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1. ศักยภาพจังหวัดมกุดาหารในระดับภาพใหญ (MACRO) 

           จังหวัดมุกดาหารเปนจังหวัดศูนยกลาง ทีม่หาอํานาจทางเศรษฐกิจโลก คือ ประเทศจีน ประเทศญี่ปุน 
ใหความสําคัญกับการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  เพื่อผลประโยชนในดานการคนหาทรัพยากร 
การคาการลงทุนของตนเอง  ประกอบกับประเทศไทยเปนประเทศที่ใหความสําคัญกับการสงออก เนื่องจาก
เปนชองทางหลักในการหารายไดเขาประเทศ  ซึ่งการคาชายแดนนับวันยิ่งจะทวีความสําคัญมากขึ้นๆ เนื่องจาก
มีมูลคาการสงออกอยูในระดับสูงในแตละป  และการที่ประเทศ สปป.ลาว ซึ่งเปนประเทศเพื่อนบานที่อุดมไป
ดวยทรัพยากรแร อาทิเชน ทองคํา และแรอื่นๆ  พลังงานไฮโดรอิเลคทริก (เขื่อนไฟฟา) ทรัพยากรปาไม แตก็
เปนประเทศที่ไมมีทางออกทะเล (LAND LOCK)  ซึ่งประเทศตางๆ ที่เขามาแสวงหาทรัพยากรจําเปนตองมี
ชองทางนําเขาและสงออกทรัพยากรตางๆ ออกไป อาทิเชน ประเทศจีน ที่เขามาทําเหมืองแรทองคํา 
จําเปนตองนําเขาพลังงานเชื้อเพลิง เครื่องจักรกลหนัก สารเคมี แรงงาน ฯลฯ จากไทย และสงออกแรทองแดง 
ซึ่งสกัดจากทองคํา เขาสูประเทศไทยไปยังทาเรือน้ําลึกแหลมฉบัง ทาเรือกรุงเทพฯ เพื่อสงออกไปยังประเทศที่
สาม ตอไป ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ ไดใชชองทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงที่ 2  ณ จังหวัดมุกดาหารเปน
ชองทางหลักที่สําคัญ 
     นโยบายทางดานเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญท่ีมีผลตอประเทศไทยและจังหวัดมุกดาหาร 
     1. ประเทศจีน  
         ประเทศจีนเปนประเทศขาดใหญมีประชากรจํานวนมาก และมีระดับการผลิตอยูในระดับที่สูง จึง
จําเปนตองนําเขาทรัพยากรจํานวนมากจากที่ตางๆ ทุกมุมโลก หนึ่งในนั้นคือประเทศ ในกลุม CLMV 
(Cambodia Laos Myanmar Vietnam)  ซึ่งเปนกลุมประเทศทีม่ีทรัพยากรธรรมชาติอยูมากมาย หลากหลาย 
และสามารถเชื่อมตอการขนสงทางบก ถึงประเทศจีนไดโดยตรง ประเทศจีนไดมีนโยบายทําเสนทางรถไฟผา
ภูมิภาคนี้ ในกลุม CLMV นี้ เรียกวา นโยบาย 1 แกน 2ปก โดยมีศูนยกลางการขนสงอยูที่เมืองคุณหมิง 
ประเทศจีน  จากนั้นไดทุมงบประมาณเปนจํานวนมากในการสรางทางรถไฟเขาสูประเทศตางๆ ในทั้ง 4 
ประเทศ รวมถึงประเทศไทยดวย   โดยเสนทางรถไฟนโยบายของประเทศจีน – ไทย ที่ใกล จังหวัดมุกดาหาร



ที่สุดคือเสนทางรถไฟ  ที่เชื่อมตอระหวางคุณหมิง – กรุงเทพฯ ผานมาทางจังหวัดหนองคาย โดยสถานีที่ใกล
ที่สุดคือ สถานีจังหวัดขอนแกน และอีกสายคือ สถานีที่เชื่อมระหวางคุณหมิง กรุงเทพฯ ที่มาทางเวียดนามที่ 
ฮานอย กวางตรี ลาวบาว เขาสู สปป.ลาว ที่ แขวงสะหวันนะเขต ลงไตเขาแขวงปากเซ เขากัมพูชา แลวเขาไทย 
ที่สระแกว เขากรุงเทพฯ โดยมีสถานีที่ใกลจังหวัดมุกดาหารที่สุดคือ สถานีสะหวันนะเขต สปป.ลาว  เพื่อเปน
เสนทางเขาเมืองการเขามาแสวงหาทรัพยากร สามารถขนไดทั้งคนและสินคาจํานวนมากในอนาคต    
           การพัฒนาภายใตกรอบ PBGEC เปนการพัฒนาศักยภาพของโครงขายการคมนาคมขนสงและการ 
เชื่อมโยงโลจิสติกสซึ่งเนนการพัฒนาเมืองหนานหนิง   ใหสามารถเชื่อมตอกับอาเซียนไดสะดวกมากขึ้นและมี
การ พัฒนาการขนสงทางทะเลและทาเรือน้ําลึกที่เชื่อมตอโดยตรงเขากับการขนสงระบบราง (รถไฟ) เพื่อ
กระจายสินคาไป ยังมณฑลอื่นๆ ของจีน นอกจากนี้ทาเรือน้ําลึกยังเปนตัวเชื่อมโยงระหวางกวางซี กับกลุม
ประเทศอาเซียน เชน ไทย มาเลเซีย สิงคโปรอินโดนีเซีย และประเทศอื่นๆ ในขณะที่กรอบความรวมมือ GMS 
เนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน ไฟฟา ประปา และสะพานขามแมน้ําโขงตามแนวพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจที่สําคัญ 3 แนว คือ แนวเหนือ-ใต (North-South Economic Corridors), แนวตะวันออก-ตะวันตก 
(East-West Economic Corridor) และแนวใต (Southern Economic Corridor) กรอบ PBGEC จึงชวยเพิ่ม
โอกาสธุรกิจไทยในการเขาสูจีนตอนใต  
 

