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บทที่ 1 

เครือขายวิสาหกิจโลจิสติกส จังหวัดพิษณุโลกและนครสวรรค 

 

1. ภาพรวมเครือขายวิสาหกิจโลจิสติกส จังหวัดพิษณุโลกและนครสวรรค 

สายนํ้ากลุมเครือขายวิสาหกิจ โลจิสติกส  เปนกลุมวิสาหกิจที่ใกลเคียงกับการคาชายแดน 

เร่ิมที่ตนนํ้าธุรกิจเปนปจจัยการผลิตที่อาศัย ตัวสินคา  สิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานการคมนาคม

ขนสง อาคารสถานที่พักสินคา  การบริหารจัดการและเงินทุน  ปจจัยตนนํ้าน้ีมีความเกี่ยวโยงกับ

กลุมธุรกิจหลักที่เปนกลางนํ้า คือ กลุมธุรกิจการขนสง และศูนยการกระจายสินคา  กลุมปลายนํ้า

ไดแก กลุมลูกคามีทั้งที่เปน ลูกคาในประเทศและตางประเทศ สําหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ อาทิ 

สถาบันการเงิน  ธุรกิจประกันภัย การคมนาคมขนสง ตลาดกลางการเกษตร 

2. ผลการวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจโลจิสติกส จังหวัดพิษณุโลกและนครสวรรค 

2.1 เง่ือนไขปจจัยการผลิต (Factor Conditions) 

การขยายตัวของเศรษฐ กิจ การคา และการทองเที่ยว สงผลใหเกิดความตองการใน

การพัฒนาดานการขนสง ทั้งในแงของการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการบริการขนสง กลุมการ

ขนสงและการกระจายสินคามีขอไดเปรียบจากการที่มีอุตสาหกรรมในพื้นที่มีจํานวนมาก และ

ปริมาณสินคาที่ขนสงมีจํานวนมาก ซึ่งสวนใหญเปนสินคาการเกษตร ทําใหออนไหวตอการเนาเสีย

หากไมมีการขนสงอยางตรงเวลา และบริหารจัดการที่ดี  

2.2 เง่ือนไขดานอุปสงค (Demand Conditions) 

 กลุมจังหวัดมีขอไดเปรียบเชิงภูมิศาสตร ซึ่งสามารถที่จะพัฒนาไปสูการสรางความ

เปนศูนยกลางในการขนสงที่สําคัญของปร ะเทศ  อีกทั้งกลุมผูประกอบการในรายสาขาอ่ืนๆ 

โดยเฉพาะกลุมเกษตรกรรม มีการเคลื่อนยายผลิตภัณฑหรือวัตถุดิบ  โดยที่ กิจกรรมตางๆ ที่

เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายวัตถุดิบต้ังแตการเคลื่อนยาย คําสั่งซื้อ การวางแผนวัตถุดิบ การวางแผน

จัดเก็บ การวางแผนจัดสงสินคา จนผลิตภัณฑถึงมือลูกคา ยังไมมีประสิทธิภาพ 

2.3 โครงสรางและ กลยุทธการแขงขัน ของกิจการ  (Context for Firm Strategy and 

Rivalry)   

 ความรูและความเขาใจการพัฒนาการขนสงของพื้นที่ ยังอยูในวงจํากัด และเปนไป

อยางไมมีประสิทธิภาพ มีตนทุนที่สูง มีการพัฒนาที่ลาชา กลุ มผูประกอบการขนสงและกระจาย

สินคายังไมมีความรูความเขาใจที่ถูกตองในเร่ืองการขนสงและกระจายสินคา  และขาดการรวมกลุม

ของผูประกอบการทําใหเกิดการตัดราคากันเอง  และ ขาดการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการบริหาร

จัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน 
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2.4 อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวโยงและสนับสนุน ( Related & Supporting Industries) 

 การที่พื้นที่มีมีสนามบินนานาชาติรองรับ  มีโครงการพัฒนาการขนสงเขาสูระบบ

มาตรฐาน (ขยายถนน และระบบรถไฟรางคู ) ถือเปนขอไดเปรียบของอุตสาหกรรม การปรับ

โครงสรางและการปฏิรูประบบราชการสรางโอกาสใหเกิดการประสาน งานที่ ดีขึน้และ

ประสิทธิภาพการทํางานที่เพิ่มขึ้น และพฒันา ดานนวัตกรรม  หรือ เทคโนโลยีดานการขนสง สงผล

ใหเกิดโอกาสในการพัฒนาการขนสงในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงสาขา  รวมทั้ง

พัฒนาการของความรวมมือในระดับอนุภูมิภาค เปนปจจัยเรงที่สําคัญในการพัฒนาพื้นที่ ใหเปน

ศูนยกลางคมนาคมของภูมิภาค 

2.5 บทบาทรัฐบาล 

ขอไดเปรียบของกลุมขนสงคือ นโยบายภาครัฐใหความสําคัญกับการพัฒนาประเทศ

ไทยไปสูการเปนศูนยกลางในการคมนาคมขนสง และเศรษฐกิจของภูมิภาค และการฟนตัวของ

เศรษฐกิจทําใหกระทรวงคมนาคมมีทรัพยากรในการพัฒนาองคกรและการพัฒน าสาขา รวมถึงการ

ใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางดานการขนสงและจราจร เพื่อกอใหเกิดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ ทําใหกระทรวงคมนาคมมีแนวโนมที่จะไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งใน

แงของงบประมาณ และการพัฒนากฏหมาย หรือกฏระเบียบที่เอ้ือตอการพัฒนาของสาขา   แตขอ

เสียเปรียบจากบทบาทรัฐบาล ไดแต ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาองคกรที่ทําหนาที่กํากับดูแล

ที่มีประสิทธิผลทําใหเกิดปจจัยที่ทําใหเกิดความลาชาในการพัฒนาการขนสง    ความไมเพียงพอใน

สวนของงบประมาณของรัฐ และขอจํากัดในดานการระดมทุนจากภาคเอกชน เงื่อนไขเการเพิ่ม

บทบาทภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบริการขนสงยังมีขอจํากัดสูงทําใหการ

พัฒนายังคงพึ่งพิงกับรายจายภาครัฐ  อีกทั้งยังขาดความเขาใจในหลักการและรูปแบบที่เหมาะสม

ของการอุดหนุนกิจการการขนสงสาธารณะการบังคับใชกฏหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยดาน

คมนาคมขนสงยงัไมมีประสิทธิภาพ ขาดความรวมมือ และจิตสํานึกจากผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติตาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

เครือขายวิสาหกิจโลจิสติกส : กลุมพ้ืนที่ภาคเหนอืตอนลาง 

- 3 - 

3. การประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจเครือขายวิสาหกิจโลจิสติกส  จังหวัดพิษณุโลกและ

นครสวรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริบทการแขงขัน 
และกลยุทธทางธุรกิจ 

บทบาทรัฐบาล 

อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยว

โยงและสนันสนุน 

เงื่อนไขดานอุปสงค เงื่อนไขปจจัยการผลิต 

- ความรูและความเขาใจการพัฒนาการขนสงของพ้ืนที่ 

ยังอยูในวงจํากัด และเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ  

- มีตนทุนที่สูง  

- มีการพัฒนาที่ลาชา  

- กลุมผูประกอบการขนสงและกระจายสินคายังไมมี

ความรูความเขาใจที่ถูกตองในเร่ืองการขนสงและ

กระจายสินคา  

- ขาดการรวมกลุมของผูประกอบการทําใหเกิดการตัด

ราคากนัเอง  

- ขาดการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการบริหารจัดการ

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน 

 

 

 

 

 

 

 

+ นโยบายภาครัฐใหความสําคัญกับการพัฒนาประเทศ

ไทยไปสูการเปนศูนยกลางในการคมนาคมขนสง และ

เศรษฐกิจของภูมิภาค  

+ การฟนตัวของเศรษฐกิจทําใหกระทรวงคมนาคมมี

ทรัพยากรในการพัฒนาองคกรและการพัฒนาสาขา  

+ การใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางดานการ

ขนสงและจราจร เพ่ือกอใหเกิดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ  

+ มีแนวโนมที่จะไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งใน

แงของงบประมาณ และการพัฒนากฏหมาย หรือกฏ

ระเบียบที่เอ้ือตอการพัฒนาของสาขา 

- ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาองคกรที่ทําหนาที่

กํากับดูแลที่มีประสิทธิผลทําใหเกิดปจจัยที่ทําใหเกิด

ความลาชาในการพัฒนาการขนสง 

+ มีขอไดเปรียบเชิงภูมิศาสตร ซ่ึงสามารถท่ีจะ

พัฒนาไปสูการสรางความเปนศูนยกลางในการ

ขนสงท่ีสําคัญของประเทศ  

- กลุมผูประกอบการในรายสาขาอ่ืนๆ โดยเฉพาะ

กลุมเกษตรกรรม มีการเคล่ือนยายผลิตภัณฑหรือ

วัตถุดิบถึงมือลูกคา ยังไมมีประสิทธิภาพ 

+ การขยายตัวของเศรษฐกิจ การคา  

 และการทองเที่ยว  

+ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  

+ มีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่มีจํานวนมาก  

+ มีปริมาณสินคาที่ขนสงมีจํานวนมาก  

- สวนใหญเปนสินคาการเกษตรทําให 

 ออนไหวตอการเนาเสีย 

+ การที่พ้ืนที่มีมีสนามบินนานาชาติรองรับ  

+ มีโครงการพัฒนาการขนสงเขาสูระบบมาตรฐาน 

(ขยายถนน และระบบรถไฟรางคู)  

