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บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึกษาเรื่ องกรณี ศึกษา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารและนครพนม
มีการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 ข้อมูลธุ รกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
2.2 ข้อมูลธุ รกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
2.3 ทฤษฎี SWOT
2.1ข้ อมูลธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร
2.2.1ความเป็ นมา
จัง หวัด มุ ก ดาหารถู ก จัด ตั้ง ให้ เ ป็ นหนึ่ ง ในเขตพัฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษในระยะแรกตาม
ประกาศกนพ. ที่ 1/2558 ซึ่ งมีพ้ืนที่เป้ าหมาย 5 แห่ งได้แก่ตากมุกดาหารสระแก้วตราดสงขลา
เนื่องจากเป็ นจังหวัดที่มีศกั ยภาพและโอกาสในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจจากหลายปั จจัยได้แก่
• ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิ จตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor)
สามารถเชื่อมโยงสู่ ลาวเวียดนามและประเทศในแถบตะวันออกไกล (ญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวัน)
• เป็ นช่ องทางสาคัญในการขนส่ งสิ นค้าเช่ นเครื่ องดื่มผลไม้ชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ ไปยัง
เวียดนามและจีนตอนใต้
• สามารถร่ วมดาเนิ นกิ จการในลักษณะอุตสาหกรรมการผลิตร่ วมกับเขตพัฒนาเศรษฐกิ จ
พิเศษสะหวัน-เซโน (สปป.ลาว) ที่มีลงทุนการจากหลากหลายประเทศเช่ นโรงงานผลิ ตชิ้ นส่ วน
กล้องถ่ายรู ปจากญี่ปุ่น (Nikon)
2.2.2 ข้อมูลทัว่ ไป
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารครอบคลุมพื้นที่ 3 อาเภอ 11 ตาบลรวมพื้นที่ท้ งั สิ้ น
361,542 ไร่ (578.5 ตร.กม.) ดังนี้
1)อาเภอเมื องมุ กดาหารครอบคลุ ม 5 ตาบลได้แก่ ค าอาฮวนนาสี นวนบางทรายใหญ่
มุกดาหารศรี บุญเรื อง
2)อาเภอหว้านใหญ่ครอบคลุม 4 ตาบลได้แก่ชะโนดบางทรายน้อยป่ งขามหว้านใหญ่
3)อาเภอดอนตาลครอบคลุม 2 ตาบลได้แก่ดอนตาลโพธิ์ ไทร
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2.2.3 ข้อมูลนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

รู ปที่ 2.1 ข้อมูลนิ ติบุคคลจัดตั้งใหม่
2.2.4ข้อมูลนิติบุคคลคงอยู่
พื้นที่ต้ งั ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารมีนิติบุคคลคงอยูจ่ านวน 701 รายทุน
จดทะเบียน3,938.48 ล้านบาทคิดเป็ น 73% ของทั้งจังหวัด

ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
- อ.เมืองมุกดาหาร (5 ตาบล)
- อ.หว้านใหญ่ (4 ตาบล)
- อ.ดอนตาล (2 ตาบล)
นอกพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
รวมทั้งสิ้ น (จ.มุกดาหาร)

จานวน (ราย)
701 (73%)
647 (67%)
30 (3%)
24 (3%)
265 (27%)
966 (100%)

ทุนจดทะเบียน (ลบ.)
3,938.48 (70%)
3,867.88 (68%)
43.00 (1%)
27.60 (1%)
1,697.58 (30%)
5,636.06(100%)
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รู ปที่ 2.2 ขนาดธุ รกิจ
ประเภทธุรกิจธุ รกิจที่มีจานวนผูป้ ระกอบการสู งสุ ด 5 อันดับแรกได้แก่
ตารางที่ 2.1 ประเภทธุ รกิจ
ธุรกิจ
1.ก่อสร้างอาคารทัว่ ไป
2.ขายปลีกวัสดุก่อสร้าง
3.ขายส่ งสิ นค้าทัว่ ไป
4.ขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์
5.ขนส่ งและขนถ่ายสิ นค้ารวมถึงคนโดยสาร

จานวน (ราย) ทุนจดทะเบียน (ล้ านบาท)
144(21%)
626.40(16%)
21(3%)
64.20(2%)
20(3%)
59.00(1%)
19(3%)
59.10(2%)
19(3%)
48.80(1%)

การลงทุนต่ างชาติมูลค่าทุนจดทะเบียนของชาวต่างชาติในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารมีมูลค่า
ทั้งสิ้ น 34.94 ล้านบาทคิดเป็ น 1% ของมูลค่าทุนทั้งหมด • ประเทศที่มีมูลค่าทุนจดทะเบียนสู งสุ ด 5
อันดับแรกได้แก่
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1. มาเลเซีย
2. จีน
3. ลาว
4. อินเดีย
5. อเมริ กา
• ประเภทธุ รกิจที่ต่างชาติลงทุนสู งสุ ด 5 อันดับแรกได้แก่
1. อสังหาริ มทรัพย์
2. โรงแรมและรี สอร์ท
3. ขายส่ งเครื่ องจักรและอุปกรณ์
4. ขายส่ งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรู ป
5. ขายปลีกสิ นค้าในร้านค้า

ทุนจดทะเบียน (ลบ.)
9.78 (28%)
8.12 (23%)
5.12 (15%)
2.00 (6%)
1.79 (5%)
ทุนจดทะเบียน (ลบ.)
11.27 (32%)
5.60 (16%)
2.94 (8%)
2.23 (6%)
2.00 (6%)

