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บทที่ 1 ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 

 
 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและสถานการณ์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
      1) ที่ตั้งและอาณาเขต  
              กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด๎วยจังหวัด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร 
มีอาณาเขตติดตํอกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีแมํน้ าโขงเป็นเส๎นกั้นพรมแดนที่จังหวัด
นครพนมและมุกดาหาร มีสะพานมิตรภาพเชื่อมระหวํางประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวที่จังหวัดมุกดาหารและนครพนม โดยมีเส๎นกั้นพรมแดนตามแนวล าน้ าโขง ระยะทาง 246 กิโลเมตร (จังหวัด
มุกดาหาร ระยะทาง 72 กิโลเมตร และจังหวัดนครพนม ระยะทาง 174 กิโลเมตร) ซึ่งสามารถเชื่อมตํอไปยัง
ประเทศในกลุํมอินโดจีนได๎  
 กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ตั้งอยูํประมาณ เส๎นรุ๎งที่ 16 องศา 25 
ลิปดา ถึง 17 องศา 25 ลิปดา เหนือ และเส๎นแวงที่ 104 องศา 08 ลิปดา ถึง 104 องศา 47 ลิปดา ตะวันออก 
มีพ้ืนที่ประมาณ 19,474.47 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,190,433 ไรํ ประกอบด๎วย  

จังหวัดสกลนคร  มีพ้ืนที่ประมาณ 9,605.76 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,003,602 ไรํ 
จงัหวัดนครพนม มีพ้ืนที่ประมาณ 5,528.88 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,474,437 ไรํ 
จังหวัดมุกดาหาร มีพ้ืนที่ประมาณ 4,339.83 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,712,394 ไรํ 

มีอาณาเขตติดตํอกับพ้ืนที่ใกล๎เคียง ดังนี้  
ทิศเหนือ ติดตํอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

  อ าเภอเซกา และอ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 
ทิศตะวันออก     ติดตํอกับแมํน้ าโขงตรงข๎ามแขวงค ามํวน บอลิค าไซย และสะหวันนะเขต 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทิศใต๎ ติดตํอกับอ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อ าเภอชานุมาน จังหวัด

อ านาจเจริญ และอ าเภอหนองพอก อ าเภอโพนทอง จังหวัดร๎อยเอ็ด 
ทิศตะวันตก      ติดตํอกับจงัหวัดอุดรธานี และจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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รูปภาพ  กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

 2) ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
           2.1) ลักษณะภูมิประเทศ 

            กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง มีระดับ
ความสูงเฉลี่ยของพ้ืนที่สูงกวําระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 100–200 เมตร ที่ราบส าคัญคือ แอํงสกลนคร 
มีพ้ืนที่ครอบคลุมจังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร มีลักษณะเป็นที่ราบกว๎างใหญํ          
มีหนองน้ าขนาดใหญํบ๎างเล็กบ๎าง ที่ส าคัญคือ หนองหารในจังหวัดสกลนคร โดยแตํละจังหวัดมีลักษณะภูมิ
ประเทศ ดังนี้ 
          จังหวัดสกลนคร มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปทางด๎านทิศใต๎เป็นเทือกเขาสูงจากนั้น    
จะคํอย ๆ เอียงลาดลงมาทางทิศเหนือและทิศตะวันออก พ้ืนที่อยูํสูงกวําระดับน้ าทะเลประมาณ  172 เมตร 
ลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่ ตอนใต๎เป็นที่ราบสูงบนเทือกเขาภูพานและที่ราบระหวํางหุบเขามีสภาพพ้ืนที่       
แบบลูกคลื่นลอนลาดอยูํบริเวณอ าเภอกุดบาก ม ีล าธารและล าห๎วยที่เกิดจากเทือกเขาหลายแหํง มีปุาไม๎ และทุํง
หญ๎าเหมาะส าหรับการเลี้ยงสัตว์ พ้ืนที่ด๎านตะวันออกของจังหวัด ซึ่งมีเขตติดกับจังหวัดนครพนมมีสภาพพ้ืนที่
แบบลูกคลื่นลอนลาด รวมถึงบริเวณที่ติดกับอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ส าหรับทางด๎านตะวันตกติดกับ
จังหวัดอุดรธานีสํวนใหญํเป็นที่ราบสลับกับพ้ืนที่แบบลูกคลื่นลอนลาดเชํนกันเหมาะสมหรับการท าไรํ พ้ืนที่
ตอนกลางสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบต่ าเหมาะแกํการท านา โดยเฉพาะท๎องที่อ าเภอเมืองมีหนองหารที่กว๎างใหญํ มีน้ า
ตลอดปี กว๎างประมาณ 7 กิโลเมตร ยาวประมาณ 18 กิโลเมตร ระดับน้ าลึกประมาณ 3-6 เมตร หนองหาร    
เป็นที่รองรับน้ าจากล าน้ าตําง ๆ หลายสาย ได๎แกํ ห๎วยทราย ห๎วยโมง ห๎วยสมอ ห๎วยเดียก ห๎วยเฮ ห๎วยวังช๎าง 
ห๎วยนาแก ห๎วยแก๎ง ล าน้ าพุง ห๎วยเฮือ ห๎วยลอง ห๎วยหนองแฮ (ห๎วยทุํงแรํ) ห๎วยมํวง และห๎วยลาก เป็นต๎น พ้ืนที่
ตอนเหนือประกอบด๎วยพ้ืนที่ในเขตอ าเภอบ๎านมํวง อ าเภอวานรนิวาส อ าเภอค าตากล๎า และอ าเภออากาศ
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อ านวย สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีสภาพเป็นปุาปนไรํ ปุาสํวนใหญํเป็นปุาแดงโปรํง มีไม๎เต็ง ไม๎รัง       
ไม๎พลวง เหนือที่ตั้งอ าเภออากาศอ านวยและริมน้ าสงคราม บางสํวนเป็นที่ราบลุํมน้ าทํวมซึ่งใช๎ท านาได๎บางสํวน
เทํานั้น สํวนใหญํจะทิ้งให๎รกร๎างวํางเปลํา มีพวกไม๎พํุมเตี้ย และหญ๎าขนปกคลุมท่ัวไป 
  จังหวัดนครพนม มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุํม สูงกวําระดับน้ าทะเลประมาณ 
140 เมตร สภาพภูมิประเทศ แบํงออกได๎เป็น 2 เขต คือ เขตตอนเหนือ สภาพพ้ืนที่สํวนใหญํเป็นเนินสูงและ     
ที่ดอน มีปุาไม๎สลับกับพ้ืนที่ราบที่ใช๎ท านา ทางเหนือสุดของจังหวัดในเขตอ าเภอบ๎านแพงมีเทือกเขาภูลังกา    
ทอดผําน นอกจากนี้ยังมีแมํน้ าส าคัญไหลผําน คือ แมํน้ าสงคราม และแมํน้ าอูน ส าหรับอ าเภอในเขตตอนเหนือ
นี้คือ อ าเภอบ๎านแพง อ าเภอศรีสงคราม อ าเภอทําอุเทน อ าเภอนาหว๎า อ าเภอโพนสวรรค์ และอ าเภอนาทม 
เขตตอนใต๎พ้ืนที่บริเวณใกล๎แมํน้ าโขงทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุํมสํวนทางทิศตะวันตก ซึ่งอยูํหํางจากแมํน้ า
โขงออกไปเป็นพ้ืนที่ดอนมีสภาพเป็นปุาเต็งรัง พ้ืนดินสํวนมากมีลักษณะเป็นดินลูกรังบางแหํงมีลักษณะเป็น      
ที่เนิน พ้ืนที่ทางใต๎สุดของจังหวัดนครพนมในเขตอ าเภอนาแกมีเทือกเขาภูพานทอดเป็นแนวกันเขตระหวําง
จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร ส าหรับอ าเภอที่อยูํในเขตนี้ ได๎แกํ อ าเภอเมืองนครพนม อ าเภอเรณูนคร 
อ าเภอธาตุพนม อ าเภอปลาปาก อ าเภอนาแก และอ าเภอวังยาง 

   จังหวัดมุกดาหาร มีลักษณะภูมิประเทศสํวนใหญํเป็นพ้ืนที่ภูเขาอยูํทางด๎านตะวันตกของ
จังหวัดประกอบด๎วยภูเขาสูงชันหลายเทือกเขาติดตํอกัน คือ ภูนางหงส์ ภูถ้ าพระ ภูหลังเส ภูหินเทิบ ภูหมากยาง 
ภูโปุง ภูมโน (มียอดเขาภูผาซาน เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดประมาณ 617 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง)        
มีสภาพเป็นภูเขาหิน มีหน๎าผาสูงชัน มีหินกว๎างยาวและหินทับซ๎อนกันในรูปแบบตําง ๆ ดินสํวนใหญํเป็นดิน    
ปนทรายเป็นแหลํงก าเนิดของล าน้ าหลายสาย เชํน ห๎วยบางทราย ห๎วยบางอ่ี เป็นต๎น สํวนที่ราบอยูํระหวํางพ้ืนที่
ภูเขาตํอเนื่องมาจนถึงแมํน้ าโขง โดยเป็นที่ราบลุํมที่กว๎างใหญํ เป็นที่ตั้งของอ าเภอเมืองมุกดาหาร อ าเภอ        
ดงหลวง อ าเภอหว๎านใหญํ อ าเภอค าชะอี อ าเภอดอนตาล และอ าเภอนิคมค าสร๎อย มีระดับความสูงเฉลี่ย     
100-200 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง ตัวเมืองมุกดาหารมีระดับความสูง 142 เมตรจากระดับน้ าทะเล
ปานกลาง พื้นที่คํอย ๆ ลาดสูงขึ้นจากริมแมํน้ าโขงมาจนถึงเขตภูเขาในทิศตะวันตกและตะวันออกเฉียงใต๎ตั้งแตํ
อ าเภอหว๎านใหญํอ าเภอดงหลวง อ าเภอเมืองมุกดาหาร อ าเภอดอนตาล สํวนบริเวณชายแดนติดตํอ             
กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุํม ขนานไปตามแมํน้ าโขงครอบคลุม
พ้ืนที่ในเขตอ าเภอดอนดาล อ าเภอเมืองมุกดาหาร และอ าเภอหว๎านใหญํ 

2.2) ลักษณะภูมิอากาศ 
         ฤดูกาล แบํงได๎เป็น 3 ฤดู ประกอบด๎วย ฤดูร๎อน เริ่มต๎นแตํเดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายน 

ฤดูฝน ตั้งแตํเดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม และฤดูหนาว ตั้งแตํเดือนพฤศจิกายน-เดือนมกราคม อากาศเย็น 
และมีหมอกในตอนเช๎า 

    อุณหภูมิ พ้ืนที่ 3 จังหวัด มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยูํที่ 26.2 องศาเซลเซียส โดยในฤดูร๎อนอุณหภูมิ    
สูงที่สุด อยูํในเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงที่สุดคือ 42.1 องศาเซลเซียส สํวนฤดูหนาวมีอุณหภูมิลดต่ าจนถึง 3.5 
องศาเซลเซียส ในบางวันของเดือนธันวาคมหรือมกราคม พิสัยของอุณหภูมิระหวํางสูงที่สุดกับต่ าที่สุดในรอบปี
ตํางกัน 38.6 องศาเซลเซียส 
 2.3) ลักษณะทางธรณีวิทยาและลักษณะทางธรณีสัณฐาน 
  1. ลักษณะทางธรณีวิทยา 
   หินยุคควอเทอร์นารี (Quaternary deposites : Qs) เป็นหินที่เกิดในชํวงปัจจุบัน - 1.8 
ล๎านปีมีลักษณะเป็นตะกอนที่เกิดจากกระแสน้ าพัดพาเอากรวด หิน ดิน ทราย และโคลนตม ซากพืชและซากสัตว์มา
สะสมตัวอยูํตามพ้ืนที่ราบลุํม พบบริเวณริมฝั่งแมํน้ าสงคราม ชํวงอ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร อ าเภอนาทม 
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อ าเภอนาหว๎า อ าเภอศรีสงคราม อ าเภอทําอุเทน บริเวณฝั่งแมํน้ าโขงชํวงอ าเภอเมืองนครพนมอ าเภอธาตุพนมจังหวัด
นครพนม 
  หินยุคเทอร์เซียรี (Tertiary : Qt) เป็นหินที่เกิดในชํวง 1.8 - 65 ล๎านปี เป็นหมูํหินที่เกิดจากตะกอน
กรวด ทราย และดินเหนียวที่ถูกกระแสน้ าพัดพามาสะสมตัวตามหนอง บึง บริเวณที่ราบลุํมหรือ แอํงแผํนดินระหวําง
ภูเขา ประกอบขึ้นเป็นชั้นดินดาน หินทราย ชั้นดินมาร์ล ชั้นหิน น้ ามัน ชั้นหินปูน และชั้นถํานหินลิกไนต์ ชั้นหิน
เหลํานี้มีซากดึกด าบรรพ์ ได๎แกํ ใบไม๎ ต๎นไม๎ ปลา หอย ครอบคลุมพ้ืนที่แอํงสกลในสํวนของจังหวัดสกลนคร และ
นครพนม 
  หินยุคจูแรสซิก - ครีเทเซียส (Jurassic, Cretaceous) เป็นหินที่เกิดในชํวง 195 - 65 ล๎านปี จัดอยูํ
ในหมูํหินโคราช ซึ่งมีองค์ประกอบของชั้นหินประกอบด๎วยหินกรวดมน หินดินดานสีแดง หินทรายหินโคลน ซึ่งมีสี
น้ าตาลแดงและสีแดงเกือบตลอดทั้งหมูํหิน ความหนาของหมูํหินโคราชประมาณ 4,000 เมตร หรือมากกวํา วางตัวตาม
เนินเขาเป็นแนวยาวตํอเนื่องกันจากทิศตะวันออก-ตะวันตก ตั้งแตํจังหวัดมุกดาหาร นครพนม จนถึงจังหวัดสกลนคร
ซึ่งมีรายละเอียดหนํวยหินยํอยดังนี้ 
 • หนํวยหินภูกระดึง (Jpk) พบในอ าเภอเมืองมุกดาหาร อ าเภอค าชะอี อ าเภอดอนตาล จังหวัด
มุกดาหาร และอ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 
 • หนํวยหินพระวิหาร (Jpw) พบบริเวณเชิงเขาภูพานในแนวตะวันออก – ตะวันตก 
 • หนํวยหินเสาขัว (Jsk) พบบริเวณเชิงเขาภูพานในแนวตะวันออก – ตะวันตก 
 • หนํวยหินโคกกรวด (Ktms) เป็นโครงสร๎างรากฐานของแอํงสกลนคร ครอบคลุมจังหวัดสกลนคร 
และนครพนม 
 • หนํวยหินมหาสารคาม (Kkk) เป็นทรายแปูง หินโคลน และหินดินดาน  มีชั้นเกลือหิน (rock salt) 
จ านวนมากสะสมอยูํในหนํวยหินนี้ เป็นหนํวยหินชั้นบนสุดมีความหนาแนํนประมาณ 600 เมตร วางตัว ตามเชิงเขาภู
พานในแนวตะวันออก – ตะวันตก 
 • หนํวยหินภูโต๏ะ (Kpp) วางตัวตามเชิงเขาภูพานในแนวตะวันออก - ตะวันตก           
  2. ลักษณะทางธรณีสัณฐาน 
   กลุํมจั งหวัดตั้ งอยูํบริ เวณที่ ราบสูงโคราชซึ่ งหมายถึ งบริ เวณที่ ราบสูงของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด โดยในพ้ืนที่กลุํมจังหวัดตั้งอยูํในแอํงสกลนคร และมีพ้ืนที่ครอบคลุมจังหวัดเลย 
หนองบัวล าภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ ซ่ึงมีลักษณะธรณีสัญฐานโดยสังเขปดังนี้ 

- ที่ราบน้ าทํวมถึง เกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ าใหมํที่พัดพามาทับถมกันทุกปี สภาพ
ภูมิประเทศไมํราบเรียบ ความลาดเทน๎อยกวําร๎อยละ 1 สํวนใหญํใช๎เป็นพื้นที่ท านาซึ่งให๎ผลดีสํวนมากพบบริเวณ
สองฝั่งล าน้ าสายส าคัญ ได๎แกํ แมํน้ าโขง และแมํน้ าสงคราม 

- ลานตะพักล าน้ าระดับต่ า เกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ าที่มาทับถมกันนานแล๎ว      
มีอายุมากกวําลานตะพักล าน้ ากลางเกํากลางใหมํ สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเรียบ มี ความลาดเท น๎อยกวํา   
ร๎อยละ 1 สํวนใหญํใช๎เป็นที่พ้ืนที่ท านาซึ่งให๎ผลผลิตคํอนข๎างต่ า 

- พ้ืนที่ที่ถูกกัดกรํอนและเนินเขา เป็นสิ่งที่เหลือค๎างจากการถูกกัดกรํอนและพังทลาย 
ภูมิประเทศไมํราบเรียบแตํเป็นลอนลูกคลื่น สํวนใหญํมีความลาดเทประมาณร๎อยละ  2-16 มักใช๎เป็นพ้ืนที่
เพาะปลูกพืชไรํ 

- ภูเขา เกิดจากการโค๎งตัวและยุบตัวของผิวโลก ท าให๎บริเวณนั้นมีความสูง ต่ าแตกตําง      
กันมาก มีความลาดเทมากกวําร๎อยละ 16 มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 100-750 เมตร     
สํวนใหญํไมํได๎ใช๎ท าเกษตรกรรม 
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2.4) การใช้ประโยชน์จากที่ดิน  
           กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ในปี พ.ศ.2560 มีการใช๎ประโยชน์ที่ดิน      

มากที่สุดโดยเฉพาะพ้ืนที่เกษตรกรรม จ านวน 7,677,656 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 63.13 ของการใช๎ประโยชน์ที่ดิน   
ของกลุํมจังหวัด รองลงมาเป็นพ้ืนที่ปุาไม๎ จ านวน 2,717,419 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 22.35 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูก
สร๎าง จ านวน 654,291 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 5.38 พื้นที่แหลํงน้ า จ านวน 597,391 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 4.91 และ
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด จ านวน 514,657 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 4.23 ตามล าดับ 
 

 
 
ตาราง การใช๎ประโยชน์ท่ีดินของกลุํมจังหวัด ปี พ.ศ.2560 

 
พ้ืนที่ (ไร่) 

สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กลุ่มจังหวัด 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  3,875,341  2,300,263 1,502,052 7,677,656 

พื้นที่นา 2,535,553 1,607,480 584,564 4,727,597 
พืชไรํ 532,916 124,477 531,027 1,188,420 
ไม๎ยืนต๎น 753,638 548,182 364,556 1,666,376 
ไม๎ผล 20,350 7,757 21,005 49,112 
พืชสวน 9,676 4,921 312 14,909 
ทุํ ง ห ญ๎ า เ ลี้ ย ง สั ต ว์ แ ล ะ

โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 
13,529 4,284 182 17,995 

สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 7,828 2,896 406 11,130 
เกษตรผสมผสาน/ไรํนาสวน

ผสม 
1,851 266 - 2,117 

พ้ืนที่ป่าไม้ 1,190,953 546,603 979,863 2,717,419 
พ้ืนที่แหล่งน้้า 313,374 222,248 61,769 597,391 

น้ าธรรมชาติ 155,671 125,768 36,195 317,634 
น้ าท่ีสร๎างขึ้น 157,703 96,480 25,610 279,793 

พืน้ท่ีเกษตรกรรม 
63% 

พืน้ท่ีป่าไม้ 
22% 

พืน้ท่ีแหลง่น า้ 
5% 

พืน้ท่ีชมุชนและสิ่งปลกูสร้าง 
6% 

พืน้ท่ีเบ็ดเตล็ด 
4% 

การใช้ประโยชน์ที่ดนิของกลุ่มจังหวัด 
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ตาราง การใช๎ประโยชน์ท่ีดินของกลุํมจังหวัด ปี พ.ศ.2560 

 
พ้ืนที่ (ไร่) 

สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กลุ่มจังหวัด 
พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 350,794 202,642 100,855 654,291 

ตัวเมืองและยํานการค๎า 25,926 13,917 5,492 45,335 
สถานท่ีราชการและสถาบัน 76,780 112,786 17,362 206,928 
นันทนาการและบริการ 4,134 1,324 775 6,233 
พื้นที่อุตสาหกรรม 6,650 3,706 2,922 13,278 
สุสาน/ปุาช๎า 2,026 656 82 2,764 

  สนามบิน 744 6,199 - 6,973 
  ถนน 2,225 15,605 7,629 25,459 
  หมูํบ๎าน 232,309 112,786 66,565 411,660 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 273,141 173,661 67,855 514,657 

รวม 6,003,603 3,445,417 2,712,394 12,161,414 
ที่มา: กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2560 
 

3) การเมืองการปกครอง 
        เขตการปกครองของกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 แบํง  เป็น 3 จังหวัด 37 

อ าเภอ 276 ต าบล 2,499 หมูํบ๎าน 1 เทศบาลนคร 2 เทศบาลเมือง 3 องค์การบริหารสํวนจังหวัด 111 เทศบาล
ต าบล 184 องค์การบริหารสํวนต าบล 

ตาราง แสดงการแบ่งเขตการปกครองกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน อบจ. ทน./ทม. ทต. อบต. 

