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บทคัดย่อ 
	 เป็นงานวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของภาคการเกษตร	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 การเชื่อมโยงกับ

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง	 จ�านวน	 58	 กิจกรรม	 ด้วยการวิเคราะห์ด้วยแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์	 โดยอาศัยข้อมูล

จากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต	 โดยผลการวิจัยพบว่ากิจกรรมการผลิตทางการเกษตรเกษตรมีความเช่ือมโยง

ไปข้างหลังที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากที่สุด	 คือ	 ไร่พืชตระกูลถั่ว	 ท�าไร่มันส�าปะหลัง,	 ท�าไร่ข้าวโพด	 โดยทั้งสาม

กิจกรรมนี้	จะมีความเชื่อมโยงไปข้างหลังกับอุตสหกรรมอื่นๆ	คือ	โรงกลั่นน�้ามันปโตรเลียม	การค้าส่ง	ค้าปลีก	และ

การเงินและประกันภัย	 ส�าหรับการเชื่อมโยงไปข้างหน้าของกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรพบว่ากิจกรรมที่มีผลก

ระทบต่อเศรษฐกิจมากที่สุดคือ	ท�าไร่มันส�าปะหลัง	การปศุสัตว์	และการท�าไร่ข้าวโพด	ซึ่งความเชื่อมโยงไปยังอุตสาห

กรรมอื่นๆ	ที่เชื่อมโยงเหมือนกันคือ	การผลิตอาหารอื่น	ๆ	โรงฆ่าสัตว์	ในการท�าไร่มันส�าปะหลังและ	การปศุสัตว์

ค�าส�าคัญ:	ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต	การเกษตร	ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
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Abstract
	 This	research	has	shown	of	the	advantages	for	agriculture	sector	in	North	Eastern	region	

of	Thailand	involving	to	the	relevant	industries	with	totally	for	58	sectors.	Besides,	 it	has	been	

analyzed	with	using	the	mathematics	model	based	on	the	information	of	Input	Output	Table.	In	

this	case,	according	to	the	result	it	was	found	that	the	agriculture	business	sector	has	been	in-

volved	to	the	backward	linkage	which	has	been	affected	to	the	economics	as	the	most	way.	For	

example,	the	three	most	effects	to	the	economics	are	Beans	and	Nuts,	Cassava	and	Maize	sectors	

connecting	with	other	industries	that	are	Petroleum	Refineries	sector,	Trade,	Banking	and	Insurance	

sectors.	In	addition,	for	the	connecting	with	the	forward	of	the	agriculture	business	sector	it	was	

found	that	the	three	most	effects	to	the	economics	in	the	most	way	are	Cassava,	Livestock	and	

Maize	with	involving	to	other	industries.	What’s	more,	it	has	seen	that	it	has	the	same	connection	

to	Other	Foods	and	Slaughtering	in	Cassava	sectors	and	Livestock	sector.	

Keywords:	Input	Output	Table,	Agriculture,	Economic	Effects	

ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา
	 ภาคเกษตรยังคงมีบทบาทส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเนื่องจากภาคการเกษตรมีความ

สามารถในการส่งออกไปต่างประเทศจ�านวนมาก	 และถือเป็นแหล่งท�ารายได้ที่ส�าคัญให้กับประเทศไทย	 รวมถึงคน

ส่วนใหญ่ของประเทศยังมีอาชีพท�าการเกษตร	 นอกจากน้ีผลการพัฒนาการเกษตรที่ผ่านมา	พบว่าความสามารถใน

การผลิตของภาคการเกษตรในปี	2560	ลดลงร้อยละ	1.3	จากปี	2559	(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ,	 2561)	 นอกจากน้ียังมีปัญหาด้านแรงงานทางการเกษตรพบว่าอายุของเกษตรกรไทยเฉล่ียอยู่ที	่

51	ปีขึ้นไปและคนรุ่นใหม่ไม่ต้องการท�าอาชีพเกษตรกร	(Tunsri,	2011)	เนื่องจากอาชีพทางการเกษตรท�างานหนัก

และให้ผลตอบแทนไม่คุ ้มค่า	 ซ่ึงจะพบว่าคนส่วนใหญ่ท�าการเกษตรยังมีฐานะยากจน	 (ส�านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร,	2560).	

