สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ของเทศบาลเมืองมุกดาหาร
ลักษณะที่ตั้งของเทศบาลเมืองมุกดาหาร เดิมเป็นเมืองโบราณ มีประวัติเล่าสืบกันมาว่า
เดิมเป็นที่อยู่ ของชาวละว้า ต่อมาขอมเข้ามามีอานาจปกครองเหนืออาณาจักรแห่งนี้ระยะหนึ่งแล้วเสีย
อานาจปกครอง ภายหลัง เจ้ากินรี เจ้าเมืองโพนสิม (แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาวในปั จ จุ บั น ) ได้ อ พยพข้ า มแม่ น้ าโขงมาตั้ง เมื อ งใหม่ ตรงปากห้ ว ยมุ ก เรี ย กว่ า เมื อ ง
มุกดาหาร เมื่อเดือน 4 ปีกุน พ.ศ. 2313 ในปี พ.ศ. 2450 ได้มีการปรับปรุงการปกครองในมณฑล
อุดรเป็นจังหวัด จึงถูกยุบลงเป็นอาเภอมุกดาหาร ขึ้นตรงกับจังหวัดนครพนม และในปี พ.ศ. 2525
จึงได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดมุกดาหารขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาการบุกรุกและขยายอิทธิพลของ
ระบบสังคมนิยมของค่าสังคมนิยมในลาว ซึ่งได้เปลี่ยนการ ปกครองจาก ระบบประชาธิปไตยเป็นสังคม
นิยม ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2518 ทาให้ชุมชนสุขาภิบาลมุกดาหาร ได้รับการยกฐานะเป็น เทศบาลเมือง
ตามการจั ด ตั้ ง จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เมื่ อ วั น ที่ 21 เมษายน 2526 มี เ ขตพื้ น ที่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบ
ทั้งสิ้น 35.55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 22,218.75 ไร่
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้ง
อาณาเขตของเทศบาลเมืองมุกดาหาร มีจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียง 6 จังหวัด คือ นครพนม,
สกลนคร, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด , ยโสธร, อานาจเจริญ และอุบลราชธานี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 642 กิโลเมตร มีที่ตั้งและอาณาเขต ดังนี้
- ทิศเหนือจดเทศบาลตาบลบางทรายใหญ่
- ทิศใต้จดเทศบาลตาบลนาสีนวน
- ทิศตะวันออกจดแม่น้าโขง เลียบตามแนวเส้นเขตแดนประเทศไทยกับแขวงสะหวันนะ
เขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- ทิศตะวันตกจดเทศบาลตาบลมุก
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยรวมของเทศบาลเมืองมุกดาหาร จะเป็นที่ดอนและที่ราบลุ่มเหมาะ
กับการเป็นที่อยู่อาศัย ทิศตะวันออกติดแม่น้าโขงมีลาห้วยมุกและลาห้วยแข้ไหลผ่านออกสู่แม่น้าโขงตรง
ปากห้วยมุก เทศบาลเมืองมุกดาหารเป็นเมืองเก่า พื้นที่ส่วนในจะเป็นบริเวณที่มีประชากรหนาแน่น เป็น
ย่านธุรกิจการค้า โรงแรม และสถานบันเทิงต่างๆ ประมาณร้อยละ 80 ของถนนบริเวณศูนย์กลางเมือง
จะมีร้านค้าตั้งอยู่สองข้างทาง และถนนในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารส่วนใหญ่ค่อนข้างเล็กและแคบ ไม่
สามารถขยายออกไปได้
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศจังหวัดมุกดาหาร แบ่งออกได้ 3 ฤดูกาล ดังนี้
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม จะมีมวลอากาศเย็นหรือ
บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปะทะกับมวลอากาศร้อน ซึ่งจะทาให้บริเวณดังกล่าวเกิดพายุฝนฟ้า

คะนอง ลมกระโชกแรง เกิดขึ้นได้ หรือเรียกอีกอย่างว่า พายุฤดูร้อน ซึ่งจะสร้างความเสียหายเกิดขึ้นใน
บริเวณที่พายุเคลื่อนผ่านอยู่ในบริเวณแคบๆ ในเดือนเมษายน
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม จะเกิดฝนทิ้งช่วงประมาณ
ปลายเดือนมิถุนายน - ต้นเดือนกรกฎาคม ปริมาณฝนที่ได้เกิดจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเอา
ความชื้นเข้ามา และปริมาณฝนที่เกิดจากร่องฝนหรือร่องความกดอากาศต่า พาดผ่านในแนวตะวันออกตก ท้าให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองเป็นบริเวณกว้าง ปริมาณฝนมากที่สุด เกิดจากพายุหมุนเขตร้อนจาก
ทะเลจีนตอนใต้เคลื่อนเข้ามาปีหนึ่งประมาณ 2-3 ลูก ท้าให้เกิดฝนตกเป็นบริเวณกว้าง
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์ จะมีมวลอากาศเย็น หรือ
บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าวท้าให้อากาศหนาวเย็นและ
แห้ง ในเดือนมกราคม
1.4 ลักษณะของดิน
ลั ก ษณะของดิ น ในพื้ น ที่ เ ทศบาลเมื อ งมุ ก ดาหารเป็ น ดิ น ร่ ว น พื้ น ที่ ร าบเหมาะแก่ ก าร
เกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดินในเขตเทศบาลเป็นพื้นที่ธุรกิจและที่พั กอาศัย
ส่วนพื้นที่ราบลุ่มเลียบแม่น้าโขงเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้าท่วม
1.5 ลักษณะของแหล่งน้า
แหล่งน้าตามธรรมชาติ
- หนองน้า จานวน 2 แห่ง ได้แก่ หนองนาบึง และหนองเม็ก คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้า
ประมาณ 4,000,000 ลบ.ม.