การสนับสนุนจากภาครัฐ
กิจการเป้ าหมายที่ได้รับการส่ งเสริ มในเขตเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารประกอบด้วย 5 กลุ่ม
อุตสาหกรรมได้แก่เกษตรประมงและกิจการที่เกี่ยวข้องเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ กิจการโล
จิ สติ กส์ นิค มหรื อเขตอุ ตสาหกรรมและกิ จการสนับสนุ นการท่องเที่ ย วโดยรั ฐบาลได้มีนโยบาย
ส่ งเสริ มการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามประกาศ BOI ที่ 4/2557 โดยผูป้ ระกอบการจะ
ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ดงั นี้
1. กรณี กิจการทัว่ ไปตามบัญชีประเภทของบีโอไอ
1.1 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ปกติ 3 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน
8 ปี
1.2 หากเป็ นกิจการในกลุ่ม A1 หรื อ A2 ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
อยูแ่ ล้วให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เพิ่มอีก 5 ปี
1.3 หักค่าขนส่ งไฟฟ้ าประปา 2 เท่าเป็ นระยะเวลา 10 ปี
1.4 หักค่าติดตั้งหรื อก่อสร้างสิ่ งอานวยความสะดวกได้ร้อยละ 25 ของเงินลงทุน
นอกเหนือจากการหักค่าเสื่ อมราคาปกติ
1.5 ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่ องจักร
1.6 ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเพื่อส่ งออก
1.7 อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ
1.8 สิ ทธิ ประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ภาษีอากรเช่นการถือครองที่ดินการนาช่างฝี มือ
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ต่างด้าวมาทางานเป็ นต้น
2. กรณี กิจการเป้ าหมาย (5 กลุ่มอุตสาหกรรม)
2.1 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสู งสุ ด 8 ปี (จากัดวงเงินไม่เกินร้อยละ 100)
2.2 ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เพิม่ อีก 5 ปี
2.3 เหมือนกัน (ข้อ 1.3 ถึง 1.8)
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
1. ศักยภาพจังหวัดมุกดาหารในระดับภาพใหญ่ (MACRO)
จัง หวัด มุ ก ดาหารเป็ นจัง หวัดศู นย์ก ลางที่ ม หาอานาจทางเศรษฐกิ จโลกคื อประเทศจี น
ประเทศญี่ปุ่นให้ความสาคัญกับการลงทุนในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้เพื่อผลประโยชน์ใน
ด้านการค้นหาทรั พยากรการค้าการลงทุ นของตนเองประกอบกับประเทศไทยเป็ นประเทศที่ ให้
ความสาคัญกับการส่ งออกเนื่องจากเป็ นช่องทางหลักในการหารายได้เข้าประเทศซึ่ งการค้าชายแดน
นับวันยิง่ จะทวีความสาคัญมากขึ้นๆเนื่องจากมีมูลค่าการส่ งออกอยูใ่ นระดับสู งในแต่ละปี และการที่
ประเทศสปป.ลาวซึ่ งเป็ นประเทศเพื่อนบ้านที่อุดมไปด้วยทรัพยากรแร่ อาทิเช่ นทองคาและแร่ อื่นๆ
พลังงานไฮโดรอิเลคทริ ก (เขื่อนไฟฟ้ า) ทรั พยากรป่ าไม้แต่ก็เป็ นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล
(LAND LOCK) ซึ่ งประเทศต่างๆที่เข้ามาแสวงหาทรัพยากรจาเป็ นต้องมีช่องทางนาเข้าและส่ งออก
ทรัพยากรต่างๆออกไปอาทิเช่ นประเทศจี นที่เข้ามาทาเหมืองแร่ ทองคาจาเป็ นต้องนาเข้าพลังงาน
เชื้อเพลิงเครื่ องจักรกลหนักสารเคมีแรงงานฯลฯจากไทยและส่ งออกแร่ ทองแดงซึ่ งสกัดจากทองคา
เข้าสู่ ป ระเทศไทยไปยัง ท่าเรื อน้ าลึ กแหลมฉบัง ท่าเรื อกรุ งเทพฯเพื่อส่ ง ออกไปยังประเทศที่ สาม
ต่อไปซึ่ งกิจกรรมทั้งหมดนี้ ได้ใช้ช่องทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่ งที่ 2 ณ จังหวัดมุกดาหาร
เป็ นช่ องทางหลักที่ สาคัญนโยบายทางด้านเศรษฐกิ จของประเทศเศรษฐกิ จขนาดใหญ่ ที่มีผลต่ อ
ประเทศไทยและจังหวัดมุกดาหาร
2. ศักยภาพด้ านอุตสาหกรรมในพืน้ ทีจ่ ังหวัดมุกดาหาร
จุดเด่ นด้านอุ ตสาหกรรมในจังหวัดมุ กดาหารอุ ตสาหกรรมเด่ นในจังหวัดมุ กดาหารโดย
ภาพรวมเป็ นอุตสาหกรรมแปรรู ปทางการเกษตรกล่าวคือจะมีโรงงานแปรรู ปผลผลิตทางเกษตรที่มี
ขนาดใหญ่ที่ต้ งั อยูจ่ งั หวัดมุกดาหารได้แก่
1. โรงงานผลิตน้ าตาลทรายมีจานวน๑โรงงาน
2. โรงงานผลิตแป้ งมันสาปะหลังมีจานวน๒โรงงาน
3. โรงงานผลิตยางแท่งมีจานวน๒โรงงาน
4. โรงสี ขา้ วขนาดกลางถึงใหญ่มีจานวน๘โรงงาน
5. โรงฆ่าและชาแหละโคขุนมีจานวน๑โรงงาน
6. โรงงานผลิตอาหารสัตว์มีจานวน๑โรงงาน
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ซึ่ งจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้วา่ มีโรงงานที่รับซื้ อผลผลิตทางการเกษตรอยูจ่ านวนทั้งสิ้ น๑๕
โรงงานและส่ วนใหญ่เกษตรกรภายในจังหวัดมุกดาหารจะทาการปลูกอ้อยมันสาปะหลังยางพารา
ตลอดจนเลี้ยงวัวเป็ นหลักโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลผลิตที่ได้จากการแปรรู ปยางพารานั้นสามารถส่ งเป็ น
สิ นค้าส่ งออกไปยังในประเทศและต่างประเทศ
ปัญหาด้านอุตสาหกรรมในจังหวัดมุกดาหาร
1. การคมนาคมขนส่ งกล่าวคือเส้นทางในการขนส่ งยังมีเพียง 4 ช่องจราจรบางเส้นทางทา
ให้การขนส่ งเกิดความล่าช้าหรื อมีอุบตั ิเหตุได้ง่ายซึ่ งอาจจะส่ งผลต่อต้นทุนในการขนส่ ง
2. ทักษะฝี มือแรงงานกล่าวคือโรงงานส่ วนใหญ่ภายในจังหวัดมุกดาหารยังขาดแรงงานที่
เป็ นมืออาชี พในเชิ งช่างฝี มือที่สามารถควบคุมเครื่ องจักรสาคัญๆในกระบวนการผลิตโดยที่คนงาน
ส่ วนใหญ่จะมีหน้าที่เพียงการเป็ นพนักงานปฏิ บตั ิ (Operator) ทาให้การพัฒนาโรงงานเกิดความ
ล่าช้า
3. ขาดการพัฒนาผลิ ตแบรนด์เป็ นของตัวเองกล่ าวคื อผลผลิ ตที่ ผลิ ตจากโรงงานที่ นี่ส่วน
ใหญ่จะกลายไปเป็ นวัตถุดิบให้กบั อีกที่หนึ่งทาให้ไม่มีการเพิม่ มูลค่าในตัวผลิตภัณฑ์
4. โรงงานขนาดกลางยังขาดแรงงานหรื อหัวหน้างานที่มีความรู้ความสามารถที่จะมาพัฒนา
งานให้เกิดการ Continuous Improvement ภายในองค์กรดังจะเห็นได้จากไม่มีการบันทึกข้อมูลการ
ผลิ ตไม่มีการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการกระบวนการผลิ ตหรื อใช้หลักการเชิ งวิศวกรรมในการ
แก้ปัญหางาน
5. ความรับผิดชอบต่อชุ มชนสิ่ งแวดล้อมของโรงงานขนาดกลางจะพบว่าโรงงานขนาด
กลางยังไม่ให้ความสาคัญต่อการการรับผิดชอบต่อชุมชนสิ่ งแวดล้อมเท่าใดนัก
6. การเข้าถึงแหล่งเงินทุนสาหรับโรงงานขนาดกลาง
7. จังหวัดมุ กดาหารยัง ขาดสถานศึ กษาที่ คอยผลิ ตแรงงานด้านช่ างฝี มื อเพื่อป้ อนให้ก ับ
โรงงานดังจะเห็นได้จากจังหวัดใกล้เคียงจะมีสถานศึกษาระดับปวช. ปวส. หรื อปริ ญญาตรี อยู่ที่
จังหวัดแต่จงั หวัดมุกดาหารกลับมีเพียงวิทยาลัยการอาชีพ
อุปสรรคด้านอุตสาหกรรมในจังหวัดมุกดาหาร
1. ชาวบ้านยังขาดความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการตั้งและประกอบกิ จการโรงงงานโดยมี
ทัศนคติดา้ นลบต่อโรงงานอุตสาหกรรมโดยมองว่าจะส่ งผลด้านมลพิษต่อชุ มชนทาให้การพัฒนา
อุตสาหกรรมภายในจังหวัดทาได้ล่าช้าหรื อยาก
2. เป็ นจังหวัดชายแดนโรงงานที่จะมาตั้งเพื่อผลิตและส่ งต่อไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆอาจทา
ให้มีตน้ ทุนค่าขนส่ งที่เพิ่มขึ้ นอย่างไรก็ตามจากศักยภาพจังหวัดที่ ได้กล่าวไว้แล้วอุตสาหกรรมที่
น่ าจะมีศกั ยภาพในอนาคตสาหรับจังหวัดมุกดาหารคืออุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมด้านการ
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ขนส่ ง อุ ต สาหกรรมด้า นการบริ ก ารและการท่ องเที่ ย วเนื่ องจากการเข้า ถึ ง ตลาดขนาดใหญ่ ก าร
ไหลเวียนของคนและสิ นค้าในปริ มาณที่ สูงที่จะผ่านด่านชายแดนมุกดาหารในอนาคตหากระบบ
โครงข่ายการขนส่ งในภูมิภาคเสร็ จสมบูรณ์
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
ปี พ.ศ. 2525 เป็ นจังหวัดที่ต้ งั ขึ้นใหม่ซ่ ึ งแยกตัวมาจากจังหวัดนครพนมประกอบด้วยอาเภอ
7อาเภอคื ออาเภอเมื องอาเภอหว้านใหญ่อาเภอดอนตาลอาเภอนิ คมคาสร้ อยอาเภอคาชะอี อาเภอ
หนองสู งและอาเภอดงหลวงมีประชากรประมาณ 345,000 คนเป็ นจังหวัดที่มีเส้นแบ่งอาณาเขต
จังหวัดเป็ นแนวภูเขาติดจังหวัดร้อยเอ็ดกาฬสิ นธุ์อานาจเจริ ญนครพนมและมีเส้นแบ่งอาณาเขตเป็ น
แม่น้ าโขงมีระยะทางยาว 72 กิโลเมตรในอาเภอเมืองอาเภอหว้านใหญ่และอาเภอดอนตาลซึ่ งติดกับ
แขวงสะหวันนะเขตสปป.ลาวซึ่ งเป็ นแขวงขนาดใหญ่และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็ นอันดับที่ 2 ของ
สปป.ลาวมีประชากรประมาณ 1ล้านคนคิดเป็ นประชากรมากกว่า 3 เท่าของจังหวัดมุกดาหารพื้นที่
ในจังหวัดส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่ภูเขาและมีอุทยานแห่งชาติหลายแห่งในขณะที่พ้นื ที่ราบมีเพียงน้อยแต่
ก็เป็ นพื้นที่เศรษฐกิ จที่สาคัญของจังหวัดเนื่ องจากเป็ นที่ต้ งั ของสะพานมิตรภาพแห่ งที่ 2 ระหว่าง
จัง หวัด มุ ก ดาหารสหราชอาณาจัก รไทยและแขวงสะหวันนะเขตสปป.ลาวซึ่ งเป็ นสะพานที่ มี
ความส าคัญ อย่ า งยิ่ ง ยวดต่ อ การพัฒ นาจัง หวัด มุ ก ดาหารให้ มี ก ารขยายตัว ทางด้า นเศรษฐกิ จ
วัฒนธรรมและความมัน่ คงจนถึงปั จจุบนั
ปี พ.ศ. 2549 เปิ ดใช้งานสะพานมิตรภาพแห่ งที่ 2 จังหวัดมุกดาหารและแขงสะหวันนะเขต
อย่างเป็ นทางการเป็ นผลให้มูลค่าการค้าชายแดนรวมณจังหวัดมุกดาหารมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ ว
จนสู งขึ้นถึ งระดับ 100,000 ล้านบาทในปี 2555 ส่ งผลให้เกิ ดการขยายตัวของกิ จกรรมทางด้าน
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องส่ งผลดีต่อรายได้มวลรวมจังหวัด (GPP) ให้มีระดับอัตราการเติบโตในระดับ
ตัวเลขสองตาแหน่งมาโดยตลอดหลังจากเปิ ดสะพานมิตรภาพแห่ งนี้ จนถึงปั จจุบนั และในช่วงเวลา
เดียวกันนี้ การลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมในจังหวัดมุกดาหารก็ทวีความสาคัญจนมีบทบาทสาคัญ
ต่อรายได้จงั หวัดมากยิ่งขึ้นซึ่ งสัดส่ วนรายได้ดา้ นอุตสาหกรรมต่อรวยได้มวลรวมจังหวัด (GPP) ได้
ก้าวกระโดดขึ้นมาเป็ นร้อยละ 15 ต่อ GPP ในปี 2557 จากที่เคยมีสัดส่ วนเพียงร้อยละ 8 ต่อ GPP ใน
ปี 2548 ก่อนที่จะเปิ ดสะพานแห่งที่ 2 โดยการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ที่สาคัญที่มีขนาดใหญ่อาทิ
เช่นกลุ่มอุตสาหกรรมยางพาราผลิ ตยางพาราแท่งซึ่ งมีการลงทุน 2 โรงงานมีกาลังการผลิตรวม 4
แสนล้านตันต่อปี มีเงินลงทุนรวมประมาณ 1,500 ล้านบาทกลุ่มอุตสาหกรรมแป้ งมันสาปะหลังซึ่ งมี
การลงทุนเป็ นจานวน 2 โรงงานมีกาลังการผลิ ตรวมแป้ งมันรวมประมาณ 25,000 ตันต่อปี มีเงิ น
ลงทุนรวมประมาณ 800 ล้านบาทและกลุ่มอุตสาหกรรมโรงสี ขา้ วขนาด
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ใหญ่อีกหลายแห่ งส่ งผลให้ก่อให้เกิ ดการจ้างงานภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดเพิ่มขึ้นยังผลต่อเนื่ อง
ให้ประชาชนในจังหวัดมีกาลังซื้ อที่สูงขึ้นก่อให้เกิ ดการลงทุนในภาคการค้าและการบริ การขนาด
ใหญ่ในจังหวัดตามมาอีกหลายอย่างอาทิเช่นห้างค้าปลี กค้าส่ ง MAKRO ห้างสรรพสิ นค้า BIGC
ห้างสรรพสิ นค้า ROBINSON โรงแรมและห้องพักเป็ นจานวนมากในปี 2556 อีกทั้งยังมีกาลังซื้ อใน
ประเทศเพื่อนบ้านที่เพิ่มขึ้นเนื่ องจากประชากรจานวนมากเข้ามาจับจ่ายใช้สอยและเข้ามาใช้บริ การ
ในจังหวัดมุกดาหารส่ งผลให้ภาคการค้าปลีกค้าส่ งและภาคบริ การการท่องเทียวในจังหวัดมุกดาหาร
ขยายตัวต่อเนื่องซึ่ งก็เป็ นผลมาจากความสะดวกในด้านการเดินทางที่ดียงิ่ ขึ้นในปั จจุบนั ปี
พ.ศ. 2556 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรัฐบาลนายกยิ่ง
ลักษณ์ชินวัตรซึ่ งจังหวัดมุกดาหารเป็ นพื้นที่ที่มีศกั ยภาพในด้านการค้าชายแดนและด้านการขยายตัว
ของเศรษฐกิจเพียงพอที่จะประกาศเป็ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในครั้งนี้ ดว้ ย
ปี พ.ศ. 2557 ประกาศให้เป็ นเขตพัฒ นาเศรษฐกิ จพิ เศษมุ กดาหารรั ฐบาลนายกพล.อ.
ประยุท ธ์ จนั ทร์ โอชาส่ งผลให้พ้ืนที่ 3 อาเภอที่ อยู่ใ นแนวแม่น้ าโขงประกอบด้วยอาเภอเมื อง
มุกดาหารอาเภอหว้านใหญ่และอาเภอดอนตาลในพื้นที่ 11 ตาบลพื้นที่ 361,542 ไร่ คิดเป็ น 578.5
ตร.กม. เป็ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 จังหวัดแรกที่รัฐบาลประกาศในครั้งนี้
ปี พ.ศ. 2558 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ขอใช้พ้นื ที่ของรัฐซึ่ งเป็ นพื้นที่แปลง
ใหญ่ เพื่ อใช้ใ นการสร้ า งเป็ นนิ ค มอุ ตสาหกรรมหรื อเป็ นเขตอุ ตสาหกรรมเพื่ อรองรั บการลงทุ น
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อแก้ปัญหาราคาที่ดินแพงให้เอกชนได้มีโอการลงทุนในพื้นที่ได้เช่าในราคาถูก
เพื่อการลงทุนด้านอุตสาหกรรมหรื อด้านอื่นๆที่เกี่ ยวข้องจังหวัดมุกดาหารได้จดั สรรที่ดินจานวน
1,084 ไร่ เศษในท้องที่บา้ นพรานอ้นตาบลคาอาฮวนอาเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารโดยได้จดั ทาให้
เป็ นที่ราชพัสดุและในปั จจุบนั กรมธนารักษ์ได้ทาการออกโฉนดบนพื้นที่เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วแต่การ
นิ คมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทยเห็ นว่าพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษอื่นคือสระแก้วแม่สอด
(ตาก) และสงขลามีศกั ยภาพมากกว่าจังหวัดมุกดาหารโดยการนิ คมขอดาเนิ นการลงทุนในพื้นที่ 3
แห่ งนี้ ก่อนเป็ นเฟสที่1 สาหรับจังหวัดมุกดาหารนั้นการนิ คมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทยคาดว่า
จะสามารถลงทุนได้แต่เป็ นการลงทุนในเฟสที่2 ของการนิ คมฯซึ่ งจะใช้เวลาอีกหลายปี ฉะนั้นการที่
จะมีเอกชนเข้ามาประมูลพื้นที่ยกแปลงและพัฒนาเป็ นพื้นที่สาหรับให้เอกชนอื่นเช่าลงทุนย่อมทา
ได้ทนั ทีในปั จจุบนั ซึ่ งในปั จจุบนั พื้นที่แห่ งนี้ ก็อยู่ระหว่างจัดทาการประมูลของภาครัฐเพื่อสรรหา