สกลนคร เมืองสกลนคร 16 96 1 1 9 8 
กุสุมาลย์ 5 68 - - 1 5 
กุดบาก 3 - - - 4 - 
พรรณานิคม 10 38 - - 8 3 
พังโคน 5 24 - - 4 2 
วาริชภูมิ 5 26 - - 4 2 
นิคมน้ าอูน 4 29 - - - 4 
วานรนิวาส 14 124 - - 6 9 
ค าตากล๎า 4 37 - - 2 3 
บ๎านมํวง 9 86 - - 2 8 
อากาศอ านวย 8 30 - - 6 3 
สวํางแดนดิน 16 122 - - 7 11 
สํองดาว 4 - - - 5 - 
เตํางอย 4 32 - - - 4 
โคกศรีสุพรรณ 4 35 - - 1 3 
เจริญศิลป์ 5 53 - - 1 5 
โพนนาแก๎ว 5 21 - - 3 2 
ภูพาน 4 24 - - 2 2 
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จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน อบจ. ทน./ทม. ทต. อบต. 
รวม 18 125 845 1 1 65 74 
นครพนม เมืองนครพนม 15 165 1 1 2 12 

ปลาปาก 8 85 - - 1 8 
ทําอุเทน 9 111 - - 2 7 
บ๎านแพง 6 66 - - 1 5 
ธาตุพนม 12 136 - - 5 7 
เรณูนคร 8 91 - - 1 8 
นาแก 12 143 - - 2 11 
ศรีสงคราม 9 109 - - 5 5 
นาหว๎า 6 68 - - 2 5 
โพนสวรรค์ 7 90 - - 1 7 
นาทม 3 37 - - - 3 
วังยาง 4 27 - - - 3 

รวม 12 99 1,128 1 1 22 81 
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 12 149 1 1 10 2 

นิคมค าสร๎อย 7 79 - - 1 9 
ดอนตาล 7 63 - - 2 2 
ดงหลวง 6 60 - - 3 5 
ค าชะอี 9 88 - - 3 3 
หว๎านใหญํ 5 43 - - 2 6 
หนองสูง 6 44 - - 3 2 

รวม 7 52 526 1 1 24 29 
รวมท้ังหมด 37 276 2,499 3 3 111 184 

ที่มา :กรมการปกครอง 2560 
 
นอกจากนี้  กลุํมจังหวัดมีชายแดนที่ติดตํอกับ สปป.ลาว ระยะทางประมาณ 246 กิโลเมตร ซึ่งมี 

จุดผํานแดนไทย-สปป.ลาว จ านวน 8 แหํง เป็นจุดผํานแดนถาวร 4 แหํง และจุดผํอนปรน 4 แหํงดังนี้ 
 
ตาราง จุดผํานแดนถาวรและจุดผอํนปรนของกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

จังหวัด จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรน พ้ืนที่ของไทย พ้ืนที่ของ สปป.ลาว 
นครพนม 

√   
ดํานสะพานมิตรภาพข๎ามแมํน้ าโขง ไทย-
ลาว แหํงที่ 3  
บ๎านห๎อม ต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมือง 

บ๎านเวินใต๎ เมืองทําแขก   
แขวงค ามํวน 

  
√   

ดํานทําเรือ ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมือง 

เมืองทําแขก  
แขวงค ามํวน 

  
  √ 

บ๎านโพธ์ิชัย ต าบลไผลํ๎อม  
อ าเภอบ๎านแพง 

บ๎านทําสะอาด  
เมืองปากกระดิ่ง  
แขวงบอลิค าไซ 

  
  √ 

อ าเภอทําอุเทน บ๎านหนิบูน เมืองหินบูน 
แขวงค ามํวน 
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ตาราง จุดผํานแดนถาวรและจุดผอํนปรนของกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
จังหวัด จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรน พ้ืนที่ของไทย พ้ืนที่ของ สปป.ลาว 

  
  √ 

บ๎านหนาด ต าบลบ๎านกลาง  
อ าเภอเมือง 

บ๎านปากเบํง  
เมืองทําแขก  
แขวงค ามํวน 

 

  √ 
อ าเภอธาตุพนม บ๎านดําน เมืองหนองบก 

แขวงค ามํวน 
มุกดาหาร 

√ 

 

ดํานสะพานมิตรภาพข๎ามแมํน้ าโขง ไทย-
ลาว แหํงที่ 2  
บ๎านสงเปือย  
ต าบลบางทรายใหญํ  
อ าเภอเมือง 

บ๎านนาแก  
เมืองไกสอน พมวิหาน  
แขวงสะหวันนะเขต 

 

√ 

 

ดํานทําเรือ ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมือง 

เมืองไกสอน พมวิหาน          
แขวงสะหวันนะเขต 

4)  โครงสร้างประชากร 
 ในปี พ.ศ. 2559 มีประชากรรวมทั้งสิ้น 2,212,296 คน จ าแนกได๎ดังนี้ 

ตารางที่ 2 แสดงโครงสร้างประชากรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

กลุ่มจังหวัด / จังหวัด 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 1,107,306 1,110,976 2,218,282 

นครพนม 358,311 359,717 718,028 
มุกดาหาร 175,649 175,133 350,782 

สกลนคร 573,346 576,126 1,149,472 
ที่มา :กรมการปกครอง 
 
 

ตารางที่ 3 จ้านวนประชากรของกลุ่มจังหวัดฯ เปรียบเทียบกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศ 

ประเทศ/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 2557 2558 2559 

ประเทศ 60,032,689  60,244,904  60,506,088 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 2,197,966 2,206,237 2,212,296 

นครพนม 713,341 715,399 716,873 

มุกดาหาร 346,016 348,101 349,474 

สกลนคร 1,138,609 1,142,737 1,145,949 
ที่มา : กรมการปกครอง 
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ภาพ โครงสร๎างประชากรของประเทศ พ.ศ.2559            ภาพ โครงสร๎างประชากรของประเทศ พ.ศ.2579   

     
1.2 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

1) เศรษฐกิจภาพรวม 
1.1) โครงสร้างเศรษฐกิจ 

จากข๎อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประมวลผลโดยส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ สามารถสรุปได๎วํา ในปี 2559 กลุํมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีผลิตภัณฑ์มวลรวม 117,226 ล๎านบาท เศรษฐกิจของกลุํมจังหวัดฯ ขึ้นอยูํกับ
ภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยมีมูลคําผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรอยูํที่ 31,761 ล๎านบาท รองลงมาคือ            ภาค
การศึกษา มีมูลคําผลิตภัณฑ์ 20,738 ล๎านบาท และการขายสํงและการขายปลีกการซํอมยานยนต์และ
จักรยานยนต์มีมูลคําผลิตภัณฑ์ 14,348 ล๎านบาท 

ตารางที่ 4 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดและกลุม่จังหวัด(หน่วย : ล้านบาท) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 2555 2556 2557 2558 2559 

ภาคการเกษตร 31,407 38,857 31,538 32,000 31,761 
เกษตรกรรม การปุาไม๎ และการประมง 31,407 38,857 31,538 32,000 31,761 
ภาคนอกการเกษตร 73,091 76,956 76,578 79,189 85,465 
การท าเหมืองแรํและเหมืองหิน 382 368 446 602 657 
การผลิต 7,916 8,660 8,436 8,171 9,236 
ไฟฟูา ก๏าซ ไอน้ า และระบบปรับอากาศ 1,129 1,270 1,395 1,389 1,432 
การจัดหาน้ า การจัดการ และการบ าบัดน้ าเสียของเสีย 
และสิ่งปฏิกูล 216 466 344 377 389 
การกํอสร๎าง 5365 5,843 5,881 6,142 6,337 
การขายสํงและการขายปลีกการซอํมยานยนต์และ
จักรยานยนต ์ 10,489 11,662 11,616 12,984 14,348 
การขนสํงและสถานท่ีเก็บสินค๎า 2,994 2,987 3,545 3,076 3,503 
ที่พักแรมและบริการด๎านอาหาร 437 514 531 636 692 
ข๎อมูลขําวสารและการสื่อสาร 1,005 985 1,040 1,087 894 
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 5,854 6,309 7,030 7,876 9334 
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย ์ 4,289 5,241 4,284 4,502 5148 
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กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 2555 2556 2557 2558 2559 
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 17 19 24 26 51 
กิจกรรมการบรหิารและการบริการสนับสนุน 168 156 153 161 166 
การบริหารราชการ การปูองกันประเทศและการ
ประกันสังคมภาคบังคับ 9,143 7,521 5,311 6,520 6,799 
การศึกษา 19,184 20,149 21,430 20,213 20,738 
กิจกรรมด๎านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห ์ 3,100 3,305 3,572 3,830 4,098 
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 154 157 156 157 196 
กิจกรรมบริการด๎านอื่นๆ 1,240 1,336 1,373 1,431 1,440 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (ล้านบาท) 104,498 115,813 108,116 111,189 117,226 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ต่อคน (บาท) 59,600 66,300 62,157 64,189 67,968 
ประชากร (1,000 คน) 1,753 1,746 1,739 1,732 1,724 

ที่มา :ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 

ตารางที่ 5 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด แยกตามจังหวัดปี 2557 - 2559 (หน่วย: ล้านบาท) 
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 2557 2558 2559 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 108,117 111,190 117,226 

นครพนม 37,636 38,886 41,438 
มุกดาหาร 21,898 22,402 23,286 
สกลนคร 48,583 49,901 52,501 

 
จากสภาวะเศรษฐกิจของกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม 

มุกดาหาร) ซึ่งพิจารณาจากมูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุํมจังหวัด (GPCP) ที่กลําวมาข๎างต๎น พบวําวําโครงสร๎าง
เศรษฐกิจของกลุํมจังหวัดที่ส าคัญ คือ การผลิตภาคการเกษตร (สาขาเกษตรกรรม การลําสัตว์ การปุาไม๎ และ
การประมง) ซึ่งมีสัดสํวนมากที่สุดคือร๎อยละ 26.74 ของผลิตภัณฑ์กลุํมจังหวัด รองลงมาคือ ภาคการศึกษามี
สัดสํวนร๎อยละ 18.78 ล าดับถัดมาเป็นภาคการค๎าซึ่งพิจาณาจากสาขาการขายสํง ขายปลีก การซํอมแซมยาน
ยนต์ จักรยานยนต์ ของใช๎สํวนบุคคลและของใช๎ในครัวเรือนมีสัดสํวนร๎อยละ 11.73 ตามมาด๎วยภาคตัวกลาง
ทางการเงิน มีสัดสํวนร๎อยละ 7.39 และภาคอุตสาหกรรมมีสัดสํวนร๎อยละ 7.13 ตามล าดับ 

ดังนั้นจากข๎อมูลจึงจะเห็นวํากิจกรรมการผลิตทางเศรษฐกิจของกลุํมจังหวัดที่ส าคัญและควรสํงเสริม
สนับสนุนให๎เกิดการพัฒนา คือ การผลิตภาคการเกษตรควบคูํกับภาคอุตสาหกรรม โดยประชาชนสํวนใหญํ    
ของกลุํมจังหวัดยังประกอบอาชีพในภาคการเกษตรและภาคการเกษตรก็เป็นฐานการผลิตที่ส าคัญที่สามารถ
เชื่อมโยงให๎ เกิดการน าผลผลิตทางการเกษตรเข๎าสูํการผลิตในภาคอุตสาหกรรมตํอไป ซึ่ งการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมของกลุํมจังหวัดเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการแปรรูปสินค๎าการเกษตรเป็นส าคัญ ไมํวํา
จะเป็น ข๎าว อ๎อย ยางพารา มันส าปะหลัง เป็นต๎น นอกจากนี้ ภาคการค๎า การบริการและการทํองเที่ยว ก็มีสํวน
ส าคัญที่ชํวยผลักดันและสนับสนุนให๎เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของกลุํมจังหวัดที่จะมองข๎ามไมํได๎ถึงแม๎
บางปีการขยายตัวของภาคการค๎าและการทํองเที่ยวจะลดลงบ๎างแตํก็ควรให๎ความส าคัญ สํงเสริมและสนับสนุน
ให๎เกิดการค๎าการลงทุนและการทํองเที่ยวให๎มากขึ้น โดยเฉพาะด๎านการค๎ามีปัจจัยสนับสนุนที่จะกํอให๎เกิด
การค๎าการลงทุนในกลุํมจังหวัดเนื่องจากการมีสะพานมิตรภาพเชื่อมระหวํางประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ถึง 2 แหํง คือ ที่จังหวัดมุกดาหารและนครพนม สามารถพัฒนาท าให๎เกิดการค๎า



    แผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
 

 
1-11 

การลงทุนที่เพ่ิมข้ึนได๎ ทั้งการค๎าผํานแดน การค๎าชายแดน และการค๎าภายในกลุํมจังหวัด ที่สามารถเชื่อมโยงให๎
เกิดการค๎าระหวํางภูมิภาคได๎ นอกจากนี้ยังสามรถเชื่อมโยงให๎เกิดการทํองเที่ยวทั้งภายในกลุํมจังหวัดและ
ภายในภูมิภาคที่เพ่ิมข้ึนได๎ในอนาคต 

1.2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อประชากร (GPP per Capita) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมตํอประชากร (GPP per Capita)ในปี พ.ศ.2559 มีมูลคําอยูํที่ 204,950 บาท   ตํอ
คนตํอปี ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ.2557 ที่มีมูลคําอยูํที่ 187,735 บาทตํอคนตํอปี 

ในปี พ.ศ.2559 จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดที่มีมูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวมตํอประชากรสูงที่สุดอยูํที่ 
73,088 บาทตํอคนตํอปี และจังหวัดสกลนคร มีมูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวมตํอประชากรต่ าที่สุด อยูํที่ 64,759 บาท ตํอ
คนตํอปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่ 6 แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อประชากรของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (หน่วย : บาท) 
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 2557 2558 2559 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 187,735 193,827 204,950 

นครพนม 65,721 68,226 73,088 
มุกดาหาร 62,507 64,276 67,103 
สกลนคร 59,507 61,325 64,759 

2)  เกษตรกรรม 
2.1) พื้นที่เพาะปลูก 

จากการส ารวจเนื้อที่และการใช๎ประโยชน์ที่ดินรายจังหวัด ในปี พ.ศ. 2560 โดยส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร พบวํา กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีเนื้อที่รวมประมาณ 12,161,414 ไรํ โดย
จังหวัดสกลนครมีเนื้อที่มากที่สุด คือ 6,003,602 ไรํ รองลงมาคือ จังหวัดนครพนม 3,445,418 ไรํ จังหวัด
มุกดาหาร 2,712,394 ไรํ ตามล าดับ  

เนื้อท่ีใช๎ประโยชน์ทางการเกษตรของกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเหนือตอนบน 2 สามารถแบํงออกได๎ 5 
สํวนได๎แกํ นาข๎าว พืชไรํ สวนไม๎ผลไม๎ยืนต๎น สวนผักไม๎ดอก/ไม๎ประดับ และเนื้อที่ใช๎ประโยชน์ทางการเกษตร
อ่ืนๆ โดยในปี พ.ศ. 2560 นาข๎าวใช๎พ้ืนที่รวมสูงสุดเทํากับ 4,168,253 ไรํ สํวนสวนไม๎ผล/ไม๎ยืนต๎นใช๎พ้ืนที่รวม 
677,891 ไรํ พืชไรํใช๎พ้ืนที่รวม 662,274 ไรํ เนื้อที่ใช๎ประโยชน์ทางการเกษตรอ่ืนๆ เทํากับ 739,733 ไรํ และ 
สวนผัก ไม๎ดอก/ไม๎ประดับ ใช๎พ้ืนที่ 39,802 ไรํ จากเนื้อที่ทั้งหมดของกลุํมจังหวัดฯ สามารถแบํงเป็นพ้ืนที่ถือ
ครองเพ่ือการเกษตร ได๎ดังนี้ 
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ตารางที่ 7 เนื้อที่และการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ปี พ.ศ. 2560 

ประเทศ/ภาค/จังหวัด เนื้อที่ทั้งหมด 
เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร (ไร่) 

นาข้าว พืชไร่ 
สวนไม้ผล/ไม้ยืน

ต้น 
สวนผัก/ไม้ดอก/

ไม้ประดบั 
การเกษตรอื่นๆ 

ทั้งประเทศ 320,696,888 69,964,862 31,154,000 34,915,274 1,398,383 11,803,714 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 105,533,963 42,752,421 11,940,928 4,315,585 317,327 4,521,479 
กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 12,161,414 4,168,253 662,274 677,891 39,802 739,733 

นครพนม 3,445,418 1,440,351 84,364 216,483 10,413 148,493 

มุกดาหาร 2,712,394 549,060 347,917 189,457 2,124 199,185 

สกลนคร 6,003,602 2,178,842 229,993 271,951 27,265 392,055 
ที่มา :ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
2.2) ผลผลิต 

ผลผลิตรวมของพืชเศรษฐกิจ ประกอบด๎วย ข๎าวนาปี ข๎าวนาปรัง มันส าปะหลัง สับปะรด ของกลุํม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ในปี พ.ศ. 2558-2560 สรุปได๎ ดังนี้ 

ตารางที่ 8 ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดและกลุม่จังหวัด (ขา้วนาปี) ปี พ.ศ. 2558-2560 (หน่วย: ตัน) 
กลุ่มจังหวัด / จังหวัด 2558 2559 2560 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 1,230,900 1,402,319 1,135,290 

นครพนม 444,897 483,695 444,179 

มุกดาหาร 181,014 183,451 170,480 

สกลนคร 604,989 735,173 520,631 
ที่มา :  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ตารางที่ 9 ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ข้าวนาปรัง) ปี พ.ศ. 2558-2560 (หน่วย: ตัน) 
กลุ่มจังหวัด / จังหวัด 2558 2559 2560 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 54,463 32,565 56,809 

นครพนม 27,108 22,698 31,905 

มุกดาหาร 164 109 109 

สกลนคร 27,191 9,758 24,795 
ที่มา :  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ตารางที่ 10 ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (มันส้าปะหลัง) ปี พ.ศ. 2558-2560 (หน่วย: ตัน) 
กลุ่มจังหวัด / จังหวัด 2558 2559 2560 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 1,033,872 1,010,588 974,893 

นครพนม 156,671 117,388 96,670 

มุกดาหาร 497,661 490,998 507,843 

สกลนคร 379,540 402,202 370,380 
ที่มา :  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ตารางที่ 11 ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (สับปะรด) ปี พ.ศ. 2558-2560 (หน่วย: ตัน) 
กลุ่มจังหวัด / จังหวัด 2558 2559 2560 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 10,731 16,665 17,782 

นครพนม 10,731 16,665 17,782 
มุกดาหาร - - - 

สกลนคร - - - 

ที่มา :  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

3) อุตสาหกรรม 

3.1) มูลค่า 

อุตสาหกรรมของกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ในปี พ.ศ. 2559 อยูํที่ประมาณ 
9,893 ล๎านบาท ซึ่งเป็นมูลคําจากการผลิต 9,236 ล๎านบาท และเป็นมูลคําจากการท าเหมืองแรํอยูํที่ 657 ล๎าน
บาท ทั้งนี้มูลคําอุตสาหกรรมทั้งหมดเติบโตจากปี 2558 ที่มีมูลคําอยูํที่ 8,773 ล๎านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่ 12 มูลค่าภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัด (หน่วย: ล้านบาท) 

กิจกรรม 2557 2558 2559 

การท าเหมืองแรํและเหมืองหิน 446 602 657 

การผลิต 8,436 8,171 9,236 

มูลค่าอุตสาหกรรม 8,882 8,773 9,893 
 

3.2) จ้านวนโรงงาน แรงงาน และเงินลงทุน 

ในปี พ.ศ. 2559 กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น         3,333 
โรงงาน ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีกํอนหน๎าที่มีจ านวนอยูํที่ 3,314 โรงงาน โดยจังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดที่มีจ านวน
โรงงานมากที่สุดอยูํท่ี 2,411 โรงงาน 

ในสํวนของแรงงาน กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ในปี พ.ศ. 2559 มีจ านวนแรงงาน
อยูํทั้งสิ้น 16,133 คน ซึ่งลดลงจากปีกํอนหน๎าที่มีอยูํประมาณ 16,339 คน โดยจังหวัดสกลนคร    เป็นจังหวัดที่
มีจ านวนแรงงานมากที่สุดอยูํท่ี 8,012 คน 
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กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีจ านวนเงินลงทุนอยูํที่ 19 ,450 ล๎านบาท ในปี พ.ศ. 
2559 ซึ่งลดลงจากปีกํอนหน๎า โดยที่จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดที่มีจ านวนเงินลงทุนสูงที่สุด อยูํที่ 7,643 ล๎าน
บาท 
ตารางที่ 13 จ้านวนโรงงาน แรงงาน และเงินลงทุนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

กลุ่มจังหวัด / จังหวัด 
จ้านวนโรงงาน จ้านวนแรงงาน จ้านวนเงินลงทุน 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 

กลุํมจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
ตอนบน 2 

3,247 3,314 3,333 15,943 16,339 16,133 17,149 19,014 19,450 

นครพนม 443 481 463 4,858 4,785 4,810 5,515 6,158 6,145 

มุกดาหาร 431 450 459 3,591 3,703 3,311 5,526 5,876 5,661 

สกลนคร 2,373 2,383 2,411 7,494 7,851 8,012 6,108 6,980 7,643 

 
4) ท่องเที่ยว 

4.1) นักท่องเที่ยว(ผู้เยี่ยมเยือน) 

จ านวนผู๎เยี่ยมเยือนในจังหวัดและกลุํมจังหวัดมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยจ านวนนักทํองเที่ยวผู๎มาเยี่ยม
เยือนในปี พ.ศ. 2557 อยูํที่ประมาณ 3.46 ล๎านคน ในขณะที่ในปี พ.ศ. 2559 อยูํที่ 4.08ล๎านคน โดยจังหวัด
มุกดาหาร เป็นจังหวัดที่มีจ านวนนักทํองเที่ยวสูงที่สุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ตารางที ่14 จ้านวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด(หน่วย: คน) 

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 2557 2558 2559 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 3,469,471 3,969,760 4,086,664 

นครพนม 913,138 982,620 1,020,768 

มุกดาหาร 1,475,139 1,850,495 1,901,912 

สกลนคร 1,081,194 1,136,645 1,163,984 

  4.2) รายได้ 
รายได๎จากการทํองเที่ยวของกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีแนวโน๎มสูงขึ้นทุกปี    

โดยรายได๎จากการทํองเที่ยวมีการเติบโตจาก 5,063 ล๎านบาท ในปี พ.ศ. 2557 เป็น 6,422 ล๎านบาทในปี พ.ศ. 
2559 โดยจังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดที่มีรายได๎มากที่สุด ดังนี้ 

ตารางที่ 15 รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (หน่วย : ล้านบาท) 
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 2557 2558 2559 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 5,063 5,985 6,422 

นครพนม 1,407 1,556 1,691 

มุกดาหาร 1,995 2,648 2,836 

สกลนคร 1,661 1,781 1,895 
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4.3) แหล่งท่องเที่ยว 
แหลํงทํองเที่ยวส าคัญของของแตํละจังหวัดในกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มี

รายละเอียดดังนี้ 

  - แหล่งท่องเที่ยว(ส้าคัญ) 
  แหลํงทํองเที่ยวส าคัญ ประกอบด๎วย แหลํงทํองเที่ยวเชิงธรรมชาติ  แหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และแหลํงทํองเที่ยว เชิงธรรมะ 

   1) แหลํงทํองเที่ยวประเภทเชิงธรรมชาติและสัตว์ปุา จ.สกลนคร เชํน แหลํงทํองเที่ยวในเขต
อุทยานแหํงชาติภูพาน จ.นครพนม เชํน แหลํงทํองเที่ยวในเขตอุทยานแหํงชาติภูลังกา จ .มุกดาหาร เชํน แหลํง
ทํองเที่ยวในเขตอุทยานแหํงชาติมุกดาหาร (ภูผาเทิบ)  

  2) แหลํงทํองเที่ยวประเภทวิถีชีวิต ใน จ.สกลนคร เชํน ชาวภูไท บ.โนนหอม บ.ถ้ าเตํา ชุมชน
คาทอลิก บ.ทําแรํ ชุมชนเครื่องปั้นดินเผา บ.เชียงเครือ ศูนย์วัฒนธรรมไทยโส๎ แหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ .ทํา
วัด จ.นครพนม เชํน กลุํมสหกรณ์ปั้นดินเผา บ.โนนตาล ชุมชนไทแสก บ.อาจสามารถ ศูนย์วัฒนธรรมผู๎ไทเรณู
นคร ศูนย์หัตถกรรมบ๎านทําเรือ หมูํบ๎านมิตรภาพไทย-เวียดนาม บ.นาจอก (บ๎านลุงโฮ) จ.มุกดาหาร เชํน โฮมส
เตย์   บ.นาโสก ห๎าแยกชุมชนเวียดนาม หมูํบ๎านทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ .หนองหลํม หมูํบ๎านโฮมสเตย์บ๎านภู 
หมูํบ๎านสานตะกร๎าพลาสติก บ.ชัยมงคล เป็นต๎น 

 3) แหลํงทํองเที่ยวประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และแหลํงมรดก จ.สกลนคร เชํน พระธาตุเชิงชุม
พระธาตุนารายณ์เจงเวง พระธาตุภูเพ็ก เป็นต๎น จ.นครพนม เชํน พระธาตุพนม พระธาตุศรีคุณ พระธาตุเรณู 
หมูํบ๎านมิตรภาพไทย-เวียดนาม บ๎านนาจอก เป็นต๎น และ จ.มุกดาหาร เชํน กลองมโหระทึก 

