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ขຌอมูลสภาพทัไวเปของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ 
 
ํ.ํ ความป็นมา 
  ความปຓนมาของการบงกลุมจังหวัด ริไมตຌนประมาณ พ.ศ. ๎๑๐์ จากการรวมมือกันระหวาง
ผูຌวาราชการจังหวัดภูกใต ผูຌวาราชการจังหวัดพังงา ละผูຌวาราชการจังหวัดกระบีไ ปຓน กรอ.กลุมอันดามัน
พัฒนา ดยวัตถุประสงค์฿นการรวมกัน นืไองจากหในวาทิศทางการพัฒนา฿นกลุมอันดามัน  ถຌาตละจังหวัด
ตางมุงพัฒนาฉพาะจังหวัดลຌว จะกิดปัญหายงชิงทรัพยากรของชาติทีไมีอยูจ ากัด หากขาดความรวมมือ
กันจะท า฿หຌขีดความสามารถของประทศ฿นการพัฒนาการทองทีไยวบริวณพืๅนทีไกลุมอันดามัน มีศักยภาพ
เมพียงพอ พราะขณะนัๅนประทศมาลซียเดຌพัฒนากาะลังกาวี  ดยหวังปຓนกาะพชรมใด฿หมของอันดา
มันทีไจะมาบงตลาดการทองทีไยวของภูกใต นวความคิดของผูຌวาราชการจังหวัดทัๅง ๏ จังหวัด  อยูบน
พืๅนฐานความรวมมือกัน ฿นรืไองการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองทีไยวของประทศ฿หຌมีขีดความสามารถ฿น
การขงขัน 
ตอมา พ.ศ.  ๎๑๐๏ กระทรวงมหาดเทยเดຌประมินผลความรวมมือของ กรอ. กลุมจังหวัดอันดามันพัฒนา
ลຌวหในวา ปຓนผลดีตอการผนึกก าลังทุกภาคสวน฿นการพัฒนาตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ จึงเดຌ
ปรึกษาหารือรวมกันระหวางกระทรวงมหาดเทย หอการคຌา สภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย ละสมาคม
ธนาคารหงประทศเทยรวมกันจัดบงกลุม กรอ. จังหวัด พืไอทีไจะ฿หຌกิดความรวมมือ฿นการพัฒนาพืๅนทีไ
฿นระดับจังหวัด จากการด านินงานของกระทรวงมหาดเทย ฿นระหวางป พ.ศ.  ๎๑๐๏-๎๑๐๑ กีไยวกับ 
กรอ. กลุมจังหวัดนัๅน เมประสบความส ารใจมากนัก จนหลังการปฏิรูปการบริหารราชการผนดิน พ.ศ.
๎๑๐๑ รัฐบาลเดຌน ายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขຌามา฿ชຌ ลຌวตຌองการ฿หຌกิดความรวมมือระหวางจังหวัด 
฿นการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด จึงเดຌน านวความคิด กรอ. กลุมจังหวัดมาดัดปลงปຓนการพัฒนากลุม
ยุทธศาสตร์จังหวัด จากดิมปຓนความรวมมือระหวางภาคราชการ กับภาคอกชน เดຌขยายปຓนความรวมมือ
ของทุกภาคสวน฿นกลุมจังหวัด ซึไงคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ิก.พ.ร.ี เดຌน าสนอตอคณะรัฐมนตรี
฿หຌความหในชอบ มืไอวันทีไ ๎๎ กรกฎาคม พ.ศ. ๎๑๐๒  ละมีการจัดท ายุทธศาสตร์กลุมจังหวัดควบคูเป
กับการจัดท ายุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด ตัๅงตป พ.ศ.๎๑๐๒ ปຓนตຌนมา  

กรอบนวคิดของการจัดกลุมจังหวัด มี ๏ ประการ คือ  

          ประการรก รืไองของการจัดการปัญหา฿นระดับพืๅนทีไทีไชืไอมยงกันระหวางจังหวัด ปัญหานีๅปຓน
ปัญหาทัๅงทางดຌานสังคมละปัญหาศรษฐกิจ เมวาจะปຓนปัญหารืไองยาสพติด ปัญหารืไองอาชญากรรม 
หรือปัญหากีไยวกับรืไองราคาพืชผลตางโ ทีไปຓนปัญหารวมกัน฿นพืๅนทีไ 

          ประการทีไสอง นຌนความรวมมือ฿นรืไองของการ฿ชຌทรัพยากรรวมกัน฿นการพัฒนายุทธศาสตร์ดຌาน
ศรษฐกิจละสังคม  

          ประการทีไสาม ยุทธศาสตร์฿นจังหวัด฿กลຌคียงกันจะมีจุดนຌนของตละจังหวัดทีไตางกัน ตกืๅอกูล
กัน จึงตຌองการ฿หຌมีการท างานรวมกัน 
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         นวทางการจัดกลุมจังหวัดนຌนรืไองของพืๅนทีไทีไมีความชืไอมยงกันสัมพันธ์กัน พืๅนทีไทีไกีไยวนืไองกัน
฿นลักษณะปຓนภาคลใกโ ลักษณะปຓน sub-region  ละ฿ชຌหลักความสัมพันธ์ทางดຌานศรษฐกิจ การผลิต 
การคຌา ละการลงทุนปຓนตัวชวยชีๅวา จังหวัด฿ดควรจะอยูรวมกัน฿นกลุมเหน  

ตอมามีมติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ ํ๑ มกราคม ๎๑๑ํ หในชอบการปรับปรุงการจัดกลุมจังหวัด
ละก าหนดจังหวัดทีไปຓนศูนย์ปฏิบัติการกลุมจังหวัด รวมทัๅงจัดตัๅงส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุมจังหวัด 
(OSM) ฿นจังหวัดทีไปຓนศูนย์ปฏิบัติการกลุมจังหวัดตามทีไส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสนอ 
ละตามค าสัไงส านักงานปลัดกระทรวงมหาดเทยทีไ ํํ์/๎๑๑ํ ลงวันทีไ ๎๓ ธันวาคม พ.ศ. ๎๑๑ํ รืไอง 
จัดตัๅงส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุมจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย ปຓนหนวยงานภาย฿น
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดเทยทีไรายงานตรงตอปลัดกระทรวงมหาดเทย 
 การจัดตัๅงส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุมจังหวัด฿นจังหวัดทีไปຓนศูนย์ปฏิบัติการกลุมจังหวัด พืไอปຓน
จຌาภาพ฿นการประสานงาน ชืไอมยงละขับคลืไอนยุทธศาสตร์กลุมจังหวัดเปสูการปฏิบัติ฿หຌบังกิดผล  ดย
ท าหนຌาทีไปຓนส านักงานลขานุการของคณะกรรมการผนพัฒนาละงบประมาณระดับกลุมจังหวัด  ดย
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ ประกอบดຌวย ๐ จังหวัด เดຌก จังหวัดอุบลราชธานี           
จังหวัดศรีสะกษ จังหวัดยสธร ละจังหวัดอ านาจจริญ  
  
ํ.๎ ลักษณะทางกายภาพ 
 

 อาณาขตละพืๅนทีไ 
 

  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎  ประกอบดຌวย ๐ จังหวัด เดຌก จังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดศรีสะกษ จังหวัดยสธร ละจังหวัดอ านาจจริญ  มีอาณาขตติดตอกับประทศพืไอน
บຌานระยะทางรวม ๒์ํ กิลมตร ดังนีๅ 
จังหวัดอุบลราชธานี  มีอาณาขตติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปเตยประชาชนลาว  
   ระยะทาง ๏๒ํ กิลมตร 
                      มีอาณาขตติดตอกับราชอาณาจักรกัมพูชา ระยะทาง ๒๓ กิลมตร 
จังหวัดศรีสะกษ  มีอาณาขตติดตอกับราชอาณาจักรกัมพูชา ระยะทาง ํ๏๑ กิลมตร 
จังหวัดอ านาจจริญ  มีอาณาขตติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปเตยประชาชนลาว  
   ระยะทาง ๏๔ กิลมตร 
 

 อาณาขต 
 ทิศหนือ มีอาณาขตติดตอกับจังหวัดมุกดาหาร 
 ทิศตะวันออก  มีอาณาขตติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปเตยประชาชนลาวละ          
                                 ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 ทิศตะวันตก  มีอาณาขตติดตอกับจังหวัดรຌอยอใดละสุรินทร์ 
 ทิศ฿ตຌ   มีอาณาขตติดตอกับราชอาณาจักรกัมพูชา 
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        ภาพทีไ ํ สดงทีไตัๅง ละอาณาขตของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ 
 
 

 ขนาดพืๅนทีไ 
 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ มีพืๅนทีไรวมกันประมาณ ๏ํุ๕์๓ ตาราง
กิลมตร หรือ ํ๕ุ๕๐๎ุ๏๏๒ เร คิดปຓนรຌอย ํ๔.๔๕ ของพืๅนทีไภาคตะวันออกฉียงหนือ ละรຌอยละ ๒.๎ 
ของพืๅนทีไประทศเทย   มีขนาดพืๅนทีไของตละจังหวัดดังนีๅ   จังหวัดอุบลราชธานีมีพืๅนทีไมากทีไสุด คิดปຓน
รຌอยละ ๐๓.๏๐  รองลงมาคือ ศรีสะกษ รຌอยละ ๎๓.๓์  ยสธร รຌอยละ ํ๏.์๐ ละอ านาจจริญ รຌอยละ 
๕.๕ํ ตามล าดับ รายละอียดดังตารางทีไ ํ 
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ตารางทีไ ํ สดงพืๅนทีไของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ ยกรายจังหวัด 

กลุมจังหวัด / จังหวัด 
นืๅอทีไ รຌอยละ 

ิของกลุมจังหวัดี ตารางกิลมตร เร 
กลุมจังหวัด ฯ ๏ํุ๕์๓.๓ใ๔ ํ๕ุ๕๐๎ุ๏๏๒ ํ์์.์์ 
อุบลราชธานี ํ๑ุ๓๐๐.๔5์ ๕ุ๔๐์ุ531 ๐้.๏๐ 
ศรีสะกษ ๔ุ๔๏๕.๕๓๒ ๑ุ๑๎๐ุ๕๔๑ ๎๓.๓์ 
ยสธร ๐ุํ๒ํ.๒ๆ๐ ๎ุ๒์ํุ์๐์ ํ๏.์๐ 
อ านาจจริญ ๏ุํ๒ํ.๎๐๔ ํุ๕๓๑ุ๓๐เ ๕.๕ํ 
 ทีไมา : ส านักทะบียน  กรมการปกครอง พ.ศ. ๎๑๑๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผนภูมิทีไ ํ สดงสดัสวนพืๅนทีไของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ 

 
 

 ระยะทางระหวางจังหวัดภาย฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ กับจังหวัด
อุบลราชธานี ิศูนย์ปฏิบัติการกลุมจังหวัดี ดยฉลีไยอยูทีไ ๓๔ กิลมตร ดยจังหวัดทีไหางจากศูนย์
ปฏิบัติการกลุมจังหวัดมากทีไสุด คือ ยสธร ๕๔ กิลมตร อ านาจจริญ ๓๑ กิลมตร ละศรีสะกษ ฿กลຌ
ทีไสุด ๒ํ กิลมตร  ละมีระยะหางจากกรุงทพมหานคร ดยทางรถยนต์ ๑๕๎ กิลมตร ละทางรถเฟ 
๑๓๑ กิลมตร 
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ตารางทีไ ๎ ระยะทางระหวางจังหวัดภาย฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ กับศูนย์
ปฏิบัติการกลุมจังหวัดิอุบลราชธานีี 

จังหวัด ระยะทางหางจากศูนย์ปฏิบัติการกลุมจังหวัด 

ยสธร ๕๔ กิลมตร 
อ านาจจริญ ๓๑ กิลมตร 
ศรีสะกษ ๒ํ กิลมตร 
ทีไมา : ส านักทะบียน  กรมการปกครอง พ.ศ. ๎๑๑๔ 
 

 ลักษณะภูมิประทศ 
 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ มีลักษณะภูมิประทศ ปຓนพืๅนทีไลาดอียงจาก

ทิศตะวันตกลงเปทางทิศตะวันออก  พืๅนทีไทางตอนหนือปຓนทีไราบสูง  ภูขา  สลับกับพืๅนทีไบบลูกคลืไน มี
สภาพปຆาละภูขา  มีหลงนๅ าขนาดกลางละปຓนทีไราบลุมตไ าสลับซับซຌอนกับสันดินริมนๅ า    ตัๅงอยู฿น
บริวณองคราช อยูหนือระดับนๅ าทะลปานกลางระหวาง ๒๔ – ๎์์ มตร ิ๎๎๓-๒๓๏ ฟุตี ลักษณะ
พืๅนทีไดยทัไวเปปຓน ทีไราบสูงลาดอียง เปทางตะวันออก มี มนๅ าชีละมนๅ ามูล เหลผานจังหวัดจากทิ ศ
ตะวันตกมายังทิศตะวันออก  ลຌวเหลลงสูมนๅ าขงทีไอ าภอขงจียมจังหวัดอุบลราชธานี  

ภูมิประทศตอนหนือดຌานตะวันออก ลักษณะภูมิประทศดยทัไวเป ปຓนทีไราบสูง บางสวนปຓนลูก
คลืไนลอนตืๅน ิบริวณ฿นตอนหนือของจังหวัดยสธร ละ อ าภอสนางคนิคม  อ าภอมือง อ าภอพนา 
อ าภอปทุมราชวงศา อ าภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจจริญี มีนินขาตีๅย โ ละภูขาขนาดลใก บริวณ
ตอนหนือดຌานตะวันตกของกลุมจังหวัด คือบริวณจังหวัดยสธร รืไอยมาจนถึงตอนกลางของจังหวัดศรีสะ
กษสวน฿หญปຓนทีไราบลุม มีล านๅ าหลายสาย ชน หຌวยทับทัน หຌวยส าราญ หຌวยนๅ าค า ละหຌวยขะยุง 
ิจังหวัดศรีสะกษี ล านๅ ายัง ิจังหวัดยสธรี ล าซบาย ิจังหวัดอ านาจจริญี ล าซบก ล าดม฿หญ ล าดม
นຌอย ิจังหวัดอุบลราชธานีี มีอางกใบนๅ า ฝายละขืไอน กระจายอยูทัไวเปทัๅง ๐ จังหวัด ชน ขืไอนราษีเศล 
ขืไอนหຌวยศาลา จังหวัดศรีสะกษ ขืไอนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สวนทางตอน฿ตຌมีภูขาสลับซับซຌอนทาง
ตอน฿ตຌ ทือกขาส าคัญ คือ ทือกขาบรรทัด กัๅนอาณาขตชายดนประทศสาธารณรัฐประชาธิปเตย
ประชาชนลาว ละทือกขาพนมดงรัก กัๅนอาณาขตชายดนราชอาณาจักรกัมพูชาทางทิศ฿ตຌ ลักษณะภูมิ
ประทศจะปຓนทีไลาดชันละลูกคลืไนลอนตืๅนสลับลาดชัน ทางทิศตะวันออก มีมนๅ าขงปຓนนวพรมดน 
ชน฿นขตอ าภอชานุมาน จังหวัดอ านาจจริญ อ าภอขมราฐ อ าภอพธิ์เทร ละอ าภอขงจียม จังหวัด
อุบลราชธานี  

ลักษณะภูมิสัณฐานของกลุมจังหวัด บงออกดยสังขป ดังนีๅ 
ํ) บริวณทีไปຓนสันดินริมนๅ า ิriver levee) กิดจากตะกอนล านๅ าทีไพัดพามาทับถม สภาพ

พืๅนทีไปຓนนินสันดินริมฝัດงมนๅ าขง ชน฿นอ าภอชานุมาน จังหวัดอ านาจจริญละอ าภอ
ขงจียม จังหวัดอุบลราชธานี  ละบางบริวณสันดินริมฝัດงล านๅ าซบาย ิอ าภอหัว
ตะพานี 

๎) บริวณทีไปຓนบบตะพักล านๅ า ิterrace) กิดจากการกระท าของขบวนการของนๅ านาน
มาลຌว ประกอบดຌวยบริวณทีไปຓนลานตะพักล านๅ าระดับตไ า ระดับกลาง ละระดับสูง 
ลักษณะพืๅนทีไมีทัๅงทีไปຓนทีไราบบบลูกคลืไนลอนลาดจนถึงลูกคลืไนลอนชัน จะอยูถัดจาก
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บริวณทีไราบลุมนๅ าทวมถึงขึๅนมา พืๅนทีไหลานีๅจะพบ฿นบริวณทัไวเป กลาวคือทางตอน
หนือ ทางตะวันออก ละทาง฿ตຌของกลุมจังหวัด  บางหง฿ชຌส าหรับท านาละบางหง฿ชຌ
ส าหรับปลูกพืชเร 

๏) บริวณทีไปຓนอง ิdepression) หรือทีไลุมตไ าหลังล านๅ า ิbackswamp) กิดจากการ
กระท าของนๅ า พบบางหง฿นบริวณริมมนๅ าขง มนๅ ามูล มนๅ าชี ล าซบาย ิบางหง฿น
อ าภอหัวตะพานี ละล าดม฿หญ จะมีนๅ าชขังนาน฿นฤดูฝน 