- ลาห้วย จานวน 3 แห่ง ได้แก่ ลาห้วยมุก ลาห้วยแข้ ห้วยคาสายทอง
- แม่น้า จานวน 1 แห่ง ได้แก่ แม่น้าโขง
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
เทศบาลเมืองมุกดาหาร มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตาบลของอาเภอเมืองมุกดาหาร (ตาม
กฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่) ได้แก่ ตาบลศรีบุญเรือง รวมทั้งตาบลมุกดาหารบางส่วน รวมเนื้อ
ที่ปัจจุบัน 35.55 ตารางกิโลเมตร มีสภาพของชุมชนเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท โดยชุมชนในเขตเมื อง
ชั้นในจะเป็นย่านธุรกิจการค้าการลงทุนสถานบันเทิงที่สาคัญ และมีสภาพความหนาแน่นของประชากร
ที่สูงกว่าประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลชั้นนอกที่เป็นชุมชนเกษตรกรรม แบ่งเขตการปกครองเป็น
3 เขต จานวน 34 ชุมชน ประกอบด้วย 34 ชุมชน ดังนี้
เขตที่ 1
1. ชุมชนนาโปน้อย ตาบลมุกดาหาร
2. ชุมชนนาโปกลาง ตาบลมุกดาหาร
3. ชุมชนนาโปใหญ่ ตาบลมุกดาหาร
4. ชุมชนโคกสุวรรณ ตาบลมุกดาหาร
5. ชุมชนอรุณรังษี ตาบลมุกดาหาร
6. ชุมชนตาดแคน 1 ตาบลมุกดาหาร

7. ชุมชนตาดแคน 2 ตาบลมุกดาหาร
8. ชุมชนตาดแคน 3 ตาบลมุกดาหาร
9. ชุมชนศรีมงคลเหนือ ตาบลมุกดาหาร
10. ชุมชนร่วมพัฒนาศรีมงคล ตาบลมุกดาหาร
11. ชุมชนศรีมุกดาหาร 1 ตาบลมุกดาหาร
เขตที่ 2
1. ชุมชนแก้วกินรี ตาบลศรีบุญเรือง
2. ชุมชนศรีมงคลยอดแก้ว ตาบลมุกดาหาร
3. ชุมชนเมืองใหม่ 1 ตาบลมุกดาหาร
4. ชุมชนเมืองใหม่ 2 ตาบลมุกดาหาร
5. ชุมชนศรีมุกดาหาร 2 ตาบลมุกดาหาร
7. ชุมชนศรีพัฒนา 1 ตาบลมุกดาหาร
8. ชุมชนศรีพัฒนา 2 ตาบลมุกดาหาร
9. ชุมชนศรีประเสริฐ ตาบลมุกดาหาร
10. ชุมชนสามัคคีธรรม ตาบลมุกดาหาร
11. ชุมชนหลังศูนย์ราชการ ตาบลมุกดาหาร
เขตที่ 3
1. ชุมชนดอนมุกดา ตาบลมุกดาหาร
2. ชุมชนอนุรักษ์บารุง ตาบลศรีบุญเรือง
3. ชุมชนเขามโนรมย์ ตาบลศรีบุญเรือง
4. ชุมชนคาภูเงิน ตาบลศรีบุญเรือง
5. ชุมชนหินเรือ ตาบลศรีบุญเรือง
6. ชุมชนศรีบุญเรือง 1 ตาบลศรีบุญเรือง
7. ชุมชนศรีบุญเรื่อง 2 ตาบลศรีบุญเรือง
8. ชุมชนศรีสุมังค์ ตาบลศรีบุญเรือง
9. ชุมชนคาหอย ตาบลมุกดาหาร
10. ชุมชนคาสายทอง ตาบลมุกดาหาร
11. ชุมชนศรีปทุม ตาบลมุกดาหาร
12. ชุมชนค่ายลูกเสือ ตาบลมุกดาหาร
13. ชุมชนแก่นศิลานาลมโชย ตาบลมุกดาหาร
2.2 เขตการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2554 ได้กาหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร จานวน 1 คน แบ่งเป็น 3 เขตการ
เลือกตั้ง โดยมีจานวนสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งละ 6 คน รวมมีสมาชิกสภาเทศบาล จานวน 18
คน

3. ประชากร
3.1 ข้อมูลประชากร
1) จานวนครัวเรือนทั้งหมด 15,444 ครัวเรือน
2) จานวนประชากรทั้งหมด 34,102 คน แยกเป็น
- ชาย จานวน 17,497 คน
- หญิง จานวน 18,255 คน
3) จานวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
ช่วงอายุ
อายุน้อยกว่า 1 ปี
อายุ 1-18 ปี
อายุ 19-59 ปี
อายุ 60 ขึ้นไป
รวม

ชาย
183
3,676
10,194
2,619
16,672

หญิง
178
3,796
10,439
3,017
17,430

รวม
361
7,472
20,633
5,636
34,102

4) ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 938.54 คน/ตารางกิโลเมตร
4. สภาพทางสังคม
4.1 ด้านการศึกษา
สถานศึกษาที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร มีทั้งสิ้น 19 แห่ง แยกได้ดังนี้
