม มันเทศ 
ถ่ัวเขียว ถ่ัวดํา เพื่อจําหนายใหผูบริโภคโดยตรง และสงโรงแรมและรานอาหารในกรุงเทพฯ (รานสีฟา) 
จากการดําเนินงานขางตนทําใหเกิดการเช่ือมโยงโครงการอาหารปลอดภัยโรงพยาบาลปราสาท  
ซึ่งทางโรงพยาบาลสั่งซื้อสินคาเกษตรที่มีการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียจากสหกรณฯ 

ทั้งน้ี นางกัญญาฯ ไดใหขอมูลดวยวา เกษตรกรผูผลิตขาวอินทรียพรอมจะสงสินคาดี ๆ  
สูมือผูบริโภคโดยตรง หากติดตอกันไดในวงกวาง แนนอนวาผูผลิตสินคาอินทรียยอมมีความมั่นคง 
ในอาชีพ และมีกําลังใจในการดูแลพืชผลของตนเอง ผูบริโภคสามารถมั่นใจไดวาไดกินของดีแนนอน 
ขาวอินทรียและพืชผกัตาง ๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว เปนระบบการทําเกษตรอินทรียที่ชาวบานทัพไทย
ชวยกันทําเพื่อจะไดไมตองพึ่งพาการใชปุยและยาจากภายนอก เมื่อพึ่งพาตัวเองไดครบวงจร สินคาที่
ออกมาจากกลุมสหกรณเกษตรอินทรียทัพไทย จํากัด จึงเปนสินคาที่ปลอดจากสารเคมี 100 
เปอรเซ็นต  

 
2.2  ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สูความมั่งค่ังและยั่งยืน 

ธุรกิจพลังงานชีวภาพมีแนวโนมเติบโตอยางรวดเร็วทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย โดยไดรับ
ปจจัยสนับสนุนจากการสรางความมั่นคงทางพลังงานในระดับประเทศ กระแสรักษโลกที่ผูบริโภคเริ่ม
ใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการมุงสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับวัตถุดิบทางการเกษตรและพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ ที่ชวยเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ ทั้งน้ี  
หากภาครัฐยังคงใหการสนับสนุนธุรกิจดานน้ีอยางตอเน่ือง จะชวยใหการลงทุนในธุรกิจพลังงานชีวภาพ
ของไทยอยูที่ราว 1.8–2.0 แสนลานบาท ระหวางป 2559–2563 ธุรกิจเช้ือเพลิงชีวภาพเติบโตอยาง
ตอเน่ืองโดยไดรับปจจัยสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ 

เหตุผลหลักของการผลักดันการใชเช้ือเพลิงชีวภาพอยางแกสโซฮอล หรือไบโอดีเซลของไทย 
เพื่อลดการพึ่งพาการนําเขาเช้ือเพลิงฟอสซิล และสรางความมั่นคงทางพลังงาน นอกจากน้ี เช้ือเพลิง
ชีวภาพที่ผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตรจะชวยใหเกษตรกรมีทางเลือกในการจําหนายผลผลิต และ 
เพิ่มมูลคาใหสินคาเกษตร แมวาสถานการณราคานํ้ามันที่ตกตํ่า จะเปนความทาทายที่สําคัญของธุรกิจ 
รวมถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของปริมาณและราคาสินคาเกษตรที่เปนวัตถุดิบในการผลิต
เช้ือเพลิงชีวภาพ การแขงขันจากตางประเทศ และการใชรถยนตไฟฟาจะกระทบตอการใชเช้ือเพลิง
ชีวภาพในระยะยาว แตธุรกิจเช้ือเพลิงชีวภาพยังมีโอกาสเติบโตไดสูงจากการพัฒนารถยนตที่สามารถ
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ใชเอทานอล และไบโอดีเซลในอัตราสวนที่สูงข้ึน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเช้ือเพลิง
ชีวภาพที่มีคุณภาพสูง และการขยายตัวของสถานีบริการนํ้ามัน E20 และ E85 ซึ่งจะชวยผลักดันให
ความตองการใชเช้ือเพลิงชีวภาพเพิ่มข้ึนอยางมากในอนาคต 

การผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาชีวมวลมีสวนสําคัญที่ชวยสรางความมั่นคงทางพลังงานใหกับ
ประเทศโดยลดการนําเขากาซธรรมชาติ เน่ืองจากปจจุบัน การผลิตไฟฟาของไทยกวา 60% พึ่งพา 
กาซธรรมชาติ ดังน้ัน ภาครัฐจึงมีนโยบายสงเสริมใหมีการเพิ่มสัดสวนการผลิตไฟฟาจากเช้ือเพลิงชีวมวล 
ซึ่งหาไดในประเทศ อีกทั้งเพิ่มมูลคาใหกับเศษวัสดุของเหลือใชทางการเกษตร ทั้งน้ี แมธุรกิจน้ียังมี
ความทาทายเรื่องการบริหารจัดการตนทุนและปริมาณของเช้ือเพลิงใหเพียงพอกับการผลิตในระยะยาว 
แตยังมีโอกาสในการลงทุนซึ่งข้ึนอยูกับนโยบายภาครัฐ ทั้งในดานความตองการและทําเลที่ต้ังโรงไฟฟา 
รวมถึงนโยบายดานการเกษตรที่สําคัญตอปริมาณเช้ือเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟาจากชีวมวล 

กลุมที่ 1 “มั่นคง” ไดลงศึกษาพื้นที่ “โรงไฟฟาชีวมวลมุงเจริญ ไบโอแมส” โดยไดพบกับ 
นายธงชัย  มุงเจริญพร ที่ปรึกษา ในเครือมุงเจริญกรุป (บริษัท มุงเจริญ ไบโอแมส จํากัด และบริษัท 
มุงเจริญ กรีนเพาเวอร จํากัด) และไดรับขอมูลวา เมื่อป 2535 ภาครัฐมีนโยบายสงเสริมภาคเอกชน 
ใหมีสวนรวมในการผลิตไฟฟา โดยใชเช้ือเพลิงจากกากหรือวัสดุเหลือใชทางการเกษตร (ชีวมวล)  
ซึ่งโรงไฟฟามุงเจริญไดเขารวมในการผลิตไฟฟาตามโครงการของรัฐ โดยมีการรับซื้อแกลบถึงปละ 
185,000 ตัน จากชาวนาในพื้นที่จังหวัดสุรินทรและจังหวัดใกลเคียง ชวยสรางรายไดใหชาวนากวา 
320 ลานบาทตอป นอกจากน้ี ยังสรางศูนยเรียนรูสําหรับถายทอดความรูใหกับโรงไฟฟาชีวมวลและ
ผูสนใจทั่วประเทศ 

แตหลังจากเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ภาครัฐไดกําหนดราคารับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาชีวมวล
ในราคาที่แตกตางกัน คือ รับซื้อจากโรงไฟฟาชีวมวลประเภท Very Small Power Plant (VSPP)  
ในราคา 4.54 บาทตอหนวย และรับซื้อจากโรงไฟฟาชีวมวลประเภท Small Power Plant (SPP)  
ในราคา 2.55 บาทตอหนวย ทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําดานราคารับซื้อที่ตางกันเกือบ 2 บาทตอหนวย 
และ SPP ชีวมวล ซึ่งนโยบายดังกลาวสงผลกระทบใหโรงไฟฟาชีวมวลประเภท SPP มีความเสี่ยง
สูงข้ึนที่จะโดนคาปรับกรณีผลิตไฟไมไดตามสัญญาในรูปแบบ Firm ในขณะที่โรงไฟฟาชีวมวลประเภท 
VSPP ไมไดรับผลกระทบน้ี เพราะเขาขายเปน Non Firm นอกจากน้ัน ยังสงผลใหโรงไฟฟาชีวมวล
ประเภท VSPP เพิ่มกําลังการผลิตไฟฟาใหมากข้ึน เพราะราคารับซื้อสูง จนทําใหวัตถุดิบที่ใชเปน
เช้ือเพลิงสําหรับผลิตไฟฟาชีวมวล คือ แกลบ มีจํานวนไมเพียงพอ ในปจจุบัน ผูผลิตไฟฟาตองใช
วัตถุดิบอื่น เชน ฟาง ยอดออย เปนตน ซึ่งในโอกาสที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัด
สุรินทร นายศิริ  จิระพงษพันธ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ไดเขาเย่ียมผูประกอบการโรงไฟฟา
ชีวมวล จังหวัดสุรินทร และรับทราบปญหาดังกลาวแลว ซึ่งผูประกอบการโรงไฟฟาชีวมวลประเภท 
SPP เห็นวา หากโรงไฟฟาชีวมวลประเภทน้ีตองปดกิจการไปอาจสงผลกระทบแกพนักงาน ชาวไร 
ชาวนา และซัพพลายเชนที่เกี่ยวของ 

ทั้งน้ี นายธงชัยฯ ใหขอมูลแกกลุมผูศึกษาดวยวา ตนเปนผูประกอบการโรงไฟฟาตนแบบ
ของประเทศ / รุนแรก ที่บุกเบิกการผลิตไฟฟาดวยการซื้อเช้ือเพลิงจากสิ่งของเหลือใชจากเกษตรกร
ในพื้นที่ แตไมมีเช้ือเพลิงเปนของตัวเอง มีกําลังการผลิตรวม 2.69 เมกะวัตต สามารถจายไฟฟา
ครอบคลุมพื้นที่รอยละ 50 ของจังหวัดสุรินทร ทําใหจังหวัดสุรินทรมีความมั่นคงทางพลังงานในระดับ
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ที่ดี ตนเองไมเคยไดรับทั้งเงินสนับสนุน Adder และ FiT จึงอยากขอความเห็นใจจากภาครัฐชวย
พิจารณาแกไขปญหาราคารับซื้อไฟฟา เพราะการปรับราคารับซื้อ ไมไดสงผลกระทบตอคาไฟของ
ประเทศและประชาชนแตอยางใด แตการชวยซื้อไฟฟาในปริมาณเพิ่มข้ึน แทนการปรับราคารับซื้อจะ
ย่ิงสรางความเดือดรอนใหโรงไฟฟาชีวมวลประเภท SPP ที่มีสัญญาขายไฟแบบ Firm เปนเทาทวีคูณ 
เพราะตองหาซื้อเช้ือเพลิงชีวมวลเพิ่มมากข้ึนทั้งที่ไมมีกําลังซื้อเพียงพอที่จะแขงขันกับโรงไฟฟาชีวมวล
ประเภท VSPP ได ที่สําคัญคือ ในขณะน้ี สถานะทางการเงินของโรงไฟฟาถึงข้ันวิกฤตและอาจตอง 
ปดตัวลงในไมชา 

 
2.3  ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

การพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย จําเปนอยางย่ิง 
ที่จะตองปรับรูปแบบการดําเนินงานใหมุงเนนความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการลงทุน 
เพื่อการวิจัย และพัฒนาโดยกําหนดประเด็นวิจัยของชาติที่ตอบโจทยการยกระดับศักยภาพการผลิต
ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการที่เปนฐานเดิม และการตอยอดขยายฐานใหมดวยการพัฒนา
นวัตกรรม รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพสังคมและการดํารงชีวิตของประชาชน 
โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสทางสังคม การสงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูและทักษะสูง การพัฒนาหนวยงานทดสอบและรับรองมาตรฐานในระดับสากล การดําเนิน
มาตรการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งในดาน
โครงสรางพื้นฐานที่ทันสมัย ระบบแรงจูงใจ และระบบสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมตาง ๆ กฎหมาย
ที่เกี่ยวของ เพื่ออํานวยความสะดวกการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการรับเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาที่มีประสิทธิภาพข้ึนมารองรับ เพื่อให
ประเทศไทยไมอยูในสถานะเปนเพียงแคผูซื้อและผูรับถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศ แตสามารถ
พัฒนาเทคโนโลยีไดดวยตนเองในอนาคต 

กลุมที่ 1 “มั่นคง” ไดเย่ียมชม “คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” และไดรับฟง
การบรรยายสรุปจากผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยหลายทาน ซึ่งรวมถึง ดร. สิรินทรทิพย  บุญมี 
รองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ รศ.ดร. ชวลิต  ถ่ินวงศพิทักษ รองอธิการบดี
ฝายวิจัยและพันธกิจสังคม และผูแทนคณะวิทยาศาสตร และไดรับทราบขอมูล ดังน้ี 

1) ความเปนมาของมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เปดทําการเรียนการสอนครั้งแรก

ในปการศึกษา 2531 ภายใตช่ือ “วิทยาลัยอุบลราชธานี” สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยเปดทําการสอน
ในสาขาวิชาเกษตรศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ตอมา ในป 2533 รัฐบาลสมัยพลเอก ชาติชาย  ชุณหวัณ  
ไดมีมติยกฐานะวิทยาลัยอุบลราชธานี เปน “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ
ลําดับที่ 19 สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ปจจุบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปดทําการสอนในสาขาวิชาตาง ๆ 
ไดแก วิทยาศาสตร เกษตรศาสตร วิศวกรรมศาสตร เภสัชศาสตร แพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
พยาบาลศาสตร ศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร ศิลปศาสตร นิติศาสตร รัฐศาสตร บริหารศาสตร 
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2) บทบาทของมหาวิทยาลัยกับชุมชน  
– สรางองคความรูและนวัตกรรมที่นําไปประยุกตใชประโยชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุมนํ้าโขง  
– บริการวิชาการอยางมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาค  
– ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และสรางความเขาใจในวัฒนธรรมที่

หลากหลายของภูมิภาคลุมนํ้าโขง  
ที่ผานมา คณะวิทยาศาสตรไดคิดคนนวัตกรรมทางอาหารพื้นบานหลายอยาง เพื่อชวยให

ผูประกอบการสามารถแปรรูปอาหารพื้นบานเพื่อจําหนาย เชน กวยจั๊บกึ่งสําเร็จรูป เปนตน และ
สงเสริมใหนักศึกษาจัดทําโครงงานที่เปนประโยชนตอผูสูงวัย (เครื่องเตือนใหรับประทานยา) ตอเกษตรกร 
(เครื่องเจือจางสารเคมีกับนํ้า) 

 
2.4  ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ผานมามีแนวคิดมุงเนน
การพัฒนาเศรษฐกิจเปนหลักดวยเขาใจวาดัชนีการเติบโตทางเศรษฐกิจสามารถช้ีวัดความอยูดีกินดี
และมีความสุขของประชาชนในชาติได ทวาผลลัพธจากการพัฒนาที่ดําเนินไปตามแนวคิดขางตน  
ไดทําใหผูคนในวงกวางเริ่มตระหนักวาการเรงรัดพัฒนาทางเศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียว โดยไม
คํานึงถึงการพัฒนาในมิติอื่น ๆ ควบคูกันไป ทําใหเกิดผลขางเคียงอันไมพึงประสงคหลายประการ เชน 
การละทิ้งถ่ินฐานและอาชีพในทองถ่ินเพื่อเขาไปหางานทําในเมืองใหญ ภาระหน้ีสนิจากกระแสบรโิภคนิยม 
โดยขาดความพอเพียงในตนเอง การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางฟุมเฟอยโดยขาดการอนุรักษอยางถูกวิธี 
ผลกระทบทางนิเวศวิทยาที่ทําใหคุณภาพชีวิตของพืช สัตว รวมถึงมนุษยลดตํ่าลง บทเรียนเหลาน้ี
นําไปสูขอสรุปวา การพัฒนาทีท่ําใหเกิดความไมสมดุลกันระหวางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมน้ันเปนการพัฒนาที่ไมกอใหเกิดความย่ังยืน 

แตนับเปนความโชคดีของชาวไทยทุกคนที่มีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริยนักพัฒนาที่ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานดวยพระวิริยะอุตสาหะ  
เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรที่อาศัยอยูใตรมพระบรมโพธิสมภารใหอยูดีกินดี
ข้ึนมานานกวา 5 ทศวรรษ กอนที่จะมีผูใดคํานึงถึงเรื่อง “ความย่ังยืน” ดวยซ้ํา อีกทั้งผลงานจาก
โครงการพระราชดําริตาง ๆ หลายรอยหลายพันโครงการไดเปนแรงหนุนสําคัญใหแนวคิด  
“การพัฒนาที่ย่ังยืน” ไดลงหลักปกฐานอยางมั่นคงในสังคมไทยและสังคมโลก 

ดวยพระวิสัยทัศนกวางไกลและลึกซึ้ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ทรงเล็งเห็นวา การพัฒนาที่จะสรางความย่ังยืนไดน้ันตองอยูบนพื้นฐานและสอดคลอง
กับสภาพความเปนจริงของ “ภูมิสังคม” ซึ่งเปนรากเหงาที่แทจริงของภูมิประเทศและผูคน ทั้ง
ทางดานภูมิศาสตร สิ่งแวดลอม ชีวภาพ วีถีชีวิต ประเพณี ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม ซึ่งเปนพื้นฐาน 
สําคัญที่ชวยใหการพัฒนามีความยืดหยุนและสอดคลองกับความเปนจริงในทุกดาน ไมใชเพียงแค
เครื่องมือหรือวิธีการพัฒนาสําเร็จรูปที่มุงเนนแตทฤษฎีจากตําราซึ่งอาจไมสอดคลองกับสภาพพื้นที่
และความตองการที่แทจริงของชุมชน 
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กลุมที่ 1 “มั่นคง” และผูเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 10 ไดมีโอกาส
เขาเย่ียมคารวะนายเฉลิมพล  มั่งค่ัง รองผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี และไดรับฟงการบรรยาย
สรุปเรื่อง “ยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาจังหวัดเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน” โดย 
นายเฉลิมพลฯ ไดกลาวถึงแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี สรุปไดดังน้ี 

1) วิสัยทัศนของจังหวัด  
ชุมชนเขมแข็ง เมืองนาอยู เปนประตูการคาและการทองเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ  

2) พันธกิจของจังหวัด  
(1) ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู 
(2) สงเสริมการคา การลงทุนและการทองเที่ยวใหเพิ่มข้ึน 
(3) พัฒนาศักยภาพการผลิตดานการเกษตรและแปรรูปสินคาเกษตรใหมีมูลคาเพิ่มข้ึน  

3) ยุทธศาสตรและเปาประสงค  
 

ยุทธศาสตร เปาประสงค 
1.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

2.  การสงเสริมการคา การลงทุนและการ
ทองเที่ยว 

มูลคาการคา การลงทุนและการทองเที่ยวในจงัหวัดเพิม่ข้ึน 

3.  การพัฒนาการเกษตรและการแปรรปู
สินคาเกษตร 

ขาวหอมมะลิและพืชเศรษฐกจิทีส่ําคัญไดรบัการเพิ่ม
ศักยภาพการผลิต ปจจัยพื้นฐานทางการเกษตรไดรับการ
บรหิารใหมีประสิทธิภาพและครอบคลุม เกษตรกร/ชุมชน
เกษตรมีความเขมแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และผลผลิตทางการเกษตรกรรมมีการจัดการเพื่อเพิ่ม
มูลคา 
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ยุทธศาสตร เปาประสงค 
4.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 
มีการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แบบมีสวนรวมและบรูณาการ  

5.  การเสรมิสรางและรกัษาความมั่นคง พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มีความมั่นคงและความสงบ
เรียบรอย คน หมูบาน ชุมชนมีภูมิคุมกันและความพรอม
เผชิญปญหาและภัยคุกคามดานความมั่นคงทุกรปูแบบ  
บนพื้นฐานการมีสวนรวมขององคกรทุกภาคสวนและ
ประชาชนในพื้นที ่

6.  การพัฒนาระบบบรหิารงานแบบ 
มุงผลสัมฤทธ์ิ 

ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบรกิาร
หนวยงานภาครัฐ และจงัหวัดอบุลราชธานีมีระบบ
บรหิารงานภาครัฐที่มปีระสิทธิภาพ 

 
กลุมที่ 1 “มั่นคง” ไดเย่ียมชม “ชุมชนในตําบลเมืองลีง” อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร 

ประกอบดวย 
1) ชุมชนตนแบบเกษตรอินทรียยุคดิจิทัล วิสาหกิจชุมชน 
2) สวนปา ภา–ภูมิ ปาครอบครัวตนแบบ 
3) ชุมชนโบราณ 5 ชาติพันธุ สามศตวรรษ ณ บานเชียงสง 

และไดรวมเสวนากับผูแทนชุมชนเมืองลีง เรื่อง การพัฒนาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของไทย สรุปไดวา 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองลีง รวมกับมูลนิธิ ณ ปญญา เล็งเห็นถึงศักยภาพและความพรอม
ของทองถ่ินทั้งในดานของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย ตลอดจนแนวทาง การบริหารจัดการ
เชิงรุก และความกระตือรือรนของทุกภาคสวนที่มีความสนใจและใสใจที่จะรวมกันพัฒนาทองถ่ินใหเปน
ตนแบบของการพัฒนาอยางย่ังยืนของประเทศ จึงเกิดเปนพลังที่รวมกันทั้งหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในการสรางรากฐานเพื่อความมั่นคง 
มั่งค่ัง และย่ังยืนของประเทศ โดยการจัดทํา “โครงการเมืองลีงโมเดล” ซึ่งก็คือ รูปแบบการพัฒนา 
โดยยึดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน มุงเนนการพัฒนาภูมิสังคมทุกมิติในพื้นที่ตําบลเมืองลีง 
เพื่อใหชุมชนสามารถรูเทาทันและปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก ประกอบดวย 

1)  การปฏิรูปการศึกษา 
2)  เกษตรกรรมย่ังยืน 
3)  สังคมอบอุนและปลอดภัย 
4)  การทองเที่ยวโดยชุมชน 
5)  ศาสนาและวัฒนธรรม 
6)  พลังงานทดแทน 
7)  สิ่งแวดลอมและสาธารณสุข 
8)  ทรัพยากรธรรมชาติ 
9)  การปกครองเมือง 4.0 
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2.5  บทวิเคราะหผลการศึกษากับประเด็นยุทธศาสตร 
กลุมผูศึกษาไดหารือกันอยางกวางขวางเกี่ยวกับผลการศึกษาพื้นที่ในประเด็นยุทธศาสตร

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของไทยแลว เห็นวา  
ในภาพรวม ภาคเกษตรกรรมมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในมิติความมั่นคง

ทางอาหาร เปนฐานในการสรางมูลคา และเปนภาคการผลิตที่เช่ือมโยงภาคสังคมกับภาคเศรษฐกิจการคา
และการสงออกเขาไวดวยกัน รวมถึงเกี่ยวของกับธรรมชาตินิยมและความหลากหลายทางชีวภาพดวย 
อยางไรก็ดี การผลิตในภาคการเกษตรมีอัตราการขยายตัวที่ตํ่า ซึ่งสวนหน่ึงมาจากความผันผวนของ
สภาพดินฟาอากาศ อีกสวนหน่ึงมาจากความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ เพราะกลุมผูผลิตประกอบดวย 
กลุมบริษัทขนาดใหญเพียงไมกี่บริษัทและสวนใหญมีศักยภาพการแขงขันสูง กับกลุมเกษตรกรรายยอยทีม่ี
ขนาดเล็กซึ่งมีอยูเปนจํานวนมาก โดยกลุมน้ีไมมีศักยภาพการแขงขัน เน่ืองจากทําการเกษตรเพียง 
เพื่อยังชีพและมีฐานะยากจนมาก 

นอกจากน้ัน เกษตรกรในบางพื้นที่ใชภูมิปญญาที่ไดรับจากรุนสูรุนกับประสบการณที่ไดจาก
การลงมือทําจริงดวยตนเอง ประกอบกับนําขอมูลทางวิชาการที่ไดรับจากนักวิชาการที่เขาไปในพื้นที่ 
เชน เกษตรกรจังหวัด มาปรับใช แตไมไดใหความสําคัญกับคําแนะนําเทาทีค่วร สงผลใหกระบวนการผลิต
และวิธีการผลิตยังไมมีประสิทธิภาพอยางที่ควรจะเปน ในขณะที่เกษตรกรในบางพื้นที่มีระบบ 
การบริหารจัดการชุมชนที่ดี มีการรวมตัวกันเพื่อเสริมสรางองคความรู มีความคิดสรางสรรคที่เปนมติร
กับสิ่งแวดลอมและชุมชน 

สําหรับประเด็นเรื่องพลังงานและปญหาที่ไดรับทราบจากการลงพื้นที่ น้ัน กลุมผูศึกษาเห็นวา 
ระยะเวลาที่ใชศึกษามีจํากัดและขอมูลที่ไดรับยังไมครบถวนจึงหารือกันไดในเบื้องตนวา ในขณะที่
ความตองการใชพลังงานของไทยมีแนวโนมสูงข้ึน แตการดําเนินนโยบายของภาครัฐอาจยังไม
สอดคลองกับสถานการณที่เกิดข้ึนจริง เปนอุปสรรคตอการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน 

ในบางพื้นที่ ผูประกอบการใหความสําคัญกับการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม เพื่อสงเสริมการแปรรูปผลผลิตของตน สงผลใหยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินคาตาม
ความตองการของตลาดผูบริโภค โดยไดรับความรวมมืออยางดีจากมหาวิทยาลัยที่ต้ังอยูในพื้นที่  
ซึ่งแสดงใหเห็นวา ในแตละพื้นที่อาจมีองคความรูและมีศักยภาพที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขงขันได หากภาครัฐใหความสําคัญกับการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมอยาง
จริงจังและสอดคลองกับความตองการของแตละภาคสวน อยางไรก็ดี ระบบงบประมาณของประเทศไทย
ไมไดใหความสําคัญกับงานวิจัยเทาที่ควร จึงทําใหการดําเนินโครงการวิจัยยังไมมีบูรณาการระหวาง
คณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งโจทยการวิจัยยังเปนแคงานวิจัยพื้นฐานและเปนความสนใจของ
ผูวิจัยหลัก สงผลใหงานวิจัยไมตอบสนองความตองการของภาคธุรกิจและตอยอดในเชิงพาณิชย
เทาที่ควร 

 



 

 

 
สวนที่ 3 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
3.1  การสังเคราะห และสรุปผลการศึกษา 

ผลจากการเรียนรูในพื้นที่ของกลุมที่ 1 “มั่นคง” ที่เนนการศึกษาความมั่นคงดานอาหาร
และพลังงาน ที่คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สวนกิดากร อําเภอ
กันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ สหกรณเกษตรอินทรียบานทัพไทย อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร และ
การศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับพลังงานสะอาด ที่โรงไฟฟาชีวมวลของบริษัท มุงเจริญ กรีนพาวเวอร จํากัด
อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ทําใหเห็นวาพื้นที่การเรียนรูขางตน ซึ่งเปนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
หรือเขตอีสานใต มีศักยภาพในการพัฒนา เน่ืองจากมีความพรอมดานทรัพยากรและความอุดมสมบูรณ
พอสมควร ในฤดูแลงแมอากาศจะรอนมากและขาดแคลนนํ้าด่ืมนํ้าใช แตก็ยังไดรับความชวยเหลือ
เฉพาะหนาจากภาครัฐที่พอจะชวยบรรเทาความเดือดรอนไดบาง สวนความชวยเหลือระยะยาว เชน 
การแกปญหาภัยแลงดวยการขุดสระและบอนํ้า แมจะดําเนินการแลว แตก็ไมสามารถเก็บกักนํ้าได
ตลอดฤดูแลง เกษตรกรจึงตองปรับเปลี่ยนหาทางออกในการทํานาแตละปเอง เน่ืองจาก ในพื้นที่ยังคง
ขาดแคลนระบบบริหารจัดการนํ้าแบบย่ังยืน เชน ไมมีระบบคลองชลประทาน ระบบนํ้าบาดาล และ
ระบบการกระจายนํ้า 

ผลจากการศึกษาดูงานและเรียนรูในพื้นที่ตาง ๆ ขางตน สามารถสรุปผลได ดังน้ี 
1)  จากการศึกษาดูงานที่ “คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” พบวา  

การพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีอุปสรรคที่สําคัญ
คือ การไมมีการบูรณาการงานวิจัยระหวางคณะที่เกี่ยวของตาง ๆ เชน คณะวิศวกรรมศาสตร และ
คณะเกษตรศาสตร ประกอบกับการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐแบบรายป ทําใหการศึกษาวิจัย 
ไมตอเน่ืองและผลงานวิจัยที่ออกมายังไมเปนรูปธรรมและไมสามารถนําไปตอยอดในเชิงธุรกิจได  
และผลงานวิจัยสวนใหญจะเปนงานดานวิทยาศาสตรบริสุทธ (pure science) ที่เกิดจากความสนใจ
ของนักศึกษาเอง ยังมีการนํามิติทางเศรษฐกิจหรือความตองการทางธุรกิจมาเปนฐานการวิจัย รวมทั้ง
นักศึกษาที่อยูในระดับปริญญาตรีขาดความรูที่จะปรับเปลี่ยนงานวิจัยใหเปนประโยชนทางธุรกิจ  
และไมรูชองทางที่จะนําภาคธุรกิจมาสนับสนุนงานวิจัยเพื่อตอยอด รวมทั้งขาดการเรียนรูจาก
แบบอยางที่ดีทางธุรกิจเพื่อนํามาปรับปรุง 

2)  จากการศึกษาดูงานดานความมั่นคงทางอาหารที่ “สหกรณเกษตรอินทรียบานทัพไทย” 
พบวา เกษตรกรมีความมุงมั่นในการผลักดันใหตัวเองและครอบครัวหลุดพนจากความยากจน แตยังไม
สามารถนําความรูที่พอมีอยูบางมาปรับใชในเชิงธุรกิจไดทั่วถึง ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดชัดเจน 
จากกรณีของสหกรณเกษตรอินทรียบานทัพไทย อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร ที่นําโดยนางกัญญา  
ออนศรี ผูใหญบานทัพไทย (ที่ปรึกษาสหกรณเกษตรอินทรียทัพไทย จํากัด) ที่ตองฟนฝาอุปสรรคและ
สะสมความรูดวยตัวเอง จนทําใหสามารถยกระดับคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนได
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เปนอยางดี และสามารถกําหนดราคาผลผลิตของสหกรณฯ ไดเอง โดยใชระบบอินเทอรเน็ตสนับสนุน
การทําการเกษตรไดอยางคุมคาดวยการตรวจสอบราคาตลาดทั่วไปของผลผลิตชนิดเดียวกับของ
สหกรณฯ กอน การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตนอกจากจะไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐพอสมควรแลว 
เกษตรกรสหกรณเกษตรอินทรียบานทัพไทย ยังมีความต้ังใจ ความอดทนมุมานะพยายาม กระทั่งทําให
สามารถทํา MoU สงสินคา อาทิ ขาวหอมมะลิอินทรีย เปนเจาประจําใหรานอาหารสีฟาในกรุงเทพฯ 
และไดรับการรับรองมาตรฐานทั้ง NOP (National Organic Program) มาตรฐานเกษตรอินทรีย
สหภาพยุโรป (European Union : EU) ซึ่งมีคาใชจายสูง และปจจุบันใชมาตรฐาน PGS (Participatory 
Guarantee System) ซึ่งเปนระบบที่ตรวจสอบและรับรองโดยชุมชนเอง เกษตรกรในกลุมจะ
ตรวจสอบมาตรฐานสินคาตัวเอง โดยมีนักวิชาการมาชวยดูแล ดวยระบบการตรวจดังกลาวทําให
ตนทุนราคาขาวอินทรียถูกลง ซึ่งทั้งหมดไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐภายหลังจากที่มองเห็น
ศักยภาพ มิไดเปนการสนับสนุนต้ังแตเริ่มตนการดําเนินการ แตเปนการศึกษาเรียนรูของเกษตรกรเอง
ดวยการลองผิดลองถูกดวยตนเองกอน 

3)  จากการศึกษาดูงานดานความมั่นคงทางอาหารที่ “สวนกิดากร” พบวา เปนอีกหน่ึงตัวอยาง
ที่แสดงใหเห็นถึงการพึ่งตนเองของเจาของสวนกิดากร อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยการดัดแปลง
แสวงหาความรูเองในการทําเกษตรสวนผสม ดวยการปลูกไมผลหลากหลายชนิด หลังจากที่ไมสามารถ
อดทนรอการใหผลผลิตจากยางพาราและราคาตกตํ่าได ซึ่งแสดงใหเห็นวา ความชวยเหลือจากภาครัฐ
ไมตรงกับความตองการของเกษตรกร หลายครั้งที่เจาหนาที่ภาครัฐเขาไปแนะนําใหความรูในทาง
ทฤษฎี และไมรูเรื่องภาคปฏิบัติ ทําใหเกษตรกรไมไดประโยชนตามความตองการ รวมทั้งการสนับสนุน
ของคนรุนใหมในครอบครัวที่มีความรูดานการเกษตรและนํา Social media มาใชประโยชน  

4)  จากการศึกษาดูงานโครงการเมืองลีงโมเดลที่ “ชุมชนตนแบบเกษตรอินทรียยุคดิจิทัล
และโรงเรียนบานกรูดหนองซํา” พบวา กลุมเกษตรกรชุมชนตนแบบเกษตรอินทรียยุคดิจิทัล วิสาหกิจ
ชุมชนเมืองลีงเกษตรอินทรีย 4.0 ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากศูนยบมเพาะธุรกิจเพื่อสังคมการเกษตร
แบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแกน และวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ยังมีองคความรูความเขาใจในการบริหารจัดการการเกษตรที่ไมดีพอ 
กลาวคือ ชุมชนดังกลาวเริ่มตนดวยการกูเงินจากธนาคารสหกรณการเกษตร (ธกส.) มาซื้อวัวและสราง
โรงเลี้ยงวัว แตไมสามารถประกันความสําเร็จไดเน่ืองจากราคาวัวตกตํ่า และยังมีภาระหน้ีเงินกูที่ตอง
รับผิดชอบ แสดงใหเห็นวา แผนงานแนวคิดในการเริ่มตนกิจการยังไมดีพอ ตองเผชิญความเสี่ยงสูง  
ทั้งที่มีนักศึกษาฝกงานจากมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม มาชวยใหคําแนะนํา รวมทั้งเกษตรกรยังไมเขาใจอยางถองแท
เรื่องการทําเกษตรอินทรียและเกษตรย่ังยืน ในขณะที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในโรงเรียนขนาดเล็ก
และชุมชน โรงเรียนบานกรูดหนองซํา เปนโครงการที่ดําเนินการเฉพาะในโรงเรียน นักเรียนยังมี
ความรูและความเขาใจโครงการแบบองครวม และการพึ่งพาตนเองแบบย่ังยืน 

5)  จากการศึกษาดูงานที่ “สวนปาภา–ภูมิ” พบวา เปนตัวอยางที่พอจะเห็นผลในเชิง
ประจักษ คือ ธนาคารตนไมเกิดจากจิตสํานึกของประชาชน (นายวิเชียร  สัตตธารา) เปนตัวอยางที่ดี
ของประชาชนในพื้นที่ที่ตองการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อประโยชนในทางออม
จากการออมในรูปแบบการปลูกตนไม รวมทั้งเกิดเปนแหลงอาหารและสมุนไพรตามธรรมชาติ โดยใช
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พื้นที่ 20 ไร ของตนในการปลูกสรางสวนปาข้ึนมามากกวา 10 ป ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
ที่จะสงเสริมใหประชาชนปลูกและอนุรักษปา และใชประโยชนจากปา 

6)  จากการศึกษาเรียนรูความมั่นคงดานพลังงานที่ “โรงไฟฟาชีวมวลของบริษัท มุงเจริญ 
กรีนพาวเวอร จํากัด” ซึ่งเปนโรงไฟฟาชีวมวลประเภท Small Power Plant (SPP) พบวา  
การดําเนินนโยบายของรัฐมีความสับสนและมีการเปลี่ยนแปลง กลาวคือ รัฐสนับสนุนและสงเสริมใหมี
การสรางโรงไฟฟาชีวมวลรายใหมประเภท Very Small Power Plant (VSPP) โดยไมคํานึงถึง
ผลกระทบที่มีตอโรงไฟฟาชีวมวลรายเกาประเภท Small Power Plant (SPP) และขาดการควบคุม 
ที่ใกลชิด ทําใหเกิดการแยงทรัพยากร ตัดราคาวัตถุดิบที่ใชเปนพลังงานผลิตไฟฟา เชน แกลบ เศษไม 
เปลือกไมสับ โดยนายธงชัย  มุงเจริญพร กลาววา นายศิริ  จิระพงษพันธ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
พลังงาน ยืนยันใหการสนับสนุนกิจการโรงไฟฟาชีวมวลของบริษัทฯ และจะหาทางชวยเหลือ รวมทั้ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ยังยืนยันวาพลังงานไฟฟาของไทยไมไดอยูในภาวะวิกฤตดังเชน
ขอมูลที่ปรากฏตามสื่อ โดยปจจุบันไทยยังมีพลังงานไฟฟาเกินความตองการและสามารถใชไดอีก
ประมาณ 10 ป 

นอกจากน้ี ผลจากการเรียนรูในพื้นที่ของกลุมที่ 1 “มั่นคง” ยังพบวา 
1)  รัฐใหความชวยเหลือเกษตรกรชาเกินไป มักรอดูแนวโนมการอยูรอดของกิจการ 

ในเบื้องตนกอน จึงจะตัดสินใจชวยเหลือ ทําใหเกษตรกรตองเสียเวลาลองผิดลองถูก เผชิญกับปญหา
ในการเลี้ยงชีพตามลําพัง เชน กรณีที่ตัดสินใจโคนยางพาราเพราะใหผลผลิตและผลตอบแทนชา
เกินไป แลวหันไปปลูกผลไมอื่นแทนโดยขาดการใหคําแนะนําจากภาครัฐ 