 4) แหลํงทํองเที่ยวประเภทเชิงวิชาการ เชํน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จ.สกลนคร พิพิธภัณฑ์จวนผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม (หลังเกํา)  

 5) แหลํงทํองเที่ยวประเภทสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จ.สกลนคร เชํน วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร   
วัดปุาสุทธาวาส วัดปุาอุดมสมพร วัดถ้ าอภัยด ารงธรรม อาสนวิหารอัครเทวดามิคาแอล เป็นต๎น จ .นครพนม 
เชํน วัดธาตุพนมวรมหาวิหาร วัดพระธาตุเรณู วัดธาตุศรีคุณ วัดโฆษิตดาราม วัดพระธาตุประสิทธิ์ วัดพระธาตุ      
ทําอุเทน วัดมหาธาตุ วัดนักบุญอันนา เป็นต๎น จ .มุกดาหาร เชํน วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ วัดบรรพตคีรี 
เป็นต๎น   

 6) แหลํงทํองเที่ยวประเภทสันทนาการและบันเทิง จ.สกลนคร เชํน อุทยานหนองหารเฉลิม
พระเกียรติ เป็นต๎น จ.นครพนม ได๎แกํ สะพานมิตรภาพ 3 ลํองเรือส าราญแมํน้ าโขง สวนหลวง ร.9 เป็นต๎น จ.
มุกดาหาร ได๎แกํ สะพานมิตรภาพ 2 ตลาดสินค๎าอินโดจีน เป็นต๎น 

  นอกจากนี้ กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ยังมีงานประเพณี วัฒนธรรม และ
สถานที่ส าคัญทางพุทธศาสนา ที่ส าคัญ ดังนี้ 

 วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร (จังหวัดสกลนคร) 
 วัดพระธาตุพนมวรวิหาร (จังหวัดนครพนม) 
 หอแก๎วเฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดมุกดาหาร) 
 ตลาดอินโดจีนมุกดาหาร 

 ตลาดอินโดจีนนครพนม 

 อุทยานแหํงชาติภูพาน (จังหวัดสกลนคร) 
 อุทยานแหํงชาติภูผาเทิบ (จังหวัดมุกดาหาร) 
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 งานประเพณีออกพรรษาแหํปราสาทผึ้งและแขํงเรือยาวชิงถ๎วยพระราชทาน (จังหวัด
สกลนคร) 

 งานประเพณีไหลเรือไฟออกพรรษา (จังหวัดนครพนม) 
 งานนมัสการองค์พระธาตุพนม ขึ้น 15 ค่ า เดือน 3 (จังหวัดนครพนม) 
 งานแขํงเรือออกพรรษา ไทย - ลาว (จังหวัดมุกดาหาร) 
 แลนด์มาร์คพญานาค (นครพนม) 

4.4) เทศกาลประจ้าปีของกลุ่มจังหวัด 
           ข๎อมูลเทศกาลประจ าปีของกลุํมจังหวัดในแตํละเดือน เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวของ 

กลุํมจังหวัด ซึ่งมีเทสกาลประจ าปีดังตํอไปนี้ 
ตาราง ข๎อมูลงานเทศกาลประจ าปีของกลุํมจังหวัด 

เดือน เทศกาล จังหวัด 
มกราคม 1. งานประเพณรีวมน้ าใจไทกะเลิง 

2. งานวันภูไทโลก 
3. งานนมัสการพระธาตเุชิงชุมและหลวงพํอพระองค์แสน 
4. งานเสี่ยวแคมป ์
5. งานรวมน้ าใจไทสกลและงานกาชาด 
6. งานบูรพาจารย ์
7. ประเพณีท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหมํ ณ เขื่อนริมแมํน้ าโขง บริเวณตลาดอินโดจีน 
8. ท าบุญตักบาตรวันข้ึนปีใหมํ 
9. งานวันครบรอบละสังขารหลวงปูุเหล๎า เขมปัตโต 
10. พิธีจุดเทียนข้ึนภูมโนรมย์ไหว๎พระใหญํวัดรอยพระบาทภูมโนรมย์ 
11. งานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ณ สนามศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร 
12. บุญเข๎ากรรม บุญเข๎าปริวาสกรรม ณ คณะสงฆ์อ าเภอดงหลวง 

สกลนคร 
สกลนคร 
สกลนคร 
สกลนคร 
สกลนคร 
สกลนคร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 

กุมภาพันธ ์ 1. งานตรุษไทสกล คนจีน เวียดนาม 
2. งานประเพณบีุญข๎าวจี่ยักษ์ อนุรักษ์ปราสาทขอม ออนซอนผ๎าย๎อมคราม 
3. งานเทศกาลโส๎ร าลึก 
4. กิจกรรมจักรยานทํองเที่ยว ปั่นเทีย่วริมภู ปีนดูยอดภเูพ็ก เทศกาลวนัมาฆบูชา 
5. มหกรรมข๎าวฮางโลก 
6. งานนมัสการพระธาตุพนม 
7. ประเพณีแสกเต๎นสาก 
8. ประเพณีโสํทั่งบั้ง 
9. งานประเพณบีุญกองข๎าว  
10. งานบรูไฮ ไทโซ ํ
11. กิจกรรมปั่นจักรยาน 2 ล๎อ 2 นํองทํอง 2 แผํนดิน 
12. งานมหกรรมอาหารไทย จีน มุกดาหาร ณ ตลาดอินโดจีน 
13. บุญกองข๎าวไขประตูเล๎าชาวผูไ๎ทบ๎านนาโสก 
14. ประเพณีเข๎าจี่ ณ วัดเฉลิมชัย อบต.ผึ่งแดด 
15. บุญข๎าวยาคู บูชาพระบรมสารีริกธาต ุ

สกลนคร 
สกลนคร 
สกลนคร 
สกลนคร 
สกลนคร 
นครพนม 
นครพนม 
นครพนม 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 

มีนาคม 1. วัฒนธรรมเซิ้งผีโขน 
2. สุริยปฏิทิน ณ ปราสาทภเูพ็ก 
3. งานโฮมเหง๎าเผําภูไท ไหว๎พระไกรสรราช 
4. งานบุญผะเวสต าบลนาอุดม 

สกลนคร 
สกลนคร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
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ตาราง ข๎อมูลงานเทศกาลประจ าปีของกลุํมจังหวัด 
เดือน เทศกาล จังหวัด 

เมษายน 1. เทศกาลภไูทร าลึกและนมสัการเจา๎ปูุมเหศักดิ์ 
2. เทศกาลสงกรานต์วัดพระธาตเุชิงชุมวรวิหาร 
3. งานประเพณสีงกรานต์นครพนม 
4. เทศกาลสงกรานต์เรณ ู
5. เทศกาลกินหมหูันแกํงกะเบา 
6. โครงการประเพณีรดน้ าขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ 
7. งานประเพณบีุญผะเวส บ๎านนาโสก 
8. งานประเพณีแหํบาตรออมสินวดัค าแสนสุข 
9. งานประเพณีกินข๎าวปุูนเอาบุญผะเวส 
10. งานประเพณีสงกรานต ์
11. งานประเพณีแหํดอกไม ๎

สกลนคร 
สกลนคร
นครพนม 
นครพนม 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 

พฤษภาคม 1. งานเทศกาลวิสาขบูชา 
2. งานบุญมหาชาติและบุญบั้งไฟ 
3. งานบุญบั้งไฟไชยบุรี 
4. งานประเพณีบุญบั้งไฟ 
5. งานกินข๎าวปุูนเอาบุญบั้งไฟ 
6. บุญวิสาขบูชา 
7. บุญประเพณีบวงทรวงเจ๎าปูุดอนตาล ณ บริเวณศาลเจ๎าปูุเจ๎าดอนตาล 
8. บุญซ าฮะ เลี้ยงมเหศักดิ์หลักเมือง จัดขึ้นท่ีหมูํบ๎าน ต าบลที่เป็นชนเผําไทยอีสาน  

สกลนคร 
สกลนคร 
นครพนม 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 

มิถุนายน 1. วิสาขบูชาโลก 
2. บุญช าฮะเมือง 
3. บวงสรวงองค์ปูุพญานาคสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูํล าน้ าโขง ณ บริเวณศาลพญานาคใต๎สะพาน

พญานาคแหํงที่ 2 
4. งานออนซอนมูนมังชนเผําไทยกะเลิง  
5. บุญเข๎าพรรษา จัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ า เดือน 8 ในวัดทุกพื้นที่ของทุกปี 
6. บุญข๎าวประดับดินทุกหมูํบ๎านในเขตอ าเภอหนองสูง 

นครพนม 
นครพนม 
มุกดาหาร 
 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 

กรกฎาคม 1. งานเทศกาลอาสาฬหบูชาสักการะสังเวชนียสถาน 4 ต าบล 
2. ประเพณีแหํเทียนเข๎าพรรษาเทศบาลเมืองมุกดาหาร 
3. บุญเข๎าพรรษา ณ วัดไตรภูมิ อบต.หนองสูง 

สกลนคร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 

สิงหาคม 1. วันบวงสรวงพระธาตุพนมล๎ม 
2. งานโฮมเหง๎าเผําผูไ๎ท  
3. กิจกรรมเที่ยวปุาหน๎าฝน อบต.นาสีนวน อ าเภอเมืองมุกดาหาร 

นครพนม 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 

กันยายน 1. งานประเพณไีหลเรือไฟ 
2. งานประเพณีบุญเดือนสิบแขํงเรือไหลเรือไฟไหว๎พระแก๎วคูํบ๎าน (ชิงถ๎วยพระราชทานฯ) 
3. วันสัตตนาคาร าลึก 
4. บุญเข๎าสาก (ข๎าวสารท) ทุกวัด ทุกหมูํบ๎าน ในอ าเภอหนองสูง 
5. งานวันสถาปนาจังหวัดมุกดาหาร 

สกลนคร 
สกลนคร 
นครพนม 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 

ตุลาคม 1. เทศกาลประเพณีออกพรรษาจังหวัดสกลนคร 
2. ประเพณีไหลเรือไฟนครพนม 
3. งานแขํงเรือ  
4. งานตักบาตรเทโว ณ วัดพระพุทธบาทภูมโนรมย ์

สกลนคร 
นครพนม 
นครพนม 
มุกดาหาร 
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ตาราง ข๎อมูลงานเทศกาลประจ าปีของกลุํมจังหวัด 
เดือน เทศกาล จังหวัด 

5. พิธีร าลึกบุญราศสีองคอน 
6. ประเพณกีารแขํงเรือออกพรรษาไทย–ลาว ตีชา๎งน้ านอง (มกุดาหาร–สะหวันนะเขต) 
7. งานปั้นฝูาย สายบุญ จลุกฐิน 
8. งานออกพรรษาสองแผํนดิน บริเวณหน๎าเขื่อนรมิโขงตลาดอินโดจีน 
9. กิจกรรมชมประติมากรรมหินเทิบ ชมทุํงดอกดุสิตา ณ ลานหินอุทยานแหํงชาติ 

ภูผาเทิบ 
10.ประเพณีจลุกฐินดอนตาล ชมเรือไฟโบราณลอยกระทงสะเดาะเคราะห์ 
11. งานประเพณีแขํงเรือในวันออกพรรษาทุกปี เทศบาลต าบลหนองสูงเหนือ 
12. งานประเพณีวันออกพรรษา อบต.กกแดง 
13. งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะและวันออกพรรษา 
14. งานประเพณีวันออกพรรษาและตักบาตรเทโวโรหณะ 

มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 

พฤศจิกายน 1. งานน๎อมร าลึกวันคล๎ายวันมรณภาพของพระอาจารย์มั่น ภรูิทัตโต 
2. เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล 
3. งานเกษตรแฟร์นนทรีอสีาน 
4. ประเพณีแพเซิ้ง แขํงเรือ และลอยกระทง 
5. งานประเพณลีอยกระทง  
6. งานสืบสานประเพณีลอยกระทงรมิฝั่งโขง 
7. ประเพณีลอยกระทง ณ บรเิวณศาลเจ๎าปูุพญานาค  
8. ประเพณีจุลกฐิน ปั่นฝูาย สายบุญ จุลกฐิน (กฐินแลํนทุกอ าเภอ) 
9. ประเพณีกฐินน้ าบูชาพญานาค ณ บริเวณศาลเจ๎าปูุพญานาคใต๎สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 

แหํงที่ 2  
10. งานประเพณีแขํงเรือยาว  

สกลนคร 
สกลนคร 
สกลนคร 
นครพนม 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
 
มุกดาหาร 

ธันวาคม 1. ประเพณีข๎าวเมํอปลามัน (ข๎าวใหมํปลามัน) ณ ชุมชนผู๎ไทบ๎านโนนหอม 
2. เทศกาลคริสต์มาสจังหวัดสกลนคร ประเพณีแหํดาว 
3. วันเฉลิมฉลองนักบุญราศี  
4. มุกดาหาร–สะหวันนะเขตมาราธอนนานาชาติ  
5. งานปฏิบัติธรรมประจ าปีวัดนาอุดมวนาราม ชาวบ๎านต าบลนาอุดมคณะสงฆ์           

อบต.นาอุดม 
6. งานฉลองบุญราศีทั้ง 7 วัดสองคอน 
7. งานสํงท๎ายปีเกําต๎อนรับปีใหมํ 4 แผํนดินตลาดอินโดจีนเทศบาลเมืองมุกดาหาร 
8. กิจกรรมสวดมนต์ข๎ามปีเสริมบารมี สํงท๎ายปีเกํา  

สกลนคร 
สกลนคร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 
มุกดาหาร 

ที่มา: ส านักงานทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดแตํละจังหวัดในกลุมํจังหวดั, 2560 
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5) การค้า 

5.1) สถานการณ์การค้าในกลุ่มจังหวัด  

ตารางที่16 สถานการณ์การค้าในกลุ่มจังหวัดปี พ.ศ. 2557 – 2559 (หน่วย: ล้านบาท) 
กิจกรรม 2557 2558 2559 

การขายสํงและการขายปลีกการซอํมยานยนต์และ
จักรยานยนต ์

11,616 12,984 14,348 

มูลคําการค๎า (กิจกรรมการขายสํงและการขายปลีกการซํอมยานยนต์และจักรยานยนต์ ) ของกลุํม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีการเติบโตขึ้นมาอยูํที่ประมาณ 14,348 ล๎านบาท ซึ่งเติบโตมาจาก
ปีกํอนหน๎าที่มีมูลคําอยูํที่ประมาณ 12,984 ล๎านบาท 

5.2) การค้าชายแดน 
1. การค้าชายแดนไทยกับ สปป.ลาว  

ช่องทางการค้าและด่านชายแดนไทยและ สปป.ลาว มีแนวพรมแดนตํอเนื่องกันถึง 1,760 กิโลเมตร 
จังหวัดชายแดนไทยที่มีพรมแดนติดกับ สปป .ลาว มี 12 จังหวัด ได๎แกํ เชียงราย เชียงใหมํ นําน พะเยา 
อุตรดิตถ์ เลย หนองคาย อุดรธานี นครพนม มุกดาหาร อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี มีดํานการค๎าทั้งดําน
ระดับสากล 14 แหํง ดํานผํอนปรน  30 แหํงกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2มีพรมแดนติดตํอ
กับประเทศลาวที่จังหวัด นครพนมและจังหวัดมุกดาหาร โดยมีชํองทางการค๎ารวม 8 แหํง คือ จุดผํานแดนถาวร 
4 แหํง และ จุดผํอนปรน 4 แหํง รายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 17 แสดงประเภทด่านชายแดนไทยกับ สปป.ลาว 
จังหวัด 

 
ประเภทด่านชายแดน 

ถาวร ผ่อนปรน ชั่วคราว 
นครพนม ดําน อ.เมืองนครพนม ต.ในเมือง

เทศบาล เมืองนครพนม  
- เมืองทําแขก แขวงค ามํวน  
(ด่านสากล) 

บ.ดอนแพง ต.บ๎านแพง อ.บ๎านแพง 
- บ.บุํงกวาง เมืองปากกระดิ่ง แขวงบอลิค าไซ 

- 

ดํานศุลกากร อ.ทําอุเทน 
- บ. หินบูน เมืองหินบูน แขวงค ามํวน 
บ.ธาตุพนมสามัคคี ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม  
- บ.ปากเซบั้งไฟ บ.ดํานเมืองหนองบก แขวงค ามํวน 

จุดผํานแดนสะพานมิตรภาพ 3 
(นครพนม-ค ามํวน) บ.ห๎อม ต.อาจ
สามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 
-บ.เวินใต๎ เมืองทําแขก 

บ.หนาดทํา ม.2 ต.บ๎านกลาง อ.เมืองนครพนม 
- บ.ปากเปุง เมืองทําแขก แขวงค ามํวน 

มุกดาหาร ดําน อ.เมืองมุกดาหาร 
- เมืองคันทะบุลี แขวงสะหวันนะเขต 
(ด่านสากล) 

 - 

ดําน บ.สงเปือย 
ต.บางทรายใหญํ  
อ.เมืองมุกดาหาร (สะพานมิตรภาพ 
2) 
- บ.นาแก เมืองไกสอนพมวิหาน  
แขวงสะหวันนะเขต   

 ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ 
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 มูลค่าสินค้าส่งออกและน้าเข้าผ่านด่านศุลกากรไทย–ลาว(รายจังหวัด)ปี 2557 – 2559 

ตารางที่ 18 แสดงมูลค่าการค้าชายแดนไทย - สปป.ลาว ปี 2557 – 2559  หน่วย : ล้านบาท 

ด่านจังหวัด 
2557 2558 2559 

สํงออก น าเข๎า ดุลการค๎า สํงออก น าเข๎า ดุลการค๎า สํงออก น าเข๎า ดุลการค๎า 
นครพนม 4,205.92 219.64 3,986.28 4,871.50 3,126.85 1,744.65 8,422.76 3,974.4 4,448.36 
มุกดาหาร 16,771.47 22,553.70 -5,782.24 25,627.71 28,309.06 -2681.35 30,010.75 32,063.33 -2,052.58 

รวม 20,977.39 22,773.34 -1,795.96 30,499.21 31,435.91 -936.7 38,433.51 74,471.24 2,395.51 
ที่มา :กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

2. การค้าผ่านแดนไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ภาวะการค้าผ่านแดนไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปี 2557 – 2559 

ตารางที่ 19 แสดงมูลค่าการค้าผ่านแดนไทย – เวียดนาม ปี 2557 – 2559หน่วย : ล้านบาท 

ด่านจงัหวดั 
2557 2558 2559 

ส่งออก น้าเขา้ ดุลการคา้ ส่งออก น้าเขา้ ดุลการคา้ ส่งออก น้าเขา้ ดุลการคา้ 
มุกดาหาร 4,467.70 1,698.60 2,769.10 2,690.17 2,124.40 565.78 4,528.9 1,430.4 3,098.5 
นครพนม 16,391.63 23,497.65 -7,106.02 22,730.71 21,419.85 1,310.86 29,588.37 17,218.91 12,369.47 
รวม 20,859.33 25,196.25 -4,336.92 25,420.88 23,544.25 1,876.63 34,117.27 18,649.31 15,467.97 

 ที่มา :กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

ปัญหา/อุปสรรคการค้าผ่านแดนไทย – เวียดนาม (จากจังหวัดมุกดาหารและนครพนม) 
 - เส๎นทางการค๎า R9 (เริ่มจากจังหวัดมุกดาหารผํานแขวงสะหวันนะเขต จนถึงชายแดนบริเวณบ๎าน
สะหวันนะเขตใน สปป.ลาว เข๎าสูํเมือง Quag Tri ในเวียดนาม มี 2 ชํองจราจร ถนนคํอนข๎างคดเคี้ยว ระยะ
ทางไกลกวําเส๎น R12 และคําขนสํงคํอนข๎างสูง เนื่องจากการขนสํงสํวนใหญํในเส๎นทางชํวง สปป .ลาว และ
เวียดนามยังเป็นของผู๎ให๎บริการขนสํงเวียดนาม 

- ปัญหาการจ ากัดความเร็วของรถยนต์ในเวียดนามอันเป็นผลจากการที่ถนนสายหลักของเวียดนาม 
R3A มี 2 ชํองจราจร เป็นเส๎นทางผํานชุมชน และมีระบบการจราจรตํางจากไทยคือใช๎รถพวงมาลัยขวาท าให๎
ต๎องเปลี่ยนถํายรถบรรทุกสินค๎าหรือเปลี่ยนหัวลากตู๎คอนเทนเนอร์ ณ จุดพรมแดน และระบบโลจิสติกส์ของ  
แตํละประเทศมีความแตกตํางกัน 

3. การค้าผ่านแดนไทยกับจีนตอนใต้ 
ภาวะการค้าผ่านแดนไทยกับจีนตอนใต้ (รายจังหวัด) ปี 2557 – 2559 

ตารางที่ 20 แสดงมูลค่าการค้าผ่านแดนไทย – จีนตอนใต้ ปี 2557 – 2559  หน่วย : ล้านบาท 

จังหวัด 
2557 2558 2559 

ส่งออก น้าเขา้ ดุลการค้า ส่งออก น้าเขา้ ดุลการค้า ส่งออก น้าเขา้ ดุลการค้า 
มุกดาหาร 6,271.62 844.48 5,427.14 2,794.75 3,896.23 -1,074.48 8,012.53 17,625.35 -9,612.82 
นครพนม 5,010.09 19,319.12 -14,309.03 12,833.60 21,117.25 -8,283.65 6,137.49 19,047.42 -12,909.93 
รวม 11,281.71 20,163.6 -8,881.89 15,632.35 24,986.48 -9,354.13 14,150.02 36,672.77 22,522.75 

 ที่มา :กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์   
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ปัญหา/อุปสรรคการค้าผ่านแดนไทยกับจีนตอนใต้ 
ประเทศไทยยังไมํสามารถให๎สัตยาบรรณความตกลงขนสํงสินค๎าข๎ามแดนภายใต๎กรอบความรํวมมือ 

GMS กับประเทศคูํภาคี ได๎แกํ ประเทศจีนตอนใต๎ เวียดนาม กัมพูชา และพมํา ได๎โดยในสํวนของ สปป.ลาว 
ประเทศไทยมีความตกลงวําด๎วยการขนสํงทางถนนระหวํางรัฐบาลแหํงราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแหํง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และในสํวนของลาวและเวียดนามมีบันทึกความเข๎าใจระหวํางไทย – 
ลาว – เวียดนาม ในการเริ่มใช๎ความตกลงในการขนสํงข๎ามแดนของสินค๎าและผู๎โดยสารที่ จุดผํานแดนลาวบาว 
แดนสะหวัน(เวียดนาม – ลาว) และ จุดผํานแดนมุกดาหาร – สะหวันนะเขต (ไทย – ลาว) 

5.3) ผลิตภัณฑ์หนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambol One Product: OTOP)  
ในพ.ศ. 2557-2559 กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีรายได๎จากการจ าหนํายสินค๎า 

OTOP เพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่องทุกปี โดยจังหวัดสกลนครสามารถท ารายได๎จากการขายสินค๎า OTOP มากที่สุด
หากเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ รองลงมา ได๎แกํ จังหวัดนครพนม และมุกดาหารตามล าดับ โดยในปี พ.ศ 2559 กลุํม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 สามารถสร๎างรายได๎จากการจ าหนํายสินค๎า OTOP จ านวน 
3,777,159,931 บาท เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ 2558 ซึ่งมีมูลคํา 3,166,489,568 บาท ถึง 610,670,363 บาท 

