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งานวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษายุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
จงัหวดักาญจนบุรี 2) เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มจากทางเลือกเชิง
ยทุธศาสตร์ และ 3) เพื่อเสนอแนวทางในการป้องกนั และบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดข้ึน โดยทางเลือก
เชิงยทุธศาสตร์ 3 ทางเลือก ไดแ้ก่ 1) คือ ไม่น ายทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษมาใช ้2) คือ 
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กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดบัชั้น (Analytical Hierarchy Process: AHP) โดยการเปรียบเทียบ
ระหว่างทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ทางเลือก ผลการศึกษาพบว่า ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 

เป็นทางเลือกท่ีมีความเหมาะสมต่อการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจงัหวดักาญจนบุรีมากท่ีสุด 
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เศรษฐกิจของจงัหวดักาญจนบุรีมีการพฒันาเติบโตยิง่ข้ึน และมีผลกระทบดา้นลบท่ีเกิดข้ึนต่อสังคม
และส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่รุนแรง มาตรการท่ีส าคญัในการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เช่น
เตรียมความพร้อมและมาตรการสนบัสนุนช่วยเหลือผูป้ระกอบการในพื้นท่ี  การควบคุมดูแลและ
จดัระเบียบแรงงานจากภายนอกเพื่อป้องกนัปัญหาอาชญากรรมและความขดัแยง้ และการเฝ้าระวงั 
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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The objectives of this study were: 1) to study the Special Economic Zone (SEZ) 

Development Strategy of Kanchanaburi Province; 2) to assess the economic, social and 

environmental impacts of the alternatives; and 3) to suggest mitigation measures for the selected 

alternative. The 3 alternatives were 1) not adopt the Special Economic Zone (SEZ) Development 

Strategy; 2) adopt some strategies; and 3) adopt all strategies. The assessment process employed 

the Analytical Hierarchy Process (AHP) by comparing the 3 strategic alternatives. The results 

revealed that Alternative 3 was the best choice for the Special Economic Zone (SEZ) 

Development of Kanchanaburi Province as it clearly provided the economic benefits such as 

promoting trade, investment and employment contributing to the economic development of the 

province. In addition, its negative social and environmental impacts were not severe. Some 

significant measures for preventing and mitigating the impacts were: preparedness and supportive 

measures for the local business; control and regulating labors from outside to prevent crime and 

conflict; and surveillance and monitoring of environmental quality. 
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บทที ่1 

บทน า 

1.1 ทีม่าและความส าคญั 

 

การพฒันาเศรษฐกิจอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม สังคม ตลอดจนสุขภาพของ
ประชาชนทั้ งทางตรงและทางอ้อมจากการก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและ
หน่วยงานท่ีมีอ านาจ  การก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพฒันาจึงควรมีการประเมินถึงความ
เหมาะสมและความเป็นไปไดข้องนโยบายหรือยทุธศาสตร์เพื่อหาทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด รวมทั้ง
แนวทางการป้องกนั และบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนหลงัจากมีการน านโยบายหรือยุทธศาสตร์ไป
ใช ้ การประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) เป็น
กระบวนการท่ีช่วยในการตัดสินใจเชิงระบบ ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อท าให้ความย ั่งยืนในทาง
ส่ิงแวดลอ้มและอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้การพิจารณาอยา่งมีประสิทธิภาพในการท านโยบาย แผน และ
โปรแกรม  (ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชา ติและ ส่ิงแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, ) ในต่างประเทศมีการน าการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบั
ยุทธศาสตร์มาใช้ในการประเมินนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพฒันาในบางประเทศ เช่น ประเทศ
ญ่ีปุ่น ประเทศแคนาดา ประเทศสก๊อตแลนด ์ประเทศจีนและประเทศเวียดนาม ส าหรับประเทศไทย
การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เร่ิมมีการด าเนินการโดยคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ ไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2548 ซ่ึงคณะอนุกรรมการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์มีมติเห็นควรท่ีจะน า SEA มา
ใชใ้นประเทศไทย และมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจดัท ารายละเอียดแนวทางการประเมินส่ิงแวดลอ้ม
ระดบัยุทธศาสตร์ เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2549 โดยมีหน้าท่ีท่ีส าคญัคือ การจดัท ารายละเอียดและ
ตวัอยา่งแนวทางการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) (ส านกังานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2552) จึงกล่าวไดว้า่ การประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบั
ยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) คือ เคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ีใช้ในการ
ประเมินผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมและด้านอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดจากการก าหนดนโยบายหรือ
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ยุทธศาสตร์ท่ีครอบคลุมในระดบัมหภาค และใช้เป็นแนวทางในการประกอบการตดัสินใจในการ
น านโยบายหรือยทุธศาสตร์ไปใชใ้นพื้นท่ี  

ยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษเกิดจากนโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการปรับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ในประเด็นดา้นการตลาด การคา้ และการลงทุนโดยการจดัตั้งเขตพฒันา
เศรษฐกิจพิเศษในบริเวณพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพโดยเนน้จงัหวดัท่ีมีชายแดนติดกบัประเทศเพื่อนบา้นโดย
มีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมการคา้ การตลาด การลงทุน การจา้งงาน และการใชว้ตัถุดิบจากประเทศ
เพื่อนบา้น และเป็นการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี   ซ่ึงจงัหวดั
กาญจนบุรีเป็นจงัหวดัท่ีมีเขตติดต่อกบัประเทศเมียนม่าร์ และเป็นพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในเร่ืองการ
ลงทุน การท่องเท่ียว  การจา้งงาน  และการตลาด  ซ่ึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของจงัหวดักาญจนบุรี
เป็นกิจกรรมในระดบัทอ้งถ่ินท่ีตอ้งพึ่งพาตลาดภายในประเทศเป็นหลกัโดยเฉพาะภาคการเกษตร มี
ฐานการผลิตอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ืองกบัภาคการเกษตร และมีศกัยภาพในการพฒันาให้เป็นฐานการ
ผลิตท่ีเช่ือมโยงกบัท่าเรือน ้าลึกและนิคมทวาย ซ่ึงแนวทางในการพฒันานั้นข้ึนอยูก่บัเสถียรภาพของ
การพฒันาและด าเนินกิจกรรมของท่าเรือน ้ าลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวายเป็นปัจจัยส าคัญ 
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558)   

จากการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้ งด่านศุลกากร ณ บ้านพุน ้ า ร้อน อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ของกรมศุลกากรร่วมกบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ซ่ึงไดก้ล่าวถึง
การศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวดักาญจนบุรีโดยผลการศึกษาพบว่า พื้นท่ีบริเวณ
ชายแดนบา้นพุน ้ าร้อน เป็นพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการจดัตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
และไดท้  าการวิเคราะห์เพชรพลวตัร (Dynamic Diamond Model) เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
จงัหวดักาญจนบุรี โดยการวเิคราะห์เง่ือนไขดา้นปัจจยัการผลิต เง่ือนไขดา้นอุปสงค ์อุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวเน่ืองและสนบัสนุน และโครงสร้างอุตสาหกรรมและการแข่งขนั ผลการประเมินใน 3 มิติ 
ประกอบดว้ย ดา้นการคา้  ดา้นการลงทุน และดา้นการท่องเท่ียว โดยพบวา่ ในดา้นการคา้ชายแดน
จะท าให้การน าเขา้ส่งออกสินคา้ สะดวกและขยายตวัอย่างรวดเร็ว มีการลดภาษีการคา้ และมีการ
อ านวยความสะดวกหรือลดขอ้จ ากดัทางการคา้ระหวา่งกนั การพฒันาดา้นระบบสาธารณูปโภค จะ
ท าให้จงัหวดักาญจนบุรีเป็นศูนยก์ลางเช่ือมโยงเครือข่ายคมนาคมขนส่งของประเทศในภูมิภาค
ต่างๆ ดา้นการลงทุนจะเกิดการลงทุนโดยทัว่ไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรม
ต่อเน่ืองทางการเกษตร และด้านการท่องเท่ียว จะท าให้มีการท่องเท่ียวระหว่างประเทศในแถบ
ภูมิภาคใกลเ้คียงกบัประเทศไทยมีจ านวนมากข้ึน จากการเขา้ออกประเทศระหวา่งกนัท่ีสะดวกและ
ง่ายยิง่ข้ึน รวมถึงการส่งเสริมการท่องเท่ียวระหวา่งกนั ในส่วนธุรกิจบริการมีโอกาสขยายตวัสูงตาม
การขยายตวัดา้นการท่องเท่ียวท่ีเติบโตมากข้ึน (พิพฒัน์ นนทนาธรณ์ และคณะ, 2555) 
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ดงันั้นส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)จึงไดจ้ดัท า
ยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจงัหวดักาญจนบุรีข้ึนเพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
น าไปจดัท าเป็นแผนแม่บทและพฒันาเศรษฐกิจภายในจงัหวดักาญจนบุรี จากยุทธศาสตร์การพฒันา
เขตเศรษฐกิจพิเศษของจงัหวดักาญจนบุรีอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคมและ
สุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีตามมาในภายหลัง การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(Strategic Environmental Assessment: SEA) สามารถน าเขา้มาช่วยในการคน้หาทางเลือกและหา
แนวทางในการป้องกัน และบรรเทาผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมและด้านอ่ืนๆท่ีอาจส่งผล
กระทบกบัประชาชนในพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบของจงัหวดักาญจนบุรี เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลและเป็น
แนวทางให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าไปประกอบการตดัสินใจในการปฏิบติัตามยุทธศาสตร์การ
พฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจงัหวดักาญจนบุรีในล าดบัต่อไป 

 

1.2  วตัถุประสงค์ 

 

1.2.1 เพื่อศึกษายทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจงัหวดักาญจนบุรี 

1.2.2 เพื่อประเมินผลกระทบจากยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจงัหวดั
กาญจนบุรี 

1.2.3 เพื่อเสนอแนวทางในการป้องกนั และบรรเทาผลกระทบจากยุทธศาสตร์การพฒันา
เขตเศรษฐกิจพิเศษของจงัหวดักาญจนบุรี 

 

1.3 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

1.3.1 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถทราบถึงผลกระทบท่ีเกิดจากยุทธศาสตร์การพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษของจงัหวดักาญจนบุรี  

1.3.2 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถพิจารณาและน าแนวทางการป้องกนัและบรรเทา
ผลกระทบจากยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจงัหวดักาญจนบุรีไปปฏิบติั 
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1.4 ขอบเขตงานวจิัย 

 

การประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ กรณีศึกษาจังหวดักาญจนบุรี ได้ก าหนดขอบเขต
การศึกษา ดงัน้ี 

1.4.1   ขอบเขตดา้นเน้ือหา: การศึกษายุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจงัหวดั
กาญจนบุรี ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนและแนวทางการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบจากยุทธศาสตร์การ
พฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจงัหวดักาญจนบุรี 

1.4.2   ขอบเขตดา้นประชากร: ผูแ้ทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผูน้  าชุมชนและประชาชน
ในจงัหวดักาญจนบุรี  

1.4.3   ขอบเขตดา้นพื้นท่ี: อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 

1.4.4   ขอบเขตด้านเวลา: ผูว้ิจยัลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลจากประชาชนในจงัหวดักาญจนบุรี 
รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และรวบรวมสรุปจนส้ินสุดการด าเนินงาน ตั้งแต่
เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558  

 

1.5 นิยามศัพท์เชิงปฏบิัติการ 

 

1.5.1 การประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment; 

SEA) คือ ระบบ/กระบวนการท่ีใช้ส าหรับการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของนโยบาย แผน 

หรือแผนงาน ในประเด็นของความสามารถของส่ิงแวดลอ้มท่ีจะสามารถรองรับการพฒันาไปสู่
เป้าหมายท่ีตอ้งการโดยไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม หรือมีผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระดบัท่ี
ยอมรับได ้โดยเปิดโอกาสใหส้าธารณชนไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ  

1.5.2 เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ)  คือ บริเวณพื้นที่ท่ี
คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ประกาศและก าหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ซ่ึงรัฐจะสนับสนุนการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จท่ี
สอดคล้องกับระบบ ASEAN Single Window และการด าเนินการอื่นที่มีความจ าเป็นเพื่อ
รองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 

1.5.3 รูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ รูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษแบ่งตามประเภท
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นท่ีซ่ึงเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับทิศทางในการ
พฒันาประเทศไทย ไดแ้ก่ 1) เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบกิจกรรมดา้นการผลิต (Manufacturing) 
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2) เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบกิจกรรมดา้นการคา้และโลจิสติกส์ (Trade and Logistics)  และ 3)  

เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบกิจกรรมดา้นการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว (Tourism Development) 

1.5.4 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ  คือ การปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจก เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ก๊าซมีเทน ไนตรัสออกไซด ์คลอโรฟลูออโรคาร์บอน  ไฮโดร
ฟลูออโรคาร์บอน และซลัเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ ออกสู่บรรยากาศในปริมาณท่ีมากข้ึนซ่ึงเกิดจาก
กิจกรรมของมนุษยแ์ละเกิดข้ึนเองทางธรรมชาติ  รวมทั้งการปลดปล่อยสารมลพิษทางอากาศจาก
แหล่งก าเนิด เช่น สถานประกอบการ การคมนาคมขนส่ง อาคารส านกังานและท่ีพกัอาศยั ซ่ึงท าให้
คุณภาพอากาศในพื้นท่ีเปล่ียนแปลงไปและอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชน 

1.5.5 การเปล่ียนแปลงด้านธรณีวิทยา   คือ การเปล่ียนแปลงในเร่ืองโครงสร้างทาง
ธรณีวิทยา การเปล่ียนแปลงของชั้นหินใตแ้ผ่นเปลือกโลกและรอยเล่ือน และความเส่ียงต่อการเกิด
แผน่ดินไหว รวมทั้งการเปล่ียนแปลงต่อปริมาณน ้ าใตดิ้น ทิศทางการไหลของน ้ าใตดิ้นและคุณภาพ
ของน ้าใตดิ้น 