 
     2. ประเทศญี่ปุน 
         ประเทศที่ญี่ปุนเปนประเทศท่ีมีฐานการผลิตรถยนต และสินคาอิเล็กทรอนิกสขนาดใหญในประเทศไทย 
โดยผลิตเพื่อการสงออกเปนจํานวนมากในแตละป และหนึ่งในชองทางที่สงออกและนําเขา ชิ้นสวน รถยนต 
และสินคาอิเล็กทรอนิกสที่สําคัญ คือชายแดนจังหวัดมุกดาหาร การสรางสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงที่ 2 นี้
สําเร็จลงไดโดยการมีสวนรวมดานเงินทุน และวิศวกรชาวญี่ปุนเปนผูออกแบบ กอสรางจนแลวเสร็จ จนเกิดเปน
ประตูการคาชายแดน ที่สําคัญในปจจุบัน และในอนาคต ญี่ปุนพยายามที่จะมีบทบาทในภูมิภาคโดยสนับสนุน
เงินลงทุนผานกองทุนเพื่อการพัฒนาตางๆ รวมถึงธนาคารแหงการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank 
: ADB) เพื่อเปนเงินลงทุนเพื่อใหประเทศตางๆ ไดนําไปใชพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
การคา การลงทุน ในภูมิภาค หนึ่งในนั้นคือโครงการเสนทางรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทย ที่เชื่อมระหวาง
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก – จังหวัดพิษณโุลก และเชื่อมตอมาที่จังหวัดมุกดาหาร ในอนาคต 
 



 
รูปภาพแสดงฐานการผลิต และสงออกรถยนต TOYOTA ของประเทศญี่ปุน 

      
3. การรวมกลุมประเทศ และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
         การรวมกลุมประเทศเพื่อสิทธิประโยชนดานการคาการลงทุนระหวางกัน ชวยใหการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานในภูมิภาคมีอัตราการพัฒนาที่รวดเร็ว  โดยเฉพาะโครงสรางพื้นฐานในดานการขนสง ไมวาจะเปนทาง
ถนน ทางราง ทางอากาศ โดยเฉพาะการขนสงทางน้ํา คือ ทาเรือน้ําลึก โดยทาเรือที่สําคัญที่จะเปนโอกาสให
จังหวัดมุกดาหารไดแก ทาเรือน้ําลึกดานัง และทาเรือหวุงอาง เมืองวิน ในประเทศเวียดนาม  ทาเรือแหลมฉบัง
ของไทย  ซึ่งเปนทาเรือในการสงสินคาออกของ สปป.ลาวบางสวน  ดังที่ไดกลาวไวแลวขางตน  การรวมกลุม
ประเทศที่สําคัญที่มีผลกระทบตอประเทศไทย และจังหวัดมุกดาหาร ประกอบดวย ACMECS  GMS  กรอบ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจรอบอาวเปยปู (Pan - Beibu Gulf Economic Cooperation Forum :PBGEC) 
(อาวเปยปู หรือ อาวตังเกี๋ย ในภาษาเวียดนาม)  ASEAN  RCEP  TPP BIMSTEC เปนตน 
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      4. ประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
          ประเทศไทยเปนประเทศที่มีศักยภาพในดานฐานการผลิตเพื่อการสงออกที่สําคัญในภูมิภาค อาทิเชน 
รถยนต สินคาอิเล็กทรอนิกส สินคาเกษตรแปรรูป โดยสินคาเกษตรแปรรูปที่สําคัญ เชนสินคาประเภทอาหาร 
ประเทศไทยจะมีแหลงผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญในภาคตะวันนอกเฉียงเหนือ ซึ่งเปนแหลงผลิตที่ใหญที่สุดใน
ประเทศ ซึ่งเปนที่ยอมรับวาเปนแหลงผลิตวัตถุดิบการเกษตรที่มีคุณภาพที่สุดและสามารถผลิตไดเปนจํานวน
มาก  
 

