ข้ อมูลการจัดตั!งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมุกดาหาร

ความเป็ นมา
1. ศู น ย์บ ริ ก ารวิ ช าการแห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลับ ได้มี ก ารทํา การศึ ก ษา โดยได้รั บ การ
สนับสนุนงบประมาณปี 2554 จากสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดพื0นที1 เขต
เศรษฐกิ จพิเศษชายแดน ครอบคลุ ม 4 อําเภอ จากทั0งหมด 7 อําเภอของจังหวัดมุ กดาหาร คื อ อําเภอเมื อง
มุกดาหาร อําเภอหว้านใหญ่ อําเภอคําชะอี และอําเภอนิ คมคําสร้ อย เพื1อกําหนดพื0นที1ให้บริ การโลจิสติกส์
พื0 น ที1 เ พื1 อ การแปรรู ป ผลผลิ ต การเกษตร พื0 น ที1 ใ ห้ บ ริ ก ารธุ ร กรรมการเงิ น การนํา เข้า ส่ ง ออกสิ น ค้า ที1 มี
ประสิ ทธิ ภาพ ตลอดทั0ง ศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าปลอดภาษี ผลการศึ กษาพิจารณาปั จจัยภายในพื0นที1 ปั จยั การ
เชื1อมโยง และปั จจัยด้านสิ1 งแวดล้อมที1มีผลกระทบ ดังนี0
• พื0นที1ส่งเสริ มภาคการค้า การลงทุน และภาคบริ การ ได้แก่ อําเภอเมืองมุกดาหาร เนื1 องจากเป็ น
ศูนย์ก ลางทางเศรษฐกิ จของจัง หวัด และเป็ นชุ ม ชนเมื องที1 มี ค วามพร้ อมด้า นระบบสาธารณู ป โภค และ
โครงสร้างพื0นฐาน โดยเฉพาะด้านคมนาคมเชื1อมโยงกับประเทเพื1อนบ้าน และมีเส้นทางเชื1 อมโยงกับสะหวัน
นะเขต สปป.ลาว โดยใช้สะพานข้ามแม่น0 าํ โขง แห่งที1 2
• พื0นที1ส่งเสริ มอุตสาหกรรมทัว1 ไป ศูนย์กระจายสิ นค้า และคลังสิ นค้า อําเภอคําชะอี เนื1 องที1ต0 งั
เหมาะสมในการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของพื0นที1อาํ เภอเมือบง เพราะพื0นที1เขต
อําเภอเมืองเป็ นพื0นที1แหล่งชุ มชนจึงขาดความคล่องตัวต่อการพัฒนาโครงสร้างพื0นฐานรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ บนเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิ จตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic Corridor :
EWEC)
• พื0นที1 สนับสนุ นด้านวัตถุ ดิบ และอุ ตสาหกรรมแปรรู ปการเกษตร อําเภอนิ คมคําสร้ อยเป็ น
พื0นที1 เหมาะสมในการพัฒนาเป็ นพื0นที1 ส นับสนุ นด้า นวัตถุ ดิบ และอุ ตสาหกรรมแปรรู ป การเกษตร ทั0ง นี0
เนื1 องจากอํา เภอนิ คมคําสร้ อย เป็ นแหล่ ง วัตถุ ดิบที1 สํา คัญของจังหวัดมุ ก ดาหาร เป็ นแหล่ งเพาะปลู ก พืช ที1
เศรษฐกิจของจังหวัดที1หลากหลาย
• พื0นที1สนับสนุ นด้านโลจิสติกส์ และศูนย์กระจายสิ นค้า ได้แก่ อําเภอหล้านใหญ่ คําชะอี และ
นิ คมคําสร้อย ทั0งนี0 เนื1 องจาก อําเภอหว้านใหญ่ มีพ0ืนที1เชื1 อมโยงจังหวัดนครพนม ซึ1 งมีเส้นทางการเชื1 อมโยง
การคมนาคมขนส่ ง ที1 มีศ กั ยภาพ โดยอําเภอหว้านใหญ่ สามารถเชื1 อมโยงพื0นที1 เศรษฐกิ จทางตอนบนของ
ประเทศเวียดนาม และเชื1 อมโยงเมืองหนานหนิ ง ซึ1 งเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที1สําคัญอีกแห่ งของประเทศ
จีน อําเภอคําชะอี เป็ นจุดเชื1อมโยงกับเส้นทางหมายเลข 9
รู ปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดมุ กดาหาร พิจารณาปั จจัยที1เกี1 ยวข้องด้านอุ ปสงค์
ปั จจัยการผลิต ความเชื1 อมโยงพื0นที1และยุทธศาสตร์ การแข่งขันจากพื0นที1โดยรอบที1สอดคล้องกับกิจกรรมใน
พื0นที1เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ดังนี0

∆ การผลิตเพื1อส่ งออก (Export Processing Zone : EPZ)
การเชื1 อมโยงกับประเทศเพื1อนบ้าน ซึ1 งแขวงสะหวันนะเขตเป็ นแขวงที1 มีพ0ืนที1 ราบขนาด
ใหญ่สามารถทําเกษตรกรรม และสิ ทธิ พิเศษส่ งออกไปยังกลุ่มประเทศยุโรป (GPS) ทําให้มีความได้เปรี ยบ
กว่ามุกดาหาร จึงมีกลุ่มผลิตนํ0าตาลมิตรผล และนํ0าตามขอนแก่น ขอรับสัมปทานลงทุนปลูกอ้อยและโรงงาน