ตารางที่ 21 ยอดขายผลิตภัณฑ์หนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัด(หน่วย: ล้านบาท) 

กลุ่มจังหวัด / จังหวัด 2557 2558 2559 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 2,743,402,925 3,166,489,568 3,777,159,931 

นครพนม 700,231,610 793,428,390 958,019,963 

มุกดาหาร 523,549,040 643,009,302 744,445,427 

สกลนคร 1,519,622,275 1,730,051,876 2,074,694,541 

ตาราง รายการผลิตภัณฑ์หนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑข์องกลุม่จังหวัด 
จังหวัด รายการ 

สกลนคร 

ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม ได๎แกํ ข๎าวฮางงอกมะลิ 105 ข๎าวฮางงอกไรซ์เบอร์รี่ ข๎าวหอมทอง แจํวบอง
สมุ น ไพร  ข๎ า ว แตน  น้ า หมํ อนพร๎ อมดื่ ม  น้ า เ มํ า ภู พาน  ไ วน์ เ มํ า  ไ วน์ เ มํ า ภู พ าน  ไ วน์  อุ ไ อํ ค า  
น้ าลูกหมํอนเข๎มข๎น  
ประเภทผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ได๎แกํ กระเป๋าหวายแบบมีฝาปิด ผ๎าสไบ ผ๎าพันคอ ผ๎ามัดหมี่ย๎อมคราม 
ผ๎าขาวม๎า ผ๎ามัดหมี่ ผ๎าคลุมไหลํ รองเท๎าสุภาพบุรุษ  
ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ได๎แกํ ผลิตภัณฑ์เซรามิก โคมไฟกะลามะพร๎าว ตะกร๎าหวายลายขิด 
ยํามคราม 
ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ได๎แกํ สมุนไพรอบตัว 

นครพนม 

ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม ได๎แกํ กระเทียมดอง กะละแมทูลใจ ข๎าวกล๎อง ข๎าวกล๎องงอก ขนมเทียนแก๎ว 
ข๎าวอินทรีย์ จมูกข๎าวแมํสุชาดา ข๎าวนางเล็ดค าเดียว ข๎าวฮางงอกคุณแมํ สับปะรด ข๎าวหอมนิล ข๎าวไรซ์เบอร์รี่ 
ข๎าวฮางงอกไรซ์เบอร์รี่ ข๎าวกล๎องหอมมะลิ แตงโมไร๎เมล็ด 
ประเภทผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ได๎แกํ ผ๎าขาวม๎า ผ๎ายกมุก ผ๎าพันคอ เสื้อผ๎าฝูายส าเร็จรูป  เสื้อปักมือภูไท
ประยุกต์ แปรรูปผ๎าพื้นเมือง เสื้อถัก ผ๎ามัดหมี่ เสื้อปักมือ ผ๎าคลุมไหลํ 
ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก ได๎แกํ พิณ เสื่อนวดเพื่อสุขภาพ 

มุกดาหาร 
ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม ได๎แกํ ข๎าวกล๎องหอมนิล  
ประเภทผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ได๎แกํ ผ๎าคลุมไหลํหมักโคลน ผ๎าทอลายขัด เสื้อเย็บมือ ผ๎าทอมือลายขัดพื้นฐาน 
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จังหวัด รายการ 
เสื้อภูไทบุรุษ  
ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก ได๎แกํ ตะกร๎าจํายตลาด กระเป๋าเดินทาง ตะกร๎าหวายเทียม ตะกร๎าฝา
ปิดโครงเหล็กใหญํ ตะกร๎าฝาปิด กระเป๋า เครื่องส าอาง กระเป๋าล๎อลาก ถังโครงเหล็กใสํผ๎า โต๏ะ เก๎าอี้ ถังเตี๊ย
เสริมโครงเหล็ก แจกันโต๏ะหมูํบูชา  

  5.4) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
             กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2 จังหวัด คือ จังหวัด
มุกดาหาร และจังหวัดนครพนม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

      1. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 
   เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร จากการประเมินพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ โดยผํานเกณฑ์จากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ซึ่งมีการก าหนดพ้ืนที่
เปูาหมายเป็น 2 ระยะ โดยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารอยูํในระยะที่ 1 ประกอบไปด๎วยจังหวัดตาก 
มุกดาหาร สระแก๎ว ตราด และสงขลา ในพ้ืนที่ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนี้เป็นพ้ืนที่ชายแดน เพ่ือพัฒนา
และสํงเสริมปัจจัยการผลิตในพ้ืนที่ และการเติบโตทางด๎านการค๎า การลงทุน และเศรษฐกิจในพ้ืนที่ พ้ืนที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร มีพื้นท่ีทั้งหมด จ านวน 361,524 ไรํ หรือ 578.5 ตารางกิโลเมตร และขอบเขต
พ้ืนที่การจัดตั้งในพื้นที่ 3 อ าเภอ 11 ต าบล ดังนี้  

อ าเภอเมืองมุกดาหาร 5 ต าบล ได๎แกํ ต าบลศรีบุญเรือง ต าบลมุกดาหาร ต าบลบางทรายใหญํ ต าบลค า
อาฮวน และต าบลนาสีนวน 

อ าเภอดอนตาล 2 ต าบล ได๎แกํ ต าบลดอนตาล และต าบลโพธิ์ไทร 
อ าเภอหว๎านใหญํ 4 ต าบล ได๎แกํ ต าบลหว๎านใหญํ ต าบลปุงขาม ต าบลบางทรายน๎อย และต าบลชะโนด 

 
ภาพ พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 

ที่มา: คูํมือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, 2558 
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ปัจจุบันกรมธนารักษ์เปิดประมูลสรรหาผู๎ลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร โดยเปิดให๎
ผู๎ลงทุนที่สนใจประมูลครั้งที่ 2 ซึ่งมีผู๎มาลงทุนสนใจประมูลจ านวนน๎อย ดังนั้น ต๎องมีการปรับปรุงเงื่อนไขในการ
ลงทุนให๎ดึงดูดผู๎ลงทุนตํอไป โดยมีบัญชีประเภทกิจการเปูาหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 5 กลุํม
กิจการ ได๎แกํ 

1) กลุํมอุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เก่ียวข๎อง 
2) กลุํมอุตสาหกรรมเครื่องใช๎ไฟฟูา และอิเล็กทรอนิกส์ 
3) กลุํมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 
4) กลุํมนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 
5) กลุํมอุตสาหกรรมสนับการทํองเที่ยว 

ทั้งนี้ภาคเอกชนมีความต๎องการให๎ขยายบัญชีประเภทกิจการเปูาหมายให๎ครอบคลุมทั้ง 13 กลุํม
กิจการ เชํนเดียวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 

2. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 
           เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม จากการประเมินพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ โดยผํานเกณฑ์จากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ซึ่งมีการก าหนด
พ้ืนที่เปูาหมายเป็น 2 ระยะ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนมอยูํในระยะที่ 2 ประกอบไปด๎วยจังหวัดเชียงราย 
หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส ในพ้ืนที่ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนี้เป็นพ้ืนที่ชายแดน เพ่ือ
พัฒนาและสํงเสริมปัจจัยการผลิตในพ้ืนที่ และการเติบโตทางด๎านการค๎า การลงทุน และเศรษฐกิจในพ้ืนที่ พ้ืนที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม มีพ้ืนที่ทั้งหมด จ านวน 495,743.75 ไรํ หรือ 794.79 ตารางกิโลเมตร และ
ขอบเขตพ้ืนที่การจัดตั้งในพื้นที่ 2 อ าเภอ 13 ต าบล ดังนี้ 

อ าเภอเมืองนครพนม 10 ต าบล ได๎แกํ ต าบลกุรุคุ ต าบลทําค๎อ ต าบลนาทราย ต าบลนาราช 
ควาย ต าบลในเมือง ต าบลบ๎านผึ้ง ต าบลโพธิ์ตาก ต าบลหนองญาติ ต าบลหนองแสง และต าบลอาจสามารถ  
อ าเภอทําอุเทน 3 ต าบล ได๎แกํ ต าบลโนนตาล ต าบลเวินพระบาท และต าบลรามราช 

 
ภาพ พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 
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ในปัจจุบันกรมธนารักษ์เปิดประมูลสรรหาผู๎ลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม โดยเปิด
ใ ห๎ ผู๎ ล ง ทุ น ที่ ส น ใ จ เ ส น อซื้ อ เ อ ก ส า ร เ ส น อ โ ค ร ง ก า ร ล ง ทุ น แ ล ะแ ผ น พั ฒ น า ใ น พ้ื น ที่ ไ ด๎ ตั้ ง แ ตํ 
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 หลังจากนั้น 1 เดือนจะพานักลงทุนส ารวจพ้ืนที่ 
ขณะที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม มีเนื้อท่ีประมาณ 1,363-2-17.10 ไรํ ตั้งอยูํต าบลอาจสามารถ อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครพนม อัตราคําเชํา 8,400 บาทตํอไรํตํอปีแรก และคําธรรมเนียมจัดให๎เชํา 140,000 บาทตํอไรํ
ตํอ 50 ปี สํวนหลักเกณฑ์การคัดเลือก ประกอบด๎วย 3 สํวน 1) แผนการใช๎ประโยชน์ที่ดิน โดยต๎องเสนอ
แผนการพัฒนาพ้ืนที่ที่ขอลงทุนและแนวคิดในการจัดท าแผนแมํบทเบื้องต๎น (Conceptual Master Plan) 
ประกอบด๎วย การจัดท าผังพัฒนาพ้ืนที่ สอดคล๎องกับผังเมือง ชุมชน ท๎องถิ่น และแผนแมํบทในระดับจังหวัด 
ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักการสิทธิมนุษยชนในการประกอบธุรกิจของสหประชาชาติ เชํน ไมํใช๎แรงงานเด็ก เป็นต๎น 
นอกจากนี้ ยังมีการจัดท าโครงสร๎างพ้ืนฐานภายในโครงการ รวมถึงการจัดสรรพ้ืนที่ให๎ผู๎ประกอบการ SMEs 
รวมถึงจุดเดํนภายในโครงการ/นวัตกรรมเชื่อมโยงกับไทยแลนด์ 4.0 ด๎วย 2) รูปแบบจ าลองเชิงธุรกิจ/ระยะเวลา
ด าเนินการ และศึกษาความเป็นไปได๎ทางการเงิน และ 3) เสนอผลประโยชน์ตอบแทนการเชํา (คําธรรมเนียมขั้น
ต่ าที่ทางราชการก าหนด) โดยมีบัญชีประเภทกิจการเปูาหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 13 กลุํม
กิจการ ได๎แกํ  

 
1) กลุํมอุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เก่ียวข๎อง  
2) กลุํมอุตสาหกรรมเซรามิกส์ การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์  
3) กลุํมอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุํงหํม  
4) กลุํมอุตสาหกรรมการผลิตเครืองเรือน 
5) กลุํมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
6) กลุํมอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์ 
7) กลุํมอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรและชิ้นสํวน 
8) กลุํมอุตสาหกรรมเครื่องใช๎ไฟฟูา และอิเล็กทรอนิกส์ 
9) กลุํมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และพลาสติก การผลิตพลาสติก 
10) กลุํมอุตสาหกรรมการผลิตยา 
11) กลุํมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 
12) กลุํมนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 
13) กลุํมอุตสาหกรรมสนับสนุนการทํองเที่ยว 
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6) ข้อมูลทางสังคมและความม่ันคง 

6.1) สถานการณ์ความยากจน 
ตารางที่ 22 จ้านวนและสัดส่วนคนจน เมื่อวัดด้านรายจ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค  

จังหวัด / กลุ่มจังหวัด 
จ้านวนคนจน (พันคน) สัดส่วนคนจน (ร้อยละ) 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 2 444 298 368 72 47 64 

นครพนม 142.5 94.9 171.5 24.89 16.64 30.24 

มุกดาหาร 83.3 44.5 69.8 23.78 12.76 20.12 

สกลนคร 218.5 158.6 126.8 23.58 17.19 13.81 
กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ในปี พ.ศ. 2559มีจ านวนคนจนอยูํที่ประมาณ 

368,000 คน โดยคิดเป็นสัดสํวนตํอประชากรทั้งหมดอยูํที่ร๎อยละ 64 ซึ่งถือวําเป็นจ านวนและสัดสํวนที่เพ่ิม
สูงขึ้นจากชํวงปีกํอนหน๎า ทั้งนี้จังหวัดที่มีจ านวนและสัดสํวนคนจนสูงที่สุดของกลุํมจังหวัดฯ คือนครพนม ที่มี
จ านวนคนจนอยูํที่ประมาณ 171,500 คน หรือคิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ 30.24 

6.2) แรงงาน (จ้านวนแรงงานในภาพรวมของกลุ่ม) 
กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ในปี พ.ศ. 2559 มีก าลังแรงงานรวม 904,246 คน ซึ่ง

ลดลงจากปีกํอนหน๎า จังหวัดที่มีจ านวนแรงงานสูงที่สุดคือจังหวัดสกลนคร ที่มีแรงงานจ านวน 404,640 คน 
ในขณะที่จังหวัดมุกดาหาร มีจ านวนแรงงานน๎อยที่สุด อยูํที่ 196,184 คน 

อยํางไรก็ตาม กลุํมจังหวัดฯ มีผู๎วํางงานในปี พ.ศ. 2559 อยูํที่ 8,548 คน ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีกํอนหน๎า 
จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดที่มีผู๎วํางงานสูงที่สุดโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ตารางที่ 23 สถานการณ์แรงงานของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด / กลุ่มจังหวัด 

ก้าลังแรงงานรวม 
Total Labor Force (คน) 

ผู้ว่างงาน 
Unemployed (คน) 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 2 

977,359 934,925 904,246 6,123 5,820 8,548 

นครพนม 316,651 307,923 303,422 2,898 2,185 5,621 

มุกดาหาร 200,763 197,738 196,184 1,458 1,115 1,243 

สกลนคร 459,945 429,264 404,640 1,768 2,520 1,683 
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6.3) การศึกษา 
สถานการณ์ทางด๎านการศึกษา ในปี 2560 มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 208,822 คนซึ่งลดลงจากปีกํอน

หน๎า ในขณะที่มีจ านวนครูอยูํที่ 12,890 คน และมีจ านวนห๎องเรียนอยูํท่ี 12,645 ห๎อง ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีกํอนหน๎า
ทั้งสิ้น  

จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดที่มีจ านวนักเรียน จ านวนครู และจ านวนห๎องเรียนมากท่ีสุด ในกลุํมจังหวัด 
ตารางที่ 24 จ้านวนห้องเรียน ครู และนักเรียนของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด / กลุ่มจังหวัด 
จน.ห้องเรียน 

(สพป.-รวมทุกระดบัชั้น) 
จน.ครู 

(สพป.-รวมทุกระดบัชั้น) 
จน.นักเรียนทั้งหมด 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 

กลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือตอนบน 2 

12,634 12,617 12,645 13,403 13,131 12,890 212,883 209,591 208,822 

นครพนม 4,320 4,306 4,236 4,298 4,197 4,089 69,747 68,379 67,568 

มุกดาหาร 2,226 2,224 2,233 2,218 2,201 2,148 32,635 32,467 32,513 

สกลนคร 6,088 6,087 6,176 6,887 6,733 6,653 110,501 108,745 108,741 

*หมายเหตุ: รวมลูกจ๎าง 
ตาราง รายชื่อสถานศึกษาระดับอดุมศึกษาในกลุํมจังหวัด 

จังหวัด สถาบันอุดมศกึษาของรัฐ สถาบันอาชีวศึกษา 
สกลนคร 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ

เกียรติ จังหวัดสกลนคร 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต

สกลนคร 

1. วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
2. วิทยาลัยสารพัดชํางสกลนคร 
3. วิทยาลัยการอาชีพสวาํงแดนดิน 
4. วิทยาลัยอาชีพพรรณานิคม  

นครพนม 1. มหาวิทยาลัยนครพนม 
2. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์

นครพนม 

1. วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 
2. วิทยาลัยเทคนิคบ๎านแพง 
3. วิทยาลัยการอาชีพนาแก 
4. วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม 

มุกดาหาร 1. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 1. วิ ท ย า ลั ย ก า ร อ า ชี พ น ว มิ น ท ร า ชิ นี
มุกดาหาร 

2. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอน
ตาล 

ที่มา: ข๎อมูลจากส านักงานจังหวัดในกลุํมจังหวัด และเว็บไซตส์ารานกุรมเสรี, 2560 
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6.4) สาธารณสุข 
1) จ้านวนสถานพยาบาล 

กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีจ านวนสถานพยาบาลจ านวน 38 แหํง มีเตียงคนไข๎
รองรับได๎จ านวน 3,196 เตียง โดยจังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดที่มีสถานพยาบาล และจ านวนเตียงคนไข๎สูงที่สุด
ของกลุํมจังหวัด 
ตารางที่ 25 จ้านวนสถานพยาบาล และจ้านวนเตียงคนไข้ 

จังหวัด / กลุ่มจังหวัด 
จน.สถานพยาบาล จน.เตียงคนไข ้

2557 2558 2559 2557 2558 2559 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 41 40 38 3,152 3,380 3,196 

นครพนม 13 13 13 1,014 942 1,052 

มุกดาหาร 8 7 7 541 481 481 

สกลนคร 20 20 18 1,597 1,957 1,663 

ในสํวนของบุคลากรทางการแพทย์ ในภาพรวมของกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มี
จ านวนบุคลากรทางการแพทย์เพ่ิมขึ้น โดยในปี 2559 มีจ านวนแพทย์อยูํที่ 296 คน ทันตแพทย์อยูํที่ 146คน 
เภสัชกรณ์ 296 คน และพยาบาลอยูํที่ 3 ,667 คน โดยจังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดที่มีจ านวนบุคลากรทาง
การแพทย์มากที่สุด ในขณะที่จังหวัดมุกดาหารมีจ านวนบุคลากรทางการแพทย์น๎อยที่สุด 

ตารางที ่26 จ้านวนบุคลากรทางการแพทย์จังหวัด / กลุ่มจังหวัด 

จังหวัด / กลุ่ม
จังหวัด 

จน.แพทย์ จน.ทันตแพทย ์ จน.เภสัชกร จน.พยาบาล 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 

กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 

279 289 296 157 161 146 279 289 296 3,537 3,433 3,667 

นครพนม 95 96 92 55 60 53 95 96 92 1,189 1,124 1,173 

มุกดาหาร 46 48 51 33 30 25 46 48 51 628 644 646 

สกลนคร 138 145 153 69 71 68 138 145 153 1,720 1,665 1,848 

ตาราง ผู๎ปุวยนอก จ าแนกตามกลุํมสาเหตุ (21 กลุํมโรค) จากสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข  
        พ.ศ.2556-2558 

จังหวัด/กลุม่จังหวดั 2556 2557 2558 
สกลนคร  3,295,893   3,565,044   1,442,460  
นครพนม 1,990,120  2,333,679  2,486,720  
มุกดาหาร                  1,116,820                     834,872  628,981  
กลุ่มจังหวัด 6,402,833  6,733,595  4,558,161  
ที่มา: ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2560 

 
เมื่อพิจาณาผู๎ปุวยนอก จ าแนกตามกลุํมสาเหตุ (21 กลุํมโรค) จากสถานบริการสาธารณสุข ของ

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556-2558 พบวํา จังหวัดสกลนครและจังหวัดมุกดาหารมีแนวโน๎นลดลงของผู๎ปุวย
นอก จ าแนกตามกลุํมสาเหตุ (21 กลุํมโรค) สํวนจังหวัดนครพนมมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นของผู๎ปุวยนอก จ าแนกตาม
กลุํมสาเหตุ (21 กลุํมโรค) ดังรูปภาพตํอไปนี้ 
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ภาพ ผู๎ปุวยนอก จ าแนกตามกลุํมสาเหตุ (21 กลุํมโรค) จากสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข  
      พ.ศ.2556-2558 
 
ตาราง 10 ล าดับโรคของผู๎ปุวยใน จ าแนกตามสาเหตุการปุวย 298 กลุํมโรค จากสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ. 2556-2558 
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 2556 2557 2558 

สกลนคร  122,591   128,506   143,818  
นครพนม 60,709                   69,498  64,422  
มุกดาหาร                          459                         7,159  4,241  
กลุ่มจังหวัด 183,759  205,163  212,481  
ที่มา: ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2560 
 

เมื่อพิจาณา 10 ล าดับโรคของผู๎ปุวยใน จ าแนกตามสาเหตุการปุวย 298 กลุํมโรค จากสถานบริการ
สาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556-2558 พบวํา จังหวัดสกลนครมีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึนของ 10 ล าดับ
โรคของผู๎ปุวยใน จ าแนกตามสาเหตุการปุวย 298 กลุํมโรค สํวนจังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหารแนวโน๎ม
ลดลง 10 ล าดับโรคของผู๎ปุวยใน จ าแนกตามสาเหตุการปุวย 298 กลุํมโรค ดังรูปภาพตํอไปนี้ 
 

 
ภาพ 10 ล าดับโรคของผู๎ปุวยใน จ าแนกตามสาเหตุการปุวย 298 กลุํมโรค จากสถานบริการสาธารณสุข ของ

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556-2558 
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    6.5) ด้านความม่ันคง 
            1) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

               ความปลอดภัยในกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จากข๎อมูลส านักงาน
ต ารวจแหํงชาติ กลุํมคดีอาญาที่นําสนใจของกลุํมจังหวัด ซึ่งประกอบด๎วย ยักยอกทรัพย์ ฉ๎อโกง โจรกรรม
รถจักรยานยนต์ โจรกรรมรถยนต์ โจรกรรมโค กระบือ โจรกรรมเครื่องมือทางการเกษตร ที่เกิดขึ้นและมีการ
จับกุมได๎ภายในกลุํมจังหวัด ในปี พ.ศ.2555-2558 การรับแจ๎งกลุํมคดีอาญาที่นําสนใจในกลุํมจังหวัด มีจ านวน
การแจ๎งคดีเพ่ิมข้ึน และมีการจับกุม  
 
ตาราง สถิติการรับแจ๎งและจับกมุกลุํมคดีอาญาที่นําสนใจ 

จังหวัด 
รวมคดีอาญาที่น่าสนใจ (สัดส่วนคดีต่อประชากร) 

2555 2556 2557 2558 
รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม 

สกลนคร 212 115 160 105 182 103 200 167 
นครพนม 118 78 115 86 124 74 137 114 
มุกดาหาร 86 45 95 57 70 41 105 90 
กลุ่มจังหวัด 416 238 370 248 376 218 442 371 
ที่มา: ส านักงานต ารวจแหํงชาต,ิ 2560 
 

เมื่อพิจารณาคดีอุกฉกรรณ์และสะเทือนขวัญ ในปี พ.ศ.2555 -2558 ลดลงอยํางตํอเนื่อง ในปี พ.ศ.
2558 มีการรับแจ๎งลดลง 
 
ตาราง สถิติการรับแจ๎งและจบักุมกลุํมคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวญั 

จังหวัด 
รวมคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวญั (สัดส่วนคดีต่อประชากร) 

