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เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)  
จังหวัดมุกดาหาร 

• จากนโยบายรัฐบาลที่มุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนที่เช่ือมต่อประสานกับประเทศเพื่อนบ้านใน
ภูมิภาคอาเซียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการค้าและการลงทุนให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดให้จัดตั้ง “เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน” ขึ้น เป็นการพัฒนาความเป็นเมือง
ชายแดนไปสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของ
พื้นที่ สร้างประโยชน์จากความเช่ือมโยงกับฐานการผลิตหลักของภาคและประเทศในภูมิภาค ดึงดูดการ
ลงทุนจากในและต่างประเทศ และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาประเทศในภาพรวม มีการบริหารจัดการ
การใช้ประโยชน์พื้นที่และการส่งเสริมกิจกรรมในพื้นที่อย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ดีขึ้น มีการจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้ชุมชน รวมถึงมีกฎระเบียบและแนวทาง
การค้ากับดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ได้มาตรฐานและมีการบังคับใช้ที่เข้มแข็ง 
 

• “จังหวัดมุกดาหาร” ได้รับพิจารณาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เน่ืองจากความเป็นเมืองชายแดน
การค้าที่ส าคัญแห่งหน่ึงของประเทศไทย ด้วยความได้เปรียบของจังหวัดที่มีพื้นติดกับแม่น้ าโขง และมี
สะพานข้ามแม่น้ าโขง ท าให้จังหวัดมุกดาหารติดอันดับเมืองการค้าที่มีมูลค่าการค้าชายแดนอันดับสองของ
ประเทศและอันดับหน่ึงของภูมิภาค ตามมติเห็นชอบในที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ได้ก าหนด
ขอบเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมกุดาหาร 11 ต าบล ติดชายแดนใน 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง
มุกดาหาร อ าเภอหว้านใหญ่ และอ าเภอดอนตาล รวม 578.5 ตารางกิโลเมตร 361,542 ไร่ 
 
• ในระยะที่ 1 ให้ด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป โดยปรับแผนงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเตรียมงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2558 เป็นล าดับแรก โดยเน้นการตอบสนองต่อเป้าหมาย
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน 
เน่ืองจากพื้นที่ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร เช่ือมโยงระดับภูมิภาคประตูฝั่งตะวันออกของไทยบนแนว
เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) มีสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว เช่ือมสู่ สปป.ลาว ผ่านเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน สามารถเช่ือมต่อสู่ท่าเรือ
ดานังของเวียดนาม หรือขึ้นสู่จีนตอนใต้ (หนานหนิง) เพื่อเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
การค้าส่ง ศูนย์กระจายสินค้า การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พัฒนาพื้นที่ศุลกากร การใช้ประโยชน์พื้นที่
เพื่อจัดตั้งคลังสินค้า ศูนย์โลจิสติกส์ รวมทั้งการท่องเที่ยวข้ามแดน  

“ศูนย์ค้าส่งและขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ” 
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ความกังวลต่อผลกระทบจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 

ขณะท่ีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารก าลังเดินหน้าไปอย่างต่อเน่ือง ภาคประชาชนและ
องค์กรต่าง ๆ ได้แสดงความวิตกกังวลถึงสภาพปัญหาและผลกระทบด้านลบจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน ซ่ึงกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้  
• ประเด็นด้านเศรษฐกิจ มีผลต่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวที่มีอยู่ เช่น การค้าชายแดน 

การค้าพาณิชกรรม การจัดเก็บภาษีและท้องถิ่น ระบบเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนอุตสาหกรรม
ประเภทต่าง ๆ  

• ประเด็นด้านการเมือง การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษย่อมมผีลกระทบต่อบทบาทและอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และหน่วยงานอ่ืน ๆ รวมทั้ง
มีผลกระทบต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่  

• ประเด็นด้านสังคม มีผลต่อประชาชนในพื้นที่โดยตรงทั้งในด้านการถือครองที่ดิน การใช้ประโยชน์
ที่ดิน รวมทั้งวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ ความเสมอภาคระหว่างชุมชนกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และที่
ส าคัญ มีผลต่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น  

• ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษย่อมมีผลให้เมืองขยายตัวมากขึ้น มีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกินศักยภาพของระบบนิเวศ รวมถึงการจัดตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม จะก่อให้เกิดมลพิษและสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถี
ชีวิตชุมชนโดยรอบอย่างรุนแรง 

• ประเด็นด้านวัฒนธรรม มีผลกระทบต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่น ที่
อาจถูกครอบง าจากวัฒนธรรมยุคใหม่ที่หลั่งไหลเข้ามาพร้อมกับความเจริญเติบโตของจังหวัด  

 
จากสถานการณ์เหล่าน้ี สะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาความเป็นจริงที่เกิดขึ้นตรงกันข้ามกับเป้าหมายของ
แผนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดมุกดาหาร 
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แนวคิดผลกระทบของการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพเิศษ 
ที่มีต่อพื้นที่ถูกจัดตั้ง  

 
การพัฒนาพื้นที่เฉพาะให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ  จะน ามาซ่ึงการกระตุ้นทางเศรษฐกิจ ทั้งการค้า การ
ลงทุน การจ้างแรงงาน ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จจะต้องผ่านการศึกษา การวางยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แต่ต้องไม่ลืมว่าในการพัฒนาน้ัน แม้จะน ามาซ่ึงโอกาสอันเป็นผลดีต่อภาคพื้นที่ แต่ในทางกลับกัน
ก็น ามาซ่ึงผลกระทบในหลายมิติ โดยเฉพาะผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ที่จ าต้องพิจารณาควบคู่
ไปกับการพัฒนาด้วย ดังนั้น จ าต้องมีการศึกษาและวางแผนการด าเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษารูปแบบ
เขตเศรษฐกิจในต่างประเทศ เพื่อน ามาปรับใช้กับของประเทศไทย การสร้างความเข้าใจ และรับฟังความ
คิดเห็นของทุกภาคส่วนในการพัฒนาพื้นที่และการเตรียมความพร้อม ซ่ึงการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษน ามาซ่ึงโอกาส ดังนี้ (ชรินทร์ หาญสืบสาย, 2556) 
• ท าให้ปริมาณและมูลค่าการค้าและบริการตามแนวชายแดนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีการให้บริการ

แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One - Stop Service) ที่สอดคล้องกับระบบ ASEAN Single Window ซ่ึงจะ
สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาลงทุนมากข้ึน  

• รายได้จากการท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้น และมีการเช่ือมโยงการท่องเที่ยวของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
อย่างเป็นระบบ ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการท่องเที่ยวในภูมิภาคให้สามารถ
ขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว  

• รายได้จากการเก็บภาษีจะเพิ่มขึ้น ทั้งภาษีศุลกากร ภาษีเงินได้ ภาษียานพาหนะรวมถึงค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ  

• ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีงานท า มีธุรกิจใหม่ ๆ เกิดขึ้น มีการพัฒนาตนเองทั้งทางด้าน
ภาษา ทักษะ และองค์ความรู้อ่ืน ๆ เพื่อปรับตัวเองให้ทันกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

• เมื่อมีโครงการใหญ่ ๆ เกิดขึ้นตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา จะท าให้การพัฒนาทางด้าน
อ่ืน ๆตามมา 

• ได้ประโยชน์จากแรงงานของประเทศเพื่อนบ้าน และแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าเมือง  
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ไม่ว่าโมเดลเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของไทยจะเลือกแบบใดก่อนหลัง ความละเอียดอ่อนผลกระทบ
ด้านบวกและลบในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน นอกจากเรื่องผลดีต่อภาคเศรษฐกิจอันเป็นปัจจัยหลัก
แล้ว จ าเป็นที่จะต้องหารูปแบบท่ีเหมาะสมในระเบียบกฎเกณฑ์ การเห็นพ้องต้องกันของคนในพื้นที่ การ
รับรู้ที่เท่าเทียมกันในการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา การพัฒนาเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษจึงอาจน ามาซ่ึงผลกระทบในด้านต่าง ๆ ดังน้ี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548) 
• การจัดการทรัพยากรธรรมชาติระหว่างชุมชนกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ การประกาศเขตเศรษฐกิจ

พิ เศษในพื้นที่ ใด ๆ อาจมีผลกระทบกับคนในท้องถิ่นในอ านาจและสิทธิ ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถจัดการทรัพยากรทั้งหมด
ในพื้นที่ได้อย่างเบ็ดเสร็จ ไม่ว่าจะเป็นการครอบครองที่ดิน การจัดระบบชลประทาน และการ
จัดการป่าไม้ ซ่ึงอาจมีผลให้เศรษฐกิจชุมชนและสังคมท้องถิ่นอ่อนแอลง 

• ระบบเศรษฐกิจชุมชนและวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น ชุมชนดั้งเดิมที่อยู่อาศัยหรือท ามาหากินในพื้นที่ที่
ประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ อาจได้รับผลกระทบในการสูญเสียอาชีพ ถิ่นฐานบ้านเกิด วิถีชีวิต 
การเปลี่ยนแปลงเชิงวัฒนธรรมเน่ืองจากเขตเศรษฐกิจพิเศษจะด าเนินการตามกฎหมายให้มี
กรรมสิทธิ์เหนือที่ดินของชุมชน เพื่อด าเนินการใช้พื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรมเกษตรกรรมการ
ท่องเที่ยวหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

• ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ การด าเนินการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถสร้างรายได้และผล
ก าไรจากสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่ได้รับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยกเว้นภาษี การจ้างแรงงานราคาถูก และ
การได้รับการละเว้นข้อบังคับทางกฎหมาย รวมถึงการโหมลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ แต่รายได้
เหล่าน้ี อาจกระจุกตัวอยู่กับคนไม่กี่กลุ่ม ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ซ่ึงเป็นเจ้าของทรัพยากรอาจมี
รายได้จากเพียงค่าจ้างรายวันหรืออาจไม่ได้ผลประโยชน์จากส่วนน้ีเลย หากเจ้าของกิจการเลือกจ้าง
แรงงานต่างด้าวซ่ึงค่าแรงถูกกว่า 

• การจ้างงานและการกระจายรายได้ การประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ใด อาจน ามาซ่ึงการ
ย้ายถิ่นฐานอพยพแรงงานข้ามชาติเพิ่มขึ้น มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการน าคนต่างด้าวเข้ามาท างาน
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแทนคนในท้องถิ่น 
เน่ืองจากแรงงานต่างด้าวมีค่าแรงถูกกว่า คน
ในท้องถิ่นอาจว่างงานและการเข้าไม่ถึง
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะใช้ในการผลิตของคน
ในท้องถิ่น  
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รายงานผลการศึกษา “โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดหนองคาย จังหวัด

นครพนม และจังหวัดมุกดาหาร” (สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ และคณะ, 2558) มีบทวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการจัดตั้งและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้  
 

• ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ จากท่ีมีการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ย่อมส่งผลให้มีการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สภาพความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ดีมากขึ้น จากรายได้และสภาพเศรษฐกิจดีขึ้น 
การเปลี่ยนแปลงของรายได้ของชุมชนและผู้ประกอบการเพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกัน การที่เศรษฐกิจ
ท้องถิ่นดีขึ้น อาจท าให้มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจรุนแรงขึ้น จากการเข้ามาลงทุนเพิ่มสูงขึ้นของ
ผู้ประกอบการรายใหม่จากพื้นที่อ่ืน ซ่ึงอาชีพที่คนในชุมชนสนใจจะเปลี่ยนหรือท าเสริมจากการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษคือ การประกอบอาชีพค้าขายมากกว่าธุรกิจประเภทอื่น ๆ  

