
   

 

ความเป็นมา 
1. ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลับได้มีการทาํการศึกษา โดยได้รับการ

สนบัสนุนงบประมาณปี 2554 จากสาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมกาํหนดพื0นที1 เขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ครอบคลุม 4 อาํเภอ จากทั0งหมด 7 อาํเภอของจงัหวดัมุกดาหาร คือ อาํเภอเมือง
มุกดาหาร อาํเภอหวา้นใหญ่ อาํเภอคาํชะอี และอาํเภอนิคมคาํสร้อย เพื1อกาํหนดพื0นที1ให้บริการโลจิสติกส์ 
พื0นที1 เพื1อการแปรรูปผลผลิตการเกษตร พื0นที1ให้บริการธุรกรรมการเงิน การนําเข้าส่งออกสินค้าที1 มี
ประสิทธิภาพ ตลอดทั0งศูนย์จาํหน่ายสินค้าปลอดภาษี ผลการศึกษาพิจารณาปัจจยัภายในพื0นที1 ปัจยัการ
เชื1อมโยง และปัจจยัดา้นสิ1งแวดลอ้มที1มีผลกระทบ ดงันี0  

• พื0นที1ส่งเสริมภาคการคา้ การลงทุน และภาคบริการ ไดแ้ก่ อาํเภอเมืองมุกดาหาร เนื1องจากเป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของจงัหวดั และเป็นชุมชนเมืองที1มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค และ
โครงสร้างพื0นฐาน โดยเฉพาะดา้นคมนาคมเชื1อมโยงกบัประเทเพื1อนบา้น และมีเส้นทางเชื1อมโยงกบัสะหวนั
นะเขต สปป.ลาว โดยใชส้ะพานขา้มแม่นํ0าโขง แห่งที1 2 

• พื0นที1ส่งเสริมอุตสาหกรรมทั1วไป ศูนยก์ระจายสินคา้ และคลงัสินคา้ อาํเภอคาํชะอี เนื1องที1ตั0ง
เหมาะสมในการรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของพื0นที1อาํเภอเมือบง เพราะพื0นที1เขต
อาํเภอเมืองเป็นพื0นที1แหล่งชุมชนจึงขาดความคล่องตวัต่อการพฒันาโครงสร้างพื0นฐานรองรับการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจ บนเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก – ตะวนัตก (East West Economic Corridor : 
EWEC) 

• พื0นที1สนับสนุนด้านวตัถุดิบ และอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร อาํเภอนิคมคาํสร้อยเป็น
พื0นที1เหมาะสมในการพฒันาเป็นพื0นที1สนับสนุนด้านวตัถุดิบ และอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ทั0งนี0
เนื1องจากอาํเภอนิคมคาํสร้อย เป็นแหล่งวตัถุดิบที1สําคญัของจงัหวดัมุกดาหาร เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชที1
เศรษฐกิจของจงัหวดัที1หลากหลาย 

• พื0นที1สนบัสนุนดา้นโลจิสติกส์ และศูนยก์ระจายสินคา้ ไดแ้ก่ อาํเภอหลา้นใหญ่ คาํชะอี และ
นิคมคาํสร้อย ทั0งนี0 เนื1องจาก อาํเภอหวา้นใหญ่ มีพื0นที1เชื1อมโยงจงัหวดันครพนม ซึ1 งมีเส้นทางการเชื1อมโยง
การคมนาคมขนส่งที1มีศกัยภาพ โดยอาํเภอหวา้นใหญ่สามารถเชื1อมโยงพื0นที1เศรษฐกิจทางตอนบนของ
ประเทศเวยีดนาม และเชื1อมโยงเมืองหนานหนิง ซึ1 งเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจที1สําคญัอีกแห่งของประเทศ
จีน อาํเภอคาํชะอี เป็นจุดเชื1อมโยงกบัเส้นทางหมายเลข 9 

รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดมุกดาหาร พิจารณาปัจจยัที1เกี1ยวขอ้งด้านอุปสงค ์
ปัจจยัการผลิต ความเชื1อมโยงพื0นที1และยุทธศาสตร์การแข่งขนัจากพื0นที1โดยรอบที1สอดคลอ้งกบักิจกรรมใน
พื0นที1เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ดงันี0  

 

ข้อมูลการจัดตั!งเขตเศรษฐกิจพเิศษชายแดนมุกดาหาร 



∆ การผลิตเพื1อส่งออก (Export Processing Zone : EPZ)  
  การเชื1อมโยงกบัประเทศเพื1อนบา้น ซึ1 งแขวงสะหวนันะเขตเป็นแขวงที1มีพื0นที1ราบขนาด