 
     

 



2. ศักยภาพดานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดมกุดาหาร 
จุดเดนดานอุตสาหกรรมในจังหวัดมุกดาหาร 
อุตสาหกรรมเดนในจังหวัดมุกดาหารโดยภาพรวมเปนอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร กลาวคือ

จะมีโรงงานแปรรูปผลผลิตทางเกษตรที่มีขนาดใหญ ที่ตั้งอยู ณ จังหวัดมุกดาหารไดแก  
๑. โรงงานผลิตน้ําตาลทราย  มีจํานวน ๑ โรงงาน 
๒. โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง  มีจํานวน ๒ โรงงาน 
๓. โรงงานผลิตยางแทง   มีจํานวน ๒ โรงงาน 
๔. โรงสีขาวขนาดกลางถึงใหญ  มีจํานวน ๘ โรงงาน 
๕. โรงฆาและชําแหละโคขุน  มีจํานวน ๑ โรงงาน 
๖. โรงงานผลิตอาหารสัตว  มีจํานวน ๑ โรงงาน 

ซึ่งจากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา มีโรงงานที่รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรอยูจํานวนทั้งสิ้น ๑๕ 
โรงงาน และสวนใหญเกษตรกรภายในจังหวัดมุกดาหารจะทําการปลูก ออย มันสําปะหลัง ยางพารา ตลอดจน
เลี้ยงวัว เปนหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผลผลิตที่ไดจากการแปรรูปยางพารานั้น สามารถสงเปนสินคาสงออกไป
ยังในประเทศและตางประเทศ  

ปญหาดานอุตสาหกรรมในจังหวัดมุกดาหาร 
๑. การคมนาคมขนสง กลาวคือ เสนทางในการขนสงยังมีเพียง 4 ชองจราจรบางเสนทาง ทําใหการ

ขนสงเกิดความลาชา หรือมีอุบัติเหตุไดงาย ซึ่งอาจจะสงผลตอตนทุนในการขนสง 
๒. ทักษะฝมือแรงงาน กลาวคือโรงงานสวนใหญภายในจังหวัดมุกดาหารยังขาดแรงงานที่เปนมือ

อาชีพในเชิงชางฝมือท่ีสามารถควบคุมเครื่องจักรสําคัญๆ ในกระบวนการผลิต โดยที่คนงานสวนใหญจะมีหนาที่
เพียงการเปนพนักงานปฏิบัติ (Operator) ทําใหการพัฒนาโรงงานเกิดความลาชา 

๓. ขาดการพัฒนาผลิตแบรนดเปนของตัวเอง กลาวคือผลผลิตที่ผลิตจากโรงงานที่นี่ สวนใหญจะ
กลายไปเปนวัตถุดิบใหกับอีกที่หนึ่ง ทําใหไมมีการเพ่ิมมูลคาในตัวผลิตภัณฑ 

๔. โรงงานขนาดกลาง ยังขาดแรงงานหรือหัวหนางานที่มีความรู ความสามารถ ที่จะมาพัฒนางานให
เกิดการ Continuous Improvement ภายในองคกร ดังจะเห็นไดจากไมมีการบันทึกขอมูลการผลิต ไมมีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการกระบวนการผลิต หรือใชหลักการเชิงวิศวกรรมในการแกปญหางาน 

๕. ความรับผิดชอบตอชุมชน สิ่งแวดลอมของโรงงานขนาดกลาง จะพบวาโรงงานขนาดกลางยังไมให
ความสําคัญตอการการรับผิดชอบตอชุมชน สิ่งแวดลอมเทาใดนัก  

๖. การเขาถึงแหลงเงินทุนสําหรับโรงงานขนาดกลาง 
๗. จังหวัดมุกดาหารยังขาดสถานศึกษาที่คอยผลิตแรงงานดานชางฝมือเพื่อปอนใหกับโรงงาน ดังจะ

เห็นไดจากจังหวัดใกลเคียงจะมีสถานศึกษาระดับ ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรีอยูที่จังหวัด แตจังหวัดมุกดาหาร
กลับมีเพียงวิทยาลัยการอาชีพ 
   อุปสรรคดานอุตสาหกรรมในจังหวัดมุกดาหาร 

๑. ชาวบานยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการตั้งและประกอบกิจการโรงงงาน โดยมีทัศนะคติ
ดานลบตอโรงงานอุตสาหกรรม โดยมองวาจะสงผลดานมลพิษตอชุมชน ทําใหการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใน
จังหวัดทําไดลาชา หรือยาก 

๒. เปนจังหวัดชายแดน โรงงานที่จะมาตั้งเพ่ือผลิตและสงตอไปยังอุตสาหกรรมอ่ืนๆ อาจทําใหมี
ตนทุนคาขนสงที่เพ่ิมขึ้น     