• ผลกระทบทางด้านสังคม สภาพสังคม ความเป็นอยู่ของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ มีทั้ง
ผลเชิงบวกและเชิงลบ คือ ผลเชิงบวก มองว่าปัญหาการย้ายถิ่นไปท างานของคนในพื้นที่ลดลง และ
ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจะช่วยให้สภาพสังคมน้ันดีขึ้น 
ขณะที่ผลเชิงลบ จะเกิดจากการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการจากคนพื้นที่อ่ืน อาจส่งผลให้
ประชาชนบางส่วนไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีการแข่งขันรุนแรงขึ้น และ
การย้ายเข้ามาของแรงงานจากพื้นที่อ่ืน อาจมีผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นท่ีได้  

• ผลกระทบทางด้านความมั่นคงและการปกครอง การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย ก ากับ และติดตามการท างานของเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยประกอบด้วย
ตัวแทนจากท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ไม่ได้มีผลกระทบต่ออ านาจหน้าที่ในการบริหารการปกครอง
ของหน่วยงานราชการที่มีอยู่เดิม  

• ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาเรื่องการจราจร เป็นสิ่งที่ชุมชนและผู้ประกอบการมีความกังวล
มากที่สุด รองลงมาคือผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบแต่ละกลุ่มกิจกรรมทางธุรกิจมี
ความแตกต่างกันชัดเจน เช่น ภาคธุรกิจที่ใช้แรงงานเข้มข้นกังวลเรื่องปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ 
ในขณะที่ภาคธุรกิจการค้ากังวลเรื่องปัญหาขยะของเสียอุตสาหกรรมและปัญหามลภาวะทางน้ า 
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ศักยภาพและโอกาสการพฒันาของจังหวดัมุกดาหาร  
 

การวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสการพัฒนาของจังหวัดมุกดาหาร โดยใช้วิธี SWOT Analysis ซ่ึงจะประเมิน
ทั้งสภาพการณ์การเปลี่ยนแปลงภายนอกและภายในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก โดยการประเมินสภาพการณ์ภายในพื้นที่ จะวิเคราะห์ในเชิงจุดแข็งและจุดอ่อน ส่วนการ
ประเมินสภาพการณ์ภายนอกพื้นที่ จะวิเคราะห์ในเชิงโอกาสและข้อจ ากัดของสภาพแวดล้อม 
 

การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน 

จดุแขง็ (Strengths)  จดุออ่น (Weaknesses)  

• ข้อได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ โดยเป็นเมือง
หน้าด่านด้านตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่มี
ความส าคัญด้านการค้าและการลงทุน  

• เป็นประตูสู่ประเทศอินโดจีน โดยมีที่ต้ังอยู่บน
แนวเส้นทางเชื่ อมโยงตามโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวระเบียงตะวันออก-ตะวันตก 
(East West Economic Corridor : EWEC) 
สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ลาวและเวียดนาม และ
ต่อเนื่องไปยังประเทศในแถบตะวันออกไกล 
(ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน)  

• ส า ม า ร ถ ร่ ว ม ด า เ นิ น กิ จ ก า ร ใ น ลั ก ษณ ะ
อุตสาหกรรมการผลิตร่วม (co-production) กับ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน (สปป.
ล า ว )  ซึ่ ง มี ก า ร ล ง ทุ นที่ ห ล า กหล ายจ า ก
ต่างประเทศ 

• มีแหล่งค้าขายสินค้าที่หลากหลายสามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยว เช่น ตลาดอินโดจีนริมแม่น้ าโขง  

• มีขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมอัน
ดีงามเป็นเอกลักษณ์ เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วัฒนธรรมพื้นเมือง 8 เผ่า  

• เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่หลากหลาย (ข้าว 
มันส าปะหลัง ยางพารา อ้อย ปศุสัตว์ และการ
ท าประมง ) และมี โร งงานแปรรูปผลผลิต
การเกษตร  

• เกษตรกรขาดความรู้ในการน าเทคโนโลยีใช้ใน
การเพิ่มผลผลิต พื้นที่การเกษตรน้อย ขาดการ
บริหารจัดการที่ดี การวางแผนการผลิตและการ
ส่งเสริมด้านการตลาด  

• ขาดการบริหารจัดการด้านการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว ขาดการประชาสัมพันธ์และการ
ส่งเสริมการตลาด  

• ประชากรส่วนใหญ่ประสบปัญหาความยากจน มี
ระดับการศึกษาต่ า การเข้าถึงบริการด้าน
สาธารณสุขที่ได้คุณภาพยังไม่ทั่วถึงทุกพ้ืนที่  

• แร งงานขาดกา รพัฒนาฝี มื อแล ะการจั ด
สวัสดิการที่ดี  

• มีปัญหาการลักลอบเข้าเมือง สินค้าหนีภาษี ของ
ผิดกฎหมาย ยาเสพติดตามแนวชายแดน ปัญหา
แรงงานต่างด้าว  

• ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติมีแนวโน้มลดลง
จากการบุกรุกท าลาย  

• ขาดจุดขนถ่ายสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าที่มี
มาตรฐาน  

• มีปัญหาด้านการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน เช่น 
ผู้ ประกอบการ OTOP และ SMEs ขาดองค์
ความรู้และข้อมูลการตลาดกับประเทศเพื่อนบ้าน 
การเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่ ากว่า
เกณฑ์เฉลี่ย  

• ร ะ บบบ ริ ก า ร พื้ น ฐ า น แ ก่ ป ร ะ ช า ช น ข า ด
ประสิทธิภาพ และไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

11 
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การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 
 

 

โอกาส (Opportunities)  ภยัคกุคาม (Threats)  

• การเปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ าโขงระหว่างชาติ 
แห่งที่ 2 มุกดาหาร-สะหวันนะเขต และ
ข้อตกลงด้านการคมนาคมขนส่งทางถนน
ระหว่าง ไทย-ลาว-เวียดนาม สามารถ
เช่ือมโยงการคมนาคมขนส่งในอนุภูมิภาค 
เป็นการเปิดโอกาสด้านการค้า การลงทุน  

• การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองแฝดสาม
ระหว่าง มุกดาหาร- สะหวันนะเขต (ลาว)- 
กวางตริ  ( เ วี ยดนาม )  เพื่ อ เส ริ มสร้ า ง
ความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีในหลาย
ด้าน  

• นโยบายการเปิดเสรีทางการค้ากับจีนและ
ประเทศภูมิภาคอินโดจีน จะเป็นแหล่ง
กระจายสินค้าทางการเกษตรให้กับจังหวัด 
เครื่องดื่ม ผลไม้ ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไป
ยังเวียดนามและจีนตอนใต้  

• นโยบายรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ 
สังคม การพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่ม
แม่ น้ าโขง การใช้พลังงานทดแทน และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับ
พื้นที่  

• การแข่งขันด้านสินค้าเกษตรจากประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น สินค้าการเกษตรราคาถูกจาก
จีน เวียดนาม 

• ขาดการสนับสนุนด้านการพัฒนาการค้า การ
ลงทุน และการท่อง เที่ยวเพื่อเ ช่ือมโยง
ประเทศเพื่อนบ้านจากหน่วยงานภาครัฐอย่าง
จริงจัง  

• ข้อจ ากัดด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ระหว่ างประเทศที่ ยุ่ งยาก ซับซ้อน ไม่
เ อ้ื ออ านวยต่ อการค้ าก ารล งทุ น การ
ท่องเที่ยวและการศึกษา  

• การค้าชายแดน การลงทุน ต้องพึ่งพานัก
ลงทุนจากภายนอก  

• ความเสี่ยงจากการเกิดปัญหาด้านความ
มั่นคงอันเป็นผลจากการมีอาณาเขตติดต่อ
กับประเทศเพื่อนบ้านมีแม่น้ าโขงเป็นแนวสัน
พรมแดน  

• โครงสร้างประชากรที่จะเข้าสู่สังคมสูงอายุ
มากข้ึน  



13 

     เมื่อทบทวนศักยภาพและโอกาสการพัฒนาของจังหวัดมุกดาหาร เห็นได้ว่า จังหวัดมุกดาหารมี
ศักยภาพในการพัฒนาเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เน่ืองจากจังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่ติดกับ
แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ซ่ึงเป็นแขวงที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจเป็นอันดับสองของ สปป.ลาว 
หลังจากที่จังหวัดมุกดาหารมีการเปิดใช้สะพานสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 2 เช่ือมโยงกับแขวง
สะหวันนะเขต ตามแผนงานการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งทางบกในแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor : EWEC) ซ่ึงอยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) และ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ( Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation 
Strategy: ACMECS) ระหว่างไทย ลาว พม่า และเวียดนาม ท าให้มุกดาหารมีศักยภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดย
เป็นประตูด้านตะวันออกของประเทศไทย เช่ือมเข้าสู่ สปป. ลาว และเวียดนามตอนกลาง จากกรอบ
ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS Cross-Border Transport Agree-
ment: GMS CBTA) ระหว่างไทย ลาว และเวียดนาม ตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ EWEC ที่มี
ข้อก าหนดให้อ านวยความสะดวกในการขนส่งโดยการด าเนินการตรวจปล่อยสินค้าจุดเดียว (Single Stop 
Inspection: SSI) ในจุดผ่านแดนมุกดาหาร-สะหวันนะเขต และจุดผ่านแดนสะหวัน-ลาวบาว ในวันที่ 11 
มิถุนายน พ.ศ. 2552 ท าให้มุกดาหารอยู่ในฐานะเมืองหน้าด่าน เป็นประตูทางออกสู่ทะเลจีนใต้ และเป็น
ศูนย์กลางในการกระขายสินค้าผ่านลาว-เวียดนาม ตามเส้นทางหมายเลข 9 ไปยังท่าเรือดานัง และขึ้น
เหนือผ่านวินท์-ฮานอย เข้าสู่จีนตอนใต้ที่หนานหนิง ซ่ึงเป็นเมืองศูนย์กลางฐานโลจิสติกส์ ฐานธุรกิจ
การค้า และฐานการผลิตแปรรูประดับภูมิภาคส าหรับความร่วมมือระหว่างจีน-อาเซียน นอกจากน้ี 
จังหวัดมุกดาหารยังได้ด าเนินการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองแฝดสามระหว่าง มุกดาหาร - สะหวันนะ
เขต (ลาว) – กวางตริ (เวียดนาม) - จงจั่ว (จีน) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีใน
หลายด้าน (ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว จังหวัดมุกดาหาร, 2553; จิตติชัย รุจนกนกนาฏ 
และ สุมาลี สุขดานนท์, 2559) 
 

