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บทที ่  1      

สภาพทัว่ไปและข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มจังหวดัภาคตะวนัอกเฉียงเหนือตอนบน  2 
 

1.  ทีต่ั้งและเขตการปกครอง 
  

 1.1  ท่ีตั้งและอาณาเขต  
 
กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน  2  ประกอบดว้ย  จงัหวดัสกลนคร  จงัหวดั

นครพนมและจังหวดัมุกดาหาร  มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว             
มีแม่นํ้ าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน ท่ีจงัหวดันครพนมและมุกดาหาร  มีสะพานมิตรภาพเช่ือมประเทศไทย       
กบัประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   ท่ีจงัหวดัมุกดาหาร  และสามารถเช่ือมต่อไปยงัประเทศ
ในกลุ่มอินโดจีนได ้   ลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูงบนเทือกเขาภูพาน และมีพื้นท่ีส่วนใหญ่  เป็นท่ีราบลุ่ม  
เหมาะแก่การทาํเกษตรกรรม 

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน  2  ตั้งอยูป่ระมาณ  เส้นรุ้งท่ี   16๐   องศา  45´  
ลิปดา  ถึง  18๐   องศา  15´  ลิปดา  เหนือ  และเส้นแวงท่ี  103๐   องศา  15´ ลิปดา  ถึง 104๐องศา  30´  ลิปดา  
ตะวนัออก  ห่างจากกรุงเทพมหานคร  โดยทางรถยนตป์ระมาณ  647  กิโลเมตร และติดกบัแม่นํ้ าโขงในพื้นท่ี
จังหวัดนครพนม  และจังหวัดมุกดาหารซ่ึงเป็นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีความยาวตามแม่นํ้ าโขง ประมาณ 225 กิโลเมตร โดยมีพื้นท่ีรวมทั้งส้ิน  
19,458.258  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 31,133,213 ไร่ โดยมีอาณาเขตดงัน้ี   

ทิศเหนือ จรดเขต       ติดต่อกบัประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว         
        อาํเภอเซกาและอาํเภอบึงโขงหลงจงัหวดัหนองคาย 

  ทิศตะวนัออก จรดเขต      ติดต่อกบัแม่นํ้ าโขงตรงขา้มแขวงคาํม่วนและแขวงสะหวนันะเขต  
      ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    

ทิศใต ้  จรดเขต       ติดต่อกบัอาํเภอเลิงนกทา จงัหวดัยโสธร 
      อาํเภอชานุมาน จงัหวดัอาํนาจเจริญ  
       และอาํเภอหนองพอก   อาํเภอโพนทอง  จงัหวดัร้อยเอด็ 

  ทิศตะวนัตก จรดเขต       ติดต่อกบัจงัหวดัอุดรธานี 
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 1.2  การปกครอง  
กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน  2    แบ่งเขตการปกครอง  ดงัน้ี   
    

อาํเภอ ตาํบล หมู่บา้น เทศบาล อบต. 
จงัหวดัสกลนคร 
1. เมืองสกลนคร 
2. สวา่งแดนดิน 
3. วานรนิวาส 
4. พรรณานิคม 
5.  บา้นม่วง 
6.  อากาศอาํนวย 
7.  วาริชภูมิ 
8. พงัโคน 
9. กุสุมาลย ์
10. เจริญศิลป์ 
11. ส่องดาว 
12. คาํตากลา้ 
13. โคกศรีสุพรรณ 
14. กุดบาก 
15. โพนนาแกว้ 
16. นิคมนํ้าอูน 
17. เต่างอย 
18. ภูพาน 
จงัหวดัมุกดาหาร 
1.  เมืองมุกดาหาร 
2.  นิคมคาํสร้อย 
3.  หวา้นใหญ่ 
4.  ดอนตาล 
5.  คาํชะอี 
6. หนองสูง 
7.  ดงหลวง 

 
15 
16 
14 
10 
9 
8 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
3 
5 
4 
4 
4 
 

12 
7 
5 
7 
9 
6 
6 

 
173 
186 
182 
135 
98 
94 
71 
69 
69 
59 
46 
61 
53 
40 
52 
29 
32 
65 

 
149 
79 
43 
63 
88 
44 
60 

 
5 
4 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
- 
- 
- 
- 
 

3 
1 
- 
1 
1 
- 
- 

 
13 
14 
14 
10 
8 
7 
3 
5 
5 
5 
3 
4 
3 
3 
5 
4 
4 
4 
 

10 
7 
4 
7 
9 
5 
6 
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อาํเภอ ตาํบล หมู่บา้น เทศบาล อบต. 
จงัหวดันครพนม 
1. เมืองนครพนม 
2. ปลาปาก 
3. ท่าอุเทน 
4. บา้นแพง 
5.  ธาตุพนม 
6.  เรณูนคร 
7.  นาแก 
8. ศรีสงคราม 
9. นาหวา้ 
10. โพนสวรรค ์
11. นาทม 
12. วงัยาง 

 
15 
8 
9 
6 

12 
8 

12 
9 
6 
7 
3 
44  

 
165 
85 

109 
66 

136 
91 

140 
109 
68 
90 
37 
27 

  
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
- 
- 

 
13 
8 
8 
5 

12 
8 

11 
9 
6 
7 
3 
3 

รวมทั้งส้ิน 275 3,163 42 255 

 1.3  ประชากร 

                   ประชากรกลุ่มจงัหวดั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน  2     ณ   รวมประมาณ2,145,314   คน  
 เป็นชาย  1,071,245  คน   เป็นหญิง    1,073,709  คน   จาํนวนครัวเรือน  563,325  ครัวเรือน   สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ประชากรมากท่ีสุด  จงัหวดัสกลนคร  โดยแยกเป็นรายจงัหวดัดงัน้ี 
    

กลุ่มจงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน  2    

ชาย หญิง รวม จาํนวน
ครัวเรือน 

จงัหวดัสกลนคร 556,767   557,089   1,113,856   298,837  
จงัหวดันครพนม   346,321   349,030 695,351   176,308  
จงัหวดัมุกดาหาร 168,157  167,590  336,107  88,180  

ประชากรรวมทั้งส้ิน 1,071,245 1,073,709 2,145,314 563,325 
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 1.4   การเลือกตั้ง    
  กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน  2   มีการเลือกตั้ง   5   ประเภท  คือ   สมาชิกวุฒิสภา  
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล 
 

 
2. สภาพทางกายภาพ 

2.1 ลกัษณะภูมิประเทศ 
  ลกัษณะภูมิประเทศ   โดยทัว่ไปทางทิศเหนือและทิศใตเ้ป็นเทือกเขาสูง  มีเทือกเขาภูพานเป็น

เส้นกั้นเขตระหว่างกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2 กบักลุ่มจงัหวดัอีสานตอนกลางและ      
กลุ่มจงัหวดัอีสานตอนล่าง   มีลกัษณะเป็นป่าไมช้ื้นเขตร้อน   บางแห่งเป็นป่าทึบ   ส่วนทิศตะวนัออกเป็นท่ีราบ
สลับป่าไม้ และมีแม่นํ้ าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
จากนั้นจะค่อย ๆ เอียงลาดลงมาทางทิศเหนือและทิศตะวนัออก  พื้นท่ีอยูสู่งกวา่ระดบันํ้ าทะเลประมาณ   172  
เมตร  ลกัษณะภูมิประเทศแต่ละบริเวณ มีพื้นท่ีป่าไมป้ระมาณ   831,988 ไร่ (1,456.69   ตารางกิโลเมตร)        
คิดเป็น   ร้อยละ  30.67  ดงัน้ี   
  2.1.1  พื้นท่ีตอนใต ้
            สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบสูงบนเทือกเขาภูพาน  ท่ีกั้นระหว่างกลุ่มจังหวดัฯ  กับจงัหวดัอีสาน
ตอนล่างและท่ีราบระหว่างหุบเขาในพื้นท่ีอาํเภอดงหลวง  อาํเภอคาํชะอี มีลาํธารและลาํห้วยอันเกิดจาก
เทือกเขาหลายแห่ง มีป่าไมแ้ละทุ่งหญา้เหมาะสาํหรับการเล้ียงสัตว ์
 

การเลือกตั้ง    
จงัหวดัสกลนคร จงัหวดันครพนม จงัหวดัมุกดาหาร 

ผูมี้สิทธ์ิ มาใชสิ้ทธิ ร้อยละ ผูมี้สิทธ์ิ มาใชสิ้ทธิ ร้อยละ ผูมี้สิทธ์ิ มาใชสิ้ทธิ ร้อยละ 
สมาชิก          
วฒิุสภา   

776,396 522,697 57.81 496,744 278,661 56.1 238,754 146,439 61.33 

สมาชิกสภา 
ผูแ้ทนราษฎร   

782,396 522,697 66.81 485,415 328,268 67.63 235,456 175,361 74.48 

นายกองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั   

776,396 374,375 48.22 299,489 206,194 68.85 236,989 140,108 59.12 

นายกเทศมนตรี
เมือง 

35,105 18,642 53.1  - -   - 22,016 14,229 64.63 
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  2.1.2  พื้นท่ีตอนตะวนัออกและตะวนัตก 
   มีสภาพพื้นท่ีแบบลูกคล่ืนลอนลาดอยู่บริเวณอาํเภอกุดบาก  จงัหวดัสกลนคร  มีลาํธารและ     
ลาํห้วย  อนัเกิดจากเทือกเขาหลายแห่ง     มีป่าไม  ้ และทุ่งหญา้  เหมาะสําหรับการเล้ียงสัตว ์ สําหรับทาง       
ดา้นตะวนัตก    ติดกบัจงัหวดัอุดรธานีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสลบักบัพื้นท่ีแบบลูกคล่ืนลอนลาดเช่นกนั เหมาะ
สาํหรับการทาํไร่  สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบตํ่า  เหมาะแก่การทาํนา  โดยเฉพาะทอ้งท่ีอาํเภอเมือง  หนองหารท่ีกวา้ง
ใหญ่   มีนํ้ าตลอดปี  โดยมีอาณาเขตกวา้งประมาณ  7  กิโลเมตร  ยาวประมาณ   18  กิโลเมตร  ระดบันํ้ าลึก
ประมาณ    3- 6 เมตร  หนองหารเป็นท่ีรองรับนํ้าจากแม่นํ้าต่างๆ  หลายสาย 
  2.1.3  พื้นท่ีตอนกลาง 
   พื้นท่ีตอนกลางของกลุ่มจงัหวดัเป็นท่ีราบลุ่มแม่นํ้าศรีสงคราม  ลาํนํ้าอูน  และท่ีราบหนองหาร
ในเขตจังหวดัสกลนครกับจังหวดันครพนม  มีสภาพพื้นท่ีแบบลูกคล่ืนลอนลาดรวมถึงบริเวณท่ีติดกับ      
อาํเภอ นาแก  จงัหวดันครพนม  เหมาะสําหรับเป็นพื้นท่ีในการทาํการเกษตรกรรมหลักของกลุ่มจงัหวดั  
โดยเฉพาะ  ขา้วหอมมะลิ  และการเล้ียงโคขุนท่ีเป็นสินคา้หลกัของกลุ่มจงัหวดั รวมทั้งเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุสัตว์
นํ้าจืดอีกดว้ย 
  2.1.4  พื้นท่ีตอนเหนือ 
   สภาพพื้นท่ีทางทิศเหนือส่วนใหญ่เป็นเนินสูงและท่ีดอน  มีป่าไมส้ลบักบัพื้นท่ีราบใช้ทาํนา  
ทางเหนือสุดของกลุ่มจงัหวดั มีเทือกเขาภูลงักาทอดผ่าน  นอกจากน้ียงัมีแม่นํ้ าสําคญัไหลผ่าน  คือ  แม่นํ้ า
สงครามและแม่นํ้าอูน  และติดกบัแม่นํ้าโขง  ซ่ึงเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหวา่งไทยกบั สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  โดยมีพื้นท่ีบางส่วนเป็นท่ีราบลุ่มนํ้าท่วม  ซ่ึงใชท้าํนาไดบ้างส่วนเท่านั้น    

