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ร่าง 
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร 

และ 
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร* 

……………………… 

 มณีกาญจน  เขียวรัตน์** 

      ละเอียด ศิลาน้อย*** 

                                                                (ตอนที่ 1) 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารในครั้งนี้ จะก าหนดช่วงระยะของแผนเป็น

เวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 – 2567 ซึ่งในการจัดท าแผนฯ จะเริ่มต้นจากการศึกษาสภาพของพ้ืนที่โดยภาพรวม
ทั้งประวัติความเป็นมา สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ที่พัก พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ
ของจังหวัด ศักยภาพด้านท าเลที่ตั้ง ด้านการค้าชายแดน ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านและการขนส่ง โดยจะ
น าเสนอไปตามล าดับดังนี้ 
 
ประวัติความเป็นมา 
 จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนแห่งส าคัญ เป็นที่ตั้งของสะพานมิตรภาพไทย -ลาว แห่งที่ 2          
ซึ่งเปรียบเป็นประตูที่เปิดไปสู่กลุ่มประเทศอินโดจีน คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศ
เวียดนาม ที่นับวันจะทวีความส าคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมากขึ้น
มุกดาหารเริ่มก่อตั้งเป็นเมืองขึ้นในราวปี พ.ศ. 2310 สมัยปลายกรุงศรีอยุธยา เมื่อเจ้ากินรี บุตรชายของเจ้าจันทรสุ
ริยวงศ์ ผู้ปกครองบ้านหลวงโพนสิน ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณพระธาตุอิงฮัง แขวงสะหวันนะเขต ประเทศ สปป. ลาวใน
ปัจจุบัน ได้ข้ามล าน้ าโขงมาสร้างเมืองขึ้นท่ีบริเวณปากห้วยมุก แล้วตั้งชื่อเมืองว่า “มุกดาหาร”  

 

*บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

**นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

***อาจารย์ ดร. คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2321 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ได้พระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เจ้ากินรีเป็น “พระ
ยาจันทรศรีสุราช อุปราชามัณฑาตุราช” ด ารงต าแหน่งเจ้าเมืองเป็นคนแรกของเมืองมุกดาหาร และต่อมาเมือง
มุกดาหารมีฐานะเป็นเมืองขึ้นของมณฑลอุดร จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2450 มีการปรับเปลี่ยนระบบการปกครอง 
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มณฑลอุดรถูกเปลี่ยนเป็น “จังหวัดอุดร” เมืองมุกดาหารก็ถูกผนวกเข้าเป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดนครพนม ชื่อว่า 
“อ าเภอเมืองมุกดาหาร” จนถึงปี พ.ศ. 2525 รัฐบาลจึงได้ออกพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดมุกดาหารขึ้นเป็น
จังหวัดที่ 73 ของประเทศไทย และเป็นจังหวัดที่ 17 ของภาคอีสาน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 2561: 
ออนไลน์) 

สภาพแวดล้อมโดยท่ัวไป 

จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดกับสาธารณรัฐ  ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โดยมีแม่น้ าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน ระยะทาง ๗๒ กิโลเมตร ห่างจาก กรุงเทพมหานคร ๖๔๒ 
กิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมด ๒,๗๑๒,๓๙๔ ไร่ (๔,๓๓๙.๘๓ ตร.กม.) ประกอบด้วย ๗ อ าเภอ ประชากรรวม ๓๓๙,๐๐๐ 
คน มีท าเลที่ตั้งอยู่ปลายทางด้านตะวันออกสูงสุดของประเทศ ไทย ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 
(East West Economic Corridor : EWEC) ก่อนข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๒ สู่แขวงสะหวันนะเขต 
สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ซึ่งเป็นแขวงใหญ่อันดับสองรองจากนครหลวงเวียงจันทน์ มีประชากร
มากกว่า ๑ ล้าน คน โดยจังหวัดมุกดาหารมีศักยภาพที่โดดเด่น (ส านักงานจังหวัดมุกดาหาร, 2561: ออนไลน์) 