+ การปรับโครงสรางและการปฏิรูประบบราชการ

สรางโอกาสใหเกิดการประสานงานที่ดีขึ้นและ

ประสิทธิภาพการทํางานที่เพ่ิมขึ้น  

+ พัฒนา ดาน innovation หรือ เทคโนโลยีดานการ

ขนสง สงผลใหเกิดโอกาสในการพัฒนาการขนสง

ในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงสาขา  

+ พัฒนาการของความรวมมือในระดับอนุภูมิภาค 

เปนปจจัยเรงที่สําคัญในการพัฒนาพ้ืนที่ใหเปน

ศูนยกลางคมนาคมของภูมิภาค 
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4. ปจจัยแหงความสําเร็จของแผน ฯ เครือขายวิสาหกิจโลจิสติกส จังหวัดพิษณุโลกและ

นครสวรรค 

4.1 การปรับโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงและจราจร  

เพื่อใหเกิดความสามารถในการแขงขันและเกื้อหนุนใหกลุมการขนสงและกระจาย

สินคาสามารถบรรลุถึงเปาหมาย การไดรับการสนับสนุนทางดานการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน 

เชน ถนน เสนทางค มนาคม กฏระเบียบของภาครัฐ จะเปนตัวที่เอ้ือใหเกิดการพัฒนาของกลุม

อุตสาหกรรมตางๆ ดังนั้นภาครัฐควรเรงพิจารณาในการสนับสนุนนโยบาย และงบประมาณ รวมถึง

การพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับ กับการพัฒนาตอไปในอนาคต 

4.2 การสรางความรวมมือและประสานงานระหวางผูประกอบการในกลุมอุต สาหกรรม

และกลุมการขนสงและการกระจายสินคา 

การเคลื่อนยายผลิตภัณฑหรือวัตถุดิบ ถือเปนประเด็นหลักและหัวใจที่สําคัญที่สุด

ของโลจิสติกส การดําเนินงาน กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายวัตถุดิบยอมมีผลโดยตรง 

กิจกรรมของการเคลื่อนยาย เร่ิมต้ังแตการจัดกา รคําสั่งซื้อ การวางแผนวัตถุดิบ การวางแผนจัดเก็บ 

การวางแผนจัดสงสินคา จนผลิตภัณฑถึงมือลูกคา การเคลื่อนยายของวัตถุดิบเหลาน้ีตองมี

ความสัมพันธกัน จะตองมีความยืดหยุน การวางแผนเคลื่อนยายจะตองสามารถปรับเปลี่ยนไดตาม

ปจจัยอ่ืนๆ ที่เปลี่ยนไป ดังน้ันควรมีก ารรวมมือและประสานงานระหวางผูประกอบการในกลุม

อุตสาหกรรมและกลุมการขนสงและการกระจายสินคา เพื่อบริหารจัดการเร่ืองการเคลื่อนยายอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อชวยในการบริหารงานโลจิสติกส 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อชวยในการบริหารงาน โลจิสติกส  จะเปนการ

เคลื่อนยายของขอมูลสารสนเทศ กิจกรรมการเคลื่อนยายหรือการเคลื่อนที่ของวัตถุดิบและ

ผลิตภัณฑ จะตองเกิดจากการตัดสินใจโดยใชขอมูลสารสนเทศ ความตองการสินคา การจัดการ

สินคาคงคลังก็เกิดจากขอมูลสารสนเทศ ดังน้ันขอมูลที่ดียอมสงผลใหเกิดประสิทธิภาพในก าร

บริหารจัดการวัตถุดิบ สินคาคงคลัง การจัดการคลังสินคา พื้นที่การผลิต และการเคลื่อนยายน่ันเอง 

4.4 การบูรณาการโลจิสติกส 

การบูรณาการ โลจิสติกส เปนกระบวนการเชื่อมตอกิจกรรมตางๆ เพื่อเคลื่อนยาย

วัตถุดิบผานกระบวนการที่เพิ่มคุณคาจนเปนผลิตภัณฑไปถึงมือลูกคา เปนความเชื่อมตอระหวาง

เวลา สถานที่ ฉะนั้นการบริหารจัดการใหระบบมีการเชื่อมประสานอยางลงตัวก็คือการสามารถ

บูรณาการกิจกรรมทั้งหมดในกลุมอุตสาหกรรมตางๆไดน่ันเอง 
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4.5 การสรางความรู ความเขาใจในการพัฒนาการขนสงท่ีย่ังยืน 

ปจจุบันความรูและความเขาใจการพัฒนาการขนสงที่ยั่งยืนของประเทศไทย ยังอยูใน

วงจํากัด ทําใหการพัฒนาการขนสงของประเทศ หรือของพื้นที่ เปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ มี

ตนทุนที่สูง มีการพัฒนาลาชา ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ดังนั้นควรมีการสรางความรู ความเขาใจ

ในการพัฒนาการขนสงที่ยั่งยืน ใหกับภาคประช าชน กลุมผูประกอบการในอุตสาหกรรมรายสาขา

ตางๆ เพื่อใหบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

5. แผนภาพเครือขายวิสาหกิจโลจิสติกส จังหวัดพิษณุโลกและนครสวรรค 

แผนภาพเครือขายวิสาหกิจกลุมลอจิสติกส
ปจจัยการผลิต  (ตนน้ํา) ธุรกิจหลัก (Core Activities) ตลาด  (ปลายน้ํา)

โครงสรางพื้นฐานโครงสรางพื้นฐาน

อาคาร  สถานที่

อุปกรณอํานวยความสะดวก  ฯลฯ

อาคาร  สถานที่

อุปกรณอํานวยความสะดวก  ฯลฯ

ยานพาหนะยานพาหนะ

ศูนยกระจาย

สินคา

ลูกคาในประเทศลูกคาในประเทศ

ลูกคาตางประเทศลูกคาตางประเทศ

การคมนาคม/ขนสงการคมนาคม/ขนสง

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

ตลาดกลางการเกษตรตลาดกลางการเกษตร

สถาบันการเงินสถาบันการเงิน

บริษัทประกันภัยบริษัทประกันภัย

กอสรางกอสราง

หนวยงานที่เกี่ยวของ

สถาบันการศึกษา

•มหาวิทยาลัย

•สถาบันอบรมในทาง

อาชีพ

สถาบันการศึกษา

•มหาวิทยาลัย

•สถาบันอบรมในทาง

อาชีพ

กลุม  สมาคม  ชมรม  องคกร

•หอการคาจังหวัด

•สภาอุตสาหกรรม

•สมาคมทองเที่ยว

•สมาคมขนสง

กลุม  สมาคม  ชมรม  องคกร

•หอการคาจังหวัด

•สภาอุตสาหกรรม

•สมาคมทองเที่ยว

•สมาคมขนสง

หนวยงานภาครัฐ

•กระทรวงคมนาคม

•คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

•องคการปกครองสวนทองถิ่น

•กรมสรรพากร

•กระทรวงการคลัง

•หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

หนวยงานภาครัฐ

•กระทรวงคมนาคม

•คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

•องคการปกครองสวนทองถิ่น

•กรมสรรพากร

•กระทรวงการคลัง

•หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ผูประกอบการ/ผูใหบริการผูประกอบการ/ผูใหบริการ

การบริหารจัดการการบริหารจัดการ

บริษัทขนสง

เงินทุนเงินทุน
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บทที่ 2 

แผนภาพเครือขายวิสาหกิจโลจิสติกส จังหวัดพิษณุโลกและนครสวรรค 

 
 

1.  ภาพรวมกลุมจังหวัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

เชียงใหมเชียงใหม    เชียงรายเชียงราย    นานนาน    พะเยาพะเยา    
แพรแพร    แมฮองสอนแมฮองสอน    ลําปางลําปาง    ลําพูน ลําพูน 

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลาง ตอนลาง 

ตากตาก    พิษณุโลกพิษณุโลก    เพชรบูรณเพชรบูรณ    

สุโขทัยสุโขทัย    อุตรดิตถอุตรดิตถ  กําแพงเพชรกําแพงเพชร    
นครสวรรคนครสวรรค    พิจิตรพิจิตร    อทัยธานีอุทัยธานี  

  

77..  กลุมจังหวัดภาค กลุมจังหวัดภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

นครราชสีมานครราชสีมา    ชัยภูมิชัยภูมิ    บุรีรัมยบุรีรัมย    สุรินทรสุรินทร  

อุบลราอุบลราชธานีชธานี    ศรีสะเกษศรีสะเกษ    ยโสธรยโสธร    
  

  

33..กลุมจังหวัดภาคกลาง กลุมจังหวัดภาคกลาง 

นนทบุรีนนทบุรี    ปทุมธานีปทุมธานี    อยุธยาอยุธยา    
อางทองอางทอง  ชัยนาทชัยนาท    ลพบุรีลพบุรี    สระบุรีสระบุรี    
สิงหบุรี สิงหบุรี 

  