2555 2556 2557 2558 
รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม 

สกลนคร 20 14 22 17 18 13 25 22 
นครพนม 28 19 20 13 17 14 8 7 
มุกดาหาร 12 12 14 13 15 12 16 16 
กลุ่มจังหวัด 60 45 56 43 50 39 49 45 
ที่มา: ส านักงานต ารวจแหํงชาต,ิ 2560 
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2) ปัญหายาเสพติด 
          กลุํมจังหวัดมีคดีที่เกี่ยวข๎องกับยาเสพติดเกิดขึ้นเชํนเดียวกับกลุํมจังหวัดอ่ืน ๆ ของประเทศ

ไทย โดยระหวํางปี พ.ศ.2557 - 2559 มีการจับกุมคดีในเรื่องยาเสพติด ดังนี้ 
ตาราง สถิติการจับกุมคดียาเสพตดิ 

จังหวัด 
จ้านวนคดีการจับกุมยาเสพติด 

2557 2558 2559 
สกลนคร 4,499 2,693 2,856 
นครพนม 5,300 1,827 1,572 
มุกดาหาร 2,944 2,683 2,494 
กลุ่มจังหวัด 12,743 7,203 6,922 
ที่มา: จากหนังสือผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศส านักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ปี  

พ.ศ. 2557-2559 
ข๎อมูลสถิติการจับกุมคดียาเสพติดได๎ แบํงออกเป็นประเภทใหญํ ๆ 4 ประเภท ระหวํางปี พ.ศ.2557 -

2559 จับกุมได๎มากที่สุด คือ เมทแอมเฟตามีน กัญชาแห๎ง ไอซ์ พืชกระทํอม และเฮโรอีน ตามล าดับ 
ตาราง สถิติการจับกุมคดียาเสพตดิ ตามประเภทของยาเสพตดิ 

ประเภทของยาเสพติดที่จับกุม 2557 2558 2559 
เมทแอมเฟตามีน             12,032                6,396                6,669  
กัญชาแห๎ง                  631                   397                   480  
ไอซ ์                   54                    91                    28  
พืชกระทํอม                   46                    32                    26  
อื่น ๆ (เฮโรอีน)                    -                        1                     -    
ที่มา: ผลการปราบปรามยาเสพตดิทั่วประเทศส านักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพตดิ (ป.ป.ส.)  ปี พ.ศ.2557-2559 
 

7) โครงสร้างพ้ืนฐาน 
7.1) คมนาคม 

- การคมนาคมทางบก 

 โครงข่ายถนนในจังหวัดสกลนคร 

โครงขํายเส๎นทางคมนานาคมสายหลักท่ีส าคัญ ได๎แกํ เส๎นทางหมายเลข 22 เป็นเส๎นทางเชื่อมโยงจังหวัด
ตํางๆ ได๎แกํ อุดรธานี สกลนคร และนครพนม และสามารถใช๎เป็นเส๎นทางหลักติดตํอกรุงเทพมหานครโดยผําน
ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 2 และเส๎นทางหมายเลข 213 เป็นเส๎นทางเชื่อมโยงจังหวัดสกลนครกับจังหวัด
กาฬสินธุ์ และทางหลวงแผํนดินหมายเลข 223 สายสกลนคร-บ๎านต๎อง ที่เชื่อมระหวํางจังหวัดสกลนครกับอ าเภอ
ทางตอนใต๎ของจังหวัดนครพนม มีถนน รพช. เป็นทางเลี่ยงเมืองรอบนอก 

โครงข่ายถนนในจังหวัดนครพนม 

โครงขํายเส๎นทางคมนาคมสายหลักมีทางหลวงแผํนดินหมายเลข 22 เป็นเส๎นทางที่เชื่อมโยงจังหวัด
นครพนม-อุดรธานี และเป็นเส๎นทางหลักเข๎าสูํกรุงเทพมหานคร ส าหรับทางหลวงแผํนดินหมายเลข 212 เป็น
เส๎นทางท่ีเชื่อมโยงจังหวัดนครพนม กับจังหวัดหนองคาย และมุกดาหาร โครงขํายระบบถนนของเมืองนครพนม
เป็นรูปแบบระบบตารางสี่เหลี่ยม (Grid Pattern) โดยเฉพาะในบริเวณศูนย์กลางธุรกิจการค๎า(Central 
Business District, CBD) และมีเส๎นทาง 3 ทาง คือ ถนนนิตโย ซึ่งวางในแนวตะวันออก ตะวันตกและทางหลวง
แผํนดินหมายเลข 212 นี้มีลักษณะเป็นโครงขํายถนนแบบรัศมีออกจากจุดศูนย์กลาง (Radial Network) 
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โครงข่ายถนนในจังหวัดมุกดาหาร 

โครงขํายเส๎นทางคมนาคมสายหลักท่ีส าคัญ ได๎แกํ ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 212 เชื่อมตํอระหวําง
จังหวัดอุบลราชธานี มุกดาหาร นครพนม และหนองคาย มีทางหลวงแผํนดินหมายเลข 2034 เป็นถนนสายหลักที่
เชื่อมโยงระหวํางเมืองมุกดาหารกับอ าเภอข๎างเคียง และทางหลวงแผํนดินหมายเลข 2042 (ถนนมุกดาหาร-ค าชะอี) 
เป็นถนนสายหลักของอ าเภอเมืองมุกดาหารที่เชื่อมตํอกับจังหวัดกาฬสินธุ์ แบํงเป็นสายทางหนํวยรับผิดชอบแยกได๎ 
ดังนี้ 
 - เส๎นทางที่อยูํในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ได๎แกํ ทางหลวงหมายเลข 212 2034  2042  
2104  2277  2287  2292  2339 และ 2370 ซึ่งรวมระยะทางทั้งสิ้น 361.316 กิโลเมตร 

 - เส๎นทางท่ีอยูํในความรับผิดชอบของส านักงานทางหลวงชนบท ถํายโอนภารกิจให๎องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ในปี พ.ศ. 2546 จ านวน 70 สาย พ.ศ. 2547 จ านวน 33 สาย รวมระยะทางทั้งสิ้น 401.76 กิโลเมตร 
และยังมีโครงขํายทางหลวงชนบท กรมทางหลวง ที่อยูํในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร 
จ านวน 11 สาย ระยะทางรวมทั้งสิ้น 244.86 กิโลเมตร   

 - เส๎นทางที่องค์การบริหารสํวนจังหวัดมุกดาหารด าเนินการรับผิดชอบรวมทั้งสิ้น จ านวน 158 สาย 
แยกเป็นถนนคอนกรีต 48 สาย ลาดยาง 58 สาย ลูกรัง 52 สาย รวมระยะทาง ทั้งสิ้น 414.28 กิโลเมตร 

แผนภาพที่ 2 ระบบการคมนาคมขนส่งของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ 
 

 
 

- การคมนาคมทางอากาศ 

    ท่าอากาศยานสกลนคร ตั้งอยูํพิกัด ละติจูด 17 11  42.50580 ลองจิจูด 104 07 
07.05547 ระดับความสูง 160.4467 เมตร บนพ้ืนที่ 1,000 ไรํ มีขนาดทางวิ่ง 45 x 2,600 เมตร มีพ้ืนที่อาคาร
ผู๎โดยสาร 5,455 ตร.ม. การรองรับผู๎โดยสาร ขาออก/ขาเข๎า 250/250 คนตํอชม. พ้ืนที่ลาดจอดเครื่องบิน 
9,000 ตร.ม. มีเที่ยวบินให๎บริการเส๎นทางกรุงเทพฯ - สกลนคร - กรุงเทพฯ ทุกวัน วันละ 4 เที่ยว (ไป-กลับ) 
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ท่าอากาศยานนครพนม ตั้งอยูํที่พิกัด ละติจูด 17  23  07.22133 ลองจิจูด 104  38  
30.79611 ระดับความสูง 172.8580 เมตร บนพ้ืนที่ 4,500 ไรํ อาคารผู๎โดยสาร ขาเข๎า/ขาออก (คน/เที่ยว) : 
224/149 มีขนาดทางวิ่ง 45 x 2,500 เมตร มีพ้ืนที่อาคารผู๎โดยสาร 9,300 ตร.ม. การรองรับผู๎โดยสารขาออก/
ขาเข๎า 40๐/40๐ คนตํอชม. พ้ืนที่ลาดจอดเครื่องบิน 72,000 ตร.ม. มีเที่ยวบินให๎บริการเส๎นทางกรุงเทพฯ –
นครพนม - กรุงเทพฯ ในทุกวัน วันละ 4 เที่ยวตํอวัน (ไป-กลับ) 

ทั้งสองทําอากาศยานมีสายการบินให๎บริการทั้งหมด ๒ สายการบิน คือ สายการบินนกแอร์ และสาย
การบินไทยแอร์เอเชีย โดยมีเส๎นทางการบินมีเพียงเส๎นทางเดียวคือ กรุงเทพมหานคร(ดอนเมือง) 

จ านวนเที่ยวบินตั้งแตํเดือนมกราคม–ธันวาคม พ.ศ.2559 ทั้ง 2 ทําอากาศยานมีจ านวนเที่ยวบินรวม 
2 , 7 9 8  เ ที่ ย ว บิ น  จ า น ว น เ ที่ ย ว บิ น ข า อ อ ก ร ว ม  2 , 7 9 7  เ ที่ ย ว บิ น  แ ล ะ จ า น ว น ผู๎ โ ด ย ส า ร 
ขาเข๎า จ านวน 358,216 คน จ านวนผู๎โดยสารขาออก จ านวน 359,612 คน ซึ่งมีรายละเอียดการบินรายเดือน
ของทั้ง 2 ทําอากาศยานของกลุํมจังหวัด และตามสายการบินของทั้ง 2 บริษัท ดังตาราง  
 
ตาราง ข๎อมูลทําอากาศยานสกลนคร ปี พ.ศ.2559 

เดือน 
จ้านวนเท่ียวบิน ผู้โดยสาร (คน) ระวางสินค้า (กก.) จดหมาย/พัสดุ 

ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก น้าออก น้าเข้า น้าออก น้าเข้า 
มกราคม 125 125 15,999 16,719 14,264 1,151 0 0 
กุมภาพันธ ์ 108 108 14,106 14,031 16,027 2,008 0 0 
มีนาคม 67 67 10,718 10,974 3,345 9,943 0 0 
เมษายน 90 90 14,125 14,143 8,866 10,306 0 0 
พฤษภาคม 93 93 14,303 14,078 7,762 14,215 0 0 
มิถุนายน 117 117 13,923 13,757 6,738 16,512 0 0 
กรกฎาคม 124 124 15,201 15,171 6,700 13,307 0 0 
สิงหาคม 124 124 15,417 15,166 14,095 14,491 0 0 
กันยายน 120 120 14,178 14,015 9,228 13,113 0 0 
ตุลาคม 124 124 16,438 15,888 8,200 15,418 0 0 
พฤศจิกายน 120 120 14,661 14,362 25,198 15,806 0 0 
ธันวาคม 124 124 15,381 14,647 17,377 14,312 0 0 
รวม 1,336 1,336 174,450 172,901 137,800 140,582 0 0 
ที่มา: ส านักงานการบินพลเรือนแหํงประเทศไทย, 2559 
 
ตาราง ข๎อมูลทําอากาศยานนครพนม ปี พ.ศ.2559 

เดือน 
จ้านวนเท่ียวบิน ผู้โดยสาร (คน) ระวางสินค้า (กก.) จดหมาย/พัสดุ 

ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก น้าออก น้าเข้า น้าออก น้าเข้า 
มกราคม 124 124 14,908 16,628 0 26 0 0 
กุมภาพันธ ์ 116 116 14,916 15,017 0 0 0 0 
มีนาคม 124 124 15,144 15,534 0 0 0 0 
เมษายน 120 120 15,664 15,797 0 0 0 0 
พฤษภาคม 125 125 16,378 16,086 0 0 0 0 
มิถุนายน 120 119 13,729 13,909 0 0 0 0 
กรกฎาคม 124 124 15,058 15,198 0 0 0 0 
สิงหาคม 121 121 14,386 14,716 0 0 0 0 
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ตาราง ข๎อมูลทําอากาศยานนครพนม ปี พ.ศ.2559 

เดือน 
จ้านวนเท่ียวบิน ผู้โดยสาร (คน) ระวางสินค้า (กก.) จดหมาย/พัสดุ 

ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก น้าออก น้าเข้า น้าออก น้าเข้า 
กันยายน 120 120 13,573 13,523 0 0 0 0 
ตุลาคม 124 124 18,093 17,827 0 0 0 0 
พฤศจิกายน 120 120 15,878 16,264 151 5 0 0 
ธันวาคม 124 124 17,588 16,212 0 0 0 0 
รวม 1,462 1,461 185,315 186,711 151 31 0 0 
ที่มา: ส านักงานการบินพลเรือนแหํงประเทศไทย, 2559 
 
ตาราง สถิติเท่ียวบินของทําอากาศยานสกลนคร ปี พ.ศ.2559 

สายการบิน 
จ้านวนเที่ยวบิน ผู้โดยสาร ระวางสินค้า (กก.) จดหมาย/พัสด ุ

ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก น้าออก น้าเข้า น้าออก น้าเข้า 
MJETS LIMITED 
(MIN) 

1 1 3 6 0 0 0 0 

NOK AIR (NOK) 969 969 126,803 123,591 114,313 140,582 0 0 
THAI AIR ASIA (AIQ) 366 366 47,644 49,304 23,669 0 0 0 
รวม 1,336 1,336 172,901 172,901 137,800 140,582 0 0 

 
ตาราง สถิติเท่ียวบินของทําอากาศยานนครพนม ปี พ.ศ.2559 

สายการบิน 
จ้านวนเที่ยวบิน ผู้โดยสาร ระวางสินค้า (กก.) จดหมาย/พัสด ุ

ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก น้าออก น้าเข้า น้าออก น้าเข้า 
NOK AIR (NOK) 728 727 81,147 80,377 151 31 0 0 
THAI AIR ASIA 
(AIQ) 

734 734 104,168 106,334 0 0 0 0 

รวม 1,462 1,461 185,315 186,711 15 31 0 0 
 

  - การคมนาคมทางน้้า 

การคมนาคมทางน้ าสํวนใหญํในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการใช๎แมํน้ าโขงในการสัญจร และค๎าขาย
ขนสํงสินค๎า โดยมีเรือยนต์ข๎ามฟากระหวํางประเทศไทยกับประเทศลาวที่ดํานศุลกากรอ าเภอเมืองนครพนม 
เมืองมุกดาหาร จุดผํอนปรนที่อ าเภอธาตุพนม และอ าเภออ่ืนๆ ที่มีเขตติดตํอกับแมํน้ าโขง ดังนี้ 

(1) ทําเทียบเรือนครพนม บ๎านเวินพระบาท ต าบลเวินพระบาท อ าเภอทําอุเทน ใช๎เพ่ือขนสํงสินค๎าและ
แพขนานยนต์ เป็นทําเรือรองรับเรือขนาดไมํเกิน 500 ตันกรอสส์ 

(2) ทําเทียบเรือบ๎านแพง บ๎านโพธิ์ไทร ต าบลไผํล๎อม อ าเภอบ๎านแพง ใช๎เพ่ือขนสํงสินค๎าและแพขนาน
ยนต์ เป็นทําเรือรองรับเรือขนาดไมํเกิน 500 ตันกรอสส์ 

(3) ทําเทียบเรือสินค๎าธาตุพนม ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม ใช๎เพ่ือโดยสารและขนสํงสินค๎า เป็น
ทําเรือรองรับเรือขนาดไมํเกิน 20 ตันกรอสส์ 

(4) ทําเทียบเรือบ๎านหนาดทํา อ าเภอเมืองนครพนม ใช๎เพ่ือโดยสารและขนสํงสินค๎า เป็นทําเรือรองรับ
เรือขนาดไมํเกิน 20 ตันกรอสส์ 

(5) ทําเทียบเรือทําข๎ามเทศบาลเมืองมุกดาหาร ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ใช๎เพ่ือ
ขนสํงคนและสินค๎าจากทําเรือมุกดาหาร ไปยังทําเรือสะหวันนะเขต  
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แผนภาพที่ 3 ท่าเรือที่ส้าคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 
 

 
- การคมนาคมทางราง 

ในปัจจุบันจังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหารยังไมํมีการ
คมนาคม ระบบราง ซึ่งหากต๎องการเดินทางมายังจังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร โดย
ระบบรางจะต๎องไปใช๎บริการที่จังหวัดอุดรธานี หรือที่จังหวัดขอนแกํน 

- โครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างประเทศ 

การคมนาคมขนสํงและเส๎นทางเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ๎านที่ผํานกลุํมจังหวัด มี
การพัฒนาเส๎นทางคมนาคมขนสํงตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) หรือเส๎น 
R9 สายเมาะละ แหมํง-เมียวดี-แมํสอด-พิษณุโลก-ขอนแกํน-กาฬสินธุ์-มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-ดองฮา-เว๎-
ดานังที่เชื่อมตํอเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขงให๎เป็นหนึ่งเดียวทั้งด๎านการค๎าและการ
ลงทุนและท าให๎โครงขํายคมนาคมของพ้ืนที่สมบูรณ์มากข้ึน 

ตารางที่ 27 แสดงระยะทางของถนนตามแนว East-West Economic Corridor 
ประเทศ ระยะทาง (ก.ม.) สัดส่วน (%) 

เมียนมําร ์ 170 11 
ไทย 807 54 
สปป.ลาว 239 16 
เวียดนาม 276 19 
รวม 1,492 100 

แผนภาพที่ 4 แนว East-West Economic Corridor ในประเทศไทย 
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  โดยเส๎นทางนี้เชื่อมโยงประเทศไทยกับ สปป.ลาว ที่จังหวัดมุกดาหารโดยผํานสะพานมิตรภาพ 2 เป็น
เส๎นทางเศรษฐกิจสายใหมํ (ไทย-ลาว-เวียดนาม) ท าให๎การค๎าระหวํางประเทศเพ่ิมขึ้นอยํางรวดเร็วโดยเฉพาะ
อยํางยิ่งการค๎าโดยการขนสํงทางบกชํวยลดต๎นทุนการขนสํงสินค๎าให๎สามารถแขํงขันได๎และจะขยายผลไปสูํ
ประเทศจีนและญี่ปุุน ซึ่งจะได๎รับผลประโยชน์สูงมาก เนื่องจากสามารถขนสํงสินค๎าจากประเทศไทยผําน
ประเทศลาวไปสูํทําเรือน้ าลึกที่เมืองดานังออกทางทะเลจีนใต๎สูํประเทศไต๎หวันญี่ปุุนและเกาหลีใต๎ได๎โดยมี
ระยะทางสั้นกวําและใช๎เวลาน๎อยกวําการสํงออกทางชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) อันจะ
สํงเสริมให๎มีการขยายปริมาณและประสิทธิภาพของการค๎าชายแดนและการค๎าผํานแดนเพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะ
จังหวัดมุกดาหารจะมีบทบาทเป็นประตูสูํอินโดจีนนอกจากนั้นในกลุํมจังหวัดยังมีการขนสํงรูปแบบตํางๆเพ่ือ
เชื่อมโยงกับภูมิภาคอ่ืนๆ 
 

แผนภาพที่ 5 โครงข่ายเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศ 
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สะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร –สะหวันนะเขต)เป็นสะพานข๎ามแมํน้ าโขง เชื่อมตํอจังหวัดมุกดาหาร
ของประเทศไทย เข๎ากับแขวงสะหวันนะเขตของประเทศลาว เป็นสํวนหนึ่งของเส๎นทางเศรษฐกิจตะวันตกตะวันออก
ซึ่งเริ่มจากพมํา ผําน ไทย ลาวและสิ้นสุดที่เวียดนาม ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการพัฒนาลุํมแมํน้ าโขงของธนาคาร
การพัฒนาแหํงเอเชีย ซึ่งมีความยาวทั้งหมด 1,600 เมตร มีความกว๎าง 12 เมตร และมีชํองการจราจร 2 ชํอง
มูลคําการกํอสร๎างประมาณ 70 ล๎านดอลลาร์สหรัฐ โดยแหลํงทุนในการกํอสร๎างเป็นเงินกู๎ยืมดอกเบี้ยต่ าจากรัฐบาล
ญี่ปุุนให๎กับรัฐบาลลาว 4,011 ล๎านเยน และให๎กับรัฐบาลไทย 4,079 ล๎านเยน ใช๎เวลากํอสร๎างตั้งแตํเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2546 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 

 
ภาพ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหํงที่ 2 (มุกดาหาร–สะหวันนะเขต) 

 

สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม – ค้าม่วน) เป็นสะพานที่เชื่อมตํอระหวํางประเทศไทย (นครพนม) กับ
ประเทศลาว (ค ามํวน) พ้ืนที่ฝั่งไทย ที่บ๎านห๎อม ต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ฝั่ง
ลาวอยูํที่บ๎านเวินใต๎ เมืองทําแขก แขวงค ามํวนใช๎งบประมาณกํอสร๎างจากรัฐบาลไทยทั้งสิ้น 1,723 ล๎านบาท มี
ระยะเวลาการกํอสร๎างรวม 900 วัน แล๎วเสร็จในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เป็นเส๎นทางการคมนาคมขนสํง
ด๎านการค๎า และการทํองเที่ยวเชื่อมโยงจากประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม และภาคใต๎ของ
ประเทศจีน ซึ่งมีความยาวรวม 780 เมตร ความกว๎างสะพาน 13 เมตร และมีชํองจราจร 2 เพ่ือเป็นการรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2015 

 
ภาพ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหํงที่ 3 (นครพนม–ค ามํวน) 
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https://th.wikipedia.org/wiki/พ.ศ._2554
https://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศไทย
https://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศลาว
https://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศเวียดนาม
https://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศจีน
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7.2) ประปา 
จ านวนครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช๎มีการเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2560 มีจ านวน

อยูํที่ 92,026ครัวเรือน ซึ่งจังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดที่มีจ านวนครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช๎มากที่สุด อยูํที่ 40,645
ครัวเรือน ในขณะที่จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดที่มีครัวเรือนมีน้ าใช๎น๎อยที่สุด อยูํที่ 15,294 ครัวเรือน 
ตารางที ่28 จ้านวนครัวเรือนที่มีน้้าประปาใช้ในปี พ.ศ. 2558 - 2560 

จังหวัด / กลุ่มจังหวัด 
จ้านวนครัวเรือนที่มีน้้าประปาใช ้

2558 2559 2560 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 86,286 89,249 92,026 

นครพนม 33,675 34,675 36,087 

มุกดาหาร 14,602 15,114 15,294 

สกลนคร 38,009 39,460 40,645 

 
7.3) ไฟฟ้า 

จ านวนครัวเรือนที่เข๎าถึงไฟฟูามีการเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2560 มีจ านวน
อยูํที่ 648,571 ครัวเรือน ซึ่งจังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดที่มีจ านวนครัวเรือนที่เข๎าถึงไฟฟูามากที่สุด อยูํที่ 334,123 
ครัวเรือน ในขณะที่จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดที่มีครัวเรือนที่เข๎าถึงไฟฟูาน๎อยที่สุด อยูํที่ 102,562 ครัวเรือน 

ตารางที ่29 แสดงจ้านวนครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2557 - 2559 

จังหวัด / กลุ่มจังหวัด 
จ้านวนครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า 

2558 2559 2560 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 615,023 632,371 648,571 

นครพนม 200,826 206,580 211,886 

มุกดาหาร 97,431 100,297 102,562 

สกลนคร 316,766 325,494 334,123 

 
7.4) อินเตอร์เน็ต 

จ านวนผู๎ใช๎อินเตอร์เน็ตมีการเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวน
อยูํที่ 603,111 ราย จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดที่มีผู๎ใช๎อินเตอร์เน็ตมากที่สุด อยูํที่ 287,134 ราย ในขณะที่จังหวัด
มุกดาหาร เป็นจังหวัดที่มีผู๎ใช๎อินเตอร์เน็ตน๎อยที่สุด อยูํที่ 119,357 ราย 