 2.2  ลกัษณะภูมิอากาศ 
   จดัอยู่ในกลุ่มจงัหวดัท่ีมีฝนตกชุก  ทั้ งน้ีเพราะได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนทะเลจีนใต ้  
และไดรั้บอิทธิพลจากป่าไมแ้ละเทือกเขาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ประเภทอากาศแบบ    
ฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูหรือแบบทุ่งหญา้เมืองร้อน   ในฤดูมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ จะมีอากาศชุ่มช้ืน และมี        
ฝนตกชุกตลอดฤดู  แต่ในฤดูมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ  หรือฤดูหนาวจะมีอากาศแห้งแล้งเกือบตลอดฤดู  
ท้องฟ้าโปร่งเป็นส่วนมาก  ช่วงต่อระหว่างฤดูมรสุมทั้งสองตรงกับฤดูร้อน  เป็นระยะเวลาท่ีดวงอาทิตย ์     
กาํลงัเคล่ือนผ่านเส้นศูนยสู์ตรข้ึนไปยงัซีกโลกเหนือ พื้นดินจะสะสมความร้อนไว ้ ทาํให้อากาศร้อน ฟ้าหลวั
แหง้และมีพายฝุนฟ้าคะนองเป็นคร้ังคราว  สภาพภูมิอากาศ แบ่งออกไดเ้ป็น   3   ฤดู ดงัน้ี  
                                    ฤดูร้อน   เร่ิมตั้ งแต่กลางเดือนกุมภาพนัธ์-กลางเดือนพฤษภาคม  มีความแปรปรวน        
ของกระแสอากาศสูงอุณหภูมิสูง  แดดจา้ อากาศแห้งแลง้ อาจมีพายุฤดูร้อนบา้ง อุณหภูมิเฉล่ีย 25-40 องศา 
                                    ฤดูฝน  เร่ิมตั้ งแต่กลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม จะมีฝนตกชุกมาก 
โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีอยู่ริมฝ่ังแม่นํ้ าโขงจะประสบอุทกภยั  ซ่ึงจะมีฝนทิ้งช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายน -       



 8 

ตน้เดือนกรกฎาคม จะไดรั้บอิทธิพลพายุโซนร้อนในทะเลจีนใต้ ปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ียปีละ  2,000  มิลลิเมตร/ปี  
                                    ฤดูหนาว  เร่ิมตั้ งแต่กลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนกุมภาพนัธ์ ฤดูน้ีจะมีมวลอากาศเย็น
โดยทัว่ไปและจะมีมวลอากาศจากประเทศจีน และมีมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือแผล่งมาปกคลุมเป็นระยะๆ  
อุณหภูมิอากาศเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง   10 – 15  องศาเซลเซียส 
 2.2.1  ลม 
   ความเร็วลมโดยเฉล่ียอยู่ระหวา่ง 2.1 – 3.9 น๊อต จดัอยูใ่นระดบัลมเบา(Ligth  Air) จนถึง      
ลมอ่อน  (Ligth  Breeze) ลมประจาํฤดูท่ีสําคญั  ไดแ้ก่  มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ  ซ่ึงพดัอยู่ในระหว่าง    
เดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนกุมภาพันธ์ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ซ่ึงพัดระหว่างเดือนเมษายนถึง              
เดือนพฤษภาคม  โดยไดรั้บอิทธิพลจากพายุโซนร้อน  พายุดีเปรสชัน่  และผลกระทบจากพายุหมุน   ซ่ึงก่อตวั
ในมหาสมุทรแปซิฟิค และทะเลจีนใต ้จากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทยมากนกั  เน่ืองจากทิศทางท่ีพายเุคล่ือนตวัเขา้มานั้นมีเทือกเขาในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวกั้นไว ้ แต่อิทธิพลจากป่าไมแ้ละเทือกเขาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
จะทาํให้ฝนตกชุก  ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ทาํให้พายุอ่อนตวัลงก่อนถึงประเทศไทยเพียงแต่      
ทาํให้เกิดฝนตกหนกัและลมขนาดปานกลางไดโ้ดยเฉล่ียจะมีพายุดีเปรสชัน่ผา่นปีละประมาณ  2  คร้ัง ทาํให้มี
ฝนตกเฉล่ียปีละประมาณ 139 วนั   

 2.2.2  สถิติภูมิอากาศเพื่อการท่องเท่ียวกลุ่มจงัหวดั  
     

สถิติภูมิอากาศ จังหวดัสกลนคร จังหวดัมุกดาหาร จังหวดั
นครพนม 

ปริมาณนํ้าฝนตลอดทั้งปี(มิลลิเมตร) 1,714.5 1,300.3 2,189 
ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย   65 70 87 
- สูงสุด 94 94 94 
- ตํ่าสุด  33 36 45 
อุณหภูมิอากาศเฉล่ีย 27 27.9 25 
- สูงสุด 39 37.0 37.5 
- ตํ่าสุด 15 16.9 10.5 
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3.  โครงสร้างพืน้ฐาน  
     3.1   ไฟฟ้า  
             จาํนวนผูใ้ชไ้ฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าท่ีจาํหน่าย  
 

รายการ จังหวดัสกลนคร จังหวดันครพนม จังหวดัมุกดาหาร รวม 
จาํนวนผูใ้ชไ้ฟฟ้า (ราย) 256,464 161,242 77,400 495,106 
การจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า   (ยนิูต) 364,125,094.50 221,572,374.11 77,400,000,000 77,985,697,468.61 
ท่ีอยูอ่าศยั 190,189,821.20 128,283,922.05 70,400,000,000 70,718,473,743.25 
ธุรกิจและอุตสาหกรรม 115,205,384.30 64,013,244.57 6,148,000,000 6,327,218,628.87 
หน่วยราชการและสาธารณะ 52,723,556.20 24,734,820.76 852,000,000 929,458,376.96 
อ่ืนๆ   6,006,322.7 4,540,386.73 - 10,546,709.43 
                          
ท่ีมา  :  สาํนกังานสถิติจงัหวดัสกลนคร ( 30  ธนัวาคม 2551 ) 
   
 
 3.2    ประปา ประปา   
   ปริมาณนํ้าประปาและจาํนวนผูใ้ชน้ํ้ าประปา  
 

รายการ จังหวดัสกลนคร จังหวดันครพนม จังหวดัมุกดาหาร รวม 
จาํนวนผูใ้ชน้ํ้ าประปา (ราย) 24,512 23,992 11,158 59,662 
กาํลงัผลิต (ลบ.ม.) 12,439,200 13,341,480 139,350 25,920,030 
ปริมาณนํ้าท่ีผลิตได ้(ลบ.ม.)  8,119,509 7,826,641 4,324,296 20,270,446 
จาํหน่ายแก่ผูใ้ช ้ 6,005,260 4,467,267 2,753,705 13,226,232 
เพื่อสาธารณประโยชน์และร่ัวไหล 5,195,914 139,011 1,431,241 6,766,166 
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     3.3  การคมนาคม   
 1)   รถยนต ์
         จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธินถึงจงัหวดัสระบุรี บริเวณ
กิโลเมตรท่ี 107   แยกเล้ียวขวาเขา้ทางหลวงหมายเลข  2  ถนนมิตรภาพผา่นจงัหวดันครราชสีมา   
          1) เดินทางตามทางหลวงหมายเลข  2  ไปจนถึงบา้นไผ่  จงัหวดัขอนแก่นแลว้แยกเล้ียว
ขวาเขา้ทางหลวงหมายเลข 23 ผ่านจงัหวดัมหาสารคาม  ทางหลวงหมายเลข 213 แยกเขา้  จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ  เขา้สู่จงัหวดัสกลนคร 
          2) เดินทางตามทางหลวงหมายเลข  2  ไปจนถึงบา้นไผ่  จงัหวดัขอนแก่นแลว้           แยก   
เล้ียวขวาเขา้ทางหลวงหมายเลข 23 ผ่านจงัหวดัมหาสารคาม  ทางหลวงหมายเลข 213  แยกเขา้จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ  และผา่นจงัหวดัสกลนคร  ตรงเขา้สู่จงัหวดันครพนมตามทางหลวงหมายเลข  22   
          3) เล้ียวขวาเขา้เส้นทางหมายเลข 207 ท่ีบา้นวดั ผ่านประทาย พุทไธสง พยคัฆภูมิพิสัย 
(ทางหลวงหมายเลข 202) เกษตรวิสยั สุวรรณภูมิ ยโสธร แยกเขา้ทางหลวงหมายเลข 2169 ผ่านทรายมูล  
กดุชม  เลิงนกทา แยกซา้ยเขา้ทางหลวงหมายเลข 212 ผา่นอาํเภอนิคมคาํสร้อยสู่มุกดาหาร 
 2)   รถโดยสารประจาํทาง 
         บริษทั  ขนส่ง  จาํกดัและบริษทัเอกชน  มีรถประจาํทางไปกลุ่มจงัหวดัทุกวนั  ออกจาก
สถานีขนส่งสายตะวนัออกเฉียงเหนือ  ถนนกาํแพงเพชร  นอกจากน้ียงัมีรถโดยสารประจาํทางเช่ือม
ระหวา่งจงัหวดัมุดาหารและอ่ืนๆ ในภาคอีสาน อาทิ จงัหวดัขอนแก่น อุบลราชธานี นครพนม สกลนคร 
อุดรธานี และมหาสารคาม 
 3)   รถไฟ 
         การรถไฟแห่งประเทศไทย  มีบริการรถไฟ  รถด่วน รถเร็ว และรถด่วนพิเศษสปร๊ินเตอร์ 
กรุงเทพฯ-อุดรธานี-อุบลราชธานี ออกเดินทางทุกวนัจากสถานีรถไฟหวัลาํโพงไปลงท่ีสถานีปลายทาง 
         1) สถานีรถไฟจังหวดัอุดรธานี แลว้เดินทางต่อไปโดยรถยนต์โดยสารประจาํทาง              
ไปยงัจงัหวดัสกลนคร ระยะทาง 159  กิโลเมตร และจงัหวดันครพนม ระยะทางประมาณ  248 กิโลเมตร 
                       2) สถานีรถไฟจงัหวดัอุบลราชธานี  แลว้เดินทางต่อไปโดยรถยนต์โดยสารประจาํทาง       
ไปยงัจงัหวดัมุกดาหาร ระยะทางประมาณ 167 กิโลเมตร วนัละ 3 เท่ียว 
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 4).  เคร่ืองบิน 
       บริษทั  นกแอร์  จาํกดั  มีบริการเท่ียวบินตรงจากกรุงเทพฯ  จากสนามดอนเมืองไปยงั
จงัหวดัสกลนคร และจงัหวดันครพนม   

3.4 ถนน  
 กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน  2   มีถนนและระบบการขนส่งท่ีเช่ือมต่อ
กนัโดยใชท้างหลวงแผน่ดินหมายเลข  22  และหมายเลข  223   โดยมีระยะทางระหวา่งจงัหวดั  ดงัน้ี 

   จากจงัหวดัสกลนคร   ถึงจงัหวดันครพนม  ระยะทาง  89  กิโลเมตร 
   จากจงัหวดัสกลนคร   ถึงจงัหวดัมุกดาหาร  ระยะทาง 118 กิโลเมตร 
   จากจงัหวดันครพนม  ถึงจงัหวดัมุกดาหาร  ระยะทาง 104 กิโลเมตร 

 3.5   แหล่งนํ้าธรรมชาติของกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน  2    
3.5.1  แม่นํ้าท่ีสาํคญั ไดแ้ก่  แม่นํ้ าโขง  แม่นํ้ าสงคราม  แม่นํ้ าอนู  แม่นํ้ ากํ่า  ลาํนํ้ ายาม  ท่ีมี

ความสาํคญัในการใชป้ระโยชน์ทางการเกษตร และอุตสาหกรรม  เหมาะสมแก่การเพาะปลกูพชืท่ีสาํคญั
ไดดี้และมีสภาพใชง้านไดใ้นฤดูแลง้ทุกแห่งเช่นเดียวกนั    

3.5.2  แหล่งนํ้าจืดธรรมชาติคือ  หนองหาร  เป็นแหล่งเพาะพนัธุ์สตัวน์ํ้ าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุด            -
3.5.3  เข่ือนกกัเกบ็นํ้าไดแ้ก่  เข่ือนนํ้าอนู  เข่ือนนํ้าพงุ  จงัหวดัสกลนคร เป็นตน้ 