๐) กิดจาก ก าลังของนๅ าทีไมีมากจนสามารถพัดพาอาตะกอนออกมานอกหุบขา มืไอมาถึง
นอกหุบขาหรือชิงขา สภาพพืๅนทีไกใจะปຓนทีไราบทางนๅ าเหลกระจายออกเป ท า฿หຌก าลัง
ของนๅ าลดลง จะตกตะกอน฿นบริวณนัๅน จะพบอยูทางตอน฿ตຌละทางตะวันตกของกลุม
จังหวัด 

๑) บริวณทีไปຓนนินทีไกิดจากการเหลของธารลาวา ิlava flow hill) ปຓนนินขาทีไกิดจาก
การเหลของธารลาวา ดินบริวณนีๅจะมีศักยภาพทางการกษตรสูง ซึไงปຓนผลจากการ
สลายตัวผุพังของหินบะซอลต์ บริวณนีๅจะพบอยู฿นอ าภอนๅ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี  
อ าภอขุนหาญละอ าภอกันทราลักษ์  จังหวัดศรีสะกษ 

๒) บริวณทีไลาดชิงขา ิfoot hill slope) ปຓนทีไลาดชิงขาทีไตะกอนบริวณทีไกิดจากการ
กระท าของนๅ านานมาลຌวทับถมกัน บริวณนีๅจะพบอยู฿นอ าภอขงจียม  อ าภอพิบูลมัง
สาหารอ าภอศรีมือง฿หม ละอ าภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 

๓) บริวณทีไลาดชิงซຌอน ิslope complex) ลักษณะปຓนภูขาหรือทิวขามีความลาดชัน
มากกวา ๏๑ ปอร์ซในต์ จะพบบริวณทิวขาพนมดงรัก฿นอ าภอนๅ ายืน  อ าภอนาจะ
หลวย ละอ าภอบุณฑริก อีกหงหนึไงคือ ทิวขาภูขาซึไงจะพบมาก฿นอ าภอขงจียม
ละอ าภอศรีมือง฿หม จังหวัดอุบลราชธานี   

 จังหวัดอุบลราชธานีตัๅงอยูบริวณทีรียกวา องคราช ิKorat basin) สูงจากระดับนๅ าทะล 
ปานกลางฉลีไย ๒๔ มตร ิ๎๎๓ ฟุตี ลักษณะดยทัไวเป ปຓนทีไราบสูงตไ าสลับกัน ลาดอียงเปทางตะวันออก
มีมนๅ ามูล เหลผานกลางจังหวัด จากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออก เหลลงสูมนๅ าขง  ทีไอ าภอขงจียม     
มีล านๅ าทีไส าคัญเดຌก ล าซบก ล าซบาย ล าดม฿หญ ล าดมนຌอย ละมีภูขาซับซຌอนหลายหงบริวณ
ชายดนทางตอน฿ตຌ มีทือกขาทีไส าคัญ คือ ทือกขาบรรทัด ละทือกขาพนมดงรัก ซึไ งกัๅนอาณาขต
ระหวางจังหวัดอุบลราชธานี กับสาธารณรัฐประชาธิปเตยประชาชนลาว ละราชอาณาจักรกัมพูชา 
 จังหวัดศรีสะกษ มีภูมิประทศสวน฿หญปຓนทีไราบ บริวณทีไราบลุมสวน฿หญปຓนบริวณมนๅ ามูล  
ครอบคลุมพืๅนทีไบางสวนของอ าภอราษีเศล  อ าภอยางชุมนຌอยละอ าภอกันทรารมย์  ทือกขาทีไส าคัญ
คือทือกขาพนมดงรัก  ซึไงอยูดຌาน฿ตຌของจังหวัดระหวางจังหวัดศรีสะกษ กับราชอาณาจักรกัมพูชา 
 จังหวัดยสธร  มีลักษณะภูมิประทศ ปຓนทีไราบสูง ดยมีพืๅนทีไปຓนรูปพระจันทร์สีๅยว มีมนๅ าชี 
เหลผานตอน฿ตຌของจังหวัด  อยูหนือระดับนนๅ าทะลประมาณ ๎๎๓ ฟุต มีพืๅนทีไปຓนภูขา  บางสวนทาง 
ตอนหนือของจังหวัดอยู฿นทือกขาภูพาน ขตอ าภอลิงนกทา อ าภอกุดชุม สภาพดินดยทัไวเปปຓน 
ดินทราย เมอุຌมนๅ า ท าการกษตรเมคอยดีนัก 
 จังหวัดอ านาจจริญ มีภูมิประทศดยทัไวเปปຓนทีไลุม มีนินขาตีๅย โ ทอดยาวเปจรดจังหวัด
อุบลราชธานีทีไอ าภอชานุมาน  ตัๅงอยูสูงจากระดับนๅ าทะลปานกลางฉลีไยประมาณ ๒๔ มตร  สภาพดิน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%9C%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
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ดยทัไวเปปຓนดินรวนปนทรายละดินลูกรังบางสวน  มีมนๅ าขงปຓนนวกัๅนจังหวัดอ านาจจริญกับ
สาธารณรัฐประชาธิปเตยประชาชนลาวทีไอ าภอชานุมาน 
 

 ลักษณะภูมิอากาศละอุณหภูมิ 
 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ มีลักษณะภูมิอากาศรຌอนกือบตลอดปละหนาว
จัด฿นฤดูหนาว  มีอุณหภูมิอยูระหวาง ํ๎.ํ – ๐ํ.ํ องศาซลซียส 
 จังหวัดอุบลราชธานี อยู฿นขตทีไมีปริมาณนๅ าฝนคอนขຌางสูง มืไอทียบกับปริมาณนๅ าฝนฉลีไยของ
จังหวัดอืไน โ  ฤดูฝนจะริไมตัๅงตดือนพฤษภาคมลยเปจนถึงปลายดือนตุลาคม  อุณหภูมิจะริไมลดตไ าลง
ตัๅงตดือนตุลาคมละสิๅนสุดปลายดือนมกราคม  จากนัๅนจะริไมรຌอนอบอຌาวเปจนถึงดือนพฤษภาคม  
 จังหวัดศรีสะกษ มีสภาพอากาศรຌอนกือบตลอดป  อุณหภูมิฉลีไยประมาณ ํ๑.๔ – ๏๑.๐ องศา
ซลซียส  ความชืๅนสัมพัทธ์ฉลีไย ๏ํ.์-๕๒.์ สภาพอากาศของศรีสะกษบงปຓน ๏ ฤดู ดยฤดูรຌอนจะริไม
ตัๅงตดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม  ฤดูฝนริไมตัๅงตดือนมิถุนายนถึงดือนตุลาคมละฤดูหนาวริไมตัๅงตดือน
พฤศจิกายนถึงดือนกุมภาพันธ์ 
 จังหวัดยสธร สภาพดยทัไวเปปຓนทีไราบสูงละปຆาปรง  อากาศจะรຌอนจัด฿นฤดูรຌอนละหนาวจัด
฿นฤดูหนาว อุณหภูมิระหวาง ํ๎.ํ – ๐ํ.ํ องศาซลซียส 
 จังหวัดอ านาจจริญ มีลักษณะภูมิอากาศบบ Tropical Savannah คือ จะหในความตกตาง ของ
ฤดูฝนละฤดูลຌงอยางชัดจนมีชวงกลางวันยาว฿นฤดูรຌอนละมีอุณหภูมิสูงตลอดป สภาพภูมิอากาศ
บงปຓน ๏ ฤดู คือ ฤดูฝนริไมตัๅงตดือนพฤษภาคมถึงกลางดือนตุลาคม สวนฤดูหนาวริไมตัๅงตดือน
พฤศจิกายนถึงมกราคม ละฤดูรຌอนริไมตัๅงตดือนกุมภาพันธ์ถึงมษายน 

 การ฿ชຌทีไดิน 
 จากการส ารวจขຌอมูลสภาพพืๅนทีไละการ฿ชຌประยชน์ทีไดิน ดยกรมพัฒนาทีไดินพบวาพืๅนทีไของกลุม
จังหวัดสวน฿หญปຓนพืๅนทีไพืไอการกษตรกรรม รຌอยละ ๒๔.๑๑  รองลงมาคือพืๅนทีไปຆาเมຌ รຌอยละ ํ๑.๒๐ 
พืๅนทีไบใดตลใดรຌอยละ ๓.์์ พืๅนทีไชุมชน รຌอยละ ๐.๕์ พืๅนทีไหลงนๅ า รຌอยละ ๏.ํ๒  
รายละอียดดังตารางทีไ ๏ 
ตารางทีไ ๏ ขนาดละรຌอยละการ฿ชຌทีไดินตามประภทการ฿ชຌงานของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียง 

หนือตอนลาง ๎ ิพ.ศ. ๎๑๑๔ี 
กลุมจังหวัด / 

จังหวัด 
พืๅนทีไชุมชนละ 
สิไงปลูกสรຌาง 

พืๅนทีไกษตรกรรม พืๅนทีไปຆาเมຌ พืๅนทีไหลงนๅ้า พืๅนทีไบใดตลใด 

ขนาด รຌอยละ ขนาด รຌอยละ ขนาด รຌอยละ ขนาด รຌอยละ ขนาด รຌอยละ 
กลุมจังหวัด ๕๓๓,๑๕๑ ๐.๕์ ํ๏,๔ํ๔,ํ๔์ ๒๕.๎๕ ๏,ํํ๕,๔๏๔ ํ๑.๒๐ ๒๏์,๑๎ํ ๏.ํ๒ ํ,๏๕๒,๎์๎ ๓.์์ 
อุบลราชธาน ี ๐๒๏,๎์๏ ๐.๓ํ ๒,ํ๒๑,๎์๎ ๒๎.๒๑ ํ,๕๔๐,ํ๐๏ ๎์.ํ๒ ๏๒๏,๎๐์ ๏.๒๕ ๔๒๐,๓๐๏ ๔.๓๕ 
ศรีสะกษ ๎๕๐,๑ํ๏ ๑.๏๎ ๐,๎ํ์,๑๏๔ ๓๒.ํ๕ ๒๐๐,๐๏๎ ํํ.๒๓ ํ๐๓,๒๕๒ ๎.๒๓ ๎๎๓,๔์๒ ๐.ํ๑ 
ยสธร ํ๎๓ุ๑๒๒ ๐.๕ํ ํ,๕๎๑,๓๔๓ ๓๐.์๎ ๎๒๐,๒๓ํ ํ์.ํ๔ ๓๏,๐๓๏ ๎.๔๎ ๎์๕,๑๐๏ ๔.์๓ 
อ านาจจริญ ๕๎,๏ํ๏ ๐.๒๒ ํ,๑ํ๒,๒๑๏ ๓๒.๓๓ ๎๎๒,๑๕๎ ํํ.๐๓ ๐๒,ํํ๎ ๎.๏๐ ๕๐,ํํ์ ๐.๓๒ 

ทีไมา : http://www.ldd.go.th/web_OLP/report_research_NE.html  สืบคຌนขຌอมูลมืไอ ๎ํ กรกฎาคม ๎๑๑๕ 

 
 
 

http://www.ldd.go.th/web_OLP/report_research_NE.html


ผนพัฒนา ๎์ ป  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉยีงหนือตอนลาง ๎ ิอุบลราชธานี ศรีสะกษ ยสธร อ านาจจริญ ี หนຌา ๔ 
 

ํ.๏ ขຌอมูลการปกครอง / ประชากร 
 ขตการปกครอง ประชากรละการบริหาร 

 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎  ปຓนรูปบบการบริหารชิงยุทธศาสตร์ ซึไงบง
พืๅนทีไของประทศเทยละจัดปຓนกลุมจังหวัด ํ๔ กลุมจังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ ํ๑ มกราคม  
๎๑๑ํ ดยกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ ปຓนกลุมจังหวัดล าดับทีไ ํ๐ ประกอบดຌวย ๐ 
จังหวัด  ซึไงมีหนวยการปกครองระดับอ าภอรวมกัน  ๒๏ อ าภอ ๑๑๐ ต าบล ๒ุ๔๎์ หมูบຌาน ํ๐๐ 
ทศบาล  ๐๒์ อบต. จ านวนประชากรของกลุมจังหวัด รวม ๐ุ๎๏๎ุ๎๓๕ คน ดยจังหวัดทีไมีประชากร
มากทีไสุดคือจังหวัดอุบลราชธานี ํ,๔๒๎ุ๕๒๑ คน รองลงมาคือจังหวัดศรีสะกษ ํ,๐๑๎ุ๏๓๕ คน จังหวัด
ยสธร ๑๏๕ุ๔ํ๑ คน ละจังหวัดอ านาจจริญ ๏๓๓ุํ๎์ คน ตามล าดับ 
 จังหวัดอุบลราชธานีมีจ านวนประชากรมากทีไสุด ตพืๅนทีไของจังหวัดมีขนาด฿หญ ท า฿หຌอัตราความ
หนานนของประชากรนຌอยกวาจังหวัดอืไน โ ดยจังหวัดทีไมีความหนานนของประชากรสูงสุด คือ จังหวัด
ศรีสะกษ ํ๒๐.๏์ คน/ตร.กม.  จังหวัดยสธร  ํ๎๕.๓ํ คน/ตร.กม. จังหวัดอ านาจจริญ ํํ๕.๎๕ คน/
ตร.กม. ละจังหวัดอุบลราชธานี ํํ๔.๏๎ คน/ตร.กม. ตามล าดับ  
ตารางทีไ ๐ จ านวนอ าภอ ต าบล หมูบຌานละประชากรของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือ ตอนลาง 

๎ ิพ.ศ. ๎๑๑๔ี 
กลุมจังหวัด / 
จังหวัด 

ขตการปกครอง จ้านวนประชากร 
ิคนี 

นืๅอทีไ 
ิตร.กม.ี อ้าภอ ต้าบล หมูบຌาน ทศบาล อบต. 

กลุมจังหวัด ๒๏ ๑๑๐ ๒ุ๔๎์ ํ๐๐ ๐๒์ ๐ุ๎๏๎ุ๎๓๕ ๏ํุ๕์๓.๓์ 

อุบลราชธาน ี ๎๑ ๎ํ๒ ๎ุ๒๕๕ ๑๕ ํ๓๕ ํ,๔๒๎ุ๕๒๑ ํ๑ุ๓๐๐.๔๑ 

ศรีสะกษ ๎๎ ๎์๐ ๎ุ๒๏๏ ๏๓ ํ๓๕ ํ,๐๑๎ุ๏๓๕ ๔ุ๔๏๕.๕๐ 

ยสธร ๕ ๓๔ ๔๏๑ ๎๐ ๒๏ ๑๏๕ุ๔ํ๑ ๐ุํ๒ํ.๒๒ 

อ านาจจรญิ ๓ ๑๒ ๒๑๏ ๎๐ ๏๕ ๏๓๓ุํ๎์ ๏ุํ๒ํ.๎๑ 

ทีไมา : กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน กระทรวงมหาดเทย http://www.dla.go.th/work/abt/index.jsp สถิติประชากรละบຌาน 
stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php สืบคຌนขຌอมูลมืไอ  ๓ มถิุนายน  ๎๑๒์ 
 

ตารางทีไ ๑ จ านวนละรຌอยละ ประชากร฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง  
กลุมจังหวัด / 

จังหวัด 
จ้านวนประชากร 

ิคนี 
พศชาย พศหญิง รຌอยละประชากร   

กลุมจังหวัด จ้านวน รຌอยละ จ้านวน รຌอยละ 
กลุมจังหวัด ๐ุ๎๏๎ุ๎๓๕ ๎ุํ๎๒ุ๒๒๎ ๑์.๎์ ๎ุํ์๑ุ๒ํ๓ ๐๕.๔์ ํ์์ 

อุบลราชธาน ี ํ,๔๒๎ุ๕๒๑ ๕๏๏ุ์๔๐ ๑์.์๕ ๕๎๕ุ๔๔ํ ๐๕.๕ํ ๐๐.์๎ 

ศรีสะกษ ํ,๐๑๎ุ๏๓๕ ๓๏๐ุ๐๑๓ ๑์.๑๓ ๓๎๓ุ๔๑๎ ๐๕.๐๏ ๏๐.๏๎ 

ยสธร ๑๏๕ุ๔ํ๑ ๎๓์ุ๓๐๔ ๑์.ํ๒ ๎๒๕,์๒๓ ๐๕.๔๐ ํ๎.๓๐ 

อ านาจจรญิ ๏๓๓ุํ๎์ ํ๔๔,๏๓๏ ๐๕.๕๑ ํ๔๔,๓๐๓ ๑์.์๑ ๔.๕๎ 

ทีไมา : สถิติประชากรละบຌาน stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php สบืคຌนขຌอมูลมืไอ ๓ มิถุนายน ๎๑๒์ 
 

http://www.dla.go.th/work/abt/index.jsp


ผนพัฒนา ๎์ ป  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉยีงหนือตอนลาง ๎ ิอุบลราชธานี ศรีสะกษ ยสธร อ านาจจริญ ี หนຌา ๕ 
 

ํ.๐  ขຌอมูลดຌานศรษฐกิจ 
 

 ครงสรຌางละขนาดศรษฐกิจกลุมจังหวัด 
ครงสรຌางศรษฐกิจของกลุมจังหวัด จากขຌอมูล฿นป พ.ศ. ๎๑๑๓ พบวา ภาคกษตรกรรมมี 