2)  รัฐขาดระบบการควบคุมจํานวนการผลิต ทําใหเกษตรกรไรทิศทางในการเพาะปลูก 
มักจะเอาอยางเพื่อนเกษตรกรที่ประสบผลสําเร็จในการปลูกผลไมชนิดอื่น ซึ่งเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําให
การเลียนแบบเอาอยางขยายวง และราคาผลผลิตตกตํ่า เน่ืองจากเรงปลูกผลไมและผลผลิตซ้ํา ๆ กัน
จนลนตลาด 

3)  เจาหนาที่ภาครัฐมีเพียงความรูทางทฤษฎี แตขาดประสบการณในการปฏิบัติ จึงไมอาจ
แนะนําหรือใหองคความรูที่สามารถนําไปปรับใชไดจริง ทําใหเกษตรกรไมเช่ือถือ 

4)  เมื่อรัฐเขาไปชวยเหลือเกษตรกรผูประกอบการ ก็มักจะนําปญหาไปให ดวยการกําหนด
กรอบระเบียบที่ไมเอื้อประโยชนตอเกษตรกรหรือผูประกอบการ ทําใหกลายเปนอุปสรรคบั่นทอน
กําลังใจ และสงผลกระทบตอเงินลงทุนของผูประกอบการในระยะยาว 

5)  นโยบายรัฐมีความสับสนและมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งการสนับสนุนใหสรางกิจการ
โรงไฟฟาชีวมวลรายใหม โดยไมคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอโรงไฟฟาชีวมวลรายเกา ทําใหเกิดการแยง
ทรัพยากร ตัดราคาวัตถุดิบที่ใชเปนพลังงานผลิตไฟฟา นอกจากน้ี ยังมีความสับสนในสถานะที่แทจริง
ของความมั่นคงทางพลงังานของชาติวาปจจุบันอยูในข้ันวิกฤตหรือสถานะเกินความตองการ 

 
3.2  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การศึกษาดูงานในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร และจังหวัด
บุรีรัมย ของกลุมที่ 1 “มั่นคง” ระหวางวันที่ 10–13 กรกฎาคม 2561 สามารถประมวลสรุปเปน
ขอเสนอแนะนําเชิงนโยบาย ไดดังน้ี 
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1) ภาครัฐควรสรางมูลคาเพิ่มภาคการเกษตร โดยการสงเสริมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร 
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรในรูปแบบตาง ๆ  ที่สอดคลองกับภูมิปญญาทองถ่ิน สนับสนุน
เครื่องมือและเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุนการผลิต และ
ยกระดับคุณภาพสินคาใหตรงกบัความตองการของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ 

2) ภาครัฐควรพัฒนากลไกและสรางเครือขายความรวมมือใหเกิดความเช่ือมโยงระหวาง
สถาบันการศึกษา สถาบันฝกอบรม และสถานประกอบการในภาคการผลิต 

3) ภาครัฐควรสงเสริมและพัฒนาระบบคุณภาพของประเทศ เพื่อใหเปนกลไกในการพฒันา
คุณภาพผลิตภัณฑ เชน ระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ ระบบรับรองงานใหเปนที่ยอมรับในระดับระหวาง
ประเทศ เปนตน 

4) ภาครัฐควรสงเสริมบทบาทชุมชนและองคกรชุมชนในทองถ่ินใหมีสวนรวมในการบรหิาร
จัดการชุมชนอยางครบวงจร 

5) ภาครัฐควรพัฒนาคุณภาพ “คน” ในชุมชนใหมีความรูและสมรรถนะที่สอดคลองกับ
โครงสรางการผลิตและการบริการในแตละพื้นที่ยุทธศาสตร 

6) ภาครัฐควรเสริมสรางขีดความสามารถของภาคเอกชนใหพัฒนาผลิตภัณฑหรือ
กระบวนการผลิต ดวยการใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค สนับสนุนให
ซัพพลายเออรในประเทศยกระดับสูความชํานาญทางเทคโนโลยีที่มีความซับซอนมากข้ึน 

7) ภาครัฐควรสงเสริมใหมหาวิทยาลัยในแตละพื้นที่มีการสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถตรงตามความตองการของภาคการผลิตและบริการ  
โดยปรับปรุงหลักสูตรเพื่อที่จะเปนพื้นฐานสําหรับการนําไปพัฒนาตอยอดของภาคธุรกิจเอกชน 

8) ภาครัฐควรสงเสริมการวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการปรับแนวทางการจัดสรร
งบประมาณจากการพิจารณารายป (แบบปกติ) เปน แบบระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัย
เปนแบบเงินกอน (Block Grant) 

9) ภาครัฐควรปรับกลไกและกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรของประเทศให
สนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่และชุมชนทองถ่ิน 

10) ภาครัฐควรเสริมสรางความแข็งแกรงของโครงสราง กลไก และกระบวนการบริหาร
จัดการประเทศบนหลักธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย 

11) ภาครัฐควรปรับเปลี่ยนฐานความคิดเกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐจากการเปน “ผูเลน
สําคัญ” เปน “ผูสนับสนุนและอํานวยความสะดวก” โดยมุงเนนการลดขนาดภาครัฐ กระจายอํานาจ 
และงบประมาณสูทองถ่ินอยางแทจริง เพื่อปองกันการแทรกแซงกลไกตลาดและสงเสริมความเขมแข็ง
ของชุมชน 

12) ภาครัฐควรสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบอยางที่ดีระหวางกลุมตาง ๆ ในจังหวัด 
เพื่อเปนการถายทอดประสบการณและแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะลดระยะเวลาและภาระของภาครัฐทั้ง
เจาหนาที่และงบประมาณ 

13) ภาครัฐควรเผยแพรประชาสัมพันธและทําการตลาดสินคาเกษตรและสินคาแปรรูป
การเกษตรชุมชนอยางเปนระบบ โดยเนนคุณภาพและภูมิปญญาทองถ่ินของสินคา รวมทั้งศึกษาลูทาง
และบริหารจัดการเพื่อขยายตลาดไปยังตางประเทศ 



 

 

 
บรรณานกุรม 

 
 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ. ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยในระยะยาว. กรุงเทพฯ: สํานักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
กําหนดการลงพ้ืนท่ีตามประเด็นศึกษา 

 
วันท่ี 1 : วันอังคารท่ี 10 กรกฎาคม 2561 
10.30–11.30 น.  เย่ียมคารวะและรับฟงการบรรยาย “ยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนา

จังหวัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน” โดย นายเฉลิมพล มั่งค่ัง
รองผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี 

13.30–14.30 น. เขาพบและรับฟงการบรรยาย “บทบาทของมหาวิทยาลัยตอการพัฒนา 
องคความรูและนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน” 

 โดย ดร. สิรินทรทิพย บุญมี รองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคลและ 
วิเทศสัมพันธ 

14.30–16.00 น.  เย่ียมชมคณะวิทยาศาสตร และศึกษาดูงานผลงานและนวัตกรรมของ 
กลุมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

16.00–16.30 น.  เสวนากลุมยอยและสรุปผลการเรียนรู 
 
วันท่ี 2 : วันพุธท่ี 11 กรกฎาคม 2561 
09.00–10.30 น. ศึกษาดูงานสวนกิดากร อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 
 (แหลงผลิตผลการเกษตรและทองเที่ยวเชิงเกษตร) 
12.30 น.  เดินทางไปสหกรณเกษตรอินทรียบานทัพไทย จํากัด อําเภอปราสาท 

จังหวัดสุรินทร (49 กม.) 
13.00–14.30 น.  ศึกษาดูงานสหกรณเกษตรอินทรียบานทัพไทย จํากัด อําเภอปราสาท 

จังหวัดสุรินทร (ตนแบบแหงความเขมแข็งของชุมชนดวยเกษตรอินทรีย) 
15.00–17.00 น. ศึกษาดูงานบริษัท มุงเจริญ กรีนพาวเวอร จํากัด อําเภอเมือง จังหวัด

สุรินทร (โรงไฟฟาชีวมวลและพลังงานสะอาด) 
18.00–18.30 น.  เสวนากลุมยอยและสรุปผลการเรียนรู 
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วันท่ี 3 : วันพฤหัสบดีท่ี 12 กรกฎาคม 2561 
09.30–10.00 น. รับฟงการบรรยายและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในโรงเรียน

ขนาดเล็กและชุมชนมิติปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนบานกรูดหนองซํา 
ตําบลเมืองลีง อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร 

10.00–11.30 น.  ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชน 
 เย่ียมชมชุมชนตนแบบเกษตรอินทรียยุคดิจิทัล วิสาหกิจชุมชนเมืองลีง

เกษตรอินทรีย 4.0 มิติอาหารมั่นคง 
13.00–14.00 น.  เย่ียมชมสานรักษพิทักษปาที่สวนปาภา–ภูมิ  ปาครอบครัวตนแบบ 

“รักษลูก รักษโลก รักษปา” มิติทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ้า ปา อากาศ 
บานกรูดหนองซํา ตําบลเมืองลีง อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร 

14.00–15.30 น.  เวทีเสวนาเมืองลีงโมเดล : การพัฒนาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของไทย  

16.00–17.30 น.  ศึกษาดูงานภูมิเชียงสงชุมชนโบราณ 5 ชาติพันธุสามศตวรรษ บานเชียงสง
ตําบลเมืองลีง อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร 

 
วันท่ี 4 : วันศุกรท่ี 13 กรกฎาคม 2561 
09.00–10.30 น.  รับฟงการบรรยายและศึกษาดูงาน “การจัดการแหลงทองเที่ยวทาง

วัฒนธรรม ปราสาทหินพนมรุงบนเสนทางราชมรรคา”ตําบลตาเปก 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย 

11.00–13.30 น.  ศึกษาดูงานและรวมกิจกรรมการยอมผาภูอัคนี ศูนยสาธิตผาภูอัคนี  
หมูบานเจริญสุข อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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ภาคผนวก ข. 
รายชื่อสมาชิก อาจารยท่ีปรึกษา และนักวิจัยประจํากลุม 

 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
1.  นางอัญธิกา  รุงเรือง ผูบังคับบญัชากลุมงานคณะกรรมาธิการการตางประเทศ 

สํานักกรรมาธิการ 2 
สํานักขาวกรองแหงชาติ 
2.  นายกฤษฎา  อักษรวงศ  ผูอํานวยการสํานัก 6 กระทรวงการตางประเทศ 
3.  นายกิรัณ  มุงถ่ิน  อัครราชทูตทีป่รกึษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรงุลสิบอน 
4.  นางสาวณัฐนิภา  บุรุษพัฒน อัครราชทูตทีป่รกึษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก 
5.  นางสาวรุงนภา  ศรีวรรณวิทย อัครราชทูตทีป่รกึษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรงุเอเธนส 
6.  นางพิมพวดี  โสวรัตนพงศ ผูอํานวยการสวนวินัยและนิติการ สํานักบริหารบุคคล 
7.  นายภาษิต  จูฑะพุทธิ หัวหนากลุมงานความมั่นคงระหวางประเทศ 

สํานักนโยบายและแผน 
8.  นายโกศล  สถิตธรรมจิตร  รองกงสลุใหญ สถานกงสลุใหญ ณ นครลอสแอนเจลสิ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
9.  นายปวิช  เกศววงศ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ  

รักษาการตําแหนงผูเช่ียวชาญเฉพาะดานสิ่งแวดลอม
ระหวางประเทศ กองการตางประเทศ 

10.  นายสุทธิพล  เอี่ยมประเสรฐิกุล ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 9  
กรมทรัพยากรนํ้า 

กระทรวงแรงงาน 
11.  นายสมศักด์ิ  คณาประเสรฐิกุล ผูอํานวยการศูนยฟนฟสูมรรถภาพคนงานภาค 1

สํานักงานประกันสงัคม 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (ทีป่รกึษาประจํากลุม) 
12.  ดร. ณรงคพันธ  ฉุนรัมย  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 



 
 

 

รายงานการศึกษากลุม 
 (Group Action Learning Project) 

 
  
 

เร่ือง ยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ 
ในการแขงขันของไทย ดานความมั่งค่ัง 

 
 
 
 

จัดทําโดย กลุมท่ี 2 มั่งค่ัง  รุนท่ี 10 
 1.  นางสาวซอนกลิ่น  พลอยมี  
 2.  นางสาวศิริพร  ศุภนิมิตวิเศษกุล  
 3.  นายอัครพงศ  เฉลิมนนท  
 4.  นางนาฎนภางค  ดํารงสุนทรชัย 
 5.  นายวาทยุทธ  วิจารณกัยกิจ 
 6.  นางนาฎรียา  นพคุณ พรหมโยธี  
 7.  นางรัตนา  นนทปทมะดุลย  
 8.  นายวราพงษ  ชมาฤกษ  
 9.  นายทวีพงศ  สุวรรณโร  
 10. นางสาวบุณิกา  แจมใส 
 11.  นางพูกลิ่น  ตรีสุโกศล 

 
 
 
 

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม 
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนท่ี 10 ป 2561 

สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ 



ข 

 

บทสรปุสําหรบัผูบริหาร 
 

 
ผลการศึกษาประเด็นการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืนในพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง บริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และสุรินทร พบวา มีจุดเดน
คือ การจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาดานเศรษฐกิจของพื้นที่ที่คอนขางชัดเจน อยางไรก็ตาม 
ในสวนของแผนปฏิบัติการเพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศนและวัตถุประสงคของแผนยุทธศาสตร ยังไม
สามารถมองเห็นไดอยางเปนรูปธรรมนัก ยุทธศาสตรการพัฒนามุงเนนการพัฒนาดานเศรษฐกิจเปนหลัก 
แตยังใหนํ้าหนักการพัฒนาดานสังคม โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตของประชากรในพืน้ที่ไมมากเทาที่ควร  

สําหรับบทบาทของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ซึ่งควรมีสวนเสริมสรางขีดความสามารถ 
ในการแขงขันใหแกชุมชนดวยองคความรูจากงานวิจัยและพัฒนา พบวา สถาบันการศึกษาหลักของ
พื้นที่ยังไมสามารถทําการวิจัยเพื่อตอบโจทยความตองการของชุมชนไดครอบคลุมเทาที่ควร  

แมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางจะเปนเขตพื้นที่เหมาะสมในการผลิตพืชผล
ทางการเกษตรหลายชนิด แตสิ่งที่เปนความทาทายในการพัฒนาเศรษฐกิจไดแกการเช่ือมโยงตลาด 
ยุทธศาสตรการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและองคกรเกษตรกร โดยเฉพาะการพัฒนา
เกษตรกรใหสามารถเปนผูประกอบการได จึงนับวามีความสําคัญอยางย่ิง  

การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจใหแกชุมชนดวยยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยว
วิถีชุมชน ยังพบวามีความทาทายอยูมาก เน่ืองจากชุมชนบางแหงยังไมสามารถคนหาอัตลักษณและ
เอกลักษณที่จะสะทอนถึงจุดเดนที่นาสนใจของชุมชนตนเองได 

สําหรับขอเสนอแนะเชิงนโยบายประกอบดวย 2 ประเด็น คือ (1) การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ
นอกจากจะมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกดานอยางสมดุลแลว ควรจะตองมีการ
กําหนดแผนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรอยางชัดเจน เพือ่ใหสามารถขับเคลื่อนการพัฒนา
ไดบรรลุตามยุทธศาสตรในกรอบเวลาที่กําหนดไว และ (2) การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ควรเปด
โอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) มีสวนรวมในการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรที่
ตอบสนองหรือตรงกับความตองการของชุมชนในพื้นที่เปาหมายอยางแทจริง จึงจะทําใหการพัฒนามี
ความย่ังยืน 
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สารบัญ 
 
 

บทสรุปผูบรหิาร ข 
สารบัญ ค 
สารบัญตาราง ง 
สารบัญภาพ จ 
สวนที ่1  บทนํา 1 

1.1  ขอมูลทั่วไปของพื้นที ่ 1 
1.2  ความเปนมา ยุทธศาสตร และความสําคัญของพื้นที ่ 38 
1.3  ประเด็นศึกษาหลัก เรือ่ง ยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ 

ในการแขงขันของไทย 40 
สวนที่ 2  ผลการศึกษาพื้นทีท่ี่มีความเกี่ยวของกับยุทธศาสตร 42 

2.1  ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยาง
ย่ังยืน 42 

2.2  ยุทธศาสตรที่ 6 การบรหิารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสงัคมไทย 43 

2.3  ยุทธศาสตรที่ 7 การพฒันาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจสิติกส 44 
2.4  ยุทธศาสตรที่ 8 การพฒันาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 44 
2.5 ยุทธศาสตรที่ 9 การพฒันาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกจิ 47 
2.6 ยุทธศาสตรที่ 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา 48 
2.7  บทวิเคราะหผลการศึกษากับประเด็นยุทธศาสตร 48 

สวนที่ 3  บทสรุปและขอเสนอแนะ 50 
3.1  การสงัเคราะห และสรุปผลการศึกษา 50 
3.2  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 50 

บรรณานุกรม 51 
ภาคผนวก 

ก.  กําหนดการลงพื้นที่ตามประเด็นศึกษา 53 
ข.  รายช่ือสมาชิก อาจารยทีป่รกึษา และนักวิจัยประจํากลุม 56 
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สารบัญตาราง 
 
 

ตารางที่ 1 พื้นที่ของจงัหวัดอบุลราชธานี 3 
ตารางที่ 2 จํานวนอําเภอ ตําบล หมูบาน เทศบาล และ อบต. 5 
ตารางที่ 3 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม (GPP) ของจังหวัดอุบลราชธานี 5 
ตารางที่ 4 พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจงัหวัดอบุลราชธานี ป 2555–2559 6 
ตารางที่ 5 เน้ือที่เพาะปลูกและผลผลิตของขาวนาป จังหวัดอุบลราชธานี  

ป 2555–2559 6 
ตารางที่ 6 สถิติการคาชายแดนไทย–สปป. ลาว ป 2555–2559 9 
ตารางที่ 7 สถิติการคาชายแดนไทย–กัมพูชา ป 2555–2559 9 
ตารางที่ 8 สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล จัดต้ัง/เลิก 3 ปลาสุด 10 
ตารางที่ 9 แสดงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดอุบลราชธานี 11 
ตารางที่ 10 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมแยกตามขนาดในจังหวัดอุบลราชธานี 11 
ตารางที่ 11 ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการมากที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานี  

ป 2559 12 
ตารางที่ 12 สรปุสถานการณทองเที่ยวภายในประเทศ จงัหวัดอบุลราชธานี  

ป 2552–2558 14 
ตารางที่ 13 เปรียบเทียบรายไดและคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือนของ 

จังหวัดอบุลราชธานี ป. 2554 2556 และ 2558 20 
ตารางที่ 14 ขอมูลผลิตภัณฑมวลรวม ณ ราคาประจําป (ป 2555–2557) 24 
 
 
 
 
  



จ 

 

สารบัญภาพ 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงที่ต้ัง และอาณาเขตของจังหวัดอุบลราชธานี 2 
ภาพที่ 2 แสดงรอยละของรายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน (ป 2558) 19 
ภาพที่ 3 แสดงรอยละของคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน (ป 2558) 20 
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สวนที ่1 
บทนํา 

 
 
1.1  ขอมูลท่ัวไปของพ้ืนท่ี 

1.1.1 จังหวัดอุบลราชธานี 
1.1.1.1 ความเปนมา 

อุบลราชธานี ราชธานีแหงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดช่ือวาเปนเมืองดอกบัว
อันมีแมนํ้ามูลแมนํ้าชีไหลพาดผานดุจเสมือนเสนชีวิตของชาวเมืองในสมัยกอนกรุงรัตนโกสินทร  
ทาวคําผง ทาวทดิพรหม และทาวทิดก่ํา บุตรพระวอ พระตา หนีภัยสงคราม “พระเจาสิริบุญสาร” 
เจาแหงนครเวียงจันทน เขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช และในสมัยน้ัน
เมืองอุบลราชธานียังเปนเพียงชุมชนที่กลุมชนอพยพเขามาต้ังถ่ินฐานอยูที่เวียงดอนกองแขวงจําปาศักด์ิ
เทาน้ัน ยังไมไดสถาปนาเปนเมืองอุบลราชธานีจนถึงสิ้นรัชสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช และในสมยั
กรุงรัตนโกสินทรตอนตน พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชประสงคที่จะรวมพลเมือง
เพื่อเปนกําลังของประเทศ โดยทรงมีพระราชกําหนดวา หากเจาเมืองใดหรือบุคคลใดรวมไพรพลไดมาก 
ต้ังเมืองเปนปกแผนมั่นคงก็จะไดรับโปรดเกลาฯ แตงต้ังใหเปนเจาเมือง พระปทุมสุรราช (ทาวคําผง) 
จึงอพยพครอบครัวไพรพลจากเวียงดอนกองมาต้ังหลักแหลงบริเวณหวยแจระแม จนตอมา พระปทุมสุรราช
สามารถยกทัพปราบกบฏไดชัยชนะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช จึงโปรดเกลา
แตงต้ังพระปทุมสุรราช เปน พระปทุมวรราชสุริยวงศ ครองเมืองอุบลราชธานี และเปนเจาเมืองคนแรก
ของอุบลราชธานี ใหยกฐานะบานแจระแมข้ึนเปน “เมืองอุบลราชธานี” ในป 2335 และภายหลัง 
ไดยายไปต้ังเมืองใหมที่ “ดงอูผึ้ง” อันเปนที่ต้ังเมืองอุบลราชธานีในปจจุบัน เหตุที่มี “ราชธานี” 
ตอทายน้ันเปนเพราะวามีเจาเมืองสืบตอมาถึง 4 คน และในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนจังหวัด
อุบลราชธานี มีฐานะเปนเมืองสําคัญเมืองหน่ึงเปนที่ต้ังกองบัญชาการมณฑลอีสานมาโดยตลอดจนถึง
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ในป 2468 ไดมีการยุบเลิกมณฑลอุบลราชธานี  
จึงนับไดวาจังหวัดอุบลราชธานีไดรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง จนกลายเปนจังหวัดที่มีความเจริญกาวหนา
ทัดเทียมจังหวัดตาง ๆ ของไทยหลายจังหวัด 

1.1.1.2 ลักษณะทางกายภาพ 
1) ขนาดและที่ต้ัง 

จ ัง ห ว ัด อ ุบ ล ร าชธ าน ี ตั ้ง อ ยู ส ุด ช าย แดนต ะว ันอ อกขอ ง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกัมพูชา
ประชาธิปไตย อยูหางจากกรุงเทพมหานคร 630 กิโลเมตร มีเน้ือที่ประมาณ 10.0 ลานไร คิดเปน 
รอยละ 9.5 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอาณาเขตติดตอ ดังน้ี 

ทิศเหนือ ติดจังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดยโสธร สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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ทิศตะวันออก ติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทิศใต ติดประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย และจังหวัดศรีสะเกษ 
ทิศตะวันตก ติดจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร 

2) ที่ต้ัง และอาณาเขตของจังหวัดอุบลราชธานี 
 

 
 

ภาพท่ี 1  แสดงที่ต้ัง และอาณาเขตของจังหวัดอุบลราชธานี 
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3) ขนาดพื้นที ่
 
ตารางท่ี 1  พื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี  
 

จังหวัด 
เน้ือท่ี 

ตารางกิโลเมตร ไร 
อุบลราชธานี 15,744.840 9,840,526 

 
1.1.1.3 ภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

1) ลักษณะภูมิประเทศ  
จังหวัดอุบลราชธานี ต้ังอยูบริเวณที่เรียกวา แองโคราช 
โดยสูงจากระดับนํ้าทะเล เฉลี่ยประมาณ 68 เมตร  
(227 ฟุต) ลักษณะโดยทั่วไปเปนที่สูง ๆ ตํ่า ๆ จัดเปน
ที่ราบสูง ลาดเอียงไปทางตะวันออก มีแมนํ้าโขง 
เปนแนวเขตกั้นจังหวัดอุบลราชธานีกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีแม นํ้าชีไหลมา
บรรจบกับแม นํ้ามูลที่อําเภอเมืองอุบลราชธานี  
ซึ่งแมนํ้ามูลไหลผานกลางจังหวัดจากทิศตะวันตก
มายังทิศตะวันออกแลวไหลลงสูแมนํ้าโขงที่อําเภอ
โขงเจียม และมีลํานํ้าใหญ ๆ อีกหลายสาย ไดแก 

ลําเซบก ลําโดมใหญ ลําโดมนอย และมีภูเขาสลับซับซอนหลายแหงทางบริเวณชายแดนตอนใต 
ที่สําคัญ คือ เทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งกั้นอาณาเขตระหวางจังหวัดอุบลราชธานี  
กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา 

2) ลักษณะภูมิสัณฐาน 
ลักษณะภูมิสัณฐานของจังหวัดอุบลราชธานี แบงออกโดยสังเขป 

ดังน้ี 
(1)  บริเวณที่เปนสันดินริมนํ้า (River levee) เกิดจากตะกอนลํานํ้า

ที่พัดพามาทับถม สภาพพื้นที่เปนเนินสันดินริมฝงแมนํ้าโขง และบางบริเวณสันดินริมฝงลําเซบาย  
(2)  บริเวณที่เปนแบบตะพักลํานํ้า (Terrace) ที่เกิดจากการกระทํา

ของขบวนการของนํ้านานมาแลว ประกอบดวยบริเวณที่เปนลานตะพักลํานํ้าระดับตํ่า ระดับกลาง 
และระดับสูง ลักษณะพื้นที่ที่มีทั้งที่เปนที่ราบแบบลูกคลื่นลอนลาดจนถึงลูกคลื่นลอนชัน จะอยูถัดจาก
บริเวณที่ราบลุมนํ้าทวมถึงข้ึนมา พื้นที่เหลาน้ีจะพบในบริเวณทั่วไปของจังหวัด กลาวคือทางตอนเหนือ 
ทางตะวันออก และทางใต บางแหงใชสําหรับทํานาและบางแหงใชสําหรับปลูกพืชไร 

(3)  บริเวณที่เปนแอง (Depression) หรือที่ลุมตํ่าหลังลํานํ้า (back 
swamp) เกิดจากการกระทําของนํ้า พบบางแหงในบริเวณริมแมนํ้าโขง แมนํ้าชี ลําเซบาย และลําโดมใหญ 
จะมีนํ้าแชขังนานในฤดูฝน 
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(4)  บริเวณที่เปนเนินตะกอนรูปพัด (Coalescing fans) สภาพพื้นที่
แบบน้ีมีลักษณะเดนคือ รูปรางจะเปนรูปพัด เกิดจากการที่หินในบริเวณเหลาน้ันถูกทําใหแตกหัก
สะสมอยูกับพวกที่มีอนุภาคละเอียดกวาเมื่อฝนตกลงมาในปริมาณมาก กําลังของนํ้าจะมีมากจน
สามารถพัดพาเอาตะกอนเหลาน้ันออกมานอกหุบเขาได เมื่อมาถึงนอกหุบเขาหรือเชิงเขา สภาพพื้นที่
ก็จะเปนที่ราบทางนํ้าไหลกระจายออกไป ทําใหกําลังของนํ้าลดลง ก็จะตกตะกอนในบริเวณนํ้า จะพบ
อยูทางตอนใตและทางตะวันตกของจังหวัด 

(5)  บริเวณที่เปนเนินที่เกิดจากการไหลของธารลาวา (Lava flow 
hill) เปนเนินเขาที่เกิดจากการไหลของธารลาวา ดินบริเวณน้ีจะมีศักยภาพทางการเกษตรสูง ซึ่งเปน
ผลจากการสลายตัวผุพังของหินบะซอลต บริเวณน้ีจะพบอยูในอําเภอนํ้ายืน 

(6)  บริเวณที่ลาดเชิงเขา (Foot hill slope) เปนที่ลาดเชิงเขาที่
ตะกอนบริเวณที่เกิดจากการกระทําของนํ้านานมาแลวทับถมกัน บริเวณน้ีจะพบอยูในอําเภอโขงเจียม 
อําเภอพิบูลมังสาหาร อําเภอศรีเมืองใหม และอําเภอตระการพืชผล  

(7)  บริเวณที่ลาดเชิงซอน (Slope complex) ลักษณะเปนภูเขา
หรือทิวเขามีความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต จะพบบริเวณทิวเขาพนมดงรักในอําเภอนํ้ายืน 
อําเภอนาจะหลวย และอําเภอบุณฑริก อีกแหงหน่ึงคือ ทิวเขาภูเขาซึ่งจะพบมากในอําเภอโขงเจียม
และอําเภอศรีเมืองใหม 

3) ลักษณะภูมิอากาศ 
ภูมิอากาศโดยทั่วไปคลายคลึงกับจังหวัดอื่น ๆ  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

คือ จะมีอากาศรอนในฤดูรอนและคอนขางหนาวในฤดูหนาวสวนในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกในชวงเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนกันยายน และในป 2555 มีฝนตกประมาณ 120 วัน ปริมาณนํ้าฝนวัดได 1,658.9 
มิลลิเมตร 

4) อุณหภูมิ 
จังหวัดอุบลราชธานี มีอุณหภูมิระหวาง 12.1–41.1 องศาเซลเซียส 

5) การใชที่ดิน 
จากการสํารวจขอมูลสภาพพื้นที่และการใชประโยชนที่ดิน โดย 

กรมพัฒนาที่ดิน พบวา พื้นที่ของจังหวัดสวนใหญเปนพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรม รอยละ 62.65
รองลงมาคือ พื้นที่ปาไม รอยละ 20.16 พื้นที่เบ็ดเตล็ดรอยละ 8.79 พื้นที่ชุมชน รอยละ 4.71 พื้นที่
แหลงนํ้า รอยละ 3.69  

1.1.1.4 ขอมูลการปกครอง / ประชากร 
เขตการปกครอง ประชากรและการบริหาร 
ในป 2559 จังหวัดอุบลราชธานี แบงการปกครองสวนภูมิภาคออกเปน 

25 อําเภอ 216 ตําบล 2,704 หมูบาน โดยมีอําเภอ ดังน้ี 
(1) อําเภอเมืองอุบลราชธานี (2) อําเภอกุดขาวปุน  
(3) อําเภอเขมราฐ  (4) อําเภอเข่ืองใน   
(5) อําเภอโขงเจียม (6) อําเภอดอนมดแดง  
(7) อําเภอเดชอุดม  (8) อําเภอตระการพืชผล  
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(9) อําเภอตาลสุม  (10) อําเภอทุงศรีอุดม  
(11) อําเภอนาจะหลวย  (12) อําเภอนํ้ายืน 
(13) อําเภอบุณฑริก  (14) อําเภอพิบูลมังสาหาร  
(15) อําเภอโพธ์ิไทร (16) อําเภอมวงสามสิบ  
(17) อําเภอวารินชําราบ (18) อําเภอศรีเมืองใหม 
(19) อําเภอสําโรง  (20) อําเภอสิรินธร  
(21) อําเภอนาเยีย  (22) อําเภอเหลาเสือโกก  
(23) อําเภอนาตาล  (24) อําเภอสวางวีระวงศ 
(25) อําเภอนํ้าขุน 
การปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 

(อบจ.)1 แหง มีเทศบาลทั้งหมด 59 แหง แยกเปน เทศบาลนคร 1 แหง คือ เทศบาลนครอุบลราชธานี
โดยไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลนคร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เทศบาลเมือง 4 แหง คือ
เทศบาลเมืองแจระแม เทศบาลเมืองวารินชําราบ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร และเทศบาลเมืองเดชอุดม 
มีเทศบาลตําบล 54 แหง และมีองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 179 แหง 

 
ตารางท่ี 2  จํานวนอําเภอ ตําบล หมูบาน เทศบาล และ อบต. 
 

จังหวัด เขตการปกครอง จํานวนประชากร 
(คน) อําเภอ ตําบล หมูบาน เทศบาล อบต. 

อุบลราชธานี 25 216 2,704 59 179 1,858,618 
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2559) 

 
1.1.1.5 ขอมูลดานเศรษฐกิจ 

1) โครงสรางและขนาดเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี 
 

ตารางท่ี 3  มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม (GPP) ของจังหวัดอุบลราชธานี 
 

ป ผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัด 

(ลานบาท) 

ผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัดตอคน  

(บาท) 

ผลิตภัณฑมวลรวม 
ภาคเกษตร 
(ลานบาท) 

ผลิตภัณฑมวลรวม 
ภาคนอกเกษตร 

(ลานบาท) 
2557 104,480 60,568 24,149 80,331 
2556 114,258 66,034 29,907 84,352 

2555 98,831 56,957 24,499 74,332 
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2558)1 

                                                
1
 แหลงที่มา: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional [22 กรกฎาคม 2559]. 
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จังหวัดอุบลราชธานี มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ในป 2557 
คิดเปน 104,480 ลานบาท ซึ่งโดยภาพรวมมีมูลคาลดลงจากป 2556 ประมาณ 10 ลานบาท โดยมี
มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคนอกเกษตรสูงกวาผลิตภัณฑมวลรวมในภาคเกษตร  

2) ภาคการเกษตร 
(1)  พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ 

พืชเศรษฐกิจที่มีการเพาะปลูกและทํารายไดใหกับจังหวัด
อุบลราชธานีมากที่สุด 5 อันดับแรกประจําฤดูผลิตป 2558 ไดแก ขาว มีพื้นที่เพาะปลูก 4,168,797 ไร 
รองลงมาคือ มันสําปะหลัง 434,714 ไร ยางพารา 429,016 ไร ผลไม 134,278 ไร และออย 17,039 ไร  

 
ตารางท่ี 4  พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดอุบลราชธานี ป 2555–2559 
 

ป พ้ืนท่ีเพาะปลูก (ไร) 
รวม 

ขาว มันสําปะหลัง ยางพารา ผลไม–ไมยืนตน ออย 
2559 4,168,797 434,714 429,016 134,278 17,039 5,183,844 
2558 4,188,893 435,605 441,693 128,067 15,777 5,040,035 
2557 4,118,878 410,942 441,750 120,382 15,312 5,107,264 
2556 4,261,907 424,132 444,162 118,998 13,660 4,262,859 
2555 4,245,711 429,995 432,418 117,689 13,542 5,239,355 
ที่มา: สํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี 

 
เมื่อตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิต (กก./ไร) ของขาวนาป

ของจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจ ระหวางป 2555–2558 พบวา มีจํานวนพื้นที่การผลิต เน้ือที่
เก็บเกี่ยวแกวงตัวไมมากนัก โดยจากป 2556–2558 แนวโนมที่ผลผลิตจะลดลงเล็กนอย ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศที่แปรเปลี่ยน สงผลใหนาขาวไดรับความเสียหาย  

 
ตารางท่ี 5  เน้ือที่เพาะปลูกและผลผลิตของขาวนาปจังหวัดอุบลราชธานี ป 2555–2559 
 

ป เน้ือท่ีเพาะปลูก (ไร) เน้ือท่ีเก็บเก่ียว (ไร) ผลผลิต (ตัน) 
2559 4,168,797 4,144,464 1,500,295 
2558 4,018,893 3,876,135 1,337,266 
2557 4,118,878 4,074,374 1,434,179 
2556 4,261,907 3,899,495 1,380,421 
2555 4,245,711  4,036,596 1,445,101 

ที่มา: สํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี (2559) 
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(2)  ขอมูลดานการผลิตเกษตรอินทรียของจังหวัดอุบลราชธานี 
ก. พื้นที่การผลิต  

จังหวัดอุบลราชธานี ในป 2559 มีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 
5,849,799 ไร พื้นที่การผลิตเกษตรอินทรียทั้งหมด 28,909ไร คิดเปนรอยละ 0.494 ของพื้นที่
การเกษตรทั้งจังหวัด แบงเปน 

(ก) ขาวอินทรยี : พื้นที่ 27,624ไร 
(ข) พืชสมุนไพร : พื้นที่ 36 ไร  
(ค) พืชผัก ไมผล พื้นที่ 199 ไร 
(ง) ฝายอินทรีย พื้นที่ 1,050 ไร 

ข. หนวยงานเอกชน 
(ก) สมาคมเกษตรกาวหน าตระการพื ชผล จํ ากั ด 

เกษตรกร 300 ราย พื้นที่ 11,404 ไร 
(ข) สหกรณการเกษตรไรสารเคมี จํากัด เกษตรกร 230 ราย 

พื้นที่ 5,164 ไร 
(ค) บริษัทเอเชียโกด เดนท ไรซ จํากัด เกษตรกร 120 ราย 

พื้นที่ 1,050 ไร 
(ง) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เกษตรกร 117 ราย พื้นที่ 

1,872 ไร 
(จ) กระทรวงพาณิชย สนับสนุนการปลูกฝายอินทรีย 

พื้นที่ 1,050 ไร 
(ฉ) กลุมเกษตรกร/กลุมวิสาหกิจชุมชน 14 ราย พื้นที่ 52 ไร 

ค. หนวยงานภาครัฐรับรองมาตรฐาน 14 แปลง 
ง. การปลูกไมผลอินทรีย 1 ราย 
จ. การปลูกสมุนไพรอินทรีย 1 กลุม 36 ไร 
ฉ. กลุมเกษตรกรที่ผลิตสินคาอินทรีย 58 กลุม 

(3) การดําเนินงานเกษตรอินทรียของจังหวัด  
ก. ไดมีการประกาศใหเกษตรอินทรียเปนวาระของจังหวัดเมื่อ

วันที่ 14 กุมภาพันธ 2557 
ข.  ไดมีการประกาศยุทธศาสตร เกษตรอินทรียจั งหวัด

อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ประกอบดวย 
3) ดานการตลาด  

(1)  ตลาดเขียว ทุกวันเสารที่ตึกสุนีย ทุกวันจันทรที่โรงพยาบาล
มะเร็ง ทุกวันอังคารและพฤหัสบดีที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค และเปดตลาดรวมกับหนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของ  

(2)  อุทยานบุญนิยม เปดจําหนายทุกวัน 
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4) การปศุสัตว 
จังหวัดอุบลราชธานี มีสภาพภูมิศาสตรที่เหมาะสมในการเลี้ยงสัตว

และเกษตรกรสวนใหญ มีความคุนเคยในการเลี้ยงสัตวเค้ียวเอื้อง โดยเฉพาะโค กระบือ แพะ แกะ 
และอีกสวนหน่ึงทําการเลี้ยงไกเน้ือ และไกไข ในลักษณะฟารมระบบประกันราคา แตปจจุบัน 
การประกอบอาชีพดานการเกษตร เกษตรกรหันไปใชเครื่องจักรรถไถนาเดินตาม แทนการใชแรงงาน
จากสัตว และที่สาธารณะเลี้ยงสัตวมีจํานวนลดลง เกษตรกรเลิกเลี้ยงสัตวไปประกอบอาชีพปลูกพืช
เศรษฐกิจที่ไดราคาดีกวา เชนปลูกยางพารา มันสําปะหลัง ประกอบความจําเปนในการใชเงิน
เกษตรกรจึงไดขายโคและกระบือ ทําใหจํานวนโค กระบือลดลงเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตาม  
โค กระบือยังมีความสําคัญในฐานะเปนสัตวเศรษฐกิจที่ตลาดยังมีความตองการมาก จําหนายไดราคาดี 
ปจจุบันราคาโค กระบือสูงมาก เกษตรกรหลายรายไมมีเงินที่จะซื้อโค กระบือ กลับมาเลี้ยงอีก จึงควร
สงเสริมใหเกษตรกรมาเลี้ยงโค กระบือกันมากข้ึน เพื่อเพิ่มรายไดลดปญหาความยากจน ตามนโยบาย
ของรัฐบาลและตามแผนยุทธศาสตรจังหวัดอุบลราชธานีคือ เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรที่มีศักยภาพ 
โดยสนับสนุนกลุมนิติบุคคลที่มีกิจกรรมการเลี้ยงโค กระบือที่มีอยูเดิมและจัดต้ังกลุมฯใหม สนับสนุน
พันธุโค กระบือ ตามศักยภาพของบุคคลในกลุมน้ัน ๆ เปนการสรางรายไดหลักใหแกเกษตรกร และ 
ทําใหมีจํานวน โค กระบือ เพื่อผลิตขยายพันธุเพิ่มจํานวนมากข้ึน 

5) ภาคการคา 
(1) การคาชายแดน 

จังหวัดอุบลราชธานีมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบาน รวม 2 
ประเทศ คือ สปป. ลาว และกัมพูชา โดยแบงเปนดานพรมแดนถาวร จํานวน 2 จุด และจุดผอนปรน
จํานวน 5 จุด ดังน้ี 

ก. ดานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ดานถาวร มีจํานวน 2 ดาน ดังน้ี 
1)  ดานพรมแดนชองเม็ก ต้ังอยูเขตรอยตอพรมแดนชอง

เม็ก อ.สิรินธร–ดานวังเตา ของ สปป. ลาว เปดทําการทุกวัน เวลา 06.00–20.00 น. 
2)  ดานพรมแดนปากแซงต้ังอยูที่บานปากแซง อ.นาตาล 

จ.อุบลราชธานี เปนดานพรมแดนระหวางไทย–สปป. ลาว มีแมนํ้าโขงกั้นระหวางเขตแดนตรงกันขามกับ 
บานตาดสะพานเมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน สปป. ลาว เปดทําการทุกวัน เวลา 08.30–18.30 น. 