1.5.6 การเปล่ียนแปลงด้านสุนทรียะ คือ การเปล่ียนแปลงทางด้านสุนทรียภาพ การ
เปล่ียนแปลงสถาปัตยกรรมทอ้งถ่ิน การปรับปรุงภูมิทศัน์  การบดบงัทศันียภาพและภาวะมลทศัน์ 
รวมทั้งมลภาวะทางเสียง และแรงสั่นสะเทือนท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมต่างๆ 



บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

ในการศึกษาวิจยัเร่ือง การประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 

Assessment: SEA) ของยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษกรณีศึกษา จงัหวดักาญจนบุรี ผู ้
ศึกษาไดท้  าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีรายละเอียด ดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

2.1 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 

Environmental Assessment: SEA) 

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย 

2.3 แนวคิดเก่ียวกบัยทุศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจงัหวดักาญจนบุรี 

2.4 แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development) 

2.5 กระบวนการวเิคราะห์ตามล าดบัชั้น (Analytical Hierarchy Process: AHP) 

2.6 เอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 

Environmental Assessment: SEA) 

 

แนวคิดของการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: 

SEA) ได้เร่ิมข้ึนเม่ือปีพ.ศ.  ประเทศสหรัฐอเมริกาได้น าแนวคิดของ SEA เขา้สู่กระบวนการ
ตดัสินใจบนพื้นฐานของ National Environmental Policy Act (NEPA)ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เสนอ
โครงการเพ่ือให้มีการด าเนินการเป็นรูปธรรมมากข้ึนในปี พ.ศ.   U.S. Housing and Urban 

Development Department ไดตี้พิมพห์นงัสือคู่มือช่ือ Area-wide Impact  Assessment   Guidebook เพ่ือใช้
ในการวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินในระดบัภูมิภาค หลงัจากนั้นก็มีประเทศต่างๆท่ีให้ความส าคญั 
และเร่ิมน าแนวความคิดของ SEA มาประยกุตใ์ชเ้ช่น ประเทศแคนาดา  ออสเตรเลีย  และฝร่ังเศส  โดยใน
ระยะแรกเป็นการน าไปใช้เป็นคร้ังคราวมากกว่าการน าไปใช้อย่างเป็นระบบ  แต่จุดส าคญัท่ีแสดงให้
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เห็นถึงการเป็นท่ียอมรับของ SEA นั้นเกิดในยุโรป  โดยในปี พ.ศ.    จากการประชุมท่ีเมืองเอสปู  
ประเทศฟินแลนด์  ไดมี้การบรรลุขอ้ตกลงใน “อนุสัญญาวา่ดว้ยการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มขา้ม
เขตแดน (Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context)”  หรือเป็นท่ี
รู้จกัในนามของ “อนุสัญญาเอสปู (Espoo Convention)” ซ่ึงเป็นพนัธกรณีท่ีวางรากฐานในการน า SEA 

มาใช้ในการจดัการส่ิงแวดล้อมและต่อมาในปี พ.ศ.   ท่ีเมืองเคียฟ ประเทศยูเครน  เกิดพิธีสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบั SEA (Protocol on Strategic Environmental Assessment) เพิ่มเติมในอนุสัญญาเอสปู 
(Fischer, )  

การประเมินส่ิงแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) 
หมายถึง ระบบ/กระบวนการท่ีใช้ส าหรับการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของนโยบาย แผน หรือ
แผนงาน ในประเด็นของความสามารถของส่ิงแวดลอ้มท่ีจะสามารถรองรับการพฒันาไปสู่เป้าหมายท่ี
ตอ้งการโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม หรือมีผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระดบัท่ียอมรับได ้โดย
เปิดโอกาสให้สาธารณชนไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ ซ่ึงการประเมินนั้นอาจจะตอ้งวิเคราะห์ จุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดัในพื้นท่ีส าหรับการพฒันา มีการก าหนดแผนงานพฒันาท่ีมีความชดัเจน
เพื่อไปสู่เป้าหมายท่ีวางไวร่้วมกบัแผนงานการจดัการส่ิงแวดลอ้มทั้งท่ีเป็นแผนงานเชิงรุก แผนงานระยะ
กลาง และแผนงานระยะยาว จึงถือไดว้า่การประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์นั้นเป็นเคร่ืองมือท่ี
ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพฒันานโยบาย แผน และแผนงาน ตามนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ของรัฐ โดยน าประเด็นเร่ืองส่ิงแวดลอ้มมาพิจารณาให้เกิดความสมดุลควบคู่กนัไป เพื่อให้เกิดการ
พฒันาในแนวทางท่ีย ัง่ยืนบนฐานความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มการประเมิน
ส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ หรือ SEA นั้นเป็นการประเมินในระดบัของนโยบาย แผน และแผนงาน 

ตวัอยา่งการน า SEA ทั้ง 3 ระดบัไปใช ้ซ่ึงท าใหเ้ห็นภาพชดัเจนยิ่งข้ึน ดงัน้ี 

1) SEA ในระดบันโยบาย หรือ การประเมินส่ิงแวดลอ้มในระดบันโยบาย (Policy Impact 

Assessment: PIA) มีวตัถุประสงค์ในการตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
ด าเนินนโยบาย ทั้งน้ีตอ้งอยู่บนหลกัการท่ีจะดูแลส่ิงแวดลอ้มให้เกิดความย ัง่ยืน ร่วมไปกบัการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคม 

2) SEA รายสาขา เป็นการพิจารณาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระดบัของแผน แผนงาน ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันารายสาขา เช่น แผนพฒันาด้านพลงังาน แผนพฒันาการขนส่งทางบก 
โปรแกรมเพิ่มผลผลิตดา้นการเกษตร เป็นตน้ 

3) SEA เชิงพื้นท่ี หรือการประเมินส่ิงแวดล้อมเชิงพื้นท่ี (Regional Environmental 

Assessment: REA) ซ่ึงจะใชใ้นโปรแกรม หรือโครงการท่ีอยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะจ าเพาะ เช่น เขต
พฒันาเศรษฐกิจจ าเพาะ พื้นท่ีลุ่มน ้ า พื้นท่ีสูง เขตชายฝ่ังทะเล เกาะ หรือพื้นท่ีเมือง เป็นตน้ จึงกล่าว
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ไดว้่าการประเมินส่ิงแวดลอ้มเชิงพื้นท่ีนั้นเป็นการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์รูปแบบ
หน่ึงนัน่เอง 