1. วิทยาลัยการอาชีพ จานวน 1 แห่ง
2. โรงเรียนเทคโนโลยีการอาชีพระดับอาชีวศึกษา จานวน 1 แห่ง
3. โรงเรียนมัธยมศึกษา จานวน 2 แห่ง
4. โรงเรียนศึกษาพิเศษ จานวน 1 แห่ง
5. โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ. จานวน 6 แห่ง
6. โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จานวน 2 แห่ง
7. โรงเรียนประถมศึกษาภาคเอกชน จานวน 2 แห่ง
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 5 แห่ง
9. สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จานวน 1 แห่ง
4.2 ด้านสาธารณสุข
สถานพยาบาลในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร มีทั้งสิ้น 28 แห่ง แยกได้ดังต่อไปนี้
1. โรงพยาบาลในเขตเทศบาล มี 2 แห่ง ประกอบด้วย
- โรงพยาบาลของรัฐบาล จานวน 1 แห่ง
- โรงพยาบาลเอกชน
จานวน 1 แห่ง
2. ศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดเทศบาล จานวน 1 แห่ง
3. คลินิคเอกชน จานวน 33 แห่ง

4.3 อาชญากรรม
ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร เป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่ค่อนข้าง
ดี โดยจากข้อมูลการรับแจ้งและจับกุมคดีทั้งในส่วนของคดีอาญา และอุกฉกรรจ์นั้น มีอัตราการรับแจ้ง
และอัตราความสาเร็จในการจับกุมที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
ตอนบน 2 หากพิจารณาข้อมูลคดีความในอดีตจะพบว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในภาพรวมคดีความมี
แนวโน้มลดลงทั้งสิ้น ทั้งนี้หากแบ่งเป็นรายประเภทจะพบว่า คดีประเภทอุกฉกรรจ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เล็กน้อยโดยเฉพาะในส่วนของคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา แต่คดีอาญาลดลงอย่างเห็นได้ชัด
4.4 ยาเสพติด
1. ในพื้นที่ยังคงมีการลักลอบนาเข้ายาเสพติด ตามแนวชายแดน ทั้งทางด่านถาวร สะพาน
มิตรภาพไทย - ลาว 2 ด่านท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร และช่องทางธรรมชาติตามริมฝั่งแม่น้า
โขง
2. กลุ่มนักค้าจากจากการจับกุมคดียาเสพติดในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร พบว่าเครือข่ายนัก
ค้ายาเสพติดจาก สปป.ลาว ส่วนใหญ่มาจากแขวงสะหวันนะเขต (เมืองสองคอน,เมืองอุทุมพอนและ
เมืองจาพอน) ยังมีบทบาทในการจัดหายาเสพติดส่งเข้าตามแนวชายแดนฝั่งไทย และเข้ามาเคลื่อนไหว
ในพื้น ที่ หรื อเข้า มาทางาน ในพื้น ที่ มีการติดต่อกับกลุ่มพ่อค้า คนไทยทุกระยะโดยจะมีผู้สั่งการอยู่
เบื้องหลัง รวมทั้งติดต่อซื้อทางโทรศัพท์แล้วว่าจ้างราษฎรในพื้นที่แนวชายแดน ราษฎรประเทศเพื่อน
บ้านเป็นผู้ขนเข้ามาในประเทศ การลาเลียงเข้ามาในพื้นที่จะเป็นลักษณะกองทัพมด
3. ตัวยาที่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ ได้แก่ ยาบ้า กัญชาแห้ง
4. รูปแบบการซุกซ่อน บุคคล สิ่งของสัมภาระที่นาติดตัวมา สินค้าการเกษตร และยาน
พาหนะ
4.5 การสังคมสงเคราะห์
เทศบาลเมืองมุกดาหารได้จัดสวัสดิการสังคม นอกจากการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่
คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์แล้ว อปท. ยังได้ดูแลช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัย
ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ฯลฯ ในรูปของเงิน สิ่งของ เช่น เครื่องอุปโภค-บริโภคและบริการ เป็นต้น