4.  สภาพทางเศรษฐกจิ   
      4.1  ประชากรมีรายไดเ้ฉล่ีย  โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อหวัต่อคนต่อปี เท่ากบั   26,261  บาท ตํ่ากวา่ของ      
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1,490 บาท นอ้ยกวา่ของประเทศ 3 เท่า รายไดส้าํคญัไดแ้ก่   
   1)  ภาคการเกษตร  ประชากรมีอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ   95      พืชเศรษฐกิจสาํคญัไดแ้ก่   
ขา้วหอมมะลิ   ยางพารา  ออ้ย  มนัสาํปะหลงั  ยาสูบ ปอ มะเขือเทศและพชืทดแทนพลงังาน   
   2)  ดา้นปศุสตัวไ์ดแ้ก่  โคขนุ  โคนม  สุกร  ไก่ไข่ 
  3)  ดา้นประมง  ไดแ้ก่  สตัวน์ํ้ าจืด  ปลานํ้าโขง  ท่ีมีศกัยภาพการผลิตสูงทั้งการเล้ียงในกระชงั 
   4.2  ผลิตภณัฑม์วลรวม  GPP   
    กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน  2   มีจาํนวนทั้งส้ิน   74,798   ลา้นบาท   
คิดเป็นร้อยละ  12.5   ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  และร้อยละ 1.36  ของประเทศ    ผลิตภณัฑม์วลรวม
แบ่งออกเป็นรายสาขา   
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สาขาการผลติ จังหวดั
สกลนคร 

จังหวดั
นครพนม 

จังหวดั
มุกดาหาร 

รวม 

ภาคเกษตร 9,745 7,834 3,023 20,602 

 เกษตรกรรม  การล่าสัตว ์ และการป่าไม ้ 9,509 7,707 2,889 20,105 

 การประมง 236 127 134 497 

ภาคนอกเกษตร 29,185 15,396 9,616 54,197 

 การทาํเหมืองแร่และเหมืองหิน 6 253 91 350 

 การผลิตอุตสาหกรรม 2,414 474 1,288 4,176 

 การไฟฟ้า  ก๊าซ  และการประปา 497 305 185 987 

 การก่อสร้าง 1,882 1,071 661 3,614 

 ของใชส่้วนบุคคลและของใชใ้นครัวเรือน 9,071 4,055 2,005 15,131 

 โรงแรมและภตัตาคาร 240 97 75 412 

 การขนส่ง  สถานท่ีเก็บสินคา้และการคมนาคม 1,552 899 567 3,018 

 ตวักลางทางการเงิน 1,442 741 380 2,563 

 บริการดา้นอสังหาริมทรัพย ์การใหเ้ช่าและ
บริการทางธุรกิจ 

1,492 905 458 2,855 

 การบริหารราชการแผน่ดินและการ ป้องกนั
ประเทศรวมทั้งความปลอดภยัในสังคม 

3,198 1,666 971 5,835 

 การศึกษา 5,632 3,523 1,944 11,099 

 การบริการดา้นสุขภาพและงานสังคม
สงเคราะห์ 

1,417 1,090 746 3,253 

 การใหบ้ริการชุมชน  สังคมและบริการส่วนบุคคล 297 256 234 787 

 ลูกจา้งในครัวเรือนส่วนบุคคล 46 62 12 120 

 ผลติภัณฑ์จังหวดั 38,930 23,229 12,639 74,798 

 มูลค่าผลติภัณฑ์เฉลีย่ต่อคน (บาท) 34,346 31,468 37,426 103,240 

 ประชากร  (1,000  คน) 1,133 738 338 2,209 

  ท่ีมา : สาํนกังานสถิติจงัหวดัสกลนคร , จงัหวดันครพนม ,จงัหวดัมุกดาหาร ( 18 พ.ย. 2551) 
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4.3 เงินฝากและสินเช่ือ   
  เงินฝากและเงินใหสิ้นเช่ือของธนาคารพาณิชยข์องกลุ่มจงัหวดัฯ  ปริมาณเงินหมุนเวียน    
 
           หน่วย : พนับาท 

รายการ จังหวดัสกลนคร จังหวดันครพนม จังหวดัมุกดาหาร รวม 

เงินฝาก 13,505 8,361 5,708 27,574 

 เงินฝากกระแสรายวนั 535 330 216 1,081 

 เงินฝากประจาํ 6,888 4,415 2,701 14,004 

 เงินฝากออมทรัพย ์ 6,082 3,617 2,791 12,490 

 เงินฝากอ่ืน ๆ - - - 0 

เงินใหสิ้นเช่ือ 15,064 5,690 5,206 25,960 

 เงินเบิกเกินบญัชี 3,935 1,812 1,618 7,365 

 เงินใหกู้ย้มื 5,687 2,330 2,064 10,081 

 ตัว๋เงิน 5,437 1,544 1,524 8,505 

 อ่ืน ๆ - 3 - 3 

 
4.4 การพาณิชย ์  
  การจดทะเบียนบริษทัจาํกดั  การจดหา้งหุน้ส่วนจาํกดั การจดทะเบียนพาณิชย ์ ปี  2551        

ณ  30  พฤศจิกายน  2551    
    

จังหวดัสกลนคร จังหวดัสกลนคร จังหวดันครพนม จังหวดัมุกดาหาร รวม 

การจดทะเบียนบริษทัจาํกดั 214 159 13 386 

การจดหา้งหุน้ส่วนจาํกดั 984 768 54 1,806 

การจดทะเบียนพาณิชย ์  6 12 - 18 
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4.4 ขอ้มูลประชากรจาํแนกตามช่วงอาย ุ
  จากผลการจดัเกบ็ขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐานระดบัหมู่บา้น (จปฐ.2)  พ.ศ. 2550 
 

จ าแนกตามช่วง
อาย ุ

จังหวดัสกลนคร จังหวดันครพนม จังหวดัมุกดาหาร รวม 

ช่วงอาย ุ ชาย  หญงิ  ชาย  หญงิ  ชาย  หญงิ  ชาย  หญงิ  

นอ้ยกวา่  1  ปีเตม็ 3,873 3,658 948 829 3,211 3,142 8,032 7,629 

1  ปีเตม็ – 2  ปี 8,076 7,518 2,925 2,641 5,886 5,354 16,887 15,513 

3  ปีเตม็ – 5  ปี 13,653 12,831 4,672 4,412 9.923 9,185 18,335 26,428 

6  ปีเตม็ – 11  ปี 31,830 30,176 11,417 10,598 23,585 21,857 66,832 62,631 

12  ปีเตม็ – 14  ปี 16,843 16,590 6,311 6,101 12,157 11,589 35,311 34,280 

15  ปีเตม็ – 17  ปี 16,226 16,039 5,760 5,587 11,114 11,009 33,100 32,635 

18  ปีเตม็ – 49  ปี 156,585 158,891 59,479 58,917 111,653 112,872 327,717 330,680 

50  ปีเตม็ – 60  ปีเตม็ 37,971 40,974 12,838 13,187 26,488 27,998 77,297 82,159 

มากกวา่60 ปีข้ึนไป 26,606 32,200 10,064 11,810 19,717 24,345 56,387 68,355 

รวมทั้งหมด 311,663 318,877 114,414 114,082 223,734 227,351 649,811 660,310 
 

หมายเหตุ  จาํนวนประชากรท่ีอาศยัอยูจ่ริงขณะสาํรวจไม่ใช่จาํนวนตามทะเบียนราษฎร 
   ทีม่า  : สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัสกลนคร,จงัหวดันครพนมจงัหวดัมุกดาหาร 
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4.5  ขอ้มูลประชากรจาํแนกตามสถานภาพแรงงานและสถานภาพการทาํงาน   
       จาํแนกตามสถานภาพแรงงานและสถานภาพการทาํงาน  เป็นรายไตรมาส  พ.ศ. 2549 
 

สถานภาพแรงงาน จังหวดัสกลนคร จังหวดันครพนม จังหวดัมุกดาหาร รวม 

  1,080,777 566,398 383,402 2,030,577 

  อาย ุ 15  ปีข้ึนไป 535,080 422,359 230,746 1,188,185 
กาํลงัแรงงานปัจจุบนั 543,630 298,900 230,746 1,073,276 

  ผูมี้งานทาํ 535,080 289,274 227,389 1,051,743 
  ผูไ้ม่มีงานทาํ 8,550 7,035 3,327 18,912 

สถานภาพแรงงาน จังหวดัสกลนคร จังหวดันครพนม จังหวดัมุกดาหาร รวม 
กาํลงัแรงงานท่ีรอฤดูกาล - 2,592 30 2,622 

ไม่อยูใ่นกาํลงัแรงงาน 262,809 123,459 53,381 439,649 

  ทาํงานบา้น 92,287 33,351 17,890 143,528 

  เรียนหนงัสือ 93,105 42,779 14,190 150,074 

  อ่ืน ๆ   77,417 47,330 21,301 146,048 
อายตุ ํ่ากวา่  15  ปี 274,338 144,039 99,275 517,652 

สถานภาพการท างาน         

    535,080 292,792 227,389 1,055,261 
นายจา้ง 7,315 1,779 2,522 11,616 

ลกูจา้งรัฐบาล 42,966 25,112 28,392 96,470 

ลกูจา้งเอกชน 74,491 33,648 41,018 149,157 

สถานภาพแรงงาน         

ทาํงานส่วนตวั 234,489 133,586 85,554 453,629 

ช่วยธุรกิจครัวเรือน 174,861 98,668 69,836 343,365 

การรวมกลุ่ม 958 - 66 1024 
 

ทีม่า      :    โครงการส ารวจภาวการท างานของประชากร      ส านักงานสถิตจิงัหวดัสกลนคร   
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4.6 การคา้ชายแดน          
  กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2  น้ี มีจงัหวดันครพนมและจงัหวดั
มุกดาหาร เป็นจังหวดัชายแดน และเป็นประตูสู่อินโดจีน เป็นสะพานเช่ือมเส้นทางขนส่งทางบกท่ี
สะดวกท่ีสุดโดยสะพานมิตรภาพแห่งท่ี 2 และสะพานมิตรภาพแห่งท่ี  3  ท่ีจะสร้างข้ึนท่ีจงัหวดันครพนม   
เป็นสะพานท่ีสร้างข้ึนตามโครงการพฒันาเส้นทางเช่ือมโยงเศรษฐกิจ ตามแนวชายแดนตะวนัออก - 
ตะวนัตก หรือ East West Economic Corridor และต่อไปในอนาคตทั้งสองจงัหวดั กจ็ะเป็นศนูยก์ลาง 
การกระจายสินคา้นานาชาติ (ศูนย ์DC) ส่งผลให้จงัหวดันครพนมท่ีศูนยท่ี์จะกระจายสินคา้ไปทางตอน
เหนือของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจงัหวดัมุกดาหาร ก็จะเป็นศูนยก์ระจาย
สินคา้และขนส่งสินคา้ออกสู่ทะเลทางดา้นประเทศเวียดนาม  จึงตอ้งเตรียมตวัรองรับการเจริญเติบโต
ทางดา้นเศรษฐกิจ การคา้ การลงทุนท่ีจะเกิดในอนาคตอนัใกลน้ี้    ภายหลงัจากท่ีสะพานมิตรภาพ 2  
จงัหวดัมุกดาหาร เปิดอย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2550 และในอนาคต  สะพานมิตรภาพ 3       
ท่ีจงัหวดันครพนม ไดเ้ปิดใชอ้ยา่งเป็นทางการจะ ทาํใหภ้าวะการคา้ตามแนวชายแดนไทย-ลาวมีการขยาย 
ตวัเพิ่มสูงข้ึนอย่างแน่นอน โดยมีการคา้ชายแดนและการคา้ผ่านแดน มูลค่าการคา้รวมทั้งส้ิน  30,156.00  
ลา้นบาท  ซ่ึงมีการส่งออกและนาํเขา้ เพิ่มข้ึนจากในปีท่ีผ่านมา ในห้วงระยะเวลาเดียวกนั จาํนวน 10,062.80 
ลา้นบาท   หรือคิดเป็นร้อยละ  50.08 (ปีงบประมาณ  2550 มูลค่าการคา้รวม 20,093.20 ลา้นบาท)  สรุปไดด้งัน้ี  
            การส่งออก ในปี 2550 มีมลูค่า 13,922.95 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากในช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 
ประมาณ 4,158.33  ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 29.87  ประเภทสินคา้ส่งออกไดแ้ก่ สินคา้อุปโภค 
บริโภค เช้ือเพลิง หมวดเหลก็และเหลก็กลา้  เคร่ืองด่ืมบาํรุงกาํลงั สินคา้อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรไม่ใช้
ไฟฟ้า อุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นตน้ 
            การนาํเขา้ ในปี 2550 มีมูลค่า 16,233.05 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ประมาณ 
5,904.47 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ  36.37 ประเภทสินคา้นาํเขา้ไดแ้ก่  หมวดสินคา้ไม ้ ไมแ้ปรรูป 
และผลิตภณัฑ ์หมวดสินคา้แร่ทองแดง สินคา้กสิกรรม เป็นตน้  สาเหตุการขาดดุลการคา้เน่ืองจากสินคา้
นาํเขา้ส่วนใหญ่นั้นเป็นสินคา้ท่ีนาํเขา้มาเป็นวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก
ต่อไป  
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5. สถานการณ์แนวโน้มทางด้านสังคม  
 5.1  การศึกษา   