สัดสวน ํ๑ัของ GPP ภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวน ํ๕ั ภาคการขายสงละขายปลีกมีสัดสวน ๎๔ั  
ซึไงปຓนสัดสวนทีไสูงทีไสุดมืไอทียบกับ GPP ภาคตัวกลางทางการงินมีสัดสวน ๔ั ภาคอสังหาริมทรัพย์ 
มีสัดสวน ๕ั ภาคการบริหารราชการมีสัดสวน ๒ั ภาคการศึกษามีสัดสวน ๒ั ละภาคอืไน โ มีสัดสวน 
๕ั ซึไงภาคสวนอืไนโ จะรวม ภาคการประมง การขนสง การกอสรຌาง ลูกจຌาง บริการชุมชน บริการสุขภาพ 
รงรมละภัตตาคาร เวຌดຌวยกัน  มูลคาสินคຌาสงออก ละมูลคาสินคຌาน าขຌาปຓนเป฿นทิศทางดียวกัน ยิไง
ประทศเทยสงออกมากทา฿ด กใยิไงน าขຌามากขึๅนทานัๅน จากขຌอมูลธนาคารหงประทศเทยระบุวาสินคຌาทีไ
น าขຌาสวน฿หญ ปຓนสินคຌาอุตสาหกรรม ครืไองจักร ละนๅ ามันชืๅอพลิง ซึไงขาดการสรຌางผลชืไ อมยงถอย
หลังเปยังภาคสวนอืไนโ  

฿นประทศ ดยฉพาะภาคกษตรกรรมซึไงประทศเทยมีความเดຌปรียบละปຓนสินคຌาทีไสามารถ
ผลิตเดຌอง฿นประทศ   สินคຌากษตรปรรูปทีไส าคัญทีไสงออกเปยังตลาดจีน สวน฿หญจะปຓนสินคຌาประภท
ยางพารา ขຌาวละมันส าปะหลัง ตมืไอปรียบทียบตัวลขการสงออกของป ๎๑๑๐ ละ ป ๎๑๑๔ พบวา 
สินคຌาประภทยางพารา ซึไงรวมทัๅงนๅ ายาง ผนยางรมควัน ยางทง ละยางคอมปาวด์ มีมูลคาทีไลดลงอยาง
หในเดຌชัด ตสินคຌาประภทมันส าปะหลังละขຌาวมีนวนຌมทีไพิไมสูงขึๅน ละทุรียนมีนวนຌมทีไพิไมสูงขึๅน
฿นตลาดจีน ดังนัๅนควรนຌนการปรรูปสินคຌากษตรทีไสามารถพิไมมูลคาเดຌสูงขึๅนกวาดิมทีไปຓนพียงการปร
รูปขัๅนตຌนทานัๅน 
  

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ มีมูลคาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด฿นป พ.ศ. 
๎๑๑๓  คิดปຓน  ํ๏์ุ๏๓๓ ลຌานบาท ซึไงดยภาพรวมมีมูลคาลดลงจากป ๎๑๑๒ รายละอียดตารางทีไ ๒ 
ตารางทีไ ๒ มูลคาผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ของจังหวัด฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ 
ิพ.ศ. ๎๑๑๓ี                                                                                       

 
กลุมจังหวัด / จังหวัด 

มูลคาผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) หนวย : ลຌานบาท 

๎๑๑๐ ๎๑๑๑ ๎๑๑๒ ๎๑๑๓ 

กลุมจังหวัด ฯ ํ๓๒,๔๏๏ ํ๕๓,๕๏๎ ๎๎๑,๕๓๑ ๎์๔,๎๔๒ 
อุบลราชธานี ๔๓,ํ๕๒ ๕๔,๔๏ํ ํํ๐,๎๑๔ ํ์๐,๐๔์ 

ศรสีะกษ ๑๐,๓๕๒ ๒ํ,์๑๕ ๒๓,๎๕๓ ๒๎,๓๒๎ 

ยสธร ๎๎,๎๏๏ ๎๐,ํ๑๑ ๎๓,๒๏๔ ๎๑,๓๏ํ 

อ านาจจริญ ํ๎,๒์๔ ํ๏,๔๔๓ ํ๒,๓๔๎ ํ๑,๏ํ๏ 

  ทีไมา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ พ.ศ. ๎๑๑๔ 
    http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional  สืบคຌนมืไอ ๓ มถิุนายน  ๎๑๒์ 

 

http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional%20%20สืบค้น


ผนพัฒนา ๎์ ป  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉยีงหนือตอนลาง ๎ ิอุบลราชธานี ศรีสะกษ ยสธร อ านาจจริญ ี หนຌา ํ์ 
 

 จากการสืบคຌนยังเมปรากฏขຌอมูลรายจังหวัด พ.ศ. ๎๑๑๔-๎๑๑๕   ตมีขຌอมูล฿นภาพรวมของภาค
ตะวันออกฉียงหนือจากหนังสือการส ารวจภาวะศรษฐกิจละสังคม ภาคตะวันออกฉียงหนือ พ.ศ. ๎๑๑๔ 
ทีไระบุวา  ครัวรือนภาคตะวันออกฉียงหนือมีรายเดຌฉลีไยดือนละ ๎ํุ์๕๐ บาท  สวน฿หญปຓนรายเดຌ
จากการท างานรຌอยละ  ๒๎.๕  เดຌก  คาจຌางละงินดือนรຌอยละ  ๏๎.๓  ก าเรสุทธิจากการท าธุรกิจรຌอย
ละ ํ๒.๕  ละก าเรสุทธิจากการท าการกษตรรຌอยละ  ํ๏.๏ มีรายเดຌทีไเม฿ชจากการท างาน  ชน งินทีไ
เดຌรับความชวยหลือ จากบุคคลอืไนนอกครัวรือน/รัฐรຌอยละ  ํ๒.๒  ละรายเดຌจากทรัพย์สิน ชน 
ดอกบีๅยรຌอยละ์.๔  เดຌรับรายเดຌ฿นรูปสวัสดิการ/สินคຌาละบริการตางโรຌอยละ  ํ๓.๐   มืไอพิจารณาตาม
ขตการปกครอง พบวาครัวรือน ฿นขตทศบาลมีรายเดຌฉลีไยสูงกวา นอกขตทศบาล ๎๑ุ๓๐์ บาท ละ
ํ๕ุ์์๐ บาท  ตามล าดับ   
 มืไอปรียบทียบรายเดຌ คา฿ชຌจาย พบวา ครัวรือนภาคตะวันออกฉียงหนือตัๅงตป  ๎๑๐๕  ถึง
๎๑๑๔  มีรายเดຌฉลีไยมากกวาคา฿ชຌจายทีไจ าปຓน฿นการยังชีพ กลาวคือ รายเดຌพิไมจาก ํํุ๔ํ๑ บาท ปຓน
๎ํุ์๕๐ บาท ละคา฿ชຌจายฯพิไมขึๅนจาก ํ์ุ๏ํ๒ บาท ปຓน ํ๓ุ์๏๎ บาท มืไอพิจารณาผลตางของ
รายเดຌ ละคา฿ชຌจายฯ ฿นป ๎๑๑๔  พบวา รายเดຌสูงกวาคา฿ชຌจายทีไจ าปຓน฿นการยังชีพ  ๐ุ์๒๎ บาทตอ
ครัวรือน  หรือประมาณ ํุ๏ํ์ บาทตอคน (ขนาดของครัวรือนฉลีไย ทากับ ๏.ํ คน)  ซึไงสวน฿หญถูก
น าเป฿ชຌ฿นการช าระหนีๅหรือการออม   ซึไงสอดคลຌองกับขຌอมูลของกลุมจังหวัดทีไพบวารายเดຌฉลีไยตอหัวของ
ประชากรกลุมจังหวัดมีนวนຌมพิไมขึๅนทุกป  ตัๅงต พ.ศ.  ๎๑๑๐-๎๑๑๒  รายละอียดตามตารางทีไ ๓ ละ
มืไอปรียบทียบรายเดຌละรายจายของกลุมจังหวัด ตัๅงตป พ.ศ. ๎๑๑๎ – ๎๑๑๒ พบวา ประชาชนมีการ
฿ชຌจายลดลง สดงถึงการกใบออมมากขึๅน ซึไงมีลักษณะชนดียวกับการ฿ชຌจายภาพรวมของภาค
ตะวันออกฉียงหนือ รายละอียดตามตารางทีไ ็ 
ตารางทีไ ๓ รายเดຌฉลีไยตอหัวของประชากร฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ 

ภาค / จังหวัด 
ปี พ.ศ. ๎๑๑๐ – ๎๑๑๓  ิบาที 

๎๑๑๐ ๎๑๑๑ ๎๑๑๒ ๎๑๑๓ 
ภาคตะวันออกฉียงหนือ ๒ํ,์๐ํ ๒๓,๕๐๑ ๓๏,๏๏๕ ๓ํ,๎๔๒ 
อุบลราชธาน ี ๑์,ํ์ํ ๑๒,๕๑๓ ๒๒,์๏๐ ๒์,๑๒๔ 
ศรีสะกษ ๑๎,์๎๒ ๑๔,ํ๎๎ ๒๐,๎๑๒ ๒์,ํ๎๒ 
ยสธร ๐๑,๒ํ๔ ๐๕,๒๐๎ ๑๒,๕๎๔ ๑๏,ํ๎์ 
อ านาจจริญ ๐๐,๑๓ํ ๐๕,๎๏๐ ๑๕,๓๎๕ ๑๐,๒๓๔ 
ทีไมา : ส านักงานสถิติหงชาติ  http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries/ํ๑.html สืบคຌนมืไอ ๎๎ 
กรกฎาคม ๎๑๑๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries/15.html


ผนพัฒนา ๎์ ป  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉยีงหนือตอนลาง ๎ ิอุบลราชธานี ศรีสะกษ ยสธร อ านาจจริญ ี หนຌา ํํ 
 

ตารางทีไ ๔ ปรียบทียบรายเดຌละคา฿ชຌจายฉลีไยตอดือน ตอครัวรือนของจังหวัดภาย฿นกลุมจังหวัด พ.ศ. 
๎๑๑๐-๎๑๑๔ 
ภาค / จังหวัด พ.ศ. ๎๑๑๐ พ.ศ. ๎๑๑๒ พ.ศ. ๎๑๑๔ 

รายเดຌ รายจาย สวนตาง รายเดຌ รายจาย สวนตาง รายเดຌ รายจาย สวนตาง 
ภาคตะวันออก 
ฉียงหนือ 

ํ๔,๎ํ๓ ํ๐ุ๏๓๑ ๏ุ๔๐๎ ํ๕,ํ๔ํ ํ๑,์๕๎ ๐ุ์๔๕ ๎ํ,์๕๐ ํ๓,์๏๎ ๐ุ์๒๎ 

อุบลราชธาน ี ๎ํ,๒๒์ ํ๒ุ์๏์ ๑ุ๒๏์ ๎๎,๏๐๐ ํ๏,๑๔๓ ๔ุ๓๑๓ ๎์,๐๑๏ ํ๏,๔๐๔ ๒ุ๒์๑ 
ศรีสะกษ ํ๏,๕๐๐ ํํุ๒๓๎ ๎ุ๎๓๎ ํ๒,๎์๓ ํ๏,๏๒๔ ๎ุ๔๏๕ ํ๔,๓๕๏ ํ๔,ํ๎๐ ๒๒๕ 
ยสธร ํ๒,๓๒๓ ํ๎ุ๔๐๎ ๏ุ๕๎๑ ํ๐,๐ํ๔ ํ๎,๑๐๕ ํุ๔๒๕ ํ๕,๑ํ๔ ํ๐,๐๑๏ ๑ุ์๒๑ 
อ านาจจริญ ํ๑,๕๓๑ ํ๐ุ๔๒๎ ํุํํ๏ ํ๓,๎๓๏ ํ๐,ํ๒๎ ๏ุํํํ ๎ํ,ํ๓๏ ํ๓,์๎๕ ๐ุํ๐๐ 
ทีไมา : การส ารวจสภาวะศรษฐกิจละสังคมของครัวรือ ส านักงานสถิติหงชาติ กระทรวงทคนลยีสารสนทศละ การสืไอสาร พ.ศ.๎๑๑๔ 
http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseriesํํ.html สืบคຌนมืไอ ๎๎ กรกฎาคม ๎๑๑๕  
 

ศักยภาพดຌานพืชศรษฐกิจ 
 พืชศรษฐกิจทีไส าคัญทีไมีการพาะปลูกละท ารายเดຌ฿หຌกับจังหวัด฿นกลุมจังหวัด ฯ มากทีไสุด  ๑ 
อันดับรก เดຌก ขຌาว มีพืๅนทีไพาะปลูกรวมกันถึง ๕,๓์๓,์๕๑ เร รองลงมาคือ มันส าปะหลัง ๓๏๏,์๐๓ 
เร  ยางพารา ๒ํ๏,ํ๔๓  เร  ผลเมຌ ํ๐์,๔๏๒ เร ละอຌอย ํ๎๔,๐๓์ เร รายละอียดดังตารางทีไ ้ 
ตารางทีไ ้ พืชศรษฐกิจทีไส าคัญของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎  
กลุมจังหวัด 
/ จังหวัด 

พืๅนทีไพาะปลูก ิเรี  รวมิเรี  ขຌาว มันส้าปะหลัง ยางพารา ผลเมຌ อຌอย 
กลุมจังหวัด ๕,๓์๓,์๕๑ ๓๏๏,์๐๓ ๒ํ๏,ํ๔๓ ํ๐์,๔๏๒ ํ๎๔,๐๓์ ํํ,๏๎๎,๒๏๑ 
อุบลราชธาน ี ๐ุ๎๕๔ุ๔๓๔ ๐๏๑,๒์๑ ๏๎๏,๑๕๑ ํ๎๔ุ์๒๓ ํ๑,๓๓๓ ๑,๎์ํ,๕๎๎ 
ศรีสะกษ ๏ุํ์๏ุ๏๔๔ ํ๐๔,๎๏๑ ํ๕๏,๏๑ํ ๏ุ๔๕ํ ๎๎,์๒๐ ๏,๐๓์,๕๎๕ 
ยสธร ํุ๎๔์ุ๑๓๓ ๔๔,๏๎๓ ๑๔,๔๑๏ ๓ํ๎ ๐๒,๔์๏ ํ,๐๓๑,๎๓๎ 
อ านาจจรญิ ํุ์๎๐ุ๎๑๎ ๒์,๔๔์ ๏๓,๏๔๔ ๔ุํ๒๒ ๐๏,๔๎๒ ํ,ํ๓๐,๑ํ๎ 
ทีไมา : ส านักงานศรษฐกิจการกษตร พ.ศ. ๎๑๑๔   

 
 
มืไอตรวจสอบพืๅนทีไพาะปลูกละผลผลิต ิกก./เรี ของขຌ าวนาปของกลุมจังหวัด ซึไงปຓนพืช

ศรษฐกิจของกลุมจังหวัด ปรียบทียบกับภาคตะวันออกฉียงหนือ ระหวางปพ.ศ. ๎๑๑๐-๎๑๑๓  พบวา  
ภาพรวมมีผลผลิตตอเรสูงกวาระดับภาคลใกนຌอย  ยกวຌนป พ.ศ. ๎๑๑๓ ทีไมีผลผลิตตอเรตไ ากวาภาค
ตะวันออกฉียงหนือลใกนຌอย รายละอียดตามตารางทีไ ํ์ 

 
 
 
 
 
 

http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries๑๑.html%20สืบค้นเมื่อ%20๒๒%20กรกฎาคม%20๒๕๕๙


ผนพัฒนา ๎์ ป  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉยีงหนือตอนลาง ๎ ิอุบลราชธานี ศรีสะกษ ยสธร อ านาจจริญ ี หนຌา ํ๎ 
 

ตารางทีไ ํ์ ปรียบทียบนืๅอทีไพาะปลูกละผลผลิต ิกก./เรี ของขຌาวนาปกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 
ฉียงหนือตอนลาง ๎ พ.ศ. ๎๑๑๐-๎๑๑๓ 

กลุมจังหวัด / 
จังหวัด 

พ.ศ. ๎๑๑๐ พ.ศ. ๎๑๑๑ พ.ศ. ๎๑๑๒ พ.ศ. ๎๑๑๓ 
นืๅอทีไพาะปลูก 

ิเรี 
ผลผลิต
ิกก./เรี 

นืๅอทีไพาะปลูก 
ิเรี 

ผลผลิต 
ิกก./เรี 

นืๅอทีไ 
พาะปลูก ิเรี 

ผลผลิต 
ิกก./เรี 

นืๅอทีไ 
พาะปลูก ิเรี 

ผลผลิต 
ิกก./เรี 

ภาคตะวันออก 
ฉียงหนือ 

๏๕ุ๑๒๑ุ๏๕๎ ๏๐์ ๏๕ุ๐๔๓ุ๎๎์ ๏ํ๎ ๏๓ุ์๒๒ุ๒๎๕ ๏๏๎ ๏๓ุ์๏์ุ๏๏๑ ๏๏๓ 

กลุมจังหวัด ๕,๒๒๐,๐๑๕ ๏๐๐ ๕,๓๐๎,๐๕๔ ๏ํ๏ ๕,๎๎๕,๕์ํ ๏๏๎ ๕,ํ๓์,๏ํ๎ ๏๏๐ 
อุบลราชธานี ๐ุ๎๓๏ุํํํ ๏๎๓ ๐ุ๏ํ๐ุ๔๏ํ ๏๏๎ ๏ุ๔๕ํุ๑๏๑ ๏๎๑ ๏ุ๔๑๎ุ๎๕๒ ๏ํํ 
ศรีสะกษ ๏ุ์๕๕ุ๑๓๎ ๏๓๒ ๏ุ์๑๏ุ๑๏๓ ๏๑๏ ๏ุ์๎์ุ์๔๓ ๏๐๑ ๏ุ์์ํุํ๕์ ๏๑๕ 
ยสธร ํุ๎๓๑ุ์ํ๐ ๏๐๑ ํุ๏๐๐ุ๎๎๕ ๎๕๕ ํุ๏๑๏ุ๕๓๒ ๏๎๔ ํุ๏๑๏ุ๎๏ํ ๏๐๐ 
อ านาจจริญ ํุ์ํ๒ุ๓๒๎ ๏๎๔ ํุ์๎๕ุ๕์ํ ๎๒๕ ๕๒๐ุ๏์๏ ๏๎๕ ๕๒๏ุ๑๕๑ ๏๎์ 