5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้า, ทางราง ฯลฯ)
ทางบก
รถยนต์ : เทศบาลมุกดาหารอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 642 กิโลเมตร ใช้เส้นทาง
กรุงเทพฯ-สระบุรี-นครราชสีมา-อาเภอบ้านไผ่-มหาสารคาม-อาเภอโพน ทอง-ร้อยเอ็ด-อาเภอคาชะอีมุกดาหาร หรือเส้นทางกรุงเทพฯ-สระบุรี-นครราชสีมา (ทางหลวงหมายเลข 2) เลี้ยวขวาเข้าทางหลวง
หมายเลข 207 ที่บ้านวัด ผ่านอาเภอประทาย-อาเภอพุทไธสง-อาเภอพยัคฆภูมิพิสัย อาเภอเกษตรวิสัยอาเภอ สุวรรณภูมิ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2169 ผ่า นอาเภอทรายมูล-อาเภอกุดชุม-อาเภอ
เลิงนกทาแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 212 ผ่านอาเภอนิคมคาสร้อย สู่จังหวัดมุกดาหาร

รถโดยสาร : บริษัท ขนส่ง จากัด มีบริการเดินรถจากสถานีขนส่งจตุจักร (หมอชิต 2) ทุก
วัน โทร. 0 2936 2852-66 นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารประจาทางเชื่อมระหว่างมุกดาหารและจังหวัด
อื่นๆในภาคอีสาน อาทิ จังหวัดขอนแก่น อุบลราชธานี นครพนม สกลนคร อุดรธานี และมหาสารคาม
ทางน้า
เรือโดยสาร : ท่าเทียบเรือท่าข้ามเทศบาลเมืองมุกดาหาร ถึงแม้จะมีสะพานมิตรภาพ 2
แต่การเดินทางโดยเรือโดยสารข้ามฟากก็ยังจาเป็นสาหรับการเดินทางไปมาของคนไทยและคนลาว ท่า
เทียบเรือท่าข้ามเทศบาลเมืองมุกดาหาร ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนสองนางสถิตย์ ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ติดกับตลาดอินโดจีน จึงยังมีความสาคัญสาหรับคนโดยสารที่ผ่านเข้า -ออก
ระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับแขวงสะหวันนะเขตของ สปป.ลาว
ทางราง
รถไฟ : ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี จากนั้นต่อรถโดยสารไปยังจังหวัดมุกดาหาร
ระยะทางประมาณ 167 กิโลเมตร
ทางอากาศ
เครื่องบิน : ยังไม่มีบริการเที่ยวบินไปจังหวัดมุกดาหารโดยตรง หากประสงค์เดินทางโดย
เครื่องบินต้องเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานี หรือนครพนม จากนั้นต่อรถโดยสารไปจังหวัดมุกดาหาร
5.2 การไฟฟ้า
การบริ ก ารไฟฟ้ า ในเขตเทศบาล ฯ ด าเนิ น การโดยการไฟฟ้ า ส่ว นภูมิ ภ าค จั ง หวั ด
มุกดาหาร โอนกระแสไฟฟ้ามาจากเขื่อนลาโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี โดยรับกระแสไฟฟ้าแรงสูง 3
เฟส ระบบ 22,000 โวลท์ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่สถานีไฟฟ้าย่อย มุกดาหาร จ่าย
แก่ประชาชน และสถานประกอบการต่าง ๆ ในระบบ 3 เฟส 4 สายแรงต่า 380 / 220 ในปัจจุบัน
สามารถให้บริการไฟฟ้า แก่ประชาชน ในเขตเทศบาล ฯ ครบทุกหลังคาเรือนแล้ว
5.3 การประปา
ภายในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้รับการบริการน้าประปาจาก สานักงานประปา
ภูมิภาคมุกดาหาร สาหรับน้าดิบในการผลิตน้าประปา เพื่อบริการในเขตเทศบาลนั้น ได้จากแม่น้าโขง มี
โรงสูบน้า 1 โรง อยู่บริเวณ บ้านนาโป ตาบลมุกดาหาร และมีโรงกรองน้า 3 แห่ง จาแนกได้เป็น โรง
กรองน้า การประปาเมืองเก่า 2 โรง มีกาลังการผลิตขนาด 40 ลูกบาศก์เ มตร / ชั่วโมงและ 80
ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง ส่วนโรงกรองน้า การประปาเมืองใหม่ มีโรงกรองน้า 1 โรง กาลังการผลิต 460
ลู ก บาศก์ เ มตร / ชั่ ว โมง ในเขตเทศบาลมี ผู้ ใ ช้ น้าประปา จ านวน 7,522 ราย ปริ ม าณการใช้น้า
172,081 ลบ.ม.