เอกชนรายใหญ่เข้ามาดาเนินการพัฒนาพื้นที่และให้เอกชนหรื อหน่วยงานอื่นเช่าต่อไป
ปั จจุบนั จังหวัดมุกดาหารได้จดั ทาร่ างแผนแม่บทเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษมุกดาหารพ.ศ.
2559 –2563 ซึ่งเป็ นแผนงาน/โครงการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดร่ วมกันผลักดันและ
จัดทาขึ้นเพื่อดาเนิ นการพัฒนาเขตฯให้มีความก้าวหน้าทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและการเตรี ยม
ความพร้อมจังหวัดเพื่อรองรับการลงทุนอาทิเช่นโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ ง
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- ด่านศุลกากรจังหวัดมุกดาหารได้มีการติดตั้งเครื่ องเอกซเรย์สินค้าและปรับปรุ งมาตรฐาน
ด่านศุลกากรระเบียบพิธีการศุลกากรให้มีมาตรฐานสากลเพื่อที่จะพัฒนาให้เป็ น (Single Windows
Inspection) และโดยได้จดั ทา Common Control Area (CCA) กับประเทศเพื่อบ้านซึ่ งเป็ นด่าน
ชายแดนแห่งแรกของประเทศที่ได้รับการยกระดับให้มีมาตรฐานในระดับสู งทั้งสิ นค้าและคน
- ระบบโครงสร้ า งพื้ นฐานทางถนนของกรมทางหลวงได้มี โครงการสร้ างถนนเชื่ อม
ระหว่างจังหวัดให้มีขนาดมาตรฐาน 4 ช่อง ทางจราจร(4เลน ) โดยเฉพาะในแนวจังหวัดมุกดาหาร
– กาฬสิ นธุ์ซ่ ึ งเป็ นถนนหลวงอาเซี ยน (ASEAN Highway) หมายเลข AH16 ซึ่ งอยูใ่ นแนว
ถนนบนกรอบข้อตกลง CBTA:GMS (Cross Border Transport Agreement : Greater Mekong Subregion) หรื อถนนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตกเชื่อม 2 มหาสมุทรและเชื่อม 2 ท่าเรื่ อที่
สาคัญในอนาคต EWEC (East – West Economic Corridor) พร้อมทั้งได้มีโครงการของกรมทาง
หลวงชนบทในการที่จะสร้างถนนวงแหวนรอบในและรอบนอกเพิ่มอีก 2 สายรวมเป็ นถนนวง
แหวนทั้งสิ้ น 3 สายเพื่อเสริ มประสิ ทธิ ภาพการจราจรภายในจังหวัดเมื่อมีปริ มาณการจราจรคับคัง่
และเบี่ยงเส้นทางรถบรรทุกให้ออกนอกเมืองเพื่อรองรับการขยายตัวของจานวนรถบรรทุกสิ นค้า
ขนาดใหญ่ไม่ให้วิ่งเข้าเมื องเพื่อลดปริ มาณและความเสี่ ยงด้านการจราจรในเขตเมืองรวมถึ งการ
ซ่ อมแซมเส้นทางการจราจรที่มีอยู่เดิ มให้สามารถใช้งานได้อย่างดี สาหรั บการคมนาคมทางรางที่
เป็ นรถไฟรางคู่เชื่อมระหว่างอาเภอบ้านไผ่จงั หวัดขอนแก่น – จังหวัดนครพนมโดยมีสถานีที่จงั หวัด
มุกดาหารนั้นกระทรวงคมนาคมอยูร่ ะหว่างการทบทวนแผนการดาเนินงานเพื่อรองรับการเชื่องโยง
กับระบบรางในอนาคตด้วยสาหรับสนามบินมุกดาหารที่เป็ นข้อเรี ยกร้องของประชาชนในจังหวัด
ปัจจุบนั ยังคงรอความชัดเจนจากรัฐบาล
โครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านสาธารณูปโภค
แผนงานโครงการของการประปาส่ วนภูมิภาค :การประปาส่ วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทย
สาขามุกดาหารได้จดั ทาโครงการก่ อสร้ างปรั บปรุ งขยาย กปภ.สาขามุกดาหาร ปี พ .ศ. ๒๕๕๙
งบประมาณ๓๑๙.๕๑๐ล้านบาทแผนงานประกอบด้วย
(๑) ก่อสร้างสถานี สูบน้ าแห่ งใหม่๑แห่ งสร้างระบบผลิตขนาด๗,๒๐๐ลบ.ม./วันพร้อมถัง
น้ าใสและหอถังสู งในที่ดินจัดหาใหม่บริ เวณองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางทรายน้อย
(๒) ก่อสร้างถังน้ าใสที่สถานีผลิตน้ าเมืองใหม่และที่สถานีผลิตน้ าเมืองเก่า
(๓) ก่ อสร้ า งสถานี จ่า ยน้ า ใหม่ ๒ แห่ ง ในที่ ดิน จัด หาใหม่ บ ริ เ วณถนนทางเลี่ ย งเมื อ ง
มุกดาหารทางเหนื อและทางใต้ข องเมืองประกอบด้วยถังน้ าใสและหอถังสู งทั้งนี้ เมื่อก่อสร้ างแล้ว
เสร็ จกาลังการผลิตสามารถรองรับความต้องการใช้น้ าถึงปี พ.ศ.๒๕๖๗
- แผนงานโครงการของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค:เปรี ยบเทียบความต้องการใช้ไฟฟ้ ากับ
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ความสามารถในการจ่ า ยไฟฟ้ าหากมี เขตพัฒ นาเศรษฐกิ จพิ เศษอัตราการใช้ไ ฟฟ้ าเติ บโตเฉลี่ ย
๑๒.๖๕ % ต่อปี พบว่าระบบเดิ มจะสามารถรองรับการจ่ายไฟได้ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๒จึงได้มีแผน
ก่อสร้ างสถานี ไฟฟ้ ามุกดาหาร๓สายส่ งและระบบจาหน่ ายแรงสู งเงิ นลงทุ น๕๕๘ล้านบาทเข้าสู่
บริ เวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 1,084 ไร่ ในปี 2559 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการจัดทารายงานการศึกษา
ความเหมาะสมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ าเพื่ อรองรั บ การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษการ
เตรี ยมความพร้ อมด้านแรงงานการเตรี ยมความพร้ อมด้านแรงงานและศูนย์บริ การเบ็ดเสร็ จด้าน
แรงงานสาธารณสุ ขและความมัน่ คงเห็นชอบให้มีการจัดระบบแรงงานต่างด้าวให้มาทางานในเขต
เศรษฐกิ จพิเศษได้ลกั ษณะไป – กลับและให้มีการจัดตั้งศูนย์บริ การเบ็ดเสร็ จด้านแรงงานซึ่ ง
ให้บ ริ ก ารเรื่ องอนุ ญาตให้แรงงานต่า งด้า วเข้า มาในราชอาณาจักรการตรวจสุ ขภาพการประกัน
สุ ขภาพและการคุม้ ครองแรงงานโดยให้ใช้รูปแบบของศูนย์บริ การจดทะเบียนต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็ จ
รวมทั้งมีแผนการฝึ กอบรมฝี มือแรงงานไทยบริ เวณชายแดนและแรงงานต่างด้าวที่มาทางานในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนซึ่ งปั จจุบนั ได้มีการจัดตั้งขึ้นเป็ น
ที่เรี ยบร้อยแล้ว
อุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
อุตสาหกรรมเป้ าหมายที่สามารถได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ดา้ นการลงทุนเพิ่มเติมตามประกาศ
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนที่ 3/2558 เรื่ องนโยบายส่ งเสริ มการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษมุกดาหาร( http://www.boi.go.th/upload/content/3_2558_61031.pdf )
รายชื่อผูส้ นใจลงทุนในเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารรายชื่ อผูท้ ี่สนใจเข้าลงทุนด้าน
อุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศลษกิจพิเศษมุกดาหารตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 – ปั จจุบนั มีดงั นี้ ชื่อ
บริ ษทั ประเภทกิจการเงินลงทุน(ล้านบาท) ระยะเวลาลงทุน(ปี ) ปัญหาชาว
1. บริ ษทั KD ASSET จากัดโรงไฟฟ้ าชีวมวล 700 15 ผังเมืองไทย
2. บริ ษทั KRS Logistics จากัดศูนย์กระจายสิ นค้าและโลจิสติกส์ 100 - กาลังศึกษาไทย
3. บริ ษทั Thailand Nittingจากัดเสื้ อยืดห่านคู่ 10 - ขาดแรงงานไทย
4. บริ ษทั Ranhill จากัดสาธารณู ปโภคในนิ คมอุตสาหกรรม 1,000 - ความชัดเจนเรื่ องการ
นิคมฯมาเลเซีย
5. บริ ษทั สมศักดิ์บอดี้คาร์ จากัดต่อรถบรรทุก 500 - รอดูบรรยากาศการลงทุนไทย
6. คุณโกศลจังหวัดอานาจเจริ ญบดเนื้อไม้ยคู าลิปตัส 10 - รอเช่าพื้นที่รัฐไทย
7.บริ ษทั ศิริไพศาลเฟอร์ นิเจอร์ จากัดกรุ งเทพมหานครเฟอร์ นิเจอร์ Build in 10 - รอเช่าพื้นที่
รัฐไทย
8.บริ ษทั ซี เอเอสอินเตอร์ เทรด (ประเทศไทย )จากัดโรงงานแปรรู ปการเกษตร 50 - รอเช่า
พื้นที่รัฐไทย
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9.บริ ษทั M&A advisory จากัดที่ปรึ กษาด้านการลงทุนให้นกั ลงทุนชาวญี่ปุ่น - - ขอความ
ชัดเจนเรื่ องพื้นที่เช่าไทย
ประเด็นคาถาม
1. นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนอย่างไร
ตอบส านัก งานอุ ต สาหกรรมจัง หวัด มุ ก ดาหารเป็ นหน่ ว ยงานที่ ป ฏิ บ ัติ ง านตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กระทรวงอุตสากรรมอย่างไรก็ตามการปฏิ บตั ิงานในระดับพื้นที่ สานักงานก็ได้จดั ทา
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับพื้นที่เพื่อนาสู่ การปฏิบตั ิดงั นี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหารปี 2559 – 2564
วิสัยทัศน์
“อุตสาหกรรมสี เขียวเพื่อความสมดุลและยัง่ ยืนสู่ ตลาดอาเซี ยนพลัส”
พันธกิจ
1. สนับสนุนส่ งเสริ มอุตสาหกรรมให้มีความสามารถทางการแข่งขันและเข้มแข็ง
2. สนับสนุนส่ งเสริ มอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนให้ได้รับมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับ
3. สนับสนุ นการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานและสิ่ งอานวยความสะดวกต่อการลงทุ นด้าน
อุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ส่ งเสริ มอุตสาหกรรมชุมชนอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดย่อมสู่ อุตสาหกรรมสี เขียว
2. ส่ งเสริ มพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการและเครื อข่าย
3. ส่ งเสริ มพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่ งอานวยความสะดวกให้เหมาะต่อการลงทุน
ด้านอุตสาหกรรม
เป้าประสงค์
1. เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมชุ มชนอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อมสู่ อุตสาหกรรมสี เขียวรองรับตลาดอาเซี ยนพลัส
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการรายเดิมและสร้างเสริ มผูป้ ระกอบการอุ ตสาหกรรมราย
ใหม่รองรับการขยายตลาดสู่ อาเซี นพลัส
3. เพื่อเพิ่มแรงจูงใจพิเศษต่อการลงทุนในเขตพื้นที่และเชื่อมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในเขต AECอย่างไรก็ตามเนื่องด้วยในปั จจุบนั จังหวัดมุกดาหารได้เป็ นเขตพัฒนา
เศรษฐกิ จพิเศษตามนโยบายรัฐบาลแล้วและจากศักยภาพพื้นที่ที่ได้กล่ าวไว้แล้วข้างต้นนั้นทาให้
จังหวัดมุ กดาหารเป็ นจังหวัดที่ มีศกั ยภาพในด้านการขนส่ งอย่างมากและมี อตั ราการเพิ่มขึ้ นของ
อุตสาหกรรมประเภทนี้อย่างรวดเร็ วภายหลังจากการเปิ ดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่ งที่ 2 ยิ่งทา
ให้ปัจจุบนั อุตสาหกรรมด้านการขนส่ งมีบทบาทสาคัญในการเจริ ญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของจังหวัดสู งขึ้ นจากการที่ ประเทศเพื่อนบ้านเป็ นประเทศที่ ไม่มีทางออกทะเลเป็ นประเทศที่ มี
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ทรัพยากรมากอีกทั้งยังเป็ นเมืองยุทธศาสตร์ ที่สาคัญของสปป.ลาวเพื่อที่ที่จะให้เป็ นส่ วนหนึ่ งการ
พัฒนาประเทศให้พน้ จากประเทศยากจนในปี 2020 นี้จึงได้จดั ทาเป็ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษสะหวัน-เซโนเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเนื่ องจากสปป.ลาวยังเป็ นประเทศที่มีระดับ
การพัฒนาต่า (Least Development Country : LDC) สิ นค้าที่ผลิตจากประเทศนี้ จะได้รับสิ ทธิ
ประโยชน์ท างการค้า (GSP) กับ ประเทศผูน้ าเข้า รายใหญ่ อาทิ เช่ นสหรั ฐอเมริ ก ายุโรปและ
ขณะเดียวกันก็ยงั คงมีค่าแรงราคาถูกดังนั้นจึงเป็ นที่ดึงดูดนักลงทุนด้านอุตสาหกรรมการผลิตเข้าไป
ลงทุนในพื้นที่ดงั กล่าวเป็ นจานวนมากอย่างไรก็ตามเนื่ องจากระดับการพัฒนาในระบบการผลิตใน
สปป.ลาวยังคงอยูใ่ นระดับที่ต่ านักลงทุนต่างๆจึงจาเป็ นต้องนาเข้าสิ นค้าประเภททุนจากประเทศที่
พัฒนาสู งกว่าและยังคงอาศัยท่าเรื อเพื่อการส่ งออกในท่าเรื อที่ มีศกั ยภาพและมีความมัน่ คงสู งคื อ
ประเทศไทยจึงเป็ นโอกาสที่ดีที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารจะใช้โอกาสนี้ ในการเชื่ อมโยง
การผลิตการค้าการลงทุนกับกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนผ่านข้อตกลงในระดับพื้นที่
ด้วยการเป็ นเมืองคู่แฝด (Sister City) การยกระดับมาตรฐานด้านการขนส่ งอาทิเช่นด่านศุลกากรพิธี
การศุลกากรความมัน่ คงด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานรวมทั้งการจัดทา MOU ในระดับพื้นที่เพื่อสร้าง
ความร่ วมมือด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเพื่อลดปั ญหาและอุปสรรคในระดับพื้นที่ก่อให้เกิด
ความสะดวกแก่การลงทุนในทั้งสองเขตเพราะฉะนั้นนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารจึง
มีนโยบายเพื่อเชื่อมโยงการผลิตระหว่างกันโดยที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารจะเป็ นเสมือน
ประตูดา้ นการขนส่ งเพื่อสนับสนุ นการผลิ ตในประเทศเพื่อนบ้านซึ่ งจะส่ งผลดี ต่อการส่ งออกใน
ประเทศไทยในระยะยาวในขณะที่ยุทธศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
มุกดาหารก็มีนโยบายส่ งเสริ มการลงทุนในอุ ตสาหกรรมสี เขี ยวที่ เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อมและใช้
แรงงานน้อยเช่นอุตสาหกรรมกลางน้ าและปลายน้ าในพื้นที่เพื่อเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่ งออก
ในอนาคตเพื่ อรองรั บ ตลาดที่ มี ข นาดใหญ่ ใ นจี นตอนใต้ส ปป.ลาวและเวีย ดนามนั่น ก็ คื อตลาด
อาเซียนพลัส
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สรุ ปราคาประเมินทุนทรัพย์ ทดี่ ิน รอบบัญชี ปี พ.ศ.2559-2562 จังหวัด มุกดาหาร
ตารางที่ 2.2 สรุ ปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี ปี พ.ศ.2559-2562 อาเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
อาเภอเมืองมุกดาหาร
ราคาประเมินทีด่ ิน
ลาดับที่
หน่ วยทีด่ ิน
(บาท/ตร.ว.)
800-2,500
1
ทางหลวงแผ่ นดินสาย 212 (ชยางกูร)
700-1,000
2
ทางหลวงแผ่นดินสาย 212 (เลีย่ งเมือง)
500-1,000
3
ทางหลวงแผ่ นดินสาย 12 (มุกดาหาร-กิฉินารายณ์)
400-700
4
ถนน อบจ.มห.2015 (บ้ านโพนทราย-บ้ านบางทรายใหญ่ )
700
5
ถนนทางหลวงชนบท มห.4012 (บางทรายน้ อย-นาใหญ่)
700
6
ทางหลวงแผ่ นดินสาย 2034 (มุกดาหาร-กอนตาล)
600
7
ถนนทางหลวงชนบท มห.3040 (บ้ านหนองหอย-บ้ านตาดแคน)
350
8
ถนน อบจ.มห.3003 (บ้ านหนองแอก-บ้ านนาโปใหญ่)
300
9
ถนน อบจ.มห.3043 (บ้ านนาคาน้ อย-บ้ านท่าไคร้ )
300
10 ถนน อบจ.มห.3051 (บ้ านเหมืองป่ า-บ้ านอนุรักษ์ บารุ ง)