ใหญ่สามารถทาํเกษตรกรรม และสิทธิพิเศษส่งออกไปยงักลุ่มประเทศยุโรป (GPS) ทาํให้มีความไดเ้ปรียบ
กวา่มุกดาหาร จึงมีกลุ่มผลิตนํ0าตาลมิตรผล และนํ0าตามขอนแก่น ขอรับสัมปทานลงทุนปลูกออ้ยและโรงงาน
นํ0าตาลในแขวงสะหวนันะเขต หากจะมีการกาํหนดการจดัเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพื1อการส่งออกสู่ตลาด
เวียดนามและญี1ปุ่น อุตสาหกรรมที1มีศกัยภาพน่าจะไดแ้ก่ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมแปรรูป
ปศุสัตว ์สาํหรับอุตสาหกรรมการผลิตอื1นนอกเหนือจากอุตสาหกรรมเกษตรนั0น ตอ้งเผชิญการแข่งขนักบัเขต
เศรษฐกิจพิเศษสะหวนั – เซโน ในแขวงสะหวนันะเขตอยา่งแน่นอน 

∆ ระบบโลจิสติกส์ และศูนยก์ระจายสินคา้ 
  จงัหวดัมุกดาหารเป็นจุดไดเ้ปรียบเชิงที1ตั0งที1มีศกัยภาพในการพฒันา เป็นประตูการเชื1อมโยง

การขนส่งสินคา้บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก – ตะวนัตก (East West Economic Corridor : 
EWEC) ทั0งนี0 เพื1อการสนบัสนุนอุตสาหกรรมการผลิตในเขตเศรษฐกิจการผลิตเพื1อการส่งออก และการขน
ส่งผ่านประตูการเชื1อมโยงของจงัหวดั โดยผลกัดนัความร่วมมือกบัเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวนั – เซโน เพื1อ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกนั เช่นเดียวกบัแนวคิดการใชส้นามบินร่วมกนั 

2. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื1อวนัพุธที1 22 กุมภาพนัธ์ 2555 เห็นชอบให้จดัทาํโครงการการจดัตั0งเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนในจงัหวดัมุกดาหาร นครพนม และหนองคาย ณ อาคารศูนยภ์าษาและคอมพิวเตอร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

3. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื1อวนัที1 21 มกราคม 2556 เห็นชอบร่างระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีว่า
ดว้ยเขตพฒันาเศรษฐกิจ ตามที1สํานกังาคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ซึ1 งจะเป็น
ส่วนสาํคญัในการส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจของจงัหวดัมุกดาหารคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
ไดแ้บ่งการลงทุนออกเป็น 3 เขต ตามปัจจยัทางเศรษฐกิจ โดยใชร้ายไดแ้ละสิ1งอาํนวยความสะดวกพื0นฐาน
เป็นเกณฑ์สําหรับจงัหวดัมุกดาหารจดัอยู่ในเขต 3 ตามสภาพและความเจริญทางเศรษฐกิจของจงัหวดัซึ1 ง
กาํลงัเติบโต เช่น การท่องเที1ยวการคา้ชายแดน และการพฒันาโครงสร้างพื0นฐาน 

4. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื1อวนัที1 31 มีนาคม 2556 เห็นชอบแนวทางการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การ
พฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื0นที1ที1มีศกัยภาพ โดยมอบหมายให้สํานงัานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นผูด้าํเนินการ สําหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจยัความเหมาะสมในการจดัตั0ง
เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั0งแผนยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

5. เมื1อวนัที1 17 มกราคม 2556 จงัหวดัมุกดาหาร นาํส่วนราชการและภาคเอกชนประชุมชี0แจงการ
จดัตั0งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจงัหวดัมุกดาหาร ต่อคณะกรรมาธิการการเงิน การคลงั การธนาคารและ
สถาบนัการเงิน ซึ1 งคณะกรรมาธิการฯ ไดแ้ต่งตั0งคณะอนุกรรมาธิการเพื1อศึกษาการจดัตั0งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จงัหวดัชายแดนของประเทศรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรับฟังการชี0 แจง ณ ห้องประชุมกรรมธิการ 
217 อาคารรัฐสภา 2 จากการประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้มอบหมายภารกิจให้จังหวดัมุกดาหาร
ดาํเนินการเพื1อรองรับการจดัตั0งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 



6. คณะอนุกรรมาธิการเพื1อศึกษาการจดัตั0 งเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัชายแดนของประเทศ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไดเ้ดินทางมาติดตามผลการดาํเนินการเพื1อรองรับการจดัตั0งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ เมื1อวนัที1 5 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุม 205 ศาลากลางจงัหวดัมุกดาหาร ซึ1 งจงัหวดัมุกดาหารได้
รายงานผลการดาํเนินงานต่อที1ประชุมรายละเอียด ดงันี0  