     การที่รัฐบาลไทยได้ประกาศให้จังหวัดมุกดาหารเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามมติเห็นชอบในที่
ประชุมของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อ
วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จะช่วยเสริมสร้างให้เกิดการลงทุนและการพัฒนาเมือง และยังเป็นการ
ผลักดันให้จังหวัดมุกดาหารเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ นับว่าเป็นการเปิดโอกาสการ
เช่ือมโยงทางด้านเศรษฐกิจและประเทศเพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม จากการที่มีนโยบายจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษย่อมส่งผลต่อการพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านบวกหรือด้านลบ 
ดังนั้น การศึกษาความเป็นไปได้ในหลาย ๆ มิติ จึงมีความส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาด้านเศรษฐกิจ 
สังคม เป็นต้น เพื่อให้การศึกษามุ่งเป้ามีแนวทางที่ชัดเจน โดยเป็นพื้นฐานให้การศึกษามุ่งเป้าในมิติ
ผลกระทบด้านต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์และแนวทางเป็นแบบบูรณาการร่วมกัน อีกทั้งสามารถขยายผล
การศึกษาไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น  



ผลกระทบของการพัฒนาพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกจิพิเศษ
จังหวัดมกุดาหาร  

 
ข้อมูลเก่ียวกับผลกระทบนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดมุกดาหาร พบว่า สิ่งที่
ชาวมุกดาหารให้ความสนใจและมีความเป็นกังวลเกี่ยวกับผลกระทบมากที่สุดคือ ผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจ รองลงมาคือ ผลกระทบทางด้านสังคม และด้านการเมือง วัฒนธรรม 
ตามล าดับ  

 
 
 
 
 

ประเดน็ผลกระทบ รายละเอยีด อตัรารอ้ยละ 

1) เศรษฐกิจ  ส่งผลกระทบต่อการค้า การลงทุน 
และการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

ร้อยละ 73.5   

2) สังคม ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
การถือครองที่ดิน การใช้ประโยชน์
ที่ดิน ความเสมอภาคระหว่างชุมชน
กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และความ
ม่ันคงปลอดภัย  

ร้อยละ 39.5  

3) การเมือง และวัฒนธรรม  บทบาทและอ า นาจขอ งองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง การ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของท้องถิ่น  

ร้อยละ 34.5  
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ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ  
 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษย่อมก่อให้เกิดประโยชน์และผลกระทบทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน จาก
ข้อมูลของประชาชนชาวมุกดาหาร ซ่ึงสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการพัฒนาพื้นที่ภายใต้
ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร ในด้านเศรษฐกิจ เกิดขึ้นได้ทั้ง 2 ทาง ได้แก่ 
   ผลกระทบเชิงบวก การพัฒนาพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร 
   ส่วนใหญ่จะส่งผลกระทบในด้านดีต่อเศรษฐกิจ ร้อยละ 54.4  
   ผลกระทบเชิงลบ การพัฒนาพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร  
   ส่งผลกระทบในด้านลบต่อเศรษฐกิจ ร้อยละ 45.6 

ผลกระทบเชงิบวก ผลกระทบเชงิลบ 

• การพัฒนาและจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจะท าให้
จังหวัดมุกดาหารกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและ
ชายแดน เป็นประตูการค้าและการลงทุน และ
เป็นศูนย์กลางการค้า การผลิต การขนส่ ง
เคลื่อนย้ายโดยเสรีของปัจจัยต่าง ๆ ระหว่าง
ไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน  

• เกิดการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต ไม่ว่าจะเป็น 
สินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน หรือแรงงาน 
เข้าสู่ตลาด ส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโต 

• เม่ือมีการแข่งขันที่สูงขึ้นของตลาดสินค้าและ
บริการ ผู้บริโภคภายในประเทศที่มีสิทธิเลือกรับ
ในการบริโภคสินค้าและบริการที่ดีที่สุดในราคาที่
คุ้มค่า  

• มีการลงทุนและด าเนินธุรกิจจากการจัดต้ังเขต
นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ ส่งผลโดยตรงต่อการ
จ้างงาน ลดจ านวนผู้ว่างงาน สร้างโอกาสให้แก่
ผู้ประกอบวิชาชีพมีช่องทางในการประกอบ
วิชาชีพมากขึ้น 

• นักลงทุนเข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้
เกิดการลงทุนในการประกอบกิจการต่าง ๆ 
นอกเหนือจากโรงงานอุตสาหกรรม  

• ตลาดการค้าปลีกในชุมชนขยายตัวมากขึ้น
เนื่องจากมีแรงงานและผู้ประกอบวิชาชีพเข้ามา
มากขึ้น  

• การที่นักลงทุนหันไปลงทุนในเขตประเทศเพื่อน
บ้านที่ให้สิทธิพิเศษมากกว่า เนื่องจากไม่ให้สิทธิ
ประโยชน์/สิทธิพิเศษต่าง ๆ ให้กับนักลงทุนใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษได้มากพอ 

• นักลงทุนไทยรายย่อยที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจ
เสียเปรียบ เสียโอกาส หรือไม่สามารถแข่งขัน
ด้านการลงทุน กับนักลงทุนและบริษัทข้ามชาติ
ได้ 

• ผู้ประกอบการและนักลงทุนบางส่วนไม่สนใจเข้า
มาลงทุนในพื้นที่ เนื่องจากจังหวัดมุกดาหารยัง
ข า ด ก า ร พัฒ น า โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น แ ล ะ
สาธารณูปโภคที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นถนน ระบบ
ขนส่งทางราง สนามบิน เป็นต้น 

• เกิดความเหลื่อมล้ า ผู้ประกอบการอ่ืนที่มิได้รับ
สิทธิพิเศษหรือมิได้ร่วมอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จะต้องรับมือกับการแข่งขันกับผู้ผลิตสินค้าหรือ
บริการประเภทเดียวกัน ส่งผลให้รายได้อาจ
กระจุกตัวอยู่กับคนไม่กี่กลุ่ม  

• ความเสียเปรียบด้านการแข่งขัน ประชาชนใน
ท้องถิ่นไม่มีความพร้อมด้านองค์ความรู้ อาจ
ต้องแข่งขันกับผู้ประกอบวิชาชีพรายอ่ืนและ
แรงงานรายอ่ืน และเสียเปรียบให้แก่ผู้ให้บริการ
และนักลงทุนจากต่างประเทศ  
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ผลกระทบทางด้านสังคม 
 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาและจัดตั้งเขตเศรษฐกิจซ่ึงมีหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวกับมิติ
ทางด้านสังคม โดยภาพรวม ชาวมุกดาหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ส่งผล
กระทบด้านสังคมในระดับมาก จ าแนกประเด็นผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ ดังน้ี  
 

• ปัญหาความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน  
 

เมื่อจังหวัดมุกดาหารก้าวเข้าสู่การเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยข้อได้เปรียบ
เสียเปรียบของการเป็นเมืองชายแดน ย่อมส่งผลให้เกิดการย้ายถิ่นฐาน โดยเฉพาะแรงงานและคนต่างด้าว
มาพ านักในจังหวัดมุกดาหารเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาประชากรแฝงในจังหวัดมุกดาหารที่ตามมา 

 

ทั้งนี้ การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของแรงงาน และการมีกลุ่มมิจฉาชีพผู้ไม่หวังดีต่อบทบาทสังคมเข้ามาในพื้นที่ 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและปลอดภัยของประชาชนท้องถิ่น อาจน ามาซ่ึงความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิด
ปัญหาทางสังคมที่ตามมา โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรม ซ่ึงปรากฏในหลากหลายลักษณะ เช่น ปัญหายา
เสพติด การจี้ปล้น โจรกรรม การลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย เป็นต้น 

นอกจากน้ี การเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าวที่แฝงตัวเข้ามาพ านักอาศัยและท างานในพื้นที่โดยผิด
กฎหมาย อาจท าให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ การหลอกลวงแรงงาน เน่ืองจากกฎหมายแรงงานคุ้มครอง
และควบคุมไม่ได้ ซ่ึงหมายถึงการไม่มีระบบสวัสดิการ การขาดความปลอดภัยในการท างาน การบังคับให้
ท างานเป็นเวลาปกติ และการเอาเปรียบค่าแรง เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ก าไรสูงสุด จึงเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้า
ระวัง และต้องมีแนวทางในการป้องกันและแก้ไขที่ชัดเจนต่อไป  

ข้อมูลทางสถิติของ United Nations Survey of Crime Trends and Operation of Criminal Justice 
(UNCS) ซึ่งเป็นข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 – 2009 ครอบคลุม 63 ประเทศ (รวมประเทศไทย) พบว่า 
ปัญหาส าคัญที่ก่อให้เกิดอาชญากรรม คือ การย้ายถ่ินฐานของแรงงาน โดยพบในกลุ่มแรงงานที่มี
อัตรารายได้ต่ า โดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรม ผลการศึกษาดังกล่าวยังพบว่า การเปิดเสรี
การค้าที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายของปัจจัยต่าง ๆ ทั้งสินค้า บริการ เงินทุนและแรงงาน มี
นัยส าคัญที่ส่งผลให้อัตราการเกิดอาชญากรรมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในประเทศที่ผลิตโดยใช้แรงงาน
เข้มข้น (Labour Abundant Countries) เหตุที่เป็นเช่นนี้ เป็นเพราะการเปิดเสรีทางการค้ามีแนวโน้ม
ท าให้การจ้างแรงงานสูงขึ้นในประเทศที่ใช้แรงงานเข้มข้น ท าให้แรงงานบางส่วนไม่ถูกน าไปใช้ใน
กิจกรรมที่เกิดผลิตภาพ แรงงานกลุ่มดังกล่าวจึงหันไปก่ออาชญากรรม ซึ่งมีส่วนท าให้อัตราการ
เกิดอาชญากรรมสูงขึ้น ขณะที่การเปิดเสรีนั้นมีแนวโน้มที่จะท าให้ค่าจ้างแรงงานถูกลงในประเทศที่ใช้
ทุนเข้มข้น ซึ่งมีแนวโน้มที่จะท าให้เกิดผลในทางตรงกันข้าม (ปวริศร เลิศธรรมเทวี, วรรณวภา พัวศิริ 
และ วิภาวี รุ่งวณิชชา, 2560) 
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“...จากสถิติฐานข้อมูลทางการทะเบียนราษฎร มีประชากรในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร จ านวน 
34,257 คน แต่จากการสุ่มส ารวจพบว่า มีประชากรในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารจ านวนไม่น้อยกว่า 
60,000 คน ซึ่งคาดการณ์ว่ามีสาเหตุจากประชากรแฝงย้ายภูมิล าเนาเข้ามาอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
เมืองมุกดาหาร โดยไม่ได้มีการแจ้งการย้ายที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร จ านวนไม่น้อย
กว่า 30,000 – 40,000 คน...” 