5.4 โทรศัพท์
ปั จ จุ บั น ประชาชนในเขตเทศบาลเมื อ งมุ ก ดาหาร มี ก ารใช้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ บ้ า นและ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทุกพื้นที่บริการภายในเขตเทศบาลทุกระบบ
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
- ไปรษณี ย โทรเลข ในเขตเทศบาลเมื อ งมุ ก ดาหาร จ านวน 1 แห่ ง รหั ส ไปรณษี ย์
49000
- บริษัทโทรคมนาคม จานวน 1 แห่ง

- บริษัท CAT เทเลคอมมูนิเคชั่น จากัด จานวน 1 แห่ง
- ผู้ให้บริการขนส่งและวัสดุเอกชน จานวน 14 แห่ง
6. ระบบเศรษฐกิจ
จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
ตั้งอยู่บนจุดกึ่งกลางตามแนวเส้นทางเชื่อมโยงตามแนวเส้นทางเชื่อมโยงตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวระเบียงตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) โดยมีสะพานข้า ม
แม่ น้ าโขงแห่ ง ที่ 2 มุ ก ดาหาร-สะหวั น นะเขต เป็ น จุ ด เชื่ อ มต่ อ ท าให้ เ ป็ น จุ ด เชื่ อ มโยงการค้ า และ
วัฒนธรรมกับประเทศในอนุภูมิภาคที่มีอุปสงค์ทางการค้าสูงหลาย ประเทศ เช่น ลาว เวียดนาม และจีน
เส้นทาง EWEC เริ่มจากเมาะละแหม่งของเมียนร์มาผ่านเข้าประเทศไทยที่อาเภอ แม่สอด จังหวัดตาก
ผ่ า นจั ง หวั ด ขอนแก่ น มายั ง มุ กดาหารข้ า มสะพานแห่ ง ที่ ๒ ไปยั ง แขวงสะหวั น นะเขต สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามเส้นทางหมายเลข ๙ ที่ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะหวัน-เซโน เชื่อมโยง
เขตเศรษฐกิจพิเศษลาวบาว เวียดนาม เข้าสู่เส้นทางหมายเลข ๑ ของ เวียดนามตอนกลาง ออกสู่ท่าเรือ
ดานัง และสามารถขึ้นไปยัง เวียดนามตอนเหนือ เข้าสู่จีนตอนใต้ สู่เขตเศรษฐกิจพิเศษฉงจั่ว มลฑลก
วางสี เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง มีนครหนานหนิงเป็นเมืองหลัก ประชากรกว่า ๑๐๐ ล้านคน ซึ่งจะ
เป็นแหล่งรองรับสินค้าขนาดใหญ่ของมุกดาหาร ระยะทาง เส้นทาง EWEC จากจังหวัดมุกดาหาร ถึง
นครดานัง และท่าเรือน้าลึก ดานัง เวียดนาม ระยะทางประมาณ ๕๒๗ กิโลเมตร ประกอบกับรัฐบาลได้
ประกาศให้จังหวัดมุกดาหารเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงผลให้พื้นที่ 3 อาเภอที่อยูในแนวแม่น้าโขง
ประกอบด้วยอาเภอเมืองมุกดาหาร ซึ่งครอบคลุมในทุกพื้นที่ภายในเขตเทศบาลเมือง มุกดาหาร อาเภอ
หว้านใหญ่ และอาเภอดอนตาล ในพื้นที่ 11 ตาบล พื้นที่ 361,542 ไร่คิดเป็น 578.5 ตร.กม. เป็น
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จึงทาให้ศักยภาพทางเศรษฐกิจของเทศบาลเมืองมุกดาหารส่วนใหญ่ขึ้นอยู่
กับสาขาการค้าส่งและค้าปลีกเป็นอันดับแรก โดยมีแหล่งการค้า หรือ อาจเรียกว่าเป็นศูนย์กลางการ
จาหน่ายสินค้าหลากหลายประเภทของแถบอินโดจีน นั่นคือตลาดอินโดจีนมุกดาหาร รายได้ลาดับที่สอง
จึงได้จากกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และการให้บริการ
6.1 การเกษตร
พื้นที่ส่วนใหญ่ภายในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร มีลักษณะเป็นชุมชนเมืองกึ่งชนบท โดย
พบที่ดิน เพื่อการเกษตรเฉพาะบริเวณที่เป็นที่ราบซึ่งอยู่ตัวเมืองรอบนอก เช่น ในชุมชนนาโปใหญ่ นาโป
กลาง นาโปน้อย ชุมชน โคกสุวรรณ และนิยมปลูกข้าวเพื่อการบริโภคกันภายในครัวเรือนเท่านั้น
6.2 การประมง
ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงโดยเกษตรกรรายย่อยในครัวเรือน
นิยมเลี้ยงใน กระชัง พบในเขตชุมชนที่มีพื้นที่ติดกับแม่น้าโขง ได้แก่ ชุมชนนาโปใหญ่ และชุมชนนาโป
กลางสัตว์เศรษฐกิจที่นิยม เลี้ยง ได้แก่ ปลานิล ปลาทับทิม เป็นต้น

6.3 การปศุสัตว์
การปศุสัตว์ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงโดยเกษตรกรรายย่อยใน
ครัวเรือน การขายเป็น รายได้เสริม สัตว์เศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยง ได้แก่ โคเนื้อ ไก่พื้นเมือง กระบือ และเป็ด
เทศ พบในเขตชุมชน รอบนอกตัวเมือง
6.4 การบริการ
ข้อมูลการพาณิชยกรรมและบริการ ที่อยู่ในเขตมีรายละเอียดดังนี้
1. สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม ประกอบด้วย
- สถานีบริการน้ามัน 10 แห่ง
- ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า 11 แห่ง
- ตลาดสด 3 แห่ง
- ร้านค้าทั่วไป 156 แห่ง
2. สถานประกอบการเทศพาณิชย์ ประกอบด้วย
- สถานธนานุบาลของเทศบาล 1 แห่ง
- สถานธนานุบาลของเอกชน 1 แห่ง
- ท่าเทียบเรือ 1 แห่ง
- โรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง
3. สถานประกอบการด้านบริการ ประกอบด้วย
- โรงแรม 13 แห่ง
- ห้องเช่าห้องพัก 23 แห่ง
- ธนาคาร 15 แห่ง
- ภาพยนตร์ 1 แห่ง
- สถานที่จาหน่ายอาหาร ตาม พรบ.สาธารณะสุข 375 แห่ง
6.5 การท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้แก่
1. หอแก้ ว มุ ก ดาหาร หรื อ หอแก้ ว มุ ก ดาหารเฉลิ ม พระเกี ย รติ ก าญจนาภิ เ ษก คื อ หอ
สังเกตการณ์ที่มี ความสูง 65.50 เมตร สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2539 ในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ
50 ปี หอแก้วมุกดาหาร ตั้งอยู่บนถนนมุกดาหาร - ดอนตาล ห่างจากอาเภอเมืองมุกดาหาร 2 กิโลเมตร
เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00 น. 18.00 น. บัตรเข้าชม เด็กคนละ 10 บาท ผู้ใหญ่คนละ 30 บาท
ส่ ว นฐานของหอเป็ น อาคารทรง 9 เหลี่ ย ม ตั ว อาคารแบ่ ง ออกเป็ น ส่ ว นต่ า งๆ ดั ง นี้ ชั้ น ที่ 1 เป็ น
พิพิธภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรม แสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในการดาเนินชีวิตของชาวบ้าน ชั้นที่ 2 เป็น
การจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ 8 ชนเผ่าในจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ ไทยข่า ไทย
กะโซ่ ไทยกะเลิง ชาวไทยอีสาน ไทยย้อ ไทยแสก ไทยกุลา ชาวผู้ไทย ชั้นที่ 3-5 เป็นส่วนแกนของ
หอคอย ชั้ น ที่ 6 เป็ น หอชมทั ศ นี ย ภาพ 360 องศาชั้ น ที่ 7 เป็ น ลู ก แก้ ว มุ ก ดาหาร ประดิ ษ ฐาน
พระพุทธรูปเนื้อเงินแท้ เรียกว่า พระพุทธนวมิ่งมงคล ดาหารและพระพุทธรูปประจาวันเกิด
2. ตลาดอินโดจีน แหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองมุกดาหาร ติดริมแม่น้าโขง นานาสินค้า
ราคาถูกจาก ประเทศเพื่อนบ้านหลั่งไหลเข้า มาให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ สินค้าที่ตลาดอินโดจีน มี

มากมายหลายอย่าง ได้แก่ ของกินแบบขนมขบเคี้ยว เครื่องครัว เสื้อผ้า มีผ้าไหมด้วยครับ เทวรูปเทพ
เซียนต่างๆ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือช่าง อุปกรณ์เดินป่า แคมปิ้ง ฯลฯ นอกจากนั้นตลาดอินโดจีนยังมี
ชั้ น ใต้ ดิ น อี ก ด้ ว ยตั้ ง แต่ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า เครื่ อ งส าอาง อาหารการกิ น ของที่ ร ะลึ ก ต่ า งๆ มากมาย
บรรยากาศของตลาดอินโดจีนจะคึกคักตั้งแต่เช้าจรดเย็น โดยเฉพาะถ้าเป็นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ผู้คนจะ
ไปจับจ่ายซื้อของกันมากเป็นพิเศษ
3. ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง เป็นสถานที่เคารพสักการะสาคัญของชาวเมืองมุกดาหารและ
ชาวจังหวัดใกล้เคียงที่มาบนบานสานกล่าวขอพรโดยถือเอาเดือนพฤษภาคม ของทุกปีเป็นเดือนที่ทาพิธี
เซ่นไหว้และบวงสรวง ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้องตั้งอยู่บนถนนสาราญชายโขง ริมแม่น้าโขง เยื้องไปทาง
ทิศเหนือของวัดศรีมงคลใต้ ติดกับด่ านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร ศาลแห่งนี้เดิมเป็นศาลไม้
ต่อมาได้มีการบูรณะเรื่อยมาจนเป็นคอนกรีต ดังปัจจุบัน
6.6 อุตสาหกรรม
ลั ก ษณะการประกอบอุ ต สาหกรรมในเขตเทศบาลเมื อ งมุ ก ดาหารมี ลั ก ษณะเป็ น
อุตสาหกรรมใน ท้องถิ่น สามารถแบ่งประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. โรงงานที่สามารถประกอบกิจกรรมได้ทันทีตามความประสงค์ของผู้ประกอบการ
2. โรงงานที่ไม่ต้องขออนุญาต เพียงแต่เมื่อจะประกอบกิจการต้องแจ้งให้ทางราชการ
ทราบก่อน
3. โรงงานที่ต้องขออนุญาตก่อนจึงจะดาเนินการได้
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