	 รัฐบาลได้มีการออกนโยบายทางเกษตรเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกร	 และสนับสนุนให้

เกษตรกรรักษาพื้นที่ทางการเกษตรไว้ท�าการเกษตร	แต่พบว่ายังมีปัจจัยด้าน	ราคาสินค้าทางการเกษตรตกต�่า	ต้นทุน

การผลิตที่สูง	 ส่งผลท�าให้เกษตรกรเลือกจะขายที่ดินเพิ่มขึ้น	 Boonyanam	 (2016)	 แม้ภาคการเกษตรจะถูกละเลย

จากคนรุ่นใหม่	แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าภาคการเกษตรยังคงเกี่ยวข้องกับความส�าเร็จในภาคธุรกิจอื่นๆ	

	 บทความฉบับน้ี	 ท�าการการพิสูจน์ว่าเม่ือภาคการเกษตรมีเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ

อื่นๆ	ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยมากน้อยเพียงใด	โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการท�าการเกษตร

จ�านวนมาก	 นั้นคือ	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย	 เพราะเป็นพื้นที่ปลูกพืชทางการเกษตร	 (ส�านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	 2561)โดยมีความคาดหวังว่าผลจากการประเมินและเปรียบ

เทียบประโยชน์ของภาคธุรกิจเกษตรที่ไม่ด้อยกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ	จะน�าไปสู่นโยบายการพัฒนาและสนับสนุนภาค

การเกษตรของประเทศอย่างจริงจัง	 เพื่อให้ภาคการเกษตรเป็นภาคที่แข็งแกร่งของประเทศ	 ซึ่งจะก่อให้เกิด

ประโยชน์กับ	กลุ่มคนในภาคการเกษตร	และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
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วัตถุประสงค์การวิจัย
	 ผลทางเศรษฐกิจของภาคการเกษตรที่มีผลต่อภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย

ขอบเขตการศึกษา
	 งานวิจัยน้ีศึกษาข้อมูลจากการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต	 (Input	 Output	 Table)	 ของ

ประเทศไทย	ปี	 พ.ศ.2553	 จ�านวน	 58	กิจกรรมการผลิต	 ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศและผลิตภัณฑ์มวล

รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ปี	2558	จ�านวน	58	กิจกรรมการผลิต	เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงของกิจกรรมการผลิต

ทางการเกษตรกับกับกิจกรรมการผลิตอื่นๆ	ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

 

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 ในด้านงานวิจัยท่ีผ่านมามีผู้ศึกษาโครงสร้างเศรษฐกิจโดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตหลายนัก

วิจัย	 เช่น	 ทัศสุรีย์	 เปรมศรีรัตน์	 (2553)	 ศึกษาโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี	 สุเมธ	 แก้วสิมมา	

(2549)	 ศึกษากิจกรรมการผลิตส�าคัญส�าหรับการพัฒนากลุ่มจังหวัดอุดรธานี	 จังหวัดหนองคาย	 จังหวัดเลย	 และ

จังหวัดหนองบัวล�าภู	อารีวรรณ์	บุญเกื้อ	(2552).	การจัดล�าดับความส�าคัญของสาขาเศรษฐกิจโดยพิจารณาผลความ

เชื่อมโยงด้านโครงสร้างการผลิต	รายได้	และการจ้างงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้	และ	รัชนีวรรณ	เยี่ยมยอด	

(2557)	ศึกษาความเชื่อมโยงจากกิจกรรมการผลิตต่าง	ๆ 	ของจังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	โดย

ผลพบว่ากิจกรรมการผลิตทางการเกษตรเป็นกิจกกรมที่สร้างมูลค่าการผลิตอันดับ	 สองรองจากกิจกรรมด้าน