• ปัญหาการจ้างงานและการแย่งงานจากแรงงานต่างด้าว  
 

การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดมุกดาหาร จะมีการน าเข้าแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อน
บ้านมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากแรงงานต่างด้าวมีค่าแรงถูก จึงส่งผลกระทบต่อคนในท้องถิ่นที่อาจสูญเสียอาชีพ 
ท าให้มีรายได้ลดลง เกิดภาวะว่างงานมากขึ้น และเข้าไม่ถึงทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะใช้ในการผลิตของคน
ในท้องถิ่น 
 
• ปัญหาสาธารณสุขและการประกันสุขภาพ  
 

การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดมุกดาหาร จะส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้บริการสุขภาพมี
แนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น จากการเพิ่มตัวของประชากรแรงงานที่เคลื่อนย้ายถิ่นฐานเข้ามาในเขตเศรษฐกิจ 
ในขณะที่สถานพยาบาลภายในจังหวัดมุกดาหารยังมีจ านวนจ ากัด ทั้งยังต่อแบกรับค่าใช้จ่ายมหาศาลจาก
แรงงานต่างด้าวที่มารักษาพยาบาลโดยไม่มีสิทธิประกันสุขภาพมากขึ้น หากแรงงานเหล่าน้ีไม่สามารถ
เข้าถึงการบริการสุขภาพได้ อาจก่อปัญหาสาธารณสุข เช่น โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของคนในจังหวัดมุกดาหาร  

 

• ผลกระทบต่อวิถีชุมชน การแย่งยึดที่ดิน  
 

นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ก าหนดให้มีการด าเนินการตามกฎหมายเพื่อให้มีกรรมสิทธิ์เหนือที่ดินของ
ชุมชน ประชาชนในท้องถิ่นจึงไม่มีอ านาจและสิทธิ์ในการจัดการที่ดิน รวมไปถึงการที่อาจจะส่งผลให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เช่น เดิมเคยเป็นสังคมเกษตรกรรม แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ ราคาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์แพงขึ้น มีการซ้ือขายที่ดินให้นายทุน เกษตรกรที่ส่วนใหญ่ท างาน
อยู่ในภาคการเกษตรมาตลอดชีวิต จึงไม่มีพื้นที่ท า
การเกษตร และไม่สามารถปรับเปลี่ยนอาชีพไป
ท างานอย่างอ่ืนที่ต้องใช้ความรู้และทักษะ ท าให้ต้อง
สูญเสียอาชีพและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในที่สุด  

ปัจจุบัน ระบบการประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าวยังไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้
กฎหมายไทย เนื่องจากมีจ านวนที่เกินอัตราตามที่กฎหมายก าหนด ปัจจุบัน การดูแล
สุขภาพแรงงานต่างด้าวภายใต้ระบบการประกันสุขภาพในประเทศไทยมี 2 ระบบ คือ 1) 
ระบบประกันสังคม และ 2) ระบบประกันสุขภาพรายปีของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งระบบ
ดังกล่าว ยังขาดประสิทธิภาพในการผลักดันให้แรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพ
ได้ครอบคลุม (ปวริศร เลิศธรรมเทวี, วรรณวภา พัวศิริ และวิภาวี รุ่งวณิชชา, 2560) 

“...ผลกระทบที่ชัดเจน คือ ราคาที่ดินสูงขึ้น มีการกว้าน
ซื้อที่ดินจากนายทุน ราคาอสังหาริมทรัพย์สูงขึ้น แต่
อ านาจการซื้อของประชาชนต่ า...”  
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ผลกระทบทางด้านการเมือง  
 

มิติทางการเมืองของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งเชิงบวกและ
เชิงลบในการบริหารงานของจังหวัดมุกดาหาร ดังนี้ 
 

 ผลกระทบเชิงบวก นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษจะส่งผลให้จังหวัดมุกดาหารมีรูปแบบการ
บริหารจัดการแบบพิเศษ การปกครองการดูแลควบคุมกลไกของรัฐเกิดความทันสมัยมากขึ้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการประสานงานติดต่อกันมากข้ึน  
 

 ผลกระทบเชิงลบ อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอ านาจของประชาชนจะน้อยลง 
เน่ืองจากอ านาจทางการปกครองและอ านาจทางการบริหารจัดการทั้งหมด ถูกก าหนดให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งมีอ านาจท าแทนได้  
 
ผลกระทบทางด้านวัฒนธรรม  
 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาและจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนในประเด็นที่เกี่ยวกับมิติทางด้าน
วัฒนธรรม สะท้อนความคิดเห็นของจังหวัดมุกดาหารเป็นไปในเชิงบวกและเชิงลบ  

“...จะได้เป็นการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมของจังหวัดสู่สังคมภายนอกไปด้วย และเป็นโอกาสที่จะส่ือสาร
ความเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง เช่น การเป็นอยู่ การแต่งกาย อาหาร เป็นต้น ผ่านการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ซึ่งจังหวัดมุกดาหารมีนักท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดมุกดาหารปีละจ านวนมาก...” 

ผลกระทบเชงิบวก 

• การพัฒนาและจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเป็นโอกาสที่ดีของจังหวัดในการเผยแพร่
วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้กว้างขวางมากขึ้น  

ผลกระทบเชงิลบ 
• การมีความเจริญขยายตัวเข้ามายังพ้ืนที่ เกิดผลกระทบกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ความส าคัญกับสังคมที่

มุ่งเน้นด้านวัตถุนิยม มากกว่าการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมของท้องถิ่นเพราะเห็นว่าล้าสมัย  
• ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความเปราะบาง อาจถูกแทรกแซงจากความเจริญและเทคโนโลยี

สมัยใหม่  
• ผู้คนต่างถิ่นที่เข้ามาในเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นจ านวนมากย่อมน าพาวัฒนธรรมของตนติดมาด้วยและมี

การเผยแพร่ ก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมชุมชนใหม่  
• การมีผู้คนต่างถิ่น มีวัฒนธรรมแตกต่างกัน อาศัยอยู่ด้วยกัน อาจปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมและวิถีชุมชน

ท้องถ่ินไม่ได้ แล้วเกิดการกระทบกระทั่งกัน เกิดปัญหาด้านความเป็นอยู่และการด ารงชีวิตประจ าวันได้ใน
อนาคต  
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ผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อม  
 

การพัฒนาการค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมด้วยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษย่อมส่งผลให้เศรษฐกิจ
และความเป็นเมืองขยายตัวมากยิ่งขึ้น มีการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการมากยิ่งขึ้น 
สิ่งที่ตามมาคือปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่การจัดการขยะ
มูลฝอย สิ่งปฏิกูล คุณภาพอากาศ การจัดการน้ าและคุณภาพน้ า รวมถึงทรัพยากรป่าไม้ ดังน้ี (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2561) 
 

 ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ความเป็นเมืองและอุตสาหกรรมที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในเขตพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม จากความเจริญด้าน
อุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เกินขีดการรองรับของระบบ
นิเวศ ทุกจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น แหล่ง
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ   

 คุณภาพอากาศ การปล่อยมลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้นจากความเจริญของเมืองและนิคม
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึงรวมถึงก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้น ปัญหาฝุ่น
ละออง (PM2.5) และการปล่อยสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ซ่ึงมีการสังเกตเฝ้าดูปัญหาน้ีว่า ได้ส่งผลกระทบ
ดังกล่าวต่อสุขภาพของคนในพื้นที่โดยตรง  
 

 คุณภาพและการจัดการน้ า การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมผ่านเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมักจะ
ลงเอยด้วยการแปลงพื้นที่ธรรมชาติเป็นเขตอุตสาหกรรมและก้าวสู่ความเป็นเมืองในที่สุด ท าให้เกิดความ
ต้องการใช้น้ าเชิงแข่งขันอย่างสูง ซ่ึงจ าเป็นต้องได้รับการบริหารจัดการ ไม่เช่นน้ันจะน าไปสู่ภาวะกดดัน
ต่อทรัพยากรน้ า เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสามารถก่อผลกระทบต่อความพร้อมของน้ าที่ใช้เพื่อ
การเกษตร แหล่งน้ าภายในประเทศ รวมถึงสภาพแวดล้อมโดยรวม 
 

 ทรัพยากรป่าไม้ ความต้องการใช้ที่ดินที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้สร้างแรงกดดันต่อพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่การเกษตรอย่างมาก เน่ืองจากรัฐบาล
ต้องการให้การพัฒนาด าเนินการไปได้อย่างรวดเร็ว จึงเลือกด าเนินการในพื้นที่ป่าไม้ ทั้งเขตป่าสงวนและ
ป่าเสื่อมโทรมซ่ึงเป็นพื้นที่ของรัฐ การจัดสรรพื้นที่ป่าสงวนและป่าเสื่อมโทรมที่เป็นที่สาธารณะกลายเป็น
ประเด็นถกเถียง เพราะหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนวางแผนการใช้ที่ดินโดยไม่ค านึงถึงระบบนิเวศป่า
ไม้ที่มีอยู่หรือการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ การด าเนินงานท านองนี้มักจะน าไปสู่ความขัดแย้งระหว่าง
หน่วยงานรัฐบาลและชุมชนท้องถิ่น 

รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 พบว่า หลายจังหวัดมี
ปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้น  หากมีการด าเนินงานเป็น
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รายงานนี้ยังแสดงให้เห็นว่า จังหวัดที่มีการด าเนินการเป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษมีปริมาณขยะมูลฝอยมากที่สุดอยู่ในอันดับต้น ๆ เช่น เขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการสะสมของขยะตกค้างเป็นจ านวน 1,242,000 ตัน 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2560)  



ภาพรวมผลกระทบของการพัฒนาพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
มุกดาหาร เมื่อจ าแนกเป็นผลกระทบที่เกิดข้ึนปัจจุบันและผลกระทบที่คาดหมายว่าจะเกิดข้ึน
ในอนาคต ดังนี ้

ประเดน็ผลกระทบ ผลกระทบปจัจบุนั ผลกระทบอนาคต 

จังหวัดมุกดาหาร กลายเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดน การ
ผลิต การขนส่งเคลื่อนย้ายโดยเสรีของปัจจัยการผลิต (สินค้า 
บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงาน) ระหว่างไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้าน  

  

ผู้บริโภคมีสิทธิเลือกรับการบริโภคสินค้าและบริการที่ดีที่สุด 
ในราคาที่คุ้มค่ามากที่สุด จากการแข่งขันที่สูงขึ้นของตลาด
สินค้าและบริการ  

  

การที่นักลงทุนเข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการลงทุน
ในการประกอบกิจการต่าง ๆ นอกเหนือจากโรงงาน
อุตสาหกรรม  

  

ระบบเศรษฐกิจชุมชนขยายตัวมากขึ้นเน่ืองจากมีแรงงานและ
ผู้ประกอบวิชาชีพเข้ามามากข้ึน  

  

นักลงทุนยังไม่เข้ามาลงทุนในพื้นที่ เน่ืองจากสาเหตุส าคัญ
หลายประการคือ สิทธิประโยชน์ยังไม่จูงใจ รวมถึงระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานและโครงสร้างพิเศษต่าง ๆ ในจังหวัด
มุกดาหารยังไม่พร้อมเพื่อการพัฒนา  

  

ผู้ประกอบการอ่ืนที่มิได้รับสิทธิพิเศษ หรือมิได้ร่วมอยู่ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ จะต้องรับมือกับการแข่งขันกับผู้ผลิตสินค้า
หรือบริการประเภทเดียวกัน ส่งผลให้รายได้อาจกระจุกตัวอยู่
กับคนไม่กี่กลุ่ม  

  

เกิดปัญหาประชากรแฝงในจังหวัดมุกดาหาร    

ปัญหาอาชญากรรม การจี้ปล้น โจรกรรมทรัพย์สิน ปัญหายา
เสพติด การลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย  
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ประเดน็ผลกระทบ ผลกระทบปจัจบุนั ผลกระทบอนาคต 

ปัญหาการค้ามนุษย์ การหลอกลวงแรงงานต่างด้าวที่แฝงตัว
เข้ามาพ านักอาศัยและท างานในพื้นที่โดยผิดกฎหมาย  

  

คนในท้องถิ่นสูญเสียอาชีพ มีรายได้ลดลง ว่างงานมากขึ้น 
และเข้าไม่ถึงทรัพยากรต่าง ๆ  

  