 
อยางไรก็ตามจากศักยภาพจังหวัดที่ไดกลาวไวแลว  อุตสาหกรรมที่นาจะมีศักยภาพในอนาคต

สําหรับจังหวัดมุกดาหาร  คือ อุตสาหกรรมอาหาร  อุตสาหกรรมดานการขนสง อุตสาหกรรมดานการ
บริการ และการทองเที่ยว เนื่องจากการเขาถึงตลาดขนาดใหญ การไหลเวียนของคน และสินคาในปริมาณ
ที่สูงที่จะผานดานชายแดนมุกดาหารในอนาคตหากระบบโครงขายการขนสงในภูมิภาคเสร็จสมบูรณ 

 



3. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษมุกดาหาร 

     ป พ.ศ. 2525   เปนจังหวัดที่ตั้งขึ้นใหม ซึ่งแยกตัวมาจากจังหวัดนครพนม ประกอบดวย อําเภอ 7 
อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอหวานใหญ อําเภอดอนตาล อําเภอนิคมคําสรอย อําเภอคําชะอี อําเภอหนองสูง 
และอําเภอดงหลวง มีประชากรประมาณ 345,000 คน  เปนจังหวัดที่มีเสนแบงอาณาเขตจังหวัดเปนแนว
ภูเขา ติด จังหวัดรอยเอ็ด กาฬสินธุ อํานาจเจริญ นครพนม และมีเสนแบงอาณาเขตเปนแมน้ําโขงมีระยะทาง
ยาว 72 กิโลเมตร ในอําเภอเมือง อําเภอหวานใหญ และอําเภอดอนตาล ซึ่งติดกับแขวงสะหวันนะเขต สปป.
ลาว ซึ่งเปนแขวงขนาดใหญและมีมูลคาทางเศรษฐกิจเปนอันดับที่ 2 ของ สปป.ลาว มีประชากรประมาณ 1 
ลานคน คิดเปนประชากรมากกวา 3 เทาของจังหวัดมุกดาหาร   พื้นที่ในจังหวัดสวนใหญ เปนพื้นที่ภูเขาและมี
อุทยานแหงชาติหลายแหง ในขณะที่พื้นที่ราบมีเพียงนอย  แตก็เปนพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัด 
เนื่องจากเปนที่ตั้งของสะพานมิตรภาพแหงที่ 2 ระหวาง จังหวัดมุกดาหาร สหราชอาณาจักรไทย และ แขวง
สะหวันนะเขต  สปป.ลาว ซึ่งเปนสะพานที่มีความสําคัญอยางยิ่งยวดตอการพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ใหมีการ
ขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และความมั่นคงจนถึงปจจุบัน 

    ป พ.ศ. 2549   เปดใชงานสะพานมิตรภาพแหงที่ 2 จังหวัดมุกดาหารและแขงสะหวันนะเขต อยางเปน
ทางการ เปนผลใหมูลคาการคาชายแดนรวม ณ จังหวัดมุกดาหาร มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว จนสูงขึ้นถึง
ระดับ 100,000 ลานบาท ในป 2555   สงผลใหเกิดการขยายตัวของกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจอยาง
ตอเนื่อง สงผลดีตอรายไดมวลรวมจังหวัด (GPP) ใหมีระดับอัตราการเติบโต ในระดับตัวเลขสองตําแหนง มา
โดยตลอดหลังจากเปดสะพานมิตรภาพ แหงนี้ จนถึงปจจุบัน และในชวงเวลาเดียวกันนี้ การลงทุนทางดาน
อุตสาหกรรมในจังหวัดมุกดาหารก็ทวีความสําคัญ จนมีบทบาทสําคัญตอรายไดจังหวัดมากยิ่งขึ้น ซึ่งสัดสวน
รายไดดานอุตสาหกรรมตอรวยไดมวลรวมจังหวัด (GPP)  ไดกาวกระโดดขึ้นมาเปนรอยละ 15 ตอ GPP ในป 
2557 จากที่เคยมีสัดสวนเพียงรอยละ 8 ตอ GPP ในป 2548 กอนที่จะเปดสะพานแหงที่ 2  โดยการลงทุน
ในอุตสาหกรรมใหมที่สําคัญ ที่มีขนาดใหญ อาทิ เชน กลุมอุตสาหกรรมยางพารา ผลิตยางพาราแทง ซึ่งมีการ
ลงทุน 2 โรงงาน มีกําลังการผลิตรวม 4 แสนลานตันตอป  มีเงินลงทุนรวมประมาณ 1,500 ลานบาท กลุม
อุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง ซึ่งมีการลงทุนเปนจํานวน 2 โรงงาน  มีกําลังการผลิตรวม แปงมันรวม
ประมาณ 25,000 ตันตอป มีเงินลงทุนรวมประมาณ 800 ลานบาท และกลุมอุตสาหกรรมโรงสีขาว ขนาด
ใหญอีกหลายแหง สงผลใหกอใหเกิดการจางงานภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดเพิ่มขึ้น  ยังผลตอเนื่องใหประชาชน
ในจังหวัดมีกําลังซื้อที่สูงขึ้น กอใหเกิด การลงทุนในภาคการคาและการบริการขนาดใหญในจังหวัดตามมาอีก
หลายอยาง อาทิเชน หางคาปลีกคาสง MAKRO หางสรรพสินคา BIGC หางสรรพสินคา ROBINSON โรงแรม
และหองพักเปนจํานวนมาก ในป 2556 อีกทั้งยังมีกําลังซื้อในประเทศเพื่อนบานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากประชากร
จํานวนมาก เขามาจับจายใชสอย และเขามาใชบริการในจังหวัดมุกดาหาร  สงผลใหภาคการคาปลีก คาสง และ
ภาคบริการ การทองเทียว ในจังหวัดมุกดาหารขยายตัวตอเนื่อง   ซึ่งก็เปนผลมาจากความสะดวกในดานการ
เดินทางที่ดียิ่งข้ึนในปจจุบัน 