อุตสาหกรรม	 ซึ่งงานวิจัยที่ผ่านมาจะดูกิจกรรมการผลิตภาพรวมของแต่ละพื้นที่ที่ศึกษาแต่ส�าหรับงานวิจัยน้ีจะเน้น

การดูกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรที่มีผลต่อกิจกรรมอื่นๆ	ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

	 งานวิจัยนี้ท�าการปรับโครงสร้างแบบจ�าลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต	 เนื่องจากกิจกรรมหารผลิตและ

ทรัพยากรที่เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะการผลิตที่แตกต่างกัน	 และระยะเวลาที่เปล่ียนแปลงไป	 ดังนั้น

จึงท�าการปรับโครงสร้างเพื่อให้เกิดความใกล้เคียงกับข้อมูลปัจจุบันมากที่สุด	 ซึ่งมีงานวิจัยที่ม�าการปรับโครงสร้างตา

รางปัจจับการผลิตและผลผลิตคือ	Sim	et.al.	(2007)	ทัศสุรีย์	เปรมศรีรัตน์	(2553)	อารีวรรณ์	บุญเกื้อ	(2552)	และ

รัชนีวรรณ	 เยี่ยมยอด	 (2557)	 โดยใช้วิธี	 Cross-Industry	 Location	Quotient	 (CIQ)	 เป็นวิธีที่ให้ความส�าคัญแก่

กิจกรรมการผลิตที่อยู่ในฐานะผู้ผลิตและปัจจัยการผลิต	 การจัดล�าดับความส�าคัญของภาคการเกษตรของภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ	เศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Schaffer,	1972;	Sayapova,	2011).

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 วิธีการศึกษาการจัดท�า	 input	 output	 table	 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อการความเชื่อมโยง

ระหว่างกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรกับกิจกรรมการผลิตอื่นๆ	 มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล	 และการ

วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

	 (1)	จัดเตรียมข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(Gross	Regional	Products)	ของปี	

2558	ซึ่งมีรายละเอียด	58	กิจกรรมการผลิต	

	 (2)	จัดเตรียมข้อมูลปัจจัยการผลิตและผลผลิต	(Input	Output	Table)	ของประเทศ	ปี	พ.ศ.2553	ให้มีราย

ละเอียด	58	กิจกรรมการผลิตและเป็นราคาผู้ผลิต	(Producer’s	Price)	
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	 (3)	 น�าข้อมูลปัจจัยการผลิตและผลผลิต	 ของประเทศมาจัดท�าเมทริกซ์ค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัยการผลิตของ

ประเทศ	เพื่อเป็นเมทริกซ์ค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัยการผลิตของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 (4)	จัดท�าเป็นตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี	2558	ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 (5)	 อาศัยข้อมูลจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตในข้อ	 (4)	 และข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	

(Gross	Domestic	Product:	GDP)	58	กิจกรรมการผลิต	ปี	พ.ศ.2558	ของประเทศ	มาจัดท�าเมทริกซ์ค่าสัมประสิทธิ์

ปัจจัยการผลิตของพื้นที่ศึกษา	(Group	Input	Coefficient	Matrix)	โดยวิธี	Cross-	Industry	Location	Quotient	

เพื่อหาโครงสร้างการน�าเข้าและส่งออกระหว่างพื้นที่ศึกษาและกลุ่มอื่นของประเทศ

	 (6)	 ปรับปรุงตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของพื้นที่ศึกษา	 โดยอาศัยข้อมูลจากตารางปัจจัยการผลิต

และผลผลิตและโครงสร้างการน�าเข้าและส่งออกระหว่างพื้นที่ศึกษา	รวมถึงข้อมูลทุติยภูมิต่าง	ๆ	ในปี	พ.ศ.2558	ทั้ง

ในระดับพื้นที่ศึกษาและระดับประเทศ	เช่น	การใช้จ่ายครัวเรือน	การลงทุนเอกชน	การใช้จ่ายภาครัฐทั้งในส่วนที่เป็น