สถานพยาบาลภายในจังหวัดมุกดาหาร ต้องแบกรับค่าใช้จ่าย
มหาศาล  

  

แรงงานที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพ ก่อให้เกิด
ปัญหาสาธารณสุข เช่น โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ เป็นต้น 

  

ราคาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์สูงขึ้น    
เกิดความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมจากสังคม    
อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจของ
ประชาชนจะน้อยลง  

  

โอกาสในการเผยแพร่วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นของ
จังหวัดมุกดาหารไปสู่สังคมอ่ืน 

  

กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่อาจให้ความส าคัญกับสังคมที่มุ่งเน้น
ด้านวัตถุ นิยม มากกว่าการอนุรักษ์และสืบทอดมรดก
วัฒนธรรมของท้องถิ่น  

  

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนวางแผนการใช้ที่ดินโดยไม่
ค านึงถึงระบบนิเวศป่าไม้ที่มีอยู่หรือการใช้ประโยชน์ของชุมชน
ในพื้นที่  

  

ความต้องการใช้น้ าเชิงแข่งขันอย่างสูง โดยเฉพาะน้ าที่ใช้เพื่อ
การอุตสาหกรรม และเพื่อการเกษตร  

  

มลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้น ปัญหาการสะสมขยะมูลฝอย จาก
ความเจริญของเมืองและการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม  

  



แนวทางปรับตัว การแก้ไขผลกระทบ 
เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

จังหวัดมุกดาหาร  
 
การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาผลกระทบนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดมุกดาหาร น ามาสู่
ข้อเสนอแนะ และแนวทางปรับตัว การแก้ไขผลกระทบ เพื่อรองรับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
จังหวัดมุกดาหาร ผ่านกระบวนการระดมสมอง (brainstorming) การหารือรายละเอียดร่วมกับผู้ก าหนด
นโยบายและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานจากภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมุกดาหาร โดย
มีแนวทางที่เป็นการตอบสนองผลกระทบประการส าคัญด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 
ข้อเสนอและแนวทางปรับตัว ด้านเศรษฐกิจ (8 ข้อ) 
 

• สนับสนุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ถนน ประปา ไฟฟ้า ระบบขนส่ง
ทางราง และสนามบินเพื่อต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยง - 
พัฒนาบริการโลจิสติกส์ข้ามพรมแดน และอ านวยความสะดวกการค้าข้ามพรมแดน 
 ส่งเสริมให้เกิดผลกระทบเชิงบวก ในแง่ของการค้าการลงทุน เป็นการส่งเสริมให้จังหวัดมุกดาหารเพิ่มศักยภาพ
 การเป็นพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน กลายเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน การผลิต รวมไปถึงการขนส่งเคลื่อนย้าย
 โดยเสรีของปัจจัยการผลิต 
 ลดผลกระทบเชิงลบ นักลงทุนไม่มาลงทุนในพื้นที่  
 

• การรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ไปศึกษาวิจัย วิเคราะห์ การด าเนินงานแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เหมาะสมกับพื้นท่ี และก าหนดประเด็นสิทธิประโยชน์พิเศษ ในเรื่องต่าง 
ๆ ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน 
 ส่งเสริมให้เกิดผลกระทบเชิงบวก ในแง่การส่งเสริมให้จังหวัดมุกดาหารมีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเป็นพื้นที่
 เศรษฐกิจชายแดน  
 ลดผลกระทบเชิงลบ ด้านการสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมและธุรกิจในพื้นที่  
 

• การจัดตั้งบุคลากรผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษและคณะท างาน โดยมีอ านาจในการ
บริหารจัดการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของตนเองอย่างเบ็ดเสร็จ  
 ลดผลกระทบเชิงลบด้านเศรษฐกิจ จากการมีงบประมาณและบุคลากรในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
 

• การพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการ เช่น การบริการทางการแพทย์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการขนส่ง  
 ส่งเสริมให้เกิดผลกระทบเชิงบวกด้านเศรษฐกิจ จากการดึงดูดประชากรของแขวงสะหวันนะเขต จ านวน
 มากกว่า 9 ล้านคน มาใช้บริการ  
 ลดผลกระทบเชิงลบ ด้านแรงงานและภาวะการว่างงาน  
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• การสนับสนุนและพัฒนาพื้นที่ให้เกิด “ท่าเรือบก” และคอนเทนเนอร์ยาร์ด เพื่อดึงดูดและสนับสนุน
รองรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ซ่อมบ ารุงยานยนต์ในพื้นที่  
 ส่งเสริมให้เกิดผลกระทบเชิงบวก ในแง่ส่งเสริมให้จังหวัดมุกดาหารกลายเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน 
 การผลิต รวมไปถึงการขนส่งเคลื่อนย้ายโดยเสรีของปัจจัยการผลิต  
 

• การส่งเสริมเศรษฐกิจรากฐานให้เข้มแข็ง ปรับคุณภาพสินค้า OTOP ให้มีมาตราฐานสากล มุ่งเน้นให้เกิด
นวัตกรรม การแปรรูป เพิ่มมูลในตัวผลิตภัณฑ์ 
 ส่งเสริมให้เกิดผลกระทบเชิงบวก ในแง่ระบบเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพ  
 ลดผลกระทบเชิงลบ ด้านแรงงานและภาวะการว่างงาน  
 

• การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว  
 ส่งเสริมให้เกิดผลกระทบเชิงบวก ด้านการค้าการลงทุน ตลอดจนการสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่คนใน
 ชุมชน  
 ลดผลกระทบเชิงลบ ด้านแรงงาน การจ้างงาน และเสริมสร้างรายได้ทดแทน จากการที่นักลงทุนยังไม่มา
 ลงทุนในพื้นที่  
 

• การส่งเสริมการเปิดหลักสูตรระดับอาชีวะศึกษา และจัดตั้งสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) 
ในสาขาเกษตร สาธารณสุข โลจิสติกส์ การท่องเที่ยวและโรงแรม บัญชี และบริหาร  
 ส่งเสริมให้เกิดผลกระทบเชิงบวกด้าน ด้านแรงงานพื้นฐาน ให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพในธุรกิจ
 อุตสาหกรรม และสาขาต่าง ๆ ที่มีบทบาทในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร  
 ลดผลกระทบเชิงลบ ด้านคุณภาพแรงงานและความได้เปรียบเสียเปรียบด้านการแข่งขัน  
 
ข้อเสนอและแนวทางปรับตัว ด้านสังคม (7 ข้อ) 
 

• การขยายให้มีสถานพยาบาลที่มีคุณภาพและทันสมัย รองรับประชากรที่จะหลั่งไหลเข้ามามากข้ึน  
 ส่งเสริมให้เกิดผลกระทบเชิงบวกและลดผลกระทบเชิงลบ ด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
 เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดมุกดาหาร  
 

• หน่วยงานด้านความมั่นคงภายในของจังหวัดมุกดาหาร เร่งหามาตรการ แผนงาน ตลอดจนแนวทาง
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลังจากท่ีได้มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
 ส่งเสริมให้เกิดผลกระทบเชิงบวกและลดผลกระทบเชิงลบ ที่เก่ียวกับด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของ
 ประชาชน จากปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด การกดขี่แรงงานต่างด้าว รวมทั้งการอพยพของ
 ประชาชนต่างถิ่นซึ่งก่อให้เกิดปัญหาประชากรแฝง 
 

• หน่วยงานรัฐและภาคเอกชนที่จะเข้ามาลงทุน ควรสนับสนุนวิทยากรมาให้ความรู้แก่คนในพื้นที่ และ
ในช่วงที่มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นการสร้างความรู้ขั้นพื้นฐานและการงานอาชีพให้คนในพื้นที่  
 ส่งเสริมให้เกิดผลกระทบเชิงบวกด้าน ด้านแรงงานในท้องถิ่นจะได้มีความพร้อมด้านองค์ความรู้ สามารถ
 แข่งขันกับผู้ประกอบวิชาชีพและแรงงานรายอื่น อันจะท าให้อุตสาหกรรมที่จะมาจัดต้ัง มั่นคงและมีแรงงานที่มี
 คุณภาพ  
 ลดผลกระทบเชิงลบ ด้านคุณภาพแรงงานและการจ้างงาน  



• การจัดเวทีกิจกรรมชุมชน เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เสริมสร้างความรู้ให้ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้น าองค์กร/ชุมชน ประชาชนในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมของ
ตนเองในด้านต่าง ๆ ให้พร้อม 
 ส่งเสริมให้เกิดผลกระทบเชิงบวก ในด้านระบบเศรษฐกิจชุมชนและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น  
 ลดผลกระทบเชิงลบ ด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นจากการเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  
 

• การสร้างหลักประกันการถือครองที่ดิน โดยให้ชุมชนเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในที่ดินอย่างแท้จริง และควร
จะปรับแก้ข้อจ ากัดของการใช้ประโยชนที่ดิน ส.ป.ก เพื่อให้ชุมชนสามารถปรับเท่าทันกับสภาพสังคมและ
สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป  
 ส่งเสริมให้เกิดผลกระทบเชิงบวกและลดผลกระทบเชิงลบ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น 
 เพื่อให้ประชาชนเจ้าของท่ีดินและชุมชนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ป้องกันการกดราคาที่ดิน/การกว้านซื้อ
 ที่ดินจากนายทุนเพื่อไปเก็งก าไร และเพื่อไม่ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมโดยไม่มีแผนการที่รองรับ  
 

• การใช้มาตรการชดเชยที่เป็นธรรม ยอมรับได้ของทุกฝ่าย มีการจ่ายค่าเยียวยาและค่าเสียโอกาสทาง
เศรษฐกิจจากการสูญเสียที่ดินที่ชัดเจน เพียงพอที่จะรับประกันได้ว่าคุณภาพชีวิตจะไม่ตกต่ า อันเป็นผล
มาจากการด าเนินโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
 ส่งเสริมให้เกิดผลกระทบด้านสังคม ในแง่ของความมั่นคงในชีวิตของประชาชน และสร้างความเป็น
 ธรรมในสังคม  
 

• การพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการ เช่น การบริการทางการแพทย์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการขนส่ง  
 ส่งเสริมให้เกิดผลกระทบเชิงบวกด้านเศรษฐกิจ จากการดึงดูดประชากรของแขวงสะหวันนะเขต จ านวน
 มากกว่า 9 ล้านคน มาใช้บริการ  
 ลดผลกระทบเชิงลบ ด้านแรงงานและภาวะการว่างงาน  
 
ข้อเสนอและแนวทางปรับตัว ด้านการเมือง (2 ข้อ) 
 

• การจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับนโยบายการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้กับนักการเมืองท้องถิ่น 
ผู้น าชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจได้ทราบถึงนโยบาย กฎหมาย และอ านาจการบริหารงานใน
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
 ส่งเสริมให้เกิดผลกระทบเชิงบวกด้านการเมือง ในแง่การปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบ โดยเฉพาะผลกระทบที่
 มีต่ออ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอ านาจของประชาชนจะน้อยลง หากมีการจัดต้ังเขตพัฒนา
 เศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดมุกดาหาร  
 ลดผลกระทบเชิงลบด้านการเมือง จากการต่อต้านจากนักการเมืองและประชาชนในท้องถิ่น  
 