รายการ จังหวดัสกลนคร จังหวดันครพนม จังหวดัมุกดาหาร รวม 

นกัเรียน นกัศึกษา 230,887 128,457   74,379  433,723 

ครู อาจารย ์ 11,273   6,315  3,935  21,523 

สถานศึกษา  753 539  291  1,583  

 
5.2 ขอ้มูลดา้นศาสนา และวฒันธรรม     
 5.2.1  ศาสนา 

 

รายการ จังหวดัสกลนคร จังหวดันครพนม จังหวดัมุกดาหาร รวม 

พุทธศาสนิกชน 1,072,594 347,217 666600,,558833  22,,008800,,339944  

ศาสนาคริสต ์ 40,963 672 2277,,111188  6688,,775533  

ศาสนาอิสลาม 163 10,083 77665500  1177,,889966  

ภิกษุ 5,725 3,253 1,596 10,574 

สามเณร 1,198 1,000 265 2,463 

 
          5.2.2   ศาสนสถาน 
 

รายการ จังหวดัสกลนคร จังหวดันครพนม จังหวดัมุกดาหาร รวม 

วดั 929 726 164 1,819 

สาํนกัสงฆ,์ท่ีพกัสงฆ ์    696 73 168 937 

โบสถค์ริสต ์ 40 21 9 70 

มสัยดิ 1 - 1 2 
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   พิพิธภณัฑพ์ระเกจิอาจารย ์
1. พิพิธภณัฑห์ลวงปู่ มัน่  ภูริทตัโต  วดัป่าสุทธาวาส  อาํเภอเมือง  จงัหวดัสกลนคร 
2. พิพิธภณัฑห์ลวงปู่ ฝ้ัน อาจาโร วดัป่าอุดมสมพร อาํเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร 
3. พิพิธภณัฑห์ลวงปู่ วนั อุตตโม วดัถํ้าอภยัดาํรงธรรม อาํเภอส่องดาว จงัหวดัสกลนคร 
4. พิพิธภณัฑห์ลวงปู่ หลุย  จนัทสาโร  วดัป่าสุทธาวาส อาํเภอเมืองสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 
5. เทสกเ์จดีย ์ วดัถ ํ้าขาม  อาํเภอพรรณานิคม  จงัหวดัสกลนคร 

   โบราณสถานโบราณวตัถุและโบราณคดี   
1. พระธาตุภเูพก็  ตาํบลนาหวับ่อ  อาํเภอพรรณานิคม  จงัหวดัสกลนคร 
2. พระธาตุดุม  ตาํบลง้ิวด่อน  อาํเภอเมืองสกลนคร  จงัหวดัสกลนคร 
3. พระธาตุนารายณ์เจงเวง  อาํเภอเมืองสกลนคร  จงัหวดัสกลนคร 
4. พระธาตุเชิงชุม  อาํเภอเมืองสกลนคร  จงัหวดัสกลนคร 
5. สะพานขอม  อาํเภอเมืองสกลนคร  จงัหวดัสกลนคร 
6. เจดียหิ์น  อาํเภอสวา่งแดนดิน  จงัหวดัสกลนคร 
7. กฏิุพระอาจารยม์ัน่  ภูริทตัโต  วดัป่าภูริทตัตถิราวาส  อาํเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร   
8. กู่พนันา  อาํเภอสวา่งแดนดิน  จงัหวดัสกลนคร 
9. แหล่งโบราณคดีบา้นดอนธงชยั  อาํเภอสวา่งแดนดิน จงัหวดัสกลนคร 
10. หอไตรวดัพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  อาํเภอเมืองสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 
11. พระธาตุอปุมุง  วดัป่าธาตุศรีทอง  อาํเภอวานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร 
12.  พระธาตุท่าอุเทน  อาํเภอท่าอุเทน  จงัหวดันครพนม 
13.  พระธาตุเรณูนคร อาํเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม  
14.  พระธาตุประสิทธ์ิ  อาํเภอนาหวา้  จงัหวดันครพนม 
15.  พระธาตุมหาชยั  อาํเภอปลาปาก   จงัหวดันครพนม 
16.  พระธาตุศรีคณู  อาํเภอนาแก  จงัหวดันครพนม 
17.  พระธาตุนคร จงัหวดันครพนม 
18.  พระธาตุจาํปา จงัหวดันครพนม 
19.  วดัโอกาสศรีบวับาน  อาํเภอเมือง  จงัหวดันครพนม 
20.  รอยพระบาทบา้นเวินพระบาท อาํเภอเมือง  จงัหวดันครพนม 
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21. วดัพระพทุธโพธ์ิศรี จงัหวดันครพนม 
22. วดัมรุกขนคร จงัหวดันครพนม 
23.  พระบางวดัไตรภมิู จงัหวดันครพนม 
24.  วดันกับุญอนันา จงัหวดันครพนม 

 วฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  
1. เทศกาลนมสัการองคพ์ระธาตุเชิงชุม  จงัหวดัสกลนคร 
2. งานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขนัเรือยาวชิงถว้ยพระราชทานฯ       

อาํเภอเมืองสกลนคร  จงัหวดัสกลนคร 
3. งานประเพณีเซ้ิงผีโขน  อาํเภอพงัโคน  จงัหวดัสกลนคร 
4. งานประเพณีโสร้ําลึก  อาํเภอกสุุมาลย ์ จงัหวดัสกลนคร 
5. งานกาชาดและงานรวมนํ้าใจไทสกล อาํเภอเมืองสกลนคร  จงัหวดัสกลนคร 
6. ประเพณีลอยพระประทีป  อาํเภอเมืองสกลนคร  จงัหวดัสกลนคร 
7. ประเพณีไหลเรือไฟ  อาํเภออากาศอาํนวย  และ  อาํเภอเต่างอย  จงัหวดัสกลนคร 
8. ประเพณีบุญบั้งไฟ  อาํเภอพงัโคน  จงัหวดัสกลนคร 
9. ประเพณีฮิตสิบสอง ครองสิบส่ี  จงัหวดัมุกดาหาร 
10. ประเพณีปิดบา้น  จงัหวดัมุกดาหาร 
11. ประเพณีแห่กณัฑห์ลอน  จงัหวดัมุกดาหาร 
12. พิธีกรรมโซ่ถัง่บั้ง  จงัหวดัมุกดาหาร 
13. พิธีเกยา พิธีบายศรีสู่ขวญั การรําเตน้หวัดอนตาล การรําภูไท การลาํพญาจงัหวดัมุกดาหาร 
14. งานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา ระหวา่งจงัหวดัมุกดาหารกบัแขวงสะหวนัเขต  

จงัหวดัมุกดาหาร 
15. งานกาชาดและงานประจาํปีของจงัหวดั 
16. งานประเพณีไหลเรือไฟ ช่วงออกพรรษา ข้ึน 15 คํ่า เดือน 11 จงัหวดันครพนม 
17. งานนมสัการองคพ์ระธาตุพนม ข้ึน 15 คํ่า เดือน 3  จงัหวดันครพนม 
18. งานประเพณีแสกเตน้สาก  ข้ึน 2 คํ่า เดือน 3    บา้นอาจสามารถ ตาํบลอาจสามารถ   

อาํเภอเมือง   จงัหวดันครพนม           
19. งานเทศกาลปลา อาํเภอศรีสงคราม หลงังานไหลเรือไฟ จงัหวดันครพนม 
20. งานบุญเดือนส่ีของดีนาหวา้ ข้ึน 15 คํ่า เดือน 4  จงัหวดันครพนม 
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   การละเล่นพื้นเมือง  

1. รํามวยโบราณ  อาํเภอเมืองสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 
2. รําภูไทย  อาํเภอวาริชภมิู  จงัหวดัสกลนคร 
3. การเล่นกลองเส็ง  อาํเภอวาริชภมิู  จงัหวดัสกลนคร 
4. การเล่นโสท้ัง่บั้ง  อาํเภอกสุุมาลย ์ จงัหวดัสกลนคร 
5. โยย้กลองเลง  อาํเภออากาศอาํนวย  จงัหวดัสกลนคร 
6. การรําเตน้หวัดอนตาล การรําภูไท การลาํพญา 

   แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและประวติัศาสตร์  
1. ประติมากรรมหนองหารหลวง อาํเภอเมืองสกลนคร  จงัหวดัสกลนคร 
2. สวนสมเดจ็พระศรีนครินทร์สกลนคร อาํเภอเมืองสกลนคร  จงัหวดัสกลนคร 
3. อุทยานแห่งชาติภูพาน อาํเภอภูพาน  จงัหวดัสกลนคร 
4. หนองหาร อาํเภอเมืองสกลนคร  จงัหวดัสกลนคร 
5. นํ้าตกคาํหอม  อาํเภอเมืองสกลนคร  จงัหวดัสกลนคร 
6. อุทยานแห่งชาติภูผายล (หว้ยหวด)   อาํเภอเต่างอย  จงัหวดัสกลนคร 
7. ศนูยศิ์ลปาชีพบา้นกดุนาขาม  อาํเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร 
8. ปราสาทพระธาตุนารายณ์เจงเวง  อาํเภอเมืองสกลนคร  จงัหวดัสกลนคร 
9. พระธาตุภเูพก็  อาํเภอพรรณนานิคม  จงัหวดัสกลนคร 
10. เทสกเ์จดีย ์ เทสกรั์งสีอนุสรณ์  อาํเภอพรรณนานิคม  จงัหวดัสกลนคร 
11. วดัถํ้าอภยัดาํรงธรรม(พิพิธภณัฑพ์ระอาจารยว์นั อุตตโม)อาํเภอส่องดาว  จงัหวดัสกลนคร 
12. พระตาํหนกัภูพานราชนิเวศน์  อาํเภอเมืองสกลนคร  จงัหวดัสกลนคร 
13. องคพ์ระธาตุเชิงชุม อาํเภอเมืองสกลนคร  จงัหวดัสกลนคร 
14. พิพิธภณัฑพ์ระอาจารยม์ัน่ ภูริทตัโต   อาํเภอเมืองสกลนคร  จงัหวดัสกลนคร 
15. พิพิธภณัฑพ์ระอาจารยห์ลยุ  จนัทสาโร  อาํเภอเมืองสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 
16. พิพิธภณัฑพ์ระอาจารยฝ้ั์น  อาจาโร   อาํเภอพรรณนานิคม จงัหวดัสกลนคร 
17.  ชุมชนเผา่ผูไ้ท อาํเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม 
18.  ภูลงักา อาํเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม 
19.  นํ้าตกตาดขาม นํ้าตกตาดโพธ์ิ อาํเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม 
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20.  หาดดอนแพง จงัหวดันครพนม  
21.  หาดแห่  จงัหวดันครพนม 
22.  ดานสาวคอย  อาํเภอนาแก  จงัหวดันครพนม  
23.  หาดทรายทองศรีโคตรบูรณ์  จงัหวดันครพนม 
24.  สนามกอลฟ์ภูกระแต  จงัหวดันครพนม 
25. ตลาดอินโดจีน  จงัหวดันครพนม 
26. สวนหลวง ร.9  จงัหวดันครพนม 
27.  เข่ือนหนา้เมืองนครพนม สวนชมโขง ล่องเรือชมทิวทศัน์แม่นํ้ าโขง  จงัหวดันครพนม 
28.  ศนูย ์OTOP  พิพิธภณัฑป์ลาแม่นํ้าโขง  หมู่บา้นมิตรภาพไทย – เวียดนาม                     

หนองญาติ  ตาํบลหนองญาติ อาํเภอเมือง  จงัหวดันครพนม 
29.  พิพิธภณัฑจ์วนผูว้า่ราชการจงัหวดันครพนม (หลงัเก่า)  จงัหวดันครพนม 
30.  เฮือนเฮือไฟ ถนนสุนทรวิจิตร อาํเภอเมือง จงัหวดันครพนม 