งบลงทุนและงบที่ไม่ใช่การลงทุน	

	 (7)	ใช้วิธี	RAS	Method	ในการปรับสมดุลของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต	

	 (8)	 หาค่าตัวทวีคูณการเชื่อมโยงไปข้างหน้า	 และค่าตัวทวีคูณการเชื่อมโยงไปข้างหน้าโดยค�านวณหาเม

ทริกซ์สัมประสิทธ์ิปัจจัยการผลิต	 (Miller	 and	 Blair,	 2009)	 โดยใช้	 โปรแกรม	Microsoft	 Excel	 2017	 ในการ

ค�านวณและวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิจัย 
	 ผลที่ได้จาก	 ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต	 น�ามาพิจารณาการเช่ือมโยงในภาคการเกษตร	 ซ่ึงสามารถ

ทราบผลกระทบทางเศรษฐกิจของภาคการเกษตร	 รวมถึงการเช่ือมโยงของภาคธุรกิจเกษตรไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ	

ซึ่งมีการวิเคราะห์เป็นการเช่ือมโยงสองรูปแบบคือ	 แบบ	 การเชื่อมโยงไปข้างหลัง	 (backward	 linkage)	 (แสดงใน

ตารางที่	1	)	และแบบการเชื่อมโยงไปข้างหน้า	(forward	linkage)	(แสดงในตารางที่	2	)	ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงการเชื่อมโยงไปข้างหลัง	 (backward	 linkage)	 ของกิจกรรมทางการผลิตทางการเกษตร	 กับ

กิจกรรมการผลิตอื่นๆ	5	ล�าดับแรก

ล�าดับ กิจกรรม/ล�าดับ 1 2 3 4 5

1 ท� า ไ ร ่ พื ช

ตระกูลถั่ว

S ท�าไร่พืช

ตระกูลถั่ว

โรงกลั่นน�้ามัน

ปโตรเลียม

การค้าส่ง	ค้า

ปลีก

การปลูกพืช

อื่น	ๆ

การเงินและ

ประกันภัย

M 1.204 0.067 0.066 0.055 0.053

2 ท� า ไ ร ่ มั น

ส�าปะหลัง

S ท�าไร่มัน

ส�าปะหลัง

การผลิตปุ๋ย

และยาปราบ

ศัตรูพืช

การเงินและ

ประกันภัย

การค้าส่ง	ค้า

ปลีก

โรงกลั่นน�้ามัน

ปโตรเลียม

M 1.144 0.074 0.053 0.038 0.026
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ตารางที่ 1 (ต่อ)

ล�าดับ กิจกรรม/ล�าดับ 1 2 3 4 5

3 ท�าไร่

ข้าวโพด

S ท�าไร่ข้าวโพด การผลิตปุ๋ย

และยาปราบ

ศัตรูพืช

การค้าส่ง	ค้า

ปลีก

การเงินและ

ประกันภัย

การขนส่ง

M 1.110 0.085 0.074 0.038 0.036

4 การท�านา S การท�านา การผลิตปุ๋ย

และยาปราบ

ศัตรูพืช

การค้าส่ง	ค้า

ปลีก

การเงินและ

ประกันภัย

โรงกลั่นน�้ามัน

ปโตรเลียม

M 1.023 0.123 0.049 0.033 0.032

5 ท�าไร่อ้อย S ท�าไร่อ้อย การค้าส่ง	ค้า

ปลีก

การผลิตปุ๋ย

และยาปราบ

ศัตรูพืช

โรงกลั่นน�้ามัน

ปโตรเลียม

การขนส่ง

M 1.085 0.092 0.063 0.050 0.042

หมายเหตุ:	M=	Multipliers	(ค่าทวีคูณ),	S	=	Sector	(กิจกรรมการผลิต)

ตารางที่ 2	แสดงการเชื่อมโยงไปข้างหน้า	(forward	linkage)	ของกิจกรรมทางการผลิตทางการเกษตร	กับกิจกรรม