• การทบทวนกลไกการท างาน โดยเฉพาะคณะท างานเขตเศรษฐกิจพิเศษในระดับพื้นที่ ควรเพิ่มสัดส่วน
ตัวแทนจากชุมชนท้องถิ่นเข้าไปในทุกชุดและทุกระดับ เพื่อร่วมพิจารณาความเหมาะสมและพิจารณาถึง
ประโยชน์และผลกระทบท่ีจะเกิดต่อชุมชน  
 ส่งเสริมให้เกิดผลกระทบด้านการเมือง ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการรูปแบบพิเศษในพื้นที่เขต

 เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร 
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ข้อเสนอและแนวทางปรับตัว ด้านวัฒนธรรม (3 ข้อ) 
 

• การรณรงค์ปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
 ส่งเสริมให้เกิดผลกระทบเชิงบวกในแง่ของการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนใน
 ชุมชนท้องถิ่น  
 ลดผลกระทบเชิงลบจากการแทรกแซงของวัฒนธรรมและวิถีชีวิต จากชุมชนภายนอกที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลง
 ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของชุมชนท้องถิ่น  
 

• ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ควรสนับสนุนส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นทุกแขนงอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
 ลดผลกระทบเชิงลบด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่น เพื่อป้องกันมิให้วัฒนธรรมอื่นที่เข้มแข็ง
 กว่าเข้ามาแทรกแซงและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น  
 

• การจัดตั้งสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  
 ส่งเสริมให้เกิดผลกระทบเชิงบวกด้านการศึกษาและปลูกฝังการอนุรักษ์วัฒนธรรมให้กับเยาวชน  
 
ข้อเสนอและแนวทางปรับตัว ด้านส่ิงแวดล้อม 
 

• การน าแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน การพัฒนาสีเขียว เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable De-
velopment Goals: SDGs) และการเตรียมความพร้อมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข้าสู่
กระบวนการวางแผน และการก าหนดเป้าหมายหรือตัวช้ีวัด ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหน่วยงานจังหวัดในระดับต่าง ๆ  
 ส่งเสริมให้เกิดผลกระทบเชิงบวกเชิงบวกด้านสิ่งแวดล้อม ในแง่ของการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
 คุณภาพและการจัดการน้ า คุณภาพอากาศ และทรัพยากรป่าไม้ 
 ลดผลกระทบเชิงลบ ด้านปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
 ของคนในชุมชนท้องถิ่น  
 

• การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแนวคิดการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงกระบวนการผลิต
และการบริ โภคสินค้าที่มีมาตรฐาน ลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จาก
ภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง การท่องเที่ยว โดยใช้มาตรการทางภาษีและการส่งเสริมการลงทุนที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม  
 ส่งเสริมให้เกิดผลกระทบด้านการปรับตัวและการป้องกันปัญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อมโดยรวม ทั้งในด้านการจัดการขยะมูลฝอย รักษาทรัพยากรป่าไม้ การจัดการคุณภาพน้ า 
 คุณภาพอากาศ และการรักษาทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร  
 

• การก าหนดให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนงบประมาณและแผนลงทุนประจ าปีใน
การคุ้มครองและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
 ส่งเสริมให้เกิดผลกระทบด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ในพื้นที่เขต
 เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร  



 

• การจัดท าแผนวิเคราะห์และวางแผนจัดการความเสี่ยง/แผนรับมือภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเป็น
ระบบ ทั้งก่อนเกิดเหตุและการรับมือหากเกิดเหตุการณ์ข้ึน รวมทั้งผลักดันให้เป็นแผนงานระดับจังหวัด 
 ส่งเสริมให้เกิดผลกระทบเชิงบวก ในด้านการมีแผนป้องกันและรักษาคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและ
 สิ่งแวดล้อมให้ด ารงอยู่ต่อไป  
  

• การติดตามโครงการพัฒนาขนาดใหญ่หรือการพัฒนาเชิงพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้ง
พื้นที่ซ่ึงมีการใช้กลไกการคุ้มครองพื้นที่ เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อม
สนับสนุนระบบตรวจสอบและติดตามการด าเนินงาน ระบบเฝ้าระวังติดตามจับกุมผู้กระท าผิด มาตรการ
บังคับใช้การลงโทษและการยกย่อง โดยเน้นให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น  
 ส่งเสริมให้เกิดผลกระทบเชิงบวกด้านสิ่งแวดล้อม ในแง่ของระบบตรวจสอบและการติดตามการด าเนินงาน 
 เฝ้าระวังและจับกุมผู้กระท าผิด ในเร่ืองทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ลดผลกระทบเชิงลบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนท้องถิ่น  
 

• การเสริมสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเพิ่มบทบาท หน้าที่ และสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดูแล อนุรักษ์และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคัญกับการ
สร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมและการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างผู้ได้รับประโยชน์และผู้ด าเนินงาน 
 ส่งเสริมให้เกิดผลกระทบเชิงบวก ในด้านการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแล 
 อนุรักษ์และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  
 ลดผลกระทบเชิงลบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนท้องถิ่น  
 

• การสนับสนุนภาคเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อด าเนินงานและกิจกรรมที่
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยใช้มาตรการสร้าง
แรงจูงใจให้บริษัทในด้านต่าง ๆ เช่น มาตรการทางภาษี มาตรการด้านเงินทุน หรือมาตรการ
ประชาสัมพันธ์บริษัทต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ส่งเสริมให้เกิดผลกระทบเชิงบวก ในแง่ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เขต
 เศรษฐกิจพิเศษ  
 ลดผลกระทบเชิงลบด้านปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
 ของคนในชุมชนท้องถิ่น  
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มาตรการ/แผนงาน เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 
การบริหารพัฒนาพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพิเศษจังหวดัมุกดาหาร  

 
การพิจารณาผลกระทบของการพัฒนาพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
มุกดาหาร น ามาสู่การก าหนดเป็นมาตรการกรอบแนวทางสนับสนุนการจัดกิจกรรม อันเป็น
ทิศทางการพัฒนาเพื่อการปรับตัวและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลกระทบของการพัฒนาพื้นที่
ภายใต้ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร พร้อมก าหนดตัวชี้วัดผลที่สามารถ
น าไปใช้สนับสนุนนโยบาย แผนงานการบริหาร และปฏิบัติการของจังหวัดมุกดาหาร  
 
มาตรการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ  
 

การวิเคราะห์ข้อมูลโครงการด้านเศรษฐกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร พบว่า 
โครงการด้านเศรษฐกิจมีนโยบายและการด าเนินงานที่สอดคล้องและต่อเนื่องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร รวมถึงนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยมี
การก าหนดกรอบมาตรการทางด้านเศรษฐกิจเป็นอันดับแรก ซึ่งจะเป็นฐานน าไปสู่การพัฒนา
ด้านอื่น ๆ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดมุกดาหาร โดยจะให้ความส าคัญในการ
พัฒนาทั้ง 3 ด้านที่ส าคัญ ประกอบด้วย มาตรการด้านภาษี มาตรการสนับสนุนอื่น
นอกเหนือจากภาษีอากร และมาตรการพัฒนาปัจจัยการผลิต ควบคู่กันไป 
 

มาตรการด้านภาษี  

มาตรการสนับสนุน
ไม่ใช่ภาษีอากร 

มาตรการพัฒนา
ปัจจัยการผลิต  
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มาตรการด้านภาษี  
 
 การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือลดหย่อนภาษีเงินนิติบุคคล ตามมาตรการส่งเสริม
การลงทุนของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)  

 การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 10 เป็นเวลา 10 รอบ
ระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน  
 

กิจการท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) โดยเป็น
กิจการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือการขยายอาคารถาวรที่ใช้ในการประกอบกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลซ่ึงมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ส าหรับก าไรสุทธิจากรายได้ที่เกิดจาก
การผลิตสินค้าหรือการให้บริการ และมีการใช้บริการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าว  
 
 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New-Start up)  
 

นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นผู้ประกอบการราย
ใหม่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่น าเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ในการประกอบอุตสาหกรรม

เป้าหมายที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศโดยรวม โดยการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 10 รอบระยะเวลาบัญชี 

กรณกีจิการทัว่ไปตามบญัชปีระเภทของบโีอไอ  กรณกีจิการเปา้หมาย  
(5 กลุม่ในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษมกุดาหาร )  

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมจาก
หลักเกณฑ์ ปกติ 3 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 
ปี  

• ยกเว้นภาษี เงินได้ นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี 
(จ ากัดวงเงินไม่เกินร้อยละ 100)  

• หากเป็นกิจการในกลุ่ม A1 หรือ A2 ซ่ึงได้
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปีอยู่แล้ว ให้
ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อย
ละ 50 เพิ่มอีก 5 ปี  

• ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เพิ่ม
อีก 5 ปี  

• หักค่าขนส่ง ไฟฟ้า ประปา 2 เท่า เป็น
ระยะเวลา 10 ปี  

• หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ านวยความ
สะดวกได้ ร้ อยล ะ  2 5  ขอ ง เ งิ น ล งทุ น 
นอกเหนือจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ 

• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร  
• ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเพื่อการ

ส่งออก 

     เหมือนกัน  
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มาตรการด้านภาษี  
 
 การลดหรือยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส าหรับ Start-up  
 

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส าหรับเงินปันผลจากการถือหุ้นในบริษัทฯ ประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน 
(Venture Capital) หรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นให้บริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในกิจการที่เป็น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนใน
ตลาดทุนผ่านการบริหารจัดการลงทุนของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัด
การเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์  
 
 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดท าบัญชีเล่มเดียว  
 

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึงมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สามารถหัก
รายจ่ายเป็นจ านวน 3 เท่าของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าจ้างให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบัญชีแก่นักเรียนหรือ
นักศึกษาที่อยู่ระหว่างศึกษาในแผนกหรือสาขาวิชาที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจัดท าบัญชีให้
ถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ และสนับสนุนให้มีการจ้างนักเรียนหรือ
นักศึกษาที่ก าลังศึกษาหลักสูตรที่เกี่ยวกับการบัญชีในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพื่อปฏิบัติงานด้าน
บัญชีให้แก่ผู้ประกอบการ  
 
 มาตรการภาษีเพื่อการส่งเสริมการลงทุนในชนบท  
 

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึงมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สามารถน า
รายจ่ายที่จ่ายไปในโครงการที่ท้องถิ่นมีความต้องการจะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจและสังคมส าหรับการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในชนบท เป็นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี 
มาหักเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิได้ 3 เท่าของรายจ่ายที่ได้มีการจ่ายจริง  
 
 มาตรการ R&D  
 

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ น าค่าใช้จ่ายที่
ได้จ่ายไปเป็นค่าจ้างเพื่อท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อขอยกเว้นภาษีเป็นจ านวน 3 
เท่าของค่าใช้จ่ายจริง 
 
 มาตรการภาษีรองรับสังคมสูงวัย  
 

การอ านวยสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นายจ้าง ได้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซ่ึงมีสถาน
ประกอบการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อส่งเสริมให้นายจ้างมีการจ้างงานผู้สูงอายุ ส่งเสริม
การสร้างที่พักอาศัยและสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ (Senior Complex) เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุให้มีที่พักอาศัยที่ปลอดภัย มีอุปกรณ์ใช้สอยที่เหมาะสม และอยู่ในความดูแลของแพทย์
และพยาบาล  
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มาตรการสนับสนุนอืน่ นอกเหนือจากภาษีอากร 
 