ตารางที่ 2.3 สรุ ปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี ปี พ.ศ.2559-2562 อาเภอดอนตาล จังหวัด
มุกดาหาร
อาเภอดอนตาล
ราคาประเมินทีด่ ิน
ลาดับที่
หน่ วยทีด่ ิน
(บาท/ตร.ว.)
500-1,000
1
ถนนทางหลวงแผ่นดินสาย 2034(มุกดาหาร-ดอนตาล)
100-500
2
ถนนทางหลวงแผ่นดินสาย 2277 (เลิงนกทา-ดอนตาล)
150
3
ถนนทางหลวงชนบท มห.4007
150-200
4
ถนนทางหลวงชนบท มห.3016
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ตารางที่ 2.4 สรุ ปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี ปี พ.ศ.2559-2562 อาเภอหว้านใหญ่
จังหวัดมุกดาหาร
อาเภอหว้านใหญ่
ราคาประเมินทีด่ ิน
ลาดับที่
หน่ วยทีด่ ิน
(บาท/ตร.ว.)
500
1
ถนนทางหลวงชนบท มห.4012
400
2
ถนนทางหลวงชนบท มห.5015
300
3
ถนนทางหลวงชนบท มห.3010
300
4
ถนนทางหลวงชนบท มห.3003
250
5
ถนนกรมโยธาธิการ มห.2017 (บ.นาขามป้อม-บ.สองคอนใต้ )
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2.2 ข้ อมูลธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
2.1.1 ความเป็ นมา
จัง หวัด นครพนมถู ก จัด ตั้ง ให้ เ ป็ นหนึ่ ง ในเขตพัฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษในระยะแรกตาม
ประกาศกนพ. ที่ 2/2558 โดยถูกตั้งเป้ าให้เป็ นพื้นที่ธุรกิจการค้าชายแดนและพื้นที่บริ การโลจิสติกส์
อีกทั้งยังมีศกั ยภาพและโอกาสในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจจากหลายปั จจัยได้แก่ •เป็ นช่องทาง
การค้าผ่านแดนไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้ (มณฑลกว่างสี ) ที่มีมูลค่าสู งสุ ดของประเทศและมี
ศักยภาพที่จะเป็ นช่องทางการขนส่ งสิ นค้าไปยังประเทศแถบตะวันออกไกล (ญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวัน)
โดยผ่านท่าเรื อหวุ๋งอ๋ างในเวียดนาม •สนามบินนครพนมและเส้นทางรถไฟสายบ้านไผ่(ขอนแก่น)มหาสารคาม-มุ ก ดาหาร-นครพนมซึ่ งมี แ ผนในการพัฒ นาจะทาให้น ครพนมมี เ ส้ น ทางรถไฟ
เชื่ อมโยงกับเส้ นทางรถไฟสายหลักของประเทศโดยจะเป็ นโอกาสในการขยายกิ จกรรมด้านโลจิ
สติกส์ท้ งั ในประเทศและระหว่างประเทศ
เป็ นแหล่ ง ผลิ ต สิ น ค้า เกษตรที่ มี คุ ณ ภาพอาทิ ข ้า วอ้อ ยและมัน สาปะหลัง ซึ่ งสามารถ
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรู ปและมีทิวทัศน์บริ เวณริ มแม่นา้ โขงที่สวยงามเหมาะ
แก่การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและที่อยูอ่ าศัยของนักลงทุนไทยและต่างประเทศ
2.1.2 ข้อมูลทัว่ ไป
พื้นที่เขตเศรษฐกิ จพิเศษนครพนมครอบคลุ มพื้นที่ 2 อาเภอ 13 ตาบลรวมพื้นที่ท้ งั สิ้ น
495,743.75 ไร่ (794.79 ตร.กม.) ดังนี้
1)อาเภอเมืองนครพนมครอบคลุม 10 ตาบลกุรุคุท่าค้อนาทรายนาราชควายในเมืองบ้านผึ้ง
โพธิ์ ตากหนองญาติหนองแสงและอาจสามารถ
2)อาเภอท่าอุเทนครอบคลุม
3)ตาบลได้แก่ตาบลโนนตาลรามราชและเวินพระบาท
2.1.3 ข้อมูลนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
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รู ปที่ 2.3 ข้อมูลนิ ติบุคคลจัดตั้งใหม่
จ านวนการจดทะเบี ย นจัด ตั้ง นิ ติ บุ ค คลในพื้ น ที่ เ ขตพัฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษนครพนมมี
แนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2558 ทั้งนี้ ในช่วงปี 2558 หลังประกาศกาหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษนครพนมยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาพื้นที่และการเตรี ยมความพร้ อมในการประกอบธุ รกิ จ
ของภาคเอกชนโดยการจดทะเบียนนิติบุคคลในปี 2559 มีจานวน 88 รายเพิ่มขึ้น 25 รายคิดเป็ น 40%
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาในภาพรวมของจังหวัดนครพนมมีนิติบุคคลจัดตั้งทั้งสิ้ นจานวน 231 ราย
เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 86 รายคิดเป็ น 59%
2.1.3 ข้อมูลนิติบุคคลคงอยู่
1) พื้นที่ต้ งั ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนมมีนิติบุคคลคงอยูจ่ านวน 662 รายคิด
เป็ น 47% ของจังหวัดนครพนมมีทุนจดทะเบียน 2,805.72 ล้านบาทคิดเป็ น 61% ของจังหวัด
นครพนม

ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
- อ.เมืองนครพนม (10 ตาบล)
- อ.ท่าอุเทน (3 ตาบล)
นอกพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
รวมทั้งสิ้ น (จ.นครพนม)

จานวน (ราย)
662 (47%)
628 (45%)
34 (2%)
741 (53%)
1,403 (100%)

ทุนจดทะเบียน (ลบ.)
2,805.72 (61%)
2,750.33 (60%)
55.39 (1%)
1,770.44 (39%)
4,576.16 (100%)

2) ขนาดธุ รกิจ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนมธุ รกิจทั้งหมดเป็ นธุ รกิจ SMEs
จานวน 662 รายและประกอบธุ รกิจบริ การเป็ นส่ วนใหญ่คิดเป็ น53%
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รู ปที่ 2.4 ขนาดธุ รกิจนครพนม
3) ประเภทธุ รกิจธุ รกิจที่มีจานวนผูป้ ระกอบการสู งสุ ด 5 อันดับแรกได้แก่
จานวน (ราย)
ทุนจดทะเบียน (ลบ.)
1. ก่อสร้างอาคารทัว่ ไป
151 (23%)
1,084.54 (39%)
2. ขายส่ งสิ นค้าทัว่ ไปตามสัญญาจ้าง
21 (3%)
47.80 (2%)
3. ขายส่ งวัสดุก่อสร้าง
21 (3%)
42.30 (2%)
4. ขนส่ งขนถ่ายสิ นค้าและคนโดยสาร 20 (3%)
29.00 (1%)
5. ขายรถยนต์ใหม่
17 (3%)
154.50 (6%)
4) การลงทุนต่างชาติมูลค่าทุนจดทะเบียนของชาวต่างชาติในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษนครพนมมีมูลค่าทั้งสิ้ น 280.13 ล้านบาทคิดเป็ น 10% ของมูลค่าทุนทั้งหมด
• ประเทศที่ลงทุนสู งสุ ด 5 อันดับแรกได้แก่
ทุนจดทะเบียน (ลบ.)
1. ลาว
53.63 (19%)
2. อเมริ กา
19.74 (7%)
3. มาเลเซีย
2.00 (1%)
4. สิ งคโปร์
1.96 (1%)
5. ไต้หวัน
1.55 (1%)
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• ประเภทธุ รกิจที่ต่างชาติลงทุนสู งสุ ด 5 อันดับแรกได้แก่
1. ผลิตยางแผ่นและยางแท่ง
2. ผลิตปูนซีเมนต์
3. ผลิตส่ วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์
4. อสังหาริ มทรัพย์
5. ขุดกรวดและทราย

ทุนจดทะเบียน (ลบ.)
200.00 (71%)
39.00 (14%)
19.70 (7%)
8.00 (3%)
2.00 (1%)

2.1.4 การสนับสนุนจากภาครัฐรัฐบาลได้มีนโยบายส่ งเสริ มการลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตามประกาศ BOI ที่ 4/2557 โดยผูป้ ระกอบการจะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ดงั นี้
ตารางที่ 2.5 การสนับสนุนจากภาครัฐ
กรณี กิจการทัว่ ไปตามบัญชีประเภทของบีโอไอ
กรณี กิจการเป้ าหมาย (13 กลุ่มอุตสาหกรรม)
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสู งสุ ด 8 ปี (จากัดวงเงิน
ปกติ 3 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี
ไม่เกินร้อยละ 100)
หากเป็ นกิจการในกลุ่ม A1 หรื อ A2 ซึ่งได้รับยกเว้น ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เพิ่มอีก 5 ปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี อยูแ่ ล้วให้ได้รับการ
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เพิม่ อีก 5 ปี
- หักค่าขนส่ งไฟฟ้ าประปา 2 เท่าเป็ นระยะเวลา 10 ปี - อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ
-ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเพื่อส่ งออก
- หักค่าติดตั้งหรื อก่อสร้างสิ่ งอานวยความสะดวก
ได้ร้อยละ 25 ของเงินลงทุนนอกเหนือจากการหัก
ค่าเสื่ อมราคาปกติ
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่ องจักร- สิ ทธิ ประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ภาษีอากรเช่นการถือ
ครองที่ดินการนาช่างฝี มือต่างด้าวมาทางาน
*หมายเหตุ :ความเป็ นมาและการสนับสนุนจากภาครัฐอ้างอิงจากสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การลงทุน
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เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัด
(1) อุตสาหกรรมอื่นๆ (ทัว่ ไป) ประกอบด้วยการผลิตไฟฟ้ าเป็ นหลักการผลิตไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์รองลงมาได้แก่หอ้ งเย็นเพื่อการถนอมสัตว์นา้ ที่ทาให้เยือกแข็งและการดูดทราย
และกรวดเพื่อการก่อสร้างตามลาดับปั จจุบนั มีจานวนโรงงานทั้งสิ้ น 68 โรงงานเงินลงทุน 2,492.90
ล้านบาทคนงาน 1,286 คน
(2) อุตสาหกรรมอโลหะประกอบด้วยการผลิ ตเกี่ ยวกับซี เมนต์เป็ นหลักเช่ นทาท่อเสา
คอนกรี ตและผลิ ตภัณฑ์ปูนซี เมนต์รองลงมาได้แก่การบดผสมปูนซี เมนต์และการผลิ ตจากดิ นเผา
และลังไม้ตามลาดับปั จจุบนั มีจานวนโรงงานทั้งสิ้ น 62 โรงงานเงินลงทุน 765.27 ล้านบาทคนงาน
553 คน
(3) อุตสาหกรรมอาหารประกอบด้วยการผลิตกิ จการจากพืชเป็ นหลักได้แก่โรงสี ขา้ วและ
การผลิตอาหารสัตว์ตามลาดับปั จจุบนั มีจานวนโรงงานทั้งสิ้ น 31 โรงงานเงินลงทุน 685.77 ล้าน
บาทคนงาน 567 คน
ภาคบริ การและอื่นๆ
ภาคบริ การของจังหวัดนครพนมมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 21,638 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2555
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 59.61 ของ GPP
การค้าชายแดน/ผ่านแดน
จังหวัดนครพนมมีจุดผ่านแดนถาวร 2 แห่งจุดผ่อนปรน 4 แห่งดังนี้
1. จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คาม่วน) บริ เวณบ้านห้อมตาบลอาจ
สามารถอาเภอเมืองนครพนมเป็ นเขตติดต่อกับบ้านเวินใต้เมืองท่าแขกแขวงคาม่วนเปิ ดตั้งแต่ 06.00
– 22.00 น. ทุกวัน
2. จุดผ่านแดนถาวรท่าเทียบเรื อเทศบาลเมืองนครพนมตาบลในเมืองอาเภอเมืองนครพนม
ติดต่อกับเมืองท่าแขกแขวงคาม่วนเปิ ดตั้งแต่ 08.00 – 18.00 น. ทุกวัน
3. จุดผ่อนปรนบ้านหนาดท่าหมู่ 2 ตาบลบ้านกลางอาเภอเมืองนครพนมเป็ นเขตติดต่อกับ
บ้านปากเป่ งเมืองท่าแขกเปิ ดตั้งแต่ 07.30 – 15.00 น. ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี
4. จุดผ่อนปรนบ้านโพธิ์ ไทรตาบลไผ่ลอ้ มอาเภอบ้านแพงเป็ นเขตติดต่อกับบ้านท่าสะอาด
เมืองปากกระดิ่งแขวงบอลิคาไซเปิ ดตั้งแต่ 08.00 – 16.00 น. ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์
5. จุดผ่อนปรนบ้านธาตุพนมสามัคคีหมู่ที่ 2 อาเภอธาตุพนมเป็ นเขตติดต่อกับบ้านด่านเมือง
หนองบกแขวงคาม่วนเปิ ดตั้งแต่ 07.00 – 15.00 น. ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี
6. จุ ดผ่อนปรนบ้านท่าอุ เทนตาบลท่าอุ เทนอาเภอท่าอุ เทนเป็ นเขตติ ดต่อกับ บ้านหิ นบู
นเมืองหิ นบูนแขวงคาม่วนเปิ ดตั้งแต่ 08.00 – 16.00 น. ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี
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ภาพแสดงจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนจังหวัดนครพนม

รู ปที่ 2.5 แสดงจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนจังหวัดนครพนม
ภาพรวมมูลค่าการส่ งออกและการนาเข้าของสิ นค้าต่างๆผ่านด่านศุลกากรนครพนมจังหวัด
นครพนมปี งบประมาณ 2557 โดยการนาเข้ามีอตั ราเทียบกับปี งบประมาณ 2556 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อย
ละ268.6 ส่ วนการส่ งออกรวมมีอตั ราการขยายตัวร้อยละ 48.5 มูลค่าการค้ารวมทั้งหมดขยายตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 100.6 ดังภาพ
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ภาพมูลค่าการค้าชายแดนจังหวัดนครพนมปี งบประมาณพ.ศ.2553-2558

รู ปที่ 2.6 มูลค่าการค้าชายแดนจังหวัดนครพนมปี งบประมาณพ.ศ.2553-2558
สิ นค้านาเข้าที่ผา่ นด่านศุลกากรนครพนมประจาปี งบประมาณ 2557 ที่สาคัญดังภาพ
ภาพ 10 อันดับรายการสิ นค้าส่ งออก-นาเข้าประจาปี งบประมาณ 2557

รู ปที่ 2.7 สิ นค้านาเข้าที่ผา่ นด่านศุลกากรนครพนมประจาปี งบประมาณ 2557
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แสดงมูลค่าการค้าชายแดนส่ งออกนาเข้าเปรี ยบเทียบระหว่างด่านหนองคายมุกดาหารและ
นครพนม