ทีไมา :  ส านักงานศรษฐกิจการกษตร พ.ศ. ๎๑๑๕ 
http://www.oae.go.th/download/prcai/DryCrop/majorrice๎๑๑๓-๑๔/ํ.pdf 
http://www.oae.go.th/download/prcai/DryCrop/majorrice๎๑๑๒-๑๓/ํ.pdf 
http://www.oae.go.th/download/prcai/DryCrop/majorrice๎๑๑๑-๑๒/ํ.pdf   สืบคຌนมืไอ ๎ํ กรกฎาคม ๎๑๑๕ 

 
 

 ขຌอมูลดຌานการปศุสัตว์ 

 ฿นป พ.ศ. ๎๑๑๔ กรมปศุสัตว์เดຌรายงานขຌอมูลสถานการณ์ดຌานการปศุสัตว์฿นประทศ ดย฿นพืๅนทีไ
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ มีขຌอมูลดຌานการปศุสัตว์ทีไส าคัญ คือ จังหวัดอุบลราชธานี 
ปຓนจังหวัดทีไมีจ านวนคละกระบือมากปຓนอันดับ ๎ ของประทศ  นอกจากนีๅ ยังมีจ านวนปศุสัตว์ทีไส าคัญ 
฿นพืๅนทีไ ดังนีๅ 

ตารางทีไ ํํจ านวนกษตรกรผูຌลีๅยงสัตว์ละพืๅนทีไการปลูกหญຌาอาหารสัตว์ ประจ าป ๎๑๑๔ 

กลุมจังหวัด / จังหวัด กษตรกรผูຌลีๅยงสัตว์ 
ิครัวรือนี 

พืๅนทีไปลูกหญຌา/ 
พืชอาหารสัตว์ ิเรี 

พืๅนทีไทุงหญຌาสาธารณะ 
ิเรี 

กลุมจังหวัด ฯ ๎๓๏,๑๔๐.์์ ๏๒,๎๒๓.๓๑ ๎์๐,๐๎ํ.๎๑ 

อุบลราชธานี ํ์๎ุ๕ํ๑ ํ๎ุ์๒๏.์์ ๒ํุ๓๕๔.์์ 

ศรีสะกษ ํ์๏ุ๎์๓ ๓ุ๒๔ํ.์์ ๕์ุ์์๎.์์ 

ยสธร ๐ํุ๎๓๐ ๔ุ๔๓๒.์์ ํ๒ุ๑๓๑.๓๑ 

อ านาจจริญ ๎๒ุํ๔๔ ๓ุ๒๐๓.๓๑ ๏๒ุ์๐๑.๑์ 

ทีไมา : รายงานขຌอมูลจ านวนปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ประจ าป ๎๑๑๔ 

 

 

 

http://www.oae.go.th/download/prcai/DryCrop/majorrice2557-58/1.pdf
http://www.oae.go.th/download/prcai/DryCrop/majorrice2556-57/1.pdf


ผนพัฒนา ๎์ ป  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉยีงหนือตอนลาง ๎ ิอุบลราชธานี ศรีสะกษ ยสธร อ านาจจริญ ี หนຌา ํ๏ 
 

ตารางทีไ ํ๎ จ านวนกษตรกรผูຌลีๅยงคนืๅอ กลุมจังหวัดน/รายจังหวัด ประจ าป ๎๑๑๔ 

กลุมจังหวัด/
จังหวัด 

คนืๅอ 

คพืๅนมือง คพันธุ์ละลูกผสม คขุน คนืๅอทัๅงหมด 

จ านวน 
ิตัวี 

กษตรกร
ิครัวรือนี 

จ านวน 
ิตัวี 

กษตรกร
ิครัวรือนี 

จ านวน 
ิตัวี 

กษตรกร
ิครัวรือนี 

จ านวน 
ิตัวี 

กษตรกร
ิครัวรือนี 

        กลุมจังหวัด ๏๔๔,๕๔์ ํ์ํ,๒๑๒ ํ๎๔,๒๏๔ ๏๕,ํ๒๐ ๎,๏์๑ ๔๔๒ ๑ํ๕,๕๎๏ ํ๏๑,๏๎๓ 

อุบลราชธาน ี ํ๓๓,์๑์ ๐๒,๎๓๏ ๎๐,๔๓๏ ๔,๒๒๐ ๑์๔ ๏๐์ ๎์๎,๐๏ํ ๑ํ,๕๏๔ 

ศรีสะกษ ํ๓๐,๔ํ๏ ๐๏,ํ๏๓ ๏์,๏๔๑ ๔,๒๎ํ ๔๏์ ๎๎ํ ๎์๒,์๎๔ ๑์,ํ์ํ 

ยสธร ํ๓,๔ํ์ ๑,๏์์ ๐๕,๑๎์ ํ๐,๔๕์ ๒๕ํ ํ๔๔ ๒๔,์๎ํ ํ๕,๓๎๓ 

อ านาจจรญิ ํ๕,๏์๓ ๒,๕๐๒ ๎๏,๔๒์ ๒,๕๔๕ ๎๓๒ ํ๏๓ ๐๏,๐๐๏ ํ๏,๑๒ํ 

ทีไมา : รายงานขຌอมูลจ านวนปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ประจ าป ๎๑๑๔ 

  จากตารางทีไ ํ๎ ขຌอมูลจ านวนกษตรกรละคนืๅอ฿นพืๅนทีไกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือ
ตอนลาง ๎ พบวา ฿นป พ.ศ. ๎๑๑๔ จังหวัดศรีสะกษ ละจังหวัดอุบลราชธานี มีปริมาณการลีๅยงค มาก
ทีไสุด รวมกันถึง ๐์๔ุ๐๑๕ ตัว ซึไงปຓนจังหวัดทีไมีจ านวนคมากทีไสุดปຓนอันดับทีไ ๏ ละ ๐ ของประทศ   
ขณะทีไจังหวัดยสธรละจังหวัดอ านาจจริญกใมีกลุมกษตกรผูຌลีๅยงค ถึงมຌจะเมมากตกใพียงพอ฿นการ ทีไ
จะปຓนหลงวัตถุดิบสริมความตຌองการของกลุมจังหวัด ฿นการทีไจะพัฒนาเปสูการสงสริมการลีๅยงหรือการ   
ปรรูปคนืๅอ฿นพืๅนทีไตอเป 

ตารางทีไ ํ๏ จ านวนกษตรกรละกระบือ รายจังหวัดประจ าป ๎๑๑๔ 

กลุมจังหวัด 

จังหวัด 

กระบือ 

พศผูຌ ิตัวี 
 

พศมีย ิตัวี รวม 

ิผูຌืมียี 
ิตัวี 

กษตรกริครัวรือนี รกกิดจนถึง 
คสาว 

ตัๅงทຌองรก
ขึๅนเป 

กลุมจังหวัด ๐๕,์์์ ๓๑,๏๒๓ ๐๒,๒ํ๐ ํ๓์,๕๔๐ ๑์,๐๕๏ 

อุบลราชธาน ี ๎๏,๑๏๒ ๏ํ,๒๑๏ ํ๕,๐๓ํ ๓๐,๒๒์ ๎๎,๑๔๒ 

ศรีสะกษ ํ๕,๕๓๎ ๏๏,ํ์๑ ํ๓,๑๐๑ ๓์,๒๎๎ ํ๕,๎๕์ 

ยสธร ๏,๏๕ํ ๒,๎๎๐ ๒,๑์๔ ํ๒,ํ๎๏ ๑,๎๎ํ 

อ านาจจริญ ๎,ํ์ํ ๐,๏๔๑ ๏,์๕์ ๕,๑๓๕ ๏,๏๕๒ 

ทีไมา : รายงานขຌอมูลจ านวนปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ประจ าป ๎๑๑๔ 

฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ จังหวัดอุบลราชธานีปຓนจังหวัดทีไมีการลีๅยง
กระบือมากทีไสุด ๓๐ุ๒๒์ ตัว จ านวนครัวรือนทีไลีๅยงกระบือ ๎๎ุ๑๔๒ ครัวรือน รองลงมาคือจังหวัด 

ศรีสะกษ ๓์ุ๒๎๎ ตัว  ํ๕ุ๎๕์ ครัวรือน จังหวัดยสธร ํ๒ุํ๎๏ ตัว ๑ุ๎๎ํ ครัวรือน ละจังหวัด
อ านาจจริญ ๕ุ๑๓๕ ตัว  ๏ุ๏๕๒ ครัวรือน ตามล าดับ 
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ตารางทีไ ํ๐ จ านวนสุกร เก ปຓด พะละกะ ประจ าป ๎๑๑๔  

กลุมจังหวัด / จังหวัด 
จ้านวนสัตว์ศรษฐกิจทีไส้าคัญ฿นพืๅนทีไ 

สุกร เก ป็ด พะ กะ 

กลุมจังหวัด ๎๑๒,๑๐์ ํ๎,์ํ๕,๒๓ํ ๔๕๕,๕๕๑ ๐๎๑ ๕๏ 

อุบลราชธานี ํ๏ํ,๎ํ๑ ๒,๕์๐,๑๏์ ๐ํ์,๐์๎ ํ์ํ ํ๑ 

ศรีสะกษ ๒๓,๓๒์ ๎,๔๓๎,๓๐๔ ๏๐์,๐๎๕ ๎๎๏ ๓๔ 

ยสธร ๏๑,๏๓๑ ํ,๎๔๒,ํ๔๎ ๕๏,๒๎๒ ๏๎ ์ 

อ านาจจริญ ๎๎,ํ๕์ ๕๑๒,๎ํํ ๑๑,๑๏๔ ๒๕ ์ 

ทีไมา : รายงานขຌอมูลจ านวนปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ประจ าป ๎๑๑๔ 

 จากตารางทีไ ํ๐ จะหในวานอกจากคนืๅอละกระบือ ทีไมีปริมาณการลีๅยงมาก฿นกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ ลຌว  ยังมีสัตว์ศรษฐกิจทีไส าคัญ฿นพืๅนทีไ เดຌก สุกรทีไมีปริมาณการลีๅยง
รวมกัน ๎๑๒ุ๑๐์ ตัว เก ํ๎ุ์ํ๕ุ๒๓ํ ตัว ปຓด ๔๕๕ุ๕๕๑ ตัว  สวนพะละกะนัๅน มีปริมาณเมมาก
นัก ทัๅงนีๅ นืไองจากเมปຓนทีไนิยม฿นการบริภคของคน฿นพืๅนทีไ  
 

 สถานการณ์กษตรอินทรีย์ของประทศเทย 

กษตรอินทรีย์เทย฿นป พ.ศ. 2559 เดຌขยายตัวตอนืไองอีกครัๅง ดย฿นป 2558 มีการขยายตัวสูง
ถึง 21% ซึไงการขยายตัวสวน฿หญกิดขึๅน฿นสวนของขຌาวออร์กนิค ิ28%) ละพืชผสมผสาน ิ187%) ซึไง
ถຌาดูยຌอนหลังกลับเป 5 ป กษตรอินทรีย์เทยมีการจริญติบตฉลีไย 6.37% ละ 10.14% มืไอดู
ยຌอนหลังกลับเป 10 ป การขยายตัวของพืๅนทีไกษตรอินทรีย์นีๅสวนหนึไงปຓนผลมาจากการส ารวจขຌอมูลทีไดี
ขึๅน ละอีกสวนหนึไงมาจากปัจจัยดຌานนยบายละตลาด ทีไมีการยกลิกนยบายประกันราคาขຌาว฿นชวงตຌน
ป 2557 ซึไงริไมท า฿หຌราคาขຌาวปลือกทัไวเปปรับตัวลดลง ดยฉพาะ฿นชวงปลายป 2559 ทีไราคา
ขຌาวปลือกนาจะตกตไ าสุด฿นรอบกือบ 10 ป ซึไงนาจะท า฿หຌ฿นป 2561 มีกษตรกรทีไปลูกขຌาวหันมา
ปรับปลีไยนปຓนกษตรอินทรีย์มากขึๅน  ฿นขณะดียวกัน ตลาดออร์กนิค฿นประทศละตางประทศกใเดຌ
หมือนจะยังคงขยายตัวอยางตอนืไอง สงผล฿หຌขบวนการกษตรอินทรีย์เทย฿นชวง 2 ปทีไผานมาคอนขຌาง
คึกคัก 

฿นสวนของภาครัฐ ความพยายาม฿นการผลักดันผนยุทธศาสตร์ละผนปฏิบัติการพัฒนากษตร
อินทรีย์หงชาติ ิทีไสิๅนสุดลงตัๅงตป 2554) กใยังเมเดຌมีความคืบหนຌาตอยาง฿ด  ตมຌวา การปราศจาก
ผนดังกลาวทบจะเมเดຌมีผลตอการพัฒนากษตรอินทรีย์ของประทศ ทัๅงนีๅกใพราะกษตรอินทรีย์เทย
ขับคลืไอนดยภาคอกชนละประชาสังคมปຓนหลัก ตราบ฿ดทีไภาคอกชนละประชาสังคมยังมีความพรຌอม
ละความขຌมขใง กษตรอินทรีย์เทยกใยังคงขับคลืไอนเปเดຌอยางตอนืไอง   สิไงทีไนาปຓนกังวลมากกวากใคือ 
บรรยากาศ/สภาพวดลຌอมทางนยบาย ชน ความพยายามผลักดัน฿หຌ มีการอนุญาตทดลองปลูกพืช
ดัดปลงพันธุกรรม฿นชวงปลายป 2558, การตรวจพบการปนปืຕอนสารคมีการกษตร฿นสินคຌากษตร
ทัไวเป ิกษตรดีทีไหมาะสม - GAP) ละกษตรอินทรีย์ ทีไเดຌรับการตรวจรับรองมาตรฐานดยหนวยงาน



ผนพัฒนา ๎์ ป  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉยีงหนือตอนลาง ๎ ิอุบลราชธานี ศรีสะกษ ยสธร อ านาจจริญ ี หนຌา ํ๑ 
 

ภาครัฐ, การจัดท ารางขຌอก าหนดมาตรฐานบังคับฉลากกษตรอินทรีย์  ปัจจัยหลานีๅคอนขຌางจะสงผล
คุกคามตอการพัฒนากษตรอินทรีย์฿นประทศคอนขຌางมาก 

 
 พืๅนทีไการผลิตกษตรอินทรีย์เทย 

        จากการส ารวจขຌอมูลดยมูลนิธิสาย฿ยผนดิน/กรีนนท1 พืๅนทีไการผลิตกษตรอินทรีย์฿นประทศเทย
ทีไเดຌรับการรับรองมาตรฐานกษตรอินทรีย์ขยายตัวพิไมขึๅนจาก 235,523.35 เร ฿นป พ.ศ. 2557 ปຓน 
284,918.44 เร ฿นป พ.ศ. 2558 (พิไมขึๅน 20.97%)  ฿นสวนของจ านวนฟาร์มกษตรอินทรีย์ทีไเดຌรับ
การรับรองมาตรฐาน฿นชวงวลาดังกลาวกใขยับพิไมขึๅนจาก 9,961 ฟาร์ม฿นป พ.ศ. 2557 ปຓน 13,154 
ฟาร์ม ฿นป พ.ศ. 2558 ดังตารางทีไ แ๑ 
ตารางทีไ แ๑ สดงพืๅนทีไการผลิตกษตรอินทรีย์ของประทศเทย 