   ดา้นวฒันธรรมจงัหวดัสกลนคร 
   1.  สภาวฒันธรรมจงัหวดั     1  แห่ง  
   2.  สภาวฒันธรรมอาํเภอ    18  แห่ง 
   3.  สภาวฒันธรรมตาํบล   125 แห่ง 
   4.  ศนูยว์ฒันธรรมจงัหวดั      1  แห่ง  (มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร)   
   5.  ศนูยว์ฒันธรรมอาํเภอ                             2  แห่ง 
    -  ศนูยว์ฒันธรรมอาํเภอสวา่งแดนดิน 
    -  ศนูยว์ฒันธรรมอาํเภออากาศอาํนวย 
   6.  ศนูยว์ฒันธรรมองคก์รชุมชน     3  แห่ง 
    -  ศนูยว์ฒันธรรมไทโส ้ อาํเภอกสุุมาลย ์
    -  ศนูยว์ฒันธรรมกะเลิง  อาํเภอกดุบาก 
    -  ศนูยว์ฒันธรรมพื้นบา้นหทยัภูพาน  อาํเภอเมืองสกลนคร   
   7.  อาสาสมคัรในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวฒันธรรม  (อส.มศ.)   213  คน  
   8.  แหล่งเรียนรู้ชุมชน   147  แห่ง  จาํแนกเป็น  
    -  แหล่งเรียนรู้ชุมชนประจาํอาํเภอ    18  แห่ง 
    -  แหล่งเรียนรู้ชุมชนประจาํตาํบล  129  แห่ง 
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   พิธีกรรมและความเช่ือ 
1. รําผีหมอ  หรือคลอ้งชา้ง  อาํเภอกดุบาก  จงัหวดัสกลนคร 
2. รําหมอเหยา  บา้นโนนหอม  อาํเภอเมืองสกลนคร  / กสุุมาลย ์/ อากาศอาํนวย /       
      วานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร 

   เอกลกัษณ์ท่ีสาํคญัของจงัหวดั 
        1. จงัหวดัสกลนคร 
   1.  ตน้ไม ้  เอกลกัษณ์  ตน้อินทนิลนํ้า  
   2.  อาหาร  เอกลกัษณ์  แกงหวาย 
   3. สินคา้ท่ีสาํคญั เอกลกัษณ์  ผา้ไหม / เซรามิค / ผา้ลายมุก / 
          ไวน์หมากเม่า / ผา้ยอ้มคราม 
        2.  จงัหวดันครพนม 
   1.  ตน้ไม ้  เอกลกัษณ์  ตน้กนัเกรา 
   2.  อาหาร  เอกลกัษณ์  อาหารชนิดปลานํ้าโขง 
   3. สินคา้ท่ีสาํคญั เอกลกัษณ์  ผา้ไหม /ผา้ฝ้าย/สอ้ปลาโด/กาลาแม 
        3.  จงัหวดัมุกดาหาร 
   1.  ตน้ไม ้  เอกลกัษณ์  ตน้ชา้งนา้ว 
   2.  อาหาร  เอกลกัษณ์  เวียดนาม 
   3. สินคา้ท่ีสาํคญั เอกลกัษณ์  ผา้แพรวา/มะขามหวาน 

  2.3   ชนเผา่พื้นเมือง  
   ประกอบดว้ยชนพื้นเมืองและชาวไทยเช้ือสายต่างๆ   จาํนวน   11    เผา่/เช้ือสาย ไดแ้ก่ 
   1.  เผา่ไทลาว      ประกอบดว้ย      จงัหวดัสกลนคร/จงัหวดันครพนม/จงัหวดัมุกดาหาร 
   2.  เผา่ไทกะเลิง  ประกอบดว้ย จงัหวดัสกลนคร/จงัหวดันครพนม/จงัหวดัมุกดาหาร 
   3.  เผา่ไทยอ้ ประกอบดว้ย จงัหวดัสกลนคร/จงัหวดันครพนม/จงัหวดัมุกดาหาร 
   4.  เผา่ไทโส ้ ประกอบดว้ย จงัหวดัสกลนคร/จงัหวดันครพนม/จงัหวดัมุกดาหาร 
   5.  เผา่ภูไท ประกอบดว้ย จงัหวดัสกลนคร/จงัหวดันครพนม/จงัหวดัมุกดาหาร 
   6.  เผา่ไทโยย้ ประกอบดว้ย จงัหวดัสกลนคร/จงัหวดันครพนม/จงัหวดัมุกดาหาร 
   7.  เผา่แสก ประกอบดว้ย  จงัหวดันครพนม/จงัหวดัมุกดาหาร 
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   8.  เผา่ไทยกลุา ประกอบดว้ย  จงัหวดัมุกดาหาร 
   9.  เผา่ไทยข่า ประกอบดว้ย  จงัหวดัมุกดาหาร 
   10.  ชาวไทยเช้ือสายจีน    
   11. ชาวไทยเช้ือสายเวียดนาม   

5.4  การสาธารณสุข   
   โรงพยาบาลศนูยห์ลกัของกลุ่มจงัหวดัฯ คือโรงพยาบาลสกลนคร จาํนวน  800  เตียง  
 

รายการ จงัหวดั
สกลนคร 

จงัหวดั
มุกดาหาร 

จงัหวดั
นครพนม 

รวม 

โรงพยาบาล 20 8 13 41 

รัฐบาล 19 7 13 39 

เอกชน 1 1 - 2 

สถานีอนามยั 167 78 151 396 

คลินิก 146 46 92 284 

แพทย ์ 127 32 55 214 

ทนัตแพทย ์ 42 18 23 83 

เภสัชกร 49 29 49 127 

พยาบาล 1,078 430 772 2,280 

จาํนวนเตียง 1,530 481 851 2,862 

จาํนวนผูป่้วย 978,206 900,805 313,333 2,192,344 

อตัราส่วนประชากร / แพทย ์1 คน 10,212 1100,,551100  12,675 33,397 

อตัราส่วนประชากร / พยาบาล1คน 1,105 778822  903 2,790 

อตัราส่วนประชากร / เตียง  1  เตียง 728 1,445 934 3,107 
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6.  สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
  6.1   ดิน 
    ดินในพื้นท่ี  แบ่งออกไดเ้ป็น  2  กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ บริเวณเทือกเขา ทางตอนใตเ้ป็นดิน 
บนภูเขาท่ีลาดเชิงเขาทัว่ไป  ส่วนบริเวณท่ีราบเป็นดินเกิดบนท่ีราบขั้นบนัไดสูง ท่ีเก่าๆ   ของลาํนํ้ า  
    ดินเกิดบนท่ีราบขั้นบนัไดสูงท่ีเก่าๆ  ของลาํนํ้ า เป็นดินท่ีมีความสมบูรณ์ตํ่ามากดินส่วน
ใหญ่เป็นดินปนทราย ซ่ึงมีโครงสร้างไม่คงทน เม่ือมีฝนตกทาํใหเ้กิดการกดักร่อนผิวดินสูง  โดยเฉพาะ 
บริเวณท่ีว่างเปล่า  เป็นเหตุให้ดินถูกนํ้ าท่ีซึมลงไปซะลา้งอาหารและส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชลงไปยงั
ส่วนลึกพน้เขตของรากพืชท่ีจะดูดเอามาเล้ียงลาํตน้ได ้ การปรับปรุงดินทาํไดค่้อนขา้งลาํบาก  เพราะ    
การใส่ปุ๋ยอยา่งเดียว ยงัไม่เพียงพอ  จะตอ้งดูแลเร่ืองการชลประทานและการจดัการบาํรุงรักษาดินอ่ืนๆ   
พร้อมกนัไปดว้ย   
    นอกจากปัญหาความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่าแลว้  พื้นท่ีตอนเหนือของกลุ่มฯ ในจงัหวดั
สกลนครยงัประสบปัญหาดา้นดินเคม็ตามผลการสาํรวจของกรมพฒันาท่ีดิน  พบว่า  ในจงัหวดัสกลนคร      
มีพื้นท่ีดินเคม็ระดบัต่างๆ คือ ท่ีกลุ่มมีเกลือมาก  203.64  ตารางกิโลเมตร  คิดเป็นร้อยละ  2.1  ของพื้นท่ี
รวมทั้งจงัหวดั  ท่ีกลุ่มมีเกลือปานกลาง  156.57  ตารางกิโลเมตร  คิดเป็นร้อยละ  1.6  ท่ีกลุ่มมีเกลือนอ้ย  
1,363.06  ตารางกิโลเมตร   คิดเป็นร้อยละ14.2 และท่ีสูงประกอบดว้ยหินท่ีมีเกลืออีก 1,433.18 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 14.9 
    การใชท่ี้ดินในพื้นท่ีถือครองทาํการเกษตร  ส่วนใหญ่เป็นท่ีนา   3,021.3  ตารางกิโลเมตร  
คิดเป็นร้อยละ   72.4  ของพื้นท่ีถือครองทาํการเกษตร  รองลงมาไดแ้ก่  พื้นท่ีพืช  462.7  ตารางกิโลเมตร  
คิดเป็นร้อยละ  11.1  ท่ีอยูอ่าศยั  97.3  ตารางกิโลเมตร  คิดเป็นร้อยละ  2.3  ท่ีเหลือเป็นการใชท่ี้ดิน
ประเภทอ่ืนๆ   และท่ีรกร้างวา่งเปล่า   
 6.2   นํ้า   
    6.2.1.  แหล่งนํ้าท่า  
   แหล่งนํ้ าท่ีสาํคญัของกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2  นอกจากนํ้ าฝน
แลว้ยงัไดแ้ก่  นํ้ าท่า  ซ่ึงประกอบดว้ย  แหล่งนํ้ าธรรมชาติหลายสาย  อนัมีตน้นํ้ าอยู่ในบริเวณเทือกเขา    
ภูพาน  ลาํนํ้ าท่ีสาํคญัไดแ้ก่  
   -   ลาํนํ้ าโขง  เป็นแม่นํ้ าท่ีสาํคญัท่ีสามารถใชน้ํ้ าในการเพาะปลูกตามแนวลาํนํ้ าโขง  ซ่ึงใน
บางปีท่ีมีปริมาณนํ้าเหนือมาก  ทาํใหบ้ริเวณริมแม่นํ้าโขงประสบปัญหานํ้าลน้ตล่ิงท่วมเขา้พื้นท่ีเพาะปลกูและ 
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อยู่อาศัย  และยงัเป็นเส้นกันพรมแดน โดยมีสะพานมิตรภาพเช่ือมประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว แห่งท่ี  2 และแห่งท่ี  3  จงัหวดันครพนมและมุกดาหาร ซ่ึงสะพานมิตรภาพฯ
แห่งท่ี  3 จงัหวดัมุกดาหาร   
   -  ลาํนํ้ าสงคราม  เป็นลาํนํ้ าท่ีมีขนาดค่อนขา้งใหญ่  ปริมาณนํ้ ามาก  ตน้นํ้ าเกิด  บริเวณ
พื้นท่ีอาํเภอส่องดาว   ไหลผ่าน  อาํเภอสว่างแดนดิน  อาํเภอคาํตากลา้   อาํเภอบา้นม่วง   อาํเภอวานร
นิวาส  และอาํเภออากาศอาํนวย  แลว้ไหลล่งแม่นํ้าโขงท่ี  อาํเภอศรีสงคราม  จงัหวดันครพนม   
   -  ลาํนํ้ายาม   เป็นลาํนํ้ าขนาดเลก็  ตน้นํ้ าเกิดบริเวณเทือกเขาภูพาน  เขตอาํเภอวาริชภูมิ    
ไหลผา่นอาํเภอส่องดาว  อาํเภอสวา่งแดนดิน  อาํเภอวานรนิวาส  อาํเภอพรรณนานิคม และไหลลงแม่นํ้ า
สงครามท่ีอาํเภออากาศอาํนวย   
   -  ลาํนํ้าอนู  เป็นลาํนํ้ าขนาดกลาง  มีตน้นํ้ าอยูท่ี่เทือกเขาภูพาน  เขตอาํเภอกุดบาก  ไหล
ลงสู่เข่ือนกั้นลาํนํ้ าอนู  ซ่ึงเป็นเข่ือนขนาดใหญ่ท่ีสุดของจงัหวดัสกลนคร  ปริมาณเก็บกกันํ้ าได ้ 520 ลา้น
ลูกบาศก์เมตร  ไหลผ่านอาํเภอพงัโคน  อาํเภอพรรณนานิคม  ไปบรรจบกบัแม่นํ้ าสงครามท่ีอาํเภอศรี
สงคราม   จงัหวดันครพนม  เป็นลาํนํ้ าท่ีไดพ้ฒันาเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ทางการเกษตรมากท่ีสุด  เน่ืองจาก
มีปริมาณนํ้ ามากไหลผ่านพื้นท่ีราบซ่ึงเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ของจงัหวดัสกลนคร  ไดมี้การพฒันาให้มี
การกระจาย นํ้ าชลประทานในระดบัแปลงนา การจดัรูปท่ีดิน พื้นท่ีประมาณ  164,574 ไร่  เขตพื้นท่ี
อาํเภอพงัโคน  อาํเภอพรรณานิคม  และอาํเภอเมืองสกลนคร  นอกจากจะมีการส่งเสริมให้เกษตรกรทาํ
นาตามฤดูกาลแลว้  ยงัมีการส่งเสริมใหเ้กษตรกรปลกูพืชในช่วงฤดูแลง้  ซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจของจงัหวดั
สกลนคร  ทาํใหเ้ศรษฐกิจของจงัหวดัสกลนครมีมูลค่าสูงมาก   
   -  ลาํหว้ยปลาหาง เป็นลาํนํ้ าขนาดเลก็  มีตน้นํ้าในพื้นท่ีอาํเภอวาริชภูมิ  ผา่นอาํเภอสว่าง
แดนดิน  อาํเภอพงัโคน  แลว้ไหลบรรจบลาํนํ้าอนูท่ีอาํเภอพงัโคน 
   -  ลาํนํ้ าพุง  ตน้นํ้ าเกิดในเขตอาํเภอกุดบาก  มีสภาพลาดชนัในช่วงตน้นํ้ าไหล ผ่านทอ้งท่ี
อาํเภอกุดบากลงสู่เข่ือนนํ้ าพุงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ความจุ 165 ลา้นลูกบาศก์เมตร   
จากนั้นไหลผา่นอาํเภอเต่างอย  อาํเภอโคกศรีสุพรรณ  และอาํเภอเมืองสกลนคร แลว้ไหลลงหนองหาร  
   -  ลาํนํ้ ากํ่า  เป็นลาํนํ้ าลกัษณะพิเศษท่ีมีตน้นํ้ าท่ีสาํคญัอยูท่ี่หนองหารเสมือนหน่ึงทาง
ระบายนํ้ าของลุ่มนํ้ าพุง และนํ้ าในหนองหารไปยงัแม่นํ้ าโขง  โดยไหลผ่านอาํเภอเมืองสกลนคร  อาํเภอ
โคกศรีสุพรรณ ของจงัหวดัสกลนคร ผา่นอาํเภอนาแกไปลงแม่นํ้าโขงท่ีอาํเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม   
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  -  หนองหาร  เป็นหนองนํ้าธรรมชาติขนาดใหญ่  มีเน้ือท่ีประมาณ 123 ตารางกิโลเมตร 
มีนํ้ าตลอดปี  ลึกเฉล่ียประมาณ  3 – 6  เมตร  มีเกาะแก่งมากมาย  หนองหารน้ีเป็นท่ีรวมของลาํห้วย  ต่าง  
ๆ  หลายสาย  ปัจจุบันหนองหารเป็นแหล่งประมงนํ้ าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดของจังหวดัและยงัเป็นสถานท่ี
เพาะพนัธุ์ปลานํ้าจืดของกรมประมงดว้ย 