      ป พ.ศ. 2556    ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รัฐบาลนายกยิ่งลักษณ 
ชินวัตร ซึ่งจังหวัดมุกดาหารเปนพื้นที่ ที่มีศักยภาพในดานการคาชายแดน และดานการขยายตัวของเศรษฐกิจ 
เพียงพอที่จะประกาศเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในครั้งนี้ดวย 

      ป พ.ศ. 2557     ประกาศใหเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร รัฐบาลนายก พล.อ. ประยุทธ 
จันทรโอชา  สงผลใหพื้นที่ 3 อําเภอที่อยูในแนวแมน้ําโขง ประกอบดวย อําเภอเมืองมุกดาหาร  อําเภอหวาน
ใหญ  และอําเภอดอนตาล  ในพื้นที่ 11 ตําบล พื้นที่ 361,542 ไร คิดเปน 578.5 ตร.กม.  เปนเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 จังหวัดแรก ที่รัฐบาลประกาศในครั้งนี้ 

      ป พ.ศ. 2558     การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดขอใชพื้นที่ของรัฐซึ่งเปนพื้นที่แปลงใหญ  
เพื่อใชในการสรางเปนนิคมอุตสาหกรรม หรือเปนเขตอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรม เพื่อ
แกปญหาราคาที่ดินแพง ใหเอกชนไดมีโอการลงทุนในพื้นที่ไดเชาในราคาถูกเพื่อการลงทุน ดานอุตสาหกรรม 
หรือดานอื่นๆท่ีเกี่ยวของ จังหวัดมุกดาหารไดจัดสรรที่ดิน จํานวน 1,084 ไรเศษ ในทองที่บานพรานอน ตําบล



คําอาฮวน อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยไดจัดทําใหเปนที่ราชพัสดุ  และในปจจุบันกรมธนารักษไดทําการ
ออกโฉนด บนพื้นที่เปนที่เรียบรอยแลว แตการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเห็นวาพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ อื่น คือ สระแกว แมสอด(ตาก) และสงขลา มีศักยภาพมากกวาจังหวัดมุกดาหาร โดยการนิคม
ขอดําเนินการลงทุนในพื้นที่ 3 แหงนี้กอนเปนเฟสที่1 สําหรับจังหวัดมุกดาหารนั้น การนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทยคาดวาจะสามารถลงทุนได แตเปนการลงทุนในเฟสที่2 ของการนิคมฯ ซึ่งจะใชเวลาอีกหลายป 
ฉะนั้น การที่จะมีเอกชนเขามาประมูลพื้นที่ยกแปลง และพัฒนาเปนพื้นที่สําหรับใหเอกชนอื่นเชาลงทุน  ยอม
ทําไดทันที ในปจจุบัน ซึ่งในปจจุบันพื้นที่แหงนี้ก็อยูระหวางจัดทําการประมูลของภาครัฐ เพื่อสรรหาเอกชนราย
ใหญเขามาดําเนินการพัฒนาพื้นท่ี และใหเอกชนหรือหนวยงานอื่น เชาตอไป 

       ปจจุบัน     จังหวัดมุกดาหารไดจัดทํารางแผนแมบทเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร พ.ศ. 2559 – 
2563 ซึ่งเปนแผนงาน/โครงการ  ระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด  รวมกันผลักดันและจัดทําขึ้นเพื่อ
ดําเนินการพัฒนาเขตฯ ใหมีความกาวหนา ทั้งในดานโครงสรางพื้นฐานและการเตรียมความพรอมจังหวัดเพื่อ
รองรับการลงทุน  อาทิเชน  