สถานทีท่่องเที่ยวที่ส าคัญ 

จังหวัดมุกดาหารมีแหล่งท่องเที่ยวส าคัญหลายแห่งในหลากหลายรูปแบบ โดยมีแหล่งท่องเที่ยวด้าน
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตที่โดดเด่น เช่น ตลาดอินโดจีน สะพานมิตรภาพไทย -ลาว แห่งที่ 2 
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก สักการสถานพระมารดาแห่ง
มรณสักขี วัดสองคอน อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ฯลฯ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย, 2561: ออนไลน์), (สุวัฒน์ อัศวชัยชาญ. บรรณาธิการ. 2555) 

กิจกรรมทอ่งเที่ยว 

จังหวัดมุกดาหารมีทรัพยากรในด้านการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
มากมาย เช่น เดินชมตลาดและเลือกซื้อสินค้านานาชนิดที่ตลาดอินโดจีน ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมสองฝั่งแม่น้ าโขง 
เที่ยวชมสถาปัตยกรรมที่สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี วัดสองคอน เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรและศึกษา
วัฒนธรรมผู้ไทย เป็นต้น (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561: ออนไลน์) 

ที่พัก 

จังหวัดมุกดาหารมีโรงแรมขนาดกลาง รีสอร์ต บังกะโล และเกสต์เฮาส์หลายแห่งในอ าเภอเมืองฯ อ าเภอ
ดอนตาล และอ าเภอหว้านใหญ่ โดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ าโขง ราคาห้องพักเริ่มตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลายพัน
บาท ขึ้นอยู่กับประเภทของห้องพักและที่ตั้ง  ในอ าเภอหนองสูงและอ าเภอดอนตาลมีที่ พักแบบโฮมสเตย์ 
ด าเนินการโดยชาวบ้านที่รวมกลุ่มกันจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยยังคงรูปแบบวัฒนธรรม ความเป็นอยู่และวิถี
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ชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และสัมผัสอย่างใกล้ชิด โฮมสเตย์เหล่านี้มีบริการที่พัก อาหารและน า
เที่ยวในราคาท่ีไม่แพง 

นอกจากนี้ที่อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบและอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว มีบริการบ้านพัก จุดกางเต็นท์ 
และเต็นท์ให้เช่าในราคาย่อมเยา ส าหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบและต้องการใกล้ชิดธรรมชาติเป็นพิเศษ รวมทั้งผู้ที่
นิยมการพักผ่อนในบรรยากาศแบบแค้มปิ้ง (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561: ออนไลน์) 

พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัด 

  พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัด ได้แก่ ข้าวนาปีในปีการเพาะปลูก 2560/2561 มีพ้ืนที่ เพาะปลูก 
467,775 ไร่ ปริมาณผลผลิตรวม 207,935 ตัน แยกเป็น ข้าวหอมมะลิ 117,440 ไร่ ผลผลิต 50,864 ตัน ข้าว
เหนียว 350,617 ไร่ ผลผลิต 157,071 ตัน - ยางพารา พ้ืนที่เพาะปลูก 244,797 ไร่ ผลผลิต 37,328 ตัน - มัน
ส าปะหลัง พ้ืนที่ เพาะปลูก 138,363 ไร่ ผลผลิต 302,199 ตัน - อ้อย พ้ืนที่ เพาะปลูก 120,271 ไร่ ผลผลิต 
906,914 ตัน ภาคการเกษตรของจังหวัดยังเป็นเกษตรกรรมขั้นพ้ืนฐานที่ยังไม่มีมูลค่าเพ่ิมสูง โดยมีอ้อยและมัน
ส าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจหลักท่ีมีสัดส่วนปริมาณการผลิตสูง (ส านักงานจังหวัดมุกดาหาร, 2561: ออนไลน์) 