จุดผอนปรน มีจํานวน 4 จุด ดังน้ี 
1)  จุดผอนปรนทา เทศบาล ต . เขมราฐ อ .เขมราฐ  

จ.อุบลราชธานี เปดทําการสัปดาหละ 5 วัน (จันทร–ศุกร) เวลา 07.00–17.00 น.  
2)  จุดผอนปรนทาปากปอง  บานสองคอน หมูที่  1  

ต.สองคอน อ.โพธ์ิไทร จ.อุบลราชธานี เปดทําการสัปดาหละ 1 วัน (วันพฤหัสบดี) เวลา 09.00–15.00 น. 
3)  จุดผอนปรนบานดานเกา หมูที่ 1 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม 

จ.อุบลราชธานีเปดทําการสัปดาหละ 3 วัน (วันอังคาร พฤหัสบดี เสาร) เวลา 08.00–12.00 น. 
4)  จุดผอนปรนชองตาอู บานหนองแสงหมูที่ 3 ต.โพนงาม 

อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ตรงกันขามกับเมืองสุขุมา แขวงจําปาสัก สปป. ลาว ต้ังอยูบนพื้นที่เขต
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รักษาพันธุสัตวปาบุณฑริก–ยอดมน ซึ่งอยูในความดูแลของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 จังหวัด
อุบลราชธานี เปดทําการ วันจันทร พุธ ศุกร เวลา 08.00–15.00 น. 

ข. ดานราชอาณาจักรกัมพูชาเปนจุดผอนปรน จํานวน 1 จุด 
ไดแก จุดผอนปรนชองอานมาต้ังอยูบานนํ้ายืน หมูที่ 6 ต.โซง อ.นํ้ายืน จ.อุบลราชธานี โดยตรงขาม
กับกัมพูชา บานสะเตียลกวาง อ.จอมกระสาน จ.พระวิหาร เปดทําการ วันจันทร–ศุกร เวลา 09.00–
15.00 น. 

 
ตารางท่ี 6  สถิติการคาชายแดนไทย–สปป. ลาว ป 2555–2559 

(มูลคา : ลานบาท) 

ป มูลคาการสงออก มูลคาการนําเขา ดุลการคา มูลคาการคารวม 
เม่ือเปรียบเทียบกับปกอน 

 + เพิ่ม , –ลด % 

2555 11,737.53 1,919.19 9,818.34 13,656.72 2,268.38 19.92 

2556 13,212.21 1,668.37 11,543.84 14,880.58 1,223.86 8.96 

2557 15,580.98 1,763.12 13,817.86 17,344.10 2,463.52 16.56 

2558 14,580.98 3,361.29 10,684.16 17,406.74 62.64 0.36 

2559* 7,962.57 2,428.95 5,533.59 10,391.52 N/A N/A 

* ป 2559 นับต้ังแตเดือน มกราคม–กรกฎาคม 2559  
สินคาสงออกที่สําคัญ ไดแก นํ้ามันเช้ือเพลิงสินคาอุปโภค–บริโภค วัสดุกอสราง ยานพาหนะ อุปกรณ
และสวนประกอบ เปนตน 
สินคานําเขาที่สําคัญ ไดแก สินคากสิกรรม พลังงานไฟฟา สินคาอุตสาหกรรมการเกษตร ไม ไมแปรรูป 
เปนตน 

 
ตารางท่ี 7  สถิติการคาชายแดนไทย–กัมพูชา ป 2555–2559 

(มูลคา : ลานบาท) 

ป 
มูลคา 

การสงออก 
มูลคา 

การนําเขา** 
ดุลการคา 

มูลคา 
การคารวม 

เม่ือเปรียบเทียบกับปกอน 
 + เพิ่ม , –ลด % 

2555 527.43 N/A 527.43 527.43 0 0 
2556 424.79 N/A 424.79 424.79 –102.64 –19.46 
2557 470.72 N/A 470.72 470.72 45.93 10.81 
2558 394.59 N/A 394.59 394.59 –76.13 –16.17 
2559* 265.88 N/A 265.88 265.88 N/A N/A 

* ป 2559 นับต้ังแตเดือน มกราคม–กรกฎาคม 2559, ** ไมมีขอมูลการนําเขา 
สินคาสงออกที่สําคัญ ไดแก นํ้ามันเช้ือเพลิงสินคาอุปโภค–บริโภค วัสดุกอสราง เปนตน 
สินคานําเขาที่สําคัญ ไดแก สินคาพื้นบาน ของปา เปนตน 
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จากสถิติมูลคาการคาชายแดน พบวา มูลคาการคาชายแดนกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีแนวโนมเพิ ่มขึ้นทุกปอยางตอเนื่อง โดยในป 2558 
เพิ่มข้ึนถึงรอยละ 16.56 เมื่อเทียบกับปกอนหนา ขณะที่มูลคาการคากับราชอาณาจักรกัมพูชายังไมสูง
มากนักและมีแนวโนมลดลง โดยในป 2558 ลดลงรอยละ 16.17 เมื่อเทียบกับปกอนหนา  

(2) การพาณิชยกรรมและการจดทะเบียนนิติบุคคล  
การคาโดยทั่วไปของจังหวัดมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะ

การคาปลกีของหางสรรพสินคาขนาดใหญ ที่เพิ่มข้ึนตามการจับจายใชสอยของประชาชนในจังหวัด
และจังหวัดใกลเคียง ซึ่งไดมีการขยายสาขาออกไปในเขตชุมชนตามอําเภอใหญรอบนอก รวมถึง
รานคาวัสดุกอสรางเพิ่มสาขามากข้ึน 

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 จังหวัดอุบลราชธานี มีนิติบุคคล
ทั้งสิ้น จํานวน 7,690 ราย มูลคาทุนจดทะเบียนรวม 47,450 ลานบาท โดยมีหางหุนสวนบริษัทที่
ดําเนินกิจการ จํานวน 3,665 ราย มูลคาทุนจดทะเบียน 36,471 ลานบาท แบงเปนบริษัทจํากัด 
1,288 ราย และหางหุนสวนจํากัด/หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล 2,377 ราย  

การจัดต้ังหางหุนสวนและบริษัท ป 2559 (มกราคม–สิงหาคม 
2559) จํานวน 320 ราย ซึ่งเพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปที่ผานมา (มกราคม–สิงหาคม 2558 = 276 ราย) 
จํานวน 44 ราย คิดเปนรอยละ 15.94  

 
ตารางท่ี 8  สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล จัดต้ัง/เลิก 3 ปลาสุด 
 

ป จัดต้ังใหม เฉลี่ยตอเดือน เลิกกิจการ เฉลี่ยตอเดือน 
2559 (ม.ค.–ส.ค.) 320 40.0 50 6.25 

2558 425 35.4 128 10.5 
2557 446 37.2 96 8 

ที่มา: สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุบลราชธานี 
 

6) ภาคอุตสาหกรรม 
(1)  จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม 

ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มีโรงงานที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 จํานวนทั้งสิ้น 1,035 โรงงาน เงินลงทุน 
19,501.77 ลานบาท แรงงาน 14,114 คน  
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ตารางท่ี 9  แสดงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดอุบลราชธานี  
 

จําพวกท่ี จํานวนโรงงาน จํานวนเงินทุน (ลานบาท) จํานวนคนงาน 
1 – – – 
2 240 609.15 657 
3 795 18,892.62 13,457 

รวม 1,035 19,501.77 14,114 
ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 
 

(2)  ขนาดของโรงงาน 
โรงงานสวนใหญเปนโรงงานขนาดเล็ก (เงินลงทุนไมเกิน 50 

ลานบาท) จํานวน 963 โรงงาน คิดเปนรอยละ 93.04 ของจํานวนโรงงานทั้งหมด รองลงมาเปน
โรงงานขนาดกลาง (เงินลงทุนมากกวา 50 ลานบาทแตไมถึง 200 ลานบาท) จํานวน 56 โรงงาน  
คิดเปนรอยละ 5.41 ของจํานวนโรงงานทั้งหมด โรงงานขนาดใหญ (เงินลงทุนต้ังแต 200 ลานบาท 
ข้ึนไป) จํานวน 16 โรงงาน คิดเปนรอยละ 1.55 ของจํานวนโรงงานทั้งหมด  

 
ตารางท่ี 10  จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมแยกตามขนาดในจังหวัดอุบลราชธานี  
 

ขนาดโรงงาน จํานวนโรงงาน (โรงงาน) เงินลงทุน (ลานบาท) คนงาน (คน) 
โรงงานขนาดเล็ก 963 5,551.78 9,501 
โรงงานขนาดกลาง 56 5,331.92 3,033 
โรงงานขนาดใหญ 16 8,618.07 1,580 

รวม 1,035 19,501.77 14,114 
ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 

 
(3)  ประเภทอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการมากที่สุด 

ประเภทอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการมากที่สุด คือ โรงงาน
ซอมเคาะพนสีรถยนต 145 โรงงาน คิดเปนรอยละ 14.00 ของจํานวนโรงงานทั้งหมด รองลงมา ไดแก 
โรงงานทําวงกบประตู–หนาตาง บานประตู–หนาตาง 84 โรงงาน คิดเปนรอยละ 8.12 ของจํานวน
โรงงานทั้งหมด โรงงานทํามันเสน 78 โรงงาน คิดเปนรอยละ 7.54 ของจํานวนโรงงานทั้งหมด  
โรงสีขาว 62 โรงงาน คิดเปน รอยละ 6.00 
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ตารางท่ี 11  ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการมากที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานี ป 2559 
 

ท่ี 
ลําดับ

ประเภท 
ประกอบกิจการ จํานวนโรงงาน 

เงินลงทุน
(ลานบาท) 

คนงาน 
(คน) 

1 95(1) ซอม เคาะ พนสรีถยนต 145 2,319.33 1,398 
2 34(2) ทําวงกบประตู–หนาตาง 84 359.07 749 
3 9(6) ทํามันเสน 78 1,202.20 344 
4 9(1) สีขาว 62 3,783.98 787 
5 58(1) ทําผลิตภัณฑคอนกรีต 64 501.99 521 
6 37 ทําเครื่องเรือนและเครือ่งตกแตง 55 102.21 359 
7 64(13) กลึงและเช่ือมโลหะ 49 73.4 177 
8 65 ซอมเครื่องยนต 33 31.32 142 
9 3(4) ดูดทราย 41 174.50 639 
10 3(2) ขุดตักดิน หิน กรวด หรือทราย 28 405.43 87 

 
โรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญ ต้ังอยูในเขตอําเภอเมือง 377 

โรงงาน คิดเปนรอยละ 36.46 ของจํานวนโรงงานทั้งหมด รองลงมา ไดแก อําเภอวารินชําราบ 201 
โรงงาน คิดเปนรอยละ 19.44 ของจํานวนโรงงานทั้งหมด อําเภอเดชอุดม 65 โรงงาน คิดเปนรอยละ 
6.29 ของจํานวนโรงงานทั้งหมด อําเภอนํ้ายืน 55 โรงงาน คิดเปนรอยละ 5.32 ของจํานวนโรงงาน
ทั้งหมด อําเภอเข่ืองใน 54 โรงงาน คิดเปนรอยละ 5.22 ของจํานวนโรงงานทั้งหมด 

(4)  สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด2 
ไดแก  อุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมขนสง และ

อุตสาหกรรมทั่วไป ตามลําดับดังน้ี 
ก. อุตสาหกรรมการเกษตร ประกอบดวยการสีขาวเปนหลัก 

รองลงมาคือ การทํามันเสน การอบลดความช้ืนขาวเปลือก มีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 166 โรงงาน  
เงินลงทุน 5,218.39 ลานบาท การจางแรงงาน 1,031 คน 

ข. อุตสาหกรรมขนสง ประกอบดวย การซอม และเคาะพนสี
รถยนต ทําหลังคารถยนตและทําเบาะรถยนตทําทอไอเสียและทําช้ินสวนอุปกรณสําหรับรถยนตเปนหลัก 
มีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 168 โรงงาน เงินลงทุน 4,393.60 ลานบาท จางแรงงาน 1,972 คน 

ค. อุตสาหกรรมทั่วไป ประกอบดวย การขุด ตัก ดิน ทราย 
และดูดทราย การผลิตพลังงานไฟฟา มีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 145 โรงงาน เงินลงทุน 5,059.70 ลานบาท 
การจางแรงงาน 1,031 คน 
  

                                                
2
 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี, สรุปความเคล่ือนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559. 
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7) ดานการดําเนินงาน OTOP จังหวัดอุบลราชธานี ป 25593 
(1)  การลงทะเบียน OTOP จํานวน 1,557 ราย 2,586 ผลิตภัณฑ 

– กลุมผูผลิต ผูประกอบการ จํานวน 1,153 ราย 
– ผูประกอบการรายเดียว จํานวน 399 ราย 
– SME จํานวน 5 ราย 

(2)  ประเภทผลิตภัณฑ 
– ประเภทอาหาร จํานวน 649 ผลิตภัณฑ 
– ประเภทเครื่องด่ืม จํานวน 50 ผลิตภัณฑ  
– ผา เครื่องแตงกาย จํานวน 588 ผลิตภัณฑ 
– ของใช ของตกแตง ของที่ระลึก จํานวน 1,117 ผลิตภัณฑ 
– สมุนไพรที่ไมใชอาหาร จํานวน 182 ผลิตภัณฑ 

(3)  กลุมผลิตภัณฑ OTOP ตามระดับการพัฒนา 4 Quadrant 
– กลุมดาวเดนสูสากล (A) จํานวน 91 ผลิตภัณฑ 
– กลุมอนุรักษสรางคุณคา (B) จํานวน 131 ผลิตภัณฑ 
– กลุมพัฒนาสูการแขงขัน (C) จํานวน 465 ผลิตภัณฑ 
– กลุมปรับตัวสูการพัฒนา (D) จํานวน 1,899 ผลิตภัณฑ 

(4)  คัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย ป 2559  
จังหวัดอุบลราชธานี มีผลิตที่สงเขารับการคัดสรรฯ จํานวน 

376 ผลิตภัณฑ เมื่อเทียบกับเปาหมายของป 2555 คิดเปนรอยละที่เพิ่มข้ึน 24 จํานวน 73 ผลิตภัณฑ 
ดังน้ี  

ประเภทผลิตภัณฑ แยกเปน 5 ประเภท จํานวน 376 ผลิตภัณฑ 
– ประเภทอาหาร จํานวน 70 ผลิตภัณฑ 
– ประเภทเครื่องด่ืม จํานวน 8 ผลิตภัณฑ 
– ประเภทผา เครื่องแตงกาย จํานวน 125 ผลิตภัณฑ 
– ประเภทของใช ของตกแตง ของที่ระลึก จํานวน 162 ผลิตภัณฑ 
– ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร จํานวน 11 ผลิตภัณฑ 
ผลการคัดสรรฯ ป 2559 รวม 283 ผลิตภัณฑ ยังไมประกาศผล 

93 ผลิตภัณฑ  
– ระดับ 5 ดาว จํานวน 19 ผลิตภัณฑ 
– ระดับ 4 ดาว จํานวน 81 ผลิตภัณฑ 
– ระดับ 3 ดาว จํานวน 72 ผลิตภัณฑ 
– ระดับ 2 ดาว จํานวน 65 ผลิตภัณฑ 
– ระดับ 1 ดาว จํานวน 46 ผลิตภัณฑ 

                                                
3
 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี (2559). 
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(5) รายไดจากการจําหนายสินคาหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ 
ประจําป 2559 

จังหวัดอุบลราชธานี ไดกําหนดคาเปาหมายแบบทาทาย 
ในการจัดเก็บขอมูลรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑ OTOP ในป 2559 เพิ่มข้ึนรอยละ 17 ของ
รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑ OTOP ปงบประมาณ 2558 จํานวน 2,807,556,695 บาท ผลการ
จําหนายต้ังแตเ ดือนตุลาคม 2558–เดือนกรกฎาคม 2559 จํานวน 2,569,408,425 บาท  
คิดเปนรอยละ 91.52 

8) ขอมูลดานการทองเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี 
(1) ภาพรวม 

จังห วัดอุบลราชธานี เปนจังหวัดห น่ึงที่มี ศักยภาพดาน 
การทองเที่ยว เน่ืองจากเปนจังหวัดชายแดนสําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเปนเมืองเกาแก
มีประวัติความเปนมากวาสองรอยป และมีสถานที่ทองเที่ยวหลากหลายและนาสนใจทั้งดาน
ประวัติศาสตร ธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี  

โดยภาพรวมการเดินทางทองเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี  
ป 2558 มีจํานวน ผูมาเย่ียมเยือนทั้งสิ้น 2,666,113 คน เปนชาวไทย 2,543,102 คน เปน
ชาวตางชาติ 123,011 คน คิดเปนรอยละ 7.63 ของจํานวนผูมาเย่ียมเยือนในระดับภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีรายไดจากการทองเที่ยวทั้งหมด 5,664.72 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.54 ของ
การทองเที่ยวในระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวนวันพักเฉลี่ยเทากับ 2.46 วัน 

จํานวนโรงแรม รีสอรท และอพารทเมนทรายวัน รวม 180 แหง 
4,993 หอง มีบริษัทนําเที่ยว 51 แหง มัคคุเทศก 266 คน แบงเปน มัคคุเทศกประเภททั่วไป 246 คน 
มัคคุเทศกเฉพาะพื้นที่ 20 คน บริษัทแท็กซี่ 13 แหง สายการบิน 5 สาย ระยะเวลาเขาพักเฉลี่ย 2.46 วัน 

 
ตารางท่ี 12  สรุปสถานการณทองเที่ยวภายในประเทศ จังหวัดอุบลราชธานี ป 2552–2558 
 

รายการ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558p 
(2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 

จํานวนผูเย่ียมเยือน 1,108,888 1,832,383 2,281,020 2,374,608 2,591,426 2,586,368 2,666,113 
ชาวไทย 1,061,791 1,743,727 2,185,317 2,267,693 2,471,568 2,467,387 2,543,102 
ชาวตางประเทศ 47,097 88,656 95,703 106,915 119,858 118,981 123,011 
จํานวนนักทองเที่ยว 666,785 1,080,616 1,211,837 1,307,342 1,438,916 1,429,648 1,471,607 
ชาวไทย 649,216 1,038,322 1,165,026 1,250,348 1,372,493 1,363,866 1,403,524 
ชาวตางประเทศ 17,569 42,294 46,811 56,994 66,423 65,782 68,083 
จํานวนนักทศันาจร 442,103 751,767 1,069,183 1,067,266 1,152,510 1,156,720 1,194,506 
ชาวไทย 412,575 705,405 1,020,291 1,017,345 1,099,075 1,103,521 1,139,578 
ชาวตางประเทศ 29,528 46,362 48,892 49,921 53,435 53,199 54,928 
ระยะเวลาพํานักเฉล่ีย
ของนักทองเที่ยว (วัน) 

2.61 2.79 2.42 2.56 2.56 2.55 2.46 
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รายการ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558p 
(2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 

ชาวไทย 2.60 2.77 2.39 2.52 2.52 2.50 2.41 
ชาวตางประเทศ 3.22 3.23 3.33 3.58 3.55 3.54 3.44 
คาใชจายเฉล่ีย  
(บาท/คน/วัน) 

              

ผูเย่ียมเยือน 955  986  991  1,071  1,100  1,126  1,177  
ชาวไทย 941  957  969  1,053  1,082  1,107  1,158  
ชาวตางประเทศ 1,309  1,568  1,392  1,359  1,393  1,422  1,479  
นักทองเที่ยว 963  992  1,054  1,147  1,189  1,218  1,278  
ชาวไทย 943  958  1,025  1,126  1,167  1,197  1,255  
ชาวตางประเทศ 1,547  1,693  1,564  1,472  1,503  1,533  1,597  
นักทศันาจร 925  965  817  832  817  836  874  
ชาวไทย 930  950  816  829  813  831  869  
ชาวตางประเทศ 852  1,199  841  895  908  933  973  
รายไดจากการทองเที่ยว 
(ลานบาท) 

              

ผูเย่ียมเยือน 2,087  3,711  3,970  4,731  5,333  5,405  5,665  
ชาวไทย 1,974  3,424  3,685  4,386  4,930  4,998  5,237  
ชาวตางประเทศ 113  287  285  345  403  407  428  
สถานประกอบการ 
ที่พักแรม 

              

จํานวนหอง 2,289  3,461  3,940  4,066  4,066  3,589  3,619  
อัตราการเขาพัก (%) 45.05  44.55  43.51  47.94  53.76  54.17  56.51  
จํานวนผูเขาพักแรม 375,498 725,467 825,622 917,133 1,019,319 1,019,802 1,059,689 
ชาวไทย 359,924 683,175 778,812 860,140 957,605 959,112 996,451 
ชาวตางประเทศ 15,574 42,292 46,810 56,993 61,714 60,690 63,238 

ที่มา: กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (ปรับปรุงเมื่อเดือนมิถุนายน 2559) 
 

(2) ทรัพยากรการทองเที่ยว 
แหลงทองเที่ยวแยกตามประเภท4 
ก. แหลงทอง เที่ยวเ ชิง วัฒนธรรม สถาปตยกรรมและ

ประติมากรรม เชน วัดมหาวนาราม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอไตร วัดทุงศรีเมือง พระธาตุหนองบัว 
วัดศรีอุบลรัตนาราม ภาพเขียนสีกอนประวัติศาสตรผาแตม เปนตน 

ข. แหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชน อุทยานแหงชาติภูจอง
นายอย ภูสมุย นํ้าตกสรอยสวรรค แกงสะพือ แกงตะนะ ปาดงนาทาม เปนตน 

                                                
4
 ชื่น  ศรีสวัสดิ์ และคณะ, โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวแบบครบวงจรของกลุมจังหวัด 

(2549). 
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ค. แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร เชน หมูบานไมดอกไมประดับ 
บานตาติด ตําบลโนนผึ้ง อําเภอวารินชําราบ แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร อ.โขงเจียม เปนตน 

ง. แหลงทองเที่ยวประเภทผลิตภัณฑทองถ่ิน เชน ผากาบบัว 
หมูบานหัตถกรรมเครื่องทองเหลืองบานปะอาว ศูนยศิลปาชีพบานยางนอย เปนตน 

จ. ประเภทแมนํ้า ไดแก แมนํ้ามูล แมนํ้าชี และแมนํ้าโขง 
ฉ. ประเภทการทองเที่ยวเช่ือมโยงสูประเทศเพื่อนบานใน

ภูมิภาคอินโดจนี ไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา 
(3) เทศกาลสําคัญประจําป 

งานเทศกาลการทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดอุบลราชธานี 
ประกอบดวย 

ก. เทศกาลทองเที่ยวแมนํ้าโขงรับตะวันใหมกอนใครในสยาม 
(ธันวาคม–มกราคม) 

ข. เทศกาลมหาสงกรานตเมืองอุบลฯ และเทศกาลอาหาร
ไทย–อินโดจีน (13–15 เมษายน) 

ค. งานประเพณีแหเทียนพรรษา (ก.ค.)แขงเรือยาวอีสานใต 
(กันยายน–ตุลาคม) งานบุญออกพรรษา ไหลเรือไฟและบั้งไฟพญานาค 

(4) แหลงทองเที่ยวสําคัญของจังหวัด 
ทุงศรีเมือง ต้ังอยูใจกลางเมือง บริเวณหนาศาลากลางจังหวัด 

เปนสวนสาธารณะประจําเมืองที่มีสภาพภูมิทัศนงดงาม มีประตูทางเขา 4 ทิศ 4 ประตู คือ อุบลเดช
ประชารักษ อุบลศักด์ิประชาบาล อุบลการประชานิตย และอุบลกิจประชากร ภายในสวนสาธารณะมี
สิ่งกอสรางสําคัญคือ 

วัดทุงศรีเมือง ต้ังอยูถนนหลวง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
อุบลราชธานี สรางข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 3 มีหอพระพุทธบาทเปน
อุโบสถที่พระสงฆใชทําสังฆกรรม มีลักษณะของศิลปะแบบรัตนโกสินทรตอนตน และศิลปะเวียงจันทร
ผสมอยู ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังทุกดาน และภายในวัดยังมีหอพระไตรปฎก เปนหอที่สรางดวยไม
ต้ังอยูกลางสระนํ้า เปนที่เก็บรักษาพระไตรปฎกมีลักษณะเปนศิลปะผสมระหวางไทย และลาว 

วัดศรีอุบลรัตนาราม ( วัดศรีทอง) ต้ั งอยูด านทิศใตของ 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถนนอุปราช สรางเมื่อปเถาะ พ.ศ. 2398 สรางในสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 เปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคูบานคูเมืองคือ “พระแกว
บุษราคัม” เปนพระพุทธปฏิมากรปางมารวิชัยสมัยเชียงแสน แกะสลักจากแกวบุษราคัม 

วัดหนองบัว ต้ั งอยู ถนนธรรมวิถี  อํ า เภอเมือง  จั งห วัด
อุบลราชธานี หางจากศาลากลางจังหวัด ไปทางดานทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร สรางเมื่อป  
2498 ภายในวัดมีสถาปตยกรรมที่นาสนใจคือพระธาตุเจดียศรีมหาโพธ์ิ จําลองแบบมาจาก 
เจดียพุทธคยา ประเทศอินเดียเปนสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุรอบองคพระธาตุเปนกําแพงแกว 

วัดแจ ง  ต้ั งอ ยูบนถนนสรรพสิท ธ์ิ อํ า เภอเมือง จั งห วัด
อุบลราชธานี ภายในวัดมีพระอุโบสถที่มีรูปทรงสวยงาม และมีงานจําหลักไมที่มีฝมือแบบพื้นบานโดยแท 
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อุโบสถวัดแจงเปนโบราณสถานที่มีคุณคาแหงหน่ึงของจังหวัดอุบลราชธานี โดยไดรับเกียรติบตัรในงาน
นิทรรศการ “สถาปนิก 30” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

หาดคูเด่ือ เปนหาดทรายริมฝงแมนํ้ามูล อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี อยูหางจากตัวเมืองประมาณ 12 กิโลเมตร ตามถนนเลี่ยงเมือง (ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 24) บริเวณหาดมีแพของชาวบานเปนจํานวนมาก ใหบริการในเรื่องอาหารเครื่องด่ืมแก
นักทองเที่ยวที่มักจะหลบลมรอนไปสูความรมรื่นของธรรมชาติ ในฤดูแลงจะเห็นทรายขาวและอากาศ
เย็นสบาย 

วัดมหาวนาราม ต้ังอยูบนถนนสรรพสิทธ์ิ ตําบลในเมือง  
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หรือที่ชาวบานทั่วไปเรียกวา “วัดปาใหญ” เปนวัดเกาแกและถือวาเปน 
วัดคูบานคูเมืองของจังหวัดอุบลราชธานี ปูชนียวัตถุที่สําคัญของวัดน้ี คือ พระเจาใหญอินแปลงเปน
พระพุทธรูปปรางมารวิชัย 

วัดสุปฏนารามวรวิหาร ถนนสมเด็จ อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี เปนวัดธรรมยุติวัดแรกของจังหวัดอุบลราชธานี สรางในสมัยรัชกาลที่ 4 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอุบลราชธานี ต้ังอยูบริเวณแยกถนน
เข่ือนธานีตัดกับถนนอุปราช อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งแตเดิมเคยเปนที่ทําการศาลากลาง
จังหวัด ซึ่งนับไดวาเปนพิพิธภัณฑที่สมบูรณแบบแหงหน่ึง เปดทําการต้ังแตวันพุธ ถึง วันอาทิตย จาก 
9.00–16.00 น. 

วัดหนองปาพง ต้ังอยู ตําบลโนนโหนน อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี หางจากตัวจังหวัดไปทาง อําเภอกันทรลักษ ตามทางหลวงหมายเลข 2178 
ประมาณ 8 กิโลเมตร บริเวณวัดมีเน้ือที่ประมาณ 186 ไรเศษ ในอดีตน้ันเคยเปนวัดรางและเปนปาชา
มากอน จนป พ.ศ. 2497 หลวงปูชา (พระโพธิญาณเถร) ไดบุกเบิกปรับปรุงใหเปนที่ปฏิบัติธรรมและ
ไดจัดต้ังข้ึนเปนสํานักสงฆ และเปนวัดในเวลาตอมา ภายในบริเวณวัดเงียบรมรื่น สวยงามเหมาะแก
การน่ังวิปสสนากัมมัฏฐานและบําเพ็ญศาสนกิจ 

วัดสิรินธรวราราม (ภูพราว) ต้ังอยูอําเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี เปนวัดที่ต้ังอยูบนเนินเขาสูงโดยจําลองสภาพแวดลอมของวัดปาหิมพานตหรือเขาไกรลาศ 
บริเวณบนยอดเขาจะมองเห็นพระอุโบสถสีปดทองต้ังเดนเปนสงา จุดเดนของวัด คือ การไดมาชมภาพ
เรืองเสียงเปนสีเขียวของตนกัลปพฤกษที่เปนจิตรกรรมอยูบนผนังดานหลังของอุโบสถในยามคํ่าคืน  
ซึ่งเวลาที่เหมาะสําหรับการมาชมและถายภาพ คือ ต้ังแตเวลา 06.00–19.00 น.  