(1) ก า ร จัด เ ต รี ย ม พื0 น ที1 ร อ ง รั บ ก า ร จัด ตั0 ง เ ข ต เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พิ เ ศ ษ  โ ด ย สํ า นั ก ง า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ1งแวดลอ้มจงัหวดัมุกดาหาร ไดต้รวจสอบป่าเสื1อมโทรมปรากฏว่าไม่มีพื0นที1ป่า
เสื1อมโทรม เหมาะสมจะเป็นพื0นที1รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และไดพ้ิจารณาสํารวจพื0นที1เขตเทศบาลตาํบล
บางทรายใหญ่แลว้ มีพื0นที1ที1สามารถใชจ้ดัตั0งเขตเศรษฐกิจพิเศษไดบ้างส่วนพื0นที1รวมประมาณ 1,000 ไร่เศษ 
นอกจากนี0ยงัมีอีกลายพื0นที1ที1มีความเหมาะสมและเป็นไปได ้

(2) การศึกษาการขยายระบบโลจิสติกส์ 
  (2.1) การขยายถนน 4 เลน ทางหลวงหมายเลข 12 (เส้นทาง EWEC) จากอาํเภอคาํชะอี 

ถึง บา้นนาไคร้ อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
  (2.2) การขยายถนน 4 เลน ทางหลวงหมายเลข 212 (เส้นทางหลกัเชื1อมโยงกลุ่มจงัหวดั) 

จากอาํเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมุกดาหาร ถึง อาํเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม 
  (2.3) การสนับสนุนให้มีการก่อสร้างการขนส่งระบบราง โครงการก่อสร้างเส้นทาง

รถไฟสายบา้นไผ ่– นครพนม ซึ1 งจะผา่นจงัหวดัมุกดาหาร ใน 3 อาํเภอ คือ อาํเภอนิคมคาํสร้อย อาํเภอเมืองฯ
และอาํเภอหวา้นใหญ่ ไปสิ0นสุดที1จงัหวดันครพนม ทั0ง 3 โครงการ ทราบวา่รัฐบาลไดบรรจุไวใ้นแผนเงินกู ้2 
ลา้นลา้น ถา้ดาํเนินการแลว้เสร็จ ก็จะสามารถอาํนวยความสะดวกในการเดินทางลดระยะเวลา และลดตน้ทุน
การขนส่งไดอ้ยา่งมาก และเป็นการรองรับการลงทุนใหเ้กิดขึ0นในจงัหวดัมุกดาหาร 

(3) การสรุปขอ้มูลจาํนวนผูม้าใชบ้ริการที1พกัในจงัหวดัมุกดาหาร โดยขอ้มูลจากการท่องเที1ยว 
3 ปียอ้นหลงัของจงัหวดัมุกดาหาร (2552-2554) พบวา่สัดส่วนเพิ1มขึ0นทุกปี โดยในปี 2554 มีผูเ้ยย่มเยื1อนรวม 
1,0880,321 คน นกัท่องเที1ยว 364,767 คน นกัทศันาจร 723,554 คน ระยะเวลาพาํนกัเฉลี1ย 1.94 วนั 

(4) การเตรียมความพร้อมดา้นผงัเมือง ซึ1 งมีการกาํหนดพื0นที1ใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆไวอ้ยา่ง
ชัดเจน นักลงทุนสามารถพิจารณาพื0นที1ที1เหมาะสมต่อการลงทุนได้ โดยไม่เป็นอุปสรรค ขณะเดียวกัน
จงัหวดัไดมี้การพิจารณาจดัหาพื0นที1รองรับการจดัตั0งเขตเศรษฐกิจพิเศษไวเ้บื0องตน้แลว้ มีพื0นที1ที1เหมาะสม
หลายแห่ง  

และขณะนี0จงัหวดัยโสธรไดข้อใชพ้ื0นที1ราชพสัดุ ซึ1 งกองทพับกเคยใชเ้ป็นสนามบินเลิงนกทา 
เนื0อที1 5,709 ไร่ 3 งาน 44 ตารางวา แต่ไดส้งวนไวใ้ชป้ระโยชน์ เนื0อที1 64 ไร่ 2 งาน 41 ตารางวา และคืนพื0นที1
บางส่วนให้กรมธนารักษ์ เป็นเนื0อที1 5,069  ไร่ 93 ตารางวา เพื1อพฒันาเป็นสนามบินพาณิชย ์ซึ1 งถา้สามารถ
ดาํเนินการได ้ก็จะเป็นการเปิดเส้นทางการคมนาคมทางเครื1องบินสายใหม่ ทาํให้สามารถลดระยะเวลาการ
เดินทางเขา้สู่จงัหวดัมุกดาหารโดยเครื1องบิน จากการที1ตอ้งเดินทางจากจงัหวดัมุกดาหารโดยรถยนต ์เพื1อไป
ต่อเครื1องบินที1สกลนคร นครพนม หรืออุบลราชธานี จาก 2-3 ชั1วโมง ลงเหลือเพียง 30 นาที และสามารถ
รองรับประชากรของจงัหวดัยโสธร อาํนาจเจริญ และมุกดาหาร กวา่ 1 ลา้นคน  