ศักยภาพด้านท าเลที่ตั้ง  

จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และตั้งอยู่บนจุด
กึ่งกลางตามแนวระเบียงตะวันออก – ตะวันตก (EWEC) โดยมีสะพานมิตรภาพ ๒ (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) 
เป็นจุดเชื่อมต่อ ท้าให้เป็นจุดเชื่อมโยงการค้าและวัฒนธรรมที่ส าคัญกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง          
ที่มีอุปสงค์ทางการค้าสูงหลายประเทศ เช่น สปป.ลาว เวียดนาม และจีน เส้นทาง EWEC มีระยะทางประมาณ 
๑,๔๕๐ กิโลเมตร อยู่ในเขตประเทศไทยเป็นระยะทางยาวที่สุดคือประมาณ ๙๕๐ กิโลเมตร เส้นทางเริ่มจากเมือง
ท่าดานังของเวียดนาม ผ่านเมืองเว้และเมืองลาวบาว (Lao Bao) ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของเวียดนาม ติดกับ
ชายแดน สปป.ลาว จากนั้นเส้นทางหมายเลข ๙ จะผ่านเข้าแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ข้ามสะพานมิตรภาพ ๒ 
(มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) สู่ประเทศไทยที่จังหวัดมุกดาหาร ผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น  เพชรบูรณ์ 
พิษณุโลก จนไปสุดที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และเข้าไปยังประเทศเมียนมา ทะลุถึงอ่าวเมาะตะมะที่เมืองเมาะ
ล้าไย หรือมะละแหม่ง ซึ่งนับว่าเป็นเส้นทางบกที่เชื่อมจากทะเลจีนใต้ไปสู่ มหาสมุทรอินเดียที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่ง
ของโลก ระยะทางของเส้นทาง EWEC จากจังหวัดมุกดาหาร ถึงนครดานัง และท่าเรือน้ าลึก ดานัง เวียดนาม 
ประมาณ ๕๒๗ กิโลเมตร เริ่มจากสะพานมิตรภาพ ๒ (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) ข้ามไปเมืองไกสอนพมวิหาน 
แขวงสะหวันนะเขต ไปตามเส้นทางหมายเลข ๙ ผ่าน เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน - เซโน ที่เมืองอุทุมพอน เมืองพะ
ลานไช เมืองพิน สิ้นสุดที่บ้าน แดนสะหวัน เมืองเซโปน ชายแดนลาว - เวียดนาม ที่ด่านลาวบาว ระยะทาง
ประมาณ ๒๔๗ กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง ๒ ช่องจราจร ตลอดสาย เข้าสู่เส้นทางในส่วนของเวียดนาม เริ่มจาก
ด่านลาวบาว ที่ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ลาวบาว จังหวัดกวางตรี และไปเชื่อมต่อกับเส้นทางหมายเลข ๑ ของ
เวียดนาม ที่เมืองดองฮา จังหวัดกวางตรี ระยะทาง ๘๐ กิโลเมตร สามารถเดินทางลงไปทางใต้เพ่ือต่อไปยังเมืองเว้ 
และท่าเรือดานัง เมืองดานัง ระยะทาง ๒๐๐ กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง ๒ ช่องจราจร ตลอดสาย นอกจากนั้น
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เส้นทาง EWEC ยังสามารถเชื่อมต่อไปยังเมืองฉงจั่ว นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะทางเพียง 
๑,๓๔๐ กิโลเมตร โดยนับระยะทางจากจังหวัดมุกดาหารถึง เมืองดองฮา จังหวัดกวางตรี เวียดนาม ระยะทาง 
๓๒๗ กิโลเมตร จากเมืองดองฮา เดินทางขึ้นเหนือผ่านเมืองดงเห่ย จังหวัดกวางบินห์ จังหวัดฮาติงห์  เมืองวินห์ 
จังหวัดเงฮาน จังหวัดทันหัว จังหวัดนินตินห์ เข้าสู่กรุงฮานอย ระยะทาง ๖๒๐ กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง ๒ ช่อง
จราจรตลอดสาย การเดินทางจากมุกดาหารต้องแวะพักค้างที่เมืองวินห์ จังหวัดเงะฮาน เส้นทางดังกล่าวเชื่อมโยง
เข้าสู่จีนตอนใต้ โดยใช้เส้นทางจากฮานอย ผ่านเมืองลังเซิน เมืองชายแดนของเวียดนาม ระยะทาง ๑๖๕ กิโลเมตร 
เข้าสู่จีน ที่ด่านโหยว อวี้ กวาน เข้าสู่เมืองผิงเสียง ผ่านเมืองฉงจั่ว ไปถึงนครหนานหนิง  มลฑลกวางสี ระยะทาง 
๒๓๐ กิโลเมตร เป็นเมืองที่มีประชากรมากกว่า ๑๐๐ ล้านคน ซึ่งจะเป็นแหล่งรองรับสินค้าขนาดใหญ่ของ
มุกดาหารและของประเทศไทย (ส านักงานจังหวัดมุกดาหาร, 2561: ออนไลน์) 

