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แนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor – EWEC) เป็นหนึ่งใน
สามแนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 
(Greater Mekong Sub-region – GMS) ที่ประกอบด้วยไทย เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม มณฑล
ยูนนาน และกว่างสีของจีน  โดยเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ EWEC เชื่อมตัดเป็นแนวขวางระหว่างทะเลจีนใต้
กับทะเลอันดามัน ผ่าน 4 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม สปป.ลาว ไทย และเมียนมา
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ภูมิเศรษฐกิจ : จุดแข็งจังหวัดมุกดาหาร

• ก่อนเปิดเส้นทาง EWEC มุกดาหารเป็นจังหวัดมุมอับของภาคอีสาน
• หลังเปิดเส้นทาง EWEC และสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 เป็นจุดเปลี่ยนส าคัญ

สู่การยกระดับเป็น “ประตูการค้าและการท่องเที่ยวสู่ สปป.ลาว  และเวียดนาม”
• มีด่านชายแดนเชื่อมต่อกับแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ใหม่ ๆ ทั้งการน าเข้า-ส่งออกสินค้า และการท่องเที่ยวข้ามแดน
• พัฒนาเป็นพื้นที่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ อาทิ การสถาปนาเป็นเมือง

คู่แฝด (Twin Cities) ระหว่างมุกดาหารกับแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว และมุกดาหาร
กับจังหวัดกวางจิ ประเทศเวียดนาม เป็นต้น
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สภาพเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร

ผลิ ตภัณฑ์ มวลรวม  (GPP)  ของ จั งหวั ด มุ กดาหารมี อั ต ร า เพิ่ ม ขึ น
อย่างต่อเนื่องจาก 5,856 ล้านบาท ใน พ.ศ. 2538 เพิ่มขึ นเป็น 25,799 ล้านบาทใน
พ.ศ. 2560 มีอัตราเพ่ิมขึ นเฉลี่ยร้อยละ 4.4 ต่อปี โดยมีรายละเอียดรายสาขา ดังนี   

• การเกษตร มูลค่า 6,905 ล้านบาท 
• การขายส่ง-ขายปลีก มูลค่า 4,129 ล้านบาท
• อุตสาหกรรมการผลิต มูลค่า 3,085 ล้านบาท
• การศึกษา มูลค่า 2,766 ล้านบาท
• อสังหาริมทรัพย์ มูลค่า 2,063 ล้านบาท

• ตัวกลางทางการเงิน มูลค่า 1,878 ล้านบาท
• ก่อสร้าง มูลค่า 1,008 ล้านบาท
• การขนส่งและคลังสินคา้ มูลค่า 593 ล้านบาท
• บริการที่พักและอาหาร มูลค่า 279 ล้านบาท
• อื่น ๆ มูลค่า 3,676 ล้านบาท

ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) จ้าแนกตามสาขาเศรษฐกิจ
ของจังหวัดมุกดาหาร
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ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560)
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ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร

• สัดส่วน GPP ของมุกดาหารมาจากภาคเกษตรสูงถึงร้อยละ 26 ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมีมูลค่า
เพียงร้อยละ 12 เท่านั้น

• ผลการวิจัยของ ITD พบว่าการพัฒนามุกดาหารให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมมีอุปสรรคดังนี 

– ขาดพ้ืนฐานโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

– ขาดบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ เนื่องจากไม่มีสถาบันการศึกษาสูงกว่าระดับ
มัธยมศึกษา

– ขาดแรงงานฝีมือ เนื่องจากเยาวชนส่วนใหญ่ออกไปศึกษาและท างานในจังหวัดอื่น ๆ 

– ขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือ โดยแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวชาวสปป.ลาว
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ภาคบริการและการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร

• จังหวัดมุกดาหารมีศักยภาพและความพร้อมด้านแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม ที่พัก โรงแรม 
ร้านอาหาร ฯลฯ เพื่อรองรับเส้นทาง EWEC แต่ยังขาดการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและระบบโลจิ
สตกิส์แบบครบวงจร

• แม้ว่าการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาส าคัญคือจ านวน
นักท่องเที่ยวที่พักค้างแรมในจังหวัดยังมีน้อย ส่งผลให้การกระจายรายได้ในจังหวัดและชุมชนยังไม่
ทั่วถึงเท่าที่ควร

• ภาครัฐและเอกชนควรร่วมมือกันพัฒนาการท่องเที่ยว ยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น จัดเทศกาลหรือ
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและกระตุ้นการใช้จ่ายภายในจังหวัด

สัดส่วนมูลค่าการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารโดยเปรียบเทียบ
กับกลุ่มจังหวัดและประเทศไทย

ท่ีมา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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การค้าชายแดน / การค้าผ่านแดน
• ผลจากการเปิด EWEC และสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งท่ี 2 ส่งผลให้การค้าชายแดนไทย-ลาว 

ขยายตัวขึ นอย่างต่อเนื่อง
• สินค้าส่งออกส าคัญ ได้แก่ สินค้าอุปโภค บริโภค เชื้อเพลิง เครื่องดื่มบ ารุงก าลัง สินค้าอุตสาหกรรม

เครื่องจักรไม่ใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นต้น

• สินค้าน าเข้าส าคัญ ได้แก่ ทองแดง ไม้แปรรูป สินค้ากสิกรรม เป็นต้น

• การค้าผ่านแดนจังหวัดมุกดาหารส่วนใหญ่เป็นการขนส่งสินค้าระหว่าง สปป.ลาว กับท่าเรือ
แหลมฉบัง ซึ่งมีต้นทุนที่ต่้ากว่าการขนส่งผ่านประเทศเวียดนาม