         โครงสรางพื้นฐานดานการขนสง 
                  - ดานศุลกากรจังหวัดมุกดาหาร  ไดมีการติดตั้งเครื่องเอกซเรย สินคา และปรับปรุงมาตรฐาน
ดานศุลกากร  ระเบียบพิธีการศุลกากร ใหมีมาตรฐานสากล เพื่อที่จะพัฒนาใหเปน (Single Windows 
Inspection) และโดยไดจัดทํา Common Control Area (CCA) กับประเทศเพื่อบาน ซึ่งเปนดานชายแดน
แหงแรกของประเทศที่ไดรับการยกระดับใหมีมาตรฐานในระดับสูงทั้งสินคา และคน 
                 - ระบบโครงสรางพื้นฐานทางถนนของกรมทางหลวง  ไดมีโครงการสรางถนนเชื่อมระหวาง
จังหวัด ใหมีขนาดมาตรฐาน 4 ชองทางจราจร(4เลน ) โดยเฉพาะในแนวจังหวัดมุกดาหาร – กาฬสินธุ  ซึ่งเปน
ถนนหลวงอาเซียน (ASEAN Highway)  หมายเลข AH16  ซึ่งอยูในแนวถนนบนกรอบขอตกลง CBTA:GMS 
(Cross Border Transport Agreement : Greater Mekong Sub-region) หรือ ถนนระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก – ตะวันตก เชื่อม 2 มหาสมุทร และเชื่อม 2 ทาเรื่อที่สําคัญในอนาคต EWEC (East – West 
Economic Corridor)  พรอมทั้งไดมีโครงการของกรมทางหลวงชนบท  ในการที่จะสรางถนนวงแหวนรอบใน 
และรอบนอก เพิ่มอีก 2 สาย รวมเปนถนนวงแหวนทั้งสิ้น 3 สาย  เพื่อเสริมประสิทธิภาพการจราจรภายใน
จังหวัด เมื่อมีปริมาณการจราจรคับคั่ง และเบี่ยงเสนทางรถบรรทุกใหออกนอกเมือง เพื่อรองรับการขยายตัว
ของจํานวนรถบรรทุกสินคาขนาดใหญ ไมใหวิ่งเขาเมืองเพื่อลดปริมาณ และความเสี่ยงดานการจราจรในเขต
เมือง รวมถึงการซอมแซมเสนทางการจราจรที่มีอยูเดิมใหสามารถใชงานไดอยางดี  สําหรับการคมนาคมทาง
ราง ที่เปนรถไฟรางคูเชื่อมระหวาง อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน – จังหวัดนครพนม โดยมีสถานีที่จังหวัด
มุกดาหารนั้น กระทรวงคมนาคม อยูระหวางการทบทวนแผนการดําเนินงานเพื่อรองรับการเชื่องโยงกับระบบ
รางในอนาคตดวย  สําหรับสนามบินมุกดาหารที่เปนขอเรียกรองของประชาชนในจังหวัด ปจจุบันยังคงรอความ
ชัดเจนจากรัฐบาล 

            โครงสรางพื้นฐานดานสาธารณูปโภค 
                 -  แผนงานโครงการของการประปาสวนภูมิภาค : การประปาสวนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย 
สาขามุกดาหาร ไดจัดทําโครงการกอสรางปรับปรุงขยาย กปภ.สาขามุกดาหาร ป พ .ศ. ๒๕๕๙ งบประมาณ 
๓๑๙.๕๑๐ ลานบาท แผนงานประกอบดวย (๑) กอสรางสถานี สูบน้ําแหงใหม ๑ แหง สรางระบบผลิตขนาด 
๗,๒๐๐ ลบ.ม./วัน พรอมถังน้ําใสและหอถังสูง ในที่ดินจัดหาใหมบริเวณ องคการบริหารสวนตําบลบางทราย
นอย (๒) กอสราง ถังน้ําใสที่สถานีผลิตน้ําเมืองใหม และที่สถานีผลิตน้ําเมืองเกา (๓) กอสรางสถานีจายน้ํา ใหม 
๒ แหง  ในที่ดินจัดหาใหมบริเวณถนนทางเลี่ยงเมืองมุกดาหารทางเหนือและทาง ใตของเมือง ประกอบดวยถัง
น้ําใส และหอถังสูง ทั้งนี้ เมื่อกอสรางแลวเสร็จ กําลังการผลิตสามารถรองรับความตองการใชน้ําถึงป พ.ศ. 
๒๕๖๗  
                  
 



               -  แผนงานโครงการของการไฟฟาสวนภูมิภาค : เปรียบเทียบความตองการใช ไฟฟากับ
ความสามารถในการจายไฟฟาหากมีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อัตราการใชไฟฟา เติบโตเฉลี่ย ๑๒.๖๕ % ตอป 
พบวาระบบเดิมจะสามารถรองรับการจายไฟไดถึงป พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงไดมีแผนกอสรางสถานีไฟฟามุกดาหาร ๓ 
สายสง และระบบจําหนายแรงสูง เงินลงทุน ๕๕๘ ลานบาท เขาสูบริเวณ พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 1,084 ไร 
ในป 2559  ปจจุบันอยูระหวางการจัดทํารายงานการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาระบบไฟฟาเพื่อ
รองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