การค้าชายแดน  

ในด้านการค้าชายแดนของจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งถือเป็นประตูการค้าส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ    
โดยในปี ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา มูลค่าการค้าชายแดนผ่านด่านศุลกากรมุกดาหาร ทั้งการส่งออกและน้าเข้า มีมูลค่ารวม 
๘๙,๘๕๖.๐๗๕ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๖ มีมูลค่าการค้าชายแดน รวม ๖๗,๓๐๔.๗๔๘ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๗ มีมูลค่า
การค้าชายแดนรวม ๖๕,๗๕๕.๑๑๕ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๘ มีมูลค่าการค้าชายแดนรวม ๗๑,๒๐๔.๑๒๐ ล้านบาท 
และในปี ๒๕๕๙ มีมูลค่าการค้า ชายแดนรวม ๑๑๑,๗๔๔.๑๘๕ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๐ มูลค่าการค้าชายแดนของ
จังหวัดมุกดาหาร มีมูลค่ารวม ๑๙๖,๕๙๓.๔๓๘ ล้านบาท ได้ดุลการค้า ๒๙,๕๒๖.๑๙๑ ล้านบาท คิดเป็น ๗๕.๙๓ 
เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๙ แยกเป็นมูลค่าน าเข้า ๘๓,๕๓๓.๖๒๔ ล้านบาท สินค้าน้าเข้า ๑๐ อันดับแรก ได้แก่ ๑) 
หน่วยประมวลผลหรือหน่วยเก็บข้อมูล ๒) สื่อบันทึกหรืออุปกรณ์หน่วยความจ้าต่าง ๆ  ๓) ส่วนประกอบของกล้อง 
๔) พลังงานไฟฟ้า ๕) ทองแดงบริสุทธิ์ ๖) เครื่องโทรศัพท์ ๗) เครื่องจักร ส าหรับวัดและตรวจสอบ ๘) เครื่องจักร
อ่ืน ๆ ๙) แผ่นวงจรพิมพ์ และ ๑๐) เหล็ก แยกเป็นมูลค่าส่งออก ๑๑๓,๐๕๙.๘๑๕ ล้านบาท สินค้าส่งออก ๑๐ 
อันดับแรก ได้แก่ ๑) หน่วยประมวลผลหรือหน่วยเก็บข้อมูล ๒) แผ่นวงจรพิมพ์ ๓) อุปกรณ์ส ารองไฟ ๔) 
ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวน้าที่คล้ายกัน ๕) น้ าตาลทราย ๖) ส่วนประกอบของกล้อง ๗) ผลไม้อบแห้ง ๘) 
ชิ้นงานท้าด้วยพลาสติก ๙) เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับให้สัญญาณ และ ๑๐) น้ ามันเชื้อเพลิง           

(ส านักงานจังหวัดมุกดาหาร, 2561: ออนไลน์) 

ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน  

จังหวัดมุกดาหารมีความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศ  เพ่ือนบ้าน คือ แขวง
สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องจากมีความใกล้ชิด  ทางเครือญาติ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ 
วัฒนธรรม และประเพณีที่ใกล้เคียงกัน ท าให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข โดยมีกรอบความร่วมมือที่ส าคัญ
ต่อกัน (ส านักงานจังหวัดมุกดาหาร, 2561: ออนไลน์) 

การขนส่ง 
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 จังหวัดมุกดาหารใช้ระบบการขนส่งทางถนนเป็นหลัก มุกดาหารอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 
642 กิโลเมตร ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-สระบุรี-นครราชสีมา-อ าเภอบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-อ าเภอโพนทอง-
อ าเภอค าชะอี-มุกดาหาร หรือเส้นทางกรุงเทพฯ-สระบุรี-นครราชสีมา (ทางหลวงหมายเลข 2) เลี้ยวขวาเข้าทาง
หลวงหมายเลข 207 ที่บ้านวัด-เลี้ยวขวาผ่านอ าเภอประทาย-อ าเภอพุทไธสง-อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย–อ าเภอเกษตร
วิสัย-อ าเภอสุวรรณภูมิ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2169 ผ่านอ าเภอทรายมูล-อ าเภอกุดชุม-อ าเภอเลิงนกทา 
แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 212 ผ่านอ าเภอนิคมค าสร้อย สู่จังหวัดมุกดาหาร (วิกิพีเดีย, 2561: ออนไลน์) 
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