แกงสะพือ เปนแกงที่อยูในแมนํ้ามูล ในเขตอําเภอพิบูลมังสาหาร 
หางจากตัวจังหวัด 45 กิโลเมตร เปนแกงที่สวยงามที่สุดแหงหน่ึงของจังหวัดอุบลราชธานี จะมีหินนอยใหญ
สลับซับซอนกระแสนํ้าไหลผานกระทบหิน แลวเกิดเปนฟองขาว มีเสียงดังตลอดเวลาชวงเดือน
มกราคม–พฤษภาคม จะมีผูนิยมไปเที่ยวกันมาก เพราะวานํ้าจะลดทําใหเห็นแกงไดชัดเจนและสวยงาม 
ในชวงสงกรานตเทศบาลตําบลพิบูลมังสาหาร ก็ไดกําหนดจัดงานประเพณีสงกรานตที่แกงสะพือ  
ซึ่งในงานน้ีจะมีนักทองเที่ยวมาเที่ยวชมงานเปนจํานวนมาก 

เข่ือนสิรินธร เปนเข่ือนเอนกประสงคอีกแหงหน่ึงของภาคอสีาน 
เข่ือนน้ีจะสรางกั้น ลําโดมนอยในเขตอําเภอสิรินธร ชาวบานทั่วไปมักเรียกวา “เข่ือนโดมนอย” อยู
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หางจากตัวจังหวัดประมาณ 80 กิโลเมตร สรางเสร็จในป 2514 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาล
ปจจุบัน ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามวา “เข่ือนสิรินธร” อํานวยประโยชนดาน
ชลประทาน การประปา การคมนาคมทางนํ้าและการผลิตกระแสไฟฟา แลวยังเปนสถานที่ทองเที่ยว 
ที่สําคัญอีกแหงหน่ึงของจังหวัด ภายในบริเวณเข่ือนไดมีการจัดสวนที่มีพันธุดอกไมนานาชนิด สําหรับ
ใหเที่ยวชมเพื่อเปนการพักผอนหยอนใจ 

ชองเม็ก เปนจุดผานแดนไทย–ลาว ในเขตอําเภอสิรินธร 
จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเปนจุดผานแดนที่สามารถเดินทางไปประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวโดยทางพื้นดิน ในขณะที่จุดอื่นจะตองขามลํานํ้าโขง ชองเม็กหางจากจังหวัด
อุบลราชธานี ประมาณ 90 กิโลเมตร 

นํ้าตกตาดโตน อยูในทองที่ตําบลคําเข่ือนแกว อําเภอสิรินธร 
เปนนํ้าตกขนาดเล็ก เกิดจากลําหวยหนองชาด ซึ่งเปนธารนํ้าสาขาลําโดมนอย อยูหางจากถนนใหญ 
ในเสนทางสิรินธร–โขงเจียม เพียง 500 เมตร เปนนํ้าตกที่สวยงามสามารถลงเลนนํ้าไดบริเวณโดยรอบ
เปนปาไมฤดูที่นาเที่ยวควรจะเปนหลังฤดูฝน และฤดูหนาว 

ผาแตม ต้ังอยูบริเวณอุทยานแหงชาติผาแตม อําเภอโขงเจียม 
จังหวัดอุบลราชธานี อยูหางจากตัวจังหวัดประมาณ 95 กิโลเมตร ซึ่งเปนสวนหน่ึงของเทือกเขาภูพาน
นับวาเปนสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจมีลักษณะเดนที่ภาพเขียนสี ภูมิประเทศโดยรอบสวยงามดานตรงขาม
เปนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเฉพาะอยางย่ิงจะมองเห็นดวงอาทิตยข้ึน
กอนที่แหงใดในประเทศไทยในบริเวณดังกลาวดวย 

แมนํ้าสองสี ที่อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานีเปนบริเวณ
ที่แมนํ้ามูลไหลมาบรรจงกับแมนํ้าโขง ทําใหเกิดสีแตกตางกันอยางเห็นไดชัดเจน คือ แมนํ้าโขงมี 
สีนํ้าตาลออน (สีชา) สวนแมนํ้ามูลมีสีชาแกมเขียว นิยมพูดกันติดปากวา “โขงสีปูนมูลสีคราม” จุดที่
สามารถมองเห็นแมนํ้าสองสีไดอยางชัดเจนคือบริเวณลาดริมฝงแมนํ้ามูล แมนํ้าโขงหนาวัดโขงเจียม 
และบริเวณบางสวนของบานหวยหมากใต ในเดือนเมษายน จะเปนเดือนที่เห็นสีนํ้าไดชัดเจนที่สุด 
และบริเวณใกลเคียงมีบริการเรือพาลองชมทัศนียภาพสองฝงแมนํ้า หรือซื้อของที่ระลึกทีต่ลาดหมูบาน
ในฝงประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกดวย 

อุทยานแหงชาติแกงตะนะ อยูในทองที่ตําบลโขงเจียม อําเภอ
โขงเจียม และตําบลคําเข่ือนแกว อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เดิมช่ือวา อุทยานแหงชาติหินกอง 
ประกาศเปนอุทยานแหงชาติเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2524 มีเน้ือที่ประมาณ 50,000 ไร แกงตะนะจะ
มีสายนํ้าเช่ียวและลึก ทั้งยังมีถํ้าใตนํ้าหลายแหงจึงทําใหปลาบริเวณแกงตะนะชุกชุม 

สามพันโบก เปนแกงหินที่อยูใตลํานํ้าโขง เน่ืองจากในชวง 
ฤดูนํ้าหลาก แกงหินดังกลาวจะจมอยูใตบาดาล และดวยแรงนํ้าวนกัดเซาะ ทําใหแกงหินกลายเปน
แองเล็กใหญ จํานวนมากกวา 3,000 แอง หรือ 3 พันโบก โบก หรือแอง หมายถึง บอนํ้าลึกในแกงหิน
ใตลํานํ้าโขง และคําวา “โบก” เปนภาษาของลาวที่มักนิยมเรียกกัน และสามพันโบกกลายเปนที่
เพาะพันธุสัตวนํ้าจืด ในลํานํ้าโขงตามธรรมชาติแหลงใหญที่สุด รักษาระบบนิเวศนและการขยายพันธุ
ของสัตวนํ้าในลํานํ้าโขงใหอยูไดอยางสมดุล สําหรับในชวงหนาแลง สามพันโบกจะโผลพนนํ้าใหเห็น
เปนคลายภูเขากลางลํานํ้าโขง ความสวยงามวิจิตรของหินที่ถูกนํ้าเซาะมองเห็นเปนภาพศิลปะ  
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บางแหงใหญขนาดเปนสระวายนํ้า บางแองขนาดเล็ก มีรูปรางลักษณะที่แตกตางกันออกไป เชน  
รูปดาว วงรี และหินที่ถูกนํ้ากัดเซาะจนดูคลายรูปหัวสุนัข มีความสวยงาม 

9) ดานสภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือน 
จากผลการสํารวจในป 2558 พบวา ครัวเรือนในจังหวัดอุบลราชธานี

มีรายไดเฉลี่ยเดือนละ 20,453 บาท สวนใหญเปนรายไดจากการทํางาน (รอยละ 64.2) ซึ่งไดแก 
คาจางและเงินเดือน (รอยละ 29.8) กําไรสุทธิจากการทําการเกษตร (รอยละ 20.4) และกําไรสุทธิจาก
การทําธุรกิจ (รอยละ 14.0) และมีรายไดที่ไมไดเกิดจากการทํางาน เชน เงินที่ไดรับความชวยเหลือ
จากบุคคลอื่นนอกครัวเรือน/รัฐ (รอยละ 13.6) รายไดจากทรัพยสิน เชน ดอกเบี้ย (รอยละ 0.6) 
นอกจาก น้ัน ยั งมี ร าย ไดที่ ไ ม เ ป น ตั ว เ งิ น  ซึ่ ง ร วมค าป ร ะ เมิ นค า เ ช า บ านที่ ไม เ สี ย เ งิ น  
(รวมบานของตนเอง) (รอยละ 20.5) 

 

 
 

ภาพท่ี 2  แสดงรอยละของรายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน (ป 2558) 
ที่มา: สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 

 
ในป 2558 ครัวเรือนจังหวัดอุบลราชธานี มีคาใชจายเฉลี่ยเดือนละ 

13,848 บาท ซึ่งแบงเปนคาใชจายเพื่อการอุปโภค บริโภค (รอยละ 93.0) และคาใชจายที่ไมเกี่ยวกับ
การอุปโภค บริโภค เชน คาภาษีเบี้ยประกันภัยดอกเบี้ย ซื้อสลากกินแบง/หวยฯลฯ (รอยละ 7.0) 
สําหรับคาใชจายเพื่อการอุปโภค บริโภคน้ัน คาใชจายรอยละ 41.8 เปนคาอาหาร เครื่องด่ืมและยาสูบ 
(ซึ่งในจํานวนน้ีเปนคาเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอลรอยละ 0.1) รองลงมาเปนคาที่อยูอาศัยเครื่องแตงบาน
และเครื่องใช (รอยละ 21.8) คาใชเกี่ยวกับยานพาหนะและการเดินทาง (รอยละ 18.6) ของใช 
สวนบุคคล/เครื่องนุงหม/รองเทา (รอยละ 3.6) ใชในการสื่อสาร (รอยละ 2.6) ใชในการบันเทิง/ 
การจัดงานพิธีในโอกาสพิเศษ (รอยละ 1.4) คาใชจายเกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนา (รอยละ 1.4) ใชใน
การศึกษา (รอยละ 1.1) คาเวชภัณฑ/คาตรวจรักษาพยาบาล (รอยละ 0.6) 

 

 แผนภูมิ  1  รอยละของรายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน  จําแนกตามแหลงที่มาของรายได (ป 2558)

20.5

1.1

0.6

13.6

64.2

เงินท่ีไดรับเปนการชวยเหลือ

รายไดท่ีเปนตัว
เงินอ่ืนๆ

รายไดจากทรัพยสิน

14.0

20.4

29.8

คาจางและเงินเดือน

กําไรสุทธิจากการทําการเกษตร

กําไรสุทธิจากการทําธุรกิจ

20,453
บาท

ตัวเงิน
รายไดที่ไมเปน

รายไดจาก
การทํางาน
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ภาพท่ี 3  แสดงรอยละของคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน (ป 2558) 
ที่มา สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 

 
จากขอมูลรายไดและรายจายตอเดือนของครัวเรือน พบวา สวนตาง

ของรายไดกับรายจายมีชองวางไมมากนัก สงผลใหเกิดปญหาหน้ีสินตามมา โดยในป 2558 พบวา  
รอยละ 68.2 เปนครัวเรือนที่มีหน้ีสินเฉลี่ย 136,208 บาทตอครัวเรือน ซึ่งหน้ีสินสวนใหญ (รอยละ 71.4) 
เพื่อใชในครัวเรือนคือใชในการอุปโภคบริโภค รอยละ 56.8 ซื้อ/เชาซื้อบานและ/หรือที่ดิน รอยละ 
13.4 และหน้ีเพื่อใชในการศึกษามีเพียง รอยละ 1.1 เทาน้ัน สําหรับหน้ีเพื่อใชทําธุรกิจจะสูงกวาใชทํา
การเกษตรอยูรอยละ 4.2 (รอยละ 16.4 และ 12.2 ตามลําดับ) 

 
ตารางท่ี 13  เปรียบเทียบรายไดและคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือนของจังหวัดอุบลราชธานี  

ป. 2554 2556 และ 2558 
 

ป รายไดและคาใชจาย 
รายได รายจาย สวนตาง 

2558 20,453 13,848 6,605 
2556 22,344 13,587 8,757 
2554 21,660 16,030 5,630 

ที่มา: การสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2558)5 

 

                                                
5
 แหลงที่มา: http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries11 .html [22 กรกฎาคม 2559]. 

0.6%
1.1%
1.4%
 1.4%
 2.6%
 3.6%

 18.6%

 21.8%

 41.8%

93.0 %    7.0%    คาใชจาย    
อุปโภคบริโภค

คาใชจาย
ท่ีไมเกี่ยวกับ

การอุปโภคบริโภค

(ภาษี เบี้ยประกันภัย ดอกเบี้ย
ซ้ือสลากกินแบง หวย ฯลฯ)

อาหาร/เครื่องด่ืม/ยาสูบ

ท่ีอยูอาศัย/เครื่องใชฯ

พาหนะ/การเดินทาง

สวนบุคคล/เครื่องนุงหม/รองเทา

การส่ือสาร

กิจกรรมศาสนา

การศึกษา

การบันเทิง/การจัดงานพิธี

เวชภัณฑ/คารักษาพยาบาล

13,848
บาท

แผนภูม ิ2 รอยละของคาใชจายเฉลี่ยตอเดอืนของครัวเรือนจําแนกตามประเภทคาใชจาย (ป 2558) 
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เมื่อพิจารณารายไดและคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน พบวา 
ครัวเรือนในจังหวัดอุบลราชธานี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,453 บาท และมีคาใชจายเฉลี่ยตอเดือน 
13,848 บาท ซึ่งจะพบวา รายไดสูงกวาคาใชจาย 6,605 บาท และมีหน้ีสินเฉลี่ยตอครัวเรือน 
136,208 บาท 

เมื่อพิจารณาตามอาชีพ พบวา ครัวเรือนลูกจางที่ เปนผูจัดการ/
นักวิชาการ/ผูปฏิบัติงานวิชาชีพ มีรายไดเฉลี่ยสูงสุด 43,677 บาท รองลงมา ไดแก ครัวเรือนประมง/
ปาไม/ลาสัตว/หาของปาและบริการทางการเกษตร ครัวเรือนของผูประกอบธุรกิจของตนเองที่ไมใช
การเกษตร และครัวเรือนเสมียน/พนักงาน/ผูใหบริการ (34,079 26,838 และ 22,270 บาท
ตามลําดับ) และรายไดเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ครัวเรือนคนงานเกษตร/ปาไมและประมง (12,753 บาท)  

และเมื่อพิจารณาดานคาใชจายของครัวเรือน พบวา ครัวเรือน
ประมง/ปาไม/ลาสัตว/หาของปาและบริการทางการเกษตร มีคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนสูงสุด คือ 
27,109 บาท รองลงมา ไดแก ครัวเรือนลูกจางที่เปนผูจัดการ/นักวิชาการ/ผูปฏิบัติงานวิชาชีพ 
22,658 บาท ครัวเรือนผูประกอบธุรกิจของตนเองที่ไมใชเกษตร 16,889 บาท ครัวเรือนเสมียน/
พนักงาน/ผูใหบริการ ครัวเรือนผูถือครองทําการเกษตรเปนเจาของที่ดิน ครัวเรือนผูปฏิบัติงานใน
กระบวนการผลิตกอสรางและเหมือนแร และครัวเรือนผูถือครองทําการเกษตรเชาที่ดิน/ทําฟรี 
(15,792 12,322 11,972 และ 11,035 บาทตาม ลําดับ) และครัวเรือนที่มีคาใชจายเฉลี่ยตํ่าสุด คือ 
ครัวเรือนคนงานเกษตรปาไมและประมง (10,441 บาท)  

สําหรับหน้ีสินเฉลี่ยตอครัวเรือนน้ัน พบวา ครัวเรือนลูกจางที่เปน
ผูจัดการ/นักวิชาการ/ผูปฏิบัติงานวิชาชีพ มีหน้ีสินเฉลี่ยตอครัวเรือนสูงสุด คือ 524,747 บาท
รองลงมา ไดแก ครัวเรือนประมง/ปาไม/ลาสัตว/หาของปาและบริการทางการเกษตร 298,819 บาท 
อันดับสาม คือ ครัวเรือนของผูประกอบธุรกิจของตนเองที่ไมใชเกษตร 244,517 บาท โดยครัวเรือน 
ผูถือครองทําการเกษตร เชาที่ดิน/ทําฟรี เปนครัวเรือนที่มีหน้ีสินเฉลี่ยตอครัวเรือนตํ่าสุด คือ 24,343 บาท 
ทั้งน้ี จะพบวา ครัวเรือนอาชีพใดที่มีรายไดสูงสวนใหญจะมีคาใชจายและจํานวนเงินที่เปนหน้ีสูง
เชนเดียวกัน 
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ภาพท่ี 4  แสดงรายได คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน และจํานวนหน้ีสินของครัวเรือน (ป 2558) 
ที่มา: สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
  

    แผนภูมิ  6 รายได  คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน  และจํานวนหนี้สนิเฉลี่ยตอครัวเรือนทั้งสิ้น  ป 2558
                 จําแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน
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2  ผูถือครองทําการเกษตรเปนเจาของที่ดิน

3  ผูถือครองทําการเกษตร เชาท่ีดิน / ทําฟรี

5  ผูประกอบธุรกิจของตนเองท่ีไมใชการเกษตร

6  ลูกจางผูจัดการ นักวิชาการและผูปฏบิัติงานวิชาชีพ

7  คนงานเกษตร ปาไมและประมง

8  คนงานดานการขนสงและงานพืน้ฐาน

9  เสมียน / พนักงาน / ผูใหบริการ

10  ผูปฏิบัติงานในกระบวนการผลติ กอสราง
      และเหมืองแร

11  ผูไมไดปฏิบัตงิานเชิงเศรษฐกิจ

4  ประมง ปาไม ลาสัตว หาของปา
    และบริการทางการเกษตร

1  จังหวัดอุบลราชธานี

รายได

คาใชจาย

หน้ีสิน
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ภาพท่ี 5  แสดงรายได คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน และหน้ีสินตอรายไดของครัวเรือน (ป 2547–2558) 

ที่มา: สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
 
1.1.1.6 การวิเคราะหศักยภาพเชิงพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี 

1)  ดานเศรษฐกิจ 
ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดอุบลราชธานี (GPP) โดยในป 2557  

มีมูลคาเทากับ 104,480 ลานบาท ชะลอตัวจากที่ขยายตัวในป 2556 คิดเปนรอยละ 8.56 จากปกอนหนา
และมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวประชากรที่ 60,568 บาท/คน/ป ซึ่งมูลคาทางเศรษฐกิจ 3 ลําดับแรก 
ไดแก ภาคนอกเกษตร มีมูลคาเทากับ 80,331 ลานบาท คิดเปนรอยละ 77 ขยายตัวเพิ่มข้ึน รอยละ 3.06 
จากปกอน ภาคการเกษตร มีมูลคาเทากับ 24,149 ลานบาท คิดเปนรอยละ 23 และภาคเกษตรกรรม 
การลาสัตว และการปาไม มีมูลคาเทากับ 23,463 ลานบาท คิดเปนรอยละ 22 ดังรายละเอียดตาม
ตารางที่ 14 

 
  

  แผนภูมิ  7   รายได คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน  และหน้ีสินตอรายไดของครัวเรือน  (ป 2547 - 2558)
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ตารางท่ี 14  ขอมูลผลิตภัณฑมวลรวม ณ ราคาประจําป (ป 2555–2557)  
 

ผลิตภัณฑมวลรวม ณ ราคาประจําป ป 2555 ป 2556 ป 2557 
ภาคเกษตร 24,499  29,907  24,149  
เกษตรกรรมการลาสัตวและการปาไม 23,992  29,292  23,463  
การประมง 507  615  686  
ภาคนอกเกษตร 74,332  84,352  80,331  
การทําเหมอืงแรและเหมอืงหิน 545  573  628  
อุตสาหกรรม 8,868  13,327  13,274  
การไฟฟา แกสและการประปา 1,497  1,738  1,863  
การกอสราง 4,206  4,993  4,034  
การขายสงการขายปลีก การซอมแซมยานยนต จกัรยานยนต 
ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรอืน 

12,110  13,791  13,947  

โรงแรมและภัตตาคาร 743  809  749  
การขนสงสถานทีเ่ก็บสินคาและการคมนาคม 2,909  2,890  2,695  
ตัวกลางทางการเงิน 5,995  6,967  8,119  
บริการดานอสงัหาริมทรัพยการใหเชาและบริการทางธุรกจิ 8,141  8,982  6,088  
การบริหารราชการและการปองกันประเทศรวมทัง้การประกัน 
สังคมภาคบังคับ 

9,704  8,392  6,533  

การศึกษา 15,521  17,337  17,823  
การบริการดานสุขภาพและสังคม 2,825  2,920  3,058  
การใหบริการดานชุมชนสังคมและบรกิารสวนบุคคลอื่น ๆ 1,109  1,199  1,185  
ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล 160  434  334  
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 98,831  114,258  104,480  
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอคน (บาท) 56,957  66,034  60,568  
ประชากร (1,000คน) 1,735  1,730  1,725  
ที่มา: รายงานผลการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี (สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด 
สป.มท.) 
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ภาพท่ี 6  แสดงมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดอุบลราชธานี (GPCP) 
 

 
 

ภาพท่ี 7  แสดงอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมจงัหวัดอุบลราชธานี (GPCP) 
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2) ภาคการเกษตร 
ขอมูลดานการเกษตร พบวา ในป 2556 จังหวัดมีมูลคาทาง

เศรษฐกิจจากดานการเกษตรประมาณรอยละ 27 ของผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด โดยมีพื้นที่เพื่อ
การเกษตรของจังหวัดประมาณ 5.3 ลานไร เปนพื้นที่นาขาว รองลงมาประมาณ 2.7 ลานไร เปนพื้นที่
ปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ไดแก มันสําปะหลัง ออย ยางพารา ปาลม ซึ่งมีแนวโนมที่จะเพิ่มมากข้ึนทุกป 
โดยเฉพาะยางพาราซึ่งอยูในชวงการกรีด สงผลใหมีจํานวนปริมาณยางพาราในจังหวัดเพิ่มมากข้ึน 
 

 
 

ภาพท่ี 8  แสดงลักษณะการใชที่ดินของจังหวัดอุบลราชธานี 
 

 
 

ภาพท่ี 9  แสดงผลผลิตพืชเศรษฐกจิที่สําคัญ 5 ชนิด (ตัน) 
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3) ภาคอุตสาหกรรม 
มูลคาเศรษฐกิจดานอุตสาหกรรมของจังหวัด มีสัดสวนที่ประมาณ

รอยละ 12 ของมูลคาผลิตภัณฑจังหวัด โดยมีสถิติของจํานวนโรงงานเพิ่มมากข้ึนทุกป สวนใหญเปน
โรงสีขาว โดยในป 2558 มีจํานวนโรงงาน 4,465 โรง คิดเปนรอยละ 8.03 ซึ่งการเพิ่มข้ึนของจํานวน
โรงงาน ยังสงผลตอการเพิ่มข้ึนของเงินลงทุนและจํานวนแรงงานของจังหวัดเชนกัน โดยจํานวนเงิน
ลงทุนเพิ่มจาก 36,337 ลานบาท ในป 2557 เปน 44,359 ลานบาท และจํานวนแรงงานจาก 
23,2058 คน เปน 24,120 คน  

 

 
 

ภาพท่ี 10  แสดงจํานวนโรงงาน มลูคาการลงทุนและจํานวนแรงงาน 
 

4) ดานการทองเที่ยว  
มูลคาเศรษฐกิจดานการทองเที่ยวของจังหวัด คิดเปนรอยละ 0.8 

ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ซึ่งแมจะมีจํานวนไมมาก แตก็เปนรายไดหลักทางหน่ึงของจังหวัด 
สังเกตจากสถิติ จํานวนผูมาเย่ียมเยือนและรายไดจากการทองเที่ยว จากป 2556–2558 มีแนวโนม
เพิ่มข้ึน โดยจํานวนนักทองเที่ยวในป 2558 เทากับ 2,666,113 คน เพิ่มข้ึนเปนรอยละ 1.34 ของป
กอนหนา และรายไดจากการทองเที่ยว 5,664.72 ลานบาท เพิ่มข้ึนเปนรอยละ 4.81 ของปกอนหนา 

ขณะที่อัตราการเขาพักเฉลี่ยเพิ่มมากข้ึนทุกป คาใชจายเฉลี่ยตอหัว
เพิ่มข้ึนทุกป แตจํานวนหองพักในป 2556 มา 2557 ลดลง โดยคาใชจายเฉลี่ยของนักทองเที่ยว 
ชาวประเทศสูงที่สุดที่ 1,533 บาท/คน/วัน 
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ภาพท่ี 11  แสดงจํานวนและรายไดจากการทองเที่ยว ระหวางป 2556–2558 
 

 
 

ภาพท่ี 12  แสดงคาใชจายเฉลี่ยเพื่อการทองเที่ยว (บาท/คน/วัน) 
 

อุบลราชธานี เปนจังหวัดขนาดใหญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางซึ่งต้ังอยู
ทางตะวันออกสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศไทย เปนเมืองใหญริมฝงแมนํ้ามูลที่มี
ประวัติศาสตรที่ยาวนานมากวา 200 ป มีคําขวัญประจําจังหวัด “อุบลเมืองดอกบัวงาม แมนําสองสี  
มีปลาแซบหลาย หาดทรายแกงหิน ถ่ินไทยนักปราชญ ทวยราษฎรใฝธรรม งามล้ําเทียนพรรษา  
ผาแตมกอนประวัติศาสตร ฉลาดภูมิปญญาทองถ่ิน ดินแดนอนุสาวรียคนดีศรีอุบล” มีขนาดพื้นที่ใหญ
เปนอันดับ 2 ของภาค และเปนอันดับ 5 ของประเทศ มีแนวพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบาน คือ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา โดยอยูหางจากกรุงเทพมหานคร 
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629 กิโลเมตร มีแมนํ้ามูล ไหลผานกลางจังหวัด จากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออก ไหลลงสูแมนํ้าโขง 
ที่อําเภอโขงเจียม มีเทือกเขาที่สําคัญ คือ เทือกเขาบรรทัด และเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งกั้นอาณาเขต
ระหวางจังหวัดอุบลราชธานี กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา
จังหวัดอุบลราชธานี มีสนามบินนานาชาติ 1 แหง สถานีรถไฟอุบลราชธานี มีรถดวน รถเร็ว และรถไฟ
ปรับอากาศดวนพิเศษทุกวัน ประชากรในจังหวัดอุบลราชธานี มีอาชีพดานการเกษตรเปนสวนใหญ
โดยมีการทํานาป เปนหลัก มีการปลูกพืชไรที่สําคัญคือการปลูกมันสําปะหลัง การปลูกไมยืนตน 
ที่สําคัญ คือ ยางพารา ปาลมนํ้ามัน การปลูกไมผลที่สําคัญ คือ มะมวง ลําไย การปลูกพืชผักที่สําคัญ 
พริกเม็ดใหญ (พริกหัวเรือ)มีการเลี้ยงสัตว และทําประมงในบางพื้นที่ของจังหวัด มีชองทางการคากับ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) จํานวน 6 จุด และ ชองทางการคากับ
ราชอาณาจักรกัมพูชา จํานวน 1 จุด 

1.1.2 จังหวัดศรีสะเกษ 
1.1.2.1 ขอมูลพื้นฐาน 

1) ที่ต้ัง ประชากร และการปกครอง 
(1)  ที่ต้ัง 

จังหวัดศรีสะเกษ ต้ังอยู ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง เรียกวา อีสานใต หางจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนตประมาณ 571 กิโลเมตร ทาง
รถไฟประมาณ 551 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังน้ี 

ทิศเหนือ  เขตอําเภอราษีไศล อําเภอศิลาลาด และ
อําเภอยางชุมนอย ติดตอกับจังหวัดรอยเอ็ด  

ทิศใต  เขตอําเภอขุขันธ อําเภอขุนหาญ และอําเภอ
กันท รลั กษ  ติ ดต อ กับ ป ระ เ ทศกั มพู ช า
ประชาธิปไตย 

ทิศตะวันออก เขตอําเภอกันทรลักษ อําเภอกันทรารมย และ
อําเภอโนนคูณ ติดตอกับจังหวัดอุบลราชธานี 

ทิศตะวันตก  เขตอําเภออุทุมพรพิสัย อําเภอปรางคกู อําเภอ
หวยทับทัน และอําเภอบึงบูรพ  ติดตอกับ
จังหวัดสุรินทร 

(2)  ประชากร 
จังหวัดศรีสะเกษ มีประชากร รวมทั้งสิ้น 1,462,028 คน  

เปนชาย 731,029 คน เปนหญิง 730,999 คน (ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2556 ตามประกาศ 
ราชกิจจานุเบกษา) (ขอมูลปจจุบัน ณ เดือนกันยายน 2557 ประชากร รวมทั้งสิ้น 1,463,907 คน เปนชาย 
731,794 คน เปนหญิง 732,113 คน) 
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(3)  การปกครอง 
จังหวัดศรีสะเกษแบงการปกครองออกเปน 2 ลักษณะ คือ 
ก. การปกครองสวนภูมิภาค  

จังหวัดศรีสะเกษ แบงการปกครองออกเปน 20 อําเภอ  
2 กิ่งอําเภอ 204 ตําบล 2,633 หมูบาน (ขอมูล ณ เดือนมกราคม 2558) 

ข. การปกครองสวนทองถ่ิน  
จังหวัดศรีสะเกษ แบงการปกครองออกเปน องคการ

บริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลเมือง 2 แหง เทศบาลตําบล 35 แหง องคการบริหารสวนตําบล 
179 แหง (ขอมูล ณ เดือนมกราคม 2558) 

1.1.2.2  พื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศ 
1)  พื้นที่ 

จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่ประมาณ 8,839.90 ตารางกิโลเมตร หรือ 
5,524,987.5 ไร  

2)  ลักษณะภูมิประเทศ 
พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบสูงสลับทุงนามีภูเขาและปาไมอยูทางตอนใต 

และพื้นที่จะคอย ๆ ลาดลงสูทิศเหนือและทิศตะวันตก ซึ่งเต็มไปดวย หวย คลอง หนอง บึง ตาง ๆ 
ตลอดระยะทางที่ลํานํ้ามูลและลํานํ้าชีไหลผาน สภาพดิน รอยละ 60 เปนลักษณะดินรวนปนทรายที่มี
การระบายนํ้าดีแตมีความอุดมสมบูรณตํ่า และมีแนวชายแดนติดกบัประเทศกัมพูชา ประมาณ 127 กม. 
(อําเภอกันทรลักษ 76 กม. อําเภอขุนหาญ 18 กม. และอําเภอภูสิงห 33 กม.) 

3) ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดศรีสะเกษ มีอากาศรอนจัดใน

ฤดูรอนและคอนขางหนาวจัดในฤดูหนาว สวนฤดูฝนจะมีฝนตกหนักในเดือนกันยายน โดยมักจะตกหนัก 
ในพื้นที่ตอนกลางและตอนใตของจังหวัด สวนพื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัดจะมีปริมาณฝนตกนอย 
และไมคอยสม่ําเสมอ โดยเฉลี่ยแลวในปหน่ึง ๆ จะมีฝนตก 100 วัน ปริมาณฝนเฉลี่ย 1,200–1,400 
มิลลิเมตรตอป อุณหภูมิตํ่าสุดประมาณ 10 องศาเซลเซียส สูงสุดประมาณ 40 องศาเซลเซียส  
เฉลี่ยประมาณ 26–28 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพันธเฉลี่ยรอยละ 66–73 

1.1.2.3  ทรัพยากรธรรมชาติ 
1) ปาไม ลักษณะปาไมของจังหวัดศรีสะเกษ สวนใหญเปนปาโปรง 

ประกอบดวย ปายาง ไมเต็ง ไมประดู ไมแดงไมกระบาก และไมเบญจพรรณ จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่
ปาไมที่สมบูรณ 11.67 % ของพื้นที่ศรีสะเกษ  

2) แหลงนํ้า มีแหลงนํ้าที่สําคัญและมีผลตอกิจกรรมการเกษตร การประมง 
ดังน้ี 

(1) แมนํ้ามูล ตนนํ้าเกิดจากเทือกเขาดงพญาเย็น ในทองที่อําเภอ
ปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไหลเขาสูจังหวัดศรีสะเกษ บริเวณอําเภอราษีไศล 

(2) หวยทับทัน ไหลมาจากอําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร  
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(3) หวยสําราญ ไหลมาจากเขตอําเภอปรางคกู แลวไหลลงแมนํ้ามูล 
ที่เขตอําเภอเมืองฯ 

(4) หวยศาลา เปนแหลงนํ้าธรรมชาติที่ดัดแปลงทําเปนเข่ือนเก็บนํ้าที่
ไหลมาจากหวยสําราญ และมีตนนํ้าจากหวยพนมดงรัก สามารถบรรจุนํ้าไดสูงสุด 52.5 ลานลูกบาศกเมตร 
มีพื้นที่ทําการชลประทาน จํานวน 20,400 ไร มีนํ้าตลอดป 

1.1.2.4  สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัด 
จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่ทั้งหมด 5,524,987.5 ไร เปนพื้นที่ทําการเกษตร 

ประมาณ 3,543,578ไร ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพในภาคการเกษตร ประมาณรอยละ 70 
หรือประมาณ 1.01 ลานคน แบงเปนพื้นที่ทํานา ประมาณ 3,526,101 ไร ซึ่งสวนใหญเปนขาวหอม
มะลิ 

นอกจากน้ี มีการปลูกพืชไร ไดแก มันสําปะหลัง พื้นที่ 148,466 ไร 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ประมาณ 4,422.75 ไร ไมผล ไดแก เงาะ 1,717 ไร ทุเรียน 2,174 ไร และ 
พืชเศรษฐกิจที่สําคัญอีกกลุมหน่ึง ไดแก หอมแดง 37,546.73 ไร กระเทียม 601 ไร และพริกข้ีหนูใหญ 
22,298.75 ไร สวนยางพารา มีพื้นที่ปลูก 202,845.75 ไร 

1) สภาวะทางเศรษฐกิจ 
โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษ ข้ึนอยูกับภาคเกษตร 

และดานการศึกษา ตามลําดับเปนสําคัญ โดยในป 2555 ผลิตภัณฑมวลรวมทั้งสิ้น 61,830 (P) ลานบาท 
และผลิตภัณฑมวลรวมเฉลี่ยตอหัวประชากร (GPP Per Capita) 58,856 (P) บาท/คน/ป เปนลําดับที่ 
61 ของประเทศ และลําดับที่ 8 ของภาค 

2) ขอมูลดานการเกษตร 
จังหวัดศรีสะเกษ เปนจังหวัดขนาดใหญมีพื้นที่รวม 5.5 ลานไร พื้นที่

สวนใหญใชสําหรับการทํานา โดยในปเพาะปลูก 2556/2557 มีพื้นที่ปลูกขาวรวม 3,413,646 ไร  
แยกเปนพื้นที่ปลูกขาวเจา (ขาวหอมมะล)ิ 3,268,386 ไร พื้นที่ปลูกขาวเหนียว 145,260 ไร ผลผลิต
ขาวรวม 1,528,624 ตัน แยกเปนผลผลิตขาวเจา 1,466,468 ตัน ผลผลิตขาวเหนียว 62,156 ตัน 

พื้นที่นาผลิตขาวหอมมะลิที่ดีที่สุด ออกสูตลาดทั้งในและตางประเทศ 
หอม กระเทียม ศรีสะเกษ ก็ข้ึนช่ือวาเปนผลผลิตช้ันเย่ียมยังไมมีที่ใดเทียบได พรอมกับอาชีพใหม คือ 
สวนไมผล จากทั่วทุกภาคในประเทศไทย ก็สามารถปลูกไดที่น่ี และกําลังโดงดัง ดวยคุณภาพระดับ Q 
หรือมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติที่ไดรับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ทั้งเงาะ ทุเรียน มังคุด มะปรางหวาน ชมพู ลิ้นจี่ ลําไย กระทอน สะตอ ฯลฯ สวนยางพาราอีกเกือบ
สองแสนไร สรางรายไดใหคนศรีสะเกษ และคืนความชุมช่ืนใหแผนดินทดแทนไรมันสําปะหลัง 
นอกเหนือไปจากหอมแดง กระเทียม พริก ที่ยังคงเปนพืชไรที่สรางรายไดอยางงามใหแกเกษตรกร
ผลผลิตขาวหอมมะลิจังหวัดศรีสะเกษ จะทยอยสูตลาดชวงเดือนพฤศจิกายน–ธันวาคม โดยมี 
ชองทางการจําหนายผานพอคาคนกลาง โรงสีขาวในทองถ่ินที่รวบรวมขาวเปลือกสีเปนขาวสาร 
จําหนายทั้งในและตางประเทศ ปจจุบันขาวหอมมะลิอินทรียเปนที่ตองการของตลาดมาก จังหวัด 
ศรีสะเกษไดมีการตรวจรับรองระบบการผลิตขาวหอมมะลิที่ปลอดภัยจากสารพิษ ในป 2555 ไดข้ึน
ทะเบียนเกษตรกรเขารวมโครงการจํานวน 3,690 ราย และผานการตรวจรับรองระบบการผลิต 
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ขาวหอมมะลิที่ปลอดภัยจากสารพิษ จํานวน 3,490 ราย พื้นที่เพาะปลูก 17,450 ไร ในป 2556 ไดข้ึน
ทะเบียนเกษตรกรเขารวมโครงการ จํานวน 1,800 ราย และผานการตรวจรับรองระบบการผลิต 
ขาวหอมมะลิที่ปลอดภัยจากสารพิษ จํานวน 1,620 ราย พื้นที่เพาะปลูก 8,100 ไร ใน 22 อําเภอ  
ซึ่งจะทําใหขาวหอมมะลิจากจังหวัดศรีสะเกษเปนขาวหอมมะลิที่ไดคุณภาพ เปนที่ตองการของตลาด
และปลอดภัยสําหรับผูบริโภค 

เกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ เพาะปลูกหอมแดง 2 สายพัน ธุ 
ประกอบดวย พันธุลับแล อายุเก็บเกี่ยว 50–60 วัน และพันธุศรีสะเกษ อายุเก็บเกี่ยว 70–80 วัน 
เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวผลผลิตระหวางเดือนพฤศจิกายน–มีนาคม ในฤดูการผลิตป 2556/2557 จังหวัด
ศรีสะเกษมีพื้นที่การเพาะปลูกหอมแดง 33,081 ไร ผลผลิตรวม 103,162 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 3,119 
กิโลกรัมตอไร  หอมแดงเปนพืชเศรษฐกิจสํา คัญที่ ทํารายได เขาจังห วัด ป  2551 เปนเงิน 
1,076,500,642 บาท ป 2552 เปนเงิน 733,023,760 บาท ป 2553 เปนเงิน 2,296,999,454 บาท 
ป 2554 เปนเงิน 1,813,734.75 บาท ป 2555 เปนเงิน 1,322,662,200 บาท และป 2556 เปนเงิน 
1,237,948,440 บาท ซึ่งมากเปนอันดับสองรองจากขาว แตหอมแดงศรีสะเกษ มักประสบปญหา
ราคาตกตํ่าเกือบทุกปมากบางนอยบาง จากปจจัยหลายประการ ทั้งการผลิตและการตลาด ซึ่งจังหวัด
ไดกําหนดแนวทางแกไขปญหาทั้งระยะสั้น และระยะยาวโดยตลอด เริ่มต้ังแตปการผลิต 2544/2545 
และไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการแกไขปญหาหอมแดงอยางย่ังยืน โดยกําหนดแนวทาง ดังน้ี 

(1) สงเสริมการผลิตหอมแดงคุณภาพและไดการรับรองมาตรฐาน GAP 
(2) เกษตรกรตองข้ึนทะเบียนผูปลูกหอมแดงทุกรายเพื่อใชในการ

วางแผนการผลิต และการทยอยผลผลิต 
(3) มีการรวมกลุมผลิต และจําหนาย 
(4) ประชาสัมพันธใหเกษตรกรเก็บเกี่ยวหอมแดงตามอายุ 70–80 วัน 

จะไดหอมแดงที่แกจัดและผึ่งใหแหงไมนอยกวา 18 วัน 
สวนกระเทียมของศรีสะเกษ เปนที่ยอมรับเรื่องคุณภาพมานาน  

จนเปนที่รูจักกันโดยทั่วไปวาเปนกระเทียมที่มีกลิ่นหอมแรงและเก็บไวไดนาน ปลูกมากที่ อําเภอกันทรลักษ 
อําเภอศรีรัตนะ อําเภอขุนหาญ และอําเภอกันทรารมย ใหผลผลิตมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และมีการแปรรูปผลผลิต กระเทียมโทนดองนํ้าผึ้ง OTOP ช้ันเย่ียมของกลุมแมบานบานกลวย ตําบล
สระเยาว อําเภอศรีรัตนะ  

ศรีสะเกษน้ีเปนดินแดนมหัศจรรย เพราะนอกจากเปนแหลงผลิต 
ขาวหอมมะลิคุณภาพมาตรฐาน หอม–กระเทียมพันธุดีหน่ึงเดียวและใหผลผลิตมากที่สุดของ 
ประเทศไทยแลว ยังเปนจังหวัดที่รวมผลไมคุณภาพดีเย่ียมแทบทุกชนิดจากทุกภาคของไทยมาไวที่น่ี 
พื้นดินอุดมสมบูรณ ที่ไดรับความเย็นชุมช้ืนจากแนวปาบนเทือกเขา 

3) กําลังแรงงาน 
(1) ภาวการณการทํางาน 

ก. การมีงานทํา 
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ผูมีงานทํา 909,672 คน (ไตรมาสที่ 2 เดือนเมษายน–
มิถุนายน 2556) พบวา ทํางานภาคเกษตรกรรม 581,853 คน คิดเปนรอยละ 64.75 ของผูทํางาน
ทั้งหมด สวนผูมีงานทํานอกภาคเกษตร 316,771 คน คิดเปนรอยละ 35.25 