              การเตรียมความพรอมดานแรงงาน 
                 การเตรียมความพรอมดานแรงงานและศูนยบริการเบ็ดเสร็จดานแรงงานสาธารณสุข และความ
มั่นคง เห็นชอบใหมีการจัดระบบแรงงานตางดาวใหมาทํางานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไดลักษณะไป – กลับและ
ใหมีการจัดตั้งศูนยบริการเบ็ดเสร็จดานแรงงาน  ซึ่งใหบริการเรื่องอนุญาตใหแรงงานตางดาวเขามาใน
ราชอาณาจักร การตรวจสุขภาพการประกันสุขภาพและการคุมครองแรงงาน โดยใหใชรูปแบบของศูนยบริการ
จดทะเบียนตางดาวแบบเบ็ดเสร็จ รวมทั้งมีแผนการฝกอบรมฝมือแรงงานไทยบริเวณชายแดนและแรงงานตาง
ดาวที่มาทํางานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่สอดคลองกับความตองการของภาคเอกชน ซึ่งปจจุบันไดมีการ
จัดตั้งขึ้นเปนที่เรียบรอยแลว    

                อุตสาหกรรมเปาหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 
อุตสาหกรรมเปาหมายที่สามารถไดรับสิทธิประโยชนดานการลงทุนเพิ่มเติม ตามประกาศ คณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน ที่ 3/2558 เรื่องนโยบายสงเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร  
 ( http://www.boi.go.th/upload/content/3_2558_61031.pdf ) 

              รายช่ือผูสนใจลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 
                รายชื่อผูที่สนใจเขาลงทุนดานอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษบกิจพิเศษมุกดาหาร ตั้งแตเดือน
กรกฎาคม 2557 – ปจจุบันมีดังนี้ 

             ชื่อบริษัท                           ประเภทกิจการ                     เงินลงทุน(ลานบาท)           ระยะเวลาลงทุน(ป)                   ปญหา               ชาว 

1. บริษัท KD ASSET จํากัด                 โรงไฟฟาชีวมวล                                 700                              15                              ผังเมือง                   ไทย 

2. บริษัท KRS Logistics จํากัด             ศูนยกระจายสินคาและโลจิสติกส             100                                -                                กําลังศึกษา             ไทย 

3. บริษัท Thailand Nitting จํากัด        เสื้อยืดหานคู                                      10                                  -                               ขาดแรงงาน             ไทย              

4. บริษัท Ranhill จํากัด                    สาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรม            1,000                              -            ความชัดเจนเรื่องการนิคมฯ            มาเลเซีย  

5. บริษัท สมศักดิ์บอดี้คาร จํากัด           ตอรถบรรทุก                                     500                                 -               รอดูบรรยากาศการลงทุน            ไทย 

6. คุณ โกศล   จังหวัดอํานาจเจริญ        บดเนื้อไมยูคาลิปตัส                               10                                  -                             รอเชาพื้นที่รัฐ           ไทย               

 7.บริษัท ศิริไพศาลเฟอรนิเจอร จํากัด  กรุงเทพมหานคร   เฟอรนิเจอร Build in        10                                  -                             รอเชาพื้นที่รัฐ           ไทย      

8.บริษัท ซี เอ เอส  อินเตอรเทรด (ประเทศไทย ) จํากัด    โรงงานแปรรูปการเกษตร    50                                  -                             รอเชาพื้นที่รัฐ           ไทย      

9.บริษัท  M&A advisory  จํากัด       ที่ปรึกษาดานการลงทุนใหนักลงทุนชาวญี่ปุน        -                                    -              ขอความชัดเจนเรื่องพ้ืนที่เชา      ไทย    

 

 

 

 

 

 



 

 

ประเด็นคําถาม 
 1. นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะหวัน-เซโน อยางไร 
     ตอบ  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร เปนหนวยงานที่ปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร 
กระทรวงอุตสากรรม อยางไรก็ตามการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ สํานักงานก็ไดจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา
อุตสาหกรรมในระดับพ้ืนที่เพื่อนําสูการปฏิบัติ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ป 2559 – 2564 
วิสัยทัศน 

“อุตสาหกรรมสีเขียว  เพื่อความสมดลุ และยั่งยืน สูตลาดอาเซียนพลัส” 

พันธกิจ 

1.  สนับสนุนสงเสริมอุตสาหกรรมใหมีความสามารถทางการแขงขันและเขมแข็ง 

๒.  สนับสนุนสงเสริมอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนใหไดรับมาตรฐานเปนที่ยอมรับ 

๓.  สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกตอการลงทุนดานอุตสาหกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร 

1.  สงเสริมอุตสาหกรรมชุมชน อุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดยอมสูอุตสาหกรรมสีเขียว 

2.  สงเสริม  พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ  และเครือขาย 

3.  สงเสริม พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  และสิ่งอํานวยความสะดวกใหเหมาะตอการลงทุน ดานอุตสาหกรรม 