 มาตรการสนับสนุนแรงงานต่างด้าว  
 

• การอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาไป-กลับ หรือไม่เกิน 7 วัน  
• มีการฝึกอบรมแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว  

• กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บี
โอไอ) ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวที่ถูก
กฎหมาย ทั้งผู้ช านาญการและแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ  

 
 สิทธิประโยชน์ส าหรับผู้ลงทุนในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิ เศษตามการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  
 

• การอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมได้ตามเงื่อนไขที่ก าหนด  
• อนุญาตให้น าคนงานต่างด้าว ซึ่งเป็นช่างฝีมือ ผู้ช านาญการ คู่สมรส และบุคลากรซึ่ง

อยู่ในอุปการะ เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร  
• อนุญาตให้ส่งเงินออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ตามเงื่อนไขที่

ก าหนด 

 
 การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service: OSS)  
 

มีการจัดตั้งข้ึนเพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักลงทุนในลักษณะเชิงรุก เน้นการให้บริการด้าน
การค้าและการลงทุน รวมถึงด้านแรงงาน สาธารณสุขและความมั่นคง ที่รวดเร็วและครบ
วงจร นักลงทุนสามารถติดต่อหลายหน่วยงานได้ในที่เดียว เป็นศูนย์ให้บริการเบ็ดเสร็จใน
การให้ข้อมูลและประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการยื่นขอใบอนุญาตต่าง 
ๆ ในการให้บริการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ อันประกอบด้วยการให้บริการใน 3 ลักษณะ 
ได้แก่ 
• การให้ข้อมูลและค าแนะน า โดยมีฐานข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการประกอบ

ธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ทั้งข้อมูลที่เก่ียวกับกฎระเบียบ ฐานข้อมูลเพื่อ
ประกอบการด าเนินธุรกิจในเขตฯ และข้อมูลการติดต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

• การรับเรื่อง ส่งต่อ และติดตาม  
• การอนุมัติ และการอนุญาต (เฉพาะที่ด าเนินการแบบเบ็ดเสร็จได้โดยเจ้าหน้าที่ประจ า

ศูนย์)  
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มาตรการพัฒนาปัจจัยการผลิต 
  

เนื่องจากเกษตรกรรมและผลผลติจากการเกษตร เป็นบัญชีประเภทกลุ่มกิจการเป้าหมายในการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร อีกทั้งจังหวัดมุกดาหารได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ โดย
ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ดังน้ัน ประเด็นยุทธศาสตร์และนโยบาย
แผนงานของมาตรการพัฒนาปัจจัยการผลิต คือ “การพัฒนาเกษตรกรรมและผลผลิตจากการเกษตร” 
เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ใช้ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย  
 

                            2 
ตัวชี้วัด 
• พัฒนาระบบการผลิตให้มีคุณภาพ เพ่ิมมูลค่าผลผลิต และพัฒนาด้านการตลาด  
• พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน เช่น อาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน เป็นต้น  

3 
เป้าประสงค์  
• พัฒนาระบบการผลิตให้มีคุณภาพ  
• พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน  
• เพิ่มมูลค่าผลผลิตและพัฒนาด้านการตลาด  

3 
กลยุทธ์  
• วิจัยและพัฒนาต่อยอดแปรรูปเพ่ือพัฒนาคุณภาพและเพ่ิม/สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผลผลิต เป็นกลไกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อการยกระดับผลิตภาพ (Productive 
Growth Engine)  
• พัฒนาและบริหารปัจจัยการผลิต โดยพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
ที่เอ้ือต่อปัจจัยการผลิต การตลาด การประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายและ
กระจายสินค้า  
• เพิ่มความรู้ความสามารถของเกษตรกรและผู้ประกอบการ  

6 
แผนงาน/โครงการ 
• พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพื่อยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลค่า  
• ส่งเสริมพัฒนาด้านการตลาดและการกระจายสินค้าการเกษตร  
• ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ าจืด)  
• ศึกษาการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการเกษตรจังหวัดมุกดาหาร  
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่เอ้ือต่อปัจจัยด้านการผลิตในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
• ศึกษาการจัดตั้งศูนย์กระจายและจ าหน่ายสินค้าการเกษตรจังหวัดมุกดาหาร 
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มาตรการส่งเสริมด้านสังคม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์และนโยบายด้านสังคม มี “มาตรการรักษาความม่ันคงชายแดน” เป็นประเด็นส าคัญ เนื่องจาก
จังหวัดมุกดาหารมีปัญหาเกี่ยวกับชายแดนในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษหลายเรื่อง ที่ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนทั้งในจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดอ่ืน ๆ เนื่องจากจังหวัดมีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน สามารถ
ติดต่อและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม หรือการส่งออกน าเข้าสินค้าระหว่างประเทศสะดวกกว่าจังหวัดไม่มีชายแดน
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ในทางกลับกัน การขนส่งผ่านชายแดนก็ยังสามารถส่งออกหรือน าเข้าสินค้าผิด
กฎหมาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียงด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จังหวัดมุกดาหารมี
ผลกระทบเรื่องปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และการลักลอบเข้าเมือง ซึ่งปัญหาเหล่านี้มักจะมีจุดเริ่มต้นที่
ชายแดน เพราะเป็นการลักลอบขนส่งระหว่างประเทศ เช่น ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองของคนต่างด้าวส่วนใหญ่จะ
ลักลอบเข้ามาท างานโดยผิดกฎหมาย ผ่านชายแดนมุกดาหารเข้าสู่กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใหญ่ ที่จะ
ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสังคมตามมา 
 

2 ตัวชี้วัด 
• ร้อยละที่ลดลงของสถิติคดีอาญาทุกประเภท ร้อยละ 10  
• ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมความร่วมมือตามแนวชายแดน ร้อยละ 10  

3 

เป้าประสงค์  
• เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด และลดอาชญากรรมใน
เชิงบูรณาการอย่างเป็นระบบ  
• มีระบบการบริหารจัดการสถานะบุคคล ระบบการป้องกันการลักลอบเข้า ออกเมือง และการ
จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่มีประสิทธิภาพ  
• พัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่นและเอกชน  

4 

กลยุทธ์  
• การรักษาและผนึกก าลังเสริมสร้างความม่ันคงตามแนวชายแดน เพื่อสร้างความม่ันคง
ปลอดภัยให้ประชาชนพ่ึงพาตนเองได้  
• พัฒนาระบบการตรวจคนเข้าเมืองและป้องกันการลักลอบเข้าออกเมือง และพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องประสานร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับประเทศเพ่ือนบ้านอย่างใกล้ชิด  
• ป้องกันการลักลอบยาเสพติด สินค้าหนีภาษีและผิดกฎหมายตามแนวชายแดน จัดระเบียบ
ควบคุมตรวจสอบผู้ลักลอบเข้าเมือง และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย  
• พัฒนาศักยภาพคน และชุมชนในพื้นที่เป้าหมายชายแดน ด้วยการใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  

5 

แผนงาน/โครงการ 
• เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดน  
• ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ชายแดน  
• พัฒนาระบบการตรวจคนเข้าเมืองและป้องกันการลักลอบเข้าออกเมือง  
• เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยกับประเทศเพื่อน
บ้านระดับจังหวัด  
• เครือข่ายชุมชนอาสาสัมพันธ์ในพื้นที่ชายแดน  
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มาตรการส่งเสริมด้านวัฒนธรรม  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์และนโยบายด้านวัฒนธรรม มี “มาตรการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เพื่อสืบสาน
เอกลักษณ์อัตลักษณ์ของท้องถิ่น ” เป็นประเด็นส าคัญ โดยหน่วยงานภาครัฐจะต้องน าการศึกษา ศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจใรอัตลักษณ์ของท้องถ่ินมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม
ควบคู่กัน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้านวัฒนธรรมประเพณีให้ลดผลกระทบลง ก าหนด
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ คือ เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม ได้รับการส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง มี 
3 กลยุทธ์ที่ส าคัญ คือ  
• สร้างค่านิยม จิตส านึก รักษาวัฒนธรรมและความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างม่ันคง 

เป็นการปลูกฝังค่านิยมสร้างความตระหนักและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมกตัญญู ความ
ซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศ และเป็น
พลเมืองที่ดี 

• บริหารจัดการองค์ความรู้ ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย
ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคมและชุมชน เป็นฐานในการบ่มเพาะส่งเสริมให้ภาคเอกชน
ด าเนินบริหารจัดการธุรกิจด้วยการใช้องค์ความรู้อย่างมีธรรมาภิบาล ให้สื่อมีบทบาทกระตุ้นและสร้างหรือ
ผลิตสื่อที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบ เปิดพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้แสดงออกด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ 

• น าทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดย
การน าทรัพยากรหรือทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์
และบริการในรูปแบบใหม่ ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างรายได้
ให้แก่ชุมชน โดยบูรณาการเผยแพร่วัฒนธรรม สร้างภาพลักษณ์และเกียรติภูมิของท้องถิ่นในเวทีโลก น าทุน
และทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาเป็นเครื่องมือและต่อยอดในการสร้างรายได้เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้
อย่างสมดุล และน าไปสู่ความม่ังค่ังของชุมชนอย่างยั่งยืน 

 
กิจกรรมการด าเนินงานแผนงาน/โครงการที่สนับสนุนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด เพื่อท าให้เกิด
การพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารที่มีประสิทธิผลและลดผลกระทบในพื้นที่การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจตามที่ได้วางแผนงาน/โครงการพัฒนาจังหวัดที่ส าคัญ ได้แก่  
• สนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายทางด้านศิลปะ ศาสนา และอนุรักษ์ ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณี 
• ส่งเสริมพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
• บริหารจัดการแผนงานด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม การท่องเที่ยวชุมชน

สร้างสรรค์ 
• สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม 
• สืบทอดประเพณี ส่งเสริม ค่านิยมและความเป็นไทย 
• ปรับปรุงพัฒนา เสริมสร้าง ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวัฒนธรรม 
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มาตรการส่งเสริมด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
 

• ประเด็นยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นส าคัญของ
จังหวัดมุกดาหาร เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศของจังหวัดมุกดาหารที่แวดล้อมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลาย แต่ในปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติเริ่มขาดความสมดุลเน่ืองจากถูกท าลายโดยฝีมือมนุษย์เป็น
สาเหตุส าคัญ เป็นปัญหาที่ครบทั้งวงจร ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทรัพยากรป่าไม้เสื่อมโทรมจากการถูกบุกรุก
ท าลายเพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตรและที่อยู่อาศัย โดยไม่ค านึงถึงความสมดุล ทั้งในเรื่องทรัพยากรป่า
ไม้ที่มีการลักลอบตัดไม้ท าลายป่าตลอดหลายปีอย่างต่อเน่ือง แม้จะมีมาตรการในการดูแลเรื่องป่าไม้
โดยเฉพาะไม้พยุง ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ หน้าดินถูกท าลาย ทั้งโดยธรรมชาติและจากการใช้
ที่ดินท าการเกษตร ปัญหาเรื่องน้ า ที่ประสบกับการขาดแคลนน้ าในบางพื้นที่ ในทางกลับกัน บางพื้นที่ก็
ประสบกับปัญหาน้ าท่วมในช่วงฤดูฝนที่เป็นช่วงการท านา ส าหรับเรื่องมลพิษที่เกิดขึ้นในแหล่งชุมชน 
สืบเน่ืองจากมีการเพิ่มปริมาณของขยะและสิ่งปฏิกูล ท าให้เกิดปัญหามลพิษที่มากขึ้น ท าให้ประชาชนเกิด
ความเดือดร้อนและส่งผลให้สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนไม่น่าอยู่  
 