ตารางที ่30 แสดงจ้านวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในปีพ.ศ. 2557 – 2559 

จังหวัด / กลุ่มจังหวัด 
จ้านวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 

2558 2559 2560 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 456,563 478,740 603,111 

นครพนม 141,553 158,160 196,620 

มุกดาหาร 92,389 94,904 119,357 

สกลนคร 222,621 225,676 287,134 
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8) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8.1) แหล่งน้้า 

1) สภาพแหล่งน้้าธรรมชาติโดยทั่วไปในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 

หนองหาร เป็นแหลํงน้ าธรรมชาติขนาดใหญํ มีน้ าตลอดปี บริเวณที่ตั้งหนองหารเป็นบริเวณที่ต่ าสุดของแอํง
สกลนคร  มีพ้ืนที่ผิวน้ าประมาณ 123 ตารางกิโลเมตร  มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง ประมาณ 158 เมตร     มี
ความลึกเฉลี่ย ประมาณ 2.00 เมตร มีล าน้ าพุงเป็นล าน้ าสายหลักที่ไหลลงสูํหนองหาร มีน้ าไหลตลอดปี และยังมี     ล า
น้ าที่เกิดจากเทือกเขาภูพานและเนินสูง รอบๆ หนองหาร อีก 13 สาย ไหลลงสูํหนองหาร แตํมีน้ าเฉพาะในฤดู        น้ า
หลาก  มีเกาะแกํงมากมาย  ปัจจุบันหนองหารเป็นแหลํงประมงน้ าจืดที่ใหญํที่สุดของจังหวัดและยังเป็นสถานที่
เพาะพันธุ์ปลาน้ าจืดของกรมประมงด๎วย   

ล้าน้้าสงคราม เป็นล าน้ าคํอนข๎างใหญํ มีปริมาณน้ ามาก ต๎นก าเนิดจากเทือกเขาภูพานในเขตอ าเภอสํอง
ดาว ไหลผํานอ าเภอสวํางแดนดิน อ าเภออากาศอ านวย ไปบรรจบล าน้ าโขง ที่อ าเภอทําอุเทน จังหวัดนครพนม        
มีความยาวประมาณ 180 กิโลเมตร 

 ล้าน้้าพุง ต๎นน้ าเกิดจากเทือกเขาภูพาน ในเขตอ าเภอกุดบาก  ชํวงตอนต๎นน้ าพ้ืนที่คํอนข๎างชัน ท าให๎มี
น้ าตกอยูํหลายแหํง ล าน้ าพุงไหลผําน ท๎องที่อ าเภอกุดบากลงสูํเขื่อนน้ าพุงของการไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย 
ความจุ 165 ล๎านลูกบาศก์เมตร ไหลผําน อ าเภอภูพาน อ าเภอเตํางอย อ าเภอโคกศรีสุพรรณ แล๎วไหลลงสูํหนองหาน
ที่บ๎านดอนยาง อ าเภอเมืองฯ มีความยาว ประมาณ 90 กิโลเมตร  
 ล้าน้้ายาม เป็นล าน้ าขนาดเล็ก ต๎นน้ าเกิดจากเทือกเขาภูพานในเขตอ าเภอวาริชภูมิ ไหลผํานอ าเภอสํองดาว 
อ าเภอสวํางแดนดิน อ าเภอเจริญศิลป์ อ าเภอวานรนิวาส อ าเภอพรรณานิคม และอ าเภออากาศอ านวย แล๎วไหลไป
บรรจบล าน้ าสงคราม มีความยาว ประมาณ 70 กิโลเมตร  
 ล้าน้้าห้วยปลาหาง เป็นล าน้ าขนาดเล็กต๎นน้ าอยูํในเขตอ าเภอวาริชภูมิ ไหลผํานอ าเภอสวํางแดนดิน 
อ าเภอพังโคน และไปบรรจบล าน้ าอูน ในเขตอ าเภอพรรณานิคม  มีความยาวประมาณ 65 กิโลเมตร  
 ล้าน้้าอูน เป็นล าน้ าขนาดกลาง ต๎นน้ าเกิดจากเทือกเขาภูพาน ในเขตอ าเภอกุดบากและอ าเภอนิคมน้ าอูน 
ไหลลงสูํเขื่อนน้ าอูน ซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญํที่สุดของจังหวัดสกลนคร สามารถเก็บกักน้ าได๎ 520 ล๎านลูกบาศก์เมตร 
แล๎วไหลผําน อ าเภอวาริชภูมิ อ าเภอพังโคน  อ าเภอพรรณานิคม อ าเภอเมือง ฯ ไปบรรจบล าน้ าสงครามในเขต
อ าเภอกุสุมาลย์ และมีบางสํวนที่เป็นสาขาไหลลงสูํหนองหาร เป็นล าน้ าที่ ได๎พัฒนาเพ่ือให๎เกิดประโยชน์              
ทางการเกษตรมากที่สุด เนื่องจากมีปริมาณน้ ามากไหลผํานพ้ืนที่ราบ ซึ่งเป็นแหลํงอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดสกลนคร
ได๎มีการพัฒนาให๎มีการกระจายน้ าชลประทานในระดับแปลงนา  การจัดรูปที่ดิน  พื้นที่ประมาณ  164,574 ไรํ     
เขตพ้ืนที่อ าเภอพังโคน อ าเภอพรรณานิคม และอ าเภอเมืองสกลนคร นอกจากจะมีการสํงเสริมให๎เกษตรกรท านาตาม
ฤดูกาลแล๎ว ยังมีการสํงเสริมให๎เกษตรกรปลูกพืชในชํวงฤดูแล๎ง ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนครท าให๎
เศรษฐกิจของจังหวัดสกลนครมีมูลคําสูงมาก   
 ล้าน้้าก่้า เป็นล าน้ าขนาดเล็ก ต๎นน้ าเกิดจากหนองหาร ไหลไปทางด๎านทิศตะวันออกของ    หนองหาร ผําน
อ าเภอโพนนาแก๎ว อ าเภอเมืองฯ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ อ าเภอนาแก แล๎วไปบรรจบล าน้ าโขง ที่อ าเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม มีความยาวประมาณ 80 กิโลเมตร 

2) สภาพแหล่งน้้าธรรมชาติโดยทั่วไปในพื้นที่จังหวัดนครพนม 

แม่น้้าโขง มีแหลํงก าเนิดจากประเทศจีนเป็นเส๎นกันเขตแดนระหวํางประเทศไทยกับประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยถือรํองน้ าลึกเป็นแนวเขตเป็นแมํน้ าขนาดใหญํที่มีความลึกและยาว
มาก มีปริมาณน้ าไหลมากตลอดปีไหลผํานอ าเภอบ๎านแพง อ าเภอทําอุเทน อ าเภอเมืองนครพนม และอ าเภอ
ธาตุพนม เป็นระยะทางประมาณ 153 กิโลเมตร แล๎วไหลลงไปทางใต๎ผํานจังหวัดมุกดาหารอุบลราชธานี เข๎าสูํ



    แผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
 

 
1-39 

ประเทศสาธารณรัฐกัมพูชาและออกสูํทะเลที่ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจึงนับได๎วําเป็นแมํน้ าส าคัญ
ทั้งทางเกษตร เศรษฐกิจและการเมืองของจังหวัดนครพนม 

แม่น้้าสงคราม  มีต๎นก าเนิดจากเทือกเขาภูพานเขตอ าเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี มีความยาว
ทั้งสิ้นประมาณ 420 กิโลเมตรที่เกิดจากการรวมตัวของล าน้ าสาขาหลายสายจากปุาดงพันนา–ปุาดง พระเจ๎า
อุทยานแหํงชาติภูผาเหล็ก อ าเภอสํองดาว จังหวัดสกลนคร รวมถึงฝั่งตะวันตกของตาดภูวง บริเวณเขาลาดต่ า
ขอบภูพานแมํน้ าสงครามจะไหลขึ้นทิศเหนือผํานอ าเภอหนองหานอ าเภอบ๎านดุงจังหวัดอุดรธานีและเฉียดเข๎าไป
ในเขตอ าเภอบ๎านมํวง อ าเภอค าตากล๎า จังหวัดสกลนคร จากนั้นเปลี่ยนทิศทางไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎ผําน
อ าเภอพรเจริญ อ าเภอเซกาจังหวัดหนองคายแล๎ววกไปทางทิศตะวันออกเข๎าเขตอ าเภอศรีสงครามผํ านต าบล
สามผงทําบํอสงคราม นาเดื่อ ไปออกแมํน้ าโขงไหลตลอดปีจึงมีความส าคัญไมํน๎อยในด๎าน การเพาะปลูกและ    
น้ ากินน้ าใช๎ของชาวนครพนมนอกจากนี้แมํน้ าสงครามยังมีล าน้ าสาขาสายหลักหลายสาย เชํน  ล าน้ าหาม ล าน้ า
อูน  ล าน้ าเมา ล าน้ าซาง โดยมีภูทอกภูสิงห์ภูลังกาและเทือกเขาภูพานด๎านทิศเหนือเป็นแนวบังคับ 

 ล้าน้้าก่้า มีต๎นก าเนิดจากเทือกเขาภูพานในเขตจังหวัดสกลนครไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎ผํานเข๎า
จังหวัดนครพนม ผํานอ าเภอนาแก อ าเภอปลาปาก อ าเภอเรณูนครเป็นระยะทางยาวประมาณ 60 กิโลเมตร    
แล๎วไหลลงสูํแมํน้ าโขงทางตอนใต๎ที่บ๎านน้ าก่ า อ าเภอธาตุพนม 

 ล้าน้้าอูน มีต๎นก าเนิดที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร เป็นเส๎นแบํงเขตระหวํางอ าเภอ ทําอุเทนกับอ าเภอ
ศรีสงคราม ไหลทางทิศเหนือผํานเข๎าจังหวัดนครพนม ในท๎องที่อ าเภอนาหว๎า และอ าเภอศรีสงครามแล๎วไหลลง
สูํแมํน้ าสงครามที่อ าเภอศรีสงคราม 

 ล้าน้้ายาม  มีต๎นก าเนิดที่จังหวัดสกลนคร ไหลผํานอ าเภอศรีสงครามมาบรรจบกับล าน้ าสงครามที่บ๎าน
ปากยาม ต าบลสามผง อ าเภอธาตุพนม และยังมีล าห๎วย และหนองบึงตํางๆที่ส าคัญ สามารถพัฒนาแหลํงน้ า
เหลํานี้มาใช๎ประโยชน์ได ๎เชํน 

- หนองญาติ เป็นหนองน้ าประวิติศาสตร์ หรือหนองหาน 2 เป็นที่พักผํอนหยํอนใจอยูํริมถนนคนละ
ฟากกับหนองญาต ิบนถนนสายนครพนม - นาแก หํางจากตัวจังหวัดเพียง 6 กิโลเมตร 

          - ล าหวยบังกอ มีต๎นก าเนิดในเขตปุาสงวนแหํงชาติ ท๎องที่ต าบลกุรุค ุไหลผํานต าบลกุรุคุ  
บ๎านผึ้งหนองญาต ิแล๎วไหลลงสูํแมํน้ าโขงที่ต าบลทําค๎อ มีความยาวประมาณ 50 กิโลเมตร 

          - ล าห๎วยบัวฮวก มีต๎นน้ าก าเนิดในเขตต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก ไหลผํานต าบลค าเตย ต าบลบ๎าน
กลางมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร 

          - ล าห๎วยบังขนัง ต๎นก าเนิดจากห๎วยหินชะแนนในเขตอ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนครถึงฤดูแล๎งน้ าจะ
ลดลงมาก บางตอนจะแห๎งเหือด ถึงฤดูฝนน้ าจะไหลเชี่ยวลงสูํล าน้ าที่บ๎านปากบังต าบลพิมานอ าเภอนาแกและ
ยังมีล าน้ ายมห๎วยลังกาห๎วยทวยห๎วยบํอห๎วยหนองเขา ห๎วยกระเบา หนองไชยวานหนองสาหรํายล าน้ าเมา ห๎วย
เซกาใหญํ เป็นต๎นแหลํงน้ าดังกลําวนี้มีความส าคัญตํอเศรษฐกิจและความเป็นอยูํของประชาชนในท๎องถิ่นเป็น
อยํางมาก 

3) สภาพแหล่งน้้าธรรมชาติโดยทั่วไปในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร 

 แม่น้้าโขง ไหลผํานเขตจังหวัดมุกดาหาร เป็นแหลํงน้ าที่ชาวบ๎านได๎อาศัยน้ าเพ่ือการด ารงชีวิต ถือเป็น
สายน้ าหลักของจังหวัด มีระบบการไหลของน้ าตามธรรมชาติ มีความกว๎างของล าน้ า มีเกาะแกํงเป็นภาพรวมที่
สวยงามตามธรรมชาติ หาดทรายริมฝั่งแมํน้ าโขงจะเป็นทรายทองที่สวยงาม มีเกร็ดสีทองระยิบระยับ มีลานทรายยื่น
ออกไปกลางแมํน้ าที่บ๎านชะโนด และบ๎านพาลุกา อ าเภอหว๎านใหญํ  สาขาของล าน้ าโขง ในเขตจังหวัดมุกดาหารมีอยูํ
สี่สายที่ส าคัญคือ 
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 ห้วยชะโนดอยูํทางทิศเหนือของจังหวัด ต๎นน้ าเกิดจากเทือกเขาภูพาน ในเขตอ าเภอดงหลวง ไหลผําน
อ าเภอดงหลวงไปทางทิศตะวันออกไปบรรจบแมํน้ าโขง ทางตอนใต๎ของกิ่งอ าเภอหว๎านใหญํ มีความยาวประมาณ 53 
กิโลเมตร 

 ห้วยบางทรายอยูํทางตอนเหนือของจังหวัด มีต๎นก าเนิดจากเทือกเขาภูพานในเขตอ าเภอดงหลวง ไหลผําน
ทางตอนใต๎ของอ าเภอดงหลวง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎ไปบรรจบแมํน้ าโขงทางตอนเหนือของอ าเภอเมือง ฯ มี
ความยาวประมาณ 170 กิโลเมตร 

 ห้วยมุกมีต๎นก าเนิดจากเทือกเขาภูพานทางทิศตะวันตกในเขตอ าเภอค าชะอี แล๎วไหลไปทางทิศตะวันออก
ผํานอ าเภอเมืองฯ ไปบรรจบแมํน้ าโขง มีความยาวประมาณ 126 กิโลเมตร 

 ห้วยบังอ่ีอยูํทางตอนใต๎ของพ้ืนที่จังหวัด มีต๎นก าเนิดจากเทือกเขาภูพานทางทิศตะวันตกในเขตอ าเภอ
หนองสูง แล๎วไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎ ผํานเขตอ าเภอนิคมค าสร๎อยไปทางทิศตะวันออก ไปบรรจบแมํน้ าโขง
ในเขตอ าเภอดอนตาล มีความยาวประมาณ 145 กิโลเมตร 

กลุํมจังหวัดมีอํางเก็บน้ าขนาดใหญํในพ้ืนที่กลุํมจังหวัด 2 แหํง คือ เขื่อนน้ าอูน และเข่ือน 
น้ าพุง ซึ่ง 2 เขื่อนนี้สามารถเก็บกักน้ าได๎สูงสุดประมาณ 980 ล๎านลูกบาศก์เมตร 
 
ตาราง ข๎อมูลปริมาณความจุทีเ่ก็บกักน้ าของอํางเก็บน้ าขนาดใหญํในพ้ืนท่ีกลุํมจังหวัด 

แหล่งเก็บน้้า ปริมาณน้้าเก็บกักน้้าปกติ (ล้าน ลบ.ม.) ปริมาณน้้าเก็บกักน้้าสูงสุด (ล้าน ลบ.ม.) 
น้ าอูน 520 780 
น้ าพุง 165 200 
ที่มา: ศูนย์ประมวลวิเคราะหส์ถานการณ์น้ า กรมชลประทาน  
 

 
ภาพ ปริมาตรน้ าในอํางเก็บน้ าอูน จังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ.2560 
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ภาพปริมาตรน้ าในอํางเก็บน้ าพุง จังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ.2560 

กลุํมจังหวัดมีอํางเก็บน้ าขนาดกลางในพ้ืนที่กลุํมจังหวัด 58 แหํง ซึ่งจังหวัดสกลนคร มีจ านวน 29 
แหํง จังหวัดนครพนม จ านวน 12 แหํง และจังหวัดมุกดาหาร จ านวน 17 แหํง 

 
ตาราง สรุปสภาพน้ าในอํางเก็บน้ าขนาดกลาง ปี พ.ศ.2559 

ล้าดับ อ่างเก็บน้้า จังหวัด 
ความจุ รนก. 
(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาณน้้า รนก. ต้่าสุด 
(ล้าน ลบ.ม.) 

1 อํางฯ ภูเพ็ก อ.พรรณานิคม สกลนคร 2.7 0.175 
2 อํางฯ ห๎วยเดียก อ.เมือง สกลนคร 4 0.24 
3 อํางฯ ห๎วยโทห๎วยยาง อ.โคกศรีสพุรรณ สกลนคร 7.75 0.7 
4 อํางฯ ห๎วยหวด อ.เตํางอย สกลนคร 21 1.29 
5 อํางฯ ห๎วยโปุง อ.พังโคน  สกลนคร 1.63 0.38 
6 อํางฯ ห๎วยกระเฌอ อ.กุดบาก สกลนคร 8.99 0.7 
7 อํางฯ ห๎วยโทง อ.วานรนิวาส สกลนคร 7.6 0.04 
8 อํางฯ ห๎วยทรายสวําง อ.สวํางแดนดิน  สกลนคร 1.1 0.122 
9 อํางฯ ห๎วยก๎านเหลือง อ.สํองดาว สกลนคร 5.9 0.52 
10 อํางฯ ห๎วยขี้หิน อ.ภูพาน สกลนคร 4 0.55 
11 อํางฯ ห๎วยค า อ.วานรนิวาส สกลนคร 6.5 0.4 
12 อํางฯ ห๎วยซวง อ.วานรนิวาส สกลนคร 6 0.4 
13 อํางฯ ห๎วยรังแร๎ง อ.บ๎านมํวง สกลนคร 2.2 0.2 
14 อํางฯ ห๎วยหินแตก อ.พรรณานิคม สกลนคร 1.5 0.15 
15 อํางฯ ห๎วยน้ าบํอ อ.เมือง สกลนคร 2.2 0.15 
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ตาราง สรุปสภาพน้ าในอํางเก็บน้ าขนาดกลาง ปี พ.ศ.2559 

ล้าดับ อ่างเก็บน้้า จังหวัด 
ความจุ รนก. 
(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาณน้้า รนก. ต้่าสุด 
(ล้าน ลบ.ม.) 

16 อํางฯ ห๎วยแข๎ อ.ภูพาน สกลนคร 3.8 0.225 
17 อํางฯ ห๎วยนาอําง อ.เตํางอย สกลนคร 1.82 0.16 
18 อํางฯ น้ าซับค าโรงสี อ. บ๎านมํวง สกลนคร 2 0.5 
19 อํางฯ บ๎านดงมะไฟ อ. บ๎านมํวง สกลนคร 1 0.1 
20 อํางฯ ห๎วยทราย อ. โคกศรสีุพรรณ สกลนคร 1.5 0.003 
21 อํางฯ ห๎วยทรายขมิ้น อ.เมือง สกลนคร 2.4 0.118 
22 อํางฯ ห๎วยค าบากน๎อย อ.สวํางแดนดิน  สกลนคร 4 0.495 
23 อํางฯ ห๎วยหินชะแนนใหญํ อ.กุสุมาลย ์ สกลนคร 12.5 0.17 
24 อํางฯ ห๎วยค าผักหนาม อ.บ๎านมํวง  สกลนคร 2.91 0.44 
25 อํางฯ โคกภูใหมํ 2 อ.ภูพาน สกลนคร 1 0.12 
26 อํางฯ ห๎วยเคลิม้ อ.เมือง สกลนคร 1.5 0.11 
27 อํางฯ ห๎วยเรือ อ.เมือง สกลนคร 2.9 0.15 
28 อํางฯ ห๎วยอําง อ.เมือง สกลนคร 1.5 0.12 
29 อํางฯ ห๎วยทรายตอนบน 1 อ.เมือง สกลนคร 2.1 0.27 
30 อํางฯ ห๎วยหินชะแนน นครพนม 2.4 0.125 
31 อํางฯ ห๎วยผักดอก นครพนม 2.8 0.3 
32 อํางฯ ห๎วยก๎านเหลือง นครพนม 7.408 0.03 
33 อํางฯ ห๎วยศรีคณุ นครพนม 2.312 0.03 
34 อํางฯ บ๎านดงน๎อย นครพนม 5.2 0.25 
35 อํางฯ ห๎วยแคน นครพนม 11.014 0.03 
36 อํางฯ ห๎วยส๎มโฮง นครพนม 3.12 0.03 
37 อํางฯ บุํงหมากโมง นครพนม 2.19 0.42 
38 อํางฯ ห๎วยนางออ นครพนม 3.3 0.45 
39 อํางฯ ห๎วยกกคูณ นครพนม 2 0.08 
40 อํางฯ ห๎วยกะเบา นครพนม 5.07 0.4 
41 อํางฯ ห๎วยวังมํวง นครพนม 1.5 0.03 
42 อํางฯ ห๎วยขี้เหล็ก มุกดาหาร 23.7 2 
43 อํางฯ ห๎วยชะโนด มุกดาหาร 18.4 0.65 
44 อํางฯ ห๎วยมุก มุกดาหาร 4.9 0.2 
45 อํางฯ ห๎วยหินลับ มุกดาหาร 4 0.5 
46 อํางฯ ห๎วยไร ํ มุกดาหาร 2.8 0.11 
47 อํางฯ ห๎วยไผ ํ มุกดาหาร 10.5 0.8 
48 อํางฯ ห๎วยพ ุ มุกดาหาร 4.5 0.7 
49 อํางฯ ห๎วยพุง มุกดาหาร 4 0.85 
50 อํางฯ ห๎วยทา มุกดาหาร 2.23 0.53 
51 อํางฯ ห๎วยหอย มุกดาหาร 2 0.3 
52 อํางฯ ห๎วยขี้เหล็ก (ตอนบน) มุกดาหาร 1.2 0 
53 อํางฯ ห๎วยไร2ํ มุกดาหาร 2.68 0.3 
54 อํางฯ ห๎วยแคน มุกดาหาร 2.1 0.09 
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http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv245/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv247/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv455/2017-01-01/2017-12-04
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ตาราง สรุปสภาพน้ าในอํางเก็บน้ าขนาดกลาง ปี พ.ศ.2559 

ล้าดับ อ่างเก็บน้้า จังหวัด 
ความจุ รนก. 
(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาณน้้า รนก. ต้่าสุด 
(ล้าน ลบ.ม.) 