นํ0าตาลในแขวงสะหวันนะเขต หากจะมีการกําหนดการจัดเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพื1อการส่ งออกสู่ ตลาด
เวียดนามและญี1ปุ่น อุตสาหกรรมที1มีศกั ยภาพน่ าจะได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารแปรรู ป อุตสาหกรรมแปรรู ป
ปศุสัตว์ สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตอื1นนอกเหนือจากอุตสาหกรรมเกษตรนั0น ต้องเผชิ ญการแข่งขันกับเขต
เศรษฐกิจพิเศษสะหวัน – เซโน ในแขวงสะหวันนะเขตอย่างแน่นอน
∆ ระบบโลจิสติกส์ และศูนย์กระจายสิ นค้า
จังหวัดมุกดาหารเป็ นจุดได้เปรี ยบเชิงที1ต0 งั ที1มีศกั ยภาพในการพัฒนา เป็ นประตูการเชื1 อมโยง
การขนส่ งสิ นค้าบนเส้ นทางระเบียงเศรษฐกิ จตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic Corridor :
EWEC) ทั0งนี0 เพื1อการสนับสนุ นอุตสาหกรรมการผลิตในเขตเศรษฐกิจการผลิ ตเพื1อการส่ งออก และการขน
ส่ งผ่านประตูการเชื1 อมโยงของจังหวัด โดยผลักดันความร่ วมมือกับเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน – เซโน เพื1อ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่ วมกัน เช่นเดียวกับแนวคิดการใช้สนามบินร่ วมกัน
2. คณะรัฐมนตรี มีมติเมื1อวันพุธที1 22 กุมภาพันธ์ 2555 เห็นชอบให้จดั ทําโครงการการจัดตั0งเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนในจังหวัดมุกดาหาร นครพนม และหนองคาย ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3. คณะรัฐมนตรี มีมติเมื1อวันที1 21 มกราคม 2556 เห็ นชอบร่ างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิ จ ตามที1สํานักงาคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติเสนอ ซึ1 งจะเป็ น
ส่ วนสําคัญในการส่ งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหารคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI)
ได้แบ่งการลงทุนออกเป็ น 3 เขต ตามปั จจัยทางเศรษฐกิ จ โดยใช้รายได้และสิ1 งอํานวยความสะดวกพื0นฐาน
เป็ นเกณฑ์สําหรั บจังหวัดมุ กดาหารจัดอยู่ในเขต 3 ตามสภาพและความเจริ ญทางเศรษฐกิ จของจังหวัดซึ1 ง
กําลังเติบโต เช่น การท่องเที1ยวการค้าชายแดน และการพัฒนาโครงสร้างพื0นฐาน
4. คณะรัฐมนตรี มีมติเมื1อวันที1 31 มีนาคม 2556 เห็นชอบแนวทางการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื0นที1ที1มีศกั ยภาพ โดยมอบหมายให้สํานังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่ งชาติ (สศช.) เป็ นผูด้ าํ เนิ นการ สําหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจยั ความเหมาะสมในการจัดตั0ง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั0งแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
5. เมื1อวันที1 17 มกราคม 2556 จังหวัดมุกดาหาร นําส่ วนราชการและภาคเอกชนประชุมชี0แจงการ
จัดตั0งเขตเศรษฐกิ จพิเศษชายแดนจังหวัดมุกดาหาร ต่อคณะกรรมาธิ การการเงิ น การคลัง การธนาคารและ
สถาบันการเงิน ซึ1 งคณะกรรมาธิ การฯ ได้แต่งตั0งคณะอนุ กรรมาธิ การเพื1อศึกษาการจัดตั0งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดชายแดนของประเทศรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนรับฟั งการชี0 แจง ณ ห้องประชุ มกรรมธิ การ
217 อาคารรั ฐ สภา 2 จากการประชุ ม คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารฯ ได้ม อบหมายภารกิ จ ให้จ ัง หวัด มุ ก ดาหาร
ดําเนินการเพื1อรองรับการจัดตั0งเขตเศรษฐกิจพิเศษ

6. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารเพื1 อศึ กษาการจัดตั0ง เขตเศรษฐกิ จพิ เศษจัง หวัดชายแดนของประเทศ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ได้เดินทางมาติดตามผลการดําเนิ นการเพื1อรองรับการจัดตั0งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ เมื1 อวันที1 5 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุ ม 205 ศาลากลางจังหวัดมุ กดาหาร ซึ1 งจังหวัดมุ กดาหารได้
รายงานผลการดําเนินงานต่อที1ประชุมรายละเอียด ดังนี0
(1) ก า ร จั ด เ ต รี ย ม พื0 น ที1 ร อ ง รั บ ก า ร จั ด ตั0 ง เ ข ต เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พิ เ ศ ษ โ ด ย สํ า นั ก ง า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ1 งแวดล้อมจังหวัดมุ กดาหาร ได้ตรวจสอบป่ าเสื1 อมโทรมปรากฏว่าไม่มีพ0ืนที1ป่า
เสื1 อมโทรม เหมาะสมจะเป็ นพื0นที1รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และได้พิจารณาสํารวจพื0นที1เขตเทศบาลตําบล
บางทรายใหญ่แล้ว มีพ0ืนที1ที1สามารถใช้จดั ตั0งเขตเศรษฐกิจพิเศษได้บางส่ วนพื0นที1รวมประมาณ 1,000 ไร่ เศษ
นอกจากนี0ยงั มีอีกลายพื0นที1ที1มีความเหมาะสมและเป็ นไปได้
(2) การศึกษาการขยายระบบโลจิสติกส์
(2.1) การขยายถนน 4 เลน ทางหลวงหมายเลข 12 (เส้นทาง EWEC) จากอําเภอคําชะอี
ถึง บ้านนาไคร้ อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสิ นธุ์
(2.2) การขยายถนน 4 เลน ทางหลวงหมายเลข 212 (เส้นทางหลักเชื1 อมโยงกลุ่มจังหวัด)
จากอําเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ถึง อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
(2.3) การสนับ สนุ นให้มีก ารก่ อสร้ างการขนส่ ง ระบบราง โครงการก่ อสร้ างเส้ นทาง
รถไฟสายบ้านไผ่ – นครพนม ซึ1 งจะผ่านจังหวัดมุกดาหาร ใน 3 อําเภอ คือ อําเภอนิ คมคําสร้อย อําเภอเมืองฯ
และอําเภอหว้านใหญ่ ไปสิ0 นสุ ดที1จงั หวัดนครพนม ทั0ง 3 โครงการ ทราบว่ารัฐบาลไดบรรจุไว้ในแผนเงินกู้ 2
ล้านล้าน ถ้าดําเนินการแล้วเสร็ จ ก็จะสามารถอํานวยความสะดวกในการเดินทางลดระยะเวลา และลดต้นทุน
การขนส่ งได้อย่างมาก และเป็ นการรองรับการลงทุนให้เกิดขึ0นในจังหวัดมุกดาหาร
(3) การสรุ ปข้อมูลจํานวนผูม้ าใช้บริ การที1พกั ในจังหวัดมุกดาหาร โดยข้อมูลจากการท่องเที1ยว
3 ปี ย้อนหลังของจังหวัดมุกดาหาร (2552-2554) พบว่าสัดส่ วนเพิ1มขึ0นทุกปี โดยในปี 2554 มีผเู ้ ย่ยมเยื1อนรวม
1,0880,321 คน นักท่องเที1ยว 364,767 คน นักทัศนาจร 723,554 คน ระยะเวลาพํานักเฉลี1ย 1.94 วัน
(4) การเตรี ยมความพร้อมด้านผังเมือง ซึ1 งมีการกําหนดพื0นที1ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆไว้อย่าง
ชัดเจน นัก ลงทุ นสามารถพิ จารณาพื0นที1 ที1 เหมาะสมต่ อการลงทุ นได้ โดยไม่ เป็ นอุ ปสรรค ขณะเดี ย วกัน
จังหวัดได้มีการพิจารณาจัดหาพื0นที1รองรับการจัดตั0งเขตเศรษฐกิ จพิเศษไว้เบื0องต้นแล้ว มีพ0ืนที1ที1เหมาะสม
หลายแห่ง
และขณะนี0จงั หวัดยโสธรได้ขอใช้พ0ืนที1ราชพัสดุ ซึ1 งกองทัพบกเคยใช้เป็ นสนามบินเลิงนกทา
เนื0อที1 5,709 ไร่ 3 งาน 44 ตารางวา แต่ได้สงวนไว้ใช้ประโยชน์ เนื0อที1 64 ไร่ 2 งาน 41 ตารางวา และคืนพื0นที1
บางส่ วนให้กรมธนารักษ์ เป็ นเนื0 อที1 5,069 ไร่ 93 ตารางวา เพื1อพัฒนาเป็ นสนามบินพาณิ ชย์ ซึ1 งถ้าสามารถ
ดําเนิ นการได้ ก็จะเป็ นการเปิ ดเส้นทางการคมนาคมทางเครื1 องบินสายใหม่ ทําให้สามารถลดระยะเวลาการ
เดินทางเข้าสู่ จงั หวัดมุกดาหารโดยเครื1 องบิน จากการที1ตอ้ งเดินทางจากจังหวัดมุกดาหารโดยรถยนต์ เพื1อไป
ต่อเครื1 องบินที1สกลนคร นครพนม หรื ออุ บลราชธานี จาก 2-3 ชัว1 โมง ลงเหลื อเพียง 30 นาที และสามารถ
รองรับประชากรของจังหวัดยโสธร อํานาจเจริ ญ และมุกดาหาร กว่า 1 ล้านคน