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ

กลาง กลาง 

หนองคายหนองคาย    หนองบัวลําภูหนองบัวลําภู    เลยเลย    
อุดรธาอุดรธานีนี  กาฬสินธุกาฬสินธุ    นครพนมนครพนม    

      

          

  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

กาญจนบุรีกาญจนบุรี    นครปฐมนครปฐม    ราชบุรีราชบุรี    
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี  ประจวบคีรีขันธประจวบคีรีขันธ    เพชรบุรีเพชรบุรี    

สมุทรสงครามสมุทรสงคราม  สมุทรสาคร สมุทรสาคร 

  

55..    กลุมจังหกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน วัดภาคใตฝงอันดามัน 

ระนองระนอง  ตรังตรัง  กระบี่กระบี่    พังงาพังงา    ภูเก็ตภูเก็ต  
สตูล สตูล 

  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา    นครนายกนครนายก    ปราจีนบุรีปราจีนบุรี  

สมุทรปราการสมุทรปราการ  สระแกว สระแกว 

  จันทบุรีจันทบุรี  ชลบุรีชลบุรี  ตราดตราด  ระยอง ระยอง 

  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

ชุมพรชุมพร    สุราษฎรธานีสุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช    
พัทลุงพัทลุง  ปตตานีปตตานี    ยะลายะลา    นราธิวาสนราธิวาส    

สงขลา สงขลา 

    

1010..  กรุกรุงเทพฯงเทพฯ  
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2.  แผนภาพเครือขายวิสาหกิจโลจิสติกส จังหวัดพิษณุโลกและนครสวรรค 

 

 
 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

อุตสาหกรรมทองเที่ยวอุตสาหกรรมทองเที่ยว  เกษตรเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

หัตถกรรมหัตถกรรม  สิ่งทอและแฟชั่นสิ่งทอและแฟชั่น    IICCTT  

  

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 

การทองเที่ยวการทองเที่ยว  การคาการคาชายแดนชายแดน  โลจิโลจิ

สติกสสติกส  แปรรูปอาหารแปรรูปอาหาร  ปศุสัตวปศุสัตว  

บริการองคความรูบริการองคความรู  ออยและน้ําตาลออยและน้ําตาล  

ขาขาวว  77..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค          

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

เลี้ยงสุกรคุณภาพเลี้ยงสุกรคุณภาพ  ขาวเกษตรขาวเกษตร

อินทรียอินทรีย    กุงแปรรูปกุงแปรรูป  ทองเที่ยวทองเที่ยว    
สัปปะรดกระปอง สัปปะรดกระปอง 

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดา

มัน มัน 

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  อาหารแลอาหารและะ

ขนมของฝากพื้นเมืองขนมของฝากพื้นเมือง  ผลิตภัณฑผลิตภัณฑ

จากยางพาราจากยางพารา  อูตอเรืออูตอเรือ  ซอมเรือซอมเรือ  

ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ    ของฝากของที่ของฝากของที่

ระลึกระลึก  ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

ยางพารายางพารา  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ทองเที่ยวทองเที่ยว  อาหารทะเลแปรรูปอาหารทะเลแปรรูป  อัญมณีอัญมณี

และเครื่องประดับและเครื่องประดับ    ผลไมสดและผลไมผลไมสดและผลไม

แปรรูปแปรรูป  ยานยนตและชิ้นสวนยานยนตและชิ้นสวน  BBIIOO  ppllaassttiicc  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

  แพะแพะ  ยางพารายางพารา  เปาฮื้อเปาฮื้อ  สมุนไพรสมุนไพร  
ผลไมผลไม  ไกไก  อาหารทะเลอาหารทะเล  ปาลมน้ํามัน ปาลมน้ํามัน 

  สวนสวนผลไมผลไม  ทองเที่ยวทองเที่ยว  การคาชายแดน การคาชายแดน 

ทองเที่ยวทองเที่ยว    การคาชายแดนการคาชายแดน  ผาฝาย ผาฝาย 

ยอมครามยอมคราม    ทองเที่ยวเชิงนิเวศนทองเที่ยวเชิงนิเวศน    

ขาวหอมมะลิขาวหอมมะลิ    โลจิสติกสโลจิสติกส      

สิ่งทอสิ่งทอ  ไหมไหม  แปรรูปแปรรูปสุกรสุกร  ทองเทองเที่ยวที่ยว  

ยานยนตยานยนต  ขาวขาว    

1010..  กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 

ธุรกิจนําเที่ยวธุรกิจนําเที่ยว  อาหารอาหาร  

โลจิสติกสโลจิสติกส  
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บทที่ 3 

แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจโลจิสติกส จังหวัดพิษณุโลกและนครสวรรค 

 

1. 
สํานักงานส งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

เปนแกนกลางในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศ มีภารกิจสําคัญในการ

เสนอแนะนโยบายและแผนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศและภูมิภาค 

ครอบคลุมถึงการสงเสริมวิสาหกิจในชุม ชนและทองถิ่นชนบท  โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรใน

ทองถิ่นอยางเหมาะสม การจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

ที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ชุดปจจุบัน ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด และแผนการสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางกลางและขนาดยอมของประเทศไทย (พ.ศ. 2545 - 2549) ซึ่งมุงเนนการสงเสริม

และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ใหเปนแกนหลักในการสรางความเขมแข็งใหกับ

ระบบเศรษฐกิจประเทศและเศรษฐกิจชุมชน มีบทบาทสํา 00000 คัญตอการสรางงานและรายได

ใหกับสังคมและทองถิ่น นอกจากน้ัน ยังมุงเนนการสงเสริ มศักยภาพในการรวมกลุมการพัฒนา

เครือขายวิสาหกิจ (Cluster) ในแตละอุตสาหกรรมเปาหมายใหกับชุมชนและในพื้นที่ เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันสูระดับสากลตอไป ดังนั้น เพื่อใหการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมในภูมิภาคสอดคลองกับแนวคิดขางตน และโครงสรางเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่ ตอบสนอง

ความตองการและเพิ่มศักยภาพทองถิ่น และเกิดการบูรณาการในกระบวนการพัฒนาพื้นที่ 

สํานักงาน สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จึงเห็นสมควรจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม

วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมรายพื้นที่ขึ้น เพื่อรวมกับผูมีสวน เกี่ยวของ (Stakeholder) ในพื้นที่ 

ไดแก ผูแทนภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และกลุมประชาชนในพื้นที่ ในการศึกษาวิเคราะห จุด

แข็ง จุดออน โอกาส ขอจํากัด เพื่อศึกษาศักยภาพและกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร 

มาตรการและจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขาแตละสาขา

อุตสาหกรรมเปาหมายในระดับกลุมจังหวัด  เพื่อใหเปนแนวทางสําหรับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาค

ประชาชนในพื้นที่ในการดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ไปสูเปาหมายความสําเร็จที่

สอดคลองกนั 

หลักการและเหตุผล 
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สถานวิชาการนานาชาติ  มหาวิทยาลัยเชียงให ม  เปนองคกรในกํากับของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ไดรับการคัดเลือกเปนที่ปรึกษาโครงการการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขาจําแนกตามพื้นที่ กลุมภาคเหนือตอนลาง (ตาก สุโขทัย 

อุตรดิตถ พิษณุโลก เพชรบูรณ กําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค และอุ ทัยธานี ) ใหแกสํานักงาน

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

2.     ข้ันตอนการดาํเนินงาน

 จําแนกออกได  7  ขั้นตอน  ดังแสดงไวในภาพที่  1.2   ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

   

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห
ภูมิเศรษฐกิจสําคัญ

ยุทธศาสตรมหภาค

ขั้นตอนที่ 2 

วิเคราะห
สถานภาพ SMEs

โอกาส /ขอจํากัด

จุดแข็ง / จุดออน

Focus Group

 Cluster Mapping

 Mapping of Industries and firm

Vision Mission 
Goal

Strategies 

Program
Project

วัตถุประสงค  กิจกรรม  ผลลัพธ

ตัวชี้วัด  ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ งบประมาณ

 ขั้นตอนที่ 1  ขั้นตอนที่ 2  ขั้นตอนที่ 3  ขั้นตอนที่ 4  ขั้นตอนที่ 5

Workshop

Policy meeting

การเชื่อมโยง Cluster

กระบวนการ กลไก การแปลงแผน

Government

Factor 
Input

condition

Demand
condition

Related and
Supporting 
Industries

Context for
Firm Strategies

and Rivalry

วิเคราะห

สถานภาพปจจุบัน

กําหนด

วัตถุประสงค

การคาดหวังของ

ผูมีสวนไดเสีย

ตําแหนง

การพัฒนา

จัดทําแผน

ปฏิบัติการ

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 7

 
ภาพท่ี 1.2    แสดงขั้นตอนการศึกษาการพัฒนากลุมเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

 ข้ันตอนท่ี 1 รวบรวมและวิเคราะหขอมูลโครงสรางดานภูมิเศรษฐกิจสําคัญ (ภูมิศาสตร 

ประวัติศาสตร สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ) และศักยภาพของจังหวัด 

กลุมจังหวัด และระดับภาคเหนือตอนลาง (ทรัพยากร โครงสรางพื้นฐาน การ ลงทุน การผลิต 

การเงิน การตลาด การขนสง องคกรชุมชน ) ในการสงเสริมการพัฒนากลุมเครือขายวิสาหกิจ 

(Cluster) ของแตละอุตสาหกรรมเปาหมาย 

 ข้ันตอนท่ี 2    สํารวจและรวบรวมขอมูลดานเศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่และขอมูล

สถานการณของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายจังหวั ด และกลุมจังหวัดเปาหมายที่สงเสริม

การพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) ในแตละอุตสาหกรรมเปาหมาย และนําผลการวิเคราะหขอมูล

ที่ไดมาจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายยุทธศาสตรการพัฒนากลุมเครือขายวิสาหกิจ  
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ข้ันตอนท่ี 3  จัดการประชุมกลุมยอย (Focus Group) โดยแบงตาม Cluster ของแตละ

อุตสาหกรรมเปาหมายในพื้นที่ กลุมละ 1 คร้ัง มีผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) 

เขารวมประชุมในทุกจังหวัด เพื่อระดมความคิดเห็นและรวมวิเคราะหศักยภาพและปญหาของแตละ 

Cluster โดยใชตัวแบบรูปเพชร (Diamond Model) ของพอตเตอร 

 

แนวคิด  Michael Porter‘s “Diamond”

กลยุทธกิจการและกลยุทธกิจการและ

คูแขงขันคูแขงขัน

สภาพปจจัยสภาพปจจัย

ปอนเขาปอนเขา
สภาพดานอุปสงคสภาพดานอุปสงค

หนวยงานหนวยงาน

สนับสนุนสนับสนุน
แรงงาน ทรัพยากร

เงินทุน โครงสราง

พื้นฐาน รับชวงผลิต  อุตสาหกรรม

ตนน้ํา กลางน้ํา

การแขงขันระหวางประเทศ

ความตองการ

ขนาด รูปแบบ

คุณภาพ  ปริมาณ

Segment

ภาคธุรกิจหลัก

การแขงขัน

ผูเขามาใหม

 
 

ภาพท่ี 1.3   แสดงตัวแบบรูปเพชรของศาสตราจารยไมเคิล อี พอตเตอร  

 

 ข้ันตอนท่ี 4  จัดทําCluster Mapping ของการพัฒนากลุมเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) มา

ใชในการวิเคราะหขอมูลเชื่อมโยงสูการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมการพัฒนากลุมเครือขาย

วิสาหกจิ (Cluster) ขนาดกลางและขนาดยอมรายพื้นที่  ในแตละอุตสาหกรรมเปาหมาย   (ทั้งระดับ

รายจังหวัดกลุมจังหวัด และระดับภาคเหนือตอนลาง  
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ภาพท่ี 1.4    แสดงกรอบแนวคิดของเครือขาย (Cluster framework) 

 

 ข้ันตอนท่ี 5 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติกา ร (Workshop) พิจารณารางกรอบแผนฯ  เพื่อ

นําเสนอผลการศึกษาเบื้องตน และพิจารณารวมกันถึงขอเสนอการจัดทําแผนปฏิบัติการการสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเกี่ยวกับการพัฒนากลุมเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) ในแตละ

อุตสาหกรรมเปาหมาย  กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมา ยการพัฒนากลุมวิสาหกิจ  ยุทธศาสตร  

เปาหมายแตละยุทธศาสตร มาตรการ และแผนงาน /โครงการ ตลอดจนจัดลําดับความสําคัญของ

แผนงาน/โครงการฯ ของกลุมจังหวัด  

 ข้ันตอนท่ี 6 จัดการประชุมเชิงนโยบาย (Policy Meeting) เพื่อพิจารณาและจัดลําดับ

ความสําคัญของแผนงาน /โครงการระยะสัน้ โ ครงการระยะกลาง และโครงการระยะยาวภายใต

แผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเกี่ยวกับการพัฒนากลุมเครือขายวิสาหกิจ 

(Cluster) ในแตละอุตสาหกรรมเปาหมายของกลุมจังหวัด และระดับ ภาคพื้นที่เปาหมาย ใหแก

ผูบริหารระดับสูงในจังหวัด ผูมีสวนเกี่ยวของ ในระดับนโยบายในจังหวัด และผูมีสวนเกี่ยวของใน

ระดับนโยบายจากสวนกลาง  

 ข้ันตอนท่ี 7 เสนอแนะกระบวนการ /กลไก การแปลงแผนฯสูการปฏิบัติอยางมี

ประสิทธิภาพ 

จากขั้นตอนการดําเนินงานทั้ง 7 ขั้นตอนในจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมตามกลุมเครือขายวิสาหกจิ ไดแผนออกมารวมทั้งสิ้น 10 แผน องคประกอบของ

แตละแผนประกอบดวย จังหวัดที่เกี่ยวของ   ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ งบประมาณ  และปจจัย

แหงความสําเร็จของแผน รายละเอียดของแผนแตละแผนนําเสนอตามกลุมเครือขายวิสาหกิจ 

Leading Sector 

HR  Creativities 
Physical     Connectivity 
Social     Interaction 
Finance  Liquidities 
 

Regional Economic 
foundation 
 

Network of  suppliers 
And Related industries  
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ตารางสรุป
สาระสําคัญ

โครงการเครือขายวิสาห
กิจโลจิสติกส  จังห

วัดพ
ิษ

ณุ
โลกและน

ครสวรรค 

 

ยุท
ธศาสตร 

กลยุท
ธ 

โครงการ 
งบ

ป
ระมาณ

 (ลน
าบ

าท
) 

ยุท
ธศาส

ตรการส
รางคุณ

คา 
กลยุท

ธท่ี
 

1 ศกึษ
าแน

วท
างวาง

ระบ
บ

การขน
ส

ง 

1. 
ศึกษ

าความตองการระบ
บ

การขน
ส

งของกลุมเป
าห

มายท้ั
งใน

ป
ระเท

ศและ

เชื่อมโยงกับ
ตางป

ระเท
ศ 

2 

 
 

2. ศึกษ
าความเห

มาะส
มป

ระเภท
ของการขน

ส
งส

ําห
รับ

ส
ิน

คาแตละชนิ
ด 

4 

 
 

3. อบ
รมความรูดาน

การจัดการการขน
ส

ง 
1 

 
 

4. พ
ัฒ

น
าศูน

ยกลางขน
ส

งตอเน่ื
องห

ลายรูป
แบ

บ
 

10 

ยุท
ธศาส

ตรการเพ
ิ่มคุณ

คา 
กลยุท

ธท่ี
 1 พ

ัฒ
น

าและป
รับ

ป
รุง 

1. ศกึษ
าและป

รบั
ป

รงุกฎระเบี
ยบ

ท
างกฎห

มาย ภาษี
การขน

ส
งและการส

งออก 
1 

 
โครงส

รางพ
ื้น

ฐาน
 

2.ศึกษ
าการป

รับ
ป

รุงและพ
ัฒ

น
าโครงส

รางพ
ื้น

ฐาน
ดาน

การขน
ส

งภายใน
พ

ื้น
ท่ี

 
5 

 
 

จังห
วัดพ

ิษ
ณ

ุโลก 
 

 
 

3. ศึกษ
าการพ

ัฒ
น

าโครงส
รางพ

ื้น
ฐาน

ดาน
การขน

ส
งใน

พ
ื้น

ท่ี
กลุมจังห

วัด 
6 

 
 

ภาคเห
นื
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ักรถป

ลอดภัย 
40 
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าเส
น
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างเศรษ

ฐกิจตะวัน
ออก – ตะวัน

ตก  
7 

 
พ

ัฒ
น

าเส
น

ท
างเครือขายคมน

าคม 
2. ศึกษ

าการพ
ัฒ
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าเส

น
ท

างเศรษ
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นื
อ – ใต 

2 

 
 

3. ศึกษ
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าคมขน
ส

งดวยระบ
บ

รถไฟ
รางคู 

12 
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ัฒ
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าเส
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ท

างบิ
น
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ศและเส
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ท

างบิ
น

ระห
วางป

ระเท
ศ 

10 

ยุท
ธศาส

ตรการส
งมอบ

 
กลยุท

ธท่ี
 1 พ

ัฒ
น

าระบ
บ

ห
วงโซ

 
1. พ

ัฒ
น

ากลุมเครือขายวิส
าห

กิจ (C
luster) ภายใน

ห
วงโซ

ดาน
การขน

ส
ง 

10 

คุณ
คา 

การขน
ส

ง 
2. พ

ัฒ
น

าระบ
บ

ส
ารส

น
เท

ศเพ
ื่อเชื่อมโยงเครือขายภายใน

ห
วงโซ

ดาน
การขน

ส
ง 

1 

 
 

3. จัดต้ังศูน
ยกระจายส

ิน
คา (D

istribution C
enter) 

20 
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รายละเอียดของโครงการมีดังน้ี 

 

1. โครงการศึกษาความตองการระบบการขนสงของกลุมเปาหมายทั้งในประเทศและ

เชื่อมโยงกับตางประเทศ 

2. โครงการอบรมความรูดานการจัดการโลจิสติกส 

3. โครงการศึกษาความเหมาะสมประเภทของโลจิสติกสสําหรับสินคาแตละชนิด 

4. โครงการจัดต้ังศูนยกระจายสินคา (Distribution Center) 

5. โครงการพัฒนากลุมเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) ภายในหวงโซดานโลจิสติกส 

6. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงเครือขายภายในหวงโซดานโลจิสติกส 

7. โครงการพัฒนาศูนยกลางโลจิสติกสตอเน่ืองหลายรูปแบบ  

 (Multimodal Transportation) 

8. โครงการศึกษาและปรับปรุงกฎระเบียบทางกฎหมาย  ภาษีการขนสงและการสงออก 

9. โครงการศึกษาการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน โลจิสติกส ในพื้นที่กลุมจังหวัด

ภาคเหนือตอนลาง 

10. โครงการศึกษาการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน โลจิสติกสภายในพื้นที่

จังหวัดพิษณุโลก 

11. โครงการศึกษาพัฒนาเสนทางเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East - West Economic 

Corridor) 

12. โครงการศึกษาการพัฒนาเสนทางเศรษฐกิจเหนือ – ใต (North - South Economic 

Corridor) 

13. โครงการศึกษาการขยายเครือขายการคมนาคมขนสงดวยระบบรถไฟรางคู 

14. โครงการพัฒนาเสนทางบินภายในประเทศและเสนทางบินระหวางประเทศ 

15. โครงการจัดต้ังจุดพักรถปลอดภัย 
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รายละเอียดโครงการเครือขายวิสาหกิจโลจิสติกส  จังหวัดพิษณุโลกและนครสวรรค 
 

ชื่อโครงการ   โครงการศึกษาความตองการระบบการขนสงของกลุมเปาหมายท้ังใน 

   ประเทศและเชื่อมโยงกับตางประเทศ 

หลักการเหตุผล  

ระบบการขนสงที่เรียกวาโลจิสติกสมีขอบเขตและกิจกรรมที่กวางขวาง การ    พฒันาตอง

ใชเงินลงทุนสูง จึงควรมีการศึกษาความตองการระบบการขนสงเพื่อใหทราบกลุมเปาหมายและ

วัตถุประสงคการพัฒนา เพื่อนําไปจัดทําแผนการพัฒนาตอไป 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อทราบความตองการระบบการข นสงของกลุมเปาหมายทั้งในประเทศและ

เชื่อมโยงกับตางประเทศ  

2. เพื่อสามารถพัฒนาศักยภาพของพื้นที่บริการใหตรงกับความตองการของตลาด 

ตัวชี้วัด  

1. ความสอดคลองของระบบการขนสงกับเปาหมายการพัฒนา 

2. ผลการประมวลขอมูล 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทราบขอมูลความตองการระบบการขนสงข องกลุมเปาหมายทั้งในประเทศและ

เชื่อมโยงกับตางประเทศ 

2. นําขอมูลที่ไดมาพัฒนาระบบการขนสงใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายทั้ง

ในและเชื่อมโยงกับตางประเทศ 

กิจกรรม 

1. จัดต้ังคณะศึกษาความตองการการขนสงของกลุมเปาหมายทั้งในและเชื่อมโยงกับ

ตางประเทศ 

2.  ประสานกบัหน วยงานของรัฐในการใหการสนับสนุนทางดานการเงินและความ

รวมมือในดานตาง ๆ  

3. ประมวลผลขอมูลที่ไดและนํามาประยุกตใชใหตรงตามวัตถุประสงค 

4. เผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารแกผูเกี่ยวของ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 1 ป 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

สถาบันยุทธศาสตรสี่แยกอิน โดจีน หอการคาจังหวัด  สภาอุตสาหกรรมจังหวั  ด 

สถาบนัการศกึษาในจังหวัดพษิณโุลกและจังหวัดนครสวรรค 

งบประมาณ  2 ลานบาท 
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ชื่อโครงการ    โครงการอบรมความรูดานการจัดการการโลจิสติกส 

หลักการเหตุผล  

ในกระแสการเปลี่ยนแปลงที่โลกเขาสูการคาเสรี การบริหารจัดการในเชิง ธุรกิจมี

ความสําคัญมากขึ้น จึงควรที่จะมีการอบรมใหความรูดานการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มทักษะใหแก

กลุมที่มี สวนเกี่ยวของกับระบบโลจิสติกส 

วัตถุประสงค  

เพื่อใหผูประกอบการและผูที่เกี่ยวของมีความรูความเขาใจดานการจัดการการโลจิสติกส 

ตัวชี้วัด  

1. จํานวนผูเขารับการอบรมดานการจัดการการโลจิสติกส 

2. ผลการประเมินระดับทักษะองคความรูที่เพิ่มขึ้น 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูประกอบการและผูท่ีเกี่ยวของมีความรูความเขาใจมากขึ้นในดานการจัดการการ โล

จิสติกส 

2. องคกรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของมีตนทุนดานการบริหารจัดการการขน สงและดานที่

เกี่ยวของอ่ืนๆ ลดลง  

กิจกรรม 

1. จัดหลักสูตรการอบรมดานการจัดการการโลจิสติกส 

2. คัดเลือกวิทยากรที่มีความรูและประสบการณโดยตรงกับ โลจิสติกส พรอมทั้ ง

ประสานงานดานตาง ๆ 

3. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารแกผูเกี่ยวของ 

4. จัดฝกอบรมและทดสอบความรู 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   

สถาบันการศึกษา  หอการคาจังหวัด  สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  ในจังหวัดพษิณโุลกและ 

นครสวรรค ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 และภาคที่ 3 

งบประมาณ  1 ลานบาท 
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ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาความเหมาะสมประเภทของการโลจิสติกสสําหรับสินคาแต

ละชนิด 

หลักการเหตุผล  

การขนสงมีหลายประเภท เชน ทางรถยนต  รถบรรทุก รถไฟ ทางเรือ แตละประเภทมี

ลักษณะเฉพาะและมีความเหมาะสมกับสินคาแตละชนิด จึงควรมีการศึกษาความเหมาะสมประเภท

ของโลจิสติกส สําหรับสินคาแตละชนิดเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการลงทุนและในเชิงพาณิชย ที่

นําไปสูความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจได 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อทราบประเภทของ โลจิสติกส ที่เหมาะสมกับสินคาแตละชนิดใหสอดคลองกับ

ความตองการผูประกอบการแตละประเภทไดอยางเหมาะสม  

2. เพื่อลดตนทุนโลจิสติกสจากการเลือกประเภทโลจิสติกสที่เหมาะสม 

ตัวชี้วัด  

1. ความสอดคลองของประเภทโลจิสติกสกับประเภทสินคา 

2. ผลการประมวลขอมูล 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ประเภทของโลจิสติกสที่เหมาะสมกับสินคาแตละชนิด  

2. เพื่อที่ผูประกอบการจะสามารถนําขอมูลไปใชเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการและ

ลดตนทนุในโลจิสติกสไดอยางเหมาะสม 

กิจกรรม 

1. จัดต้ังคณะศึกษาความเหมาะสมของประเภทของโลจิสติกสสําหรับสินคาแตละชนิด 

2. ประสานงานกับหนวยงานของรัฐและเอกชนในการใหการสนับสนุนทางดาน

การเงินและความรวมมือดานขอมูลที่เกี่ยวของตาง ๆ  

3. ประมวลผลขอมูลที่ไดและนํามาประยุกตใชใหตรงตามวัตถุประสงค 

4. เผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารแกผูเกี่ยวของ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 1 - 2 ป 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

สถาบันยุทธศาสตรสี่แยกอินโดจีน  หอการคาจังหวัด  สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  

สถาบนัการศกึษาในจังหวัดพษิณโุลกและ นครสวรรค  

งบประมาณ  4 ลานบาท 
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ชื่อโครงการ    โครงการจัดตั้งศูนยกระจายสินคา (Distribution Center) 

หลักการเหตุผล  

ศูนยกระจายสินคาเปนหนึ่งในหวงโซของระบบ โลจิสติกส  ทีจ่ะชวยลดตนทนุและ               

ลดรอบระยะเวลาในการสงมอบสินคา อีกทั้งยังชวยในการลดความลาสมัยหรือเนาเสียหายของตัว

สินคา จึงควรมีการจัดต้ังศูนยกระจายสินคาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อลดตนทุนในการขนสงสินคาและบริการอันที่จะทําใหตนทุนในการผลิตสินคา

และบริการลดลง เนื่องจากไมตองมีคลังสินคา ปองกันการลาสมัยของสินคา หรือความผันผวนของ

สินคา  

2. เพื่อลดระยะเวลาของการสั่งซื้อสินคา(Lead Time) 

ตัวชี้วัด  

1. % ตนทุนการขนสงที่ลดลง 

2. % ระยะเวลาการสั่งซื้อสินคาที่ลดลง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สามารถจัดหาพื้นที่ศูนยกระจายสินคา ไดอยางเหมาะสม 

2. สามารถออกแบบพื้นที่ศูนยกระจายสินคาใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 