55 อํางฯ ห๎วยหมากไฟ มุกดาหาร 1.5 0.3 
56 อํางฯ ห๎วยขาหน๎า มุกดาหาร 1.7 0.51 
57 อํางฯ ห๎วยไม๎ดู ํ มุกดาหาร 1.7 0 
58 อํางฯ ห๎วยหินลาด มุกดาหาร 1.7 0 

ที่มา: ศูนย์ประมวลวิเคราะหส์ถานการณ์น้ า กรมชลประทาน, 2560 
 

ในปี พ.ศ.2558 มีจ านวนแหลํงน้ า 373 แหํง ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ.2556 ที่มีจ านวน 202 แหํง สํวน
ใหญํเป็นอํางเก็บน้ าจ านวน 246 แหํง รองลงมาเป็นฝายคอนกรีตจ านวน 118 แหํง และสระและหนอง จ านวน 
9 แหํง ตามล าดับ ดังตารางตํอไปนี้ 
 
ตาราง ประเภทแหลํงน้ าในกลุํมจงัหวัด (แหํง) 

จังหวัด ปี อ่างเก็บน้้า ฝายคอนกรีต สระ หนอง รวม 

สกลนคร 
2556 160 78 1 239 
2557 160 78 1 239 
2558 164 79 1 244 

นครพนม 
2556 209 - - 209 
2557 209 - - 209 
2558 2 5 8 15 

มุกดาหาร 
2556 86 41 - 127 
2557 86 41 - 127 
2558 80 34 - 144 

กลุ่มจังหวัด 
2556 455 119 1 575 
2557 455 119 1 575 
2558 246 118 9 373 

ที่มา: สถิติจังหวัดในกลุํมจังหวัด, 2560 
   

ในปี พ.ศ.2558 ปริมาณน้ าที่เก็บเฉลี่ยทั้งปีของประเภทแหลํงน้ าของกลุํมจังหวัด 1,118.50 ล๎าน
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสํวนใหญํเป็นปริมาณน้ าในอํางเก็บน้ า รองลงมาเป็นประตูระบายน้ า และฝายคอนกรีต 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาปริมาณน้ าในแตํละจังหวัด พบวํา ในปี พ.ศ.2558 จังหวัดสกลนคร มีปริมาณน้ ามาก
ที่สุดอยูํท่ี 913.48 ล๎านลูกบาศก์เมตร รองลงมาเป็นจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม ตามล าดับ 
 
ตาราง ปริมาณน้ าท่ีเก็บเฉลีย่ทั้งปีของประเภทแหลํงน้ าของกลุํมจังหวัด (ล๎านลูกบาศก์เมตร) 

จังหวัด ปี อ่างเก็บน้้า ฝายคอนกรีต ประตูระบายน้้า รวม 

สกลนคร 
2556 186.39 - - 186.39 
2557 903.38 - 1.87 905.25 
2558 910.48 0.20 2.87 913.48 

นครพนม 2556 107.41 - - 107.41 
2557 107.40 - - 107.40 

http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv456/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv458/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv460/2017-01-01/2017-12-04
http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle/detail/rsv468/2017-01-01/2017-12-04
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ตาราง ปริมาณน้ าท่ีเก็บเฉลีย่ทั้งปีของประเภทแหลํงน้ าของกลุํมจังหวัด (ล๎านลูกบาศก์เมตร) 
จังหวัด ปี อ่างเก็บน้้า ฝายคอนกรีต ประตูระบายน้้า รวม 

2558 96.85 - - 96.85 

มุกดาหาร 
2556 88.01 1.41 - 89.42 
2557 88.01 1.41 - 89.42 
2558 106.11 2.06 - 108.17 

กลุ่มจังหวัด 
2556 381.82 1.41 - 383.23 
2557 1,098.80 1.41 1.87 1,102.07 
2558 1,113.44 2.26 2.87 1,118.50 

ที่มา: ส านักงานชลประทานจังหวัดในกลุํมจังหวัด, 2560 
 

8.2) ป่าไม้  
กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีพ้ืนที่ปุาไม๎ในปี 2560 ทั้งสิ้น 2,408,708 ไรํ คิดเป็น

ร๎อยละ 19.92 ของพ้ืนที่ในกลุํมจังหวัดทั้งหมด โดยจังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดที่มีเนื้อที่ปุาไม๎สูงที่สุด อยูํที่
1,056,267.17 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 17.64 ของพ้ืนที่จังหวัดทั้งหมด ในขณะที่จังหวัดนครพนมมีเนื้อที่ปุาไม๎น๎อยที่สุด 
อยูํที่ 497,842.67ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 14.13 ของพ้ืนที่จังหวัดนครพนมทั้งหมด 

ตารางที ่32 แสดงเนื้อที่ป่าไม้ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ ในปี พ.ศ. 2558-2560 
ประเทศ / ภาค 2558 2559 2560 

จังหวัด /กลุ่มจังหวัด เนื้อที่ป่า (ไร่) 
ร้อยละ
พ.ท.จว. 

เนื้อที่ป่า (ไร่) 
ร้อยละ
พ.ท.จว. 

เนื้อที่ป่า (ไร่) 
ร้อยละ
พ.ท.จว. 

กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 

2,450,099 20.27 2,418,713 20.01 2,408,708 19.92 

นครพนม 529,802.77 15.04 505,197.34 14.34 497,842.67 14.13 

มุกดาหาร 863,281.21 33.48 856,604.01 33.22 854,598.44 33.14 

สกลนคร 1,057,015.20 17.65 1,056,911.95 17.65 1,056,267.17 17.64 
 

8.3) ขยะ 
 กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีปริมาณขยะตํอวัน ในปี พ.ศ. 2560 อยูํที่ 1,910 ตัน โดย
ในชํวงที่ผํานมาถือวํามีแนวโน๎มที่ลดลง จังหวัดสกลนครมีการปลํอยปริมาณขยะสูงที่สุด อยูํที่ 1,118 ตันตํอวัน 
ในขณะที่ จังหวัดมุกดาหารมีการปลํอยปริมาณขยะน๎อยที่สุด อยูํที่ 125 ตันตํอวัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่ 33 ปริมาณขยะต่อวันของจังหวัดและกลุม่จังหวัด ปี 2558-2560 (หน่วย: ตัน) 

จังหวัด / กลุ่มจังหวัด 
ปริมาณขยะ 

2558 2559 2560 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 1,975 1,975 1,910 

นครพนม 673 668 667 
มุกดาหาร 179 180 125 
สกลนคร 1,123 1,128 1,118 
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8.4) ภัยธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด  
จากข๎อมูลแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกลุํมจังหวัด พ.ศ.2558 ปรับปรุง แก๎ไข 

(ครั้งที่ 1) พ.ศ.2559 โดย ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร ได๎มีการจัดท าข๎อมูลการเกิดภัย
ธรรมชาติเชิงพ้ืนที่ ดังนี้  
    1) อุทกภัย  

   อุทกภัย เป็นสาธารณภัยที่เกิดจากฝนตกหนัก และฝนตกสะสมเป็นเวลานาน ท าให๎เกิด
น้ าปุาไหลหลาก น้ าทํวมฉับพลัน น้ าทํวมขัง และน้ าล๎นตลิ่ง ประชาชนได๎รับความเดือดร๎อน สิ่งสาธารณะ
ประโยชน์และทรัพย์สินของประชาชนในกลุํมจังหวัดได๎รับความเสียหาย ในชํวงฤดูฝนแตํละปีมีรํองกดอากาศต่ า
พาดผํานพ้ืนที่จังหวัดในกลุํมจังหวัด ซึ่งท าให๎เกิดอุทกภัยและมีดินโคลนถลํมขึ้นในบางพ้ืนที่ ถือเป็นปัญหาด๎าน
สาธารณภัย เมื่อเกิดฝนตกสะสมเป็นเวลานาน ในชํวงฤดูฝน ของทุกปี สํงผลให๎เกิดปริมาณน้ าไหลบําเข๎าทํวม
พ้ืนที่ท าการเกษตรและทรัพย์สินของประชาชน สาเหตุส าคัญจากการด าเนินกิจกรรมตําง ๆ ในชีวิตประจ าของ
มนุษย์ทั้งการตั้งชุมชน การกํอสร๎างตําง ๆ การท าการเกษตร การเผาปุาและการตัดไม๎ล าลายปุา ล๎วนเป็นสาเหตุ
ส าคัญ ที่ท าให๎อุทกภัยทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในปี พ.ศ.2559 ในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2560 
สถานการณ์น้ าทํวมในพ้ืนที่ จังหวัดสกลนคร ที่รับผลกระทบจากพายุเซินกา ซึ่งมีพ้ืนที่ประสบภัยรวม 18 อ าเภอ 
ได๎แกํ อ าเภอเมืองสกลนคร อ าเภอกุสุมาลย์ อ าเภอกุดบาก อ าเภอพรรณานิคม อ าเภอพังโคน อ าเภอวาริชภูมิ 
อ า เภอนิคมน้ า อูน อ า เภอวานรนิวาส อ า เภอค าตากล๎ า  อ า เภอบ๎านมํ วง  อ า เภออากาศอ านวย  
อ าเภอสวํางแดนดิน อ าเภอสํองดาว อ าเภอเตํางอย อ าเภอโคกศรีสุพรรณ อ าเภอเจริญศิลป์ อ าเภอโพนนาแก๎ว 
และอ าเภอภูพาน  
 
ตาราง สถิติสถานการณ์อุทกภัยของกลุํมจังหวัด พ.ศ.2556-2558  

จังหวัด ปี 
จ้านวนคร้ังท่ีเกิด

เหตุ (คร้ัง) 
พ้ืนที่ประสบ
ภัย (อ้าเภอ) 

จ้านวน
ครัวเรือน 

พ้ืนที่
การเกษตร 

(ไร่) 

มูลค่าความ
เสียหาย 
(บาท) 

สกลนคร 
2556 15 15 53,093 131,525 721,147,889 
2557 19 12 8,928 61,546 58,759,454 
2558 16 7 20,371 71,165 70,184,201 

นครพนม 
2556 1 6 854 61,294 6,723,310 
2557 1 11 48,496 34,618 14,482,408 
2558 0 0 0 0 ไมํประกาศภยั 

มุกดาหาร 
2556 13 7 46,240 7,525 46,452,608 
2557 1 7 25,451 8,972 102,220,672 
2558 0 7 0 0 ไมํประกาศภยั 

ที่มา : แผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกลุํมจังหวัด พ.ศ.2558 ปรับปรุง แก๎ไข (ครั้งท่ี 1) พ.ศ.2559 
 

2) วาตภัย  
             วาตภัย เป็นสาธารณภัยที่สาเหตุมาจากพายุลมแรง จนท าให๎เกิดความเสียหายแกํอาคาร 

บ๎านเรือน ต๎นไม๎ และสิ่งกํอสร๎าง รวมถึงชีวิตประชาชน โดยมีสาเหตุจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ คือ พายุฝน
ฟูาคะนอง พายุฤดูร๎อน และพายุหมุนเขตร๎อน (ดีเปรสชั่น โซนร๎อน และไต๎ฝุุน) โดยเฉพาะพายุหมุนเขตร๎อนเป็น
ปัญหาด๎านสาธารณภัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง ที่มีผลกระทบตํอพ้ืนที่กลุํมจังหวัด เนื่องจากจังหวัดสกลนคร 
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จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร มีความเสี่ยงภัยและความลํอแหลมที่จะเกิดพายุเขตร๎อน อยูํในชํวงฤดู
มรสุมกับฤดูร๎อนเป็นระยะเวลาที่ดวงอาทิตย์ ก าลังเคลื่อนผํานเส๎นศูนย์สูตรขึ้นไปยังซีกโลกเหนือ พ้ืนดินมีการ
สะสมความร๎อน ท าให๎เกิดอากาศร๎อน และมีพายุฝนฟูาคะนอง สํงผลให๎บริเวณนี้เป็นศูนย์กลางของพายุ
เคลื่อนที่ผํานได๎รับผลกระทบมากที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับความรุนแรงของพายุที่เคลื่อนที่เข๎ามาในพ้ืนที่ และเกิด
อันตรายตํอทรัพย์สินและชีวิตได๎  
 
ตาราง สถิติสถานการณ์วาตภัยของกลุํมจังหวัด พ.ศ.2556-2558  

จังหวัด ปี 
จ้านวนคร้ังท่ีเกิด

เหตุ (คร้ัง) 
พ้ืนที่ประสบ
ภัย (อ้าเภอ) 

จ้านวน
ครัวเรือน 

พ้ืนที่
การเกษตร 

(ไร่) 

มูลค่าความ
เสียหาย 
(บาท) 

สกลนคร 
2556 124 16 974 55 0 
2557 75 17 709 21 0 
2558 8 4 567 270 0 

นครพนม 
2556 51 8 1,130 491 12,190,000 
2557 36 11 647 47 2,350,000 
2558 44 10 2,340 0 17,000,000 

มุกดาหาร 
2556 8 3 776 10 370,054 
2557 16 5 12,168 0 1,424,540 
2558 18 7 2,003 0 142,977 

ที่มา : แผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกลุํมจังหวัด พ.ศ.2558 ปรับปรุง แก๎ไข (ครั้งท่ี 1) พ.ศ.2559 
3) ภัยแล้ง  

  ภัยแล๎ง เกิดข้ึนเนื่องจากน้ า น้ าฝน น้ าใต๎ดิน หรือน้ าในแหลํงน้ าธรรมชาติ หรืออํางเก็บน้ า 
มีน๎อยกวําปกติในชํวงเวลาหนึ่ง โดยมีปริมาณน๎อยกวําที่พืช คน หรือสัตว์ที่ต๎องการ ซึ่งในสภาวะการขาดแคลน
น้ าอุปโภคและบริโภค รวมถึง น้ าเพ่ือการเกษตร และอุตสาหกรรมในพ้ืนที่กลุํ มจังหวัดเกิดความเสียหาย ซึ่ง
สํงผลกระทบตํอชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ โดยกลุํมจังหวัดมีสภาพแห๎งแล๎งและมีอุณหภูมิสูงขึ้น ในชํวงเดือน
เมษายน ถึง 40-43 องศาเซลเซียล เป็นผลท าให๎อากาศร๎อนอบอ๎าว ทั้งปริมาณน้ าฝนน๎อยกวําปกติ และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอันเกิดมาจากสภาวะโลกร๎อน 
ตาราง สถิติสถานการณ์ภัยแล๎งของกลุํมจังหวัด พ.ศ.2556-2558  

จังหวัด ปี 
จ้านวนคร้ังท่ีเกิด

เหตุ (คร้ัง) 
พ้ืนที่ประสบ
ภัย (อ้าเภอ) 

จ้านวน
ครัวเรือน 

พ้ืนที่
การเกษตร 

(ไร่) 

มูลค่าความ
เสียหาย (บาท) 

สกลนคร 
2556 18 15 136,675 0 0 
2557 0 0 0 0 0 
2558 5 5 12,537 57,821 22,255,548 

นครพนม 
2556 1 18 28,008 10,636 15,000,000 
2557 0 0 0 0 ไมํประกาศภยั 
2558 0 0 0 0 ไมํประกาศภยั 

มุกดาหาร 
2556 1 7 25,404 0 18,758,121.50 
2557 0 0 0 0 ไมํประกาศภยั 
2558 0 0 0 0 ไมํประกาศภยั 

ที่มา : แผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกลุํมจังหวัด พ.ศ.2558 ปรับปรุง แก๎ไข (ครั้งท่ี 1) พ.ศ.2559 
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4) อัคคีภัย 
       อัคคีภัย เป็นภัยสาธารณภัยประเภทหนึ่งที่เกิดจากไฟ ไฟเป็นพลังงานอยํางหนึ่งที่ให๎ความ

ร๎อน โดยความร๎อนของไฟที่ขาดการควบคุม ดูแล ท าให๎เกิดการลุกลามไปบริเวณตําง ๆ ที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุก
ไหม๎อยํางตํอเนื่อง เนื่องจากการณณรงค์ด๎านความปลอดภัยด๎านอัคคีภัย รวมทั้งเจ๎าหน๎าที่ หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
มีการอบรม และซักซ๎อมแผนการปูองกันภัยจากอัคคีภัย แผนการชํวยเหลือด๎านอัคคีภัยมากข้ึนทุกปี 
 
ตาราง สถิติสถานการณ์อัคคีภัยของกลุํมจังหวัด พ.ศ.2556-2558  

จังหวัด ปี 
จ้านวนคร้ังท่ีเกิด

เหตุ (คร้ัง) 
พ้ืนที่ประสบภัย 

(อ้าเภอ) 
จ้านวนครัวเรือน 

พ้ืนที่การเกษตร 
(ไร่) 

มูลค่าความ
เสียหาย (บาท) 

สกลนคร 
2556 131 16 29 62 11,460,447 
2557 กรณีไฟไหม๎บ๎านหลังเดียวไมํเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบฯ (มท 1617/1120 ลว. 10 กพ. 57) 
2558 16 3 3 0 25,000 

นครพนม 
2556 23 9 38 0 3,420,000 
2557 23 9 17 0 1,530,000 
2558 1 1 3 0 270,000 

มุกดาหาร 
2556 8 4 4 44 322,826 
2557 2 2 0 25 0 
2558 5 2 4 26 89,992.50 

ที่มา : แผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกลุํมจังหวัด พ.ศ.2558 ปรับปรุง แก๎ไข (ครั้งท่ี 1) พ.ศ.2559 
  

     8.5) ด้านพลังงาน  
     ด๎านพลังงานของกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 โดยข๎อมูลจากการไฟฟูา

ฝุายผลิตแหํงประเทศไทย ในกลุํมจังหวัดมีข๎อมูลแหลํงผลิตไฟฟูา คือ เขื่อนน้ าพุง ตั้งอยูํบริเวณน้ าตกค าเพ่ิมใกล๎
ทางหลวงสายสกลนคร-กาฬสินธุ์ อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กมีเนื้อที่ 670 
ตารางเมตร ติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟูาชนิดแกนตั้งระบายความร๎อนด๎วยอากาศ ขนาดก าลังผลิต 3,000 กิโลวัตต์ 
จ านวน 2 เครื่อง รวมก าลังผลิตทั้งสิ้น 6,000 กิโลวัตต์ และสํงไปเชื่อมโยงกับระบบสํงของเขื่อนอุบลรัตน์ที่สถานี
ไฟฟูาแรงสูงมหาสารคามการกํอสร๎างได๎แล๎วเสร็จ และการผลิตพลังงานไฟฟูาด๎วยพลังน้ า โดยเฉลี่ยปีละ 17 
ล๎านกิโลวัตต์ชั่วโมง ชํวยเพิ่มประสิทธิภาพในการสํงกระแสไฟฟูาของภูมิภาค 
       พลังงานทดแทนของกลุํมจังหวัด มีพลังงานทดแทน 2 อยํางคือ โรงงานไฟฟูาพลังงาน
แสงอาทิตย์และโซลาร์รูฟ และโรงงานไฟฟูาชีวมวล ซึ่งมีข๎อมูลดังตารางตํอไปนี้  
 
ตาราง แหลํงผลิตไฟฟูาของกลุํมจังหวัด 

จังหวัด โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโซลาร์รูฟ โรงงานไฟฟ้าชีวมวล 
สกลนคร 4 1 
นครพนม 4 1 
มุกดาหาร - 2 
กลุ่มจังหวัด 8 4 
ที่มา : คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน กฟผ. กฟน. กฟภ. และ พพ. ณ เดือน กรกฎาคม 2560 
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1.3 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 
1) ด้านเศรษฐกิจ 

  - มุํงสร๎างรายได๎ให๎เกิดข้ึนทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ (การค๎าชายแดน/สํงออก) 
  - เศรษฐกิจเติบโตทันศักยภาพของพ้ืนที่ และสร๎างหํวงโซํมูลคําเพ่ือกํอให๎เกิดเศรษฐกิจที่มี
มูลคําสูง และยั่งยืน 

- สร๎างโอกาสในการเข๎าถึงแหลํงเงินทุนอยํางเป็นธรรมให๎กับผู๎ประกอบการ และเกษตรกร    
รุํนใหมํในจังหวัดมุกดาหาร และ นครพนม 

- กระจายรายได๎และพัฒนาเศรษฐกิจในท๎องถิ่น 
-ศึกษาความเป็นไปได๎การพัฒนาเส๎นทางโลจิสติกส์ผํานเทือกเขาภูพาน และเชื่อมโยงกับ

เส๎นทางมอเตอร์เวย์ M5 (บึงกาฬ-สุรินทร์) โดยให๎ครอบคลุมทั้งการขนสํงทางถนน ทางราง  
-พัฒนาอาชีพและให๎ความรู๎แกํเกษตรกร 
-มีการจัดหาตลาด และสํงเสริมให๎มีการรวมกลุํมเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมอ านาจในการขายสินค๎า

เกษตร  
-การแก๎ไขปัญหาราคาน้ ามัน และราคาสินค๎าจ าเป็นพื้นฐาน 
-ประชาชนมีอาชีพเสริม เพ่ิมรายได๎ท่ีมากข้ึน 
-ประชาชนมีรายได๎ท่ีมั่นคง 
-ทุกภาคสํวนรํวมมือกันสํงเสริมการประกอบอาชีพอยํางตํอเนื่อง 
-แก๎ไขปัญหาราคาสินค๎าในท๎องตลาดและคําครองชีพในปัจจุบันสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง แตํราคา

สินค๎าเกษตรลดลงแตํต๎นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น 
 2) ด้านการค้า  

- พัฒนาขีดความสามารถด๎านการค๎าการลงทุนสูํไทยแลนด์ 4.0 
- พัฒนาชํองทางการคมนาคมเชื่อมโยงทั้ง 3 จังหวัด และพัฒนาเส๎นทางในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ

พิเศษ และพ้ืนที่รอบสถานีขนสํงมุกดาหารและนครพนม สํงเสริมการค๎าการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ๎าน 
- โอกาสการเพิ่มมูลคําการค๎าจากโครงขํายคมนาคมขนสํงที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาค

กลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
- แก๎ไขปัญหาสินค๎าหนีภาษีข๎ามดํานตามแนวชายแดน สะพานมิตรภาพ 
- ปัญหาการจ ากัดความเร็วของรถยนต์ในเวียดนามอันเป็นผลจากการที่ถนนสายหลักของ

เวียดนาม R3A มี 2 ชํองจราจร เป็นเส๎นทางผํานชุมชน และมีระบบการจราจรตํางจากไทย 
-ประเทศไทยยังไมํสามารถให๎สัตยาบรรณความตกลงขนสํงสินค๎าข๎ามแดนภายใต๎กรอบความ

รํวมมือ GMS กับประเทศคูํภาคี       
3) ด้านการเกษตร 

            - จัดตั้ง Sanook Farmer Market เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และ การพัฒนาตลาดสินค๎าทาง
การเกษตรของสกลนคร นครพนม มุกดาหาร 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานคุณภาพโคเนื้อเพ่ือสร๎างรายได๎อยํางยั่งยืน
ในจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร 

- เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานให๎มากขึ้นขึ้น สํงเสริมการเกษตร 
- เพ่ิมประสิทธิภาพและสร๎างนวัตกรรมการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าตามมาตรฐาน GAP และ

มาตรฐานอินทรีย์ สูํการแปรรูปและสร๎างมูลคําเพ่ิมกลุํมจังหวัดสนุก 
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-มุํงสูํการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ตอบสนองการของประชาชนและเป็นเมืองเกษตรปลอดภัย/
เกษตรอินทรีย์ 