 ทั้งน้ี การเลือกวธีิการศึกษา SEA แต่ละวิธีการข้ึนอยูก่บัการก าหนดขอบเขต การกลัน่กรอง
และการวางกรอบกระบวนการศึกษาของแต่ละประเด็น ซ่ึงจะท าใหก้ารเลือกวธีิการศึกษาสอดคลอ้ง
และตรงกบัการวางเป้าประสงค์ของการพฒันานโยบายและแผนนั้นๆ การพฒันาประเทศในอดีตท่ี
ผา่นมาไดมี้การน าทรัพยากรธรรมชาติมาใชเ้ป็นตน้ทุนในการด าเนินกิจกรรม และโครงการพฒันา
ต่างๆ เพื่อการพฒันาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มรายไดป้ระชาชาติ และยกระดบัฐานะความ
เป็นอยู่ของประชาชน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ลดน้อยและเส่ือมโทรมลง การ
พฒันาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในช่วงท่ีผ่านมาจึงเป็นสาเหตุส าคญัของความขดัแยง้ ดงันั้นจึงมี
ความจ าเป็นต้องหารูปแบบในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ด าเนินการโครงการอยา่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม ซ่ึงการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบั
ยทุธศาสตร์เชิงพื้นท่ีจึงดูเหมาะสม เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดด้งักล่าว  

 

2.1.1 ข้ันตอนและเทคนิคการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ทัว่ไป 

2.1.1.1  ขั้นตอนทั่วไปด้านการด าเนินการของการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับ
ยทุธศาสตร์ 

ใ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ก า รป ร ะ เ มิ น ส่ิ งแ ว ดล้อม ร ะ ดับ ยุท ธ ศ า ส ต ร์ (Strategic 

Environmental Assessment: SEA) นั้นจะมีขั้นตอนซ่ึงไดถู้กพฒันา และมีความหลากหลายแตกต่าง
กนัไปทั้งในระดบันโยบาย แผน และโปรแกรม และรูปแบบการด าเนินการในประเทศต่างๆ ดงันั้น
ในบทน้ีจึงไดร้วบรวมและเสนอขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้ภาพโดยทัว่ไปของแต่ละขั้นตอนท่ีอาจจะถูก
น ามาประกอบ และสามารถ น าไปใชใ้หเ้หมาะสมกบัการด าเนินการ SEA ตามความตอ้งการ 

1) การกลัน่กรอง (Screening) 

ขั้นตอนแรกของกระบวนการ SEA คือ กระบวนการกลัน่กรอง (Screening) 

ซ่ึงเป็นการพิจารณาในขั้นตน้วา่ กระบวนการ SEA น้ีมีความเหมาะสม เก่ียวขอ้งหรือสัมพนัธ์กบั
การพฒันาในระดบันโยบาย แผน และโปรแกรม หรือไม่ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ นโยบาย แผน 

และโปรแกรมนั้นๆ มีความจ าเป็นในการท า SEAหรือไม่ การกลัน่กรอง (Screening) โดยทัว่ไปก็
มกัจะท าโดยอาศยัแนวทางของการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) ประสบการณ์จากการ
ปฏิบติั อาศยัพื้นฐานของกฎหมายวา่มีการก าหนดไวห้รือไม่ การพิจารณานยัส าคญัของผลกระทบ 

ซ่ึงจะเป็นการพิจารณาทั้งห่วงโซ่ของการตดัสินใจ (Decision Chain) เพ่ือคน้หาผลกระทบท่ีส าคญัท่ี
อาจเกิดข้ึนได้ (Significant Potential Impacts) ของโครงการอนัเก่ียวขอ้งกบัยุทธศาสตร์ท่ีถูก
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ประเมิน จนกระทัง่ข้ึนไปสู่นโยบาย แผน และโปรแกรมอนัเก่ียวเน่ืองกบัยุทธศาสตร์ท่ีเสนอ (Bao 

and Shang, 2000) ทั้งน้ีควรมีการพิจารณาเปรียบเทียบผลกระทบทั้งในดา้นลบและบวกของกรณี
การไม่มีการด าเนินการ (No Action Alternative) กบัทางเลือกท่ีมีการด าเนินการดว้ย 

ในขั้นตอนน้ีค าถามท่ีจะน าไปสู่ค าตอบเพื่อการท า SEA ตามท่ี Fischer (2007) ไดเ้สนอ คือ 

(1) อะไร คือ คุณลกัษณะของส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นแหล่งรองรับ (Receiving 

Environment) 

(2) อะไร คือ วตัถุประสงคโ์ดยภาพรวมในการพฒันา และการป้องกนั
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญัไดถู้กพิจารณาร่วมกบันโยบาย แผน หรือโปรแกรม อะไรคือ
คุณลกัษณะของผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

(3) ถา้มีความตอ้งการ SEA ควรด าเนินการ SEA ในรูปแบบใด 

ในขั้นตอนน้ีไดถู้กน ามาใช้ในการด าเนินกระบวนการ SEA ในประเทศ
เกือบทั้งหมดท่ีไดมี้การใช ้SEA ยกเวน้ประเทศเกาหลี (Hayashi, 2006) เคร่ืองมือท่ีน ามาใชป้ฏิบติั 

(Practical Tools) ในขั้นตอนการกลัน่กรอง (Screening) เช่น Checklist, Matrices, Tree Diagram, 

Threshold Value, การวิเคราะห์พื้นท่ีอ่อนไหว (Sensitive Area Analysis) เป็นตน้ (Sadler, 1996; 

Sadler, 2005) 

2) การก าหนดวตัถุประสงค ์(Objective Setting) 

การก าหนดวตัถุประสงค์จะประกอบไปด้วยการระบุวตัถุประสงค์และ
ตวัช้ีวดัค าถามเหล่าน้ีจะถูกน ามาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวตัถุประสงค์เราจะรวบรวมและ
น าเสนอขอ้มูลฐานอยา่งไร จะตั้งเป้าหมายอยา่งไร (ท่ีมีความเหมาะสม)  จะระบุปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งไร และน าไปเช่ือมโยงกบักลยทุธ์เชิงปฏิบติัไดอ้ยา่งไร (Therivel, 2004) 

3) การวิเคราะห์ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการมีส่วนร่วม/การปรึกษา 
(Stakeholder Analysis and Participation/Consultation) 

การวิเคราะห์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder Analysis) เป็นการก าหนด
ขอบเขตของผูเ้ก่ียวขอ้งในกระบวนการ SEA เป็นความพยายามท่ีจะตอบค าถามต่างๆเช่น ใครเป็นผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสียหลกั อะไรคือผลประโยชน์ท่ีพวกเขาจะไดรั้บ และเขามีบทบาทหนา้ท่ีอยา่งไร ผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียอาจเป็นปัจเจกบุคคล กลุ่ม องคก์รสถาบนั หรือชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลประโยชน์ 

หรือเสียผลประโยชน์จากการมีนโยบาย แผน และโปรแกรม (Schmeer, 1998) 

การจ าแนกผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยทัว่ไปจดัแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 

(1)   ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลกั (Key Stakeholder) หรืออาจเรียกวา่ ผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียโดยตรง (Primary Stakeholder) คือ กลุ่มผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบโดยตรงตามท่ีก าหนด
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ในวตัถุประสงค ์ไม่วา่จะเป็นผลกระทบทางบวกหรือทางลบ การสนบัสนุนหรือไม่สนบัสนุนของผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสียหลกัมีอิทธิพลท่ีส าคญัยิง่ต่อความส าเร็จของการด าเนินกระบวนการ SEA 