การผลิตอื่นๆ	5	ล�าดับแรก

ล�าดับ กิจกรรม/ล�าดับ 1 2 3 4 5

1 ท�าไร่มัน

ส�าปะหลัง

S ท�าไร่มัน

ส�าปะหลัง

โรงสีข้าวและ

ผลิตภัณฑ์จาก

แป้ง

การผลิต

อาหารอื่น	ๆ

การปศุสัตว์ โรงฆ่าสัตว์

M 1.204 0.650 0.175 0.064 0.015

2 การปศุสัตว์ S การปศุสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ การผลิต

อาหารอื่น	ๆ

อุตสาหกรรม

อาหาร

โรงแรมและ

ภัตตาคาร

M 1.134 0.277 0.054 0.044 0.038

3 ท�าไร่

ข้าวโพด

S ท�าไร่ข้าวโพด อาหารสัตว์ การปศุสัตว์ โรงสีข้าวและ

ผลิตภัณฑ์จาก

แป้ง

การผลิต

อาหารอื่น	ๆ

M 1.131 0.484 0.376 0.297 0.101

4 ท�าสวน

ยางพารา

S ท�าสวน

ยางพารา

ผลิตภัณฑ์จาก

ยาง

การก่อสร้างที่

อยู่อาศัย

การขนส่ง การบริการ

สาธารณะ
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ล�าดับ กิจกรรม/ล�าดับ 1 2 3 4 5

M 1.098 1.058 0.043 0.032 0.011

5 ท�าไร่อ้อย S ท�าไร่อ้อย การผลิต

น�้าตาล

การผลิต

อาหารอื่น	ๆ

เครื่องดื่ม อุตสาหกรรม

อาหาร

M 1.097 0.732 0.139 0.068 0.019

หมายเหตุ:	M=	Multipliers	(ค่าทวีคูณ),	S	=	Sector	(กิจกรรมการผลิต)

	 จากตารางพบว่า	กิจกรรมการผลิตทางการเกษตรที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	แบบเชื่อมโยงไปข้างหลัง	ที่มี

ค่าทวีคูณมากที่สุดคือ	 ท�าไร่พืชตระกูลถ่ัว	 เท่ากับ	 1.204	 อันดับที่สองคือ	 ท�าไร่มันส�าปะหลัง	 มีค่าทวีคูณเท่ากับ	

1.144	และ	ท�าไร่ข้าวโพด	มีค่าทวีคูณเท่ากับ	1.11	ตามล�าดับ	

	 เมื่อพิจารณาการเช่ือมโยงของกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรกับกิจกรรมอ่ืนๆ	 พบว่า	 การท�าไร่พืช

ตระกูลถั่ว	 มีการเชื่อมโยงไปข้างหลังกับโรงกล่ันน�้ามันปโตรเลียม	 มากที่สุดมีค่าทวีคูณเท่ากับ	 0.067	 เนื่องจากถั่ว

เหลืองสามารถเป็วัตถุดิบในการท�าไบโอดีเซลได้	 ล�าดับถัดมาคือ	 การค้าส่ง	 ค้าปลีก	 มีค่าทวีคูณเท่ากับ	 0.066	 การ

ปลูกพืชอื่น	ๆ	มีค่าทวีคูณเท่ากับ	0.055	และ	การเงินและประกันภัย	มีค่าทวีคูณเท่ากับ	0.053	ตามล�าดับ	

	 ส�าหรับ	 ท�าไร่มันส�าปะหลัง	 มีความเชื่องโยงไปข้างหลังกับการผลิตปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช	 มากที่สุดมีค่า

ทวีคูณเท่ากับ	0.0742	เนื่องจากมีการใช้ปุ๋ย	และยาปราบศัตรูพืชในการท�าไร่มันส�าปะหลังจ�านวนมาก	รองลงมาคือ

การเงินและประกันภัย	มีค่าทวีคูณเท่ากับ	0.053	การค้าส่ง	ค้าปลีก	มีค่าทวีคูณเท่ากับ	0.038	และ	โรงกลั่นน�้ามัน