-พัฒนาการปลูกข๎าวให๎มีผลผลิตคุณภาพและผลผลิตตํอไรํสูงขึ้น 
-ภาครัฐควรสํงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนอยํางตํอเนื่อง 
-มีตลาดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรมีความยุติธรรมกับเกษตรกร 
-นโยบายหรือโครงการที่สนับสนุนด๎านตํางๆเกิดจากความต๎องการของประชาชนในพ้ืนที่จริงๆ 
-ควรมีการสํงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือยกระดับการท าการเกษตรให๎มีความทันสมัย 
-เน๎นการให๎องค์ความรู๎สมัยใหมํเพ่ิมเติมแกํเกษตรกรและควรลดการแจกปัจจัย  การผลิต 
-สํงเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ 
-การน าเทคโนโลยีใหมํมาชํวยสํงเสริมเกษตรกร 
-ขยายพ้ืนที่สํงเสริมให๎เกษตรกรเลี้ยง และชํวยสํงเสริมด๎านการตลาด ในสามด าสกลนคร (ไกํ

ด า หมูด า วัวด า)  
-ผลผลิตด๎านการเกษตรควรมีตลาดรองรับ 
-มีการประกันราคาสินค๎าด๎านการเกษตร 
-สํงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ 
-การสํงเสริมการเพ่ิมมูลคําผลผลิตการเกษตร 
-สํงเสริมเกษตรกรให๎ปลูกพืชเศรษฐกิจมากข้ึน 
-มีการกํอสร๎างถนน และแหลํงน้ า ที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล๎องกันภายในกลุํมจังหวัด 
-ภาครัฐสํงเสริมอุปกรณ์ทางการเกษตร 

4) ด้านอุตสาหกรรม 
  - สร๎างการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม โรงงานสีเขียว 

- พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและยังสามารถเชื่อมโยงกับฐานการผลิตของท๎องถิ่นได๎ 
- รายได๎เพ่ิมเติมแกํอุตสาหกรรมโคขุนและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อครบวงจร  
- ขยายตัวอุตสาหกรรมกลุํมเปูาหมายไปยังตลาดตํางประเทศ 
- พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอในจังหวัดสกลนครซึ่งมีสัดสํวนเป็นอันดับที่ 5 ของภาค 
- ควบคุมดูแลการกํอตั้งอุตสาหกรรมที่อาจเกิดมลภาวะอยํางเข๎มงวด 
- มีการสํงเสริมอุตสาหกรรมระดับครัวเรือน 
- แก๎ไขปัญหา อุตสาหกรรมโรงงานเกลือ เนื่องจากมีปัญหากับสิ่งแวดล๎อม  
- พัฒนาแรงงาน 
- สนับสนุนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในกลุํมจังหวัดฯ เพื่อให๎แรงงานกลับมาท างานใน

ท๎องถิ่น 
- ควรมีโรงงานแปรรูปสินค๎าเกษตรตามสินค๎าเกษตรแตํละชนิด 
-ควรมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญํเพื่อขยายแรงงานเพ่ิมข้ึน 
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 5) ด้านการท่องเที่ยว 
- ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการทํองเที่ยวโดยชุมชนภาคเขตพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นรากฐานที่

ส าคัญตํอระบบเศรษฐกิจ 
- สํงเสริมการทํองเที่ยวตามรอยอารยธรรมแมํน้ าโขง (นครพนม มุกดาหาร) 
- ดึงดูดนักทํองเที่ยวทั้งภายในและนอกประเทศ จากการเพ่ิมมูลคํารูปแบบการทํองเที่ยวแหลํง

ทํองเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) 
- เป็น HUB ทํองเที่ยวของภูมิภาคเชื่อมโยง ลาว เวียดนาม 
- พัฒนาถนนสูํแหลํงการทํองเที่ยว 
- สํงเสริมสนับสนุนประเพณีท๎องถิ่นให๎เป็นที่รู๎จักของบุคคลทั่วไป 
- สํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่น และวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
- พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวธรรมชาติที่มีอยูํในพ้ืนที่ให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวให๎เป็นที่รู๎จักในระดับ

สากล 
- ปรับปรุงถนนที่จะเข๎าไปในแหลํงทํองเที่ยว 
- ติดปูายประชาสัมพันธ์แหลํงทํองเที่ยวให๎มากขึ้น 
- เชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยวหรืองานประเพณีในกลุํมจังหวัดฯ ให๎เกิดประโยชน์รํวมกัน เชํน งาน

ออกพรรษาท้ัง 3 จังหวัด (แหํปราสาทผึ้ง ไหลเรือไฟ แขํงเรือยาว)ควรจัดให๎มีการเชื่อมโยงกัน  
- พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวมีศักยภาพ สร๎างจุดขายเพ่ือสร๎างแรงดึงดูดนักทํองเที่ยว 
- ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุํมจังหวัดให๎นักทํองเที่ยวรู๎จัก 

6) ด้านความม่ันคง 
  - เสริมสร๎างการเฝูาระวังและควบคุมอาชญากรรมในจังหวัดนครพนมโดยการติด CCTV 

- บุคลากรภาครัฐมีความสามารถในการแก๎ไขปัญหา และดูแลความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให๎กับประชาชนในกลุํมจังหวัด 

- ปราบปรามยาเสพติดอยํางจริงจังและมีบทลงโทษที่มากขึ้น 
7) ด้านสังคม 

               - พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีให๎มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพตรงตามกลุํมผู๎ใช๎ 
  - สานพลังประชารัฐสร๎างสุข สร๎างอาชีพ แก๎ปัญหาความยากจนสูํความพอเพียง 
  - ประชาชน ในกลุํมจังหวัด มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด๎านสุขภาพกาย  สุขภาพจิต ด๎าน
สวัสดิการ สร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎  มีการศึกษาและเพ่ิมโอกาสการเข๎าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  - แก๎ปัญหาโรคพยาธิใบไม๎ตับในจังหวัดสกลนคร และนครพนม 
  - พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอยํางยิ่งด๎านการศึกษาให๎ครอบคลุมอยํางเทําเทียม 
โดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  - ให๎มีการบรรจุวิชาการเรียนด๎านอาชีพหัตถกรรมไว๎เป็นวิชาบังคับข้ันพ้ืนฐานของการเรียน 
  - ฝึกอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด 
  - ให๎มีแหลํงเงินทุน หรือจัดตั้งกองทุนกู๎ยืมในการศึกษา 
  - มีการสํงเสริมวัฒนธรรมท๎องถิ่นให๎มีความยั่งยืนเป็นที่รู๎จักกันมากยิ่งขึ้น 
  - การสร๎างเครือขํายการค๎า การเกษตรที่มีความมั่นคง 
  - แก๎ไขปัญหาเด็กอํานหนังสือไมํออก O-NET ไมํผํานเกณฑ์อยากให๎แก๎ไขปัญหา- แก๎ไขปัญหา
คนย๎ายถิ่นฐานเข๎าไปท างานในเมืองหลวง ท าให๎ในตํางจังหวัดขาดแรงงานที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
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  - สร๎างสังคมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาทรัพย์พยากรณ์มนุษย์ทุกระดับ 
  - สํงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งแตํเล็กเพ่ือสร๎างประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต 
 8) ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
  - การจัดการพ้ืนที่เมืองและชุมชนมุํงสูํการเป็นเมืองที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 

- สร๎างความสมดุลของระบบนิเวศ เพ่ือสนับสนุนการผลิตและคุณภาพชีวิตอยํางยั่งยืน 
- บริหารจัดการน้ าในกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการและยั่งยืน ไมํให๎เกิดปัญหาภัยพิบัติและการ

ขาดแคลน ทั้งปริมาณน้ าส าหรับการอุปโภค บริโภค เกษตรกรรม  
- ลดปริมาณการกระท าที่ให๎ขยะเพ่ิมข้ึน โดยการเพ่ิมมูลคําวัสดุเหลือทิ้งทางเกษตร โดยการ

จัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์  
- เพ่ิมสัดสํวนพื้นที่ปุาให๎มากขึ้น 
- แก๎ไขปัญหาคุณภาพน้ า 
- แก๎ไขปัญหามลพิษ 

 ล้าดับความส้าคัญประเด็นปัญหาและความต้องการในเชิงพื้นที่ จัดล้าดับได้ดังนี้ 
 1. เศรษฐกิจเติบโตทันศักยภาพของพ้ืนที่ และสร๎างหํวงโซํมูลคําเพ่ือกํอให๎เกิดเศรษฐกิจที่มีมูลคําสูง 
และยั่งยืน 

2. บริหารจัดการน้ าในกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการและยั่งยืน ไมํให๎เกิดปัญหาภัยพิบัติและการขาดแคลน 
ทั้งปริมาณน้ าส าหรับการอุปโภค บริโภค เกษตรกรรม 
 3. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานคุณภาพโคเนื้อเพ่ือสร๎างรายได๎อยํางยั่งยืนใน
จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร 
 4. พัฒนาชํองทางการคมนาคมเชื่อมโยงทั้ง 3 จังหวัด และพัฒนาเส๎นทางในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
และพ้ืนที่รอบสถานีขนสํงมุกดาหารและนครพนม สํงเสริมการค๎าการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ๎าน 
 5. จัดตั้ง Sanook Farmer Market เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และ การพัฒนาตลาดสินค๎าทางการเกษตร
ของสกลนคร นครพนม มุกดาหาร 

6. ดึงดูดนักทํองเที่ยวทั้งภายในและนอกประเทศ จากการเพ่ิมมูลคํารูปแบบการทํองเที่ยวแหลํง
ทํองเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม)พัฒนาชํองทางการคมนาคมเชื่อมโยงทั้ง 3 จังหวัด และพัฒนา
เส๎นทางในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนที่รอบสถานีขนสํงมุกดาหารและนครพนม สํงเสริมการค๎าการลงทุน
กับประเทศเพ่ือนบ๎าน 
 7. ประชาชน ในกลุํมจังหวัด มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ทั้งด๎านสุขภาพกาย  สุขภาพจิต ด๎านสวัสดิการ 
สร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎  มีการศึกษาและเพ่ิมโอกาสการเข๎าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 8. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและยังสามารถเชื่อมโยงกับฐานการผลิตของท๎องถิ่นได๎ 
 9. มุํงสูํการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ตอบสนองการของประชาชนและเป็นเมืองเกษตรปลอดภัย/เกษตร
อินทรีย์ 
 10. บุคลากรภาครัฐมีความสามารถในการแก๎ไขปัญหา และดูแลความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให๎กับประชาชนในกลุํมจังหวัด 
1.4 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหากลุ่มจังหวัดในช่วงท่ีผ่านมา 
                 ในชํวงที่ผํานมาผลการพัฒนาและแก๎ไขปัญหาตามประเด็นการพัฒนาของกลุํมจังหวัด          
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในภาพรวมของกลุํมจังหวัดทางด๎านเศรษฐกิจมีอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่สูงขึ้น โดยอาศัยภาคการเกษตรเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุํมจังหวัดให๎ดีขึ้น จากข๎อมูล



    แผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
 

 
1-52 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประมวลผลโดยส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ สามารถสรุปได๎วํา ในปี 2559 กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 มีผลิตภัณฑ์มวลรวม 117,226 ล๎านบาท เศรษฐกิจของกลุํมจังหวัดฯ ขึ้นอยูํกับภาคเกษตรกรรมเป็น
หลัก โดยมีมูลคําผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรอยูํที่ 31,761 ล๎านบาท การผลิตภาคการเกษตรมีการพัฒนาควบคูํกับ
การแปรรูปสินค๎าการเกษตรเป็นส าคัญ นอกจากนี้ ภาคการค๎า การบริการและการทํองเที่ยว ก็มีสํวนส าคัญที่
ชํวยผลักดันและสนับสนุนให๎เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของกลุํมจังหวัด กลุํมจังหวัดจึงได๎มีการสํงเสริมและ
สนับสนุนให๎เกิดการค๎าการลงทุนและการทํองเที่ยวให๎มากขึ้น โดยเฉพาะด๎านการค๎าการลงทุนในกลุํมจังหวัด
เนื่องจากกลุํมจังหวัดมีสะพานมิตรภาพเชื่อมระหวํางประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ถึง 2 แหํง คือ ที่จังหวัดมุกดาหารและนครพนม สามารถพัฒนาท าให๎เกิดการค๎าการลงทุนที่เพ่ิมขึ้นได๎ ทั้งการค๎า
ผํานแดน การค๎าชายแดน และการค๎าภายในกลุํมจังหวัด ที่สามารถเชื่อมโยงให๎เกิดการค๎าระหวํางภูมิภาคได๎  
รวมถึงการพัฒนาทางด๎านความมั่นคง สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ  โดยที่ผํานมามีโครงการส าคัญที่ประสบ
ผลส าเร็จ อาทิ 
                1.1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข๎าวเพ่ือเตรียมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียนเป็น
การสํงเสริมกลุํมอาชีพสหกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูปข๎าว ให๎ได๎มาตรฐานการผลิตและมีความ
ปลอดภัยสูํผู๎บริโภค ลดต๎นทุนการผลิต และเพ่ิมศักยภาพการผลิตข๎าวแกํกลุํมเกษตรกร และสร๎างรายได๎    
อยํางยั่งยืนให๎กับเกษตรกร รวมถึงการสร๎างมูลคําให๎กับข๎าวโดยการผลิตและแปรรูปสินค๎าให๎ได๎มาตรฐานและ
สร๎างสายพันธุ์คงตัวเพ่ือใช๎ในระบบการปลูกข๎าวในพ้ืนที่กลุํมจังหวัด ตลอดจนมีการรวมกลุํมเกษตรกรเครือขําย
ในพ้ืนที่ เพ่ือยกระดับสินค๎าข๎าวของกลุํมจังหวัดให๎เป็นที่รู๎จักมากขึ้น อาทิ ข๎าวหอมมะลิอินทรีย์ ข๎าวฮางสกล
ทวาปี เป็นต๎น 
                      1.2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูํอาเซียน เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และลดต๎นทุนการผลิตโคเนื้อของเกษตรกร การสนับสนุนการสร๎างลูกโคเพ่ือเข๎าสูํกระบวนการขุน และสํงเสริม
ให๎กลุํมจังหวัดเป็นศูนย์กลางการผลิตและการกระจายสินค๎าโคเนื้อและผลิตภัณฑ์คุณภาพสูํตลาดภายในประเทศ
และอาเซียน อีกท้ังเป็นการเพ่ิมพูนรายได๎และพัฒนาอาชีพการผลิตโคเนื้อคุณภาพให๎เกษตรกรอยํางยั่งยืน โดยที่
ผํานมามีการด าเนินการตั้งแตํกิจกรรม ต๎นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยเริ่มจากการผลิตโคเนื้อที่มีคุณภาพ 
ยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพเข๎าสูํระบบมาตรฐาน และประชาสัมพันธุ์ พัฒนาระบบการตลาดและรับรอง
ผลิตภัณฑ์โคเนื้อคุณภาพ จนปัจจุบันที่เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและตํางประเทศ 
                      1.3) โครงการพัฒนาแหลํงน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให๎เกษตรกรในกลุํมจังหวัดฯ ได๎มีแหลํงน้ าไว๎
ใช๎เพื่อการเกษตร โดยได๎มีการขุดลอกอํางเก็บน้ า เพ่ือเพ่ิมความจุในการกักเก็บน้ า ปรับปรุงระบบสํงน้ าเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการสํงน้ าที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเพ่ิมพ้ืนที่ในการกํอสร๎างสถานีสูบน้ าด๎วยไฟฟูา ในแหลํงน้ าและขุด
ลอกแหลํงน้ าธรรมชาติเป็นแก๎มลิง รวมถึงโครงการศึกษาเพ่ือจัดท าแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัด
สกลนคร ที่มีการศึกษาวิเคราะห์ สภาพปัญหาของหนองหารในด๎านทรัพยากร มลพิษ ระบบนิเวศ และการใช๎
ประโยชน์อื่นๆ ที่มีผลกระทบตํอการพัฒนาหนองหาร เพ่ือใช๎เป็นข๎อมูลส าหรับการวางแผนการบริหารจัดการน้ า
ส าหรับอุปโภคและบริโภค รวมถึงการวางแผนพัฒนาหนองหารเพ่ือเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศอยํางยั่งยืน
ตํอไป 
                      1.4) โครงการพัฒนาเส๎นทางคมนาคมในพ้ืนที่เพ่ือเชื่อมโยงเส๎นทางคมนาคมหลักไปสูํแหลํง
ทํองเที่ยวของกลุํมจังหวัด เป็นการกํอสร๎างเส๎นทางคมนาคมเพ่ือเชื่อมโยงไปสูํแหลํงทํองเที่ยวของกลุํมจังหวั ด 
และการปรับปรุงภูมิทัศน์แหลํงทํองเที่ยว อาทิ กิจกรรมกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ๎านโพนค๎อ หมูํที่ 1 
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ต าบลเหลําโพนค๎อ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเข๎าวัดภูจ๎อก๎อ สาย
แยก ทล.2370 – บ๎านห๎วยค๎อ จังหวัดมุกดาหาร โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแมํน้ าโขง จังหวัดนครพนม  
                      1.5) โครงการเพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวกลุํมจังหวัดสนุก อาทิ โครงการพัฒนาเส๎นทาง
จักรยานโดยด าเนินการ บ๎านโคกไกํเขา ต าบลทําค๎อ อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เพ่ือพัฒนาเส๎นทาง
จักรยานริมแมํน้ าโขงและเพ่ือให๎นักทํองเที่ยวได๎ออกก าลังกาย โครงการยกระดับพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวกลุํม
จังหวัดสนุก เพ่ือเชื่อมโยงการทํองเที่ยว 4 ประเทศ (ไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน) มีการด าเนินการกํอสร๎างเส๎นทาง
คมนาคมและปรับปรุงภูมิทัศน์ในกลุํมจังหวัด ให๎มีความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา รวมถึงการเพ่ิมศักยภาพ
ของแหลํงทํองเที่ยวเพ่ือรองรับนักทํองเที่ยวที่จะเดินทางมาทํองเที่ยวภายในกลุํมจังหวัดสนุก อาทิ กํอสร๎าง
สะพานเชื่อมถนนเลียบแมํน้ าโขง บ๎านนาทาม ต าบลพระกลางทุํง อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์เส๎นทางทํองเที่ยวริมฝั่งหนองหาร อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร และกิจกรรมกํอสร๎างจุดชมวิวและ
ปรับภูมิทัศน์ใกล๎บริเวณสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-ค ามํวน) อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เป็นต๎น 
โครงการทํองที่ยวกลุํมจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุํมแมํน้ าโขง (ธรรมมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) สูํสากล มี
กิจกรรมที่สํงเสริมการทํองเที่ยว เพ่ือยกระดับและพัฒนาการทํองเที่ยวของกลุํมจังหวัดสนุก โดยการพัฒนา
แหลํงทํองเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวก 22 กิจกรรม พัฒนาสินค๎าและบริการทางการทํองเที่ยว 3 กิจกรรม 
สร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับสินค๎าและบริการเน๎นนวัตกรรมและเทคโนโลยี 1 กิจกรรม สํงเสริมกิจกรรม การบริหาร
จัดการและพัฒนาบุคลากรทางการทํองเที่ยว 5 กิจกรรม และพัฒนาชํองทางการตลาด การประชาสัมพันธ์และ
สํงเสริมความรํวมมือทั้งในและตํางประเทศ 1 กิจกรรม โดยเน๎นการสร๎างโอกาสในการส๎รางรายได๎ให๎แกํ
ประชาชนในกลุํมจังหวัด 
                      1.6) โครงการพัฒนาศักยภาพด๎านการค๎า การลงทุน กลุํมจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียนสูํสากล เป็น
การเพ่ิมศักยภาพทางด๎านการค๎า การลงทุน การทํองเที่ยวของกลุํมจังหวัดให๎เป็นที่รู๎ จักทั้งในและตํางประเทศ 
โดยรํวมมือกันกับประเทศเพ่ือนบ๎าน และประเทศในภูมิภาคอาเซียนตอนใต๎ สร๎างเครือขํายผู๎ประกอบการทั้ง
ไทย และตํางประเทศ มุํงเน๎นการค๎าการลงทุนรํวมกัน สํงเสริมและประชาสัมพันธ์ให๎ผลิตภัณฑ์เดํนของกลุํม
จังหวัดให๎เป็นที่รู๎จักแพรํหลาย พัฒนาศักยภาพกลุํมอาชีพผู๎ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู๎ประกอบการด๎านชํองทาง
การตลาดทั้งในและตํางประเทศ รวมถึงโครงการเพ่ิมศักยภาพด๎านการค๎า การลงทุนของกลุํมจังหวัดเชื่อมโยง
การค๎า การลงทุนในกลุํมประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง และจีนตอนใต๎  
  1.7) โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการใช๎สีครามและสีธรรมชาติในอุตสาหกรรมที่
หลากหลายสูํความเป็นศูนย์กลางแหํงอาเซียน เน๎นให๎มีศูนย์เรียนรู๎และถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตครามตาม
มาตรฐาน GAP และ Organic ให๎แกํเกษตรกรและผู๎สนใจทั่วไป พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการผลิตคราม
ต๎นแบบและการพัฒนาการผลิตแบบอินทรีย์ พัฒนาพ้ืนที่ให๎เป็น ศูนย์กลางหัตถกรรมผ๎าทอมือย๎อมสีครามและ
ธรรมชาติของภาคอีสาน ผลิตสินค๎าจากภูมิปัญยาท๎องถิ่นที่ใช๎กระบวนการและงานออกแบบที่ละเอียดอํอนด๎วย
การใช๎ศิลปะในการผลิต รวมถึงการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมการผลิต โดยใช๎วัตถุดิบทั้งจากธรรมชาติและ
วัตถุดิบเชิงวัฒนธรรม เพ่ือความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎เกิดรายได๎เพ่ิมขึ้นกับชุมชนใน
กลุํมจังหวัด  
  1.8) โครงการกํอสร๎างศูนย์พิพิธภัณฑ์บ๎านปูาทุ๎ม-ปูาไท๎ เพ่ือเป็นแหลํงศึกษาเรียนรู๎ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และกํอให๎เกิดรายได๎ตํอประชาชนภายในชุมชน    

1.9) โครงการ 9 ขุนเขา 9 แหลํงน้ า มุกดาหารรักษ์ผืนปุา ซึ่งเป็นการฟ้ืนฟูสภาพปุาที่เสื่อม
โทรม ปรับปรุงปุาสงวนแหํงชาติเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศ   ของกลุํมจังหวัดฯ โดยด าเนินการในอุทยานแหํงชาติ       
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ภูผายล โดยการสร๎างฝายต๎นน้ าล าธารแบบกึ่งถาวร และแบบผสมผสาน และการกํอสร๎างแนวรั้วแสดงแนวเขต
อุทยานแหํงชาติภูผาเทิบ อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

1.10) โครงการพัฒนาหลักสูตรชํางซํอมบ ารุงอากาศยานก๎าวเข๎าสูํ AEC อยํางมีมาตรฐานสากล   
มีการกํอส๎างอาคารเรียนและปฏิบัติการส านักวิชาเทคโนโลยีการบิน วิทยาลัยการบินนานาชาติ และชุดครุภัณฑ์
การศึกษาจ านวน 1 ชุด จากผลการด าเนินการสามารถผลิตบุคลากรสนับสนุนการบินรวมทั้ง ชํางซํอมบ ารุง
อากาศยาน นักบิน สถานประกอบการด๎านการซํอมบ ารุงอากาศยาน และบุคลากรด๎านอ่ืน พร๎อมตํอยอด
อุตสาหกรรมการบินในประเทศ ทั้งภาคพ้ืนและภาคอากาศ  
 
 
 