สอดคลองกับความ ตองการของผูใชบริการศูนยกระจายสินคา 

3. ตนทุนการขนสงของผูประกอบการลดลง 

4. เกิดการรวมตัวของผูประกอบการเพื่อจัดหาวัตถุดิบและกระจายสินคารวมกัน 

5. ทําใหผูประกอบการสนใจเขามาลงทุนทางดาน Logistics มากขึ้น 

6. ทําใหเกิดธุรกิจสงออกในจังหวัดพิษณุโลกมีมากขึ้น 

7. แสดงใหเห็นถึงโอกาสในการสรางงา น และสรางรายไดใหกับประชาชนจังหวัด

พิษณุโลก 

8. เกิดการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 

กิจกรรม 

1. ศึกษาประโยชน สถานที่ต้ัง ความพรอม และออกแบบศูนยกระจายสินคา 

2. เผยแพรประชาสัมพันธใหผูสนใจลงทุนศูนยกระจายสินคา 

3. เตรียมความพรอมดานการกอสราง บุคลากร และกระจายขอมูล 

4. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารแกผูเกี่ยวของ 
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5. ศึกษาการจัดต้ังศูนยกระจายสินคา ทําหนาที่เก็บรักษาสินคาและกระจายสินคาอยาง

รวดเร็ว ทําใหผูประกอบการเกิดการประหยัด และสินคาเกิดการชํารุดเสียหายนอยลง ลดจํานวนคร้ัง

ของการเคลื่อนยายสินคา จากการใชระบบทันเวลาพอดี (Just –in-time system) สามารถสงสินคาได

หลากหลายประเภท  

ระยะเวลาดาํเนินการ 2 ป 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   

สถาบันยุทธศาสตรสี่แยกอินโดจีน หอการคา  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดในจังหวัด

พิษณุโลกและ นครสวรรค 

งบประมาณ  20 ลานบาท 
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ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนากลุมเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) ภายในหวงโซดานโลจิสติกส 

หลักการเหตุผล  

ยุทธศาสตรการแขงขันในกระแสโลกาภิวัตนจะอาศัยการรวมกลุมในพื้นที่เปนเครือขาย

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในกรแขงขัน ในการเพิ่มผลิตภาพและสรางนวัตกรรมในพื้นที่ จึงควรที่จะ

มีการพัฒนากลุมเครือขายวิสาหกิจดานโลจิสติกสขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตรการแขงขัน 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อสรางความเขมแข็งแกผูเกี่ยวของ (Stakeholders) ในหวงโซ ใหแตละฝายมี

ความรูความเขาใจและมีเปาหมายรวมกัน  

2. เพื่อสรางความแข็งแกรงใหกับอุตสาหกรรมของตน 

ตัวชี้วัด  

1. ระดับความรวมมือของผูเกี่ยวของ (Stakeholders) ในหวงโซ 

2. จํานวนกิจกรรมภายในกลุมและระหวางกลุม 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. Cluster ที่มีความเขมแข็ง สามารถตอบสนองความตองการแกผูที่เกี่ยวของทั้งหมด  

2. สรางมูลคาเพิ่มแกผลิตภัณฑและการบริการ และสามารถแขงขันกับนานาประเทศได 

กิจกรรม 

1. ใหความรูและขอมูลดาน Cluster ความสําคัญของ Cluster และประโยชนที่จะไดจาก 

Cluster ใหแกผูที่เกี่ยวของในธุรกิจน้ัน ๆ ทราบ 

2. จัดการรวมกลุมของผูที่เกี่ยวของในธุรกิจน้ัน ๆ  

3. จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธและความเชื่อมโยงทางธุรกิจในเบื้องตน 

4. พฒันาใหเปน Cluster ที่เขมแข็งตอไปในอนาคต 

ระยะเวลาดาํเนินการ 3 ป 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

สถาบันยุทธศาสตรสี่แยกอินโดจีน  หอการคาจังหวัด  สภาอุตสาหกรรมจังหวั ด

สถาบันการศึกษาในจังหวัดพษิณโุลกและ นครสวรรค  

งบประมาณ  10 ลานบาท 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงเครือขายภายในหวงโซ

ดาน โลจิสติกส 

หลักการเหตุผล  

ความเขมแข็งและการเชื่อมโยงความรวมมือในหวงโซดาน โลจิสติกส ที่สําคัญคือ

สารสนเทศ  ซึ่งโลกกําลังเขาสู ยุคของขาวสาร  จึงควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยง

ขาวสารของกิจกรรมตางในหวงโซเขาดวยกัน 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อเชื่อมโยงขอมูลของหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของเพื่อที่จะใชประโยชนจาก

ขอมูลรวมกัน  

2. เพื่อสรางความสัมพันธระหวางหนวยงานหรือองคกรดังกลาว 

ตัวชี้วัด  

1. ระดับการเชื่อมโยงขอมูลของหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ  

2. ระดับความสัมพันธระหวางหนวยงานหรือองคกร 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลขาวสารใหผูที่เกี่ยวของสามารถใช

ประโยชนของขอมูลรวมกัน   

2. สรางความเชื่อมั่นและความสัมพันธที่ดีระหวางกันในเครือขาย 

กิจกรรม 

1. เก็บขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เครือขายที่เกี่ยวของ เพื่อการจัดทํา

ระบบฐานขอมูล 

2. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเพื่อขอความรวมมือและกระจายขาว 

3. เชื่อมโยงเครือขายผานระบบสารสนเทศ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 1 ป 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

สถาบันยุทธศาสตรสี่แยกอินโดจีน  หอการคาจังหวัด  สภาอุตสาหกรรมจังหวั ด

สถาบนัการศกึษาในจังหวัดพษิณโุลกและ นครสวรรค  

งบประมาณ  1 ลานบาท 
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ชื่อโครงการ  โครงการการพฒันาศนูยกลางโลจสิตกิสตอเน่ืองหลายรูปแบบ (Multimodal 

Transportation) 

หลักการเหตผุล  

โลจิสติกส เขามามีบทบาทอยางสําคัญในโลกของการคาเสรีที่มีการเช่ือมโยงถึงกัน ดวย

ระบบโลจิสติกสที่มีหลายรูปแบบและหลายประเภท จึงควรมีการพัฒนาศูนยกลาง โลจิสติกสตอเน่ือง

หลายรูปแบบเพื่อใหเปนระบบในเชิงบูรณาการ 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อสรางระบบโลจิสติกสที่เปนระบบและมีการใชประโยชนอยางเต็มประสิทธิภาพ  

2. เพื่อวางแผนการจัดการดานเสนทางการเดินทางและที่ตั้งสําหรับศูนยกลาง โลจิสติกส

ตอเน่ืองหลายรูปแบบ 

ตัวชี้วัด  

1. รูปแบบโลจิสติกสตอเน่ือง 

2. แผนการจัดการดานเสนทางการเดินทาง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

ศูนยกลางโลจิสติกสตอเน่ืองหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) ที่จะชวยกระตุน

เศรษฐกิจภายในพื้นที่ และประเทศโดยรวม 

กิจกรรม 

1. ศึกษาการสรางความพรอมของระบบขนสงทางรถไฟที่มีประสิทธิภาพ  เชน การสราง

ระบบรถไฟรางคู หรือ การปรับปรุงตูขนสงสินคาและผูโดยสารใหมีความสะดวกและปลอดภัยมากข้ึน 

รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดเวลาการขนถายสินคาของระบบราง 

2. ศึกษาการพฒันาการเช่ือมโยงระบบ โลจิสติกสหลายรูปแบบเขาดวยกัน อาทิ การสราง

ทางรถไฟ เช่ือมตอกับสนามบิน หรือการจัดทารถโดยสารเช่ือมโยงจากสถานีรถไฟหลัก  หรือสรางทาง

รถไฟไปเช่ือมตอถึงทาเรือนํ้าลึก 

3. วางแผนการจัดการดานเสนทางและที่ตั้งของศูนยกลางขนสงตอเน่ือง โดยกําหนดให

สถานีรถไฟ สถานีขนสงผูโดยสาร ทาอากาศยานอยูในพื้นที่เดียวกัน เพื่อสามารถเช่ือมโยงการขนสง

ทุกประเภทเขาดวยกัน 

ระยะเวลาดาํเนินการ 3 ป 

หนวยงานที่รับผิดชอบ  

สถาบันยุทธศาส ตรสี่แยกอินโดจีน  ขนสงจังหวัด  หอการคาจังหวัด  สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

สถาบันการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกและ นครสวรรค  การรถไฟแหงประเทศไทย กรมเจาทา 

กระทรวงคมนาคม 

งบประมาณ  10 ลานบาท 
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ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาและปรับปรุงกฎระเบียบทางกฎหมาย ภาษีการขนสง 

และการสงออก 

หลักการเหตุผล  

ในกระแสการเปลี่ยนแปลงที่โลกเขาสูตลาดการคาเสรี จึงเกิดกฎ ระเบียบทางการคา

ใหมๆ ความรูดานกฎหมาย และการคา โดยเฉพาะระบบภาษี มีความสําคัญมากขึ้น จึงควรที่จะมี

การศึกษาและปรับปรุงกฎระเบียบ ภาษีใหเอ้ืออํานวยแกกลุมธุรกิจการขนสง 

วัตถุประสงค 

1. เพือ่ลดขัน้ตอนในการขนสงใหเกดิความรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ  

2. เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหสูงขึ้น และมีตนทุนสินคาที่ตํ่าลง 

ตัวชี้วัด   

ความเหมาะสมของระบบโครงสรางภาษีที่เอ้ือตอการขนสง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. กฎระเบียบทางกฎหมายและภาษีดานการขนสง และการสงออกที่เอ้ือประโยชนตอ