(2) ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรอง หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยออ้ม (Secondary 

Stakeholder) คือ กลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบจากกระบวนการด าเนินการ แต่ไม่มีอิทธิพลส าคญัต่อ
ความส าเร็จของการด าเนินกระบวนการ 

การวิเคราะห์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มีขั้นตอนการด าเนินการ ดงัน้ี (McCracken 

and Naraya, 1996) 

(1)  การพิจารณาผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

(2)  การพิจารณาอ านาจหรืออิทธิพลของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

(3)  การจดัล าดบัความส าคญัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

(4)  การระบุผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลกัและรอง 

(5)  การจดัท ากลยทุธ์การมีส่วนร่วม เป็นการระบุวา่ใครควรมีส่วนร่วม 

อยา่งไร และร่วมในขั้นตอนใด 

การมีส่วนร่วม/ การปรึกษา (Participation/ Consultation) เพื่อให้ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียและทุกภาคส่วนไดร่้วมรับรู้ แสดงความคิดเห็น หรือแมแ้ต่ร่วมในการตดัสินใจ เพ่ือให้การ
ด าเนินการประสบความส าเร็จ จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีขั้นตอนของการมีส่วนร่วม ความหมาย
ของกระบวนการมีส่วนร่วมโดยทัว่ไป คือกระบวนการซ่ึงประชาชน หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดมี้
โอกาสรับรู้ขอ้มูล แสดงทศันะแลกเปล่ียนขอ้มูลและความคิดเห็นเพ่ือแสดงทางเลือกและการ
ตดัสินใจต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบาย แผน และโปรแกรมท่ีเหมาะสม และเป็นท่ียอมรับร่วมกนัใน
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ปัจจุบนัการท า SEA ของหลายๆประเทศยงัไม่มีรูปแบบการด าเนินงานดา้น
การมีส่วนร่วมสาธารณะท่ีแน่นอนและชัดเจน ดังนั้นรูปแบบของกระบวนการการมีส่วนร่วม
สาธารณะจึงมีความแตกต่างและหลากหลาย ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับองค์ประกอบของสาธารณะ เช่น 
วฒันธรรมหรือรูปแบบการด าเนินชีวิต ลกัษณะการประกอบอาชีพ ความทนัสมยัของเทคโนโลย ี
หรือแมแ้ต่ความสะดวก และการเขา้ถึงของสาธารณูปโภค 

4) การก าหนดขอบเขต (Scoping) 

เป็นการก าหนดขอบเขตของ SEA ในเชิงภูมิศาสตร์ (Geographical) เวลา 
(Temporal) เน้ือหาสาระ (Thematic) ระดบัของรายละเอียดในการประเมินขอ้มูลท่ีตอ้งใช ้เกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้องในการประเมิน และรูปแบบของรายงาน ขั้นตอนน้ีต้องเร่ิมมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
พื้นฐานจากแหล่งต่างๆ และช้ีช่องวา่งของขอ้มูลท่ีขาดไป (Therivel, 2004)  
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การพิจารณาในดา้นพื้นท่ี จะตอ้งพิจารณาวา่การท า SEA นั้นครอบคลุมพื้นท่ี
อยูภ่ายในหรือภายนอกของการบงัคบัใชยุ้ทธศาสตร์ แต่พื้นท่ีภายนอกอาจจะไดรั้บผลกระทบอยา่งมี
นยัส าคญัดว้ยก็ได ้แต่ส่วนใหญ่แลว้พื้นท่ีท่ีบงัคบัยุทธศาสตร์จะมีขอบเขตท่ีชดัเจน แต่ขอบเขตของ
ผลกระทบท่ีส่งออกไปภายนอก (Affected Outside) ส่วนใหญ่มกัไม่ชดัเจน ดงันั้นความช่วยเหลือจาก
ผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือตดัสิน (Judgment) หรือการส ารวจภาคสนาม (Field Investigation) จึงมีความจ า
เป็นมาก 

การพิจาณาด้านเวลา ข้อท่ีควรค านึง คือผลลัพธ์ของผลกระทบในระดับ
ยุทธศาสตร์จะเกิดข้ึนช้าหรือใช้ระยะเวลานานกว่าในระดบัโครงการ เพราะฉะนั้นการก าหนด
ขอบเขตระยะเวลาของ SEA ก็ควรเป็นการก าหนดช่วงระยะเวลาท่ียาวนาน ซ่ึงบางคร้ังอาจจะตอ้ง
หลงัจากการส้ินสุดของยทุธศาสตร์แลว้ก็ได ้

ส่ิงส าคญัของการก าหนดขอบเขต (Scoping) คือการระบุจ าแนกผลกระทบ
ทั้งหมดดา้นส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบั SEA อาจท าโดยใช้ Checklist เพ่ือ
ตรวจสอบอยา่งละเอียด เพื่อใหไ้ดผ้ลกระทบท่ีมีนยัส าคญั และการก าหนดพารามิเตอร์ หรือปัจจยัท่ี
ควรจะใหค้วามส าคญั เคร่ืองมืออ่ืนๆ ท่ีสามารถน ามาใชไ้ด ้ไดแ้ก่ Matrices, Problem Trees, Spatial 

Analysis with GIS, Expert Judgment, Interview, Panel, Consultation และอ่ืนๆท่ีเป็นวิธีท่ีคลา้ยกนั 
(Therivel, 2004) 

นอกจากน้ีการสร้างทางเลือกควรเร่ิมด าเนินการให้เร็วท่ีสุด ดังนั้นจึงมี
ข้อแนะน าให้เร่ิมด าเนินการในขั้นตอนน้ีด้วย เพื่อจะท าให้เกิดความชัดเจนในการก าหนดทิศ
ทางการประเมิน และตวัช้ีวดั รวมทั้งความลึกของขอ้มูลท่ีจะน ามาใช้ในการเปรียบเทียบตดัสิน
ทางเลือก  

5) การเก็บรวบรวมขอ้มูลพื้นฐาน (Baseline Data Collection)  

SEA ต้องการพื้นฐานความเขา้ใจในความเป็นไปได้ ของผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงขอ้มูลในท่ีน้ีตอ้งเป็นทั้งขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนั 
และขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเม่ือมีการปฏิบติัตามนโยบายแผน และโปแกรมเกิดข้ึน 
(Therivel, 2004) ดงันั้นอาจแบ่งการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้ดงัน้ี 

(1) ขอ้มูลปัจจุบนั (Existing Data) ท่ีสะทอ้นเน้ือหาสาระ สถานการณ์ 
ปัจจุบนัของทรัพยากร ส่ิงแวดลอ้ม จะข้ึนอยูก่บัการก าหนดประเด็นในขั้นของการก าหนดขอบเขต 
(Scoping) ซ่ึงควรใหค้รอบคลุม ทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และคุณค่า
การใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์
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(2) ตวักระตุน้ (Stressor) ท่ีสามารถแบ่งเป็น ตวักระตุน้ทางธรรมชาติ 