พ.ศ 
พืๅนทีไการผลติกษตรอินทรยี ์

ขຌาว พืชเร ผกั ผลเมຌ ชา/กาฟ 
ผกั/ผลเมຌ 
ผสมผสาน สัตว์นๅ้า อืไนโ รวม 

๎๑๐ํ ๒,๎๔ํ.๐ํ             ๒,๎๔ํ.๐ํ 

๎๑๐๎ ๑,๑ํ์.ํ๏             ๑,๑ํ์.ํ๏ 

๎๑๐๏ ๓,์์๑.๎๒ ๏,๑ํ๔.๓๑           ํ์,๑๎๐.์ํ 

๎๑๐๐ ๕,๕์์.๑์ ๏,๑ํ๔.๓๑           ํ๏,๐ํ๕.๎๑ 

๎๑๐๑ ๏๎,๔๐ํ.๎๓ ๎๎,๏๔๎.๏์         ๓๒๔.๓๑ ๑๑,๕๕๎.๏๎ 

๎๑๐๒ ๐๒,๓ํ๕.๏๏ ๎๎,๎๒์.๒๐         ๓๒๔.๓๑ ๒๕,๓๐๔.๓๎ 

๎๑๐๓ ๑๎,ํ๔๎.๓๑ ๓,๔๑๕.๓๕ ํ๏,๎๔๏.๒์ ํ๎,๓๓๓.์์       ๓๒๔.๓๑ ๔๒,๔๓ํ.๔๕ 

๎๑๐๔ ํ์๔,๏์๎.์๎ ๒,๓๏ํ.๎์ ํ๐,๔๐๐.๓๒ ๐,๕๕๑.๏๑       ๓๒ํ.์์ ํ๏๑,๒๏๐.๏๏ 

๎๑๐๕ ํํ๏,๎ํ๏.์๐ ๒,๑๐๒.๒๑ ํ๑,ํ๎ํ.๎ํ ๐,๕๔ํ.๔๏       ํ,์๓๓.๎๑ ํ๐์,๕๏๕.๕๔ 

๎๑๑์ ๓๓,์์๑.์๏ ํ์,ํ์๏.๒๐ ํ๒,๑์๏.ํ๕ ํ๑,๕์๓.๎์       ๎์๏.๓๑ ํํ๕,๓๎๎.๔ํ 

๎๑๑ํ ๓์,๐๔๑.๒๓ ํํ,๓๕ํ.ํ๏ ํ๏,๔๎์.๏๕ ๔,๏๒๕.๕๎       ํ,๑์์.์์ ํ์๑,๕๒๓.ํํ 

๎๑๑๎ ํํ๎,ํ๑๎.๎๓ ๐๑,๕๎์.๒๏ ํ๔,์๒๒.๑ํ ๓,๏๐๎.๎์       ๔,๓๏๔.๐๏ ํ๕๎,๎๎์.์๐ 

๎๑๑๏ ํ๏๔,๏๎๔.์๏ ๐๒,๒๔๎.์๓ ๓,์๐๓.๓์ ๒,๓๑ํ.๏๏ ๑,๎๔๒.์์ ๓,๔๏๎.๔๔   ํ,์๒๓.๏๐ ๎ํ๎,๕๕๑.๏๑ 

๎๑๑๐ ํ๐์,๓ํํ.๒ํ ๐๒,๒๔๎.์๓ ๓,ํ๏๎.๔๏ ๕,๐๔๑.๑์ ๑,๒์๑.์์ ๓,๕๏๑.ํ๏ ํ,๔๏๔.๑๎ ํ๏์.๑์ ๎ํ๕,๑๎ํ.ํ๒ 

๎๑๑๑ ํ๎๐,๕๒๐.๏๕ ๐๒,๒๕ํ.๐๐ ๐,๐๐๏.๐๑ ๓,๐๐์.์๐ ๒,๒๔๕.๎๑ ํ๎,ํ์๒.๑์ ํ,๓๓๕.๕๎ ํ,๎๓์.๔๏ ๎์๑,๏๔๑.๔๎ 

๎๑๑๒ ํ๎๑,๓๏์.๓ํ ๐๎,๔๒๑.๑๓ ๐,๐๏๏.๏๏ ๓,๕๑ํ.์๕ ๓,๏๓๎.๐ํ ๕,ํ๐๑.์๕ ํ,๒๔๑.๕๎ ํ๏,๕๕๕.๑๒ ๎ํ๏,ํ๔๏.๒๔ 

๎๑๑๓ ํ๏ํ,๑์๎.๒๕ ๐๏,๕๒๑.๑๓ ๑,๏๒๏.๑๎ ํ๏,๒๒์.์์ ํ๏,๑ํ๐.์๓ ํ๏,์๎๏.์๏ ์.์์ ํ๐,๐๕๐.๐๓ ๎๏๑,๑๎๏.๏๑ 

๎๑๑๔ ํ๒๔,๏ํ์.๐๑ ๐๏,๔๐๎.๑๓ ๏,ํ๒ํ.ํ๕ ํ๐,๎๒์.๑์ ํ์,๎๔๒.๓ํ ๏๓,๐ํ๑.๔๓ ์.์์ ๓,๒๐ํ.ํ๒ ๎๔๐,๕ํ๔.๐๑ 

          

 
ทีไมา : ํ ขຌอมูลจาก ภาพรวมสถานการณ์กษตรอินทรีย์เทย ๎๑๑๕http://www.greennet.or.th/article/ไแแ 
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ผนภูมิทีไ ๎ สดงพืๅนทีไพาะปลูกพืชกษตรอินทรีย์ของประทศเทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ทีไมา : ํ ขຌอมูลจาก ภาพรวมสถานการณ์กษตรอินทรีย์เทย ๎๑๑๕http://www.greennet.or.th/article/ไแแ 
จากตารางทีไ แ๑ พบวา  พืๅนทีไปลูกขຌาวอินทรีย์มีการขยายตัวพิไมมากขึๅนคือ โ็.้เ % โี ต

พืๅนทีไปลูกพืชเรมีการหดตัวลงคือ -เ.โ่%  ละพบวา มีการลดลงของพืๅนทีไปลูกผักละผลเมຌกษตร
อินทรีย์ คือ -ไโ.เๆ% ละ ไ.ไเ% ตามล าดับ ฿นขณะทีไพืๅนทีไสวนผสมผสานิผักละผลเมຌี กใขยายตัว
พิไมขึๅนคือ แ่็.ใแ%  ทัๅงนีๅนืไองจากกษตรกรทีไปลูกผักละผลเมຌสวน฿หญมีการปลูกพืชหลายอยาง
รวมกัน฿นพืๅนทีไดียวกัน ดังนัๅนขຌอมูลทีไสดง฿นสถิติดังกลาว จึงเม฿ชการลดลงของพืๅนทีไปลูกผักละผลเมຌ
ดยตรง ตปຓนการปลีไยนหมวด/ประภทของฟาร์ม สวนพืๅนทีไปลูกชาละกาฟมีการหดตัวลงคือ -
โใ.่่% นัๅน กิดจากการทีไหนวยงานรับทีไคยสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐานกษตรอินทรีย์฿หຌกับ
ชาวสวนชาจ านวนหลายหง฿นภาคหนือ ตนืไองจากความเมตอนืไองของงบประมาณ ผนวกกับ
กษตรกร/ผูຌประกอบการเมเดຌมีความพรຌอม฿นการท าการผลิตละการตลาดกษตรอินทรีย์ จึงท า฿หຌเมมีการ
ขอตรวจรับรองมาตรฐานตอ หลังจากทีไภาครัฐลอกการสนับสนุนงบประมาณ฿นสวนนีๅ  

 
 ตลาดกษตรอินทรีย์เทย 
หลังจากทีไส านักปลัด กระทรวงพานิชย์ เดຌสนับสนุน฿หຌมีการศึกษาตลาดออร์กนิค฿นประทศเทย฿น

ป  โ55็ ิรายงานผยพร฿นปลายป โ55่ี กใยังเมเดຌมีการส ารวจตลาดอีก ท า฿หຌเมมีขຌอมูล฿หมกีไยวกับ
สถานการณ์ตลาดอินทรีย์เทย 
         ฿นรายงานการศึกษาตลาดพบวา ตลาดสินคຌาออร์กนิคเทย฿นป 2557 มีมูลคารวม 2,331.55 
ลຌานบาท ดย 1,187.10 ลຌานบาทปຓนตลาดสงออก ิ77.9%) ละ 514.45 ลຌานบาทปຓนตลาด฿น
ประทศ ิ22.06%) ดยชองทางตลาดออร์กนิค฿นประทศทีไ฿หญทีไสุด คือ มดิร์นทรด ิ59.48%) 
รองลงมาคือ รຌานกรีน ิ29.47%) ละรຌานอาหาร ิ5.85%)  ดยการสงออกนัๅน ฿นป 2557 ผลิตภัณฑ์
อาหารปรรูปปຓนสินคຌาออร์กนิคสงออกทีไส าคัญทีไสุดของประทศ ดยมีมูลคาสูงถึง 1,201.00 ลຌาน
บาท/ป ิ66.1%) รองลงมาคือ ขຌาว ออร์กนิค ซึไงมีมูลคาสงออกราว 552.25 ลຌานบาท ิ30.4%) ดย
ตลาดออร์กนิค฿นภูมิภาคยุรปปຓนตลาดสงออกทีไส าคัญทีไสุด฿นทุกหมวดสินคຌา รองลงมาคือ อมริกาหนือ 
สวนตลาด฿นภูมิภาคอชียตะวันออกละอาซียน ริไมมีความส าคัญมากขึๅนตามล าดับ   สวนตลาดออร์ก
นิค฿นรประทศเทยมีจุดจ าหนายปลีก ิsale point) สินคຌาออร์กนิคประมาณ 251 หง ดยชองทางของ
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มดิร์นทรด ซึไงมีอยู 8 บริษัท 171 จุดจ าหนาย ปຓนชองทางทีไมีจ านวนมากทีไสุด มีสินคຌาออร์กนิค 150 
– 1,500 รายการ฿นจุดจ าหนาย มีมูลคาการขายรวม 306 ลຌานบาท/ป  รองลงมาคือชองทางรຌานกรีน ซึไง
มีจุดจ าหนาย 33 หง มีรายการสินคຌาออร์กนิคฉลีไย 229 รายการ มียอดขายรวม 151.62 ลຌานบาท/
ป 
          นอกจากขຌอมูลรายละอียดกีไยวกับตลาดกษตรอินทรีย์เทยลຌว ผลการศึกษาอีกรืไองทีไนาสน฿จ
มากกใคือ ระดับการรับรูຌละความขຌา฿จของผูຌบริภค  ผูຌบริภค฿นประทศเทยสวน฿หญจะคยเดຌยินกีไยวกับ
กษตรอินทรีย์ ิ92% ทีไสุมสัมภาษณ์ทัไวประทศี ตผูຌบริภคสวน฿หญมีความขຌา฿จกษตรอินทรีย์อยางเม
ถูกตຌอง ิมีผูຌบริภค฿นขตกรุงทพละปริมณฑลพียง 10.9% ละผูຌบริภคทัไวประทศพียง 6.51% ทีไ
ขຌา฿จกษตรอินทรีย์ถูกตຌอง ทีไสามารถตอบค าถามความขຌา฿จรืไองกษตรอินทรีย์ถูกกินครึไงหนึไงของ
ค าถามี  ประดในปัญหาทีไผูຌบริภคสวน฿หญมีขຌา฿จคลาดคลืไอนละขຌา฿จผิดพลาด คือ มาตรฐานกษตร
อินทรีย์หมือนกันกับมาตรฐานปลอดภัยจากสารพิษ ผักอนามัย ผักปลอดสารพิษ , พืชเฮดรปนิคปຓน
กษตรอินทรีย์, ลกຌ Q ปຓนลกຌของสินคຌารับรองมาตรฐานกษตรอินทรีย์, ละกษตรอินทรีย์อนุญาต฿หຌ
฿ชຌจีอใมอ 
 

 หตุการณ์ส้าคัญของกษตรอินทรีย์฿นประทศเทย 
 

ก.พ. ๑๕ ส านักงานสรຌางสริมกิจการพืไอสังคมหงชาติ (สกส.ี องค์อຍอกฟม ละมูลนิธิสาย฿ยผนดิน/
กรีนนท เดຌรวมกันผลักดัน฿หຌมีการยกรางมาตรฐานฟร์ทรดประทศเทยขึๅน ดยริไม
กระบวนการปรึกษาหารือกับผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌองมาตัๅงตกลางป ๎๑๑๔ ละเดຌมีการยกราง
มาตรฐานฟร์ทรดประทศเทยลຌวสรใจ฿นดือนกุมภาพันธ์ ๎๑๑๕ ซึไง฿นขຌอก าหนดของ
หนวยงานทีไตຌองการรับรองฟร์ทรดจะตຌองมีการผลิตสินคຌา฿นระบบกษตรอินทรีย์ 

พ.ค. ๑๕ ครือขายตือนภัยสารคมีก าจัดศัตรูพืช (Thailand Pesticide Alert Network: Thai-PAN) เดຌ
สุมตรวจผักผลเมຌ ทัๅงทีไเดຌรับการรับรองมาตรฐานกษตรดีทีไหมาะสม (ตรา Q) ละเมเดຌ รับการ
รับรองจากตลาดตางโ ฿นกรุงทพละมือง฿หญ รวมทัๅงผักละผลเมຌทีไเดรับการ รับรอง
มาตรฐานกษตรอินทรีย์ดยหนวยงานของกระทรวงกษตรละสหกรณ์ (Organic Thailand) 
ละพบสารคมีตกค ຌาง ํ ฿น ๐ ฿นขณะทีไผ ักผลเมຌออร์กนิค 

ก.ค. ๑๕ ส านักงานมาตรฐานกษตรละอาหารห งชาติ (มกอช.) เดຌยกรางกฏระบียบ "การสดงฉลาก
ผลิตผลละผลิตภัณฑ์กษตรอินทรีย์" ดยกำหนด฿หຌผูຌผลิตพืไอจ าหนาย ผ ูຌนำขຌาพืไอ จ าหนาย 
ละผูຌจ าหนายสินคຌาภาย฿นประทศ (เมรวมผูຌสงออก) ทีไ฿ช ຌฉลาก "อินทรีย์" "กษตรอ ินทรีย์" 
"ออร์กนิก" "organic" หรือ "organic agriculture" ละเดຌจดการสัมมนา ระดมความคิดหใน 
๎ ครัๅง คือ ํ์ สิงหาคม         ทีไกรุงทพ ละ ๎๐ สิงหาคม ทีไขอนกน ซ ึไงมีผ ูຌผลิตละ
ผูຌประกอบการกษตรอินทรีย์เมหในดຌวยปຓนจ านวนมาก จนเดຌมีการจัดท าหนังสือ ปຂดผนึกยืไน
ตอร ัฐมนตรีวาการกระทรวงกษตรละสหกรณ์ มืไอว ันท ีไ ๏์ ก.ย. 

ก.ค. ๑๕ ครือขายเทยพีจีอสกษตรอินทรีย์พลัส (Thai PGS Organic+) ปຂดตัววใบเซต ์ 
[https://sites.google.com/site/thaipgsorganic/] ซึไงระบุวา มีสมาชิก ๔ กลุม ละมี
กษตรกรทีไท า กษตรอินทรีย์ทีไอยู฿นระหวางการจัดท าระบบ/เดຌรับรองมาตรฐานบบ PGS  
รวม ๕ํ๒ ครอบครัว 

https://sites.google.com/site/thaipgsorganic/
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ก.ค. ๑๕ [๎๔ – ๏ํ ก.ค.] กระทรวงพาณิชย์จัดงาน Organic and Natural Expo ๎์ํ๒ ท ีไศูนย์ประชุม
หงชาติสิริกิติ์ 

ต.ค. ๑๕ ครือขายตือนภัยสารคมีก าจัดศัตรูพืช (Thailand Pesticide Alert Network: Thai-PAN) 

เดຌสุมตรวจผักผลเมຌ ทัๅงทีไเดຌรับการรับรองมาตรฐานกษตรดีทีไหมาะสม (ตรา Q) ละเมเดຌ รับ
การรับรองจากตลาดตางโ ฿นกรุงทพละมือง฿หญ รวมทัๅงผักละผลเมຌทีไเดรับการ รับรอง
มาตรฐานกษตรอินทรีย์ดยหนวยงานของกระทรวงกษตรละสหกรณ์ (Organic Thailand) 

ละทีไเดຌรับการตรวจรับรองดยภาคอกชน ทัๅง฿นประทศละตางประทศ ซึไงพบวา ผักผลเมຌ
ออร์กนิคมีสารคมีตกคຌาง ๎๕.๒% ของตัวอยาง 

ตลอดป
๎๑๑๕ 

ครือขาย สาย฿ยออร์กนิค ของกลุมกษตร฿นขตปฏิรูปทีไดิน ละจຌาหนຌาทีไส านักงานการ
ปฏิรูปทีไดินพืไอกษตรกรรม ิส.ป.ก.ี เดຌสนับสนุน฿หຌมีการขับคลืไอนกลุมผูຌผลิต ๎๐ กลุม ฿น 
ํ๑ จังหวัดทัไวประทศ พืไอท าการผลิต฿นระบบกษตรอินทรีย์ละตรวจรับรองมาตรฐานบบ
ชุมชนรับรอง PGS ดยมีกษตรกรสมาชิกจ านวนกวา ๑๓๑ ครอบครัว พืๅนทีไกษตรอินทรีย์ 
๏,๏ํ๎.๑ เร ซึไงผลผลิตสวน฿หญปຓนขຌาวพืๅนบຌานออร์กนิค ซึไงเดຌริไมจ าหนายปลายป ๎๑๑๕ 

ทีไมา : ํ ขຌอมูลจาก ภาพรวมสถานการณ์กษตรอินทรีย์เทย ๎๑๑้ http://www.greennet.or.th/article/ไแแ 