• สินค้าผ่านแดนจาก สปป.ลาว ออกไปยังประเทศที่ 3 ส่วนใหญ่ส่งไปออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ สิงคโปร์ 
และญี่ปุ่น ได้แก่ แผ่นโซลาร์ที่ยังไม่ประกอบ โมโนเวเฟอร์ สารเคมีส าหรับแผ่นโซล่าร์ เป็นต้น

• สินค้าผ่านแดนจากประเทศที่ 3 เข้า สปป.ลาว ส่วนใหญ่มาจากเกาหลีใต้ สิงคโปร์ สหรัฐฯ 
ญี่ปุ่น และจีน ได้แก่ ลิเทียมไออน แผ่นโซล่าร์ที่ยังไม่ประกอบ เครื่องจักร เป็นต้น

สถิติการค้าชายแดนไทย -ลาว จังหวัดมุกดาหาร 
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ท่ีมา : กรมการค้าต่างประเทศ
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การค้าชายแดน / การค้าผ่านแดน

• มูลค่าการค้าชายแดนท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของจังหวัดมุกดาหารเป็นผลจากการเปิด
เส้นทาง EWWC การเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งท่ี 2 และการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษ สามารถดึงดูดนักลงทุนและเพ่ิมจ านวนโรงงานอุตสาหกรรม 
• การจะพัฒนามุกดาหารให้เป็นประตูการค้าและการท่องเท่ียวสู่ สปป.ลาว  และ

เวียดนามนั้น จ าเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน รถไฟรางคู่ สนามบิน เป็น
ต้น เพื่อรองรับการการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและเส้นทางท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตท้ัง
EEC และ BRIเป็นต้น

การค้าชายแดน / การค้าผ่านแดน

• มุกดาหารมีศักยภาพที่จะรองรับ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก 
เช่น การจัดเก็บสินค้า การบรรจุ
ภัณฑ์ และการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร

• การวางแผนให้มุกดาหารเป็น
ศูนย์ กลางการกระจายสิ นค้ า
น า น า ช า ติ  ห รื อ  Distribution 
Center (DC) 
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ผลกระทบของ EWEC ต่อแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
• หลังเปิดเส้นทาง EWEC แล้ว สปป.ลาว จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน เพื่อรองรับการ

ลงทุนจากต่างชาติ แต่จากการศึกษาพบว่าด้วยข้อจ ากัดเชิงสถาบนัท าให้ สปป.ลาว ไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากเส้นทาง EWEC ได้อย่างเต็มท่ีเนื่องจากขาดความชัดเจนในเร่ืองอ านาจส่วนกลางกับ
แขวง จึงเพิ่มขั้นตอนการด าเนินงาน อาจก่อให้เกิดความล่าช้าและความแตกต่างในแนวปฏิบตัิ

• เส้นทาง EWEC ส่งผลให้การส่งออกสินแร่ ทองแดง และทองค า ของ สปป.ลาว ผ่านท่าเรือแหลม
ฉบัง และส่งไปประเทศจีนเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

• เส้นทาง EWEC และการเปิด AEC ส่งผลให้แขวงสะหวันนะเขตเกิดความเป็นเมืองและความเจริญ
ทางเศรษฐกิจมากข้ึน

ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ
• การใช้ประโยชน์จาก EWEC ควรมุ่งเป้าหมายให้ทุกประเทศได้รับประโยชนอ์ย่าง

เก้ือหนุนกัน (win-win situation)

• เสริมสร้างความไวเ้นื้อเชื่อใจกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน

• สร้างความรู้และความเข้าใจในหลักสากลของการค้าและการลงทุนของประเทศเพื่อน
บ้าน และพัฒนาระบบการติดต่อค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับนักลงทุนไทย
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ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ

• สนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น การตั้งศูนย์กระจายสินค้า และผลักดันให้
มุกดาหารเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง ศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ ศูนย์กลางด้านการ
ประชุม สัมมนา และการแสดงสินค้านานาชาติ
• ให้ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์จากเส้นทาง EWEC อย่างมีประสิทธิภาพ
• สนับสนุนนักลงทุนไทยไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านตามเส้นทาง EWEC
• พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้สอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัดมุกดาหาร
• จัดกิจกรรมให้นักธุรกิจไทยมีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักธุรกิจใน 

สปป.ลาว และเวียดนาม เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมอืระหวา่งประเทศ

ข้อเสนอแนะต่อภาคเอกชน

• ศึกษาการย้ายฐานการผลิตส าหรับสินค้าท่ีประเทศเพ่ือนบ้านมีศักยภาพ (ท่ีดิน ทรัพยากร 
และแรงงาน) เพ่ือให้ได้ต้นทุนท่ีต่ ากว่า

• เตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากการตีตลาดของสินค้าจีน

• ปรับปรุงระบบกระจายสินค้าเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและผลผลิตท่ีสูงขึ้น

• จดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์
และอะไหล่ซึ่งเป็นท่ีนิยมในประเทศเวียดนาม เพ่ือป้องกันปลอมแปลงหรือเลียนแบบสินค้า
จากโรงงานจีนในเวียดนาม
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• นักลงทุนไทยท่ีจะเข้าไปลงทุนใน สปป.ลาว ควรศึกษากฎระเบียบท้ังระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น เนื่องจากแต่ละจังหวัดมีกฎระเบียบท่ีแตกต่างกัน

• นักลงทุนควรลงทุนในสาขาธุรกิจที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ และเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพใน
พื้นท่ีท่ีลงทุน เช่น แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว มีศักยภาพการลงทุนด้านบริการ การ
ท่องเท่ียว ธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ เหมืองแร่ เนื่อง
จากสปป.ลาว มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ แรงงานราคาถูก และการเมืองมี
เสถียรภาพ