รู ปที่ 2.8 แสดงมูลค่าการค้าชายแดนส่ งออกนาเข้า
จากข้อมูลเปรี ยบเทียบมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 1
(หนองคาย-เวียงจันทน์) จังหวัดหนองคาย ,สะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) จังหวัด
มุกดาหารและสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คาม่วน) จังหวัดนครพนมพบว่ามูลค่าการค้าชายแดน
จังหวัดนครพนมมีการเจริ ญเติบโตแบบก้าวกระโดดโดยมีผปู ้ ระกอบการค้าให้ความสนใจจังหวัด
นครพนมในการที่จะเข้ามาลงทุนและใช้เส้นทางการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มมากขึ้น
จนในปี 2557 ยอดมูลค่ารวมของจังหวัดนครพนมเพิ่มสู งเป็ นอันดับที่ 1 มากกว่าจังหวัดหนองคาย
และจังหวัดมุกดาหารและมีแนวโน้มมากขึ้นทุกขณะ
การเชื่อมโยงกับพื้นที่ของชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน (แขวงคาม่วนสปป.ลาว) สภาพ
ปั จจุบนั ของเมืองท่าแขกแขวงคาม่วนเมืองท่าแขกแขวงคาม่วนสปป.ลาวเป็ นพื้นที่มีศกั ยภาพในด้าน
การค้าชายแดนและสามารถเชื่อมโยงโดยมีสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม – คาม่วน) เชื่อมโยง
เส้นทางหมายเลข R13 ของสปป.ลาวกับพื้นที่แขวงคาม่วนนอกจากนี้พ้นื ที่ดงั กล่าวยังมีศกั ยภาพ
ด้านการเพาะปลูกการเกษตรการขนส่ งโลจิสติกส์อีกด้วยเนื่องจากเป็ นพื้นที่ต้ งั อยูใ่ นแนวเส้นทาง
การเชื่อมโยงไปยังประเทศเวียดนามและประเทศจีนตอนใต้ได้โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
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-ทิศเหนือติดต่อกับแขวงบอลิคาไซสปป.ลาว
-ทิศใต้ติดต่อกับแขวงสะหวันนะเขตสปป.ลาว
-ทิศตะวันออกติดต่อกับเมืองฮาติงห์เวียดนาม
-ทิศตะวันตกติดต่อกับแม่นา้ โขงจังหวัดนครพนมประเทศไทย
ด้านทรัพยากรป่ าไม้แขวงคาม่วนส่ วนใหญ่มีสภาพเป็ นพื้นที่ป่าไม้ซ่ ึ งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ น
ผืนป่ าอุดมสมบูรณ์รวมถึงยังมีป่าสงวนมากมายในเขตแขวงคาม่วนซึ่ งในบริ เวณเขตเมืองและชุ มชน
ในเมืองท่าแขกจะไม่มีทรัพยากรป่ าไม้ที่สาคัญ
ด้านทรัพยากรแหล่งน้าแขวงคาม่วนมีทรัพยากรแหล่งน้าที่สาคัญไหลผ่านหลายเส้นทาง
เช่นแม่นา้ โขงแม่นา้ เซบั้งไฟแม่นา้ หิ นบูนแม่นา้ เทินแม่นา้ ประกันแม่นา้ ออนแม่นา้ ยมแม่นา้ โดนเป็ น
ต้นอีกทั้งยังเป็ นที่ต้ งั ของเขื่อนน้าเทินแห่ งที่ 2 โดยส่ วนใหญ่ในเขตเมืองจะใช้อุปโภคจากแหล่งน้า
จากแม่นา้ สายต่างๆและการชลประทานของเขื่อนน้าเทินแห่ งที่ 2 อีกทั้งยังใช้เป็ นแหล่งเพาะปลูก
การเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์อีกด้วย
ภาพรวมทางเศรษฐกิจ
แขวงคาม่วนมีเส้นทางสายหลักคือเส้นทางหมายเลข R12 เชื่อมไปยังเมืองฮาติงห์ประเทศ
เวียดนามซึ่ งเป็ นเมืองที่มีท่าเรื อหวุง่ อ๋ างสาหรับการขนส่ งสิ นค้าออกสู่ ทางทะเลที่ใกล้ที่สุดของแขวง
คาม่วนแห่ งนี้ ท้ งั นี้ พ้ืนฐานด้านเศรษฐกิ จของแขวงคาม่วนจะมาจากการเกษตรกรรมการท่องเที่ยว
เชิ งวัฒนธรรมอุตสาหกรรมน้าตาลอุตสาหกรรมไม้อดั อุตสาหกรรมปูนซี เมนต์รวมถึ งการค้าผ่าน
แดนซึ่ งขณะนี้ การเชื่ อมโยงการคมนาคมผ่านสะพานมิตรภาพแห่ งที่ 3 (นครพนม – คาม่วน) ก็ยิ่ง
ช่วยให้การพัฒนาเศรษฐกิจของแขวงคาม่วนมีการขยายตัวสู งขึ้น
โดยรั ฐ บาลสปป.ลาวได้มี ก ารจัด ตั้ง เขตพัฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษเฉพาะท่ า แขกโดยใน
ระยะแรกจะมีการดาเนิ นการในอุตสาหกรรมต่างๆอาทิอุตสาหกรรมสิ่ งทอรองเท้าเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป
เครื่ องดื่มรวมทั้งอุตสาหกรรมบริ การทั้งโรงแรมคาสิ โนและศูนย์บริ การด้านโลจิสติกส์เป็ นต้น
สาหรั บ ด้า นเกษตรกรรมและปศุ สั ต ว์โ ดยแขวงคาม่ ว นมี ผ ลผลิ ต ที่ ส าคัญ จากข้า วนาปี
157,820 ตัน/ปี ข้าวสาลี 4,790 ตัน/ปี ผักและถัว่ ทุกชนิ ดผลผลิต 34,680 ตัน/ปี ยาสู บผลผลิต 5,545
ตัน/ปี อ้อยผลผลิต 600 ตัน/ปี 4
ภาคอุตสาหกรรมเนื่ องจากในปั จจุบนั สปป.ลาวอยู่ในช่ วงพัฒนาเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
และก่อสร้ างโครงสร้ างพื้นฐานทาให้มีโครงการก่อสร้ างขนาดใหญ่เป็ นจานวนมากเช่ นโครงการ
สร้ า งเขื่อนผลิ ตกระแสไฟฟ้ าพลังน้าชลประทานถนนอาคารสานัก งานโรงแรมทาให้ส ปป.ลาว
ประสบปั ญหาขาดแคลนปูนซี เมนต์เป็ นอย่างมากดังนั้นจึงมีการดาเนิ นการก่อสร้างและดาเนิ นการ
ด้านอุตสาหกรรมปูนซี เมนต์และวัสดุก่อสร้างภายในประเทศซึ่ งทาให้สามารถผลิตปูนซี เมนต์ได้ทนั
ตามความต้องการของตลาดโดยโรงงานผลิ ตปูนซี เมนต์ที่ใหญ่ที่สุดในสปป.ลาวแห่ งนี้ ในแขวงคา
ม่วนมีกาลังการผลิ ต 1 ล้านตัน/ปี ดาเนิ นการโดยบริ ษทั ชิ โนไฮโรคอร์ ปอเรชัน่ รัฐวิสาหกิ จของ
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สาธารณรั ฐประชาชนจีนซึ่ ง มี ความชานาญในการสร้ างเขื่ อนโดยภายในสปป.ลาวนั้นนอกจาก
โรงงานผลิ ตปูนซี เมนต์ที่แขวงคาม่วนแล้วบริ ษทั ชิ โนไฮโดรฯยังได้รับสัมปทานในการสร้ างเขื่อน
และโรงงานผลิ ตไฟฟ้ าอีกหลายแห่ งอาทิโรงไฟฟ้ าน้าอูเขื่อนปากลายโครงการน้างึม 5 เป็ นต้น
นอกจากนี้บริ ษทั จีนดังกล่าวยังเป็ นผูไ้ ด้รับสัมปทานสร้างเขื่อนฮัดจีเขื่อนผลิตไฟฟ้ าขนาด 800 เมกะ
วัตต์ในแม่นา้ สาละวินของเมียนมาร์ และยังมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไม่วา่ จะเป็ นอุตสาหกรรมแปร
รู ปสิ นค้าการเกษตรอุตสาหกรรมผลิตน้าตาลอุตสาหกรรมแปรรู ปไม้เป็ นต้น5
การลงทุน
สาหรับการลงทุนในแขวงคาม่วนจะมุ่งเน้นไปที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษเฉพาะท่าแขก
แห่งใหม่น้ ีเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งของนักลงทุนทัว่ โลกที่สนใจจะมาดาเนิ นธุ รกิจในสปป.ลาวโดยเขต
เศรษฐกิ จพิเศษเฉพาะท่าแขกมี ผทู ้ ี่ ขออนุ ญาตลงทุ นในเขตเศรษฐกิ จฯแบ่งเป็ นบริ ษทั ต่างชาติ 1
บริ ษทั บริ ษทั ลาว 4 บริ ษทั และบริ ษทั ร่ วมทุนลาว-ต่างประเทศจานวน 3 บริ ษทั รวมเป็ น 8 บริ ษทั 6
ความเชื่อมโยงทางกายภาพระหว่างพืน้ ที่
เส้นทางการคมนาคมการเชื่อมโยงทางถนนข้ามแม่นา้ โขงจากจังหวัดนครพนมผ่านสะพาน
มิตรภาพ 3 (นครพนม-คาม่วน) ไปยังเมืองท่าแขกแขวงคาม่วนซึ่ งจุดนี้ ถือเป็ นจุดแคบที่สุดของ
สปป.ลาวมีระยะทางไม่เกิน 140 กิโลเมตรจากเมืองท่าแขกไปยังท่าเรื อหวุง่ อ๋ างประเทศเวียดนาม
รวมแล้วเป็ นระยะทางไม่เกิน 300 กิโลเมตรดังนั้นในปั จจุบนั การเชื่ อมโยงจากจังหวัดนครพนมผ่าน
แขวงคาม่วนไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้สามารถเชื่ อมโยงได้ทางถนนแล้วแต่ณขณะนี้ การดาเนิ น
การทางรถไฟมีเพียงแต่แผนแม่บทที่ธนาคารพัฒนาแห่ งเอเชี ย (ADB) เคยศึกษาเอาไว้ซ่ ึ งโครงการ
ดังกล่าวจะมีการเชื่ อมต่อทางรถไฟจากจีนผ่านมายังเวียดนามต่อไปถึงกัมพูชาโดยทางรถไฟเส้นนี้
จะมี จุ ด ที่ แยกขวาวิ่ง มาทางตะวัน ตกเข้า สปป.ลาวโดยมี ป ลายทางที่ เ มื อ งท่ า แขกแขวงคาม่ ว น
เพราะฉะนั้นสาหรับในฝั่ งไทยมีแผนการสร้างรถไฟจากอาเภอบ้านไผ่จงั หวัดขอนแก่นถึ งจังหวัด
นครพนมเพื่อรองรับกับโครงข่ายทางรถไฟในเส้นนี้ ดว้ ย
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ภาพเส้นทางรถไฟรางคู่จากอาเภอบ้านไผ่ – จังหวัดนครพนมสิ้ นสุ ดที่สะพานมิตรภาพ 3 ต่อถึงฮา
ติงห์