  ภาพรวมของกษตรอินทรีย์กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ 

฿นผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงหนือ ิยุทธศาสตร์ทีไ ๕  การพัฒนาภาค มือง ละพืๅนทีไ
ศรษฐกิจ ฿นระยะผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๎ พ.ศ. ๎๑๒์-๎๑๒๐ํี เดຌมีการก าหนดทิศทางการพัฒนาปຓน
ฐานการผลิตสินคຌากษตรมาตรฐานอินทรีย์ละอาหารปลอดภัย ซึไงเดຌมุงนຌนการปรับกระบวนการผลิต฿หຌ
อยูภาย฿ตຌมาตรฐานกษตรปลอดภัย พรຌอมทัๅงยกระดับกษตรอินทรีย์ ละยกระดับการตรวจรับรองกษตร
อินทรีย์เทย฿หຌทาทียมละปຓนทีไยอมรับของตลาดตางประทศ พัฒนาหวงซกษตรอินทรีย์฿หຌครอบคลุม
ทุกขัๅนตอนการผลิต ดยสนับสนุนการวิจัยละพัฒนานวัตกรรม฿หมโ฿หຌตอบสนองตลาดสินคຌาพืไอสุขภาพ
ละการสงออก จัดตัๅงกองทุนกษตรอินทรีย์ สงสริมตลาดสีขียว฿นชุมชนละทຌองถิไน สงสริมกษตรกร
ละกลุมกษตรกรจ าหนายสินคຌาผานชองทางพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ทัๅงภาย฿นประทศละตางประทศ  

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ ประกอบดຌวยจังหวัดยสธร อ านาจจริญ ศรีสะ
กษ ละอุบลราชธานี ปຓนหลงการกษตรอินทรีย์ทีไส าคัญของภาคตะวันออกฉียงหนือ จากขຌอมูลของ
กระทรวงพานิชย์ ฿นป พ.ศ. ๎๑๑๓๎  พืๅนทีไการพาะปลูกขຌาวอินทรีย์ละผลผลิตกษตรอืไนโ ทากับ 
๎์๔,์ํ๏.๏๑ เร ทัๅงนีๅพืๅนทีไการพาะปลูกของจังหวัดยสธร มีนืๅอทีไสูงสุด ทากับ ํ๓๐,๓๐๏.๑๑์ เร 
฿นขณะทีไพืๅนทีไของจังหวัดอ านาจจริญ ศรีสะกษ ละอุบลราชธานี อยู฿นชวง ๎์์-ํ,๑์์ เร  พืๅนทีไ 

                                                           

ที่มา : ํ ข้อมูลจาก ภาพรวมสถานการณ์กษตรอินทรีย์ไทย ๎๕๕๙http://www.greennet.or.th/article/4แแ 
๎ ขຌอมูลจาก ยุทธศาสตร์ทีไ ๕ การพัฒนาภาค มือง ละพืๅนทีไศรษฐกิจ http://www.jpp.moi.go.th/media/files/๏์_์๑_๎๑๑๕.pdf ิกันยายน ๎๑๑๕) 
๎
 ข้อมูลพืๅนทีไพาะปลูกละปริมาณการผลิตกษตรอินทรีย์ 

http://www.organic.moc.go.th/th/production/area_cultivation  ิกันยายน ๎๕๕๙) 

http://www.jpp.moi.go.th/media/files/30_05_2559.pdf
http://www.organic.moc.go.th/th/production/area_cultivation
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การท ากษตรอินทรีย์ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ คิดปຓนรຌอยละ ๔๔ ของพืๅนทีไการ
ผลิตกษตรอินทรีย์ ฿นประทศเทยทีไเดຌรับการรับรองมาตรฐานกษตร อินทรีย์ ิขຌอมูลดยมูลนิธิสาย฿ย
ผนดิน/กรีนนท ป พ.ศ. ๎๑๑๓) ขຌอมูลดังกลาวสดง฿หຌหในวากลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือ
ตอนลาง ๎ มีศักยภาพ฿นการด านินการตามผนการพัฒนาภาคตะวันออกฉียงหนือพืไอยกระดับการผลิต
สินคຌากษตร฿หຌเดຌมาตรฐานกษตรอินทรีย์ละสินคຌาปลอดภัย  ดยพืๅนทีไกษตรอินทรีย์ทีไของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ ประกอบดຌวยจังหวัดยสธร อ านาจจริญ ศรีสะกษ ละอุบลราชธานี 
ทีไเดຌรับการรับรองมาตรฐานสากลิACT-IFOAMี จากส านักงานมาตรฐานกษตรอินทรีย์ิขຌอมูลลาสุดวันทีไ 
โ็ กรกฎคม 2560ี สดง฿นผนภูมทิีไ ๏ 

ผนภูมิทีไ ๏ สดงพืๅนทีไกษตรอินทรีย์ทีไเดຌรับการรับรองมาตรฐานสากล (๎๓ กรกฎาคม ๎๑๒์ี 

 

         จากผนภูมิทีไ ๏ พบวา พืๅนทีไทัๅงหมดของกลุมจังหวัดฯ ทีไเดຌรับการรับรองมาตรฐานกษตรอินทรีย์ 
ACT-IFOAM จ านวนทัๅงหมด 32,825.46 เร พืชหลักทีไเดຌรับการรับรองมาตรฐานเดຌก ขຌาว มะมวงหิม
พานต์ พืชผัก ละฝງาย ปຓนตຌน ดยบงปຓนพืๅนทีไทีไเดຌรับรองดังนีๅ จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน โ,ใเ5.ใโ 
เร คิดปຓน 7.02% ฿นพืๅนทีไของจังหวัดศรีสะกษ จ านวน ๑ํ.๕๕ เร คิดปຓน ์.ํ๒% พืๅนทีไ฿นจังหวัด
ยสธร จ านวน ๎๑,๎๐๑.๑๎ เร คิดปຓน ๓๒.๕ํ% ละพืๅนทีไของจังหวัดอ านาจจริญ จ านวน ๑,๎๎๎.๒๏ 

เร คิดปຓน ํ๑.๕ํ% 

 ขຌอมูลดຌานอุตสาหกรรม 
 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ มีการลงทุนละประกอบการดຌานอุตสาหกรรม
กระจายตัว฿นจังหวัดตาง โ ครบทุกจังหวัด ดยมีจ านวนรงงานรวมกัน ๓ุ๔ํ๑ รง  มีงินลงทุนหมุนวียน
ทัๅงสิๅน ๒๎ุ๑๐์ุ์์์ุ์์์ บาท ละมีรงงาน฿นภาคอุตสาหกรรมจ านวน ๏๕ุํ๎๕ คน ดยจังหวัด
อุบลราชธานี ยังปຓนจังหวัดทีไมีจ านวนรงงานมากกวาทุกจังหวัด ดยฉลีไ ยประมาณรຌอยละ ๑์ 
รายละอียดตามตารางทีไ ํ๒ 
 
 



ผนพัฒนา ๎์ ป  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉยีงหนือตอนลาง ๎ ิอุบลราชธานี ศรีสะกษ ยสธร อ านาจจริญ ี หนຌา ๎์ 
 

ตารางทีไ ํ๒ จ านวนรงงานอุตสาหกรรมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎  จ านกราย
จังหวัด ณ สิๅนป พ.ศ. ๎๑๑๔ 

กลุมจังหวัด / จังหวัด จ้านวนรงงาน งินลงทุน ิลຌานบาที การจຌางงาน ิคนี 
กลุมจังหวัด ๓,๔ํ๑ ๒๎,๑๐์ ๏๕,ํ๎๕ 
อุบลราชธานี ๐,๐๒๑ ๐๐,๏๑๕.๔์ ๎๐,ํ๎์ 
ศรีสะกษ ๎,์์๓ ํํ,๑๏๓.๐๐ ๓,๒๓๓ 
ยสธร ๕๐ํ ๏,๕๒๏.๐๒ ๐,๔๏๕ 
อ านาจจริญ ๐์๎ ๎,๒๓๔.๕๔ ๎,๐๕๏ 
ทีไมา : กรมรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  พ.ศ. ๎๑๑๕ 
http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=spss๑๕  สืบคຌนมืไอ ๎๎ กรกฎาคม ๎๑๑๕ 
 
ํ.๑ ลักษณะทางสังคม 
 

 ขຌอมูลดຌานสังคมละคุณภาพชีวิต 
 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ มีประชากรวัยรงงานรวมกันทัๅ งสิๅน 
๎,๓๑๕,๕๔ํคน ปຓนประชากรวัยรงงานทีไมีอายุระหวาง ํ๑-๒์ ป จ านวน ํ,๕๓๒,๎๒ํ คน คิดปຓน
รຌอยละ ๓ํ.๒์ละมีงานท าจ านวน ํ,๕๑ํ,๔์๏ คน คิดปຓนรຌอยละ ๕๔.๓๒ ของวัยรงงานทัๅงหมด 
รายละอียดดังสดง฿นตารางทีไ ํ๓ 
ตารางทีไ ํ๓ จ านวนประชากรวัยรงงาน ผูຌมีงานท าละผูຌวางงานของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือ

ตอนลาง ๎ พ.ศ. ๎๑๑๔ 

ภาค/จังหวัด 
ประชากรวัยรงงาน ิอายุ ํ๑ ปีขึๅนเปี ผูຌมีงานท้าละผูຌวางงาน 

ประชากรรวม 
วัยรงงาน ผูຌมีงานท้า ผูຌวางงาน 

จ้านวน รຌอยละ จ้านวน รຌอยละ จ้านวน รຌอยละ 
ภาค
ตะวันออกฉียง
หนือ 

ํ๐,๔๓๒,๔๏ํ ๕,๕๔๓,๓ํํ ๒๓.ํ๐ ๕,๕์๏,๑์๓ ๕๕.ํ๒ ๑๎,๎๒๐ ์.๑๎ 

กลุมจังหวัด ฯ ๎,๓๑๕,๕๔ํ ํ,๕๓๒,๎๒ํ ๓ํ.๒์ ํ,๕๑ํ,๔์๏ ๕๔.๓๒ ๔,๏๐๒ ์.๐๎ 
อุบลราชธานี ํ,๏๑๏,๎๑ํ ๕๏๒,๑๓๕ ๒๕.๎ํ ๕ํ๑,๑ํํ ๕๓.๓๑ ๑,ํ๔๐ ์.๑๑ 
ศรีสะกษ ๔์๐,ํํ๐ ๑๕๐,๓๑๓ ๓๏.๕๒ ๑๕๎,๔๑๓ ๕๕.๒๔ ํ,๓๕ํ ์.๏์ 
ยสธร ๏๔๏,์๐๐ ๎๔๏,๑๕๔ ๓๏.๕๐ ๎๔๎,๏ํ๕ ๕๕.๑๑ ํ,๎๓๕ ์.๐๑ 
อ านาจจริญ ๎ํ๕,์๓๒ ํ๒ํ,๏๎๓ ๓๏.๒๐ ํ๒ํ,ํํ๒ ๕๕.๔๓ ๕๎ ์.์๒ 

ทีไมา : การส ารวจภาวะการท างานของประชากร  ส านักงานสถิติหงชาติ กระทรวงทคนลยีสารสนทศ
ละการสืไอสาร http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries์๏.htmlสืบคຌนมืไอ ๎๎ 
กรกฎาคม ๎๑๑๕ 
 
 

http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=spss59
http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries03.html


ผนพัฒนา ๎์ ป  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉยีงหนือตอนลาง ๎ ิอุบลราชธานี ศรีสะกษ ยสธร อ านาจจริญ ี หนຌา ๎ํ 
 

 
ตารางทีไ ํ๔ จ านวนรงงานตางดຌาว฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎  

พ.ศ. ๎๑๑๑-๎๑๑๓ 
กลุมจังหวัด/จังหวัด จ้านวนรงงานตางดຌาว 

พ.ศ. ๎๑๑๑ พ.ศ. ๎๑๑๒ พ.ศ. ๎๑๑๓ 
กลุมจังหวัด ํุ๒ํ๐ ๎ุ๔๎๑ ๔ุ์๒๑ 

อุบลราชธานี ๕๏๎ ๎ุํ๒์ ๒ุ๔๐๑ 

ศรีสะกษ ๑๔๒ ๐๐๏ ํุ์๏ํ 

ยสธร ๐๐ ํ๔๐ ํ๐๓ 

อ านาจจริญ ๑๎ ๏๔ ๐๎ 

      ทีไมา : ส านักงานรงงานจังหวัด฿นกลุมจังหวัด พ.ศ. ๎๑๑๔ 
 

 ศักยภาพดຌานการประกอบอาชีพ 
 ประชากร฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ สวน฿หญประกอบอาชีพกษตรกรรม 
เดຌก การท านา ท าเร คิดปຓนรຌอยละ ๒๏.ํ๓ ทีไหลือประกอบอาชีพนอกภาคการกษตร ชน พาณิชยก
รรมละบริการ รຌอยละ ํ๒.๎๓ การอุตสาหกรรม รຌอยละ ๕.๑ํ รับจຌางรຌอยละ ํ์.๏๓ ละอาชีพอืไน โ 
รຌอยละ ์.๎๏ ดังตารางทีไ ํ๕ 
ตารางทีไ ํ๕ รຌอยละของการประกอบอาชีพของประชาชน฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือ 

ตอนลาง ๎ 
ภาค/จังหวัด ผูຌมีงานท า กษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมละบริการ ลูกจຌาง฿นครัวรือน อืไน โ 

จ านวน รຌอยละ จ านวน รຌอยละ จ านวน รຌอยละ จ านวน รຌอยละ จ านวน รຌอยละ 
ภาค 
ตะวันออก 
ฉียงหนือ 

๕,๓ํ๓,๔๐๒ 
 

๑,๑๑๔,ํ๎์ ๑๒.ํ๎ ํ,๎๔๒,๓๓๓ ํ๎.๕๕ ๎,์๎ํ,๐๓๏ ๎์.๐ํ ํ,์์๕,๔๐๕ ํ์.๎์ ๎๓,๎๔๕ ์.๎๔ 

กลุมจังหวัด  ํ,๕๑ํ,๔์๏ ํ,๎๏๎,๕ํ๐ ๒๏.ํ๓ ํ๔๑,๒๏๒ ๕.๑ํ ๏๎๒,๏๐๎ ํ๒.๓๎ ๎์๎,๏๒๑ ํ์.๏๓ ๐,๑๐๑ ์.๎๏ 
อุบลฯ ๕ํ๑,๑ํํ ๑ํ๎,๓๑๑ ๑๒.์ํ ํํ๓,์๐๎ ํ๎.๓๔ ํ๔๎,๕๒๕ ํ๕.๕๕ ํ์์,๒์๔ ํ์.๕๕ ๎,ํ๏๔ ์.๎๏ 
ศรีสะกษ ๑๕๎,๔๑๓ ๐ํ๑,๕๕์ ๓์.ํ๓ ๏๑,๏์๑ ๑.๕๒ ๔ํ,๕๑๔ ํ๏.๔๎ ๑๓,๒๑๒ ๕.๓๏ ํ,๕๐๓ ์.๏๏ 
ยสธร ๎๔๎,๏ํ๕ ํ๕๒,ํ๒์ ๒๕.๐๔ ๎์,๎๏๎ ๓.ํ๓ ๏๔,๑๐๕ ํ๏.๒๑ ๎๓,๎๒๏ ๕.๒๒ ํํ๐ ์.์๐ 
อ านาจจริญ ํ๒ํ,ํํ๒ ํ์๔,์์๕ ๒๓.์๐ ํ๏,์๑๓ ๔.ํ์ ๎๎,๔๒๒ ํ๐.ํ๕ ํ๒,๔๏๔ ํ์.๐๑ ๏๐๒ ์.๎ํ 

ทีไมา : ส านักงานสถิติหงชาติ สืบคຌนขຌอมูลมืไอ ๎๎ กรกฎาคม ๎๑๑๕ 

 
 

 ขຌอมูลดຌานการศึกษา 
 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ มีระบบการศึกษาทัๅงรูปบบการศึกษา฿นระบบ
รงรียนละนอกระบบรงรียน  ตัๅงตกอนประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา  ขຌอมูลการศึกษา พ.ศ. 
๎๑๑๓ กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ มีจ านวนสถานศึกษารวม ๏ุ์๒๓ หง  มีครู 
อาจารย์ละบุคลากรทางการศึกษาจ านวน ๐๏ุ๑๑๔ คน  มีนักรียนนักศึกษารวม  ๔ํ๎ุ๓ํ๕ คน  
สัดสวนระหวางครูตอนักรียน จ านวน ํ:ํ๔.๒๐ คน 
 



ผนพัฒนา ๎์ ป  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉยีงหนือตอนลาง ๎ ิอุบลราชธานี ศรีสะกษ ยสธร อ านาจจริญ ี หนຌา ๎๎ 
 

ตารางทีไ ๎์ จ านวนสถานศึกษาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ 

กลุมจังหวัด/จังหวัด 
จ้านวนสถานศึกษาจ้านกตามระดับ รวม อุดมศึกษา มัธยมศึกษา ประถมศึกษา 

กลุมจังหวัด ๔ ํ๔๓ ๎ุ๔๓๎ ๏ุ์๒๓ 
อุบลราชธาน ี ๐ ๔๎ ํุํ๔๎ ํุ๎๒๔ 
ศรีสะกษ ๎ ๑๒ ๕๕๐ ํุ์๑๎ 
ยสธร - ๎๓ ๐๏๔ ๐๒๑ 
อ านาจจริญ ๎ ๎๎ ๎๑๔ ๎๔๎ 

 ทีไมา : ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา฿นกลุมจังหวัด 
 
ตารางทีไ ๎ํ จ านวนครู นักรียน ละสัดสวนครูตอนักรียนของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือ

ตอนลาง ๎  พ.ศ. ๎๑๑๓ 

กลุมจังหวัด/จังหวัด 
จ้านวนครูละบุคลากร

ทางการศึกษา 
จ้านวนนักรียน 

นักศึกษา สัดสวน ครู : นักรียน 

กลุมจังหวัด ๐๏ุ๑๑๔ ๔ํ๎ุ๓ํ๕ ํ : ํ๔.๒๐ 
อุบลราชธาน ี ํ๓ุ๕์ํ ๎๒๕ุ๔ํ๓ ํ : ํ๑.์๓ 
ศรีสะกษ ํ๒ุ๐๎๐ ๐ํ๑ุํ๎๓ ํ : ๎๑.๎๓ 
ยสธร ๒ุ์๐๎ ๓๑ุ๐๑๓ ํ : ํ๎.๐๔ 
อ านาจจริญ ๏ุํ๕ํ ๑๎ุ๏ํ๔ ํ : ํ๒.๏๕ 

ทีไมา : ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา฿นกลุมจังหวัด 
 

 ขຌอมูลดຌานการสาธารณสุข 
 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ มีรงพยาบาลศูนย์ ๐ หง  รงพยาบาลชุมชน 
๑๒ หง ละรงพยาบาลสงสริมสุขภาพประจ าต าบล  ๓๑์ หง  เมรวมสถานพยาบาลของอกชน รຌาน
ขายยาทีไกระจายอยูภาย฿นจังหวัด  ฿นป พ.ศ. ๎๑๑๓ กลุมจังหวัดมีพทย์ทัๅงสิๅน ๑๓๒ คน  ทันตพทย์ 
ํ๔ํ คน พยาบาล ๐ุ๐์๏ คน คิดปຓนสัดสวนตอจ านวนประชากรทัๅงกลุมจังหวัด ทากับ ํ:๓ุ๏๏๒ คน  
สัดสวนทันตพทย์ตอประชาการ ทากับ ํ:๓ุ๏๏๒ คน  สัดสวนพยาบาลตอประชากร ทากับ ํ:๕๒์ คน   
ตารางทีไ ๎๎ จ านวนสถานพยาบาล฿นพืๅนทีไกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ พ.ศ. ๎๑๑๓ 

กลุมจังหวัด/
จังหวัด 

ประชากร 

สัดสวนขຌอมูลสถานพยาบาลตอประชากร 

รงพยาบาลศูนย์ รงพยาบาลชุมชน 
รงพยาบาล 

สงสริมสขุภาพ 
จ้านวน สัดสวน จ้านวน สัดสวน จ้านวน สัดสวน 

กลุมจังหวัด ๐ุ๎๎๑ุ๐๓๏ ๐ ํ:ํุ์๑๒ุ๏๒๔ ๑๒ ํ:๓๑ุ๐๑๑ ๓๑์ ํ: ๑ุ๒๏๐ 
อุบลราชธาน ี ํุ๔๐๐ุ๒๒๕ ํ ํ:ํุ๔๐๐ุ๒๒๕ ๎๏ ํ: ๔์ุ๎์๏ ๏ํ๓ ํ: ๑ุ๔ํ๕ 
ศรีสะกษ ํุ๐๒๑ุ๎ํ๏ ํ ํ:ํุ๐๒๑ุ๎ํ๏ ํ๕ ํ: ๓๓ุํํ๒ ๎๐๐ ํ: ๒ุ์์๑ 
ยสธร ๑๐์ุ๎ํํ ํ ํ:๑๐์ุ๎ํํ ๔ ํ: ๒๓ุ๑๎๒ ํํ๎ ํ: ๐ุ๔๎๏ 
อ านาจจริญ ๏๓๑ุ๏๔์ ํ ํ:๏๓๑ุ๏๔์ ๒ ํ: ๒๎ุ๑๒๏ ๓๓ ํ: ๐ุ๔๓๑ 

ทีไมา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด฿นกลุมจังหวัด พ.ศ. ๎๑๑๓ 
 



ผนพัฒนา ๎์ ป  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉยีงหนือตอนลาง ๎ ิอุบลราชธานี ศรีสะกษ ยสธร อ านาจจริญ ี หนຌา ๎๏ 
 

ตารางทีไ  ๎๏ สัดสวนบุคลากรดຌานการพทย์ละสาธารณสุขตอประชากรกลุมจังหวัดภาคตะวันออก -  
ฉียงหนือตอนลาง ๎ พ.ศ. ๎๑๑๓ 

กลุมจังหวัด/
จังหวัด 

ประชากร พทย์ ทันตพทย์ พยาบาล 

จ้านวน สัดสวน จ้านวน สัดสวน จ้านวน สัดสวน 
กลุมจังหวัด ๐ุ๎๎๑ุ๐๓๏ ๑๓๒ ๓ุ๏๏๒ ํ๔ํ ๎๏ุ๏๐๑ ๐ุ๐์๏ ๕๒์ 

อุบลราชธาน ี ํุ๔๐๐ุ๒๒๕ ๏๒๏ ๑ุ์๔๎ ๔ํ ๎๎ุ๓๓๐ ๎ุ๐๔๐ ๓๐๏ 

ศรีสะกษ ํุ๐๒๑ุ๎ํ๏ ํ๎๑ ํํุ๓๎๎ ๐๓ ๏ํุํ๓๑ ๕ํ๑ ํุ๒์ํ 

ยสธร ๑๐์ุ๎ํํ ๏๎ ํ๒ุ๔๔๎ ๎๏ ๎๏ุ๐๔๓ ๐ํ๓ ํุ๎๕๑ 

อ านาจจรญิ ๏๓๑ุ๏๔์ ๑๒ ๒ุ๓์๏ ๏์ ํ๎ุ๑ํ๏ ๑๔๓ ๒๏๕ 

ทีไมา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด฿นกลุมจังหวัด พ.ศ. ๎๑๑๓ 
 

 ขຌอมูลดຌานศาสนา 
 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ มีวัดรวมกันทัๅงสิๅน ๏ุ๕๓๐ หง บสถ์ ๓์ หง 
มัสยิด ๓ หง มีพระสงฆ์ ๎๎ุ์๐๑ รูป  ประชากรสวน฿หญของกลุมจังหวัดนับถือพุทธศาสนา รຌอยละ 
๕๕.๎๏ ศาสนาคริสต์ รຌอยละ ์.๒๕ ละศาสนาอิสลาม รຌอยละ ์.์๔ ตามล าดับ 
ตารางทีไ ๎๐ ขຌอมูลกีไยวกับศาสนสถานของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎  

กลุมจังหวัด/ จังหวัด พระสงฆ์ วัด บสถ ์ มัสยิด 
กลุมจังหวัด ๎๎ุ์๐๑ ๏ุ๕๓๐ ๓์ ๓ 
อุบลราชธานี ๕ุ๓๓๑ ํุ๒๕๐ ๎๎ ํ 
ศรีสะกษ ๓ุ๕๔์ ํุํํ๑ ํ๐ ๐ 
ยสธร ๎ุ๐๎ํ ๒ํ๏ ๎๔ ํ 
อ านาจจริญ ํุ๔๓๔ ๑๑๎ ๒ ํ 
ทีไมา : ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ภาย฿นกลุมจังหวัด พ.ศ. ๎๑๑๔ 
 
ํ.๒ ครงสรຌางพืๅนฐาน 
 ครงสรຌางพืๅนฐานของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ มีสຌนทางคมนาคมชืไอมตอ
กับจังหวัดภาย฿นกลุมจังหวัดละ฿กลຌคียงทัไวประทศ  รวมถึงชืไอมตอกับตางประทศ  มีความสะดวก 
สามารถดินทางเดຌหลากหลายสຌนทาง ทัๅงครืไองบินดยสาร  รถยนต์  รถเฟ ดังนีๅ 
 
 

 รถยนต์ 
 จังหวัดภาย฿นกลุมจังหวัดมีสຌนทางคมนาคมชืไอมตอกันทางถนนลาดยางขนาด ๐ ชองจราจรละ 
๎ ชองจราจร ประกอบดຌวย ทางหลวงหมายลข ๎๏  หมายลข  ๎๐  หมายลข  ๎์๎  หมายลข ๎ํ๐ 
ละหมายลข ๎๎๒ ดยมีระยะทางระหวางกลุมจังหวัด ดังสดง฿นตาราง ๎๑ 
 



ผนพัฒนา ๎์ ป  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉยีงหนือตอนลาง ๎ ิอุบลราชธานี ศรีสะกษ ยสธร อ านาจจริญ ี หนຌา ๎๐ 
 

 
 
ตารางทีไ ๎๑ สຌนทางหลวงชืไอมตอระหวางจังหวัดภาย฿นกลุมจังหวัด ละชืไอมตอกับกรุงทพมหานคร 

ละระยะทาง 
การดินทาง ทางหลวงทีไชืไอมตอ ระยะทาง ิกม.ี 

อุบลราชธานี – กรุงทพมหานคร ทางหลวงหมายลข ๎๐ ๒๎๕ 
ศรีสะกษ – กรุงทพมหานคร  ทางหลวงหมายลข ๎๐ ละ ๎๎๒ ๑๐์ 
ยสธร – กรุงทพมหานคร ทางหลวงหมายลข ๎๏ ละ ๎์๎ ๑๑๎ 
อ านาจจริญ – กรุงทพมหานคร ทางหลวงหมายลข ๎ํ๐ ละ ๎ํ๎ ๑๔๑ 
อุบลราชธานี – ศรีสะกษ ทางหลวงหมายลข ๎๐ ละ ๎๎๒ ๒ํ 
อุบลราชธานี – ยสธร ทางหลวงหมายลข ๎๏ ๕๔ 
อุบลราชธานี – อ านาจจริญ ทางหลวงหมายลข ๎ํ๎ ๓๑ 
ทีไมา : กรมทางหลวง พ.ศ. ๎๑๑๓  
 

 รถเฟ 
 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ มีสຌนทางรถเฟชืไอมระหวางจังหวัดอุบลราชธานี 
ศรีสะกษกับจังหวัดกรุงทพมหานคร  ดยมีสຌนทางดินรถเฟละสถานีรถเฟ฿นจังหวัด อุบลราชธานีละ      
ศรีสะกษ วันละ ํํ ทีไยว ประกอบดຌวยรถธรรมดา ๐ ทีไยว รถรใว ๐ ทีไยว รถดวน ๎ ทีไยว รถดวนพิศษ 
ํ ทีไยว 

 ครืไองบิน 
 ฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ มีสนามบินตัๅงอยูทีไจังหวัดอุบลราชธานีพียง
จังหวัดดียว จ านวน ๎ หง ซึไงปຓนสนามบินพาณิชย์ ํ หง ละสนามบินทางทหาร ํ หง  มีสายการ
บิน฿หຌบริการ ๑ สายการบิน ประกอบดຌวย สายการบินเทยสมายล์  สายการบินนกอร์  สายการบินเทย       
อร์อชีย สายการบินกานต์อร์ ละสายการบินเลออนอร์  มีจ านวนทีไยวบิน  ํํ๎ ทีไยวตอสัปดาห์ 

 ขຌอมูลดຌานการเฟฟງา 
 การ฿หຌบริการดຌานการเฟฟງาของกลุมจังหวัด  มีจ านวนสถานีเฟฟງาสวนภูมิภาค รวมกัน ๎๒ หง  
จ านวนหนวยกระสเฟฟງา  ๒ํ๏ุ์๎๎ุ๑ํ๑.๒๐ กิลวัตต์/ชม. รายละอียดตามตารางทีไ ๎๒ 
ตารางทีไ ๎๒ การ฿หຌบริการกระสเฟฟງาของการเฟฟງาสวนภูมิภาคของจังหวัด฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออก- 
ฉียงหนือตอนลาง ๎ 

กลุมจังหวัด / จังหวัด สถานีเฟฟງาสวนภูมิภาค จ้านวนหนวยกระสเฟฟງา 
ิกิลวัตต์/ชม.ี 

กลุมจังหวัด ๎๒ ๒ํ๏ุ์๎๎ุ๑ํ๑.๒๐ 
อุบลราชธาน ี ๐ ๑๕๎ุ๕์๐ุ๓์๎.์์ 
ศรีสะกษ ๑ ๎๎ุ์์์.์์ 
ยสธร ๕ ๎์ุ์๐์ุ๔ํ๏.๒๐ 
อ านาจจริญ ๔ ๐๏ุ๒๒์.์์ 
ทีไมา : การเฟฟງาสวนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะกษ จังหวัดยสธร ละจังหวัดอ านาจจริญ 



ผนพัฒนา ๎์ ป  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉยีงหนือตอนลาง ๎ ิอุบลราชธานี ศรีสะกษ ยสธร อ านาจจริญ ี หนຌา ๎๑ 
 

 ขຌอมูลดຌานการประปา 
 การ฿หຌบริการนๅ าประปาของจังหวัดตาง โ มีส านักงานประปารวมกัน ํ์ หง มีจ านวนผูຌ฿ชຌนๅ ารวม 
ํ์๕ุ๎ํ๐ ราย มีก าลังการผลิตละจายนๅ า ๏ุ๏๒๔ุ๑๏๔ ลบ.ม.  นอกจากนีๅยังมีองค์การบริหารสวนต าบล  
ประปาหมูบຌานละประปาของกรมอนามัย ครอบคลุมพืๅนทีไ฿นหมูบຌานตาง โ ดังสดง ฿นตารางทีไ ๎๓ 
ตารางทีไ ๎๓ จ านวนประปาสวนภูมิภาค จ านวนผูຌ฿ชຌนๅ าละปริมาณการผลิตนๅ าของจังหวัดตาง โ ภาย฿น
กลุมจังหวัด 

กลุมจังหวัด / จังหวัด จ้านวนประปาสวน
ภูมิภาค ิหงี 

จ้านวนผูຌ฿ชຌนๅ้า 
ิรายี 

ปริมาณนๅ้าผลิตจาย 
ิลบ.ม.ี 

กลุมจังหวัด ํ์ ํ๎๒ุ๕๓์ ๏ุ๏๔๔ุ๐๏๎ 
อุบลราชธานี ๐ ๒๒ุ๐๐๎ ๎ุ์๔๏ุ๔๒๐ 
ศรีสะกษ ๎ ๎๓ุ๑๓๑ ๓๎๔ุ๕๏๐ 
ยสธร ๏ ํ๕ุ๔๕๐ ๏๑์ุ๑๐ํ 
อ านาจจริญ ํ ํ๏ุ์๑๕ ๎๎๑ุ์๕๏ 
ทีไมา : การประปาสวนภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะกษ ยสธรละอ านาจจริญ 
 

 ขຌอมูลดຌานทรศัพท์ 
 การ฿หຌบริการดຌานการสืไอสารทรคมนาคม฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎  
มีทัๅงระบบทรศัพท์บຌาน ทรศัพท์คลืไอนทีไ  ระบบอินตอร์นต  วิทยุกระจายสียง ครอบคลุมทุกพืๅนทีไ 
฿นทุกจังหวัด ทัๅงการติดตอสืไอสารภาย฿นประทศ การติดตอสืไอสารระหวางประทศ  ดยมีผูຌ฿หຌบริการ
ประกอบดຌวยบริษัท กสท.จ ากัด มหาชน บริษัท TOT จ ากัด มหาชน ครือขายทรศัพท์คลืไอนทีไทุกบริษัท 
นอกจากนีๅ ยังมีส านักประชาสัมพันธ์ขต ๎ สถานีคลืไนหลักละสถานีวิทยุชุมชนครอบคลุมทุกพืๅนทีไ ๐ 
จังหวัด รายละอียดดังตารางทีไ ๎๔ จ านวนผูຌชาหมายลขทรศัพท์ของจังหวัดตาง โ ภาย฿นกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ 
ตารางทีไ ๎๔ จ านวนผูຌชาหมายลขทรศัพท์ของจังหวัดตาง โ ภาย฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือ
ตอนลาง ๎ 
กลุ มจั งห วัด/
จังหวัด 

ประภทกลุมปງาหมาย 
ธุรกิจ บຌาน สาธารณะ สวนราชการ รวม 

กลุมจังหวัด ๕ุํ๏์ ๓์ุ์๕์ ๔ุ๎๎๐ ๒ุ๎๒๓ ๕๏ุ๓ํํ 
อุบลราชธานี ๐ุ๒๓์ ๏๕ุํ๕๕ ๐ุ๓์ํ ๏ุํ๔๒ ๑ํุ๓๑๒ 
ศรีสะกษ ๎ุ๎๏์ ํ๒ุ๐๐๓ ํุ์๐๐ ํุ๐๑๓ ๎ํุํ๓๔ 
ยสธร ๕๔๑ ๕ุ๏ํ๕ ํุ๑๒๐ ํุ์๒๎ ํ๎ุ๕๏์ 
อ านาจจริญ ํุ๎๐๑ ๑ุํ๎๑ ๕ํ๑ ๑๒๎ ๓ุ๔๐๓ 
ทีไมา : ส านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะกษ ยสธรละอ านาจจริญ 
 
 
 
 



ผนพัฒนา ๎์ ป  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉยีงหนือตอนลาง ๎ ิอุบลราชธานี ศรีสะกษ ยสธร อ านาจจริญ ี หนຌา ๎๒ 
 

ํ.๓ ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
 ขຌอมูลดຌานทรัพยากรปຆาเมຌ 