ผูประกอบการในการขนสงสินคา  

2. ใหสามารถดําเนินการขนสงไดอยางเร็ว และชวยลดตนทนุในการบริหารจัดการ  

กิจกรรม 

1. จัดต้ังคณะศึกษาความเปนไปไดในการขอปรับปรุงกฎระเบียบทางกฎหมาย ภาษีดาน

การขนสงและการสงออก 

2. ประสานงานกับหนวยงานของรัฐ ในการขอปรับปรุงกฎระเบียบทางกฎหมายและ

ภาษีดานการขนสงและการสงออก 

3. เผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารแกผูเกี่ยวของ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 1 ป 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

สรรพากรจังหวัด สถาบันยุทธศาสตรสี่แยกอินโดจีน หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรม

จังหวัด พาณิชยจังหวัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ในจังหวัดพษิณโุลกและ นครสวรรค  

งบประมาณ  1 ลานบาท 
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ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานโลจิสติกสในพื้นท่ีกลุม

จังหวัดภาคเหนือตอนลาง 

หลักการเหตุผล  

โครงสรางพื้นฐานเปนปจจัยสนับสนุนในการพัฒนาธุรกิจ  มีสวนในการสรางความ

ไดเปรียบในการแขงขันใหกับกิจกรรมหลักโดยตรงในอุตสาหกรรมเปาหมายในการพัฒนา  จึงควร

มีการสงเสริมใหมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อพัฒนาดานโลจิสติกสขึ้น 

วัตถุประสงค 

สรางถนนเชื่อมโยงกลุมจังหวัดเปน 4 ชองทางจราจรเพื่อเพิ่มศักยภาพดานการขนส งและ

โครงสรางพื้นฐานทางดานโลจิสติกส  

ตัวชี้วัด  

ผลการศึกษาการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน โลจิสติกส ในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

เสนทางถนน 4 ชองทางการจราจร จะสงผลใหการเดินทางดวยรถยนต  เชื่อมโยงระหวาง

ภาคเหนือตอนบน ผานจังหวัดพิษณุโลกสูภาคกลาง และภาคอีสานมีความคลองตัวมากยิ่งขึ้น  ทําให

การขนสงทั้งผูโดยสารและสินคาเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  

กิจกรรม 

1. จัดต้ังกลุมดําเนินการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานโลจิ

สติกสในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 

2. เสนอรายงานแกผูที่มีอํานาจเกี่ยวของเพื่ออนุมัติงบประมาณ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 3 ป 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

สถาบันยุทธศาสตรสี่แยกอินโดจีน  หอการคาจังหวัด  สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัด ทางหลวงจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัด  ในจังหวัดพษิณโุลกและ  

นครสวรรค  

งบประมาณ  6 ลานบาท 
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ช่ือโครงการ  โครงการศึกษาการปรบัปรงุและพฒันาโครงสรางพืน้ฐานดานโลจิสติกสภายใน

พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 

หลักการเหตุผล  

โครงสรางพื้นฐานเปนปจจัยสนับสนุนในการพัฒนาธุรกิจ  มีสวนในการสรางความไดเปรียบ

ในการแขงขนัใหกบักิจกรรมหลักท่ีเปนเปาหมายการพัฒนา จังหวัดพิษณุโลกเปนท่ีต้ังเชิงยุทธศาสตรของ

โครงการสี่แยกอินโดจีน จึงควรมีการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อใหมีความพรอมในการรองรับการพัฒนาท่ี

จะตามมา 

วัตถุประสงค 

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน โลจิสติกส ภายในจังหวัดพิษณุโลก โดยการ

ปรับปรุงและขยายเสนทางเล่ียงเมืองเพื่อลดปญหาการจราจรติดขัดในเขตเมือง  

2. เพื่อใหเกิดความสะดวกในการขนสงสินคาเขาสูสนามบิน และรองรับปริมาณการขนถาย

สนิคาในอนาคต 

ตัวช้ีวัด  

ผลการศึกษาการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน โลจิสติกส ภายในพื้นท่ีจังหวัด

พิษณุโลก 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. การเชื่อมโยงเสนทางการคมนาคมในกลุมจังหวัด ภูมิภาค และตางประเทศ ท่ีตัดผาน

จังหวัดพิษณุโลก จะสงผลทําใหท่ีต้ังของจังหวัดมีศักยภาพ และจากความพรอมของโครงสรางพื้นฐานท่ีมี

อยู ทําใหเกิดการสรางฐานเศรษฐกิจใหมโดยการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับนานาชาติท่ีผานชายแดน  

2. เปนจุดรองรับและเชื่อมโยงการคา การผลิต  การตลาด  อุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  และ          

การทองเท่ียวทําใหจุดตัดบริเวณจังหวัดพิษณุโลกเปนศูนยกลางการคมนาคม 

กิจกรรม 

1. ศึกษาการกอสรางขยายชองจราจร 2 สายทาง คือ 

1.1 ทางเล่ียงเมืองพิษณุโลกดานทิศใต 

1.2 พิษณุโลก – วังทอง 

2. ศกึษาการกอสรางทางแนวใหม 3 สายทาง คือ 

2.1 พิษณุโลก – วัดจุฬามณี (สามแยกแมคโคร) 

2.2 สาย 12 (สามแยกเรอืนแพ) – บรรจบสาย 12 (เล่ียงเมืองพิษณุโลกดานเหนือ) 

2.3 สนามบินใหม – บรรจบสาย 12 

ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป 

หนวยงานที่รับผิดชอบ  

สํานักงานจังหวัด สถาบันยุทธศาสตรสี่แยกอินโดจีน  หอการคาจังหวัด  สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

ในจังหวัดพิษณุโลก  

งบประมาณ  5 ลานบาท 
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ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาพัฒนาเสนทางเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East - 

West Economic Corridor) 

หลักการเหตุผล  

การเปดการคาเสรีทําใหเกิดความรวมมือระหวาง ประเทศ ภาคเหนือตอนลางถือเปน                

จุดยุทธศาสตรทางพื้นที่ที่จะเชื่อมโยงพื้นที่ตะวันออกเขากับพื้นที่ตะวันตกเพื่อเสริมสรางความเจริญ

ทางเศรษฐกิจจึงควรมีการศึกษาพัฒนาการขนสงและเสนทางเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ขึ้น  

วัตถุประสงค 

 เพื่อสรางความรวมมื อระหวางประเทศ และความเจริญทางเศรษฐกิจ โดยมุงเนน                   

การพัฒนาการขนสงและเสนทางเศรษฐกิจ (Economic Corridor) การสื่อสาร การแลกเปลี่ยน

พลังงาน การคาขามพรมแดน การจัดการการลงทุน และสงเสริมการลงทุนภาคเอกชน ของประเทศ

ในกลุมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงตอนลางทั้ง 6 ประเทศ (กัมพูชา จีน ลาว พมา เวียดนาม และ ไทย) 

ตัวชี้วัด  

 ผลการศึกษาพัฒนาเสนทางเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เชื่อมโยงเขากับเสนทางเศรษฐกิจเหนือ – ใตที่จังหวัดพิษณุโลก เสนทางเศรษฐกิจ

ตะวันออก -  ตะวันตก 

2. เปนจุดเชื่อมตอทางยุทธศาสตรเพียงจุดเดียวที่สามารถเชื่อมโยงเสนทางเศรษฐกิจทั้ง 

2 เสนเขาดวยกนั  

กิจกรรม 

1. จัดต้ังกลุมดําเนินการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของในการพัฒนาเสนทางเศรษฐกิจ

ตะวันออก - ตะวันตก (East - West Economic Corridor) 

2. นําขอมูลที่ไดมาพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการและโค รงสรางอ่ืน ๆ ในพื้นที่ให

สอดคลองกับการสรางความเจริญดานตาง ๆ ของกลุมประเทศ 

3. ศึกษาการสรางความรวมมือกับประเทศตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 3 ป 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

สถาบันยุทธศาสตรสี่แยกอินโดจีน หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัด ทางหลวงจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัด  ในจังหวัดพิษณุโลก  สํานักงาน

พัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือ 

งบประมาณ  7 ลานบาท 
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ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาการพัฒนาเสนทางเศรษฐกิจเหนือ -  ใต (North - South 

Economic Corridor) 

หลักการเหตุผล   

การเปดการคาเสรี และการที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาความรวมมือและเชื่อมโยงการคากับ

ประเทศเพื่อนบาน จึงมีนโยบายกําหนดใหมีเสนทางการการคมนาคมขนสงภายในประเทศที่

เชื่อมโยงกับเสนทางเศรษฐกิจเหนือ -  ใต จะเร่ิมตนที่จุดผานแดนที่จังหวัดเชียงราย ผานเขามาที่

จังหวัดพิษณุโลก และเลยไปจนถึง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเสนทางการคมนาคมขนสง ดังกลาวนี้จะ

เชื่อมกับเสนทางเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตกที่จังหวัดพิษณุโลก  จึงควรมีการศึกษาการพัฒนา

เสนทางเศรษฐกิจเหนือ-ใต ที่จะเชื่อมโยงเขากับเสนทางเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 

วัตถุประสงค 

เพื่อสรางความรวมมือระหวา งประเทศ และความเจริญทางเศรษฐกิจ โดยมุงเนนการ

พัฒนาการขนสงและเสนทางเศรษฐกิจ (Economic Corridor) การสื่อสาร การแลกเปลี่ยนพลังงาน 