 6.3  ป่าไม ้  
   กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2  มีพื้นท่ีป่าไมป้ระมาณ   831,988  ไร่
(1,456.69 ตารางกิโลเมตร)  คิดเป็นร้อยละ  30.67  ขอพื้นท่ีของกลุ่มจงัหวดั   มีอทุยานแห่งชาติ  4    แห่ง  
มีเน้ือท่ี   501,534 ไร่   คือ  

1. อุทยานแห่งชาติภูพาน  เน้ือท่ีป่าประมาณ 365,091  ไร่   
2. อุทยานแห่งชาติภูผายล  เน้ือท่ีประมาณ  136,443 ไร่   

   3.  อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร (ภูผาเทิบ)   ตั้งอยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติดงบงัอ่ี ครอบคลุม 
พื้นท่ี อ.เมืองมุกดาหาร และ อ.ดอนตาล ห่างจากตวัเมือง 17 กม. โดยใชเ้สน้ทางมุกดาหาร-ดอนตาล แยก
เขา้ทางขวามือระหวา่ง กม.ท่ี 14-15 อีก 2 กม. จะถึงท่ีทาํการอุทยานฯ มีเน้ือท่ีทั้งหมด 30,312.5 ไร่ หรือ 
48.5 ตารางกิโลเมตร ประกอบดว้ยภเูขาชนัหลายลกูติดต่อกนั สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเตง็-รังและป่า
เบญจพรรณ หลายบริเวณเป็นผาสูงและลานหินกวา้ง มีหินรูปร่างแปลกๆ  มีสถานท่ีน่าเท่ียวชมในอุทยาน
แห่งชาติมุกดาหารไดแ้ก่  
             1.กลุ่มหินต่างๆ กลุ่มหินรูปลกัษณะแปลกๆ เหมือนมีคนจบัไปวางเทินซอ้นกนัไว ้ส่วนใครจะ
เห็นเป็นรูปอะไรก็ตามแต่จินตนาการ บางอนัมีรูปร่างคลา้ยร่ม ดอกเห็ดขนาดใหญ่ ไอพน่ มงกุฎ ดอกบวับาน 
รองเทา้บูท๊ เก๋งจีน สถูป และจานบิน พอยา่งเขา้ปลายฤดูฝนตน้ฤดูหนาว จะมีดอกไมน้านาชนิดบานสะพร่ัง เป็น
ตน้วา่ ดอกกระดุม ดอกสร้อยสุวรรณา ดอกข่อยหม่ืนปี 
             2. ลานมุจลินท ์อยูบ่นภูผาเทิบ เป็นลานหินเรียบท่ีทอดยาวไกลไปทางทิศตะวนัตกประมาณ 
1,200 เมตร บนลานมีรองนํ้าลึกๆ มากมาย เกิดจากการกดัเซาะของนํ้าฝนไหลรวมกนัสู่แอ่งนํ้ากวา้งเรียกวา่     
วงัเดือนหา้ บนลานหินไดมี้การคน้พบกระดูกสัตวโ์บราณอายไุม่ตํ่ากวา่ 250 ลา้นปี อยูส่องจุดห่างกนัประมาณ 
500 เมตร นกัธรณีวทิยาและนกัโบราณคดีสันนิษฐานวา่เป็นบริเวณท่ีเคยอยูใ่ตน้ํ้ ามาก่อน 
             3. ภูถํ้าพระ  เป็นภูเขาลูกใหญ่ท่ีสุดในอุทยานแห่งชาติมุกดาหาร อยูร่ะดบัความสูง 300-400 
เมตร มีท่ีราบกวา้งใหญ่อยูห่ลงัเขา พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าเตง็รังและป่าเบญจพรรณท่ียงัอยูใ่นสภาพสมบูรณ์ จึง
ทาํใหเ้ป็นแหล่งกาํเนิดตน้นํ้าลาํธารและแหล่งนํ้าซบั บริเวณดา้นหนา้ของภูถํ้าพระมีนํ้าตกไหลผา่น ภายในถํ้าใน
สมยัก่อนเคยเป็นท่ีพาํนกัของพระภิกษุและมีพระพุทธรูปปางต่างๆ ท่ีเป็นทองคาํ เงิน ไม ้แกว้ มากมาย แต่ไดถู้ก
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ขโมยสูญหายไปหมด ปัจจุบนัเหลือเพียงพระพุทธรูปขนาดหนา้ตกักวา้ง 3 ฟุต พระพุทธรูปไมอี้กหลายร้อยองค์
และรูปป้ันสัตวต่์างๆ  
              4.ถํ้าฝ่ามือแดง  ตั้งอยูบ่นภูผาเทิบในเขตพื้นท่ี ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร ลกัษณะของถํ้า
เป็นเพิงหินยาว กวา้ง 3 เมตร ยาว 60 เมตร ภายในฝาผนงัถํ้ามีรูปมือประทบัอยู ่10 มือ และรูปคนยนืจาํนวน 6 
คน เขียนดว้ยสีแดง สันนิษฐานวา่มีอายไุม่ต ํ่ากวา่ 5,000 ปี จดัอยูใ่นยคุหินเก่า บริเวณหลงัถํ้าจะเป็นหินกวา้งและ
อยูใ่นระดบัท่ีสามารถมองเห็นทิวทศัน์ไดอ้ยา่งสวยงาม  
   4.  อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบวั  เป็นอุทยานท่ีมีเน้ือท่ีอยูบ่นแนวรอยต่อ 3 จงัหวดั คือ อ.นิคม
คาํสร้อย อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร อ.ชานุมาน และอ.เสนางคนิคม จ.อาํนาจเจริญ ประมาณ 
145,000 ไร่ สภาพภูมิประเทศโดยทัว่ไปเป็นเทือกเขาสลบัซบัซอ้น ทอดตวัเป็นแนวยาวจากทิศตะวนัตกเฉียง
เหนือลงสู่ทิศตะวนัออกเฉียงใต ้บริเวณอุทยานฯ มีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ความวจิิตรพิสดารของหินผา มีความเด่น
เป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง ตลอดจนร่องรอยของการต่อสู้อนัเกิดจากความขดัแยง้ในอุดมการณ์ทางการเมือง จึง
ทาํใหพ้ื้นท่ีแห่งน้ีมีศกัยภาพทางการท่องเท่ียว สถานท่ีท่ีน่าสนใจไดแ้ก่ สระดอกบวั เป็นแอ่งหินและมีนํ้าขงั
ตลอดปี นอกจากน้ียงัมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจในเขตอุทยานฯ ภูสระดอกบวั ไดแ้ก่  
            1. ภูผาแตม้ เป็นหนา้ผาประกอบดว้ยรูปรอยฝ่ามือ 
และการเขียนสีโบราณก่อนประวติัศาสตร์สันนิษฐานวา่เป็นยคุเดียวกบัภาพเขียนสีในถํ้าฝ่ามือแดงของอุทยาน
แห่งชาติมุกดาหารและท่ีอุทยานแห่งชาติภูผาแตม้ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี หนา้ผามีลกัษณะคลา้ยถํ้าเพราะ
หินไหลเล่ือนลงมามีความยาวประมาณ 60 เมตร ภาพเหล่าน้ีอยูสู่งจากพื้นถํ้าประมาณ 3-5 เมตร เป็นภาพมือ
และภาพสัญลกัษณ์ รวม 98 ภาพ ซ่ึงมีลกัษณะแตกต่างอยา่งน่าสนใจ 
          2. ภูผาหอม เป็นจุดชมววิท่ีสวยงามมากของเทือกเขาภูผาแตม้ ระหวา่งทางเดินจะผา่นป่าไม ้
ลานหิน และป่าเตง็รังท่ีสวยงาม จากจุดน้ีสามารถมองเห็นทิวทศัน์ไดใ้นระยะไกลออกไปทางทิศตะวนัตก มี
ความสูงประมาณ 366 เมตรจากระดบันํ้าทะเล ดา้นหลงัจะมองเห็นภูหมู ภูแผงมา้ ภูไมซ้าง ภูซอง ภูอคัรชาด ใน
ยามเยน็ตรงจุดน้ีจะมีนกัท่องเท่ียวนิยมมาชมพระอาทิตยอ์สัดง เพื่อเก็บภาพอนัน่าประทบัใจและพกัคา้งแรมกนั
มาก 
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บทที ่2 

แนวทางการพฒันาเบือ้งต้นส าหรับกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน  2 

************ 

  จากการศึกษาของสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
ระหว่างเดือน กันยายน – ธันวาคม 2551   พบว่าแนวทางการพฒันาเบ้ืองต้นสําหรับกลุ่มจังหวัด              
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน  2   เป็นดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 29 