ไดแ้ก่ ปริมาณน ้าฝน อุณหภูมิ ความหนาของชั้นดิน ชนิดและองคป์ระกอบของดินและตวักระตุน้ท่ี
มนุษยท์  าให้เกิดข้ึน (Anthropogenic Stressors) ไดแ้ก่ การเพิ่มประชากร การใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพ่ือ
ท าการเกษตร ท่ีอยูอ่าศยั อุตสาหกรรม และการปล่อยมลพิษต่างๆ ออกสู่ระบบนิเวศ 

(3) การประเมิน (Assessing) เป็นการวิเคราะห์ (Analysis) และ
สังเคราะห์ (Synthesis) ขอ้มูลปัจจุบนั เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน จาก
ตวักระตุน้ทั้งในกรณีทางเลือกท่ีไม่มีการด าเนินการ (No Action Alternative) กบัทางเลือกท่ีมีการ
ด าเนินการในอนาคตตามกรอบเวลาท่ีก าหนดไวท้ั้งน้ีการเก็บรวบรวมขอ้มูลพื้นฐาน ควรมีการระบุ
วตัถุประสงค์ และตวัช้ีวดัในขอบเขตของรายงาน เช่น แผนเชิงพื้นท่ี (Spatial Plans) ควร
ประกอบดว้ยขอ้มูลเก่ียวกบัพื้นท่ีอ่อนไหว (Sensitive Areas) และมูลค่าองค์ประกอบของระบบ
นิเวศเป็นตน้ 

แหล่งขอ้มูล มีทั้งท่ีเป็นเวบ็ไซด์ รายงานจากหน่วยงานรัฐทุกระดบั (ตั้งแต่
ระดบัระหวา่งประเทศ จนถึงระดบัพื้นท่ี) เอกชน มหาวิทยาลยั รวมถึงแผนท่ี ซ่ึงแสดงแนวโนม้การ
ใชป้ระโยชน์ท่ีดิน การส ารวจประชากรในพื้นท่ี และขอ้มูลความรู้โดยผูเ้ช่ียวชาญ ในหลายๆ กรณี
เก่ียวกบัขอ้มูลฐานทางส่ิงแวดลอ้ม มกัจะเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณซ่ึงมีฐานมาจากการสังเกตการณ์
มากกวา่จะเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ ส าหรับการวเิคราะห์โดยเฉพาะการประเมินใชเ้ทคนิค เช่น Trends 

Analysis และ Time Series Analysis 

6) การพฒันาทางเลือก (Scenario /Alternative Development) 

การน าเสนอทางเลือก (Proposed Alternatives) ในกระบวนการ SEA เป็น
ส่ิงท่ีส าคญัมาก เน่ืองจากเป็นการผสมผสานมิติทางส่ิงแวดลอ้มเขา้ไปสู่การด าเนินการทางนโยบาย
และการวางแผน ทั้งน้ีเป้าหมายทัว่ไปของทางเลือก ก็คือ การแสดงขอบเขตของทางเลือกท่ีเปิดเพ่ือ
การตดัสินใจ (Hayashi, 2003)  

Sadler (1996) กล่าวถึงการน าเสนอทางเลือกวา่เป็นการจ าแนก การวิเคราะห์
และการเปรียบเทียบของทางเลือกเป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อการสร้าง การด าเนินการเชิงรุกและการ
ตดัสินใจท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัการประเมิน 

แต่หากพิจารณาโดยทัว่ไปแลว้ จะพบวา่ ทางเลือกท่ีนอกเหนือจากทางเลือก
ใน SEA มกัจะเป็นทางเลือกท่ีแกไ้ขปัญหามากกวา่ท่ีจะเป็นการป้องกนัหรือการควบคุมสถานการณ์ 

ทางเลือกมกัจะค านึงถึงรายละเอียดระดบัโครงการมากกวา่ระดบัยุทธศาสตร์ และทางเลือกมกัจะ
เป็นทางเลือกท่ีตดัสินใจแลว้ของรัฐบาล ฉะนั้นบทบาทของ SEA จึงช่วยให้เกิดความย ัง่ยืนในระยะ
ยาว ระบุและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ในมุมมองท่ีแตกต่าง ช่วยในการน าขอ้มูลมาสร้าง
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ทางเลือกซ่ึงเป็นการน ามาซ่ึงความโปร่งใส ครอบคลุมการตดัสินใจ นอกจากน้ี SEA ยงัเป็น
กระบวนการตดัสินใจท่ีเป็นการป้องกนัหรือการควบคุมสถานการณ์ และช่วยท าให้มัน่ใจไดว้่าผู ้
ตดัสินใจจะไม่พลาดกบัทางเลือกอ่ืนท่ีดีกว่า ภายใตข้อ้จ ากดัท่ีผูต้ดัสินใจก าลงัเผชิญอยูก่ารพฒันา
ทางเลือกนั้น ส่ิงแรกท่ีจะตอ้งท าการพิจารณาก่อน ก็คือ เรามีความตอ้งการให้เกิดส่ิงใหม่ข้ึนมาจริง
หรือไม่ เราสามารถท่ีจะลดความตอ้งการลงไดห้รือไม่ เพราะการลดลงของความตอ้งการ เป็นส่ิงท่ี
ท าไดง่้ายเสียค่าใชจ่้ายนอ้ย และดีต่อส่ิงแวดลอ้มมากกวา่การสร้างหรือเกิดข้ึนมาของทางเลือก ซ่ึง
นัน่หมายความวา่อาจจะมีผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เกิดข้ึนมาดว้ย (Therivel, 2004) 

จุดประสงค์ของการสร้างทางเลือก (Alternative Generation) เพ่ือแสดง
แนวทาง (Options) แบบต่างๆ ให้กบัผูท่ี้มีอ านาจในการตดัสินใจพิจารณาเลือกส าหรับขั้นตอนของ
การสร้างทางเลือก จะตอ้งประกอบดว้ยค าถามต่อไปน้ี (Therivel, 2004) 

(1) มีความจ าเป็นหรือไม่ (Need/ Demand) ท่ีจะตอ้งมีการพฒันา เรา
สามารถสนองความตอ้งการโดยปราศจากการพฒันาไดห้รือไม่ 

(2) ถา้หากมีความจ าเป็นตอ้งท าการพฒันาจริง จะด าเนินการอยา่งไร 

(Mode/ Process) ทางเลือกของเทคโนโลย ีหรือวธีิการท่ีจะน ามาใชล้ดความเสียหายทางส่ิงแวดลอ้ม 

หรือทางท่ีจะท าใหเ้กิดความย ัง่ยนื จะตอ้งมีความชดัเจน 

(3) จะไปพฒันาท่ีไหน (Location) 

(4) เวลาและรายละเอียดในการปฏิบติั (Timing and Detailed Implementation) 
เม่ือไหร่ และล าดบัขั้นตอนในการด าเนินการเป็นอยา่งไร รายละเอียดและขอ้ก าหนดต่างๆ ตอ้งมีความ
ชดัเจน 