การคาขามพรมแดน การจัดการการลงทุน และสงเสริมการลงทุนภาคเอกชน ของประเทศในกลุม

อนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงตอนลางทั้ง 6 ประเทศ (กัมพูชา จีน ลาว พมา เวียดนาม และ ไทย) 

ตัวชี้วัด  

 ผลการศึกษาการพัฒนาเสนทางเศรษฐกิจเหนือ - ใต 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. การพัฒนาเสนทางเศรษฐกิจเหนือ -  ใต จะชวยใหประเทศไทย และประเทศเพื่อน

บานสามารถเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหมากขึ้น ไมวาจะเปนเร่ืองของการคาขาย ก ารทองเที่ยว 

การศึกษา และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตอกัน  โครงการพัฒนาเสนทางเศรษฐกิจ เหนือ -  ใต 

เร่ิมตนที่เมืองคุนหมิง ประเทศจีนลงมาตอนใต ผานประเทศลาว พมา และสิ้นสุดที่กรุงเทพฯ 

ประเทศไทย 

2. จะเปนถนนเสนหลักที่เชื่องโยงเมืองเศรษฐกิจทางตอนเหนือของประเทศไทยและ

ตอนใตของจีน  รวมทั้งเปนเสนทางตัดผานเขาสูเมืองเมาะละแมงประเทศพมา และตัดผานประเทศ

เวียดนาม ผานเมืองฮานอย และสิ้นสุดที่เมืองไฮฟอง ซึ่งเปนเมืองทาทางทะเล  
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กิจกรรม 

1. จัดต้ังกลุมดําเนินการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของในการพัฒนาเสนทางเศรษฐกิจเหนือ- ใต 

(North - South Economic Corridor) 

2. นําขอมูลที่ไดมาพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการและโครงสรางอ่ืน ๆ ในพื้นที่ให

สอดคลองกับการสรางความเจริญดานตาง ๆ ของกลุมประเทศ 

3. ศึกษาการสรางความรวมมือกับประเทศตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

ระยะเวลาดําเนินการ  3  ป 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

สถาบันยุทธศาสตรสี่แยกอินโดจีน หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัด ทางหลวงจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัด  ในจังหวัดพษิณโุลกและ 

นครสวรรค สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือ  

งบประมาณ  2 ลานบาท 
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ชื่อโครงการ   โครงการศึกษาการขยายเครือขายการคมนาคมขนสงดวยระบบรถไฟรางคู 

หลักการเหตุผล  

ระบบการขนสงทางรถไฟเปนระบบการขนสงที่มีตนทุนตํ่าและมีความเปนสากล

สามารถ เชื่อมโยงการขนสงพื้นที่ตางๆเขาดวยกันได จากการที่ภาคเหนือตอนลางเปนพื้นที่

ยุทธศาสตร  ความรวมมือทางเศรษฐกิจแ ละมีระบบการขนสงทางรถไฟอยูแลว จึงควรมีการศึกษา

การขยายเครือขายการคมนาคมขนสงดวยระบบรถไฟรางคูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนสง 

วัตถุประสงค  

เพื่อการเชื่อมโยงกับโครงการพัฒนาเสนทางเศรษฐกิจเหนือ -  ใต (North - South 

Economic Corridor) และโครงการพัฒนาเสนทางเ ศรษฐกิจตะวันออก -  ตะวันตก (East - West 

Economic Corridor)  

ตัวชี้วัด   

ผลการศึกษาการขยายเครือขายการคมนาคมขนสงดวยระบบรถไฟรางคู 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

เชื่อมโยงเครือขายการคมนาคมขนสงดวยระบบรถไฟรางคูภายในประเทศ และใหเกิด

การเชื่อมตอไปยังประเทศเพื่อนบาน โดยมีจังหวัดพิษณุโลกเปนศูนยกลาง  

กิจกรรม 

1. จัดต้ังกลุมศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของในการขยายเครือขายการคมนาคมขนสงดวยระบบ

รถไฟรางคู 

2. เสนอรายงานแกผูที่มีอํานาจเกี่ยวของเพื่ออนุมัติงบประมาณ 

3. ศึกษาการดําเนินการกอสราง 

ระยะเวลาดาํเนินการ 3 ป 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   

 สาํนักงานจังหวัด สถาบันยุทธศาสตรสี่แยกอินโดจีน หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรม

จังหวัด  ในจังหวัดพิษณุโลก และ นครสวรรค การรถไฟแหงประเทศไทย  สาํนักงานพฒันา

เศรษฐกจิภาคเหนือ 

งบประมาณ 12 ลานบาท 
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ชื่อโครงการ  โครงการพฒันาเสนทางบนิภายในประเทศและเสนทางบนิระห วาง

ประเทศ 

หลักการเหตุผล  

ระบบการขนสงทางอากาศเปนระบบการขนสงที่มีการขยายตัวเร็วและมีความเปนสากล

สามารถเชื่อมโยง การขนสงเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ตางๆได จากการที่ภาคเหนือตอนลางเปนพื้นที่

ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจและมีระบบการขนสงทางอากาศอยูแลว จึง ควรมีการศึกษา

พัฒนาเสนทางบินภายในประเทศและเสนทางบินระหวางประเทศ 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อผลักดันใหสายการบินพาณิชยทั้งภายในประเทศและนอกประเทศหันมาใช

สนามบินพิษณุโลกในการเปนประตูสูภาคเหนือและอีสาน โดยไมตองผานสนามบินกรุงเทพฯ และ

สนามบินสุวรรณภูมิในอนาคต  

2. เพือ่ขนสงสินคาอุตสาหกรรมและการเกษตร โดยการสอดรับกับของโครงขายทางบก 

ตัวชี้วัด  

1. จํานวนเสนทางการบินที่เพิ่มขึ้น 

2. ปริมาณขนสงผูโดยสารเดินทางและสินคาเพิ่มขึ้น 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เสนทางบินสากลที่บินผานพิษณุโลก ชื่อเรียกเสนทางบิน G 473 

2. เสนทางบินภายในประเทศทีบ่ินผานพิษณุโลก 

กิจกรรม  

1. จัดต้ังกลุมดําเนินการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของในการพัฒนาเสนทางบินภายในประเทศ

และเสนทางบินระหวางประเทศ 

2. เสนอรายงานแกผูที่มีอํานาจเกี่ยวของเพื่ออนุมัติงบประมาณ 

3. ดําเนินการกอสราง 

ระยะเวลาดาํเนินการ   1 ป 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   

 สํานักงานจังหวัด สถาบันยุทธศาสตรสี่แยกอินโดจีน หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรม

จังหวัดในจังหวัดพิษณุโลก และ นครสวรรค การทาอากาศยานแหงประเทศไทย สํานักงานพัฒนา

เศรษฐกิจภาคเหนือ 

งบประมาณ  10 ลานบาท 
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ชื่อโครงการ   โครงการจัดตั้งจุดพักรถปลอดภัย 

หลักการเหตุผล  

การจราจรขนสงทางบกเปนที่นิยมมากขึ้น มีความหนาแนนมากขึ้นและเกิดอุบัติเหตุและ

ความไมปลอดภัยบอยคร้ัง มีสถิติแนวโนมสูงขึ้น จึงควรมีโครงการพัฒนาจัดต้ังจุดพักรถปลอดภัย

เพื่อลดอุบัติเหตุและเปนที่พักผอนหยุดพักของผูเดินทางขับขี่ยวดยานได 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อเปนจุดพั กผอนเปลี่ยนอิริยาบถของผูขับขี่ยานพาหนะ และผูโดยสารทําใหลด

โอกาสการเกิดอุบัติเหตุจากความเหนื่อยลาของผูขับขี่ยานพาหนะและเพื่ออํานวยความสะดวก

ใหกับผูที่สัญจร  

2. เพื่อใชเปนแหลงเผยแพรขอมูลขาวสาร อาทิ ขอมูลการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด

ภาคเหนือตอนลาง ขอมูลขาวสารทางหลวง และใชเปนจุดเผยแพรสินคาพื้นเมืองของทองถิ่น  

ตัวชี้วัด  

1. จํานวนอุบติัเหตุบนทองถนนลดลง 

2. การรับรูขอมูลทางเศรษฐกิจของจังหวัด 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. มีพื้นที่พักรถปลอดภัย สําหรับจังหวัดพิษณุโลก ไดอยางเหมาะสม โดยไดรับการ

ออกแบบพื้นที่พักรถปลอดภัย   

2. ลดความเสี่ยงดานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากความเหน่ือยลาของผูขับขี่ยานพาหนะ  

กิจกรรม 

1. จัดต้ังกลุมดําเนินการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของในการจัดต้ังจุดพักรถปลอดภัย พรอมทั้ง

ขั้นตอนการออกแบบและประสานงานตาง ๆ  

2. เสนอรายงานแกผูที่มีอํานาจเกี่ยวของเพื่ออนุมัติงบประมาณ 

3. ดําเนินการกอสราง 

ระยะเวลาดาํเนินการ โครงการระยะสัน้ 1 - 5 ป โครงการระยะยาว 6 - 10 ป 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

ทางหลวงจังหวัด ในจังหวัดพษิณโุลกและ นครสวรรค 

งบประมาณ  40 ลานบาท 

 

 