ปโตรเลียม	เท่ากับ	0.026	ตามล�าดับ	นอกจากนี้การท�าไร่ข้าวโพด	มีความเชื่องโยงไปข้างหลังกับการผลิตปุ๋ยและยา

ปราบศัตรูพืช	มากที่สุดมีค่าทวีคูณเท่ากับ	0.085	รองลงมาคือการค้าส่ง	ค้าปลีก	มีค่าทวีคูณเท่ากับ	0.074	การเงิน

และประกันภัย	มีค่าทวีคูณเท่ากับ	0.038	และ	การขนส่ง	มีค่าทวีคูณเท่ากับ	0.036	ตามล�าดับ

	 จากตารางพบว่า	กิจกรรมการผลิตทางการเกษตรที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	แบบเชื่อมโยงไปข้างหน้า	ที่มี

ค่าทวีคูณมากที่สุดคือท�าไร่มันส�าปะหลัง	เท่ากับ	1.204	อันดับที่สองคือ	การปศุสัตว์	มีค่าทวีคูณเท่ากับ	1.134	และ	

ท�าไร่ข้าวโพด	เมีค่าทวีคูณเท่ากับ	1.131	ตามล�าดับ	

	 เมื่อพิจารณาการเชื่อมโยงของกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรกับกิจกรรมอื่นๆ	พบว่า	ท�าไร่มันส�าปะหลัง	

มีความเชื่องโยงไปข้างหน้ากับโรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง	 มากที่สุดเท่ากับ	 0.650	 เนื่องจากส่วนใหญ่เมื่อ

เกษตรกรท�ามันส�าปะหลังจะน�าไปสู่กระบวนการผลิตเป็นแป้ง	รองลงมาคือ	การผลิตอาหารอื่น	ๆ	มีค่าทวีคูณเท่ากับ	

0.175	การปศุสัตว์	มีค่าทวีคูณเท่ากับ	0.064	และ	โรงฆ่าสัตว์มีค่าทวีคูณเท่ากับ	0.015	ตามล�าดับ	

	 ส�าหรับการปศุสัตว์มีความเชื่องโยงไปข้างหน้ากับโรงฆ่าสัตว์	มีค่าทวีคูณเท่ากับ	0.2773	เนื่องจากการเลี้ยง

สัตว์ส่วนใหญ่จะถูกน�าเข้าโรงฆ่าสัตว์	 เพื่อน�าไปผลิตเป็นอาหารอื่นๆ	 รองลงมาคือ	 การผลิตอาหารอื่นๆ	 มีค่าทวีคูณ

เท่ากับ	0.054	อุตสาหกรรมอาหารมีค่าทวีคูณเท่ากับ	0.044	 โรงแรมและภัตตาคารมีค่าทวีคูณเท่ากับ	0.038	ตาม

ล�าดับ	 รวมถึงการท�าไร่ข้าวโพด	 มีความเชื่องโยงไปข้างหน้ากับอาหารสัตว์	 มีค่าทวีคูณเท่ากับ	 0.484	 เพราะการท�า

ข้าวโพดส่วนใหญ่จะน�าไปสู่การท�าเป็นอาหารสัตว์	การปศุสัตว์มีค่าทวีคูณเท่ากับ	0.376	โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จาก

แป้งมีค่าทวีคูณเท่ากับ	0.297	การผลิตอาหารอื่น	ๆมีค่าทวีคูณเท่ากับ	0.101	ตามล�าดับ

ตารางที่ 2 (ต่อ)
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อภิปรายผล 
	 จากผลการศึกษาจะพบว่า	 กิจกรรมการผลิตทางการเกษตรของประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับกิจกรรม

การผลิตอื่นๆ	 หลายกิจกรรม	 เช่นเดียวกับงานวิจัยของ	 รัชนีวรรณ	 เยี่ยมยอด	 (2557)	 ที่กล่าวว่ากิจกรรมการผลิต

ทางการเกษตรเป็นเผ็นกิจกรรมการผลิตที่ส�าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เนื่องจากภาคการเกษตรเป็นพื้นฐาน