กระบวนการสร้างทางเลือกนั้น (Alternative Formulations) ด าเนินการไดโ้ดย
ขั้นตอนดงัน้ี 

(1)   เปรียบเทียบมุมมองต่างๆ จากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

(2)   รับฟังความคิดเห็นและแนวทางในการพฒันา 

(3)   ถกเถียงความเป็นไปไดไ้ปสู่การปฏิบติั 

รูปแบบของทางเลือกท่ีเกิดข้ึนเพื่อน าไปสู่การประเมินในการด าเนิน 

นโยบาย แผน และโปรแกรมเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง อาจประกอบดว้ยชนิดเดียวกนั หรือต่างชนิด กนัของ
ทางเลือก โดยท่ีชนิดของทางเลือกสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

(1) Demand Alternatives เช่น ประสิทธิภาพของการใชพ้ลงังาน (Energy 

Efficiency) 
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(2) Supply Alternatives เช่น การใชพ้ลงังานจากหลายแหล่งร่วมกนั 

(Mix of Energy Sources) 

(3) Modal or Activity Alternatives เช่น การปรับปรุงระบบการขนส่ง
มวลชนเป็นทางเลือกหน่ึงของการเพิ่มความสามารถในการรองรับของถนน หรือการสร้างถนน 

(4) Location Alternatives ส าหรับขอ้เสนอทั้งหมด หรือเพียงบาง
องคป์ระกอบเช่น ท่ีตั้งและกลุ่มของเข่ือน (Dam Clusters and Sites) 

(5) Process Alternatives เช่น การใชเ้ทคโนโลยีดา้นการใชพ้ลงังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ หรือการลดของเสีย (Use of Waste-minimising or Energy-efficient Technology) 

(6) Scheduling Alternatives เช่น รูปแบบการไหลเพื่อควบคุมระดบัน ้ า
ในเข่ือน 

ตวัอยา่งเช่น SEA ของโครงการระบบคมนาคม M4 South Wales Common 

Appraisal Framework ในประเทศองักฤษ จากการด าเนินการ 3 ขั้นตอนในการสร้าง ทางเลือกท่ีมี
รูปแบบแตกต่างกนัโดยส้ินเชิง สรุปเป็น 3 กลยทุธ์ (ทางเลือก) คือ 

(1)  การสร้างถนน (Road Building Strategy) 

(2)  การเพิ่มการขนส่งสาธารณะ (Enhanced Public Transport Strategy) 

(3)  การจดัการความตอ้งการ/การจราจร (Traffic/ Demand Management 

Strategy) 

ส่ิงท่ีเป็นค าถามอยูเ่สมอ คือ จ านวนของทางเลือกท่ีเหมาะสมในแต่ละ SEA 
พบวา่ 3-5 ทางเลือกเป็นจ านวนท่ีพบใน SEA ส่วนมาก แต่ก็มีบาง SEA ท่ีไดเ้สนอทางเลือกมากถึง 

7 ทางเลือก ยิ่งมีจ  านวนทางเลือกมากก็จะเป็นการยากในการด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ใน
กระบวนการ SEA และยงัมีผลต่อค่าใชจ่้ายของการด าเนินงานดว้ย  

ในการเสนอทางเลือกในหลายประเทศ  รวมทั้ งในร่างแนวทางการ
ด าเนินการ SEA ของประเทศไทยมีการก าหนดให้ตอ้งมีทางเลือกท่ีไม่มีการด าเนินการ (No Action 

Alternative) ดว้ย ในบางประเทศอาจเรียกวา่ ทางเลือกขั้นพื้นฐาน (Baseline Option) หรือ การ
ด าเนินการเป็นปกติ (Business As Usual: BAU) โดยท่ีถา้ในระดบัการวางแผนยุทธศาสตร์แลว้ 

BAU คือทางเลือกท่ีเกิดจากการด าเนินตามแผนยทุธศาสตร์เดิม โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง 

ในการเปรียบเทียบทางเลือกนั้น สามารถเลือกใช้เทคนิคต่างๆ ได้แก่ 

Quantitative Assessment, Qualitative Assessment, Matrices, Cost-benefit Analysis, Overlay Mapping 

with GIS, Computer Modeling 
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7) การท ารายงานและการส่ือสาร (Reporting and Communication) 

รายงานส่ิงแวดลอ้ม คือ ผลลพัธ์ของกระบวนการ SEA และขอ้มูลควรท่ีจะ
เป็นขอ้มูลของกระบวนการโดยรวม และเป็นการกล่าวโดยสรุป ท่ีจะตอ้งเตรียมและท าให้เป็น
ประโยชน์กบัสาธารณะ โดยเป็นการอธิบายเก่ียวกบักระบวนการ SEA และสรุปข้อค้นพบ 

ตวัอย่างเช่น ผลกระทบหลกั การออกแบบทางเลือก มาตรการขั้นตอนการลดผลกระทบ และ
ประเด็นส าคญัอ่ืนๆ (Hayashi, 2003) 

8) การจดัการและการติดตามการด าเนินนโยบาย แผนงาน และโปแกรม
(Management and Monitoring for Implementation) 

เป็นการเฝ้าระวงั ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานใน
ทางเลือกต่างๆ ท่ีน าเสนอ ตั้งแต่ขั้นตอนการริเร่ิมการพฒันาใหม่ไปจนถึงขั้นตอนสุดทา้ย โดยการ
ด าเนินการในขั้นตอนการประเมินผลการใช้งาน ติดตาม ปรับปรุง แก้ไข และเพ่ือทดสอบ
สมมติฐานการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์วา่มีความถูกตอ้ง เท่ียงตรง หรือมีขอ้มูลส าคญั
ในปัจจุบนัท่ีมีผลต่อสมมติฐานท่ีตั้งไวห้รือไม่ (OCED, 2006) ในการติดตามนั้นมีวตัถุประสงค์
หลากหลายทั้งในเชิงวทิยาศาสตร์ และการจดัการ (Wood, 2003) 

2.1.2.2   เทคนิคในการวเิคราะห์ 

ในการด าเนินกระบวนการ SEA ในขั้นตอนต่างๆ ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ มีการ
ประยุกตใ์ชเ้ทคนิคในการวิเคราะห์ต่างๆ ท่ีไดมี้การประยุกตใ์ชใ้นแต่ละขั้นตอน ให้เหมาะสมกบั
ประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อให้การประเมินดงักล่าวสามารถสะทอ้นภาพการพฒันาในทางเลือกต่างๆ 

ไดใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจริงและจะน าไปสู่ ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย และมาตรการเพ่ือรองรับการ
ด าเนินการในแนวทางดงักล่าว อนัเป็นผลจากกระบวนการตดัสินใจ ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีส าคญัและมี
บทบาทอยา่งมากในการด าเนินการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์นั้น ไดแ้ก่ 

1) Multi-criteria Analysis (MCA) 