รู ปที่ 2.9 เส้นทางรถไฟรางคู่จากอาเภอบ้านไผ่ – จังหวัดนครพนม
การวิเคราะห์ และประเมินศักยภาพในการพัฒนาพืน้ ที่
การวิเคราะห์และประเมินศักยภาพโอกาสข้อจากัดภัยคุกคามในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิ จ
ชายแดนจังหวัดนครพนมแผนยุทธศาสตร์ พฒั นาจังหวัดนครพนมที่ได้กาหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัด
ให้เป็ น “เมืองน่ าอยู่ประตูเศรษฐกิ จสู่ อาเซี ยนและจีนตอนใต้” โดยได้วิเคราะห์ศกั ยภาพจุดแข็ง
จุดอ่อนและภัยคุกคามของจังหวัดนครพนมเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ พฒั นาจังหวัดในรายงานฉบับ
นี้ ได้ปรับปรุ งข้อวิเคราะห์ดงั กล่าวโดยได้เพิ่มเติ มประเด็นของการพัฒนาเป็ นเขตพัฒนาเศรษฐกิ จ
พิเศษชายแดนร่ วมด้วยโดยมีรายละเอียดของข้อวิเคราะห์ดงั ต่อไปนี้
จุดแข็งของจังหวัดนครพนม
จุดแข็งของจังหวัดนครพนมมี แหล่ งท่องเที่ ยวทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่ ดึงดู ด
นักท่องเที่ยวได้เป็ นอย่างดีเช่ นหมู่บา้ นมิตรภาพไทย-เวียดนามบ้านนาจอกตาบลหนองญาติอาเภอ
เมืองนครพนมเป็ นต้นรวมถึงจังหวัดนครพนมเป็ นเมืองขนาดเล็กที่สงบและไม่วนุ่ วายเหมาะแก่การ
พักผ่อนและเป็ นที่อยูอ่ าศัยอีกทั้งจังหวัดนครพนมเป็ นจุดเชื่ อมเส้นทางคมนาคมทางบกของไทย –
สปป.ลาว – เวียดนามและจีนตอนใต้ที่สะดวกและมีสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คาม่วน) เป็ น
สะพานเชื่อมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสู่ ประชาคมอาเซี ยนและสากล
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จุดอ่ อนของจังหวัดนครพนม
จุดอ่อนของจังหวัดนครพนมคือการบริ หารจัดการตลาดสิ นค้าเกษตรแบบครบวงจรภายใน
จังหวัดนครพนมมีนอ้ ยและไม่ชดั เจนส่ วนเกษตรกรก็ยากจนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี อยูใ่ นระดับต่า
และการว่างงานนอกฤดูกาลภาคเกษตรมีสูงจึงทาให้การเคลื่ อนย้ายแรงงานสู่ กรุ งเทพฯและเมือง
ใหญ่มีแนวโน้มสู งขึ้นสาหรับในด้านโครงข่ายเส้นทางคมนาคมและการขนส่ งการให้บริ การและ
การเชื่ อมโยงเส้นทางสู่ แหล่งท่องเที่ยวยังไม่ครอบคลุ มและไม่ได้รับการปรับปรุ งเท่าที่ควรอีกทั้ง
จังหวัดนครพนมยังขาดการวางแผนการพัฒนาเมืองอย่างเป็ นระบบและรองรับการพัฒนาเชิ งพื้นที่ที่
เชื่ อ มโยงสั ม พัน ธ์ ก ับ ภาพรวมของประเทศประกอบกับ การที่ จ ัง หวัด นครพนมไม่ มี กิ จ กรรม
ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรู ปสมัยใหม่และธุ รกิจสมัยใหม่ที่มีอตั ราค่าจ้างแรงงานที่สูงทาให้
แรงงานที่เชี่ ยวชาญเฉพาะทางไม่พกั อาศัยในพื้นที่ส่งผลให้ขาดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและทักษะ
ฝี มือแรงงานในพื้นที่
โอกาสของจังหวัดนครพนม
โอกาสของจังหวัดนครพนมอยู่ที่ นโยบายของรั ฐในการส่ งเสริ มการค้า ขายกับ ประเทศ
เพื่อนบ้านกระแสเปิ ดเสรี ทางการค้าส่ งเสริ มการขยายการค้าระหว่างอนุ ภูมิภาคมากขึ้นเนื่ องจากการ
รวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN Economic Community : AEC) ซึ่ งจะสมบูรณ์
ภายในปี พ.ศ.2558 จะช่ วยส่ งเสริ มทั้งการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมได้
และจังหวัดนครพนมมีโอกาสได้รับประโยชน์จากความร่ วมมือในกลุ่มประเทศที่อยูใ่ นพื้นที่ Great
Mekong Sub region (GMS) (ประเทศที่อยูล่ ุ่มแม่นา้ โขงไทยจีนเมียนมาร์ สปป.ลาวเวียดนามและ
กัม พูช า) อี ก ด้วยและมี โ อกาสในการขยายเศรษฐกิ จตามแนวเส้ น ทางระเบี ย งเศรษฐกิ จแนว
ตะวันออก-ตะวันตกนอกจากนี้ยงั สามารถเชื่อมโยงไปยังท่าเรื อหวุง่ อ๋ างในเวียดนามได้ในระยะ 200
– 300 กิโลเมตรอีกด้วย
ภัยคุกคามของจังหวัดนครพนม
ภัยคุ กคามของจังหวัดนครพนมอยู่ที่ การแข่ งขันด้า นการค้าระหว่างประเทศซึ่ ง การเปิ ด
ตลาดเสรี ทางการค้ามีผลต่อภาคการผลิตที่ยงั ไม่สามารถปรับตัวให้สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่ง
อีกทั้งกฎระเบียบของประเทศเพื่อนบ้านมีความแตกต่างเชิงสถาบันฯ (กฎหมายกฎระเบียบ) ระหว่าง
2 พื้นที่ทาให้การดาเนิ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่ วมกันระหว่าง 2 ประเทศมีความซ้าซ้อนนอกจากนี้
นโยบายการพัฒนาร่ วมกันระหว่างประเทศของไทยกับสปป.ลาวในพื้นที่นครพนม – คาม่วนยังไม่
ชัดเจนซึ่ งทั้ง 2 ประเทศยังมีความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจระหว่างพื้นที่ชายแดนของทั้ง 2 ประเทศใน
ด้านภูมิศาสตร์ จงั หวัดนครพนมเป็ นเส้นทางผ่านของยาเสพติดสิ่ งผิดกฎหมายและอาจเป็ นทางผ่าน
ของเครื อข่ายอาชญากรระหว่างประเทศได้
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2.3 ทฤษฎีการวิเคราะห์ SWOT
2.3.1 ความหมายมาทฤษฎีการวิเคราะห์ SWOT
อัลเบิร์ต ฮัมฟรี (Albert Humphrey) ผูค้ ิดค้นทฤษฎีการวิเคราะห์ SWOT คือ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ประกอบด้วย การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้
เรา) รู้จกั สภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้ง
ภายนอกและภายในองค์กร ซึ่ งจะช่ วยให้ผบู ้ ริ หารขององค์กรทราบถึ งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
เกิ ดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่ งที่ได้เกิ ดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงในอนาคต รวมทั้ง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ที่มีต่อองค์กรธุ รกิจ และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถ
ด้านต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่ ซึ่ งข้อมูลเหล่านี้ จะเป็ นประโยชน์อย่างมากต่อการกาหนดวิสัยทัศน์ การกา
หนดกลยุทธ์และการดาเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป
- S มาจาก Strengths หมายถึ งจุดเด่นหรื อจุดแข็งหรื อข้อได้เปรี ยบ เป็ นข้อดี ที่เกิ ดจาก
สภาพแวดล้อมภายในบริ ษทั เช่ นจุดแข็งด้านการเงิ น จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้าน
ทรัพยากรบุคคล บริ ษทั จะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกาหนดกลยุทธ์การตลาด
- W มาจาก Weaknesses หมายถึ งจุ ดด้อยหรื อจุ ดอ่อนหรื อข้อเสี ยเปรี ยบ ที่ เกิ ดจาก
สภาพแวดล้ อ มภายในต่ า งๆของบริ ษัท ซึ่ งบริ ษัท จะต้อ งหาวิ ธี ใ นการแก้ ปั ญ หานั้ น
สถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็ น
- O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส การที่สภาพแวดล้อมภายนอกของบริ ษทั เอื้อ
ประโยชน์หรื อส่ งเสริ มการดาเนิ นงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาส
นั้นเป็ นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็ นผลมาจากสภาพแวดล้อม
ภายในนักการตลาดที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยูเ่ สมอและใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น
เช่น การเมือง การปกครอง กฎหมาย ราคาน้ามัน ค่าเงินบาท คู่แข่ง เป็ นต้น
- T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ข้อจากัด ซึ่ งเกิด จากสภาพแวดล้อมภายนอก บางครั้ง
การจาแนกโอกาสและอุปสรรคเป็ นสิ่ งที่ทาได้ยาก เพราะทั้งสองสิ่ งนี้ สามารถเปลี่ยนแปลง
ไป ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงอาจทาให้สถานการณ์ที่เคยเป็ นโอกาสกลับกลายเป็ นอุปสรรคได้
เช่น ค่าเงินบาท คู่แข่ง เป็ นต้น
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เครื่องมือนีใ้ ช้ เพือ่ อะไร
SWOT เป็ นเครื่ องมือในการประเมินสถานการณ์ สาหรับองค์กรหรื อโครงการ ซึ่ งช่ วย
ผู ้บ ริ หารก าหนดจุ ด แข็ ง และจุ ด อ่ อ นจากสภาพแวดล้ อ มภายในโอกาสและอุ ป สรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก สาหรั บ ก าหนดแผนงานโครงการจะใช้เป็ นแนวทางในการก าหนด
วิสัยทัศน์และการกาหนดกลยุทธ์เพื่อให้อุตสาหกรรมพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม
ข้ อดีและข้ อเสี ยของ SWOT
ข้อดี
1. ใช้ประเมินสภาวะแวดล้อมและสถานภาพขององค์กรโดยเน้นศักยภาพและความพร้อมที่
องค์กรมีอยูแ่ ละพยายามหลีกเลี่ยงภัยคุกคามหรื อความเสี่ ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอกรวมทั้ง
แก้ไขจุดอ่อนขององค์กรด้วยเนื่องจากปั จจัยเหล่านี้มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ได้เพิ่มมากขึ้น
2. นาไปใช้ปรับปรุ งแนวคิดและแนวปฏิบตั ิของการจัดทาแผนงานหรื อโครงการของ
หน่วยงานให้มีโอกาสสร้างความสาเร็ จมากขึ้น
3. ทาให้ทราบถึงกลยุทธ์ในการปรับปรุ งการทางานความก้าวหน้าและขีดจากัดด้าน
บุคลากร งบประมาณ และระบบงานเป็ นการป้ องกันการแทรกแซงการทางานจากปั จจัยภายนอกได้
มากขึ้น
ข้อเสี ย
1. องค์กรต้องกาหนดก่อนว่า องค์กรต้องการที่จะทาอะไร
2. การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคต้องกระทาในช่วงเวลาขณะนั้น
3. องค์กรต้องกาหนดปัจจัยหลัก (key success factors) ที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานให้ถูกต้อง
4. องค์กรต้องประเมินความสามารถของตนให้ถูกต้อง
ขั้นตอน/วิธีการดา เนินการทา SWOT Analysis
การวิเคราะห์ SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปั จจัยที่กว้างด้วยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาสและอุปสรรคขององค์กร ทาให้มีขอ้ มูล ในการกาหนดทิศทางหรื อเป้ าหมายที่จะถูกสร้าง
ขึ้นมาบนจุดแข็งขององค์กร และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดล้อม และสามารถกา
หนดกลยุทธ์ที่มุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรื อลดจุดอ่อนขององค์กรให้มีน้อยที่สุดได้
ภายใต้การวิเคราะห์ SWOT นั้น จะต้องวิเคราะห์ท้ งั สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรโดยมี
ขั้นตอนดังนี้
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การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์ กร
การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะเกี่ ยวกับการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากร
และความสามารถภายในองค์กรทุ กๆด้านเพื่อที่จะระบุ จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรแหล่ งที่ มา
เบื้ อ งต้น ของข้อ มู ล เพื่ อ การประเมิ น สภาพแวดล้อ มภายในคื อ ระบบข้อ มู ล เพื่ อ การบริ ห ารที่
ครอบคลุมทุกด้านทั้งในด้านโครงสร้ างระบบระเบียบวิธีปฏิ บตั ิงานบรรยากาศในการทางานและ
ทรัพยากรในการบริ หาร(คน เงิน วัสดุ การจัดการ)รวมถึงการพิจารณาผลการดาเนิ นงานที่ผา่ นมา
ขององค์กรเพื่อที่จะเข้าใจสถานการณ์และผลกลยุทธ์ก่อนหน้านี้ดว้ ย
- จุดแข็งขององค์กร(S-Strengths) เป็ นการวิเคราะห์ ปัจจัยภายในจากมุมมองของผูท้ ี่อยู่
ภายในองค์กรนั้นเองว่าปั จจัยใดภายในองค์กรที่ เป็ นข้อได้เปรี ยบหรื อจุดเด่นขององค์กรที่องค์กร
ควรนามาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้และควรดารงไว้เพื่อการเสริ มสร้างความเข็มแข็งขององค์กร
- จุดอ่อนขององค์กร(W-Weanesses) เป็ นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผูท้ ี่อยู่
ภายในจากมุ ม มองของผู ้ที่ อ ยู่ ภ ายในองค์ก รนั้น ๆเองว่ า ปั จ จัย ภายในองค์ ก รที่ เ ป็ นจุ ด ด้อ ยข้อ
เสี ยเปรี ยบขององค์กรที่ควรปรับปรุ งให้ดีข้ ึนหรื อขจัดให้หมดไป อันจะเป็ นประโยชน์ต่อองค์กร
การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก
ภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรนั้น สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรค
ทางการดาเนินงานขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานขององค์กร เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน
การงบประมาณ สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ระดับการศึกษาและอัตรารู้หนังสื อของประชาชน
การตั้งถิ่นฐานและการอพยพของประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิ ยม ความ
เชื่ อและวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่ น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติ
คณะรัฐมนตรี และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี หมายถึงกรรมวิธีใหม่ๆและพัฒนาการทางด้าน
เครื่ องมือ อุปกรณ์ที่จะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิตและให้บริ การ
- โอกาสทางสภาพแวดล้อม (O-Opportunities) เป็ นการวิเคราะห์วา่ ปั จจัยภายนอกองค์กร
ปั จจัยใดที่สามารถส่ งผลกระทบประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดาเนิ นการขององค์กรใน
ระดับมหาภาค และองค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มาเสริ มสร้างให้ หน่วยงานเข็มแข็งขึ้นได้
- อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T-Threats) เป็ นการวิเคราะห์วา่ ปั จจัยภายนอกองค์กรปั จจัย
ใดที่ ส ามารถส่ ง ผลกระทบในระดับ มหภาคในทางที่ จะก่ อให้เกิ ดความเสี ย หายทั้ง ทางตรงและ
ทางอ้อม ซึ่งองค์กรจาต้องหลีกเลี่ยง หรื อปรับสภาพองค์กรให้มี ความแข็งแกร่ งพร้อมที่จะเผชิ ญแรง
กระทบดังกล่าวได้ระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อม
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เมื่อได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและ
ปั จจัยภายนอกด้วยการประเมินสภาพ แวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว ให้นาจุด
แข็ง-จุดอ่อนภายในมาเปรี ยบเทียบกับ โอกาส-อุปสรรค จากภายนอกเพื่อดูวา่ องค์กร กาลังเผชิ ญ
สถานการณ์เช่ นใดและภายใต้สถานการณ์ เช่นนั้น องค์กรควรจะทาอย่างไร โดยทัว่ ไป ในการ
วิเคราะห์ SWOT ดังกล่าวนี้ องค์กร จะอยูใ่ นสถานการณ์ 4 รู ปแบบดังนี้
สถานการณ์ ที่ 1 (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณ์ น้ ี เป็ นสถานการณ์ ที่พ่ ึงปรารถนาที่สุด
เนื่ องจากองค์กรค่อนข้างจะมีหลายอย่าง ดังนั้น ผูบ้ ริ หารขององค์กรควรกาหนดกลยุทธ์ในเชิงรุ ก
(aggressive - stratagy) เพื่อดึงเอาจุดแข็งที่มีอยูม่ าเสริ มสร้างและปรับใช้และฉกฉวยโอกาสต่างๆ ที่
เปิ ดมาหาประโยชน์อย่างเต็มที่
สถานการณ์ที่ 2 (จุดอ่อน-ภัยอุปสรรค) สถานการณ์น้ ีเป็ นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด
เนื่องจากองค์กรกาลังเผชิ ญอยูก่ บั อุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลายประการ
ดังนั้น ทางเลือกที่ดีที่สุดคือกลยุทธ์ การตั้งรับหรื อป้ องกันตัว (defensive strategy) เพื่อพยายามลด
หรื อหลบหลีกภัยอุปสรรคต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดจนหามาตรการที่จะทาให้องค์กรเกิดความ
สู ญเสี ยที่นอ้ ยที่สุด
สถานการณ์ที่ 3 (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์องค์กรมีโอกาสเป็ นข้อได้เปรี ยบด้านการ
แข่งขันอยู่หลายประการ แต่ติดขัดอยู่ตรงที่ มีปัญหาอุปสรรคที่เป็ นจุดอ่อนอยู่หลายอย่างเช่ นกัน
ดังนั้นทางออกคือกลยุทธ์การพลิ กตัว (turnaround-oriented strategy) เพื่อจัดหรื อแก้ไขจุดอ่อน
ภายในต่างให้ พร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสต่างๆที่เปิ ดให้
สถานการณ์ที่ 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์น้ ี เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออา
นวยต่อการดาเนิ นงาน แต่ตวั องค์กรมีขอ้ ได้เปรี ยบที่เป็ นจุดแข็งหลายประการดังนั้น แทนที่จะรอ
จนกระทัง่ สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถที่จะเลือกกลยุทธ์การแตกตัวหรื อขยายขอบข่าย
กิจการ (diversification strategy) เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีสร้างโอกาสในระยะยาวด้านอื่นๆ
แทน
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สรุ ปราคาประเมินทุนทรัพย์ ทดี่ ิน รอบบัญชี ปี พ.ศ.2559-2562 จังหวัดนครพนม
ตารางที่ 2.6 สรุ ปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี ปี พ.ศ.2559-2562อาเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม
อาเภอเมืองนครพนม
ราคาประเมินทีด่ ิน
ลาดับที่
หน่ วยทีด่ ิน
(บาท/ตร.ว.)
15,000-50,000
1
ถนนอภิบาลบัญชา
22,000-45,000
2
ถนนบารุ ง
15,000-45,000
3
ถนนเฟื องนคร
600-35,000
4
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 (ถนนนิตโย)
สายนครพนม-สกลนคร
5,500-2,500
5
ถนนสุ นทรวิจิตร
15,500-22,000
6
ถนนศรีเทพ
20,000
7
ถนนธารงประสิ ทธิ์
7,500-18,500
8
ถนนราชทัณฑ์
15,500
9
ถนนในตลาด ป.เป็ ด
10,000-15,000
10 ถนนลูกเสื อ
10,000-15,000
11 ถนนศาลากลาง
750-14,000
12 ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 สายนครพนม-มุกดาหาร
13,500
13 ถนนสมุทรบรรหาร
13,500
14 ถนนอดุลทาน
6,000-13,000
15 ถนนเลีย่ งเมือง
12,000
16 ถนนพินิจรังสรรค์
12,000
17 ถนนอรัญญิกาวาส
11,000
18 ถนนร่ วมจิตรถวาย
11,000
19 ถนนราษฎร์ อุทศิ
10,000-11,000
20 ถนนสิ นบัวหลวง
10,500
21 ถนนโพธิ์ศรี
7,500-10,000
22 ถนนกลางเมือง
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อาเภอเมืองนครพนม
ลาดับที่
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