ผลิตแหล่งวัตถุดิบในการท�ากิจกรรมการผลิตอื่นๆ	 และ	 ทัศสุรีย์	 เปรมศรีรัตน์	 (2553)	 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ	

Sim	 et.al.	 (2007)	 ได้พบว่ากิจกรรมการผลิตทางการเกษตรมีมูลค่าเพิ่มสูงกว่าอุตสาหกรรมภาคการผลิต	 ในการ

ศึกษาเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างจังหวัดมุกดาหารในประเทศไทยและเพื่อนบ้านของแขวงสะหวันนะเขต	 และ	 สุเมธ	

แก้วสิมา	(2549)	ส�าหรับงานวิจัยนี้พบว่าการเชื่อมโยงไปข้างหน้าที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียง

เหนือของประเทศไทย	ได้	แก่	ท�าไร่มันส�าปะหลัง	การปศุสัตว์	ท�าไร่ข้าวโพด	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย	ของ	Kherm-

khan	and	Keanmanee	(2017)	พบว่าส�าหรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้มากที่สุดคือปศุสัตว์

เท่านั้นและส�าหรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่น	ๆ	ในพื้นที่ที่ศึกษาอยู่ในระดับต�่า	

สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
	 ภาคธุรกิจเกษตรมีความเชื่อมโยงไปข้างหลังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากที่สุด	คือ	ไร่พืชตระกูลถั่ว	เท่ากับ	

1.204	อันดับที่สองคือ	ท�าไร่มันส�าปะหลัง	มีค่าทวีคูณเท่ากับ	1.144	และ	ท�าไร่ข้าวโพดโดยทั้งสามกิจกรรมนี้มีความ

เชื่อมโยงไปข้างหลังกับอุตสหกรรมอื่นๆ	 คล้ายกันคือ	 มีความเชื่องโยงกับ	 โรงกล่ันน�้ามันปโตรเลียม,	 การค้าส่ง	 ค้า

ปลีก,	 การเงินและประกันภัย	 นอกจากน้ีการท�าไร่ข้าวโพด	 มีความเชื่อมโยง	 ข้างหลังร่วมกับ	 การขนส่ง	 อีกด้วย	

ส�าหรับการเชื่อมโยงไปข้างหน้า	ของกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรพบว่า	กิจกรรมที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจมาก

ที่สุดคือ	ท�าไร่มันส�าปะหลัง	การปศุสัตว์	และการท�าไร่ข้าวโพด	ตามล�าดับ	ซึ่งความเชื่อมโยงไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ	

ที่เชื่อมโยงเหมือนกันคือ	การผลิตอาหารอื่น	ๆ	โรงฆ่าสัตว์	ในการท�าไร่มันส�าปะหลังและ	การปศุสัตว์	นอกจากนี้	การ

ปศุสัตว์ยังมีถูกเชื่อมโยง	ยังภาคธุรกิจเกษตรเหมือนกัน	คือ	ท�าไร่มันส�าปะหลังและ	ท�าไร่ข้าวโพดจากข้อมูลดังกล่าว

จะเห็นได้ว่าเมื่อภาคการเกษตรมีการเติบโตหรือเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมอื่นๆด้วย	 เช่น	

โรงกลั่นน�้ามันปโตรเลียม,	การค้าส่ง	ค้าปลีก,	การเงินและประกันภัย,	การผลิตอาหารอื่น	ๆและ	โรงฆ่าสัตว์	ข้อเสนอ

แนะเชิงนโยบายควรภาครัฐควรมีการก�าหนด	 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้นในสาขาที่มีผลกระทบสูงต่อเศรษฐกิจภาค

ตะวันออกได้แก่	ท�าไร่พืชตระกูลถั่ว,	ท�าไร่มันส�าปะหลัง	ท�าไร่ข้าวโพด	การปศุสัตว์

กิตติกรรมประกาศ 
	 งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกลุ่มวิจัยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนในการรวมตัวกลุ่มประชาคม

อาเซียน	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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