ข. การวางงาน 
จังหวัดศรีสะเกษ มีผูวางงาน 9,746 คน (ไตรมาสที่ 2 

เดือนเมษายน–มิถุนายน 2556) 
(2) การเลิกจาง 

สถานประกอบกิจการปดกิจการ 1 แหง คือ บริษัท นีโอดอรน 
จํากัด ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผาสงออก มีลูกจางทั้งหมด 71 คน ภายหลังจากปดกิจการนายจาง
ใหลูกจางรับงานไปทําที่บาน โดยยายจักรไปใหลูกจางที่บาน ต้ังแตวันที่ 30 ธันวาคม 2555 และจาย
คาจางเปนรายช้ินในอัตรา 1.5 เทา ของคาจางเดิมที่เคยไดรับ ปรากฏวามีลูกจางรับงานไปทําที่บาน
ประมาณรอยละ 80 ของลูกจางทั้งหมด6 

4) การทองเที่ยว 
(1) แหลงทองเที่ยวที่สําคัญ 

จังหวัดศรีสะเกษเปนจังหวัดที่เปนแหลงอารยธรรมขอมโบราณ 
จะเห็นจากโบราณสถานและโบราณวัตถุหลายแหงที่มีความสําคัญและเปนที่นาสนใจอยางย่ิง เชน 
ปราสาทสระกําแพงใหญ ปราสาทปรางคกู ธาตุบานปราสาท หรือปราสาทหวยทับทัน ปราสาท
ตําหนักไทร หรือปราสาททามจาม วัดปามหาเจดียแกว (วัดลานขวด) ผามออีแดง พระธาตุเรืองรอง 
สวนสมเด็จศรีนครินทร นํ้าตกหวยจันทร และอางเก็บนํ้าหวยศาลา 

ปราสาทสระกําแพงใหญ เปนปราสาทขอมโบราณขนาดใหญ
ที่สุดในจังหวัดศรีสะเกษ ต้ังอยูในเขตเทศบาลตําบลสระกําแพง อําเภออุทุมพรพิสัย หางจากตัวจังหวัด 
ประมาณ 20 กิโลเมตร 

ปราสาทหวยทับทัน (ธาตุบานปราสาท) เปนปราสาทโบราณ 
ที่สรางข้ึนในสมัยพระเจาสุริยวรมันที่ 1 ราวพุทธศตวรรษที่ 16 ใชเปนที่ประดิษฐานเทพเจาตีมูรติ 
ต้ังอยูที่วัดปราสาทพนาราม บานปราสาท หมู 12 ตําบลปราสาท อําเภอหวยทับทัน หางจากตัวจังหวัด 
ประมาณ 39 กิโลเมตร 

พระธาตุเรืองรอง เปนพระธาตุแบบศิลปะพื้นบาน จํานวน 6 ช้ัน 
ประดิษฐานพระธาตุของพระอรหันต และเปนที่ต้ังของพิพิธภัณฑพื้นบานสี่เผา ( สวย เขมร ลาว เยอ ) 
ต้ังอยูที่วัดบานสรางเรือง ตําบลหญาปลอง อําเภอเมืองศรีสะเกษ หางจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ 
ประมาณ 10 กิโลเมตร 

สวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ เปนสวนสาธารณะขนาด 
234 ไร ต้ังอยูใจกลางเมืองศรีสะเกษ เปนสวนสมเด็จพระศรีนครินทรแหงแรกของไทย และเปนสวน 
ที่มีตนลําดวนมากที่สุดในประเทศ มีจํานวนกวา 50,000 ตน และภายในสวนฯ เปนสถานที่ต้ังของ

                                                
6
 สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2556 ไมมีสถานการณเลิกจาง 
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สวนสัตว ซึ่งจัดแสดงพันธุสัตวไวจํานวนมาก อาทิ กวาง นกกระจอกเทศ จระเข ฮิปโปโปเตมัส และ
นกประเภทตาง ๆ  

ศูนยแสดงพันธุสัตวนํ้าศรีสะเกษ (SISAKET AQUARIUM)  
เปนศูนยแสดงพันธุสัตวนํ้าแหงแรกในอีสานใต ต้ังอยูที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา หรือที่เรียกกันวา เกาะกลางนํ้าหวยนํ้าคําใช
งบประมาณในการกอสรางประมาณ 100 ลานบาทเศษ ใชเวลาในการกอสรางกวา 1 ป เปดใหเขาชม
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2554 ซึ่งตรงกับวันเด็กแหงชาติ จัดแสดงทั้งพันธุสัตวนํ้าจืด และนํ้าเค็ม 
ภายในอาคารแสดงพันธุสัตวนํ้า จะมีการจัดแสดงพันธุสัตวนํ้าหาชมไดยากกวา 101 ชนิด ปลานํ้าจืด 
79 ชนิด ปลานํ้าเค็ม 22 ชนิด ซึ่งผูเขาชมสามารถชมสัตวนํ้าผานอุโมงคแกวใตนํ้ายาว 24 เมตร  
ใตบอปลาขนาดใหญ สําหรับคาเขาชมน้ันจัดเก็บอยูที่ เด็ก 20 บาท ผูใหญ 30 บาท 

ผามออีแดง สุดเขตของดินแดนไทยกอนข้ึนสูปราสาทเขา 
พระวิหาร เขตแดนของราชอาณาจักรกัมพูชา คือ ผามออีแดง ผาหินสีแดง สุดทางหลวงหมายเลข 
221 มีลักษณะเปนลานหินธรรมชาติ แวดลอมดวยขุนเขาและผาสูง ผูที่ไปถึงผามออีแดงแตเชา จะได
สัมผัสบรรยากาศของแสงแดดออนกระทบสายหมอกที่ลอยลองเหนือปาเขาบนแผนดินดานกัมพูชา 
มองเห็นไปไกลสุดสายตา อากาศสดช่ืน ทัศนียภาพสวยงามใหอาบลมหมเมฆ เก็บภาพเปนความทรงจํา
ประทับใจไปแสนนาน ที่น่ีจึงนับไดวาเปนจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตยรุงอรุณที่ดีที่สดุแหงหน่ึงใน
ภาคอีสาน ธงไทยโบกสะบัด อยูที่ “ผาชูธง” ประกาศอาณาเขตประเทศไทย ใหความรูสึกอบอุนที่ไดยืน 
บนแผนดินของเรา สําหรับผูที่ไมไดข้ึนไปชมปราสาทเขาพระวิหาร สามารถชมความงามของปราสาท
ซึ่งอยูหางออกไป 1 กิโลเมตร ไดจากจุดชมทัศนียภาพฝงไทยเดินลัดเลาะลงบันไดตามหนาผาลงไป  
ชมภาพปริศนาภาพนางอัปสราบนผาหินเกาแกที่สุดในประเทศไทย ใหนาฉงนใจวาเหตุใดจึงได 
สลักภาพไว ณ ผาหินแหงน้ี ชมภาพสลักแลวข้ึนไปกราบสักการะพระพุทธรูปนาคปรก ที่ประดิษฐาน
อยูในวิหารบริเวณใกล ๆ กันดวย 

นํ้าตกภูลออ อยูในเขต ตําบลเสาธงชัย อําเภอกันทรลักษ  
หางจากหนวยพิทักษปาภูดินนอยประมาณ 4 กิโลเมตร มีถนนไปที่นํ้าตกภูลออประมาณ 3 กิโลเมตร 
และเดินเทาตอเขาไป สําหรับผูรักธรรมชาติ ถาไดสัมผัสสภาพปาที่รมรื่น สายนํ้าไหลหลั่งจากผา 
ลดหลั่นลงมาเปนธารนํ้าใสไหลผานบนลานหินเปนที่ลงเลนนํ้าคลายรอนไดไมแพผืนปาใหญในภูมิภาค
อื่นของประเทศไทย 

นํ้าตกสําโรงเกียรติ อยูที่บานสําโรงเกียรติ ตําบลบักดอง อําเภอ
ขุนหาญ ซึ่งในบริเวณน้ีเปนที่ต้ังสวนรุกขชาติ 100 ป กรมปาไม และสํานักงานเขตรักษาพันธุสัตวปา
พนมดงรัก เปนสถานที่ทองเที่ยวพักผอนชมธรรมชาติ ศึกษาพรรณไม และเลนนํ้าไดตลอดทั้งป  

นํ้าตกวังใหญ สวนหน่ึงของลําหวยขยูง ในเขตอําเภอกันทรลักษ 
ชวงลําหวยเหนือนํ้าตกเปนแหลงรวมฝูงปลาจาดฝูงใหญ สวยงามใหชม (หางจากบานสําโรงเกียรติ 14 
กิโลเมตร ลาดยาง หางจากอําเภอขุนหาญ 25 กิโลเมตร) 

นํ้าตกหวยจนัทร (นํ้าตกกันทรอม) อยูหางจากอําเภอขุนหาญ 
24 กิโลเมตร หางจากตัวจังหวัด 85 กิโลเมตร ริมทางหลวงหมายเลข 2236 เสนทางกันทรอม– 
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บานสําโรงเกียรติ เปนนํ้าตกที่สวยงามไหลลดหลั่นมาตามช้ันหิน มีนํ้ามากในชวงเดือนกันยายน–
กุมภาพันธ บริเวณรมรื่นดวยพันธุไมปานานาชนิด เหมาะสําหรับการพักผอนหยอนใจ 

หลวงพอโตคูบาน ใกลกับตลาดสดเปนวัดมหาพุทธารามหรือ 
วัดหลวงพอโต พระคูบานคูเมืองศรีสะเกษมาแตโบราณ เขาไปกราบหลวงพอโต เพื่อความเปน 
สิริมงคลของชีวิต ในพระอุโบสถที่สงบเงียบ หลวงพอโตหรือพระพุทธมหามุนีเปนพระพุทธรูปเกาแก
คนพบเมื่อ พ.ศ. 2328 เมื่อพระยาวิเศษภักดี (ชม) เจาเมืองศรีสะเกษคนที่ 2 ไดยายเมืองศรีสะเกษ 
จากที่ต้ังเดิมบานโนนสามขาสระกําแพงมาต้ังที่บริเวณที่เปนศาลหลักเมืองในปจจุบัน ระหวางสรางเมือง  
มีคนพบหลวงพอโต อยูกลางปาแดง จึงไดใหสรางวัดข้ึนบริเวณที่พบหลวงพอโต ต้ังช่ือวา “วัดพระโต 
หรือวัดปาแดง” ซึ่งเจาเมืองศรีสะเกษทุกคนไดอุปถัมภทํานุบํารุงเสมือนเปนวัดคูเมืองศรีสะเกษ 
มาโดยตลอด ในป 2490 ไดเปลี่ยนช่ือใหมเปน “วัดมหาพุทธาราม”  

(2) เทศกาลและงานประเพณี 
งานวันดอกลําดวนบาน (The Lamduan Ban Fair) 
จัดข้ึนชวง : เดือนมีนาคม 
สถานที่ : สวนสมเด็จศรีนครินทร  
งานปกติเริ่มตนในสัปดาหแรกของเดือนมีนาคม ข้ึนพรอมกับ

การบานของดอกลําดวนทามกลางความงามของดงลําดวนที่มีมากกวา 40,000 ตน ที่ผลิดอกเบงบาน 
สงกลิ่นหอมไปทั่วทั้งบริเวณบนเน้ือที่ 237 ไร กิจกรรมประกอบดวย การสาธิตศิลปะและวัฒนธรรม
ของชนกลุมนอย อาทิเชน เขมร ลาว เปนตน ภายในงานมีรานหัตถกรรมทองถ่ินการแสดงละคร แสง 
สี เสียง 

งานเงาะและทุเรียนจังหวัดศรีสะเกษ  
(The Si Saket Rambutan–Durian Fair) 
จัดข้ึนชวง : เดือนมิถุนายน–กรกฎาคม 
สถานที่ : บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  
จัดข้ึนในชวงวันที่ 25 มิถุนายน–1 กรกฎาคมของทุกป ภายในงาน

พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ การออกรานจําหนายผลผลิตทางการเกษตร การออกรานจําหนาย
มหกรรมสินคาผลิตภัณฑทางการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชน การประกวดขบวนแหรถตกแตงดวย
ผลไม การประกวดธิดาชาวสวน 

ว่ิงฮาลฟและควอเตอรมาราธอนสูผามออีแดง  
(Half and Quarter Marathons to Pha Moh E–Daeng)  
จัดข้ึนชวง : เดือนสิงหาคมจัดข้ึนในวันอาทิตย สัปดาหที่สาม

ของเดือนสิงหาคมของทุกป บนเสนทางข้ึนสูเขาพระวิหาร ระหวางหมูบานภูมิซรอล–ผามออีแดง 
อําเภอกันทรลักษ เปนเสนทางที่ตองว่ิงฝาสายหมอกในชวงปลายฤดูฝนที่ทาทายและมีความสวยงาม 

 
ศรีสะเกษจึงเปนจังหวัดชายแดนในภาคอีสานตอนลาง ที่เต็มไปดวยเรื่องราวทาง

ประวัติศาสตร อารยธรรม และศิลปวัฒนธรรมของหลากหลายชนชาติ โดยเฉพาะขอมโบราณ  
ที่ผสมผสานเขากับวิถีชีวิตพื้นบานแบบไทยอีสานไดอยางลงตัวและกลมกลืน มีเอกลักษณโดดเดนและ
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นาสนใจ ศรีสะเกษยังมีทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งปาไม แหลงนํ้า พืชพรรณ และสัตวปานานาชนิด  
อันเปนทั้งสิ่งที่หลอเลี้ยงชาวเมืองมาเปนเวลาชานาน และเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงามและไมควร
มองขาม 

ปจจุบัน จังหวัดศรีสะเกษแบงเขตการปกครองออกเปน 20 อําเภอ 2 กิ่งอําเภอ 
ไดแก อําเภอเมืองศรีสะเกษ อําเภอยางชุมนอย อําเภอกันทรารมย อําเภอกันทรลักษ อําเภอขุขันธ 
อําเภอไพรบึง อําเภอปรางคกู อําเภอขุนหาญ อําเภอราษีไศล อําเภออุทุมพรพิสัย อําเภอบึงบูรพ 
อําเภอหวยทับทัน อําเภอโนนคูณ อําเภอศรีรัตนะ อําเภอนํ้าเกลี้ยง อําเภอวังหิน อําเภอภูสิงห อําเภอ
เมืองจันทร อําเภอเบญจลักษ อําเภอพยุห กิ่งอําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ และกิ่งอําเภอศิลาลาด 

1.1.3 จังหวัดสุรินทร 
จังหวัดสุรินทร มีสภาพภูมิศาสตรที่มีอาณาเขตตอเน่ืองกับพื้นที่ที่เคยเปนอาณาจกัร

ขอมโบราณ ทําใหชุมชนในจังหวัดสุรินทรไดรับวัฒนธรรมขอมมาโดยตลอดต้ังแตในชวงพทุธศตวรรษที ่12 
เปนตนมา มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดบุรีรัมย
และติดตอกับจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา สินคาสงออกสวนใหญเปนสินคาเกษตรกรรมที่
แปรรูปแลวและเปนวัตถุดิบ ไดแก ขาว ปอแกว มันสําปะหลัง โคและกระบือ สุกร ไหม หัวผักกาด 
ฯลฯ มีการคาบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา ณ จุดผานแดนถาวรชองจอม–โอรเสม็ด โดยอุตสาหกรรม 
ที่สําคัญของจังหวัด เปนอุตสาหกรรมทางดานการเกษตร อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑจากไม 
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอโลหะ โครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดสุรินทรข้ึนอยูกับดานการ
ขายสงขายปลีก ดานการเกษตรและดานการศึกษา จังหวัดสุรินทรเปนจังหวัดที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมประเพณีและความเปนอยูโดยกลุมชาติพันธุของคนสุรินทรมี 3 กลุมชาติพันธุ คือ เขมร 
ลาว และกูย มีความตางตรงการใชภาษาทองถ่ินเทาน้ัน แตประชากรทั้งหมดมีความเปนอยูที่เรียบงาย 
มีความสามัคคี ตางไดรักษาวัฒนธรรม ประเพณีภาษาของตนไวเปนอยางดีและเปนเอกลักษณที่โดดเดน 
จังหวัดมีสถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่เปดการสอน ระดับอุดมศึกษา 6 แหง โรงเรียน 85 แหง 

จังหวัดสุรินทร มีเน้ือที่ประมาณ 8,124 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5 ลานไร 
เปนจังหวัดที่มีขนาดใหญเปนอันดับที่ 24 ของประเทศ ลักษณะพื้นที่ทางตอนใตบริเวณที่ติดตอกับ
ราชอาณาจักรกัมพูชา เปนปาทึบและภูเขาสูงสลับซับซอน ถัดมาเปนที่ราบสูงลูกคลื่นลอนลาด 
ตอนกลางของจังหวัดเปนที่ราบลุมเปนสวนใหญ ทางตอนเหนือเปนที่ราบลุมแมนํ้า มีลํานํ้าที่สําคัญ 
คือ แมนํามูล ลํานํ้าชี และหวยเสนง 

1.1.3.1 ประวัติความเปนมา 
เปนจังหวัดที่มีประวัติศาสตรความเปนมาอันยาวนานจังหวัดหน่ึง  

แตไมปรากฏหลักฐานที่แนนอนวามีประวัติศาสตรความเปนมาอยางไร อาศัยเพียงขอสันนิษฐานของ
นักประวัติศาสตร นักโบราณคดี ตลอดจนคําบอกเลาของผูสูงอายุที่เลาตอ ๆ กันมา โดยเช่ือกันวา
เมืองสุรินทรถูกสรางข้ึนเมื่อประมาณ 2,000 ปลวงมาแลว ในสมัยที่พวกขอมมีอํานาจอยูในบริเวณน้ี
เมื่อขอมเสื่อมอํานาจลง เมืองสุรินทรไดถูกทิ้งรางจนกลายเปนปาดงอยูนาน จนกระทั่งป พ.ศ. 2306 
ไดยายหมูบานจากบานเมืองที มาต้ังอยูบริเวณบานคูประทาย บริเวณซึ่งเปนที่ต้ังเมืองสุรินทรใน
ปจจุบันน้ี และถูกปรับช่ือเปน “เมืองประทายสมันต” และเลื่อนบรรดาศักด์ิหลวงสุรินทรภักดี เปน
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พระสุรินทรภักดีศรีณรงคจางวาง ใหเปนเจาเมืองปกครอง ในป 2329 รัชกาลที่ 1 ไดทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหเปลี่ยนช่ือ “เมืองประทายสมันต” เปน “เมืองสุรินทร” ตามสรอยบรรดาศักด์ิของเจาเมือง 

สุรินทรจึงเปนจังหวัดที่มีประวัติศาสตรความเปนมาอันยาวนานจังหวัดหน่ึง 
สันนิษฐานวาสรางข้ึนเมื่อประมาณ 2,000 ปกอน ในยุคขอมเรืองอํานาจในภูมิภาคน้ี ตอมาเมื่อ
อาณาจักรขอมเสื่อมอํานาจลง เมืองดังกลาวก็ถูกทิ้งรางไปเปนเวลานาน 

จังหวัดสุรินทร เปนหน่ึงในจังหวัดชายแดนของภาคอีสานตอนลาง หรือ 
“อีสานใต” ที่นอกจากจะเต็มไปดวยเรื่องราวทางประวัติศาสตร อารยธรรม และศิลปวัฒนธรรมของ
หลากหลายชนชาติ โดยเฉพาะวัฒนธรรมขอมโบราณ ที่หลอหลอมและผสมผสานเขากับวัฒนธรรม ไทย 
ถ่ินอีสานจนมีความเปนเอกลักษณและโดดเดนแลว ยังมีช่ือเสียงเปนพิเศษในดานการเลี้ยงชาง  
จนไดช่ือวาเมือง “สุรินทรถ่ินชางใหญ” 

1.1.3.2 อาณาเขต 
ทิศเหนือ  ติดตอกับ จังหวัดรอยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม 
ทิศใต  ติดตอกับ ประเทศกัมพูชา 
ทิศตะวันออก  ติดตอกับ จังหวัดศรีสะเกษ 
ทิศตะวันตก  ติดตอกับ จังหวัดบุรีรัมย 

1.1.3.3 เทศกาลและงานประเพณี 
งานแสดงชางสุรินทร (The Surin Elephant Round–Up) 
จัดข้ึนชวง : เดือนพฤศจิกายน 
จังหวัดสุรินทรน้ันมีชางเปนสัตวคูบานคูเมืองมาแตโบราณ ในอดีตไดจับ

ชางปามาฝกเพื่อใชงานในดานตาง ๆ เชน การพาหนะ การขนสง รวมถึงชางยังมีบทบาทในการ
ประกอบพิธีทางศาสนาและวัฒนธรรม ทําใหมีการจัดการแสดงชางครั้งแรกต้ังแตป พ.ศ. 2503 และ
กลายเปนที่รูจักของชาวไทยและตางชาติเปนตนมาจนถึงปจจุบัน งานน้ีจัดชวงประมาณกลางเดือน
พฤศจิกายน ชวนใหดึงดูดนักทองเที่ยวตางชาติมากมาย มีกิจกรรมเกี่ยวกับชางและคนเลี้ยงชาง  
พรอมการแสดงทองถ่ินอันนาประทับใจของชาวเมือง 

1.1.3.4 ดานสินคาสงออกสวนใหญเปนสินคาเกษตรกรรมที่แปรรูปแลวและเปน
วัตถุดิบ ไดแก ขาว ปอแกว มันสําปะหลัง โคและกระบือ สุกร ไหม หัวผักกาด ฯลฯ มีการคาบริเวณ
ชายแดนไทย–กัมพูชา ณ จุดผานแดนถาวรชองจอม–โอรเสม็ด โดยอุตสาหกรรมที่สําคัญของจังหวัด 
เปนอุตสาหกรรมทางดานการเกษตร อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑจากไม อุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมอโลหะ โครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดสุรินทรข้ึนอยูกับดานการขายสงขายปลีก  
ดานการเกษตรและดานการศึกษา จังหวัดสุรินทรเปนจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ประเพณีและความเปนอยูโดยกลุมชาติพันธุของคนสุรินทรมี 3 กลุมชาติพันธุ คือ เขมร ลาว และกูย ม ี
ความตางตรงการใชภาษาทองถ่ินเทาน้ัน แตประชากรทั้งหมดมีความเปนอยูที่เรียบงาย มีความ
สามัคคีตางไดรักษาวัฒนธรรม ประเพณีภาษาของตนไวเปนอยางดีและเปนเอกลักษณที่โดดเดน 
จังหวัด มีสถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่เปดการสอน ระดับอุดมศึกษา 6 แหง โรงเรียน 85 แหง 
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1.2  ความเปนมา ยุทธศาสตร และความสําคัญของพ้ืนท่ี 
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญในการเช่ือมตอกับ

ยุทธศาสตรชาติ 20 ปในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติ โดยในแตละยุทธศาสตร
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดกําหนดประเด็นการพัฒนาสําคัญที่ตองดําเนินการใหเห็นผลเปน
รูปธรรมในชวง 5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพื่อเตรียมความพรอมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยาง
เหมาะสม นําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ ย่ังยืนของสังคมไทย ซึ่งยุทธศาสตรดังกลาว 
ประกอบดวย  

ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลาในสังคม  
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน  
ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน  
ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สูความมั่งค่ัง

และย่ังยืน  
ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส  
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตรที่ 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา  
ในดานยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของไทย ถือไดวา “ประเทศไทย 

มีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” เปนกรอบของยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 โดยยึดหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ย่ังยืน” และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”  
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร 10 ยุทธศาสตรดังกลาวในการขับเคลื่อนประเทศ โดยแบงเปน 6 
ยุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ 4 ยุทธศาสตรที่เปนปจจัยสนับสนุน มั่นคง มั่งค่ัง 
ย่ังยืน เปนกลยุทธที่ใชในการสรางมูลคาในการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบนพื้นฐานการพัฒนา
ชุมชน สังคม และทุนมนุษย ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม อัตลักษณความเปนไทย ทุนทาง
วัฒนธรรม ความคิดสรางสรรค ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศไทย ประเด็นการพัฒนาเพื่อนําไปสู “มั่งค่ัง” น้ันคือ รูปแบบของการพัฒนาเพื่อนําไปสู
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จากการเพิ่มผลิตภาพ
การผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม” โดยทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
ไดมุงเนนการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึง เพื่อเพิ่มขยายฐานกลุม
ประชากรช้ันกลางใหกวางข้ึน โดยกําหนดเปาหมายในการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม 
และรายไดของกลุมประชากร รายไดตํ่าสุดรอยละ 40 ใหสูงข้ึน นอกจากน้ี การเพิ่มผลิตภาพการผลิต
บนฐานของการใชภูมิปญญาและพัฒนานวัตกรรมนับเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาใน
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ระยะตอไปสําหรับทุกภาคสวนในสังคมไทย โดยที่เสนทางการพัฒนาที่มุงสูการเปนประเทศที่พัฒนา
แลวน้ัน กําหนดเปาหมายทั้งในดานรายได ความเปนธรรม การลดความเหลื่อมลาและขยายฐาน 
คนช้ันกลาง การสรางสังคมที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ควบคู
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและเนนความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

ภาคอสีาน หรือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนภูมิภาคหน่ึงในประเทศไทยที่มีเน้ือที่ที่ใหญที่สุด 
มีพื้นที่ครอบคลุมถึง 20 จังหวัด แบงเปนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางน้ันแบงกลุม
จังหวัดเปนกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ประกอบดวย จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดสุรินทร โดยใหจังหวัดนครราชสีมาเปนศูนยปฏิบัติการของ
กลุมจังหวัด และกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ประกอบดวย จังหวัดยโสธร จังหวัด
ศรีสะเกษ จังหวัดอํานาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี โดยใหจังหวัดอุบลราชธานีเปนศูนย
ปฏิบัติการของกลุมจังหวัด ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีษะเกษ จังหวัดบุรีรัมย และจังหวัด
สุรินทรอยูในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง น้ัน มีวิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็น
ยุทธศาสตร ดังน้ี 

วิสัยทัศน “เศรษฐกิจการคากลุมจังหวัดกาวหนาดวยนวัตกรรม และเช่ือมโยงการคา
ทองถ่ินสูตลาดโลก”  

พันธกิจ (1) พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถใหกับเศรษฐกิจการคาของกลุมจังหวัด โดยใช
เทคโนโลยีนวัตกรรมผสมผสานกับภูมิปญญาและศักยภาพของทองถ่ิน (2) สงเสริมการกระจาย
ผลประโยชนทางการคาในทองถ่ินใหเปนธรรมและทั่วถึง (3) เช่ือมโยงเศรษฐกิจการคาภายในกลุม
และระหวางกลุมจังหวัด ตลาดอาเซียนและเวทีโลก (4) พัฒนาระบบงาน องคกรและบุคลากรสู 
ความเปนเลิศและมีความโปรงใส  

ประเด็นยุทธศาสตร (1) การเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันทางการคาของ 
กลุมจังหวัด (Competitiveness) (2) การสรางโอกาสและความเปนธรรมทางการคาในกลุมจังหวัด 
(Commercial Opportunity) (3) การสงเสริมการคาสูตลาดอาเซียน ตลาดโลก และตลาดดิจิทัล 
(Connectivity) (4) การเพิ่มสมรรถนะในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการคากลุมจังหวัด 
(Capability)  

จากการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร และจังหวัดบุรีรัมย 
จะเห็นไดวา โดยพื้นฐานพื้นที่จังหวัดน้ันดานการขาดแคลนนํ้า ดินคุณภาพตํ่า ประสบอุทกภัยและภัยแลง 
มีปญหาทั้งในดานความยากจน แตมีความพรอมดานสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังน้ัน  
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางไปสูความ “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” 
จําเปนจะตองแกไขปญหาพื้นฐานควบคูไปกับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใชความรูเทคโนโลยี นวัตกรรม 
และความคิดสรางสรรคในการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในใหมีการเจริญเติบโตได
อยางเต็มศักยภาพ พรอมทั้งการแสวงหาโอกาสการนําความรู ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ภายนอกมาชวยขับเคลื่อน เชน โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงขนาดใหญ 
ที่เช่ือมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงขายระบบการคมนาคมขนสงและพื้นที่เศรษฐกิจหลักของ
ประเทศ รวมทั้งการใชประโยชนจากการเช่ือมโยงและขอตกลงกับประเทศเพื่อนบานในกลุม 
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อนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง ที่กําลังมีการเจริญเติบโตมาเสริมสรางการพัฒนาใหม  ๆ ใหแกภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง โดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอมเพื่อใหมีพัฒนาศักยภาพจังหวัด ภูมิภาค และ
ลดความเหลื่อมล้ํากับภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศไดอยาง “ย่ังยืน” 

 
1.3  ประเด็นศึกษาหลัก เรื่อง ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของไทย 

ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมเปนรากฐานของการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ระบบเศรษฐกิจจะตองสามารถสรางใหเกิดเสถียรภาพและมีภูมิคุมกันที่เอื้อตอการปรับตัวเมื่อไดรับ
ผลกระทบจากภาวะผันผวนของระบบเศรษฐกิจโลก รวมทั้งจะตองมีสมรรถนะและขีดความสามารถ
ในการแขงขันสูง ทั้งน้ี จะตองใหความสําคัญตอการเช่ือมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศและภายนอก
ประเทศอยางมีประสิทธิภาพและรูเทาทัน มีการปรับโครงสรางการผลิต โดยใชเทคโนโลยีและ
วิทยาการสมัยใหมเพื่อเพิ่มผลผลิตแทนการเพิ่มการใชปจจัยการผลิต กอใหเกิดการเช่ือมโยงกิจกรรม
ในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ รวมทั้งเช่ือมโยงธุรกิจขนาดใหญกับธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมอยางสมดุล เพื่อสรางมูลคาเพิ่มของภาคการผลิตและบริการที่ตรงกับความตองการของ
ตลาดภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนสรางความแปลกใหมเพื่อนําตลาด นําไปสูการเพิม่การจางงาน 
การยกระดับรายไดที่แทจริงและคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ 

ในปจจุบัน ปจจัยที่มีความสําคัญตอการปรับโครงสรางและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศในระยะยาวยังมีประสิทธิภาพตํ่า โดยเฉพาะอยาง ย่ิง ศักยภาพของคน 
ความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความสามารถดานการบริหารจัดการ และบริการ
โครงสรางพื้นฐานที่คุณภาพไมดีพอ การเสริมสรางใหปจจัยเหลาน้ีมีคุณภาพและเพียงพอเปนเรื่องที่มี
ความสําคัญและตองทําใหเกิดข้ึนใหได เน่ืองจากเปนปจจัยที่จะทําใหภาคการผลิตมีความเขมแข็งและ
สามารถแขงขันไดอยางย่ังยืน ทั้งน้ี การฟนฟูเศรษฐกิจโดยการสรางเสถียรภาพและความเช่ือมั่นตอ
ระบบเศรษฐกิจโดยรวมไมอาจบรรลุวัตถุประสงคโดยอาศัยนโยบายและมาตรการระดับมหาภาค 
โดยลําพัง จึงจําเปนตองคํานึงถึงแนวทางการพัฒนาใหเกิดความเขมแข็งตอธุรกิจพื้นฐานดานการผลิต 
การคา และบริการ 

ภาคการผลิต ในชวงที่ผานมามีการปรับตัวที่คอนขางชาเมื่อเปรียบเทียบกับภาวะที่โลก
ปรับเปลี่ยนเขาสูระบบเศรษฐกิจที่อาศัยฐานความรูเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนา เน่ืองจาก
ประสิทธิภาพการผลิตทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมยังอยูในระดับตํ่ากวาประเทศคูแขง โดย 
พืชเกษตรหลักไมสามารถแขงขันได มีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางสิ้นเปลือง ขาดการอนุรักษฟนฟู
อยางเปนระบบ โดยเฉพาะที่ดินและทรัพยากรนํ้า กอใหเกิดความเสื่อมโทรมของฐานการผลิตและเปน
ปญหาตอเน่ืองดานเศรษฐกิจและสังคม สงผลกระทบตอการพัฒนาที่ย่ังยืนในระยะยาว อีกทั้งสถาบัน
เกษตรกรยังขาดความเขมแข็งในการมีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและภาคการเกษตร
โดยรวม ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมีตนทุนในกระบวนการผลิตสูง เน่ืองจากแรงงานขาดทักษะและ
ไมสามารถปรับใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผลิตภัณฑมีคุณภาพตํ่า ขาดการออกแบบที่ดี รวมทั้งระบบ
โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกไมมีคุณภาพ นอกจากน้ียังมีจุดออนในดานการสราง
มูลคาเพิ่มของภาคการผลิต ขาดการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนและอุตสาหกรรมตอเน่ือง 
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญยังออนแอ และขาดกลไกที่จะประสานเช่ือมโยงธุรกิจ
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ขามชาติในการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับทักษะฝมือแรงงาน รวมทั้งผูประกอบการของไทย 
สวนใหญยังไมสามารถปรับตัวเพื่อการแขงขันในตลาดที่มีพลวัตและผันผวนสูงข้ึนได 

ในดานบริการ แมวาการทองเที่ยวจะเปนแหลงทํารายไดและการจางงานที่สําคัญ แตก็ได
สงผลกระทบในเชิงลบทางสังคมและสิ่งแวดลอมหลายประการ อาทิ ความเสื่อมโทรมของแหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ รวมทั้งวิถีชีวิตและความเปนอยูของชุมชนทองถ่ินที่เปลี่ยนแปลงไป อยางไรก็ตาม 
ธุรกิจบริการที่ตอเน่ืองกับการทองเที่ยว ยังไมไดรับการพัฒนาใหเต็มศักยภาพ นอกจากน้ี ยังตอง
เผชิญกับขอจํากัดดานบริการการทองเที่ยวที่ไมเพียงพอและขาดคุณภาพ การเอารัดเอาเปรียบ
นักทองเที่ยว ความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ตลอดจนภาพพจนดานลบของประเทศดาน 
ยาเสพติดและโสเภณีเด็ก 

สําหรับดานการคา สินคาสงออกหลักสวนใหญเปนสินคาอุตสาหกรรมที่มีมูลคาเพิ่มตํ่าและ
สินคาเกษตรข้ันพื้นฐานโดยสินคาเกษตรแปรรูปประเภทอาหารและมิใชอาหารยังมีนอยประเภท  
ทําใหฐานสินคาสงออกคอนขางแคบ ขาดความหลากหลาย ขณะเดียวกันการสงออกยังตองพึ่งพิง
ตลาดหลัก ไดแก สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุน จึงมีโอกาสไดรับผลกระทบจากภาวะผันแปรทาง
เศรษฐกิจในตลาดหลักเหลาน้ีไดงาย ในขณะที่ประเทศไทยยังมีอํานาจการตอรองตํ่าในเวทีระหวาง
ประเทศ ทําใหไมสามารถขยายสวนแบงดานของตลาดสินคาสงออก รวมทั้งผลประโยชนทาง 
เศรษฐกิจอื่นได ความเปนเอกภาพในกรอบอาเซียนและความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน 
จึงมีความสําคัญในภาวะที่การรวมตัวทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคมีอิทธิพลตอการคาและการลงทุน
ของโลกสูงอยางที่เปนอยูในปจจุบัน 

การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมอยางย่ังยืน ในสวนการเพิ่ม
สมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จําเปนตองให
ความสําคัญกับการปรับโครงสรางการผลิตและการคาของประเทศใหดําเนินไปในทิศทางเดียวกันในการที่
จะใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดมูลคาเพิ่มในทุกข้ันตอนของการผลิตและการตลาด ในขณะเดียวกันตอง
คํานึงถึงการผสมผสานและความสอดคลองกับหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการสนับสนุน
และผลักดันใหเกิดการเพิ่มผลผลิตอยางเปนขบวนการในระดับชาติ การมีสวนรวมของทุกฝายใน
กระบวนการทํางาน การแบงปนประโยชนรวมกันของทุกฝายในสังคม สนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมใหสามารถพึ่งพาตนเอง รวมถึงการรับถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากธุรกิจขนาดใหญ 
โดยผสมผสานภูมิปญญาไทยกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม การพัฒนานวัตกรรมอยางตอเน่ือง 
และการปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพและความรวดเร็วของบริการโครงสรางพื้นฐาน ควบคูไปกับ
การพัฒนาความเช่ือมโยงดานเศรษฐกิจและสังคมเพื่อบรรลุผลประโยชนรวมกันกับประเทศเพือ่นบาน 

 



 

 

  
สวนที ่2 

ผลการศึกษาพืน้ที่ที่มีความเกี่ยวของกับยทุธศาสตร 
 
 
2.1  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

2.1.1 กรณีการเย่ียมคารวะและรับฟงบรรยาย “ยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนา
จังหวัดเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน” โดย นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง รองผูวาราชการจังหวัด
อุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา  

ยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขัน พบวา นโยบายผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี มีนโยบายมุงเนนจังหวัดอุบลราชธานี 
เปนจังหวัดแหงการทองเที่ยว (สรางแบรนด) และมีแนวทางพัฒนาผังเมืองรองรับการทองเที่ยว 
รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา การคา การลงทุน และ การแปรรูปดวยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันที่มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ 
มีความสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ยกตัวอยางแผนยุทธศาสตร
จังหวัดอุบลราชธานีใน 5 ปแรก ไดเนนความมั่นคงและปลอดภัย เปนจังหวัดแหงโอกาส มีการเปด
โอกาสใหนักลงทุนไดเขามาลงทุนดานการทองเที่ยว ดานเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
เชน ขาว ผลไม รวมทั้งการประมงนํ้าจืด เปนตน และแผนยุทธศาสตร 5 ปถัดไปของจังหวัด มีจุดเนน
พัฒนาระบบการกระจายสินคาและบริการ (Logistic) ดานการทองเที่ยวและการคา การเปน (Smart 
City) และ เปนศูนยกลางการประชุม (Mice) การจัดนิทรรศการขนาดใหญ เปนการสนับสนุนการ
ทองเที่ยวในรูปแบบของการจัดสัมมนา และที่สําคัญยังเปนศูนยกลางการคาชายแดนที่มีพรมแดนติด
กับประเทศกัมพูชา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อีกทั้งยังเปนศูนยกลางทาง
การแพทย (Hub) ในระยะ 5 ปถัดมา (ปที่ 15 ) มีจุดเนนการพัฒนาใหเปนเมืองแหงเทคโนโลยี  
ลดความแตกแยก ลดความเหลี่ยมล้ํา และปลอดจากการทุจริต คอรัปช่ัน และในระยะ 5 ปสุดทาย  
มีจุดเนน เปนศูนยกลางการกระจายสินคา เปนเมืองนาอยู และเมืองพลังงานสะอาด  

ขอคนพบและจุดเดน พบวา จังหวัดอุบลราชธานีมีศักยภาพและองคความรูได
ประสานความรวมมือกับเครือขายภาคีที่เกี่ยวของและเขาไปมีสวนรวมกับชุมชนทองถ่ินในการเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแขงขัน 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา พบวา จังหวัดอุบลราชธานีควรเช่ือมรอยทุกภาคสวน  
ที่ เกี่ยวของบูรณาการการทํางานรวมกันแบบองครวมทั้ งภายใน ภายนอกจังหวัดเพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแขงขัน 

2.1.2 กรณีศึกษาดูงาน สหกรณการเกษตรกันทรลักษณ จํากัด ธุรกิจผลิต จําหนาย และ
สงออกพืชผลการเกษตร ผลการศึกษาพบวา 

สหกรณการเกษตรกันทรลักษณ จํากัด มีความเขมแข็งดานการบริหารจัดการ 
สหกรณการเกษตรกันทรลักษณถือเปนกลไกสําคัญในการชวยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ในการรับซื้อผลผลติ
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ทางการเกษตรดวยรูปแบบการแทรกแซงราคา (รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรไมใหตํ่ากวาราคากลาง) 
และยังเปนแหลงสนับสนุนการลงทุนดานการเกษตร ทั้งการบริการสินเช่ือ และการใหเงินกูยืมเพื่อซื้อ
ปจจัยการผลิต เชน ปุย และเมล็ดพันธพืช 

ขอคนพบและจุดเดน พบวา สหกรณการเกษตรกันทรลักษณ มีกลไกเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเกษตรกรโดยการจัดฝกอบรมองคความรูในดานตาง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรใหมีความเปนอยู ในทางที่ ดี ข้ึนและมีทักษะในการพึ่ งพาตนเองและแข ง ขันได  
ในขณะเดียวกันสหกรณการเกษตรกันทรลักษณยังมีความสามารถทําธุรกิจขยายเครือขายสมาชิก 
และสหกรณยังทําหนาที่รับฝากเงินพัฒนาเปนกองทุน ทําธุรกิจซื้อผลผลิตทางการเกษตร แปรรูปขาว 
ธุรกิจแปรรูปอาหารสัตว รับซื้อยางพาราและสนับสนุนธุรกิจของชุมชน ไดแก ธุรกิจปมนํ้ามันบางจาก 
ทําใหสหกรณน้ีมีความแข็งแกรง สามารถมีอํานาจตอรองกับพอคาคนกลางและสูการแขงขันได  
จึงทําใหเกษตรกรมีความศรัทธาในองคกรแหงน้ี และรวมตัวกันในรูปแบบกลุมเครือขายอยางเหนียวแนน 
จนถึงในปจจุบัน มีโรงสีขาวเปนของตนเอง และมีกําลังความสามารถในการแทรกแซงราคายางพารา 
(ซื้อยางพาราในระดับราคาที่เกษตรกรพึงพอใจได) และยังสามารถทําโรงเรือนสําหรับเก็บสต็อก
ยางพารา และที่สําคัญสหกรณการเกษตรกันทรลักษณยังมีศูนยจําหนายสินคาที่เปนผลผลิต 
ทางการเกษตรและสินคาเบ็ดเตล็ดอื่น ๆรวมดวย และสหกรณการเกษตรกันทรลักษณแหงน้ี ยังเปนที่
รวบรวมทุเรียนเปนจุดจําหนาย เปนจุดนัดพบระหวางผูซื้อกับผูขาย และทุเรียนยังเปนสินค า 
ทางการเกษตรและพืชเศรษฐกิจ ที่สําคัญไดสรางช่ือเสียงและรายไดใหกับอําเภอกันทรลักษณ ทุเรียน
ที่ปลูกในพื้นที่ดินภูเขาไฟจึงมีรสชาติและกลิ่นที่มีเอกลักษณ ไมมีกลิ่นฉุน เหมาะกับลูกคาที่ชอบ
รสชาติแบบน้ี สิ่งที่กลาวมาขางตน ถือเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหสหกรณไดประสบผลสําเร็จในดาน 
การจัดการไดรับความรวมมือจากสมาชิกเกษตรกร ปะกอบกับการบริหารจัดการของคณะผูบริหาร 
อีกทั้งการสะสมองคความรูที่เอื้อตอการประกอบการทําใหเกิดความเขมแข็งและพึ่งตนเองได 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา พบวา สหกรณการเกษตรกันทรลักษณ ควรยกระดับ
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรในรูปแบบของเอกชนเพื่อสะดวกตอการประกอบการ 
สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับภาคเอกชน หรือ จัดต้ังบริษัทลูกเพื่อการคาผลผลิต 
ทางการเกษตรสามารถติดตอกับลูกคาโดยตรง สะดวก รวดเร็ว ภายใตการเปลี่ยนแปลงระบบ
เศรษฐกิจโลก 

 
2.2  ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

กรณีศึกษาดูงาน ดานศุลกากรชองจอม และดานตรวจคนเขาเมืองกาบเชิง แหลงการคา
ชายแดนขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีสานใต ผลการศึกษาพบวา ดานตรวจคนเขาเมืองกาบเชิง มีแผน
นโยบายการระวังปองกันโรค ความมีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีดานการสาธารณสุขไทยเขตชายแดน 
จึงทําใหคนกัมพูชาเขามาใชบริการมากข้ึน การตรวจคนเขาเมืองที่เปนระบบ เช่ือมโยงกับฐานขอมูลที่
กําลังปรับปรุงเพื่อนําไปใชประโยชนดานอาชญากรรม และคนลักลอบเขาเมืองอยางผิดกฎหมาย เปนตน  

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา พบวา แผนนโยบายเพื่อสรางความความสัมพันธอันดีระหวาง
ผูนําในระดับสูงเปนสิ่งจําเปน เพื่อจะไดเช่ือมโยงกับผูนําระดับทองถ่ินดานการลงทุนระหวางประเทศ 
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2.3  ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
กรณีศึกษา ยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแขงขัน ผลการศึกษาพบวา นโยบายผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี มีนโยบายพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส โดยมุงเนนพัฒนาระบบการกระจายสินคาและบริการ 
(Logistic) ดานการทองเที่ยวและการคา การเปน (Smart City) และเปนศูนยกลางการประชุม 
(Mice) การจัดนิทรรศการขนาดใหญ เปนการสนับสนุนการทองเที่ยว ในรูปแบบของการจัดสัมมนา 
และที่สําคัญยังเปนศูนยกลางการคาชายแดนทีม่ีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชา ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว อีกทั้งยังเปนศูนยกลางทางการแพทย (Hub) ในระยะ 5 ปถัดมา (ปที่ 15)  
มีจุดเนนการพัฒนาใหเปนเมืองแหงเทคโนโลยี ลดความแตกแยก ลดความเหลี่ยมล้ํา และปลอดจาก
การทุจริตคอรัปช่ัน และในระยะ 5 ปสุดทาย มีจุดเนน เปนศูนยกลางการกระจายสินคา เปนเมืองนาอยู 
และเมืองพลังงานสะอาด  

 
2.4  ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

2.4.1 กรณีศึกษาเขารับฟงบรรยาย”บทบาทของมหาวิทยาลัยตอการพัฒนาองคความรู
และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน” โดย รศ.ดร. ชวลิต  ถ่ินวงศพิทักษ  
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนทองถ่ินผานงานวิจัยเพื่อ
รับใชชุมชนและสังคม โดยมหาวิทยาลัยเนนงานวิจัยและสรางศักยภาพดานเกษตรอินทรีย  
การพัฒนาการแปรรูปผลผลิตจากยางพารา โดยนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี การพัฒนาอาชีพเพื่อ
เศรษฐกิจฐานราก โดยการบูรณาการแบบองครวมโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีผูใชประโยชน  
โดยการมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ ประกอบดวย ภาครัฐ นักวิชาการ ภาคเอกชน ประชาสังคม 
เครือขาย และประชาชน ในดานการบริการวิชาการแกชุมชน มีการสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน 
ปลูกงาอินทรีย และผลิตภัณฑจาก งาอินทรียครบวงจร การเพาะเห็ด เลี้ยงจิ้งหรีด ปลานิลอินทรีย 
และการออกแบบระบบนํ้าหยดเพื่อการเกษตร การสงเสริมอาชีพรอบ ๆ ชุมชน การเลี้ยงแพะ  
การพัฒนาผูประกอบการรายใหม เปนตน 

ขอคนพบและจุดเดน พบวา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนโยบายเพื่อการบริการ
วิชาการโดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสรางขีดความสามารถในการแขงขัน โดยมีการประสาน 
ความรวมมือกับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และมีการนําองคความรู 
นวัตกรรมไปสรางงานวิจัยเพื่อตอยอดพัฒนาทองถ่ิน 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา พบวา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรมีแผนยุทธศาสตร
เช่ือมรอยกับแผนยุทธศาสตรจังหวัดโดยใหบุคลากรไดเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนากับ
ภาคีทั้งในและนอกสถาบันบูรณาการในรูปสหศาสตร เพื่อเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

2.4.2 กรณีศึกษาตามประเด็น : คณะเกษตรศาสตร ผลการศึกษาพบวา  
คณะเกษตรศาสตร  มีการบริการวิชาการแก ชุมชน มีการสงเสริมการปลูก 

พืชเศรษฐกิจ เชน ปลูกงาอินทรีย และผลิตภัณฑจากงาอินทรียครบวงจร การเพาะเห็ด เลี้ยงจิ้งหรีด 
ปลานิลอินทรีย และการออกแบบระบบนํ้าหยดเพื่อการเกษตร การสงเสริมอาชีพรอบ ๆ ชุมชน  
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การเลี้ยงแพะ และไดทําวิจัยเรื่องกวยจั๊บกึ่งสําเร็จรูป ตอยอดผลการวิจัยพัฒนาสูผูประกอบการ 
ทํากวยจั๊บ เพิ่มมูลคา ขยายตลาด เปนตน  

ขอคนพบและจุดเดน พบวา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
มีพันธกิจดานการบริการวิชาการเพื่อทองถ่ินโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะแกชุมชนทองถ่ิน 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา พบวา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรมีการหนุนเสริม
งบประมาณดานการวิจัยตอเน่ืองพอเพียงนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน  

2.4.3 กรณีศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในโรงเรียนขนาดเล็กและชุมชน
มิติปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนบานกรูดหนองซํา ผลการศึกษาพบวา  

โรงเรียนบานกรูดหนองซํา มีแนวคิดจัดฐานเรียนรูเพื่อใหนักเรียนสามารถพึ่งพา
ตนเองที่มีความสอดคลองกับวิถีชุมชน โดยจัดใหมีการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารเพื่อเปนอาหาร
กลางวัน และจําหนาย รวมทั้งเลี้ยงหมูหลุม การเพาะเห็ดในโรงเรือน เปนตน การดําเนินกิจกรรมมี
กลไกหลักคือครูเปนผูถายทอดองคความรูและมีความใกลชิดกับนักเรียน จากการศึกษาดูงาน พบวา  
เด็กนักเรียนมีสวนรวมในการตอนรับคณะผูดูงาน กลาแสดงออกตอสังคม นอกจากน้ียังพบวา จุดเดน
ของนักเรียนยังไดรับการสนับสนุนทุนและองคความรูจากมูลนิธิมีชัยพัฒนา จึงทําใหโรงเรียนมี 
ความโดดเดนดานแนวคิดพึ่งพาตนเองดวยทุนสังคมที่จะขับเคลื่อนชุมชนทองถ่ินสรางภูมิคุมกันการ
พึ่งพาตนเองได 

ขอคนพบและจุดเดน พบวา โรงเรียนบานกรูดหนองซํา ไดสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางผูเรียนกับผูสอนโดยมีกิจกรรมฐานเรียนรูเปนเครื่องมือในการพัฒนาทักษะผูเรียนดาน 
การพึ่งพาตนเองและการเรียนรูทักษะชีวิต รวมทั้งการจัดการตนเอง ที่มีความสอดคลองรับบริบท
พื้นที่และวิถีชุมชน 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา พบวา โรงเรียนบานกรูดหนองซํา มีความโดดเดน 
ในการพึ่งพาตนเอง จัดการตนเอง นักเรียนสามารถจัดการตนเองบนฐานคิดการพึ่งพาตนเองไดดี 
ดังน้ัน โรงเรียนสามารถพัฒนายกระดับแนวคิดและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนและขยาย
แนวคิดตนแบบไปยังโรงเรียนขางเคียง เพื่อนําไปสูการสรางเครือขายการเรียนรูพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชากร ที่มีความสอดคลองกับบริบทและวิถีชุมชน 

2.4.4 กรณีศึกษา สานรักพิทักษปา “สวนปาภา–ภูมิ ปาครอบครัวตนแบบ รักลูก รักโลก 
รักปา” มิติทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ้า ปา อากาศ บานหนองซํา ตําบลเมืองลีง อําเภอจอมพระ 
จังหวัดสุรินทร ผลการศึกษาพบวา  

คุณวิเชียร  สัตตธารา มีแนวคิดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ปาในพื้นที่ครอบครอง 
กรรมสิทธของครอบครัวโดยปลูกตนไมแบบผสมผสานนานาชนิด อาทิเชน ตนยางนา สัก ตะแบก เต็ง 
รัง ตนพยุง เปนการอนุรักษพันธุไมนานาชนิดเพิ่มพื้นที่ปาและสรางมั่นคงดานทรัพยากรปาไมในพื้นที่
หมู 6 ตําบลเมืองลีง อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร ไดเปนอยางดี และคุณวิเชียร  สัตตธารา ไดมี
ฐานคิดพิทักษปาโดยต้ังช่ือปาแหงน้ีในนามช่ือบุตรธิดา นามวา “สวนปาภา–ภูมิ ถือเปนปาครอบครัว
ตนแบบ รักลูก รักโลก รักปา” บานหนองซํา ตําบลเมืองลีง อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร 
นอกจากน้ี คุณวิเชียรฯ ไดประสานความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินตําบลเมืองลีง และ
ชุมชน มีแนวคิดพื้นฐานในการผสมผสานบูรณาการปลูกตนไมดวยแนวคิดทีว่าการปลูกตนไมใชหน้ีกับ
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การประเมินคาตนไมเปนทรัพยากรฝากธนาคารไดเหมือนเงินตรา โดยมีแนวทางเพื่อแกปญหา 
ความยากจนของคนยากจน และสรางความมั่นคงมั่งค่ังใหคนในชุมชนบนพื้นฐานการออม และ 
การจัดการที่ดินทํากินของตนเอง  

ขอคนพบและจุดเดน พบวา คุณวิเชียรฯ เปนนักเช่ือมประสานการอนุรักษปา  
และปลูกตนไม และใชพื้นที่ตนเองในการสรางพื้นที่ปาครอบครัว จากเดิมที่เคยเปนพื้นที่ปลูกพืช
เชิงเด่ียวที่ใชสารเคมีและมีผลตอสภาพดินโดยรวม ตอมาภายหลังจากจากการปรับเปลี่ยนวิธีคิด 
จึงทําใหปากลับมามีความสมบูรณและเปนแหลงผลิตอาหารใหกับคนในชุมชน  

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา พบวา เน่ืองจากพื้นที่ปาเปนของสวนบุคคลซึ่งมี 
คุณวิเชียรฯ ครอบครองเปนเจาของ แนวโนมในอนาคตอาจจะกอเกิดปญหาการใชประโยชนจากปา
ของชาวบานในชุมชนระยะยาว จึงควรมีการทําขอตกลงกับชาวบานและชุมชนเพื่อปองกันกรณีพิพาท
การใชประโยชนจากปา โดยระบุใหชัดเจนวามีขอบเขตการใชประโยชนจากปา เชน การเก็บของปา 
เก็บเห็ด ไมทําฟน เปนตน  

2.4.5 กรณีศึกษา ภูมิเชียงสงชุมชนโบราณ 5 ชาติพันธุ สามศตวรรษ บานเซียงสง 
ตําบลเมืองลีง อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร ผลการศึกษาพบวา  

จากการศึกษาดูงานบานเชียงสงชุมชนโบราณ 5 ชาติพันธุ พบวา ชุมชนดังกลาว
เปนแหลงเรียนรูดานวัฒนธรรมพื้นถ่ินของกลุม 5 ชาติพันธุ มีความหลากหลายทางดานชาติพันธุ 
ไดแก เขมร ลาว สวย ไทย จีน บนความหลากหลายของชาติพันธุดังกลาวน้ีนํามาซึ่งการอยูรวมกัน
อยางสนัติสุข บานเชียงสงชุมชนโบราณ 5 ชาติพันธุเปนหน่ึงในชุมชนที่ไดรับการสนับสนุนผลักดันเปน
ชุมชนทองเที่ยว ตามแนวคิด เมืองลีงโมเดล ทําใหชาวชุมชนรวมกันออกแบบกิจกรรมรวมกับทองถ่ิน
และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในทองถ่ินรวมกันเปนเจาภาพตอนรับนักทองเที่ยวชุมชนที่มา
เย่ียมชม เชน การแสดงรํากลองยาว การจําหนายสินคาของทองถ่ินโดยมีพื้นฐานแนวคิดจากงานวิจัย
ที่อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรไดเขามาหนุนเสริมพัฒนาการยอมสีธรรมชาติ นอกจากน้ียังไดเห็น
วัฒนธรรมคนไทยเช้ือสายจีนผานงานสถาปตยกรรมสะทอนถึงวิถีชีวิตในรปูของบานเกา เปนบานไม 2 ช้ัน 
และมีสลักบานประตู เสาประตูที่ทําจากไมทั้งหมด ซึ่งหาดูไดยากในปจจุบัน  

ขอคนพบและจุดเดน พบวา ผูนํามีความเขมแข็งที่สามารถหลอมรวมความหลากหลาย
มิติทางวัฒนธรรมมาขับเคลื่อน เมืองลีงโมเดล ใหประสบผลสําเร็จ และความเขมแข็งทางวัฒนธรรม 
ที่หลากหลายชาติพันธุมาแปลงสรรคสรางเปนพลังและขับเคลื่อนบนความหลากหลายและแตกตาง
ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุไปในทิศทางเดียวกันได 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา พบวา ควรใหภาคประชาชนไดเขามามีบทบาทในการ
จัดการทองเที่ยวชุมชนใหมากข้ึนโดยเปดโอกาสใหชาวชุมชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของและ 
เขามามีสวนรวมในกิจกรรมมากข้ึนเพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจของประชาชนตามกลุมชาติพันธุ  
และประสานความรวมมือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในทองถ่ินเขามามีบทบาทในการบริการ
จัดการทองเที่ยวรวมดวย  
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2.5  ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
2.5.1 กรณีศึกษาดูงาน สวนทศพล บานซําตารมย ชมรมเกษตรผลิตไมผลบนแหลง

ภูเขาไฟ ผลการศึกษาพบวา  
จากการศึกษาดูงานสวนทศพล บานซําตารมย ชมรมเกษตรผลิตไมผลทุเรียน 

พบวา เกษตรกรมีปญหาเรื่องการขายตัดราคาและไมไดประกันราคาซื้อขาย เกษตรกรมีความตองการ
ใหมีการประกันราคาทุเรียนเพื่อสรางความมั่นใจในการคาขายทุเรียนมากข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากเกษตรกร 
มีทั้งผูเขารวมเปนสมาชิกกลุมและยังไมไดเขารวมเปนสมาชิกกลุม จึงสงผลใหเกิดการจําหนายตัดราคา 
หรือเกษตรกรบางคนจําใจตองขายทุเรียนในราคาตํ่ากวาราคาตลาดเพื่อไมใหผลผลิตเกิดความเสียหาย 
จึงจําเปนตองตัดสินใจขายทุเรียน ในบางกรณีมีผูรับซื้อมาสรางความหวังใหเกษตรกรโดยบอกวาจะมา
ซื้อตามราคาทีต่กลงกัน แตเมื่อถึงกําหนดเวลาก็ไมไดมาซื้อตามที่ตกลงกันไว สงผลกระทบโดยตรงกับ
เกษตรรายยอยและการรวมกลุมในการขับเคลื่อนงานตามพันธกิจกลุมองคกร สภาพการณที่เกิดข้ึน
ช้ีใหเห็นวา การรวมกลุมทางการเกษตรก็ไมไดสงผลดีตออํานาจตอรองราคาผลผลิตทางการเกษตร  
ในขณะเดียวกันก็มีบริษัทยักษใหญดานการเกษตรเขามารับซื้อผลผลิตในราคาที่เกษตรกรไมไดพึงพอใจ
มากนัก แตก็ยังมีราคาที่สูงกวาหนวยงานของรัฐมารับซื้อโดยตรง  

ขอคนพบและจุดเดน พบวา เกษตรกรมีการรวมกลุมอยางเขมแข็ง ทุเรียนที่ใชปลูก
มีสายพันธุทุเรียนที่ดี และมีสภาพดิน สภาพภูมิอากาศที่เอื้อตอการปลูก โดยเฉพาะคุณลักษณะของ
ดินเปน ดินภูเขาไฟที่มีแรธาตุอุดมสมบูรณเหมาะกับการเพาะปลูกทุเรียนเปนอยางดี จึงทําใหทุเรียน 
ที่ปลูกในสวนน้ีมีรสชาติที่เปนเอกลักษณ หอม หวาน มัน และไมมีกลิ่นฉุน  

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา พบวา หนวยงานที่เกี่ยวของ ควรเขามามีบทบาทใน
การเช่ือมประสานและเขาถึงปญหาที่แทจริงของเกษตรกรโดยที่ผานมาเจาหนาที่ของรฐัในพืน้ทีไ่มคอย
ไดเขามารับรูปญหาจากเกษตรกรในพื้นที่อยางแทจริง  

2.5.2 กรณีศึกษา กลุมวิสาหกิจชุมชน : ชุมชนตนแบบเกษตรอินทรีย 4.0 มิติอาหาร
มั่นคง ผลการศึกษาพบวา 

จากการศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชน : ชุมชนตนแบบเกษตรอินทรีย 4.0 มิติอาหาร
มั่นคงของคุณสุแทน  สุขจริต พบวา กลุมวิสาหกิจชุมชนน้ีมีการอนุรักษพันธุขาวด่ังเดิมหลายสายพันธุ
และนํามาปลูกในพื้นที่แปลงนาของตนเอง ครอบคลุม 35 ไร โดยพื้นที่บริเวณปลูกขาวมีสภาพดิน 
ที่เหมาะสม ทําใหผลผลิตมีคุณภาพ จากเดิมที่พื้นที่แหงเดียวกันน้ีไดปลูกพืชเชิงเด่ียวหรือพืชเศรษฐกิจ
ที่ใชสารเคมีในการเพาะปลูกจึงทําใหเกิดขอเปรียบเทียบของวิถีเกษตร 2 รูปแบบ คุณสุแทนฯ จึงเกิด
แนวคิดและผลักดันใหเกิดกระแสของการปลูกพืชเกษตรอินทรีย และจากประสบการณเดิมของ 
คุณสุแทนฯ ที่มีประสบการณทํางานในภาคเอกชนและทํางานในเขตจังหวัดภูเก็ตซึ่งเปนเมือง
ทองเที่ยว จึงไดนําแนวคิดกลับมาพัฒนาบานเกิดตนเอง และปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตใหสอดคลองกับ
กลุมผูบริโภคที่รักสุขภาพและเนนการบริโภคพืชผลจากเกษตรอินทรีย เกิดการพัฒนาแนวคิดจากการ
ลองผิดลองถูกและผลักดันการจัดต้ังกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียดวยการผสมผสานจากแนวคิด
ของตนเองและประสบการณเดิมจึงกลายมาเปนศูนยการเรียนรู Satom Organic Farm : Surin 
นอกจากน้ีคุณสุแทนฯ ยังไดใชทักษะดานการสื่อสารและคอมพิวเตอรชวยสงเสริมการขายผลิตภัณฑ
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ขาวพันธุพื้นเมือง และเรื่องราวกิจกรรมของกลุมเผยแพรผานสื่อออนไลนจนประสบผลสําเรจ็ สงผลให
กลุมเปนที่รูจักในกลุมลูกคาที่รักสุขภาพและนิยมบริโภคผลิตผลจากเกษตรอินทรีย  

ขอคนพบและจุดเดน พบวา การไมเนนปลูกขาวหอมมะลิแตกลุมเห็นความสําคัญ
ในการอนุรักษขาวพันธุพื้นบาน ช่ือพันธุขาววา “ผกาอําปล” และพันธุขาวช่ือวา “มะลินิล” ซึ่งนํามา
แปรรูปเปนไวนที่ทํามาจากขาวพันธุพื้นเมือง โดยคุณสุแทนไดทําเรื่องขออนุญาตในการผลิตเปนไวน
พื้นเมืองเรียบรอยและและผานการอนุญาตอยางถูกตอง ถือเปนจุดเริ่มเริ่มตนในการยกระดับการแปรรูป
ผลิตภัณฑจากขาว และเปนชองทางการประชาสัมพันธพันธุขาวใหมีความโดดเดนเปนที่รูจักในวงกวาง
มากข้ึน 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา พบวา ภาครัฐควรสนับสนุนการขยายแนวคิดและเพิ่ม
ชองทางในการประชาสัมพันธและชองทางการจําหนายโดยตรงกับกลุมเปาหมายมากย่ิงข้ึน 

 
2.6  ยุทธศาสตรท่ี 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

กรณีศึกษาดูงาน ดานศุลกากรชองจอม และดานตรวจคนเขาเมืองกาบเชิง แหลงการคา
ชายแดนขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีสานใต ผลการศึกษาพบวา  

ดานศุลกากรชองจอมและดานตรวจคนเขาเมืองกาบเชิงแหลงการคาชายแดนขับเคลื่อน
เศรษฐกิจอีสานใต พบวา ในประเด็นความมั่ง ค่ัง กรณีเปนจุดผานแดนยังไมสามารถที่มีการคา 
การขยายที่ขยายธุรกิจไดมากเทาที่ควร สืบเน่ืองจากสถานการณความขัดแยงทางการเมืองระหวาง
ประเทศที่ผานมาสงผลตอนโยบายของประเทศกัมพูชาในดานการคาชายแดนจึงทําใหการคาชายแดน
มีผูที่ เขาออกระหวางชายแดนไทย–กัมพูชา มีจํานวนลดลง นอกจากน้ีประเทศกัมพูชามีการ
ปรับเปลี่ยนระเบียบการเดินทางเขาออกประเทศไทยลดนอยลง สงผลกระทบการคา การขาย และ
การลงทุน ลดนอยลงตามไปดวย  

ขอคนพบและจุดเดน พบวา ดานตรวจคนเขาเมืองกาบเชิง มีแผนนโยบายการระวังปองกันโรค 
ความมีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีดานการสาธารณสุขไทยเขตชายแดน จึงทําใหคนกัมพูชาเขามาใช
บริการมากข้ึน การตรวจคนเขาเมืองที่เปนระบบ เช่ือมโยงกับฐานขอมูลที่กําลังปรับปรุงเพื่อนําไปใช
ประโยชนดานอาชญากรรม เปนตน  

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา พบวา แผนนโยบายเพื่อสรางความความสัมพันธอันดีระหวาง
ผูนําในระดับสูงมีความจําเปน เพื่อจะไดเช่ือมโยงกับผูนําระดับทองถ่ินดานการลงทุนระหวางประเทศ  

 
2.7  บทวิเคราะหผลการศึกษากับประเด็นยุทธศาสตร 

ระดับจังหวัด ควรมีนโยบายการบูรณาการตามแนวทางที่ผูวาราชการจังหวัดไดใชเปน
เครื่องมือในการบริหารและขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตรดานตาง ๆ ที่มี 
ความสอดคลองกับแผนชาติและระดับพื้นที่บูรณาการเช่ือมรอยใหเปนรูปธรรมความสําเร็จ  
โดยกระจายอํานาจใหหนวยงานทองถ่ินมีอํานาจในการบริหารจัดการดวยตนเอง ที่ผานมายังมีการสั่งการ
ในรูปแบบจากบนลงลาง (Top Down) ในดานการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศเพื่อนําไปสูความมั่งค่ัง
ควรมีการบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ (ตนนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า) โดยวางเปาหมายที่ชัดเจน
รวมกันดวยนวัตกรรม และมองทิศทางทางการตลาดของกลุมลูกคาเพื่อสรางรายไดอยางย่ังยืน 
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สําหรับดานวิชาการเพื่อตอบโจทยประเด็นมั่งค่ังควรบูรณาการแผนงานกิจกรรมเช่ือมรอยทุกภาคสวน 
(สถาบันวิชาการรวมกับภาครัฐ) และเช่ือมโยงกับประเด็นดานการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนภาพรวม 
ทั้งน้ีควรออกแบบกิจกรรมโดยเปดโอกาสใหทุกเพศวัยเขามามีบทบาทและสวนรวมในการจดัการทองเทีย่ว
ในพื้นที่และใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ รวมทั้ง
สงเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสูความย่ังยืน (มีความเปนเจาของรวมกัน) โดยมี 
นักเช่ือมประสานในชุมชนทองถ่ิน (ผูนํา) เขามามีบทบาทและสวนรวมมากข้ึน 
 
 



 

 

 
สวนที่ 3 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
3.1  การสังเคราะห และสรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาประเด็นการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืนในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง บริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และสุรินทร พบวามีจุดเดน
คือ การจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาดานเศรษฐกิจของพื้นที่ที่คอนขางชัดเจน อยางไรก็ตาม 
ในสวนของแผนปฏิบัติการเพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศนและวัตถุประสงคของแผนยุทธศาสตร  
ยังไมสามารถมองเห็นไดอยางเปนรูปธรรมนัก ยุทธศาสตรการพัฒนามุงเนนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
เปนหลัก แตยังใหนํ้าหนักการพัฒนาดานสังคม โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตของประชากรในพื้นที่ไมมาก
เทาที่ควร (ตัวอยางกรณีศึกษา: ยุทธศาสตรจังหวัดอุบลราชธานี) 

สําหรับบทบาทของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ซึ่งควรมีสวนเสริมสรางขีดความสามารถ 
ในการแขงขันใหแกชุมชนดวยองคความรูจากงานวิจัยและพัฒนา พบวา สถาบันการศึกษาหลักของ
พื้นที่ยังไมสามารถทําการวิจัยเพื่อตอบโจทยความตองการของชุมชนไดครอบคลุมเทาที่ควร (ตัวอยาง
กรณีศึกษา: กรอบแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

แมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางจะเปนเขตพื้นที่เหมาะสมในการผลิตพืชผล
ทางการเกษตรหลายชนิด แตสิ่งที่เปนความทาทายในการพัฒนาเศรษฐกิจ ไดแก การเช่ือมโยงตลาด 
ยุทธศาสตรการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและองคกรเกษตรกร โดยเฉพาะการพัฒนา
เกษตรกรใหสามารถเปนผูประกอบการได จึงนับวามีความสําคัญอยางย่ิง (ตัวอยางกรณีศึกษา: ขาวแซตอม) 

 
3.2  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) การบริหารจัดการเชิงกลยุทธนอกจากจะมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา 
ที่ครอบคลุมทุกดานอยางสมดุลแลว ควรจะตองมีการกําหนดแผนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรอยางชัดเจน เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดบรรลุตามยุทธศาสตรในกรอบเวลา 
ที่กําหนดไว 

2) การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ควรเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders)  
มีสวนรวมในการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรที่ตอบสนองหรือตรงกับความตองการของชุมชนในพื้นที่
เปาหมายอยางแทจริง จึงจะทําใหการพัฒนามีความย่ังยืน 
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ภาคผนวก ก 
กําหนดการลงพ้ืนท่ีตามประเด็นศึกษา 

 
กําหนดการลงพ้ืนท่ีศึกษาในลักษณะ Action Learning 

ประเด็นศึกษา “การพัฒนาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของไทย” 
ท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร และบุรีรัมย 

ระหวางวันท่ี10–13 กรกฎาคม 2561 
กลุมท่ี 2 มั่งค่ัง 

 
สวนท่ี 1 ลงพ้ืนท่ี 
วันท่ี 1 : วันอังคารท่ี 10 กรกฎาคม 2561 (รวมกลุม) 
การแตงกาย : สวมเสื้อโปโล นบท. สีนํ้าตาล และแจ็กเก็ต นบท. 
06.30 น. คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสาร 2 ช้ัน 3  

ประตู 9 แถว 9–10 
07.45 น. ออกเดินทางไปจังหวัดอบุลราชธานี โดยสายการบินแอรเอเชีย FD3370 
09.00 น. – เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี 

– เดินทางไปรานอาหารเชาที่รานสามชัยกาแฟ 
09.30–10.15 น. รับประทานอาหารเชา “รานสามชัยกาแฟ” 
10.15 น. เดินทางไปศาลากลางจงัหวัดอบุลราชธานี 
10.30–11.30 น. เย่ียมคารวะและรบัฟงบรรยาย “ยุทธศาสตรการบรหิารการพัฒนาจงัหวัด

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน”  
โดย นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง รองผูวาราชการจงัหวัดอบุลราชธานี 

11.30 น. เดินทางไปรานอาหารอินโดจีน 
12.00–13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน “รานอาหารอินโดจีน” 
13.00 น. เดินทางไปมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (25.7 กม.) 
13.30–14.30 น. เขาพบและรบัฟงบรรยาย “บทบาทของมหาวิทยาลัยตอการพัฒนา 

องคความรูและนวัตกรรมเพือ่สรางขีดความสามารถในการแขงขัน”  
โดย รศ.ดร. นงนิตย  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

14.30–16.00 น. เย่ียมชมคณะและศึกษาตามประเด็น (แยกตามกลุม) 
กลุมที่ 1 มั่นคง : คณะวิทยาศาสตร 
กลุมที่ 2 มั่งค่ัง : คณะเกษตรศาสตร 
กลุมที่ 3 ย่ังยืน : คณะวิศวกรรมศาสตร 

16.00–17.00 น. – พรอมกันที่คณะวิทยาศาสตร 
– แยกกลุมพบอาจารยทีป่รึกษาเพื่อเตรียมประเด็นการศึกษาพื้นที ่

17.00 น. เดินทางไปรานอาหารชมจันทร 
17.30–19.30 น. รับประทานอาหารเย็น “รานอาหารชมจันทร กินลม”  
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วันท่ี 2 : วันพุธท่ี 11 กรกฎาคม 2561 (แยกกลุม) 
การแตงกาย : ชุดลาลองสุภาพเหมาะกบัการลงพื้นที่สวมแจก็เก็ต นบท. 
06.30–07.30 น. รับประทานอาหารเชาและเช็คเอาท 
07.30 น. ออกเดินทางไปสหกรณการเกษตรกันทรลกัษ จํากัด อ.กันทรลักษ  

จ.ศรสีะเกษ (82.9 กม.) 
09.00–10.15 น. ศึกษาดูงานสหกรณการเกษตรกันทรลกัษ จํากัด ธุรกิจผลิต จําหนาย และ

สงออกพืชผลการเกษตร 
10.30–12.00 น. ศึกษาดูงานสวนทศพล บานชําตารมย ชมรมเกษตรผลิตไมผลบนแหลง

ภูเขาไฟ 
12.00 น เดินทางไปรานสมตอนแมกมิฮวย สาขา 1 ศรีอุดม 
12.15–13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน “รานสมตอนแมกิมฮวย สาขา 1 ศรีอุดม” 
13.15 น. เดินทางไปดานศุลกากรชองจอม อ.กาบเชิง จ.สรุินทร (110 กม.) 
14.45–16.30 น. ศึกษาดูงานดานศุลกากรชองจอมและดานตรวจคนเขาเมืองกาบเชิง 

แหลงการคาชายแดนขับเคลือ่นเศรษฐกิจอสีานใต 
16.30 น. เดินทางไปจังหวัดบุรรีัมย (115 กม.) 
18.00–18.30 น. เสวนากลุมยอยและสรุปผลการเรียนรู 
18.30–20.00 น. รับประทานอาหารเย็น “รานอาหารบานชายนํ้า” ต.อิสาณ อ.เมือง  

จ.บรุีรมัย 
20.10 น. เช็คอินเขาที่พัก โรงแรมอมารีบรุีรมัยยูไนเต็ด 
 
วันท่ี 3 : วันพฤหัสบดีท่ี 12 กรกฎาคม 2561 (รวมกลุม) 
การแตงกาย : ชุดลําลองสุภาพ สวมแจ็กเก็ต นบท. 
07.00–08.00 น. รับประทานอาหารเชา 
08.00 น. เดินทางไปที่ ต.เมืองลงี อ.จอมพระ จ.สุรินทร (56.7 กม.) 
09.00–09.30 น. ตอนรับคณะผูเขารบัการอบรมทีโ่รงเรียนบานกรูดหนองซา  

โดยนายอําเภอจอมพระ และนายก อบต. เมืองลงี 
09.30–10.00 น. รับฟงบรรยายและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในโรงเรียน

ขนาดเล็กและชุมชนมิติปฏิรปูการศึกษาของโรงเรียนบานกรดูหนองซํา 
10.00–11.30 น. ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชน (แยกตามกลุม) 

กลุมที่ 2 : วิสาหกจิชุมชนแซตอม ออรแกนิกฟารม มิติเกษตรกรรมมั่งค่ัง 
11.30 น. เดินทางไปคายลูกเสือจิระนนท 
12.00–13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน “คายจิระนนท” 
13.00–14.00 น. สานรักษพทิักษปาที่สวนปาภา–ภูมิ ปาครอบครัวตนแบบ “รักลกู รักโลก 

รักปา” มิติทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ้า ปา อากาศ บานหนองซํา ต.เมอืงลงี 
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14.00–15.30 น. เวทีเสวนาเมืองลงีโมเดล : การพัฒนาเพื่อสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันของไทย (เสวนาบนแพโดยลองลานํ้าชีที่มีระบบนิเวศปาบุงปาทามที่
สมบรูณ จากทาลงแพ สวนปาภา–ภูมิ ไปที่ทาลงแพคายลกูเสือไพรวิจิตร) 

16.00–17.30 น. ศึกษาภูมิเชียงสงชุมชนโบราณ 5 ชาติพันธุสามศตวรรษ บานเชียงสง  
ต.เมืองลงี 

17.30 น. เดินทางกลับโรงแรมอมารบีุรรีัมย (53.6 กม.) 
19.00–22.00 น. รับประทานอาหารเย็น แตงกาย “ธีม : สปอรตบอย สกอยเกิรล” 
 
วันท่ี 4 : วันศุกรท่ี 13 กรกฎาคม 2561 (รวมกลุม) 
การแตงกาย : เสื้อโปโล นบท. สีกรมทา 
07.00–08.00 น. รับประทานอาหารเชาและเช็คเอาท 
08.00 น. เดินทางไปที่ปราสาทหินพนมรุง ต.ตาเปก อ.เฉลมิพระเกียรติ (60 กม.) 
09.00–10.30 น. เดินศึกษาพรอมรบัฟงบรรยาย “การจัดการแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 

ปราสาทหินพนมรุงบนเสนทางราชมรรคา” 
10.30 น. เดินทางไปศูนยสาธิตผาภูอัคนี หมูบานเจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ (14.6 กม.) 
11.00–13.30 น. กิจกรรมและศึกษาการยอมผาภูอัคนี 
12.00–13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน “หมูบานเจรญิสุข” 
13.40 น. เดินทางไปทาอากาศยานบรุีรมัย อ.สตึก จ.บรุีรมัย (103 กม.) 
16.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร DD9609 
17.05 น. เดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมือง 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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ภาคผนวก ข. 
รายชื่อสมาชิก อาจารยท่ีปรึกษา และนักวิจัยประจํากลุม. 