 30 

บทที ่3 

การวเิคราะห์ศักยภาพของกลุ่มจงัหวดั 
*********** 

  การวิเคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มจงัหวดั ใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์แบบ  SWOT Analysis     
ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ สภาพแวดลอ้มภายในจงัหวดัเพื่อให้ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อน และการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายนอกจงัหวดั เพื่อให้ทราบถึงโอกาสและภยัคุกคาม ท่ีมีผลกระทบทั้งดา้นบวกและลบ
ต่อการพฒันาจงัหวดั ผลจากการวิเคราะห์ พบวา่ 

1.จุดแขง็   
1.1 แหล่งเกษตรกรรม เกษตรอินทรีย ์อาทิ ขา้ว  ประมงนํ้ าจืด โคขุน 

 รายไดท้างการเกษตรมีความสาํคญัต่อกลุ่มปานกลาง 
 สินคา้สาํคญั คือ ขา้งเหนียวมะลิ ขา้งเจา้หอมมะลิ ( ปริมาณมากและคงท่ี ) 
 โคขนุโพนยางคาํ 
 ประมงนํ้าจืด 
 ยางพารา วนักรีดมากกวา่ทางภาคใต ้พท. เหมาะสม ( ยางเป็นสินคา้สร้าง GPP ) ของกลุ่มจงัหวดั 

สภาพแวดลอ้มเอ้ืออาํนวย นอกจากน้ียงัสามารถส่งออกไปยงัประเทศจีนไดส้ะดวกดว้ย 
1.2 ศกัยภาพของท่ีตั้งท่ีเอ้ือต่อการคา้ชายแดน 

 รายไดก้ารคา้ภายในมีความสําคญัต่อกลุ่มปานกลาง 
 มูลค่าการคา้ชายแดนกบั สปป.ลาว มีความสาํคญัเป็นลาํดบั 2 
 สัดส่วนการคา้ชายแดนและอตัราการเติบโตสูงกวา่มูลค่า GPP มาก 
 การส่งเสริมสินคา้อุปโภค บริโภค สินคา้ผา้พื้นเมืองจากฝ่ังไทยส่งออกไป สปป.ลาว 
 เส้นทาง EWC หมายเลข  8 และ  12 ( ห่างจากท่าเรือนํ้ าลึก 12  กม. ) ไปสู่ฝ่ังทะเลตะวนัออก  

เวยีดนามไดเ้ร็วข้ึน 
 คนในพื้นท่ีมีความเขา้ใจ รู้วฒันธรรมประเทศเพื่อนบา้น 
 ผูป้ระกอบการรายยอ่ยระบบการคา้ตามชายแดนเขม้แขง็ 
 สินคา้ไทยไดรั้บการยอมรับจากประเทศเพื่อนบา้น 

1.3 แหล่งอารยธรรม และวฒันธรรมชองชนเผา่ต่าง ๆ  
 แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ ศาสนา ประเพณี ( 12 คลอง 14 ) วฒันธรรมและอาหาร  

( อาหารอินโดจีน ปลาแม่นํ้าโขง เช่ือมโยงประเทศเพื่อนบา้น ) 
 อารยธรรมแม่นํ้าโขง 
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1.4 ทรัพยากรมนุษย ์
 มีสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาหลายแห่ง และหลากหลายสาขาวชิาชีพ 
 เป็นแหล่งท่ีตั้งของชาวไทยเช้ือสายไทย – เวยีดนาม กลุ่มจงัหวดัเป็นศูนยก์ลางทางการศึกษา

ใหก้บัคนในเวยีดนาม 
1.5 มีป่าภูพาน  หนองหาร แม่นํ้าโขง ส่ิงแวดลอ้มดี ภูมิทศัน์สวย 

 พื้นท่ีป่าไมเ้พิ่มข้ึนมากท่ีสุดในภาค 
 สถานการณ์ดา้นสังคมมีความโดดเด่นในมิติชีวิตครอบครัวและชุมชน 
 

2.จุดอ่อน 
 2.1 เกษตรกรขาดความรู้และเทคโนโลยีการผลิต การจดัการ ขาดโรงงานอุตสาหกรรมรับผลผลิต
การเกษตร ปัจจยักาผลิตทางการเกษตร 

 สัดส่วนพื้นท่ีเกษตร  และชลประทานตํ่า  สัดส่วนจาํนวนผลผลิตค่อนขา้งตํ่า 
 ศกัยภาพปัจจุบนัอยูท่ี่ผลิตภณัฑต์น้นํ้าเป็นหลกั 
 ขา้วหอมมะลิยงัขาดการประชาสัมพนัธ์ 
 เกษตรกรกรีดยางพาราก่อนกาํหนด  และยงัไม่คาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม 
 คนแรงงานในภาคเกษตรเป็นคนสูงวยัเป็นหลกั 
 ขาดโรงงานอุตสาหกรรมเช่ือมโยงท่ีเอ้ือต่อผลประโยชน์ของทอ้งถ่ินท่ีสร้างแรงงาน ท่ีเหมาะสม  

และการเพิ่มมูลค่าเพิ่ม 
 ขาดการพฒันาระบบบริหารจดัการ (Supply  Chain : การเพิ่มมูลค่าโลจิสติกส์ ) ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ขาดการพฒันาระบบบริหารจดัการตลาดกลางกระจายสินคา้เกษตรท่ีมีประสิทธิภาพ 
 สถาบนัเกษตรกร ( สหกรณ์  วสิาหกิจชุมชน ) ไม่เขม้แขง็ 
 เกษตรกรขาดความรู้  และเทคโนโลย ี( โดยเฉพาะในกลุ่มพืชเชิงเด่ียว ) 
 ขาดการพฒันาต่อยอดผลิตภณัฑ ์
 จงัหวดัเล็กส่งเสริมพื้นท่ีในการปลูกพลงังาน  แต่นโยบายและทิศทางไม่ชดัเจน  เช่น  การทาํ  Zoning 

 2.2  การคมนาคมไม่สะดวก  เส้นทางคมนาคมเช่ือมระหวา่งจงัหวดัไม่คล่องตวั ( การคา้ชายแดน ) 
การคา้ชายแดน 
 ผูส่้งออกไทยขาดความเป็นนกัการตลาดเชิงรุก 
 การมอบอาํนาจในการอาํนวยความสะดวก  ณ ด่านศุลกากร  ยงัไม่เบด็เสร็จ  และกาํลงั 

    ผูป้ฏิบติังานไม่เพียงพอ 
 ขาด DEPO และ Supply  Chain ท่ีเอ้ือต่อการคา้ 
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 การคา้ปัจจุบนัเป็นเสมือนแค่ทางผา่น 
 ขาดเส้นทางคมนาคมเช่ือมโยงระหวา่งจงัหวดั 
 ขาดพื้นท่ีรองรับการขยายนิคมอุตสาหกรรม 
 ขาดการประสาน  และการสนบัสนุน  การผลกัดนัจากฝ่ายต่างประเทศส่งผลต่อการเจรจา

ต่อรอง  และไกล่เกล่ียขอ้พิพาทการคา้ระหวา่งประเทศ 
 ขาดตวัแทนท่ีมีความเข้าใจในทอ้งถ่ิน  สปป.ลาว  ในการเป็นคนประสานเจรจาการค้า

ต่างประเทศ ( เพื่อนมิตร )  
 การอาํนวยความสะดวกทางการคา้ยงัไม่เอ้ือต่อการคา้ 
การสถาปนาเมือเพื่อนมิตร 
 ขาดงบประมาณในการดาํเนินกิจกรรม 
การเกษตรแบบมีสัญญา 
 ขาดขอ้มูลพื้นฐานสาํหรับการลงทุน 

 2.3  การคมนาคมไม่สะดวก  เส้นทางคมนาคมเช่ือมระหว่างจงัหวดัไม่คล่องตวั   ( การท่องเท่ียว )       
การประชาสัมพนัธ์ท่องเท่ียวยงัไม่ทัว่ถึงและไม่น่าสนใจ 

 โครงสร้างทางเศรษฐกิจการท่องเท่ียวตํ่า  ( รายได ้ จาํนวนนกัท่องเท่ียว ) 
 ขาดการบริหารจดัการดา้นการท่องเท่ียว 
 แหล่งท่องเท่ียวเช่ือมโยงยงัไม่สามารถดึงดูดนดัท่องเท่ียว 
 การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวยงัไม่สะดวก 
 ขาดการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมท่องเท่ียว  และการขายเร่ืองราวการท่องเท่ียว ( ตาํนาน : Story 

– behind , Gimmick ) 
 ขาดบุคลากรมืออาชีพทางดา้นการท่องเท่ียว  เช่น  มคัคุเทศกท่ี์มีความเขา้ใจในวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  

 2.4  ขาดทกัษะดา้นฝีมือแรงงาน  ปัญหาดา้นการศึกษา 
 ขาดบุคลากรภาษาทอ้งถ่ิน  เช่น  ภาษาเวยีดนาม 
 ขาดการพฒันาทรัพยากรมนุษยค์วามรู้ท่ีเช่ือมอินโดนจีน 
 คนจบการศึกษาระดบัประถมศึกษายงันอ้ย 
 ยงัขาดการส่งเสริมการทรัพยากรมนุษยแ์บบ  Life  Long  Learning 
 การผลิตทรัพยากรมนุษย ์ ยงัไม่ตอบสนองต่อระบบการพฒันาห่วงโซ่อุปทานทางเศรษฐกิจ 
 เม่ือจบการศึกษา  นักศึกษาไม่ทาํงานในทอ้งถ่ิน  เน่ืองจากบางสายอาชีพไม่มีอุตสาหกรรม

รองรับ  เช่น  วศิวกร  หรือบางคร้ังตอ้งการทาํงานในเมืองใหญ่ 
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 2.5  ปัญหาความยากจน  การกระจายรายได ้ และการศึกษา  ปัญหาเร่ืองยาเสพติดและอาชญากรรม    
ขาดบุคลากรทางการแพทย ์ การกระจายขอ้มูลข่าวสาร  สารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ  ปัญหาเร่ืองภยัธรรมชาติ 

 สถานการณ์ดา้นสังคมในมิติดา้นสุขภาพ  คมนาคม  และการส่ือสาร  ท่ีอยูอ่าศยั  และสภาพแวดลอ้ม
อยูใ่นเกณฑต์ํ่า 
 

3. โอกาส 
 3.1 นโยบายของรัฐในการส่งเสริมพืชพลงังาน 

 ครามธรรมชาติคุณภาพดีท่ีสุด  ( ปลูกหมุนเวียนระหว่างขา้ว  และครามได ้) และเป็นศกัยภาพ
ต่ออุตสาหกรรมส่ิงทอ  ศกัยภาพในการพฒันาเป็นพืชเศรษฐกิจ ( จงัหวดัสกลนคร ) สามารถพฒันาศกัยภาพ
ร่วมกบัจงัหวดัอ่ืน ๆ  

 รัฐบาลนโยบายสนบัสนุน One  Province  One  Product ( จงัหวดั ) 
3.2 นโยบายของรัฐในการส่งเสริมการคา้ขายกบัประเทศเพื่อนบา้น กระแสเปิดเสรีทางการคา้

ส่งเสริมการขยายการค้าระหว่างอนุภูมิภาคมากข้ึน  ความเป็นไปได้ในการขยายการศึกษาสู่อินโดจีน               
การแลกเปล่ียนนกัศึกษา  พฒันาศูนยศึ์กษาร่วมกบัประเทศเพื่อนบา้น 

 โอกาสในการขยายเศรษฐกิจตามแนว   EWC  
 การส่งเสริมสินคา้ขั้นตน้และขั้นกลางเพื่อรองรับการขนส่งเส้นทางมุกดาหาร ( วิถีสู่ตลาด )     

จะทาํใหสิ้นคา้ของกลุ่มจงัหวดัสามารถขนส่งไดเ้ร็วข้ึน 
 นโยบายและทิศทางการพฒันาท่ีสอดคลอ้งของกลุ่มจงัหวดั และนโยบายชาติ ( การคา้ชายแดน 

การส่งเสริมวฒันธรรม : สถาปนาเมืองเพื่อนมิตร และการเกษตรแบบมีสัญญา ) 
 ส่งเสริมความสัมพนัธ์ทางด้านวฒันธรรมจากการสถาปนาเมืองเพื่อนมิตร  ทั้ง  3  จงัหวดั        

กบัประเทศลาว  และเวยีดนาม 
 ส่งเสริมการเกษตรแบบมีสัญญากบัประเทศเพื่อนบา้นมีจงัหวดันครพนมนาํร่องและไดมี้การ