• จากการวิเคราะห์สถานการณ์ผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต พบว่ามีปัญหาแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาด้านทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ า และปัญหามลพิษ เป็นต้น ทั้งน้ี ทิศทางการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้จัดท ายุทธศาสตร์ 6 ประเด็น ซ่ึงให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของการวิเคราะห์รายละเอียด
นโยบายแผนงานโครงการผลกระทบของการพัฒนาพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
มุกดาหาร จัดท าขึ้นเพื่อรวบรวมประมวลข้อมูลที่น่าสนใจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน และวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มของนโยบายแผนงาน
ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดดังกล่าว สรุปได้ว่า จังหวัดมุกดาหารควรก าหนด
แนวทางในการด าเนินการตามนโยบาย “มาตรการทรัพยากรป่าไม้ น้ า และมลพิษ” เป็นประเด็นที่ส าคัญ 
โดยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์น้ีไว้ 2 ตัวชี้วัด 4 เป้าประสงค์ 4 กลยุทธ์ และ 3 แผนงาน/โครงการ  
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2 ตัวชี้วัด 

• ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 5 
• ระดับความส าเร็จของการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด ร้อยละ 10  

4 
เป้าประสงค์  

• เพิ่มบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่าง
เหมาะสมและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินและเอกชน  
• ป้องกันควบคุมมลพิษ ให้อยู่ในระดับมาตรฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน  
• ทรัพยากรธรรมชาติคงความอุดมสมบูรณ์ มีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม และมี
ภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
• มีระบบการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า น้ าท่วม
และคุณภาพน้ า โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินและเอกชน  

4 กลยุทธ์  

• พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรทางน้ า ทรัพยากรธรณี และนิเวศวิทยาอย่างมีระบบ 
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมายที่เก่ียวข้อง  
• อนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าไม้ สัตว์ป่า และพัฒนาทรัพยากรทางชีวภาพ ลด ควบคุม และ
ป้องกันปัญหามลพิษ สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล รักษา อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
• พัฒนาและปลุ กจิ ตส านึ กของบุ คล ากรและประชาชน เพื่ อบ ริห า รจั ดกา ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
• พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
รณรงค์ให้เกิดวินัยและสร้างจิตส านึกในการประหยัดพลังงาน และสนับสนุนการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

3 
แผนงาน/โครงการ 

• เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร   
• ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบจากการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ เพื่อทดแทนทรัพยากรธรรมชาติ  
• รักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือเป็นสมบัติของประชาชนคนไทยทุกคนต้องช่วยกันรักษาไว้ให้
คงอยู่ รวมถึงการสร้างจิตส านึกในการรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่า แม้ว่าจะมีมาตรการในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู แต่คงต้องใช้เวลาที่จะฟื้นฟูให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกคร้ังได้ ดังนั้น ทุกฝ่ายจะต้องลด
ความเห็นแก่ตัวในด้านการใช้ทรัพยากร ต้องปลูกฝังค่านิยมที่ดี เพราะทรัพยากรแม้จะมีมากเท่าใด 
แต่ก็มีอยู่อย่างจ ากัด หากใช้แบบไม่มีขีดจ ากัดก็จะหมดไป ยากในการทดแทนหรือฟื้นฟูให้กลับสู่
สภาพเดิมได้ เนื่องจากบางทรัพยากรเมื่อใช้ไปแล้วก็จะหมดไปไม่สามารถที่จะหามาทดแทนได้  
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การจดัประชุมเชิงปฏิบัตกิารและสัมมนาผลการวจิัย  
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ (Public Policy) 
 

สิ่งส าคัญที่จะท าให้เกิดความยั่งยืนอนาคต คือการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ดังน้ัน โครงการจัดการ
ความรู้การวิจัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติเชิงนโยบายสาธารณะ (Public 
Policy) ประจ าปี พ.ศ. 2561 จะเป็นโครงการฯ ที่สามารถสร้างความยั่งยืนโดยการน าองค์ความรู้มาใช้ใน
การส่งเสริมให้ชุมชนและหมู่บ้านในจังหวัดมุกดาหาร ได้น าองค์ความรู้จากผลการด าเนินโครงการฯ ไปใช้
ในการปรับตัวเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษ จากการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการและการสัมมนาผลการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ (Public  Policy) เรื่อง 
“ผลกระทบของการพัฒนาพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร” มีกลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา คือ หน่วยงานส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง จ านวน 35 หน่วยงาน และผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา จ านวน 
92 คน  
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การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนาผลการวิจัย กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการใช้
ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ (Public  Policy) เรื่อง “ผลกระทบของการพัฒนาพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์
เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร” มีหลักการส าคัญในการด าเนินกิจกรรม ดังน้ี 
 

• การถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการสนับสนุน
จากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และจังหวัดมุกดาหาร ได้น าประเด็นดังกล่าวมาเป็นหัวข้อใน
การประชุมบรรยายและอภิปราย ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินโครงการผลกระทบของ
การพัฒนาพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร ให้ผู้ เข้าร่วมการ
ประชุมสัมมนาและเข้ารับการถ่ายทอด มีความรู้ความเข้าใจสอดคล้องตามประเด็นชุดองค์ความรู้ที่
ได้น าเสนอ  

 

• การสร้างองค์ความรู้ที่น าไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย จากผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล
ผลกระทบการพัฒนาพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร ได้รับทราบ
มุมมองและความเห็นจากจังหวัดและหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันก าหนดมาตรการ 
แผนงานสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานส่วนราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดมุกดาหาร 
ได้น าไปเป็นนโยบาย กรอบแนวทางในการพัฒนาเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบของการพัฒนา
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ชุมชน/หมู่บ้านในจังหวัด
มุกดาหารที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทางอ าเภอ ที่มีศักยภาพ
และความพร้อมที่จะเป็นต้นแบบ ในการน าองค์ความรู้ไปใช้ในการปรับตัวเพื่อรองรับการพัฒนา
พื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร โดยใช้กระบวนการถ่ายทอดองค์
ความรู้ที่ได้จากการประชุมสัมมนาผลการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ (Public 
Policy) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ าเภอ ร่วมกับวิทยากรจากโครงการวิจัยที่ได้รับเชิญ
ร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้กับชุมชนและหมู่บ้านที่มีศักยภาพและความพร้อม โดย
ก าหนดเป็นตารางและขั้นตอนในการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติของชุมชนและ
หมู่บ้านต้นแบบ จ านวน 4 หมู่บ้าน ดังน้ี 
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ชุมชน/หมู่บ้านต้นแบบ ในการน าองค์ความรู้ไปใช้ปรับตัวเพื่อรองรับการพัฒนา
พื้นที่ ภายใต้ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร  

บ้านโนนสว่าง หมู่ 10 ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  

บ้านเหมืองบ่า หมู่ 2 ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  

บ้านส้มป่อย หมู่ 2 ต าบลนาสีนวน อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  

บ้านส้มป่อย หมู่ 8 ต าบลนาสีนวน อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  



ข้อเสนอแนะจากโครงการ 
 

โครงการผลกระทบของการพัฒนาพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร มีข้อเสนอแนะ
เพื่อรองรับผลกระทบจากการพัฒนา อันมีประเด็นส าคัญที่ควรด าเนินการอย่างเร่งด่วน สรุปได้ดังนี้  
 

     การด าเนินการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร ภาครัฐควรเร่งรัดด าเนินการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร โดยมีมุมมองเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะคือ การพัฒนาพื้นที่ภายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เพื่อมุ่งสู่ความเชื่อมโยงกับบริบทของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะต้องค านึงถึงปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน มีการพิจารณาบริบทต่าง ๆ รอบ
ด้าน และด าเนินการอย่างครอบคลุม ภาครัฐจึงควรให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อเสริมโครงสร้างพื้นฐานของ
จังหวัดมุกดาหารให้มีความแข็งแกร่ง ควรเร่งรัดการพัฒนาระบบขนส่งเพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมทั้งทาง
บก ทางน้ า ทางอากาศ และทางรางรถไฟอย่างครอบคลุม การก่อสร้างสนามบินพาณิชย์เพื่อรองรับเครื่องบิน
ขนาดใหญ่ภายในพื้นที่ของจังหวัดเป็นสิ่งส าคัญมาก เนื่องจากยุทธศาสตร์ของพื้นที่ต้ังอยู่บนจุดศูนย์กลางของ
เส้นทางการเดินทางทุกสาย ท าให้อนุมานถึงการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึนในแต่ละปีได้   
 

     ภาครัฐควรเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ครอบคลุมทั่วทั้ง
จังหวัด เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่รอบนอกเมืองยังคงเดือดร้อนในเรื่องของสาธารณูปโภค เช่น ถนน น้ า 
ประปา ไฟฟ้า และการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เป็นต้น ซึ่งยังไม่ได้รับการตอบสนองอย่างทั่วถึงเท่าที่ควร ส่งผล
ให้ไม่สามารถเชื่อมโยงกับเส้นทางคมนาคมสายหลักได้ แต่ปัญหาที่แท้จริงจะเป็นประเด็นการอาศัยกันอยู่อย่าง
กระจัดกระจาย โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลความช่วยเหลือต่าง ๆ ทางด้านสาธารณูปโภค จึงยังไม่
สามารถครอบคลุมได้ทุกพื้นที่ รวมถึงระบบสาธารณูปการ เช่น โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ สถานีอนามัย 
สถานศึกษา เป็นต้น ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่อย่างแท้จริง ดังนั้น การที่จังหวัดมุกดาหารจะก้าวเป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจของโลกได้นั้น จะต้องปรับปรุงและพัฒนาทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการควบคู่กันไปอย่าง
ครอบคลุม เพื่อสร้างระบบเชื่อมโยงโครงข่ายการบริการขั้นพื้นฐาน เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับทางจังหวัด 
ส่งเสริมความเชื่อม่ันแก่นักลงทุน  
 

     ส่วนกลางควรมอบอ านาจให้แก่หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน
จังหวัดมุกดาหาร ที่ได้รับการจัดต้ังเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบและจัดท าแผนแม่บทการ
พัฒนาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากท้องถ่ินเป็นผู้เข้าใจรูปแบบและวิธีการในการด าเนินการพัฒนาตาม
แบบอย่างของตนเอง ตามจารีตประเพณีของท้องถ่ิน ทราบถึงสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของท้องถ่ิน 
สามารถด าเนินการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของประชาชนในด้านการบริการและการพัฒนาได้อย่าง
ทั่วถึงและรวดเร็ว   
 

     การพัฒนาและจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ผ่านมา บุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อ
ด าเนินการในเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเฉพาะ ดังนั้น ภาครัฐควรจัดต้ังทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษเข้ามาท างานในพื้นที่โดยเฉพาะ ซึ่งจะท าให้
เป้าหมายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษด าเนินไปในแนวทางที่ถูกต้อง เหมาะสม และบังเกิดประสิทธิผลอย่าง
รวดเร็ว  
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