 
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
1.  นางสาวซอนกลิ่น  พลอยมี  ผูอํานวยการกองสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ 

กระทรวงการตางประเทศ 
2.  นางสาวศิริพร  ศุภนิมิตวิเศษกุล  อัครราชทูตทีป่รกึษา  

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรสัเซลส 
3.  นายอัครพงศ  เฉลิมนนท  นักการทูตชํานาญการพเิศษ  

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
4.  นางนาฎนภางค  ดํารงสุนทรชัย  อัครราชทูตทีป่รกึษา  

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ 
5.  นายวาทยุทธ  วิจารณกัยกิจ  อัครราชทูตทีป่รกึษา  

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอรรา 
6.  นางนาฎรียา  นพคุณ พรหมโยธี  อัครราชทูตทีป่รกึษา  

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเมก็ซิโก 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
7.  นางรัตนา  นนทปทมะดุลย  ผูอํานวยการกลุมคุมครองและพทิักษสทิธิ 

กองตอตานการคามนุษย กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
8.  นายวราพงษ  ชมาฤกษ  นักวิชาการเกษตรเช่ียวชาญ (ผูเช่ียวชาญดาน

เทคโนโลยีชีวภาพ) สํานักผูเช่ียวชาญ กรมการขาว 
9.  นายทวีพงศ  สุวรรณโร  เลขานุการกรม กรมสงเสริมการเกษตร 
กระทรวงพาณิชย 
10. นางสาวบุณิกา  แจมใส  ผูอํานวยการสํานักบรหิารกลาง  

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
กระทรวงสาธารณสุข 
11. นางพูกลิ่น  ตรีสุโกศล  รองผูอํานวยการดานพฒันาระบบสุขภาพ 

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย (ที่ปรึกษาประจํากลุม) 
12. นางสาวสุจิตรา  ยางนอก  อาจารยสาขาวิชาพัฒนาสังคม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย 
13. นายเอกชัย  เอาวชีวิน  อาจารยสาขารัฐประศาสนศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย 
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ (ผูประสานงานประจํากลุม) 
14. นางพรสุข  ศานติกรถาวร  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
15. นางสาวอุทุมพร  อัมมวงศทจิตต  พนักงานปฏิบัติการและสนับสนุนงานฝกอบรม  



 
 

 

รายงานการศึกษากลุม 
 (Group Action Learning Project)   

 
  
 

เร่ือง ยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ 
ในการแขงขันของไทย ดานความยั่งยืน 

 
 
 
 

จัดทําโดย กลุมท่ี 3 : ยั่งยืน  รุนท่ี 10 
 1.  นายสุรชัย ศิลาวรรณ 
 2.  นายบัลลังก อุปพงษ 
 3.  นายณัฐพงศ สิทธิชัย 
 4.  นายณัฐพัฒน ชํานิจารกิจ 
 5.  นางวรพรรณ ี ดํารงมณ ี
 6.  นางสาวเอกอร คุณาเจริญ 
 7.  นางสาลินี ผลประไพ 
 8.  นางสาวจิรกาญจน สงวนพวก 
 9.  รอยโท บรรพชัย พุฑฒิบัณฑิต 
 10. นางสาวจิตติมา ศรีถาพร 
 11. นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา 

 
 
 
 

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม 
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนท่ี 10 ป 2561 

สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ 
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บทสรปุสําหรบัผูบริหาร 
 

 
ความสําคัญ 

ตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
ที่มีเปาหมายวา ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความพรอมแคไหนที่จะสรางไทยใหแขงขันไดใหเกิดความย่ังยืน 
ในดานการพัฒนาทุนมนุษย และการพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงไดมีการไปศึกษาดูงานในพื้นที่จริงหลาย
พื้นที่ เพื่อหาคําตอบวา ประเทศไทยมีการพัฒนาทุนมนุษยและพัฒนาคุณภาพชีวิตมากนอยแคไหน 
และมีความย่ังยืน สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 20 ป หรือไม อยางไร 
 
พ้ืนท่ีการศึกษาดูงานและการดําเนินการ 

มีการศึกษาดูงานและเก็บขอมูลต้ังแตระดับจังหวัด ที่เปนผูกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน
ในจังหวัด ดูงานในระดับตําบลในการสนับสนุนแตละหมูบาน ดูงานในระดับหมูบาน/ชุมชนที่มีจุดเดน
ของแตละพื้นที่ที่แตกตางกันไปหลายชุมชน ไดแก ชุมชนสายยาว ตําบลถลุงเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย ชุมชนบานยาง ชุมชนเชียงสงค ตําบลเมืองลีง อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร ดูงานหนวยงาน
สถานศึกษา ที่สนับสนุนการพัฒนาชุมชนใหเกิดความย่ังยืน ไดแก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โรงเรียนมีชัยพัฒนา โรงเรียนนางรองวิทยา ชุมชนทอผาภูอัคคนี ตําบล
เจริญสุข อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย ชุมชนสนวนนอก ตําบลสนวน อําเภอจอมพระ จังหวัดบุรีรัมย 
 
ผลการศึกษา 

การพัฒนาดานทุนมนุษยและคุณภาพชีวิต ไมสามารถดําเนินการไดโดยหนวยงานใด 
หนวยงานหน่ึง จะตองมีการดําเนินการแบบบูรณาการ และตองประสานกันอยางแนบแนนต้ังแต
ระดับหนวยควบคุมนโยบายการติดตามกํากับใหบรรลุตามยุทธศาสตร การสนับสนุนงบประมาณ 
สนับสนุนความรูทางวิชาการ การอํานวยการดานการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ความสามัคคีและการมีสวนรวมของชุมชน และสิ่งที่สําคัญของการพัฒนาทุนมนุษย พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในชุมชนจะตองเกิดจากการระเบิดจากขางในของชุมชนเอง จึงจะเกิดความย่ังยืนอยางแทจริง  
ดังจะเห็นได ในหลายชุมชนที่ไดไปศึกษาดูงานในครั้งน้ีและผลผลิตที่ไดมีความเปนเอกลักษณเปน 
แบรนดเฉพาะสามารถสรางอํานาจในการแขงขันทั้งภายในประเทศและเวทีโลกได ซึ่งผลที่เกิดข้ึน 
จะนําไปสูการพัฒนาทุนมนุษยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยไดอยางย่ังยืน 
 
ขอเสนอแนะการดําเนินการ 

1. ในพื้นที่ที่มีการพัฒนาจนประสบความสําเร็จ ควรมีการพัฒนาตอไปอยางตอเน่ืองเพือ่ให
เกิดความย่ังยืน 

2. ดําเนินการขยายไปยังพื้นที่อื่น ๆ ที่มีความพรอมในการพัฒนา 
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3. หนวยงานระดับจังหวัดที่เกี่ยวของควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธใหกระจายใน 
วงกวางทั้งในและตางประเทศ 

4. การศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมควรดําเนินการใหครบวงจรมากข้ึน 
 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. การพัฒนาครูตนแบบอยางโรงเรียนนางรองควรใหมีกระจายอยูทุกโรงเรียนทั่วประเทศ 
2.  องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรมีการคนหาและสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนทีม่คีวามโดดเดน

ที่มีในชุมชนใหเปนแบรนดและทําใหครบวงจรจนสามารถทําเปนเชิงธุรกิจได 
3. การกําหนดวิสัยทัศนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติควรมีความชัดเจน 

ที่นําไปสูการปฏิบัติได 
4.  ควรสงเสริมชุมชนใหมีสวนรวมอยางเต็มที่ในการคิดและปรับปรุงรูปแบบการพฒันาของ

ตนเอง เพื่อจะไดเกิดความรูสึกเปนเจาของและมีความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนโครงการตาง ๆ 
ทั้งน้ี จะตองมีการกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม เพื่อใหเปนที่ยอมรับและมีความย่ังยืน 
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สวนที ่1 
บทนํา 

 
 
1.1  ขอมูลท่ัวไปของพ้ืนท่ี 

1.1.1 จังหวัดอุบลราชธานี 
อุบลราชธานี เปนจังหวัดขนาดใหญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางซึ่งต้ังอยู

ทางตะวันออกสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศไทย เปนเมืองใหญริมฝงแมนํ้ามูลที่มี
ประวัติศาสตรที่ยาวนานมากวา 200 ป มีคําขวัญประจําจังหวัด “อุบลเมืองดอกบัวงาม แมนํ้าสองสี  
มีปลาแซบหลาย หาดทรายแกงหิน ถ่ินไทยนักปราชญ ทวยราษฎรใฝธรรม งามล้ําเทียนพรรษา  
ผาแตมกอนประวัติศาสตร ฉลาดภูมิปญญาทองถ่ิน ดินแดนอนุสาวรียคนดีศรีอุบล” มีขนาดพื้นที่ใหญ
เปนอันดับ 2 ของภาค และเปนอันดับ 5 ของประเทศ มีแนวพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบาน คือ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา โดยอยูหางจากกรุงเทพมหานคร 
629 กิโลเมตร มีแมนํ้ามูลไหลผานกลางจังหวัด จากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออก ไหลลงสูแมนํ้าโขง 
ที่อําเภอโขงเจียม มีเทือกเขาที่สําคัญ คือ เทือกเขาบรรทัด และเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งกั้นอาณาเขต
ระหวางจังหวัดอุบลราชธานี กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา
จังหวัดอุบลราชธานี มีสนามบินนานาชาติ 1 แหง สถานีรถไฟอุบลราชธานี มีรถดวน รถเร็ว และรถไฟ
ปรับอากาศดวนพิเศษทุกวัน ประชากรในจังหวัดอุบลราชธานีมีอาชีพดานการเกษตรเปนสวนใหญโดย
มีการทํานาป เปนหลัก มีการปลูกพืชไรที่สําคัญคือการปลูกมันสําปะหลัง การปลูกไมยืนตนที่สําคัญ 
คือ ยางพารา ปาลมนํ้ามัน การปลูกไมผลที่สําคัญคือ มะมวง ลําไย การปลูกพืชผักที่สําคัญ พริกเม็ดใหญ 
(พริกหัวเรือ) มีการเลี้ยงสัตว และทําประมงในบางพื้นที่ของจังหวัด มีจุดผานแดนกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) จํานวน 6 จุด และจุดผานแดนกับราชอาณาจักรกัมพูชา 
จํานวน 1 จุด 

1.1.2 จังหวัดศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ ต้ังอยูในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง พื้นที่สวนใหญ 

เปนที่ราบสูงสลับทุงนามีภูเขาและปาไมอยูทางตอนใต และพื้นที่จะคอย ๆ ลาดลงสูทิศเหนือและ 
ทิศตะวันตก ซึ่งเต็มไปดวยหวย คลอง หนอง บึง ตาง ๆ ตลอดระยะทางที่ลํานํ้ามูลและลํานํ้าชีไหลผาน
สภาพดิน รอยละ 60 เปนลักษณะดินรวนปนทรายที่มีการระบายนํ้าดีแตมีความอุดมสมบูรณตํ่า และ
มีแนวชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา พื้นที่นาผลิตขาวหอมมะลิที่ดีที่สุด ออกสูตลาดทั้งในและ
ตางประเทศ หอม กระเทียม ศรีสะเกษ ก็ข้ึนช่ือวาเปนผลผลิตช้ันเย่ียมยังไมมีที่ใดเทียบได พรอมกับ
อาชีพใหม คือ สวนไมผล จากทั่วทุกภาคในประเทศไทย ก็สามารถปลูกไดที่น่ี ทั้งเงาะ ทุเรียน มังคุด 
มะปรางหวาน ชมพู ลิ้นจี่ ลําไย กระทอน สะตอ ฯลฯ สวนยางพาราอีกเกือบสองแสนไร สรางรายได
ใหคนศรีสะเกษ และคืนความชุมช้ืนใหแผนดินทดแทนไรมันสําปะหลัง นอกเหนือไปจากหอมแดง 
กระเทียม พริก ที่ยังคงเปนพืชไรที่สรางรายไดอยางงามใหแกเกษตรกร ดานการทองเที่ยว จังหวัด 
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ศรีสะเกษเปนแหลงอารยธรรม ขอมโบราณ จะเห็นจากโบราณสถานหลายแหงที่มีความสําคัญและ
เปนที่นาสนใจอยางย่ิง 

1.1.3 จังหวัดสุรินทร 
จังหวัดสุรินทรมีสภาพภูมิศาสตรที่มีอาณาเขตตอเน่ืองกับพื้นที่ที่เคยเปนอาณาจักร

ขอมโบราณ ทําใหชุมชนในจังหวัดสุรินทรไดรับวัฒนธรรมขอมมาโดยตลอดต้ังแตในชวงพุทธศตวรรษที ่12 
เปนตนมา มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดบุรีรัมย
และติดตอกับจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา สินคาสงออกสวนใหญเปนสินคาเกษตรกรรม  
ที่แปรรูปแลวและเปนวัตถุดิบ ไดแกขาว ปอแกว มันสําปะหลัง โคและกระบือ สุกร ไหม หัวผักกาด 
ฯลฯ มีการคาบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา ณ จุดผานแดนถาวรชองจอม–โอรเสม็ด โดยอุตสาหกรรม
ที่สําคัญของจังหวัด ไดแก อุตสาหกรรมดานการเกษตร อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑจากไม
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมโลหะ โครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดสุรินทรข้ึนอยูกับการขายสง
ขายปลีก ดานการเกษตรและดานการศึกษา จังหวัดสุรินทรเปนจังหวัดที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมประเพณีและความเปนอยู โดยกลุมชาติพันธุของคนสุรินทรมี 3 กลุมชาติพันธุ คือ เขมร 
ลาว และกูย มีความตางกันที่การใชภาษาทองถ่ินเทาน้ัน แตประชากรทั้งหมดมีความเปนอยูที่เรียบงาย  
มีความสามัคคีในขณะที่สามารถรักษาวัฒนธรรม ประเพณีภาษาของตนไวเปนอยางดีและมีเอกลักษณ
ที่โดดเดน จังหวัดสุรินทร มีสถาบันการศึกษาที่เปดการสอน ระดับอุดมศึกษา 6 แหง และโรงเรียน 85 แหง 

1.1.4 จังหวัดบุรีรัมย 
จังหวัดบุรีรัมยต้ังอยูทางทิศใตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางของประเทศไทย 

อยูหางจากกรุงเทพมหานครโดยรถยนตประมาณ 385 กิโลเมตร ติดตอกับจังหวัดขอนแกน จังหวัด
มหาสารคาม จังหวัดสุรินทร จังหวัดสระแกว จังหวัดนครราชสีมา และราชอาณาจักรกัมพูชา  
สภาพโดยทั่วไปเปนที่ราบสูง พื้นที่ลาดจากทิศใต ลงไปทางทิศเหนือเกิดจากภูเขาไฟระเบิด  
เมื่อประมาณเกาแสนถึงหน่ึงลานปเศษ บุรีรัมยมีภูเขาไฟที่ดับแลว 6 ลูกบริเวณรอบ ๆ ภูเขาไฟยังอุดม
ไปดวยหินบะซอลทที่มีคุณภาพดีแข็งแกรง จึงมีผูประกอบกิจการโรงโมหินในจังหวัดจํานวนมากถึง 10 โรง 
สงหินที่บดยอยแลว ไปขายในหลาย ๆ จังหวัด โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมยข้ึนกับ 
การผลิต 4 สาขาหลัก ไดแก สาขาเกษตร สาขาการคา สาขาอุตสาหกรรม และ สาขาการบริการ  
มีแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรเกี่ยวกับอารยธรรมขอมโบราณ เชน ปราสาทเขาพนมรุง ปราสาท
เมืองตํ่า เขาอังคาร นอกจากน้ี ยังมีแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางข้ึน ไดแก สนามฟุตบอลไอโมบาย 
สนามแขงรถมอเตอรสปอรตระดับมาตรฐานโลก “Chang International Circuit” และจุดผอนปรน
การคาชองสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย เปนจังหวัดที่ผลิตขาวหอมมะลิพันธุดี ยางพารา เกษตรอินทรีย  

 
1.2  ความเปนมา ยุทธศาสตร และความสําคัญของพ้ืนท่ี 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนกรอบของยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 โดยยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ย่ังยืน” และ “คนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา” มี 10 ยุทธศาสตร โดยแบงเปน 6 ยุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
และ 4 ยุทธศาสตรที่เปนปจจัยสนับสนุน มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนกลยุทธที่ใชในการเพิ่มประสิทธิภาพ
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การพัฒนาบนพื้นฐานการพัฒนาชุมชน สังคม และทุนมนุษยดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม 
อัตลักษณความเปนไทย ทุนทางวัฒนธรรม ความคิดสรางสรรค ความหลากหลายทางชีวภาพ  
เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย “ย่ังยืน” หรือ การพัฒนาอยางย่ังยืน น้ันคือ 
รูปแบบของการพัฒนาของคนรุนปจจุบันที่ไมสงผลกระทบดานลบตอคนรุนตอไป ซึง่ผลกระทบดานลบน้ัน
ครอบคลุมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังน้ัน “ย่ังยืน” จึงหมายถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ที่มุงเนนคุณภาพชีวิต ทุนมนุษย ควบคูกับความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

ภาคอีสาน หรือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนภูมิภาคหน่ึงในประเทศไทยที่มีพื้นที่ที่ใหญที่สุด 
มีพื้นที่ครอบคลุมถึง 20 จังหวัด แบงเปนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางน้ัน แบง 
กลุมจังหวัดเปนกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ประกอบดวยจังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดสุรินทร โดยใหจังหวัดนครราชสีมาเปนศูนยปฏิบัติการ 
ของกลุมจังหวัด และกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ประกอบดวย จังหวัดยโสธร  
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอํานาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี โดยใหจังหวัดอุบลราชธานีเปน 
ศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด  

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง มีวิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร
ดังน้ี  

วิสัยทัศน “เศรษฐกิจการคากลุมจังหวัดกาวหนาดวยนวัตกรรม และเช่ือมโยงการคา
ทองถ่ินสูตลาดโลก”  

พันธกิจ (1) พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถใหกับเศรษฐกิจการคาของกลุมจังหวัด โดยใช
เทคโนโลยีนวัตกรรมผสมผสานกับภูมิปญญาและศักยภาพของทองถ่ิน (2) สงเสริมการกระจาย
ผลประโยชนทางการคาในทองถ่ินใหเปนธรรมและทั่วถึง (3) เช่ือมโยงเศรษฐกิจการคาภายในกลุม
และระหวางกลุมจังหวัด ตลาดอาเซียนและเวทีโลก (4) พัฒนาระบบงาน องคกรและบุคลากรสูความ
เปนเลิศและมีความโปรงใส  

ประเด็นยุทธศาสตร (1) การเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันทางการคาของกลุม
จังหวัด (Competitiveness) (2) การสรางโอกาสและความเปนธรรมทางการคาในกลุมจังหวัด 
(Commercial Opportunity) (3) การสงเสริมการคา สูตลาดอาเซียน ตลาดโลก และตลาดดิจิทัล 
(Connectivity) (4) การเพิ่มสมรรถนะในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการคากลุมจังหวัด 
(Capability)  

จากการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดสุรินทร 
จะเห็นไดวา โดยพื้นฐานพื้นที่จังหวัดเหลาน้ีมีปญหาดานการขาดแคลนนํ้า ดินคุณภาพตํ่า ประสบ
อุทกภัยและภัยแลง มีปญหาทั้งในดานความยากจน แตมีความพรอมดานสถาบันการศึกษาและ
สถาบันวิจัย ดังน้ัน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางไปสูความ 
“มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” จําเปนจะตองแกไขปญหาพื้นฐานควบคูไปกับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใชความรู
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในใหมี
การเจริญเติบโตไดอยางเต็มศักยภาพ พรอมทั้งการแสวงหาโอกาสการนําความรู ทุน เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากภายนอกมาชวยขับเคลื่อน เชน โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง
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ขนาดใหญที่เช่ือมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงขายระบบการคมนาคมขนสงและพื้นที่
เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใชประโยชนจากการเช่ือมโยงและขอตกลงกับประเทศเพื่อนบาน 
ในกลุมอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงที่กําลังมีการเจริญเติบโตมาเสริมสรางการพัฒนาใหม  ๆ ใหแก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอมเพื่อใหมีพัฒนาศักยภาพจังหวัด ภูมิภาค
และลดความเหลื่อมล้ํากับภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศไดอยาง “ย่ังยืน” 

 
1.3  ประเด็นศึกษาหลัก เรื่อง ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของไทย 

ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมเปนรากฐานของการพัฒนาที่ย่ังยืน
ระบบเศรษฐกิจจะตองสามารถสรางใหเกิดเสถียรภาพและมีภูมิคุมกันที่เอื้อตอการปรับตัวเมื่อไดรับ
ผลกระทบจากภาวะผันผวนของระบบเศรษฐกิจโลก รวมทั้งจะตองมีสมรรถนะและขีดความสามารถ
ในการแขงขันสูง ทั้งน้ี จะตองใหความสําคัญตอการเช่ือมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศและภายนอก
ประเทศ อยางมีประสิทธิภาพและรูเทาทัน มีการปรับโครงสรางการผลิต โดยใชเทคโนโลยีและ
วิทยาการสมัยใหมเพื่อเพิ่มผลผลิตแทนการเพิ่มการใชปจจัยการผลิต กอใหเกิดการเช่ือมโยงกิจกรรม
ในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ รวมทั้งเช่ือมโยงธุรกิจขนาดใหญกับธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมอยางสมดุล เพื่อสรางมูลคาเพิ่มของภาคการผลิตและบริการที่ตรงกับความตองการของ
ตลาดภายในและภายนอกประเทศตลอดจนสรางความแปลกใหมเพื่อนําตลาด นําไปสูการเพิ่มการจางงาน 
การยกระดับรายได ที่แทจริงและคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ 

ในปจจุบัน ปจจัยที่มีความสําคัญตอการปรับโครงสรางและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศในระยะยาวยังมีประสิทธิภาพตํ่า โดยเฉพาะอยาง ย่ิง ศักยภาพของคน 
ความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความสามารถดานการบริหารจัดการ และบริการ
โครงสรางพื้นฐานที่คุณภาพไมดีพอ การเสริมสรางใหปจจัยเหลาน้ีมีคุณภาพและเพียงพอเปนเรื่องที่มี
ความสําคัญและตองทําใหเกิดข้ึนใหได เน่ืองจากเปนปจจัยที่จะทําใหภาคการผลิตมีความเขมแข็งและ
สามารถแขงขันไดอยางย่ังยืน ทั้งน้ี การฟนฟูเศรษฐกิจโดยการสรางเสถียรภาพและความเช่ือมั่นตอ
ระบบเศรษฐกิจโดยรวมไมอาจบรรลุวัตถุประสงคโดยอาศัยนโยบายและมาตรการระดับมหาภาคโดย
ลําพัง จึงจําเปนตองคํานึงถึงแนวทางการพัฒนาใหเกิดความเขมแข็งตอธุรกิจพื้นฐานดานการผลิต 
การคา และบริการ 

ภาคการผลิต ในชวงที่ผานมามีการปรับตัวที่คอนขางชาเมื่อเปรียบเทียบกับภาวะที่โลก
ปรับเปลี่ยนเขาสูระบบเศรษฐกิจที่อาศัยฐานความรูเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนา เน่ืองจาก
ประสิทธิภาพการผลิตทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมยังอยูในระดับตํ่ากวาประเทศคูแขง โดย 
พืชเกษตรหลัก ยังไมสามารถแขงขันได มีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางสิ้นเปลือง ขาดการอนุรักษฟนฟู
อยางเปนระบบ โดยเฉพาะที่ดินและทรัพยากรนํ้า กอใหเกิดความเสื่อมโทรมของฐานการผลิตและเปน
ปญหาตอเน่ืองดานเศรษฐกิจและสังคม สงผลกระทบตอการพัฒนาที่ย่ังยืนในระยะยาว อีกทั้งสถาบัน
เกษตรกรยังขาดความเขมแข็งในการมีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและภาคการเกษตร
โดยรวม ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมีตนทุนในการผลิตสูง เน่ืองจากแรงงานขาดทักษะและไมสามารถ
ปรับใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผลิตภัณฑมีคุณภาพตํ่า ขาดการออกแบบที่ดี รวมทั้งระบบโครงสราง
พื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกไมมีคุณภาพ นอกจากน้ี ยังมีจุดออนในดานการสรางมูลคาเพิ่มของ
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ภาคการผลิต ขาดการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนและอุตสาหกรรมตอเน่ือง อุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอมสวนใหญยังออนแอ และขาดกลไกที่จะประสานเช่ือมโยงธุรกิจขามชาติในการถายทอด
เทคโนโลยีเพื่อยกระดับทักษะฝมือแรงงาน รวมทั้งผูประกอบการของไทยสวนใหญยังไมสามารถ
ปรับตัวเพื่อการแขงขันในตลาดที่มีพลวัตและผันผวนสูงข้ึนได 

ในดานบริการ แมวาการทองเที่ยวจะเปนแหลงทํารายไดและการจางงานที่สําคัญ แตก็ได
สงผลกระทบในเชิงลบทางสังคมและสิ่งแวดลอมหลายประการ อาทิ ความเสื่อมโทรมของแหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติ รวมทั้งวิถีชีวิตและความเปนอยูของชุมชนทองถ่ินที่เปลี่ยนแปลงไป อยางไรก็ตาม ธุรกิจ
บริการที่ตอเน่ืองกับการทองเที่ยว ยังไมไดรับการพัฒนาใหเต็มศักยภาพ นอกจากน้ี ยังตองเผชิญกับ
ขอจํากัดดานบริการการทองเที่ยวที่ไมเพียงพอและขาดคุณภาพ การเอารัดเอาเปรียบนักทองเที่ยว 
ความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ตลอดจนภาพพจนดานลบของประเทศดานยาเสพติดและ
โสเภณีเด็ก 

สําหรับดานการคา สินคาสงออกหลักสวนใหญเปนสินคาอุตสาหกรรมที่มีมูลคาเพิ่มตํ่าและ
สินคาเกษตรข้ันพื้นฐานโดยสินคาเกษตรแปรรูปประเภทอาหารและมิใชอาหารยังมีนอยประเภท  
ทําใหฐานสินคาสงออกคอนขางแคบ ขาดความหลากหลาย ขณะเดียวกันการสงออกยังตองพึ่งพิง
ตลาดหลัก ไดแก สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุน จึงมีโอกาสไดรับผลกระทบจากภาวะผันแปรทาง
เศรษฐกิจในตลาดหลักเหลาน้ีไดงาย ในขณะที่ประเทศไทยยังมีอํานาจการตอรองตํ่าในเวทรีะหวางประเทศ 
ทําใหไมสามารถขยายสวนแบงดานของตลาดสินคาสงออก รวมทั้งผลประโยชนทางเศรษฐกิจอื่นได 
ความเปนเอกภาพในกรอบอาเซียนและความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน จึงมีความสําคัญ
ในภาวะที่การรวมตัวทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคมีอิทธิพลตอการคาและการลงทุนของโลกสูง 
อยางที่เปนอยูในปจจุบัน 

การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมอยางย่ังยืน ในสวนการเพิ่ม
สมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จําเปนตองให
ความสําคัญกับการปรับโครงสรางการผลิตและการคาของประเทศใหดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน 
ในการที่จะใชทรัพยากรที่มีอยู ให เกิดมูลคาเพิ่มในทุกข้ันตอนของการผลิตและการตลาด  
ในขณะเดียวกันตองคํานึงถึงการผสมผสานและความสอดคลองกับหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยการสนับสนุนและผลักดันใหเกิดการเพิ่มผลผลิตอยางเปนขบวนการในระดับชาติ การมีสวนรวม
ของทุกฝายในกระบวนการทํางาน การแบงปนประโยชนรวมกันของทุกฝายในสังคม สนับสนุนธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมใหสามารถพึ่งพาตนเอง รวมถึงการรับถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยจาก
ธุรกิจขนาดใหญ โดยผสมผสานภูมิปญญาไทยกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม การพัฒนา
นวัตกรรมอยางตอเน่ือง และการปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพและความรวดเร็วของบริการ
โครงสรางพื้นฐาน ควบคูไปกับการพัฒนาความเช่ือมโยงดานเศรษฐกิจและสังคมเพื่อบรรลุ 
ผลประโยชนรวมกันกับประเทศเพื่อนบาน 

 
 

 



 

 

  
สวนที ่2 

ผลการศึกษาพืน้ที่ที่มีความเกี่ยวของกับยทุธศาสตร 
 
 
2.1 ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

ในประเด็นเพื่อเตรียมคนในสังคมไทยใหมีทักษะในการดํารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษที่ 21 น้ัน 
จากการเขาศึกษาพื้นที่เพื่อศึกษาประเด็นที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ดานยุทธศาสตรการเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย สรุปสาระสําคัญได ดังน้ี 

2.1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ประเด็นที่นาสนใจของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ  

การมุงเนนการพัฒนาคน ประกอบดวยภาควิชาตาง ๆ ไดแก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เน่ืองจากบริบทมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนมหาวิทยาลัยตางจังหวัดยัง 
ไมเปนที่รูจักมากนัก ดัง น้ัน ทางคณะวิศวกรรมศาสตร จึงมุง เนนการพัฒนาคนใหมีความรู  
ความเช่ียวชาญในทักษะวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยการพัฒนา
หลักสูตรจนกระทั่งปจจุบันมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  
และยังมีการทํา MOU รวมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิสาหกิจทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศในการใหนักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพจากการลงมือ
ปฏิบัติงานจริง จนเกิดทักษะทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร เห็นไดจากนักศึกษาจบแลวประสบ
ความสําเร็จไดรับเขาทํางานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและวิสาหกิจที่มีช่ือเสียง มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 
วิศวกรรมศาสตรสาขาตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ แสดงถึงการยอมรับในคุณภาพของ
บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตรเปนอยางดี  

ทั้งน้ี คณะวิศวกรรมศาสตรไดเปดโอกาสใหนักศึกษาที่จบการศึกษาไดกลับเขามา
เรียนรูความรูใหม ๆ เพิ่มเติม สําหรับดานการบริการวิชาการน้ัน คณะวิศวกรรมศาสตร ไดมีความรวมมือ
กับผูประกอบการในการจัดโครงการ Young Engineering Camping School ซึ่งเปนการเขาคาย
เรียนรูประดิษฐหุนยนต โดยการเปดโอกาสใหเยาวชนเขารวมโครงการเพื่อเรียนรูกระบวนการสราง
หุนยนตและเขารวมประกวดในระดับประเทศ และเปดรับอบรมหลักระยะสั้นแกบุคคลทั่วไปที่สนใจ
ในศาสตรทางวิศวกรรมศาสตร โดยมีหลักสูตรโครงการพัฒนาระบบหุนยนตตอยอดอยางตอเน่ือง  
การที่คณะวิศวกรรมศาสตร มีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยรับตอสถานการณในอนาคต และมี
โครงการบริการวิชาการ โครงการ Young Engineering Camping School ตลอดจนโครงการ
หลักสูตรระยะสั้นน้ัน เพื่อใหมีความทันสมัยสามารถสนองตอบความตองการของตลาดแรงงาน สังคม 
ชุมชน และยังเปดใหศิษยเกาสามารถเขามาเรียนรูความรูเพิ่มเติม ถือไดวาคณะวิศวกรรมศาสตรมีการ
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พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาและสนองตอบตอการเปนองคกรการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งสอดคลอง
กับยุทธศาสตร ที่ 1 ประเด็น 1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

2.1.2  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  
มีประเด็นที่นาสนใจในฐานะเปนสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา โดยปญหาสําคัญ 

คือ การมีเยาวชนสนใจเรียนเขาตอระดับอาชีวศึกษาจํานวนนอย เน่ืองจากภาครัฐใหการสนับสนุนใน
การศึกษาตอทางดานสายสามัญมากกวาสายอาชีพ และผลตอบแทนเมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ไดรับมากกวา ทําใหขาดแคลนแรงงานฝมือในระดับกลาง อีกทั้งโอกาสการเขาเรียนในระดับสูงที่ 
เปดกวางมากข้ึน และมีการอุดหนุนของรัฐในระดับที่สูง ทําใหเยาวชนนิยมการเลือกเรียนสายสามัญ
และเรียนตอจนจบปริญญา จะเห็นไดวาปจจัยที่มีผลตอการจูงใจในการศึกษาตอน้ันคือผลตอบแทน
จากการมีงานทํา ผูเรียนมักถูกจูงใจดวยรายไดจากการจบปริญญาตรี คานิยมตอการศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรีในดานที่มีคุณคาทางสังคมและสภาวการณการมีงานทํามีผลตอการตัดสินใจศึกษาตอ  

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ไดมีนโยบายในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรที่ 1 ประเด็นที่ 1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต โดยการพัฒนา
หลักสูตรภาษาตางประเทศ อาทิ ภาษาจีน ภาษากัมพูชา การรับนักศึกษาตางชาติเขามาศึกษาตอการ
จัดกิจกรรมโครงการเพื่อสรางใหนักศึกษามีทักษะรอบดานใหครอบคลุมทักษะการเรียนการสอน 
ในศตวรรษที่ 21 และที่โดดเดนคือการสรางเครือขายภาคีรวมกับสถานประกอบการ หรือหลักสูตร 
ทวิภาคี เพื่อใหนักศึกษาในหลักสูตรไดมีโอกาสเรียนรูจากสถานประกอบการจริง ในฐานะผูรวมงาน
ไมใชนักศึกษาฝกงาน โดยในหลักสูตรมีภาคปฏิบัติกรณีหลักสูตร ปวช. ฝกงาน 6 เดือน หลักสูตร 
ปวส. สหกิจ 1 ป หรือเทียบเทาครึ่งหน่ึงของหลักสูตร ซึ่งทําใหนักศึกษาไดเรียนรูจากการปฏิบัติที่
เพิ่มเติมจากทฤษฎี ทําใหเกิดความชํานาญ เช่ียวชาญในทักษะอาชีพ ทั้งน้ี หลักสูตรมีการหมุนเวียน
แผนกในการฝกทําใหนักศึกษาไดความรูครบทุกแผนกรอบดาน ผลจากการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาดวยการรวมมือจัดหลักสูตรทวิภาคี สงผลใหนักศึกษามีความเช่ียวชาญชํานาญในทักษะ
วิชาชีพ ยกระดับคุณภาพตัวนักศึกษาใหตรงตอความตองการของตลาดแรงงาน และสงผลตอความ
ตระหนักของนักศึกษาในการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองเสมอ จึงกอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต สงผลตอ
การเกิดสังคมการเรียนรูตอไปนอกจากน้ี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ยังไดเขารวมโครงการ To Be 
Number One ซึ่งเปนโครงการที่สงเสริมใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมที่สรางสรรคเพื่อสังคมซึ่งจะชวย
สลายภาพลักษณดานลบของนักเรียนอาชีวะได 