ร่วมพฒันากบัหน่วยงานต่าง ๆ ของไทยและลาวอยา่งต่อเน่ือง 
 การคา้ชายแดนจะมีมูลค่ามากข้ึน เม่ือสะพานขา้มแม่นํ้าโขงแห่งท่ี  3  เสร็จในปี 2554 
 การคา้ชายแดนเป็นตวักระตุน้การท่องเท่ียวของชาวต่างชาติมากข้ึน 
 แผนการส่งเสริมการเกษตรแบบมีสัญญา สําหรับพืชไร่เศรษฐกิจ และพืชพลงังานมีมากข้ึน     

ซ่ึงเป็นการเพิ่มผลผลิตผลท่ีไทยขาด รวมทั้งเป็นการลดปัญหาอพยพแงงานจากเพื่อนบา้น 
 การเมืองลาวไม่ค่อยเปล่ียนแปลง โดยเจา้แขวงผูป้กครองจะครองตาํแหน่งนาน และเป็นผูมี้อาํนาจ

ตดัสินใจเบด็เสร็จ 
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3.3 การท่องเท่ียว 
 การเปิดสะพานขา้มแม่นํ้าโขง แห่งท่ี  2  และแห่งท่ี  3  เป็นตวักระตุน้การเดินทางของนกัท่องเท่ียว 
3.4 ทรัพยากรมนุษย ์
 แนวทางการสนบัสนุนจากนโยบายภาครัฐ เร่ือง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 3.5 นโยบายของรัฐในการส่งเสริมสินคา้  OTOP  สู่สากล 
 

4. ภัยคุกคาม ( Threats ) 
       4.1 การเกษตรกรรม 

 การแข่งขันจากประเทศท่ีสามในประเทศเพื่อนบ้านทางด้านเกษตรกรรม  เช่น ยางพารา            
การนาํเขา้สินคา้เกษตรกรรมท่ีไหลมาตามชายแดน อาทิ สินคา้จากจีน   ตน้ทุนการผลิตสูง และการกีดกนัทาง
การคา้  นโยบายราคาขา้วจากตลาดโลก 

4.2 การคา้และต่างประเทศ 
 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันา  ดา้นการเช่ืองโยงในประเทศเพื่อนบา้นนอ้ย 

ระเบียบ  กฎหมาย การลงทุนของประเทศเพื่อนบา้นไม่ชดัเจน  เส้นทางคมนาคมระหวา่งประเทศไม่สมบูรณ์ 
การคา้ชายแดน 

  -  ทศันคติ และภาพลกัษณ์ทางลบจากส่วนกลาง ( G2G ทางการ ) ท่ีมีต่อ สปป.ลาว 
   -  ลาวลดการพึ่งพาจากไทยมากข้ึน 
  -  ความแตกต่างการเดินรถบรรทุกไทยไปเวยีดนาม 
  -  ตน้ทุนการขนส่งจากมุกดาหารไปดานงัสูง เน่ืองจากเส้นทางเดินรถและกฎระเบียบในการเดินรถ 

 -  ขอ้มูลกฎหมายวา่ดว้ยสิทธิในและนอกอาณาเขตยงัมีขอ้จาํกดั 
 การสถาปนาเมืองเพื่อนมิตร 

  -  การแลกเปล่ียนความรู้ทางวฒันธรรมชุมชนชายแดนต้องผ่านกระบวนการเจรจาและทาํ   
ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศก่อนดาํเนินการ 
  - เส้นทางคมนาคมตอ้งไดรั้บการปรับปรุงให้อาํนวยความสะดวกในการเดินทางไปยงัประเทศ
เพื่อนบา้น 
  การเกษตรแบบมีสัญญา 
  -  ความเส่ียงจากนโยบายและกฎหมายของลาวไม่ชดัเจน 
  -  เกษตรกรลาวยงัตอ้งการความรู้และประสบการณ์ในการผลิต 

4.3 การท่องเท่ียว 
 ระเบียบกฎหมายของประเทศเพื่อบา้นไม่เอ้ือต่อการท่องเท่ียวขา้มแดน   เส้นทางคมนาคม

ระหวา่งประเทศไม่สมบูรณ์ 
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- ขาดการสร้างแผนรองรับ หรือการสร้างความดึงดูดในการท่องเท่ียวฝ่ังไทย เน่ืองจากการ
หลัง่ไหลของนกัท่องเท่ียวเม่ือเปิดการคา้ชายแดน ซ่ึงนกัท่องเท่ียวมกัจะไม่ไดพ้กัแรมท่ีฝ่ังไทย 
         4.4 ทรัพยากรมนุษย ์

 การดึงบุคลากรทางดา้นวชิาชีพจากจงัหวดัใหญ่ 
4.5 การลกัลอบคา้ยาเสพติดตามแนวชายแดน 
 ผลกระทบจากราคานํ้ามนั 
 ขาดเสถียรภาพทางการเมือง 
 อตัราดอกเบ้ียสูง 
 ทศันคติในเชิงลบสืบเน่ืองจากประวติัศาสตร์ท่ีเคยมีความขดัแยง้กนั 
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บทที ่4 

ยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจงัหวดั 
*********** 

  กลุ่มจงัหวดัไดน้าํผลการศึกษาของสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  ระหว่างเดือน กันยายน  – ธันวาคม 2551  ในบทท่ี  2  ประกอบกับได้มีการวิเคราะห์
ศกัยภาพของกลุ่มจงัหวดั โดยใชเ้ทคนิค  SWOT Analysis  แจง้ในบทท่ี  3  จึงไดน้าํผลท่ีไดจ้ากการศึกษา
ดังกล่าวมากาํหนดเป็นยุทธศาสตร์การพฒันาของกลุ่มจังหวดั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2    
ประกอบดว้ย  

 1. วิสยัทศัน์ (Vision) กลุ่มจงัหวดั  
“ สะพาน  การคา้  และการท่องเท่ียวอินโดจีน ” 
( Trade  and  Tour  Bridge  to  Indochina  and  Beyond ) 

2.  เป้าประสงคร์วม  (Objectives)  
“  ความมัง่คัง่  ความมัน่คง   ” 

3.  ประเดน็ยทุธศาสตร์การพฒันากลุ่มจงัหวดั  ( Strategic  Issues ) 
   1. การพฒันาการคา้และความสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบา้น 
   2. การพฒันาการท่องเท่ียว 
   3. การพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
   4. การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

  4.  เป้าประสงคแ์ละกลยทุธ์ 
 

ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์ กลยทุธ์ 
1. การพฒันาการคา้และ
ความสมัพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบา้น 
 

1.1 การเช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพระหว่างภาคท่ี
เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดั   
1.2  การส่งเสริมเขตปลอดอากรของกลุ่ม
จงัหวดั เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจการคา้ 

1.พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 
2.พฒันาเขตเศรษฐกิจชายแดน 
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 1.3 การส่งเสริมการใช้ศูนยก์ระจายสินคา้และ 
ศูนย์ตรวจปล่อยรถ  เพื่ อให้ เ กิดประโยชน์
ทางดา้นการคา้ของกลุ่มจงัหวดั 
1.4 การรวบรวมผลิตผลสินค้าเกษตรกรรม
เช่ือมโยงการส่งออกผา่นการคา้ชายแดน 
1.5 การกระตุน้ตลาดการคา้ชายแดน 
1.6 การกระตุน้การคา้ และส่งเสริมการลงทุน
ของผูป้ระกอบการกลุ่มจงัหวดั 
1.7 การประสานและพฒันาความสัมพนัธ์กบั
ประเทศเพื่อนบา้นอยา่งต่อเน่ือง 
1.8 การส่งเสริมและเพิ่มศกัยภาพผูป้ระกอบการ
ทางดา้นการคา้ชายแดนเช่ือมโยงประเทศเพื่อนบา้น 
1.9 การส่งเสริมดา้นการศึกษาร่วมกนัระหว่าง
นกัศึกษาไทย และประเทศเพื่อนบา้น 

 
 
 
 
 
 
3. ส่งเสริมการลงทุน 
 
4.พฒันาและส่งเสริมดา้นวฒันธรรม 
และเช่ือมโยงเมืองเพื่อนมิตร 
5.ส่งเสริมทางดา้นการศึกษาเช่ือมโยง
ทางดา้นการคา้ชายแดนกบัประเทศ
เพื่อนบา้น 

2. การพฒันาการท่องเท่ียว 2.1 การพฒันาเส้นทางคมนาคมเพื่อรองรับการ
เขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 

2.2 การส่งเสริมและพฒันากิจกรรมแหล่งเรียนรู้ 
ศิลปะ และวฒันธรรมร่วมกนัของกลุ่มจงัหวดั 
และประเทศเพื่อนบา้น 

2.3 การพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกทางดา้น
การท่องเท่ียวและส่งเสริมการบริหารการจดัการ
การท่องเท่ียวใหมี้ประสิทธิภาพ 
2.4  การสร้างความตระหนกั และสร้างความ
ปลอดภยั บรรเทาสาธารณภยัดา้นการท่องเท่ียว 

2.5 การรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื 

2.6 การพฒันาบุคลากรเพื่อเพิ่มศกัยภาพทางการ
ท่องเท่ียว 
2.7  การส่งเสริมและกระตุน้การท่องเท่ียว 
2.8 การพฒันาการตลาดและกลุ่มเป้าหมายเชิงรุก 

 

1.พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
 
2.พฒันาแหล่งท่องเท่ียว 
 
 
3.ส่งเสริมดา้นบริหารจดัการดา้นการ
ท่องเท่ียว 
 
 
 
 
 
4.ส่งเสริมบุคลากรดา้นการท่องเท่ียว 
 
5.ส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพนัธ์ 
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3. การพฒันาการเกษตรกรรม 3.1 การพฒันาดา้นวจิยัรวมทั้งส่งเสริม
เทคโนโลยทีางดา้นเกษตรกรรม 

3.2 การส่งเสริมการผลิตเพื่อพฒันาคุณภาพสินคา้ 
3.3 การสร้างเสริมประสิทธิภาพ และส่งเสริมการ
เพิ่มมูลค่าสินคา้ 
3.4 พฒันาตราสินคา้เกษตรกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า 
3.5 พฒันาระบบตลาดกลางสินคา้เกษตรกรรม 

3.6 เพิ่มศกัยภาพของบุคลากรทางดา้น
เกษตรกรรม 
3.7 ส่งเสริมการลงทุนการเพาะปลูกในพื้นท่ีกลุ่ม
จงัหวดั และประเทศเพื่อนบา้น 

1.ส่งเสริมการวจิยัและพฒันา 
 
2.เพิ่มผลผลิตและพฒันาคุณภาพ 
3. แปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินคา้ 
 
4.พฒันาทางดา้นการตลาด 
 
5. พฒันาบุคลากรทางดา้นเกษตรกรรม 
 
6.ส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ี และใน
ประเทศเพื่อนบา้น 

4. การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 4.1 การเตรียมความพร้อมของชุมชนเขม้แขง็ 1. ยกระดบัและเพิ่มขีดความสามารถ
ใหก้บัประชาชนทุกภาคส่วน 
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บทที ่5 

แผนงานโครงการ 
*********** 

   กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน  2 ไดจ้ดัทาํโครงการรองรับวิสัยทศัน์  ประเด็น
ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ และกลยุทธ์   จาํนวน   27   โครงการ  งบประมาณ  573,986,968  บาท  แยกเป็น
ปีงบประมาณตามประเด็นยทุธศาสตร์  ดงัน้ี 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ งบประมาณ   

2553 2554 2555 2556 2553 2554 2555 2556 รวม 

 - การพฒันาการคา้
ชายแดนและ
ความสมัพนัธ์กบั
ประเทศเพื่อนบา้น 
 
 - การพฒันาการ
ท่องเท่ียว 

 - การพฒันาการ
เกษตรกรรม 

 - การพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์

5 

 

 

 

15 

 

2 

 

5 

3 

 

 

 

2 

 

2 

 

4 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

53,463,000 

 

 

 

135,492,300 

 

60,617,780 

 

12,530,000 

23,587,000 

 

 

 

20,055,000 

 

60,617,780 

 

7,730,800 

16,833,000 

 

 

 

20,055,000 

 

60,617,780 

 

6,307,880 

13,587,000 

 

 

 

20,055,000 

 

60,617,780 

 

1,819,868 

107,470,000 

 

 

 

195,657,300 

 

242,471,120 

 

28,388,548 

รวม 27 11 9 8 262,103,080 111,990,580 103,813,660 96,079,648 573,986,968 

    

 

 
 