หน่ วยทีด่ ิน
ถนนเทศบาล
ถนนปิ ยะมหาราชาลัย
ถนนโอกาศอานวย
ถนนอนุบาล
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 สายนครพนม-บึงกาฬ
ถนนสว่างนคร
ถนนเทศาประดิษฐ์
ถนนทัศนปทุม
ถนนธานีสพสั นต์
ถนนราชวงศ์
ถนนกูบาถวาย
ถนนข้ างเรือนจา
ถนนอนุสรณ์ อุทศิ
ถนนอานัมสถิต
ถนนดิษฐวงศ์ วถิ ี
ถนนหนองบึก
ถนนประชาราษฎร์
ถนนพิทกั ษ์ สันติ
ถนนสารภาณนุสรณ์
ถนนโอภาสบารุ ง
ถนนประชาอุทศิ
ถนนหนองแสง
ถนนเลียบแม่ นา้ โขง
ถนนสารภาณนิมิตร
ถนนประชาร่ วมมิตร
ถนนพันมหาสามัคคี
ถนนปัดชานุกจิ

ราคาประเมินทีด่ ิน
(บาท/ตร.ว.)
8,000-10,000
10,000
8,500
8,000
3,500-7,600
7,500
5,000-7,000
6,500
6,500
6,000-6,500
6,000
4,200-6,000
6,000
5,000
4,500
4,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,300
3,300
3,000
3,000
2,500
2,500
2,200
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อาเภอเมืองนครพนม
ลาดับที่

หน่ วยทีด่ ิน

50
51

ถนนสายบ้ านคาเกิม้
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2033สายบ้ านหนองญาติบ้ านนาแก
ถนนทางหลวงชนบท นพ.3008
ถนนทางหลวงชนบท นพ.2011
ถนนทางหลวงชนบท นพ.2016
ถนนทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ1-0002 (สายบ้ านดองโมง-บ้ านนา
หัวบ่ อ)
ถนนสายบ้ านดงโชค-บ้ านหนองจันทร์
ถนนทางหลวงชนบท นพ.3055
ถนนทางหลวงชนบท นพ.4043
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2276
ถนนสายบ้ านหนองเซา-บ้ านเหล่ าภูมี
ถนนทางหลวงชนบท นพ.2010
ถนนทางหลวงชนบท นพ.2019
ถนนทางหลวงชนบท นพ.2045
ถนนสายบ้ านนามน-บ้ านดงสว่าง
ถนนสายบ้ านหนองบัว-บ้ านโคกกุง
ถนนสายบ้ าน
ถนนทางหลวงชนบท นพ.2009 (สายบ้ านโนนชมภู -บ้ านปลา
ปาก)
ถนนทางหลวงชนบท นพ.2044
ถนนทางหลวงท้ องถิ่น นพ.ถ.1-005 (บ้ านไทยสามัคคี-บ้ านวัง
กระแส)
ถนนสายบ้ านโชคอานวย-บ้ านคาสว่าง

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

ราคาประเมินทีด่ ิน
(บาท/ตร.ว.)
1,700
650-1,500
1,000
750-850
750
750
600-750
600
400-600
600
600
400
400
400
400
400
400
350
350
350
350
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อาเภอเมืองนครพนม
ลาดับที่
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

หน่ วยทีด่ ิน
ถนนสายบ้ านพนม-บ้ านดอนม่ วง
ถนนสายบ้ านนาโพธิ์-บ้ านหนองปลาดุก
ซอยตลาดสดเทศบาล
ซอย ส.วัฒนาอุทศิ
ซอยราษฎรสามัคคี
ซอยขวัญเมือง
ซอยวิเนืองอุทศิ
ซอยธรรมรงค์ สุเทพ
ซอยโอกาสอานวย
ซอยโภคสวัสดิ์
ซอยพิพจิ พจนา
ซอยราชกิจภักดี
ซอยศรีเชียงใหม่
ซอยศรีเทพประดิษฐาราม
ซอยอนุสรณ์ สามัคคี
ซอยทัศนปทุม
ซอยพนมพนารักษ์
ซอยพิทกั ษ์ พนมนคร
ซอยวัดพระอินทร์ แปลง
ซอยสั นติสุข
ซอยจันทร์ วงค์
ซอยประชาสุ ขสั นต์
ซอยพินิจรังสรรค์
ซอยวิเศษสั ญจร
ซอยสองพนมวาส
ซอยอนุศาสตร์ ประดิษฐ์

ราคาประเมินทีด่ ิน
(บาท/ตร.ว.)
250
250
35,000
20,000
8,000-13,500
11,000
11,000
10,000
8,500
6,000
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
4,500
4,000-4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
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อาเภอเมืองนครพนม
ลาดับที่
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

หน่ วยทีด่ ิน
ซอยประชาร่ วมมิตร
ซอยอรุ ณนคร
ซอยร่ วมพัฒนา
ซอยเจริญสุ ข
ซอยราชวงศ์
ซอยสมานมิตร
ซอยสุ ขาวดี
ซอยหมู่มีอุทศิ
ซอยศิริสวัสดิ์
ซอยสามัคคีสุขสั นต์
ซอยชัยมงคล
ซอยสว่างพัฒนา
ซอยปริญญาโน
ซอยสมพรแฟรงค์ อุทศิ
ซอยบันลือพัฒนา
ซอยประชาสามัคคี
ซอยสมานมิตรพัฒนา
ซอยเสงี่ยมอุปถัมภ์
ซอยกีกาศกิจ
ซอยประชาร่ วมสุ ข
ซอยแฟลตตารวจ
ซอยรวมพลังอุทศิ
ซอยสารภาณ
ซอยสั นติวทิ ยา
คลองชลประทาน

ราคาประเมินทีด่ ิน
(บาท/ตร.ว.)
4,300
4,000
3,700
3,500
3,500
3,300
2,000-3,300
3,300
3,200
3,000
2,600
2,600
2,300-2,500
2,300
2,200
2,100-2,200
2,200
2,200
2,100
2,000-2,100
2,000
2,000
2,000
1,700
200
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อาเภอเมืองนครพนม
ลาดับที่
122
123
124
125
126
127
128
129

หน่ วยทีด่ ิน
แม่ นา้ โขง
หมู่บ้านขวัญนคร
หมู่บ้านนพรัตน์
หมู่บ้านพิมพ์ ศิริ
หมู่บ้านอัมพร 2
หมู่บ้านเอือ้ อาทร
หมู่บ้านอัมพร 3
หมู่บ้านอัมพร 1

ราคาประเมินทีด่ ิน
(บาท/ตร.ว.)
500-10,000
6,500
6,500
6,500
3,500
3,000
2,700
2,600
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ตารางที่ 2.7 สรุ ปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี ปี พ.ศ.2559-2562 อาเภอท่าอุเทน จังหวัด
นครพนม
อาเภอท่ าอุเทน
ราคาประเมินทีด่ ิน
ลาดับที่
หน่ วยทีด่ ิน
(บาท/ตร.ว.)
2,100
1
ถนนบึงมอ
2,100
2
ถนนศรีเมือง
1,700
3
ถนนกระสิ นธิ์ชูพนั ธุ์
1,700
4
ถนนราษฎร์ รัฐพัฒนา
400-1,600
5
ถนนสายหนองงิว้
300-1,200
6
ถนนสายบ้ านท่ าอุเทน-บ้ านโนนตาล
1,000
7
ถนนสายหนองบัว
550
8
ถนนทางหลวงแผ่ นดิ นหมายเลข 2028 สายอ าเภอท่ า อุ เทนอาเภอกุสุมาลย์
550
9
ถนนทางหลวงแผ่ นดิ นหมายเลข 2032 สายอ าเภอท่ า อุ เทนอาเภอศรีสงคราม
300-350
10 ถนนทางหลวงชนบท นพ.3014
350
11 ถนนทางหลวงชนบท นพ.3060
300
12 ถนนทางหลวงชนบท นพ.2011
300
13 ถนนทางหลวงชนบท นพ.2019
300
14 ถนนทางหลวงชนบท นพ.2045
300
15 ถนนทางหลวงชนบท นพ.3008
300
16 ถนนทางหลวงชนบท นพ.3023
300
17 ถนนทางหลวงชนบท นพ.4017
300
18 ถนนสายบ้ านน้ อยหัวบึง - บ้ านกะเสริม
200
19 ถนน รพช. นพ. ๓0๗๓ สายบ้ านดง – บ้ านวังโพธิ์
200
20 ถนน อบจ. นพ. ๓0๓๒
200
21 ถนนเลียบแม่ นา้ โขง
200
22 ถนนสายบ้ านเหล่าสวนกล้วย – บ้ านโนนสวรรค์
1,700-2,100
23 ซอยชั ยสุ ริโย

40

อาเภอท่ าอุเทน
ลาดับที่
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

หน่ วยทีด่ ิน
ซอยตลาดสดเทศบาล
ซอยศรีสว่ างอุทศิ
ซอยศิริโพธิ์ชัย
ซอยอินถาอุทศิ
ซอยกสิ นธุ์บารุ ง
ซอยเชี ยงอุทศิ
ซอยดวงอุทศิ
ซอยประชาพัฒนา
ซอยราษฎร์ อุทศิ
ซอยศาลเจ้ า
ซอยสถิตอานวย
ซอยสุ ภาวดี
แม่ นา้ โขง

ราคาประเมินทีด่ ิน
(บาท/ตร.ว.)
2,100
2,100
1,700-2,100
2,100
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
300-1,300