การประกอบการพาณิชย์ ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะการค้าปลีก ค้าส่ง ห้างหุ้นส่วน บริษัท
โดยมีสถานประกอบการพาณิชย์และการบริการภายในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ดังนี้
1. ธนาคาร จานวน 8 แห่ง
2. โรงภาพยนตร์ จานวน 1 แห่ง
3. สถานีบริการน้ามันหรือแก๊ส จานวน 12 แห่ง
4. ตลาดหรือสถานที่จัดจาหน่ายสินค้า มีจานวน 5 แห่ง ดังนี้
4.1 ตลาดสดเทศบาล จานวน 2 แห่ง
4.2 ตลาดอินโดจีน จานวน 1 แห่ง
4.3 ตลาดเอกชน จานวน 2 แห่ง
5. ห้างสรรพสินค้า จานวน 6 แห่ง
6. โรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ จานวน 1 แห่ง
7. สถานธนานุบาลเทศบาลฯ จานวน 1 แห่ง
8. สถานธนานุบาลเอกชน จานวน 1 แห่ง
6.8 แรงงาน
ในห้วงปี 2561 – 2565 สถานการณ์ แรงงานและการความต้องการกาลังแรงานใน
อนาคตพบว่า ภายในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร มีความต้องการแรงงานโดยรวมเพิ่มสูงขึ้น 0.10 ต่อปี
ภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวในสาขาสาคัญ ได้แก่ การก่อสร้าง ส่วนภาคบริการจะมีการขยายตัวใน
ด้านโลจิสติกส์ โรงแรม และร้านอาหาร ส่วนภาคเกษตรกรรมจะมีการหดตัวของแรงงานในสาขาเกษตร

และป่าไม้ แต่การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์น้าการยังมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในด้านคุณวุฒิระดับ
การศึกษาของแรงงานนั้น ตลาดแรงงานยังต้องการกาลังคนที่จบการศึกษาในระดับล่างเป็นจานวนมาก
โดยต้องการกาลังคนระดับประถมศึกษาหรือต่ากว่ามากที่สุด รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับประกาศนียบัตร และระดับปริญญาตรีตามลาดับ
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
ภาคอี ส านเป็ น ภาคที่ มี ข นบธรรมเนี ย มประเพณี วั ฒ นธรรมคติ ค วามเชื่ อ วิ ถี ป ฏิ บั ติ ที่
หลากหลายแต่ละฤดู แต่ละเดือน จะมีพิธีปฏิบัติกิจกรรมตามความเชื่อหลากหลาย เรียกว่า ฮีตสิบสอง
คลองสิบสี่ ซึ่งหมายถึงประเพณีที่ชาวลาวในภาคอีสาน และประเทศลาว ปฏิบัติกันมาในโอกาสต่างๆ
ทั้งสิบสองเดือนของแต่ละปี เป็นการผสมผสาน พิธีกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องผีและพิธีกรรมทางการเกษตร
เข้ากับพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ซึ่งชาวมุกดาหารยังคงถือปฏิบัติ สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
7.1 การนับถือศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้
1. วัด จานวน 20 แห่ง สานักสงฆ์ จานวน 1 แห่ง
2. ศาลเจ้า จานวน 2 แห่ง
3. โบสถ์คริสต์ จานวน 1 แห่ง
4. มัสยิด จานวน 1 แห่ง
7.2 ประเพณีและงานประจาปี
งานประเพณีที่เทศบาลเมืองมุกดาหาร ที่ถือเป็นงานประจาปีที่สาคัญ ได้แก่
1. งานเคาท์ดาวน์ 4 แผ่นดินส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เทศบาลเมืองมุกดาหาร ร่วมกับ
ส่วนราชการ ภาคเอกชน พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัด มุกดาหาร ได้กาหนดจัดขึ้นบริเวณตลาดอิน
โดจีนริมฝั่งแม่น้าโขงในช่วงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของทุกๆ ปี ในงาน มีมหกรรมอาหารไทย – อิน
โดจีน มีการแสดงจากโรงเรียนต่างๆ สังกัดเทศบาลเมื องมุกดาหาร การแข่งขันชกมวยไทย โดยเฉพาะ
วันที่ 31 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของ เมือง
คู่แฝด จั งหวัด มุกดาหาร ได้ แก่ แขวงสะหวัน นะเขต สปป.ลาว เมืองกวางตรี สาธารณสังคมนิยม
เวียดนาม และเมืองฉงจั่ว สาธารณรัฐประชาชนจีน การนับถอยหลังจากปีเก่า สู่ปีใหม่ พร้อมการจุดพลุ
เฉลิมฉลองกลางลาน้าโขงอย่าง ยิ่งใหญ่
2. เทศกาลตรุษจีน 4 แผ่นดิน 4 วัฒนธรรม เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาว
จีน และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรมของพี่น้องชาวเชื้อสายจีนให้ยังดารงสืบเนื่องต่อไป กิจกรรม
ภายในงานมีพิธีไหว้เจ้า เสริมมงคลชีวิตในเทศกาลปีใหม่จีน ชมการเชิดสิงโตมังกร ขบวนแห่วัฒนธรรม