เปาประสงค 

1. เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมชุมชน  อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมสู

อุตสาหกรรมสีเขียวรองรับตลาดอาเซียนพลัส 

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผูประกอบการรายเดิมและสรางเสริมผูประกอบการอุตสาหกรรมรายใหมรองรับการ

ขยายตลาดสูอาเซีนพลัส 

 3. เพื่อเพิ่มแรงจูงใจพิเศษตอการลงทุนในเขตพ้ืนที่และเชื่อมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบาน

ในเขต AEC 

            อยางไรก็ตามเนื่องดวยในปจจุบันจังหวัดมุกดาหารไดเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบาย

รัฐบาลแลว และจากศักยภาพพ้ืนที่ ที่ไดกลาวไวแลวขางตน นั้น ทําใหจังหวัดมุกดาหารเปนจังหวัดที่มีศักยภาพ

ในดานการขนสงอยางมาก และมีอัตราการเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมประเภทนี้อยางรวดเร็วภายหลังจากการ

เปดใชสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 ยิ่งทําใหปจจุบันอุตสาหกรรมดานการขนสงมีบทบาทสําคัญในการ

เจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดสูงขึ้น จากการที่ประเทศเพื่อนบานเปนประเทศที่ไมมีทางออก

ทะเล  เปนประเทศที่มีทรัพยากรมาก  อีกทั้งยังเปนเมืองยุทธศาสตรที่สําคัญของ สปป.ลาว  เพื่อที่ที่จะใหเปน

สวนหนึ่งการพัฒนาประเทศใหพนจากประเทศยากจนในป 2020 นี้  จึงไดจัดทําเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษสะหวัน-เซโน  เพื่อดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ  เนื่องจาก สปป.ลาว ยังเปนประเทศที่มีระดับการ

พัฒนาต่ํา (Least Development Country : LDC)  สินคาที่ผลิตจากประเทศนี้ จะไดรับสิทธิประโยชนทาง

การคา (GSP) กับประเทศผูนําเขารายใหญ อาทิ เชน สหรัฐอเมริกา ยุโรป และขณะเดียวกันก็ยังคงมีคาแรง

ราคาถูก  ดังนั้นจึงเปนที่ดึงดูดนักลงทุนดานอุตสาหกรรมการผลิตเขาไปลงทุนในพื้นที่ดังกลาวเปนจํานวนมาก 

อยางไรก็ตามเนื่องจากระดับการพัฒนาในระบบการผลิตใน สปป.ลาว  ยังคงอยูในระดับที่ต่ํา นักลงทุนตางๆ 



จึงจําเปนตองนําเขาสินคาประเภททุนจากประเทศที่พัฒนาสูงกวา และยังคงอาศัยทาเรือเพื่อการสงออกใน

ทาเรือที่มีศักยภาพ และมีความมั่นคงสูง คือ ประเทศไทย    จึงเปนโอกาสที่ดีที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

มุกดาหารจะใชโอกาสนี้ในการเชื่อมโยงการผลิต การคา การลงทุน กับ กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สะหวัน-

เซโน  ผานขอตกลงในระดับพื้นที่ ดวยการเปนเมืองคูแฝด (Sister City) การยกระดับมาตรฐานดานการขนสง

อาทิเชน ดานศุลกากร พิธีการศุลกากร ความมั่นคงดานการเคลื่อนยายแรงงาน รวมทั้งการจัดทํา MOU ใน

ระดับพื้นที่เพื่อสรางความรวมมือ ดานการคา การลงทุน การทองเที่ยว เพื่อลดปญหา และอุปสรรคในระดับ

พื้นที่กอใหเกิดความสะดวกแกการลงทุน ในทั้งสองเขต เพราะฉะนั้น นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

มุกดาหารจึงมีนโยบาย เพื่อเชื่อมโยงการผลิตระหวางกัน โดยที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร จะเปน

เสมือนประตูดานการขนสงเพื่อสนับสนุนการผลิตในประเทศเพื่อนบาน ซึ่งจะสงผลดีตอการสงออกในประเทศ

ไทยในระยะยาว ในขณะที่ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร  ก็มี

นโยบายสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียว ที่ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และใชแรงงานนอย เชน

อุตสาหกรรม กลางน้ํา และปลายน้ํา  ในพื้นที่เพื่อเพื่อสรางมูลคาเพิ่มเพื่อการสงออก ในอนาคต เพื่อรองรับ

ตลาดที่มีขนาดใหญในจีนตอนใต สปป.ลาว และเวียดนาม นั่นก็คือ ตลาด อาเซียนพลัส นั่นเอง 

 
 

นายกุศล  ภูวภรณกลุ 
ตําแหนงนักวิชาการอุตสาหกรรม 

ฝายนโยบายและแผน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 
โทรศัพท 024 611 297  โทรสาร 042 613 694 

 
 

 

 