 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ มีพืๅนทีไปຆาเมຌรวมกันทัๅงสิๅน ๎ุ๕๏๐ุ๔๕์.๕๕  
เร  มืไอปรียบทียบกับป ๎๑๑๒ พบวา ดยภาพรวมมีพืๅนทีไปຆาเมຌพิไมขึๅน  ๏์ุ๓๕๔.๏๕ เร  ละมืไอ
พิจารณารายจังหวัด พบวา จังหวัดอุบลราชธานีละจังหวัดยสธร ปຓนจังหวัดทีไมีพืๅนทีไปຆาเมຌพิไมขึๅน  สดง
฿หຌหในวา จังหวัดมีการรณรงค์หรือจัดกิจกรรมการปลูกตຌนเมຌ ท า฿หຌจ านวนพืๅนทีไปຆาเมຌพิไมขึๅน   
ดังตารางทีไ ๎๕ 
ตารางทีไ ๎๕ พืๅนทีไปຆาเมຌของจังหวัด฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎  
กลุมจังหวัด/
จังหวัด 

พืๅนทีไปຆาเมຌ ิเรี 
พ.ศ. ๎๑๑๐ พ.ศ. ๎๑๑๑ พ.ศ. ๎๑๑๒ พ.ศ. ๎๑๑๓ 

กลุมจังหวัด ๏ุํ๕๓ุ๐๔์.๓๑ ๏ุํ๕๓ุ๐๔๑.๔๑ ๎ุ๕์๐ุ์๕๎.๒์ ๎ุ๕๏๐ุ๔๕์.๕๕ 
อุบลราชธานี ํุ๔๕๒ุ๕๐๏.๓๑ ํุ๔๕๒ุ๕๐๑.๏์ ํุ๓๔ํุ๒๓๑.๕๕ ํุ๔๎๎ุ๕์๏.๒๕ 
ศรีสะกษ ๒๒๔ุ๏๔๓ ๒๒๔ุ๏๔๑.๔๑ ๒๓๔ุ๕ํํ.๐ํ ๒๏๕ุ๎๓๒.๑๓ 
ยสธร ๎๓๎ุ๓๎๑ ๎๓๎ุ๓๎๓.๎ํ ๎ํ๑ุ๏์๏.๔์ ๎๑์ุ๑๎๒.๕๓ 
อ านาจจริญ ๏๑๕ุ๐๎๑ ๏๑๕ุ๐๎๓.๐๕ ๎๎๔ุ๎์ํ.๐์ ๎๎๎ุํ๔๏.๓๒ 

ทีไมา : สถิติ forest Land Assessment ส านักอุทยานหงชาติ สวนศึกษาละวิจัยอุทยานหงชาติ 
 

 ขຌอมูลดຌานทรัพยากรนๅ า 
 ภาคตะวันออกฉียงหนือ มีลักษณะปຓนดินทรายเมสามารถอุຌมนๅ าเดຌ  จึงท า฿หຌขาดคลนนๅ า
ธรรมชาต ิ  ตຌองอาศัยการชลประทานขຌามาชวย  มีการสรຌางขืไอนหรืออางกใบนๅ าขนาด฿หญพืไอกักกใบนๅ า 
ดยจ านกปຓนรายจังหวัด ดังนีๅ 
 จังหวัดอุบลราชธานี มีมนๅ ามูล มนๅ าชี เหลผานทางตอนกลางของจังหวัดจากทิศตะวันตกมาทิศ
ตะวันออก  เหลลงสูมนๅ าขงทีไอ าภอขงจียม  มีล านๅ าทีไส าคัญ เดຌก มนๅ ามูล มนๅ าชี มนๅ าขง ล าซ
บก ล าซบาย ล าดม฿หญ ล าดมนຌอย ละล านๅ าสาขา รวม ํ๐ สาย 
 จังหวัดศรีสะกษ มีหลงนๅ าทีไส าคัญละมีผลตอกิจกรรมการกษตร การประมง เดຌก มนๅ ามูล 
หຌวยทับทัน หຌวยส าราญ หຌวยศาลา  บึงละหนองนๅ าธรรมชาติกระจายอยูทัไวพืๅนทีไ  สวนมากทางตอนหนือ
ของจังหวัด ดยฉพาะอยางยิไง฿นขตอ าภอราษีเศล  อ าภอยางชุมนຌอยละอ าภอมือง 
 จังหวัดยสธร มีหลงนๅ าขนาดกลาง เดຌก หຌวยลิงจน  หຌวยสะบก พง ล าซบาย ิลุมนๅ ามูลี 
เหลผานทางตอนหนือละตอนกลางของจังหวัด  สวนพืๅนทีไตอนกลางละตอน฿ตຌปຓนทีไราบลุมตไ า
สลับซับซຌอนกับสันดินริมนๅ า  มีหลงนๅ าขนาด฿หญ เดຌก มนๅ าชีละหลงนๅ าขนาดกลาง เดຌก ล านๅ ายัง  
ล าทวน ิลุมนๅ าชีี เหลผานจังหวัด 
 จังหวัดอ านาจจริญ  มีหลงนๅ าทีไส าคัญ เดຌก ล าซบาย ล าซบก ล าละอง ล าหຌวยปลาดก ล า
หຌวยจันทัน ล าหຌวยพระหลา ล าหຌวยซง ล าหຌวยทม ล าหຌวยตาทียว ล าหຌวยจิตาปา ล าหຌวยทราย ล าหຌวย
คันท ล าหຌวยกຌงมຌงละล าหຌวยตุຌมคน  ซึไงหลงนๅ าดังกลาวนีๅ มีผลตอกิจกรรมการกษตรละการ
ประมง 
 



ผนพัฒนา ๎์ ป  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉยีงหนือตอนลาง ๎ ิอุบลราชธานี ศรีสะกษ ยสธร อ านาจจริญ ี หนຌา ๎๓ 
 

 ขຌอมูลทรัพยากรดิน   
 สภาพดินสวน฿หญปຓนดินทราย นืไองมาจากการยอยสลายตัวของหินทราย  ซึไงขาดความอุดม
สมบูรณ์ละเมกใบนๅ า ท า฿หຌกิดความหຌงลຌงปรากฏอยูทัไวเปทัๅงภูมิภาค 

 ขຌอมูลดຌานสิไงวดลຌอม   
 สิไงวดลຌอมทีไปຓนปัญหาตอการทองทีไยวคือ ขยะละการก าจัดขยะ ดยยกปຓนภาย฿นขต
ทศบาลละนอกขตทศบาล ละจากขຌอมูลขยะ฿นป พ.ศ. ๎๑๑๐ – ๎๑๑๓ พบวา มีปริมาณขยะพิไมขึๅน
ตอนืไอง ดังสดง฿นตารางทีไ ๏์ 
ตารางทีไ ๏์ ปริมาณขยะมูลฝอยของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ พ.ศ. ๎๑๑๑-๎๑๑๓                                                                                           
หนวย : ตันตอวัน 

 
จังหวัด/กลุม

จังหวัด 

๎๑๑๑ ๎๑๑๒ ๎๑๑๓ 

฿นขต
ทศบาล 

นอกขต
ทศบาล 

รวม 
฿นขต

ทศบาล 
นอกขต
ทศบาล 

รวม 
฿นขต

ทศบาล 
นอกขต
ทศบาล 

รวม 

กลุมจังหวัด ๒๕๕ ํุ๎์๏ ํุ๕์๎ ํุํํ๔ ๎ุ๓๔๔ ๏ุ๕์๒ ํุ์ํ๒ ๎ุ์๑์ ๏ุ์๒๒ 

อุบลราชธาน ี ๏๎๔ ๑ํ๔ ๔๐๒ ๑๑๒ ํ,ํ๒ํ ํ,๓ํ๒ ๐๒๕ ๓ํ๕ ํ,ํ๔๔ 

ศรีสะกษ ํ๔์ ๐๒์ ๒๐์ ๎๑์ ํ,ํ์๏ ํ,๏๑๏ ๏๏๏ ํ,์๎๔ ํ,๏๒ํ 

ยสธร ํ์๒ ํ๏์ ๎๏๒ ํ๒๎ ๏๎๒ ๐๔๔ ๕๔ ํ๐๓ ๎๐๑ 

อ านาจจรญิ ๔๑ ๕๑ ํ๔์ ํ๑์ ํ๕๔ ๏๐๔ ํํ๒ ํ๑๒ ๎๓๎ 

ทีไมา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม พ.ศ. ๎๑๑๓ 
 
ตารางทีไ ๏ํ การก าจัดขยะมูลฝอยของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ พ.ศ. ๎๑๑๓ 
กลุมจังหวัด/

จังหวัด 
ขยะทีไมกีารก้าจัด ขยะทีไน้าเป฿ชຌ

ประยชน์ 
ขยะทีไเมมีการ

ก้าจัดละ 
อืไน โ 

รวม 

ถูกตຌอง เมถูกตຌอง รวม 

กลุมจังหวัด ๒์์.๏๒ ๐๔๏.๕๒ ํุ์๔๐.๏๎ ๎๐์.๕๒ ํุ๓๐๕.๑๏ ๏ุ์๒๑.๔ํ 
อุบลราชธาน ี ๏๑๎.๒๏ ๎์๔.ํ๏ ๑๒์.๓๒ ๕๎.๎๕ ๑๏๑.๐๐ ํุํ๔๔.๐๕ 
ศรีสะกษ ํ์๕.ํ๑ ํ์ํ.๐๕ ๎ํ์.๒๐ ํ๎์.๒๐ ํุ์๎๔.๕๒ ํุ๏๒์.๎๐ 
ยสธร ๑๎.๒๐ ๕๕.๔๐ ํ๑๎.๐๔ ํ๐.๎๑ ๔๓.๑๕ ๎๐๑.๏๎ 
อ านาจจรญิ ๔๑.๕๐ ๓๐.๑ ํ๒์.๐๐ ํ๏.๓๔ ๕๓.๑๐ ๎๓ํ.๓๒ 
ทีไมา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม พ.ศ. ๎๑๑๓ 
 
 
 
 
 
 
 



ผนพัฒนา ๎์ ป  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉยีงหนือตอนลาง ๎ ิอุบลราชธานี ศรีสะกษ ยสธร อ านาจจริญ ี หนຌา ๎๔ 
 

ํ.๔  ขຌอมูลชิงสถิติทีไส้าคัญของพืๅนทีไ 
 ขຌอมูลชิงสถิติทีไส าคัญของพืๅนทีไ ซึไงปຓนขຌอมูลส าคัญทีไจะสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของ
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ มีดังนีๅ 
 

 ขຌอมูลดຌานการทองทีไยว 
 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ มีหลงทองทีไยวชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
ละประพณี  หลงทองทีไยวทางธรรมชาติ ปຓนจ านวนมากกระจายตัวอยู฿นทุกจังหวัด ดยมีหลง
ทองทีไยวรวมกันจ านวน  ํ๑๕ หง  ยกปຓนหลงทองทีไยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ละประพณี 
จ านวน ๕๐ หง หลงทองทีไยวทางธรรมชาติ  ๒๑ หง  ขຌอมูลจากกรมการทองทีไยว กระทรวงทองทีไยว
ละกีฬาทีไมีการจัดกใบ฿นป ๎๑๑๒-๎๑๑๔ พบวา นักทองทีไยวทีไขຌามาทองทีไยวมีนวนຌมพิไมขึๅนรืไอย โ 
฿นทุก โ จังหวัด ดย฿นป ๎๑๑๔ มีจ านวนนักทองทีไยวพิไมขึๅนจากป ๎๑๑๒ จ านวน ํ๒๔ุ์๎๒ คน คิด
ปຓนรຌอยละ ๏.๑๒ รายละอียดดังตารางทีไ ๏๎ 
 ขณะดียวกัน มืไอจ านวนนักทองทีไยวขຌามาทองทีไยว฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือ
พิไมขึๅน  สงผลดีตอสภาพศรษฐกิจของประชาชน฿นพืๅนทีไ  ดยมูลคาการทองทีไยว฿นป ๎๑๑๔  สูงถึง 
๔ุ๐ํ๎.๕ํ  ลຌานบาท  ซึไงพิไมขึๅน  ๐๎ํ.๓๒ ลຌานบาท มืไอทียบกับป ๎๑๑๓ 
ตารางทีไ ๏๎ จ านวนนักทองทีไยว฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ ระหวาง  

พ.ศ. ๎๑๑๒-๎๑๑๔ 
กลุมจังหวัด/

จังหวดั 
พ.ศ. ๎๑๑๒ พ.ศ. ๎๑๑๓ พ.ศ. ๎๑๑๔ 

ชาวเทย 
ชาว 

ตางชาต ิ
รวม ชาวเทย 

ชาว 
ตางชาต ิ

รวม ชาวเทย 
ชาว 

ตางชาต ิ
รวม 

กลุมจังหวัด ๐,๑ํ๏,๎๐๔ ํ๑๓,๐์๐ ๐,๒๓์,๒๑๎ ๐,๑๑๕,๒๏๏ ํ๑๒,๎๓๔ ๐,๓ํ๑,๕ํํ ๐,๓๎๎,๏๏๐ ํ๒ํ,๒์๏ ๐,๔๔๏,๕๏๓ 
อุบลราชธาน ี ๎ุ๐๓ํุ๑๒๔ ํํ๕ุ๔๑๔ ๎ุ๑๕ํุ๐๎๒ ๎,๐๒๓,๏๔๓ ํํ๔,๕๔ํ ๎,๑๔๒,๏๒๔ ๎,๑๐๏,ํ์๎ ํ๎๏,์ํํ ๎,๒๒๒,ํํ๏ 
ศรีสะกษ ํุ๎๕๕ุ๑๓๏ ํ๓ุ๒๓์ ํุ๏ํ๓ุ๎๐๏ ํ,๏๐๓,๒๑ํ ํ๓,๓์ํ ํ,๏๒๑,๏๑๎ ํ,๐์๓,๒๓๐ ํ๔,๐๐๑ ํ,๐๎๒,ํํ๕ 
ยสธร ๐๔๓ุ๒๎๕ ํ๎ุ๎๓๏ ๐๕๕ุ๕์๎ ๐๔๎,๏๓๓ ํ๎,์์๔ ๐๕๐,๏๔๑ ๑์์,๕๎๎ ํ๎,๏๎๎ ๑ํ๏,๎๐๐ 
อ านาจจริญ ๎๑๐ุ๐๓๔ ๓ุ๒์๏ ๎๒๎ุ์๔ํ ๎๒๎,๎ํ๔ ๓,๑๔๔ ๎๒๕,๔์๒ ๎๓์,๒๏๒ ๓,๔๎๑ ๎๓๔,๐๒ํ 

ทีไมา : กรมการทองทีไยว กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา. วปเซต์ สืบคຌนมืไอ ๎๎ กรกฎาคม ๎๑๑๕ 

 
ตารางทีไ ๏๏ รายเดຌจากการทองทีไยวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนลาง ๎ ระหวาง  

พ.ศ ๎๑๑๒ - ๎๑๑๔       
หนวย : ลຌานบาท 

กลุมจังหวัด/
จังหวัด 

พ.ศ. ๎๑๑๒ พ.ศ. ๎๑๑๓ พ.ศ. ๎๑๑๔ 

ชาวเทย 
ชาว 

ตางชาติ 
รวม ชาวเทย 

ชาว 
ตางชาติ 

รวม ชาวเทย 
ชาว 

ตางชาติ 
รวม 

กลุมจังหวัด ๓,๏๒๐.ํ๐ ๐๕๏.์์ ๓,๔๑๓.ํ๐ ๓ุ๑ํ๒.๑๕ ๐๕๓.๒๓ ๓ุ๕๕ํ.ํ๑ ๓ุ๔๔๔.๏๏ ๑๎๐.๑๔ ๔ุ๐ํ๎.๕ํ 
อุบลราชธาน ี ๐ุ๕๏์.๎๑ ๐์๎.๔๔ ๑ุ๏๏๏.ํ๏ ๐,๕๕๔ ๐์๒.๓ ๑,๐์๐.๓ ๑,๎๏๓.ํํ ๐๎๓.๒ํ ๑,๒๒๐.๓๎ 
ศรีสะกษ ํุ๑๒๐.๓๒ ๐์.ํ๐ ํุ๒์๐.๕์ ํ,๒์๔.๑๒ ๐์.๔ํ ํ,๒๐๕.๏๓ ํ,๓๎๎.๓๐ ๐๏.๔๔ ํ,๓๒๒.๒๎ 
ยสธร ๑๐๔.๒๏ ๎๓.ํ์ ๑๓๑.๓๏ ๑๑๐.๑๓ ๎๓.์๑ ๑๔ํ.๒๎ ๑๔์.๐๔ ๎๔.๓์ ๒์๕.ํ๔ 
อ านาจจริญ ๏๎์.๑์ ๎๎.๔๔ ๏๐๏.๏๔ ๏๑๑.๐๒ ๎๏.ํํ ๏๑๑.๐๒ ๏๐๔.์์ ๎๐.๏๕ ๏๓๎.๏๕ 

ทีไมา : กรมการทองทีไยว กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา วบเซต์ สืบคຌนมืไอ ๎๎ กรกฎาคม ๎๑๑๕ 

 



ผนพัฒนา ๎์ ป  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉยีงหนือตอนลาง ๎ ิอุบลราชธานี ศรีสะกษ ยสธร อ านาจจริญ ี หนຌา ๎๕ 
 

 
 

ผนภูมิทีไ ๐ สดงจ านวนนักทองทีไยวของกลุมจังหวัด ฯ ระหวางป ๎๑๑๒ – ๎๑๑๔ 
 
 
 

 

 
 

ผนภูมิทีไ ๑ สดงรายเดຌจากการทองทีไยวของกลุมจังหวัด ระหวางป ๎๑๑๒ – ๎๑๑๔ 
  