4 ชาติ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของ ไทย ลาว เวียดนาม และ จีน พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารหลากหลาย
ในเทศกาลอาหารอินโดจีน
3. งานประเพณีสงกรานต์มุกดาหาร ๔ แผ่นดิน อินโดจีน กาหนดจัดขึ้นบริเวณตลาดอินโด
จีนริมฝั่งแม่น้าโขงในช่วงวันสงกรานต์ของทุกๆ ปี ในงานมีมหกรรม อาหารไทย – อินโดจีน มีการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของ เมืองคู่แฝด จังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ แขวงสะหวันนะ เขต สปป.ลาว เมือง
กวางตรี สาธารณสังคมนิยมเวียดนาม และเมืองฉงจั่ว สาธารณรัฐประชาชนจีน

4. ประเพณีการแข่งเรือพายประจาปี การแข่งเรือของจังหวัดมุกดาหารเป็นประเพณีสืบ
ทอดกันมาแต่โบราณ โดยจัดขึ้นในลาน้าโขงในช่วงเทศกาลออกพรรษาของทุกปี ในวันขึ้น 13 ค่า - 15
ค่า เดือน 11 ที่บริเวณเขื่อนริมโขง ถนนสาราญชายโขง การแข่งเรือนี้จั ดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การ
แข่งเรือเร็ว โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ได้แก่ เรือรุ่นเล็ก รุ่นกลาง รุ่นใหญ่ ระยะทาง แข่งยาว 3 กิโลเมตร เรือ
ทุกลาเป็นเรือขุดท้องกลม อีกประเภทหนึ่งคือ การแข่งเรือประเภทสวยงาม โดยตกแต่งเรือให้ สวยงาม
ตลอดลา โดยเฉพาะจะเน้นที่หัวเรือ การแข่งเรือทั้งสองประเภทนี้ ในแต่ละปีจะมีเรือเข้าแข่งขันเป็น
จานวนมาก และได้รับความสนใจจากชาวมุกดาหารและประชาชนจากจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างมาก
5. งานรวมเผ่าไทยมุกดาหาร มะขามหวานชายโขง จังหวัดมุกดาหารเป็นเมืองเก่า แก่
ตั้งอยู่ริมแม่น้าโขงตรงข้ามกับแขวงสวันเขต สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงมีชาวไทยเผ่า
ต่างๆ อาศัยอยู่หลายเผ่า อาทิ ผู้ไท โซ่ ย้อ ข่า กะเลิง กุลา ซึ่งแต่ละเผ่าล้วนแล้วแต่มีวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่น่าสนใจมีเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรม ของตนเอง นอกจากนี้มุกดาหารยังเป็นแหล่งกาเนิด
มะขามหวานพันธุ์ดีที่มีชื่อเสียงโด่งดังมานาน หากแต่ยังขาดการ ส่งเสริมในด้านการตลาด ดังนั้นเพื่อ
เป็นการประชาสัมพันธ์ของดีของท้องถิ่นและส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร จึงได้จัด
งานรวมเผ่าไทยมุกดาหาร มะขามหวานชายโขง ขึ้นเป็นประจาทุกปีระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือน
มกราคม โดยงานจะจัดขึ้นบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกิจกรรมระหว่างงานมีขบวนแห่ ซึ่งใช้ผู้ฟ้อน
นับร้อยคนแต่งการด้วยชุดประจาเผ่า มีการประกวดธิดาเผ่าไทย การออกร้านของ หน่วยงานต่างๆ และ
การแสดงพื้นเมือง เป็นต้น
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภาษาถิ่น
เทศบาลเมืองมุกดาหารมีชาวไทยเผ่าต่างๆ อาศัยอยู่หลายเผ่า อาทิ ผู้ไท โซ่ ย้อ ข่า กะเลิง
กุลา ตลอดจนไทยเวียดนาม และชาวจีน อาศัยอยู่ร่วมกัน ซึ่งแต่ละชนเผ่าล้วนแล้วแต่มีวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่น่าสนใจ มีเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของตนเอง จึงทาให้มีภาษาถิ่นที่ใช้พูดอยู่หลากหลาย
เช่น ภาษาลาว ภาษาถิ่นผู้ไท โซ่ ย้อ ข่า กะเลิง และภาษาเวียดนาม เป็นต้น ส่วนภาษาราชการจะใช้
ภาษาไทยภาคกลางเป็นภาษาในการสื่อสารหลัก
7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
เทศบาลเมืองมุกดาหารมีแหล่งการค้าที่สาคัญ คือ ตลาดอินโดจีนซึ่งเป็นศูนย์รวมแหล่ง
รวมสินค้า นาเข้าจากนานาประเทศ เช่น รัสเซีย จีน เวียดนาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว จาหน่ายทั้งราคา ส่ง และปลีก ส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เซรามิค เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่อง
อุปโภคและบริโภคต่างๆ นอกจาก สินค้าที่นาเข้ามา จาหน่ายจากต่างประเทศแล้วยังมี สินค้าพื้นเมือ ง
ของชาวมุกดาหารมาจาหน่ายอีกด้วย เช่น ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ และสินค้าท้องถิ่นอื่น เป็นต้น