2.1.3 โรงเรียนนางรอง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย  
ประเด็นที่นาสนใจ คือ “เรียนรูเปนครูศตวรรษที่ 21” เปนแรงบันดาลใจเรียนรู 

ตลอดชีวิตจากนวัตกรรมมีความสุขในความจริง ความดี ความงาม คุณครูสมสุข   แสงปราบ  
ครูเช่ียวชาญ สาขาฟสิกส ผูมีหลักการเรียนรู เอะ เอิ่ม ออ เช็ค โชว ซึ่งมีความหมายคือ เอะ การเกิด
ขอสงสัย เอิ่ม การเขาใจเรียนรู ออ การเขาใจสามารถพลิกแพลง เช็ค การตรวจสอบ และโชว การตอ
ยอดความรูแกบุคคลอื่น โดยคุณครูสมสุขฯ ไดเกิด เอะ ขอสงสัยในการเรียนรูในเรื่อง STEM ศึกษา 
(Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)  
ซึ่ง STEM ศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาใหผูเรยีนเกิดการเรียนรูและสามารถบูรณาการความรู
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ทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร ไปใชในการเช่ือมโยงและ
แกปญหาในชีวิตจริงและการประกอบอาชีพในอนาคต  

คุณครูสมสุขฯ จึงไดมีการศึกษาและทําการวิจัยในหองเรียนโดยคิดเทคนิควิธีที่ให
นักเรียนเกิดการเรียนรู โดยใหหลัก เอะ การเกิดขอสงสัย กระตุนใหนักเรียนเกิดขอสงสัยใครรู โดยให
โจทยแกปญหา เอิ่ม การเขาใจเรียนรู สอดแทรกทฤษฎีหลักการใหนักเรียนเขาใจ ออ การเขาใจ
สามารถพลิกแพลง เมื่อนักเรียนเกิดความเขาใจในหลักทฤษฎีหลักการแลวกระตุนใหนักเรียนใส
ความคิดสรางสรรค เช็ค การตรวจสอบ ใหนักเรียนลงมือปฏิบัติแลวทดสอบ ตรวจสอบเพื่อ
ประเมินผลความเขาใจ และโชว การตอยอดความรูแกบุคคลอื่น ไดมีการถายทอดความรูที่ไดจากการ
ลงมือทําแกผูอื่น โดยผานกิจกรรมในหองเรียนที่มุงแกปญหาที่พบเห็นในรายวิชา เพื่อสรางเสริม
ประสบการณ ทักษะ ความคิดสรางสรรค นําไปสูการสรางนวัตกรรม โดยใชองคความรู และทักษะ
ดานวิทยาศาสตร สิ่งที่นาสนใจ คือ นักเรียนเมื่อไดผานการเรียนรูดวยหลักเอะ เอิ่ม ออ เช็ค โชว  
ไดนําความรูที่ไดจากหองเรียนมาตอยอดความคิดนํามาประดิษฐสิ่ งของตาง ๆเพื่อมาใชใน
ชีวิตประจําวัน เชน ประดิษฐเพื่อจัดจําหนายหารายไดเลี้ยงชีพ ประดิษฐตุกตาลมลุกเพื่อใหนองเลน 
และผลงานที่โดดเดน คือ การคิดแกปญหาหุนไลกาลม ทําใหตองออกไปจัดต้ังใหมอยูเสมอ จึงมี 
การประดิษฐหุนไลกาลมลุกข้ึน โดยไดรับการสนับสนุนจากคุณครูสมสุขฯ ทําใหการประดิษฐเสร็จสิ้น
สมบูรณ สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง ซึ่งการประดิษฐน้ีครั้งยังสงผลตอความคิดตอยอดตอในการ
ประดิษฐเพิ่มข้ึน น่ันคือ พัดลมลมลุก จะเห็นไดวาการเรียนรูโดยใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเองน้ัน 
ทําใหเกิดความเขาใจอยางแทจริง สามารถสรางสรรคตอยอด และเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง  
สิ่งเหลาน้ีเกิดจากการที่ผูเรียนเกิดการเรียนรูการ บูรณาการการเรียนในหองเรียน เพื่อนํามาใชในการ
แกปญหาในชีวิตจริง สามารถใชในการประกอบอาชีพ และการดําเนินชีวิตในอนาคต โดยแนวทาง 
การสอนของครูสมสุขฯ น้ี ไดมีการสรางเครือขายของการสอนในลักษณะดังกลาว (professional 
network) ดวย ทําใหครูฯ ไดรับรางวัลครู STEM ดีเดนระดับประเทศ จึงถือไดวา สิ่งที่คุณครูสมสุขฯ 
ทําน้ันสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 1 ประเด็นที่ 1.2 พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และ
ความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา 

2.1.4 โรงเรียนมีชัยพัฒนา หรือ โรงเรียนไมไผ  
มีรูปแบบที่สอดคลองกับเรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูตลอดชีวิต 

โดยโรงเรียนไดมีรูปแบบการบริหารจัดการที่เนนใหผูเรียนไดคิดนอกกรอบ ใหวางแผนและตัดสินใจ 
ในการบริหารโรงเรียนแบบคณะมนตรีโรงเรียน การเรียนรูโดยนักเรียนเปนผูนํา โดยนักเรียนแตละคน
จะอยูในคณะผูบริหารชุดตาง ๆ โรงเรียนเนนใหนักเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพควบคูไปกับ
หลักสูตรแกนกลาง โดยการรับนักเรียนจะรับนักเรียนจากทุก ๆ ภาคของประเทศ โดยใหโอกาสกับ
ครอบครัวผูมีรายไดนอย ไดเรียนฟรีไมมีคาใชจาย โดยจะใหจายคาเทอมเปนความดีและการปลูก
ตนไม อีกทั้งผูปกครองและนักเรียนจะตองชวยเหลือสังคมฝายละ 4,000 ช่ังโมงตอป และปลูกตนไม
ฝายละ 400 ตนตอป โดยนักเรียนรุนพี่จะเปนผูสัมภาษณและคัดเลือกนักเรียนและสัมภาษณ
ผูปกครองดวย นักเรียนมีสวนสําคัญในการคัดเลือกและประเมินผลครู โรงเรียนมีเปาหมายเพื่อสราง
คนดี มีความซื่อสัตย สงเสริมความเสมอภาคชายหญิง รูจักคนควาหาคําตอบ บริหารจัดการเปนและ
ไมยอทอ เปนนักพัฒนาและนักธุรกิจเพื่อสังคม โรงเรียนจะสอนใหนักเรียนคิดและต้ังคําถาม สอนให
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รูจักแบงปนและชวยเหลือผูดอยโอกาส โรงเรียนมีชัยพัฒนาจึงเปนโรงเรียนที่มีรูปแบบการเรียนการสอน
แบบใหมที่เนนสอนทักษะการใชชีวิตแทนการเนนเน้ือหาในตํารา ซึ่งแนวโนมเชนน้ีสามารถนําไป
ประยุกตใชในระบบการศึกษาไทยใหมากข้ึน ควรสงเสริมการเรียนรูทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ตาม
แนวทางการเรียนการสอนของโรงเรียนมีชัยพัฒนาไปยังโรงเรียนทองถ่ินอื่น ๆ 

2.1.5 ลองแพและเวทีเสวนาเมืองลีงโมเดล จังหวัดสุรินทร  
ในประเด็นเพื่อเสริมสรางสถาบันทางสังคมใหมีความเขมแข็ง เอื้อตอการพัฒนาคน

และประเทศ โดยเมืองลีงโมเดลเกิดจากความเขมแข็งของผูนําชุมชน และความเขมแข็งของคนใน
ชุมชนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ มีแนวคิดในการระดมการพัฒนาตําบลเมืองลีงในภาพรวม 
โดยมีลูกหลานของคนในตําบลที่มีความรู ความสามรถ มีศักยภาพ มารวมกันชักนําแนวรวม ภาคี
เครือขายตาง ๆ เขามาใหความรู แนวคิด และคําปรึกษา ในการพัฒนาชุมชนตําบลเมืองลีงใหเปน
รูปธรรม โดยใชกลุมไลนเมืองลีงโมเดล เพื่อเปนชองทางในการติดตอสื่อสารกันจนสามารถสรางเปน
ฐานเรียนรูตาง ๆ ในชุมชนได โดยแตละฐานน้ัน ใหคนในชุมชนชนแสดงศักยภาพของตนเอง เพื่อสราง
ความเขมแข็ง ไดดวยตัวของคนในชุมชนเอง โดยการผลักดันภูมิปญญา วัฒนธรรม และทุนทาง
ภูมิศาสตรของพื้นที่ข้ึนมาเปนจุดแข็งใหเกิดความย่ังยืนของชุมชน 

 
2.2 ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

การพัฒนาในชวงที่ผานมาทําใหสังคมไทยกาวหนาไปในหลายดาน ทั้งการสรางความมั่นคง
ดานอาชีพและรายไดทีท่ําใหมีจํานวนคนยากจนลดลง อยางไรก็ดี การแกปญหาความเหลื่อมล้ําและ 
สรางความเปนธรรมยังมีความคืบหนาลาชา และยังเปนปญหาทาทายในหลายดาน ทั้งความแตกตาง
ของรายไดระหวางกลุมประชากร ความแตกตางของคุณภาพการบริการภาครัฐโดยเฉพาะในพื้นที่
หางไกลและในกลุมผูดอยโอกาสที่ไดรับบริการที่มีคุณภาพตํ่ากวา นอกจากน้ัน ยังมีเงื่อนไข/ปจจัยเสี่ยง
หลายประการ ที่อาจจะสงผลใหความเหลื่อมล้ําในสังคมไทยรุนแรงข้ึนได อาทิ การเปนสังคมผูสูงวัย
ของประเทศไทย ซึ่งจํานวนประชากรในวัยแรงงานลดลง ภาระพึ่งพิงตอวัยแรงงานสูงข้ึนจากภาระ
เลี้ยงดูทั้งเด็กและผูสูงอายุ ทําใหมีขอจํากัดในการออมเพื่ออนาคตประกอบกับบางกลุมยังขาดความรู
ความเขาใจเรื่องการเงินและ การออม ซึ่งอาจกลายเปนผูสูงวัยที่ยากจนในอนาคตได ในการเสริมสราง
ศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความเขมแข็งทางการเงินฐานราก ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและ
ทรัพยากรภายในชุมชม โดยสรางและพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงในชุมชนใหมีขีดความสามารถใน
การสรางแรงบันดาลใจใหเกิด ความเช่ือมั่น ศรัทธา มีจุดยืนทางความคิด มีธรรมาภิบาลในการบริหาร
และพัฒนาชุมชน สงเสริม การรวมกลุมและสรางจิตสานึกใหชุมชนพึ่งพาตนเอง  

ชุมชนสายยาว ชุมชนถลุงเหล็กหรือหนองเหล็ก สายยาวแหงสายสัมพันธ  ซึ่งเปนตนแบบ
ชุมชนพึ่งตนเองบนฐานงานอาชีพและวิถีเกษตรอินทรีย โดยชุมชนสายยาวเกิดจากการรวมตัวกันของ  
5 หมูบาน เปนหมูบานทองเที่ยวที่ยาวที่สุดในโลกที่พรอมนําเสนอความเปนหมูบานทองเที่ยวและ
ศูนยเรียนรูชุมชนสายยาวเกิดข้ึนจากคนในชุมชนที่เริ่มรวมกลุมเล็ก ๆ ดวยสํานึกที่จะพัฒนาชุมชน
บานเกิด โดยในป 2550 การรวมกลุมเพื่อทําศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงไดเริ่มตนอยางเปน
รูปธรรม โดยการสนับสนุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่มี
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แนวนโยบายเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและเกษตรกรบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
มีการเรียนรู วิถีเกษตรแบบยาว ๆ ในกิจกรรมฐานเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงที่มีมากกวา 16 ฐาน อาทิ 
ฐานทํากระถางปูนซีเมนตจากภูมิปญญาชาวบาน เปนกระถางปูนซีเมนตที่แข็งแกรงและมีสีสัน  
ฐานไมดอกไมดัด เปนวิธีดัดตนชาฮกเกี้ยนเปนรูปสัตวนอยใหญ ฐานไหม เพื่อหัดทอผาลายหาง
กระรอกคูตีนแดง ผาลายเอกลักษณโดงดังของบุรีรัมย นอกจากน้ี ยังมีฐานเรียนรูการเกษตรอีก
มากมาย เชน เผาถาน ทํานํ้าสม เพาะเห็ดนางฟาและเห็ดนางรม เลี้ยงกบ เลี้ยงจิ้งหรีด ลี้ยงไกคอนโด 
ทําปุยหมักชีวภาพ ทํานํ้ายาอเนกประสงค และทําดอกไมจัน  

สิ่งที่บอกไดวาถึงชุมชนสายยาวแลว คือ สองฟากฝงของถนนจะเปนบานเรือนที่ต้ัง เรียงราย
และตกแตงไวอยางสวยงาม เขียวชอุมไปดวยพืชพรรณที่เปนรั้วกินไดหลากหลายชนิด ความสวยงาม
ของชุมชนไมใชเพียงหนาบานที่นามองอยางเดียว แตทุกบานเตรียมพรอมในการตอนรับแขกผูมาเย่ียมเยือน
จากที่ตาง ๆ  ในรูปแบบโฮมสเตยที่เขมแข็งแหงหน่ึงของประเทศ การทําบัญชีครัวเรือนกลายเปนสวนหน่ึง
ของวิถีชีวิตของคนในชุมชนไปแลว ซึ่งยืนยันจากจํานวนครอบครัวที่ทําบัญชีครัวเรือนมีถึงรอยละ 97 
ครอบครัวที่เหลือ คือ บานที่มีแตคนสูงอายุและอานหนังสือไมได สมาชิกที่ เขารวมกลุมบัญชีทุกคน
นอกจากจะตองมีการบันทึกรายรับรายจายของครอบครัวแลว ยังตองเรียนรู ที่จะนําขอมูลที่ไดจาก
บัญชีมาวิเคราะหตนเอง เพื่อจะสรางการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน โดยสิ่งสําคัญคือ การเปลี่ยนวิธีคิด และ
การลงมือทํา เชน การลดรายจาย การเพิ่มรายได เชน การปลูกพืชผักในครัวเรือน การทํานํ้ายา
อเนกประสงค และหาอาชีพเสริม โดยแตละครอบครัวจะตองมีแผนการเงินใหมีเงินออม ไวจายในยาม
จําเปน 

 
2.3 ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวเรา ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและ สิ่งไมมีชีวิต เห็นไดดวย
ตาเปลาและไมสามารถเห็นไดดวยตาเปลา รวมทั้งสิ่งที่เกิดข้ึนโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางข้ึน 
อาจกลาวไดวา สิ่งแวดลอมประกอบดวยทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษยสรางข้ึนใน
ชวงเวลาหน่ึง เพื่อสนองความตองการของมนุษยน่ันเอง ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งแวดลอม 
ที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและมนุษยสามารถนํามาใชประโยชนได เชน บรรยากาศ ดิน นํ้า ปาไม  
ทุงหญา สัตวปา แรธาตุ พลังงาน และกําลังแรงงานมนุษย เปนตน ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทน้ัน
เปนสวนห น่ึงของสิ่ งแวดลอม แตสิ่ งแวดลอมทุกชนิดไม เปนทรัพยากรธรรมชาติทั้ งหมด  
ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติหลัก ที่สําคัญของโลกและของประเทศไทย ไดแก ดิน ปาไม สัตวปา นํ้า แรธาตุ 
และทรัพยากรมนุษย ปจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําลังเปนปญหาและเปน
จุดออนของการรักษาฐานการผลิตและใหบริการ รวมทั้งการดํารงชีพที่ย่ังยืน 

2.3.1 บานยาง ตําบลเมืองลีง จังหวัดสุรินทร มีวิถีชีวิตสังคมเกษตร มีอาชีพหลัก คือ 
การทํานาอาชีพเสริมคือการทําหัตถกรรม ทอผาไหม จักสาน และปนหมอดินเผา การทอผาไหมของ
ชุมชนบานยางมีการผลิตมานานแลวและยังคงรักษารูปแบบ สีสัน ลวดลาย ความประณีตบรรจง 
รวมถึงเทคนิคการทอแบบโบราณอันเปนเอกลักษณเฉพาะถ่ินไวไดดีจนถึงปจจุบัน คนชาติพันธุทองถ่ิน 
ประกอบดวย ไทย จีน เขมร ลาว และกูย ลวนสืบสานงานทอผามาจากบรรพบุรุษซึ่งมีกระบวนการผลิต 
ผาไหมเริ่มตนจากการปลูกตนหมอน การเลี้ยงตัวไหม สาวไหม ออกแบบลวดลาย การยอมสี แลวจึง



11 

 

นํามาทอเปนผืนผา ในแตละข้ันตอนลวนตองอาศัยความละเอียดออน ความชํานาญ และมีใจรักชางทอ 
ศูนยเรียนรูเทคโนโลยีชุมชนบานยางไดแสดงการใชชีวิตตามวิถีชุมชน โดยมีการรวมมือกับนักวิชาการ
ในการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช เพื่อเอื้อใหการดํารงชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ ดี ข้ึน เชน  
การพัฒนาเครื่องสาวไหม ที่ใชเครื่องยนตเพื่อชวยใหผอนแรงในการทอผาไหมซึ่งสวนมากเปนผูสูงอายุ 
และชวยใหสามารถผลิตเสนไหมไดปริมาณมากข้ึนโดยใชระยะเวลาสั้นลง ทั้งน้ีการวิจัยและพัฒนา
เครื่องสาวไหมพัฒนาจนสามารถทํางานโดยเครื่องจักรแทนกําลังคนทั้งหมด แตดวยพระราชดําริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชประสงคใหการพัฒนาเครือ่งสาวไหม
ใหยังคงความเปนวิถีของชุมชน เปนอํานวยความสะดวกไมใชเปนเครื่องจักรที่ทํางานแทน นักวิจัยจึง
นอมนําพระราชดําริมาพัฒนาเครื่องมือเพื่อชวยใชผูใชงานทํางานไดสะดวกรวดข้ึน มิใชทําแทนจน
เปลี่ยนวิถีการดํารงชีวิต แสดงถึงการรวมกันพัฒนาเพื่อการเติบโตที่ไมทําลายวิถีชุมชนซึ่งเปน
ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน  

2.3.2 ชุมชนภูมิเชียงสง ตําบลเมืองลีง จังหวัดสุรินทร เปนชุมชนโบราณสามศตวรรษ 
ที่มีความหลากหลาย 5 ชาติพันธุ ไดแก ไทย จีน ลาว เขมร และกูย ที่คงความอนุรักษวัฒนธรรม ความเช่ือ 
และวิธีการดําเนินชีวิตตามชาติพันธุทั้ง 5 ชาติพันธ ไดอยางลงตัว ราบรื่น และไดนําการทองเที่ยว 
เชิงวิถีวัฒนธรรมมาเปนตัวเช่ือมโยงชุมชน เชน มีการพาไหวศาลหนาหมูบานซึ่งแสดงถึงความเช่ือของ
ชาติพันธุไทย การนําการรํากลองยาวมาใชตอนรับแขกของชาติพันธลาว การเดินชมวิถีชุมชนที่รวมวิถี
การดําเนินชีวิตของ 5 ชนเผา เชน รานคา ตลาดชุมชน ที่มีการนําสินคาตามวิถี เชน ขอชางตามวิถีคน
เลี้ยงชางของชาติพันธุกูย ผาไหมที่เปนการผลิตมานานแลวและยังคงรักษารูปแบบ สีสัน ลวดลาย 
ความประณีตบรรจงรวมถึงเทคนิคการทอแบบโบราณอันเปนเอกลักษณของชาติพันธุเขมร การยังคง
อนุรักษบานเกาของชาติพันธุจีน ทั้งน้ี จากการเขาศึกษาพื้นที่พบวามีความเปนอยูที่รวมสมัย และ
ยังคงอนุรักษความด้ังเดิมของรากเหงาวิถีชีวิต จึงถือเปนการฟนฟูวิถีของคนในชุมชนซึ่งเปนทรัพยากร
มนุษยที่เปนสวนหน่ึงในทรัพยากรธรรมชาติ สรางความสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนจาก
ทรัพยากร ที่มีรวมกันทําใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืนและเปนธรรมดวยการเช่ือมโยงดวยการทองเที่ยว 

 
2.4 ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่งค่ังและ
ยั่งยืน 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง รองผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ไดบรรยายเกี่ยวกับ แผนพัฒนา
จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งแบงออกเปนประเด็นยุทธศาสตรตาง ๆ  ของจังหวัด ดังน้ี ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 1 
การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  
การสงเสริมการคาและการลงทุน ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
คุณภาพ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรสูสากล ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน โดยมีแนวทางการพัฒนา 
ประกอบดวย (1) พัฒนากิจกรรมและแหลงทองเที่ยวใหมีคุณภาพและความหลากหลาย (2) พัฒนา
โครงสรางพื้นฐานระบบ การใหบริการโลจิสติกสและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับการทองเที่ยว 
(3) ยกระดับการผลิตสินคา การบริการและการทองเที่ยว ใหไดมาตรฐานเพื่อสรางโอกาสและ 
ขีดความสามารถทางการแขงขัน (4) สงเสริมประชาสัมพันธและขยายฐานการตลาดเพื่อพัฒนา 
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ความรวมมือทางการทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ (5) สงเสริมการประชาสัมพันธและขยายฐาน
การตลาดเพื่อพัฒนาความรวมมือทางการทองเที่ยวในและตางประเทศ 

 
2.5 ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

การพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย มีความจําเปน
อยางย่ิงที่จะตองปรับปรุงรูปแบบการดําเนินงานใหมุงเนนความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 
ในการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา โดยกําหนดประเด็นวิจัยของชาติที่ตอบโจทยการยกระดับศักยภาพ 
การผลิตของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการที่เปนฐานเดิม และการตอยอดขยายฐานใหมดวย 
การพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพสังคมและการดารงชีวิตของ
ประชาชน โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสทางสังคม การสงเสริมการพัฒนา
บุคลากรใหมีความรูและทักษะสูงข้ึน การพัฒนาหนวยงานทดสอบและรับรองมาตรฐานในระดับสากล  

บทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มีตอการพัฒนาองคความรูและนวัตกรรม  
เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของพื้นที่ โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีกลไกการพัฒนา 
องคความรูและนวัตกรรมเพื่อยกระดับพื้นที่ โดยการสรางงานวิจัยที่เริ่มจาก (1) หาโจทยในพื้นที่  
(2) สรางความรวมมือในการวิจัยพื้นที่ (3) การวิจัยรวมเอกชน (4) เสริมดวยกลไกลการบริการวิชาการ 
(5) ใช Global to local โดยผลจากงานวิจัยที่ไดจะนําไปใชประโยชน ดังน้ี (ก) การบริการวิชาการ 
(ข) การฝกอบรม (ค) การถายทอดเทคโนโลยี (ง) การใหสิทธ์ิในทรัพยสินทางปญญา และ (จ) การบมเพาะ
และพัฒนาผูประกอบการ Startup & SMEs  

 
 

 
 



 

 

 
สวนที่ 3 

การสังเคราะหอภิปรายผล บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
 
3.1  การสังเคราะหอภิปรายผล 

ตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ฉบับที่ 12 ที่มีเปาหมายวา ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความพรอมแคไหนที่จะสรางไทยใหแขงขันไดใหเกิดความย่ังยืน 
ในดานการพัฒนาทุนมนุษย และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

จากการศึกษาดูงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต 4 จังหวัด คือ อุบลราชธานี 
ศรีสะเกษ สุรินทร และบุรีรัมย โดยมีการศึกษาทั้งระดับที่ทําหนาที่กําหนดนโยบายการดําเนินงาน
ระดับจังหวัด ระดับทองถ่ิน ระดับชุมชน รวมถึงหนวยงานทางวิชาการในการใหการสนับสนุนทั้งทาง
วิชาการและการปฏิบัติงานในการพัฒนาทุนมนุษยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที ่

3.1.1 ในระดับจังหวัด  
ไดดูงานที่ศาลากลางจังหวัดโดยรองผูวาราชการจังหวัด ซึ่งเปนหนวยงานในการ

กําหนดนโยบายการบริหารจัดการระดับจังหวัด ไดนํากรอบยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 มากําหนดเปนแผนงาน โครงการ ยุทธศาสตรของระดับจังหวัด โดยบูรณาการงาน
จากทุกกระทรวง ทุกกรม มาหลอมรวมกัน มีการติดตาม กํากับแผนงานโครงการอยางตอเน่ือง  
ใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย ตามยุทธศาสตรจังหวัดและมีความพยายามที่จะสรางแบรนดของ
จังหวัด เช่ือวาทุกจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด คงมีการบริหารจัดการในรูปแบบเดียวกัน มีการเนนการพัฒนา
ทุนมนุษยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตรจังหวัดที่มีความสัมพันธกันทั้ง 5 
ยุทธศาสตร 

3.1.2 ในระดับตําบล  
จากการศึกษาดูงานที่ตําบลเมืองลีง อําเภอจามพระ จังหวัดสุรินทร นายกองคการ

บริหารสวนตําบลเมืองลีงใหการสนับสนุนการพัฒนาหมูบานและชุมชนใหสามารถพึ่งพาตนเองได  
โดยไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณภาครัฐแตงอยางใด ซึ่งไดรับความรวมมือจากผูนําชุมชน 
ในการพัฒนาตามโครงการของตําบล จํานวน 8 หมูบาน จากทั้งหมด 13 หมูบาน โดยในแตละหมูบาน 
มีความโดดเดนที่แตกตางกันไป ไดแก หมูบานทางการเกษตร หมูบานเลี้ยงไหม หมูบานพลังงาน 
หมูบานทองเที่ยวเชิงอนุรักษ รวมไปถึงการพลิกฟนพื้นที่เสื่อมโทรมใหเปนปาที่สมบูรณดวยพันธุไม
เน้ือแข็งที่มีราคา ซึ่งในปจจุบันไดกอเกิดความย่ังยืนในการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

3.1.3 ในระดับหมูบาน ชุมชน  
ไดศึกษาดูงานที่ชุมชนสายยาว ชุมชนถลุงเหล็ก ตําบลถลุงเหล็ก อําเภอเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย ชุมชนบานอัคนี ตําบลเจริญสุข อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย และชุมชน
สนวนนอก ตําบลสนวน อําเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งแตละชุมชน มีจุดเดนที่แตกตางกัน แตที่มี
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ความเหมือนกัน คือ ทุกชุมชนมีความสามัคคีและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทั้งในดานการพัฒนา
ทุนมนุษยและพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางแทจริง ชุมชนสายยาวเปนตนแบบชุมชนพึ่งตนเองบนฐานงาน
อาชีพและวิถีเกษตรอินทรีย รวมถึงเปนหมูบานทองเที่ยว Home stay มีการจัดทําฐานเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงมากกวา 16 ฐาน มีการบริหารจัดการโดยชุมชน ในแตละวัน จะมีผูมาศึกษาดูงาน 
เรียนรูจากพื้นที่ตาง ๆ  มากมาย มีการออกกฎระเบียบชุมชนใหทุกคนปฏิบัติ ไมมีตํารวจมาดูแล ภาพที่เห็น 
พบวา ประชาชนในชุมชนมีความกระตือรือรน มีความสุข และมีความหวังในชีวิต แสดงใหเห็นวา 
ชุมชนสายยาวมีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณแบบ 

3.1.3.1 ชุมชนอัคนี ตําบลเจริญสุข เปนอีกชุมชนหน่ึงที่มีความโดดเดนจากการใช
ตนทุนทางธรรมชาติ และตนทุนทางสังคมที่มีความลงตัวอยางแปลกประหลาด โดยนําดินภูเขาไฟที่มี 
สีเฉพาะตัว ซึ่งมีเฉพาะที่บานอัคนีเทาน้ัน มายอมผา ยอมไหม จนเปนเอกลักษณ เปนแบรนดของ
ชุมชน ประกอบกับมีผูนําชุมชนที่มีความเขมแข็งและใสใจในพัฒนาแบรนดจนเปนที่ยอมรับกายเปน
สินคาและเปนชุมชนทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมที่โดดเดนของจังหวัดบุรีรัมย มีคนตางถ่ิน 
มาดูงานมากจนตองทําโรงเรือนขนาดใหญ สามารถรับแขกมาดูงานไดไมตํ่ากวา 300–400 คนตอครั้ง 
ทําใหคนในชุมชนมงีานทําอยางมั่นคง มีรายไดเขาหมูบานอยางตอเน่ือง ซึ่งเปนตัวอยางที่ดีของการพฒันา
คุณภาพชีวิต ที่มีความชัดเจนอีกชุมชนหน่ึง และเปนตัวอยางของคําวาการพัฒนาชุมชนที่ไดผล 
ตองเกิดจากการระเบิดจากขางในดวยชุมชนเอง ดําเนินการเอง และเปนเจาของเอง ตามที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดตรัสไว 

3.1.3.2 ชุมชนบานสนวนนอก ตําบลสนวน อําเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย เปน
ชุมชนตัวอยาง ที่นําจุดเดนที่มีอยูของชุมชนมาทําเปนสินคา และเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 
คือ การทอผาไหมจนทําใหชาวบานสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข ซึ่งเปนตัวอยางของคําวา
เกิดการระเบิดจาก ขางในของชุมชนเองเชนเดียวกัน 

3.1.4 การศึกษาดูงานหนวยงานทางการศึกษา  
ไดแก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โรงเรียนมีชัยพัฒนา 

และโรงเรียนนางรอง ซึ่งไดศึกษาดูงานครบทั้ง 3 ระดับ คือ อุดมศึกษา อนุปริญญา และมัธยมศึกษา 
พบวา มีความสอดคลองและโดดเดนอยางย่ิงในการพัฒนาทุนมนุษย ใหสามารถใชชีวิตไดอยางมี
คุณคาในสังคม จบการศึกษาแลวมีงานทําที่มีศักด์ิศรี คิดเปน ทําเปน ใชชีวิตเปน โรงเรียนนางรอง  
มีครูที่มีความเช่ียวชาญในดานการสอนใหนักเรียนคิดเปน ทําเปน ทําใหนักเรียนไมเบื่อหนายในการเรียน
จนเปนครูตัวอยางที่ไปสอนครูทั่วประเทศ โรงเรียนมีชัยพัฒนา มีความโดดเดนที่เนนใหนักเรียนมี
ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพควบคูไปกับหลักสูตรแกนกลาง เปน New Learning Model สอนใหนักเรียน
คิดนอกกรอบ ซึ่งเปนการพัฒนาทุนมนุษยอีกรูปแบบหน่ึง ซึ่งไดมีการดําเนินการมาอยางตอเน่ือง 
มามากกวา 10 ป สวนสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา คือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนหนวยงาน
ทางวิชาการที่มีสวน ในการใหการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแกหลายชุมชนในจังหวัด
อุบลราชธานี มีผลงานพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ หลายช้ินงานจนสามารถนําไปพัฒนาเปนสินคาในเชิง
ธุรกิจได มีการตอยอดการพัฒนาอยางตอเน่ืองที่เปนประโยชนตอการดํารงชีวิตของชาวอีสานหลาย
พื้นที่ เชน การเลี้ยงจิ้งหรีด การผลิตหวดน่ึงขาวเหนียวโดยใชหมอหุงขาวไฟฟา การพัฒนาเตาข้ีเลื่อย 
การผลิตกวยจั๊บญวนกึ่งสําเร็จรูป และอื่น ๆ อีกมากมาย 
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การพัฒนาทุนมนุษยเปนปจจัยสําคัญที่จะนําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน การลงพื้นที่
และเย่ียมชมสถานศึกษาระดับตาง ๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางทําใหเห็นไดวา 
สถานศึกษาในทุกระดับสามารถมีบทบาทอยางสําคัญในการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีสวนชวยสงเสริม
การพัฒนาของชุมชนได โดยเห็นไดจากโครงการที่สถานศึกษามีสวนเขาไปชวยชุมชนและประสบ
ความสําเร็จ อาทิ การพัฒนาเครื่องสาวไหม และทําสบูที่ชุมชนบานยาง และโครงการพัฒนาสินคา
และนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดทํารวมกับผูประกอบการทองถ่ิน (เตาข้ีเลื่อย/กวยจั๊บญวน 
กึ่งสําเร็จรูป) อยางไรก็ดี สถานศึกษาหลายแหงยังมีขอจํากัดจากกฎระเบียบและนโยบายจาก
สวนกลาง อาทิ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษจําเปนตองปฏิบัติตามนโยบายเพิ่มจํานวนนักเรียนอาชีวะ
ของรัฐบาลในขณะที่ยังไมมีงบประมาณ บุคลากรและสถานที่เพียงพอเพื่อรองรับมาตรการเพิ่ม
นักเรียนดังกลาวอยาง รอบดาน หรือหลักสูตรการศึกษาบางอยางอาจไมสอดคลองกับสภาพการณ
และความตองการของชนบท (ซึ่งโรงเรียนมีชัยพัฒนาไดพยายามปรับการเรียนการสอนใหเด็ก ๆ 
สามารถนําความรู วิชาการไปใชไดในชีวิตจริง) ดังน้ัน สถาบันการศึกษาควรไดรับความยืดหยุนในการ
กําหนดนโยบาย และหลักสูตรตามสมควรเพื่อใหสามารถตอบโจทยความตองการของทองถ่ินและ
ชุมชนซึ่งมีความแตกตางกนัในแตละพื้นที่ รวมทั้งเพื่อใหสามารถชวยแกปญหาของทองถ่ินไดอยางตรงจุด 
ทั้งน้ี เมื่อชุมชนเห็นตัวอยางที่ประสบความสําเร็จก็จะเห็นความสําคัญของการเปนหุนสวนรวมกับ
สถานศึกษา และใหความรวมมือกับสถานศึกษาและภาครัฐมากข้ึน รวมทั้งสามารถชวยสงเสริมการมี
สวนรวมและความเขมแข็งของชุมชนในภาพรวมได 

 
3.2 สรุปผลการศึกษา 

การพัฒนาดานทุนมนุษยและคุณภาพชีวิต ไมสามารถดําเนินการไดโดยหนวยใดหนวยงานหน่ึง 
จะตองมีการดําเนินการแบบบูรณาการ และตองประสานกันอยางแนบแนนต้ังแตระดับหนวยควบคุม
นโยบายการติดตามกํากับใหบรรลุตามยุทธศาสตร การสนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนความรูทาง
วิชาการ การอํานวยการดานการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ความสามัคคีและ 
การมีสวนรวมของชุมชน และสิ่งที่สําคัญของการพัฒนาทุนมนุษย พัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนจะตอง
เกิดจากการระเบิดจากขางในของชุมชนเอง จึงจะเกิดความย่ังยืนอยางแทจริง ดังจะเห็นได ในหลายชุมชน
ที่ไดไปศึกษาดูงานในครั้งน้ี และผลผลิตที่ไดมีความเปนเอกลักษณเปนแบรนดเฉพาะ สามารถสราง
อํานาจในการแขงขันทั้งภายในประเทศและเวทีโลกได ซึ่งผลที่เกิดข้ึนจะนําไปสูการพัฒนาทุนมนุษย
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยไดอยางย่ังยืน 
 
3.3  ขอเสนอแนะ 

3.3.1 ขอเสนอแนะการดําเนินการ 
1) ในพื้นที่ที่มีการพัฒนาจนประสบความสําเร็จ ควรมีการพัฒนาตอไปอยาง

ตอเน่ืองเพื่อใหเกิดความย่ังยืน 
2) ดําเนินการขยายไปยังพื้นที่อื่น ๆ ที่มีความพรอมในการพัฒนา 
3) หนวยงานระดับจังหวัดที่เกี่ยวของควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธใหกระจาย

ในวงกวางทั้งในและตางประเทศ 
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4) การศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมควรดําเนินการใหครบวงจรมากข้ึน 
3.3.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) การพัฒนาครูตนแบบอยางโรงเรียนนางรองควรใหมีกระจายอยูทุกโรงเรียน 
ทั่วประเทศ 

2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรมีการคนหาและสงเสริมสนับสนุนใหชุมชน 
ที่มีความโดดเดนที่มีในชุมชนใหเปนแบรนดและทําใหครบวงจรจนสามารถทําเปนเชิงธุรกิจได 

3) การกําหนดวิสัยทัศนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติควรมี 
ความชัดเจนที่นําไปสูการปฏิบัติได 

4) ควรสงเสริมชุมชนใหมีสวนรวมอยางเต็มที่ในการคิดและปรับปรุงรูปแบบ 
การพัฒนาของตนเอง เพื่อจะไดเกิดความรูสึกเปนเจาของและมีความรับผิดชอบในการขับเคลื่อน
โครงการตาง ๆ ทั้งน้ี จะตองมีการกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม เพื่อใหเปนที่ยอมรับและมี
ความย่ังยืน  
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