เป็นวิธีการในการประเมินทางเลือกจากหลายเกณฑ์ และเป็นการรวมเอา
การประเมินท่ีแยกส่วนกนัมาอยู่ในการวดัประเมินทั้งหมด ซ่ึงสามารถท าให้ระบุทางเลือกเดียวท่ี
น่าจะเป็นไปไดม้ากท่ีสุด จดัอนัดบัทางเลือก จ ากดัจ านวนทางเลือก เพ่ือลงในรายละเอียดในการให้
คุณค่า MCA ช่วยในการจดัการความซบัซ้อนโดยการแปลงไปเป็นการประเมินในลกัษณะของค่า
คะแนน วิธีการ MCA ทั้งหมดนั้นจะตอ้งเกิดจากการร่วมกนัตดัสินใจในการให้ค่าน ้ าหนกัของ
เกณฑใ์นการด าเนินการประเมิน ซ่ึง ขั้นตอนในการท า MCA มีดงัน้ี (UNECE, 2006) 

(1) ระบุเกณฑใ์นการประเมินท่ีสามารถวดัผลลพัธ์ส าคญัของทางเลือก ท่ี
ถูกน าเสนอได ้โดยอยูบ่นพื้นฐานของวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้ง หรือความเป็นไปไดข้องผลกระทบท่ี
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จะเกิดข้ึน ขอ้ควรระวงัในการก าหนดเกณฑ์ ไดแ้ก่ การตั้งเกณฑ์นั้นควรจะมีความสมบูรณ์ ไม่ควร
ใชค้  าซ ้ ากนัในเกณฑ ์เกณฑต์อ้งสามารถท าการวดัไดเ้กณฑแ์ต่ละเกณฑจ์ะตอ้งเป็นอิสระต่อกนั 

(2) การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ท่ีส าคญัของเกณฑ์ (ให้ค่าน ้ าหนัก) 

เทคนิคการวิเคราะห์หลายแบบหลกัเกณฑ์นั้น สามารถอธิบายการให้ค่าน ้ าหนกัความสัมพนัธ์ของ
แต่ละเกณฑ์ในการตดัสินใจได ้ โดยวิธีการในการให้ค่าน ้ าหนกันั้นจะเร่ิมจากวิธีการท่ีง่ายไปสู่
วธีิการท่ีซบัซอ้น 

(3) ด าเนินการวิเคราะห์ (หรือให้ค่าคะแนน) ก่อนการให้คะแนน ควร
อธิบายนยัส าคญัของระดบัคะแนน ซ่ึงการใหค้ะแนนอาจจะท าโดยวิธีพื้นฐาน 3 วิธี คือ การประเมิน
โดยตรง โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญท าการประเมิน และให้ค่า คะแนนแต่ละความคิดเห็น (เช่น 0-100)  ท า
การเปรียบเทียบเกณฑ์เพ่ือท าการตดัสินใจ โดยก าหนดเกณฑ์ใน การพฒันาเฉพาะดา้น จากต ่าท่ีสุด
จนถึงดีท่ีสุด  และตดัสินใจด าเนินการในทางเลือกท่ีเปรียบเทียบกบัทางเลือกอ่ืนๆ โดยวิธีการก็จะ
เปล่ียนจากการจดัล าดบัโดยการอธิบายอยา่งง่าย สู่การค านวณท่ีซบัซอ้น 

(4) ใหค้่าน ้าหนกัหลายคร้ัง และใหค้ะแนนในแต่ละทางเลือก และหาร
ดว้ยคะแนนทั้งหมด แต่ละทางเลือกในการด าเนินการในแต่ละเกณฑ ์ทุกเกณฑ ์ผลรวมทั้งหมดมา
สัมพนัธ์กบัคะแนนในแต่ละทางเลือก น าผลทั้งหมดของแต่ละทางเลือกมาท าการวเิคราะห์ 

เปรียบเทียบและอภิปราย 

(5) วิเคราะห์ความอ่อนไหวของการเปล่ียนแปลงในการให้ค่าคะแนน 

หรือการใหค้่าน ้าหนกั โดยความอ่อนไหวนั้นแสดงใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ีมีกระทบต่อผลของ 

MCA ซ่ึงการวเิคราะห์นั้นอาจจ าเป็นจะตอ้งมีตวัแปรท่ีไม่ทราบ หรือทราบไม่แน่ชดัอยา่งมาก และมี
ความส าคญัต่อการด าเนินการของบางทางเลือกท่ีเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีถูกเลือก หรือถา้ผูต้ดัสินใจ
หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโตแ้ยง้เก่ียวกบัการใหค่้าน ้าหนกัของเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมิน 

MCA เป็นเคร่ืองมือท่ีประยุกตใ์ชใ้นการประเมินผลกระทบ และการพฒันา
และเปรียบเทียบทางเลือก เช่น ทางเลือกในการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคม การหา
ทางเลือกในการท าการเกษตรท่ีย ัง่ยนื เป็นตน้ 

ขอ้ดี: MCA นั้นจะใช้เกณฑ์ท่ีแตกต่างกนัในเวลาเดียวกนัได ้ ซ่ึงเป็นไป
ไม่ได้ในกระบวนการตดัสินใจปกติท่ีจะอยู่บนพื้นฐานของเกณฑ์เดียว อีกทั้ง MCA สามารถ
รวบรวมมุมมองของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีแตกต่างกนั มาท าการประเมินโดยวิธีการท่ีโปร่งใส 

ชดัเจน (มีการให้ค่าคะแนนและให้น ้ าหนกั) และง่ายต่อการตรวจสอบ ดงันั้นท าให้การท า MCA 

สามารถท่ีจะส่ือสารระหวา่งผูต้ดัสิน และสังคมโดยรวมไดง่้ายมากข้ึน 
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ขอ้เสีย: ถึงแมว้า่ MCA นั้นจะช่วยลดขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัขอ้ดี และขอ้เสียของ
ทางเลือกท่ีถูกน าเสนอในลกัษณะของตวัเลข (คือ การให้ค่าคะแนนและให้น ้ าหนกั) ซ่ึงอาจจะลด
การอภิปรายเชิงเหตุผลของทางเลือกดงักล่าวในแง่บวกและแง่ลบ และอาจท าให้ลกัษณะของความ
เท่ียงตรงท่ีเป็นเท็จเน่ืองจาก MCA ข้ึนอยู่กบัค่าของการตดัสินใจเป็นหลกั ผลลพัธ์อาจจะถูก
ปรับเปล่ียนแนวโนม้หรือควบคุมโดยผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น MCA ไดง่้าย (เช่น การวิเคราะห์ความ
อ่อนไหว ซ่ึงโดยทัว่ไปจะท าภายในเกณฑ์ของ MCA มีผลต่อผลลพัธ์มากท่ีสุดและ ความรู้น้ี
สามารถสร้างความแตกต่างให้กบัการให้ค่าคะแนนไดอ้ย่างมีนยัส าคญั) (Gamper and Turcanu, 

2007; UNECE, 2006) 

2) Formal and Informal Checklists 

การตรวจสอบรายการ เป็นการเสนอรายการของประเด็นท่ีจะตอ้งพิจารณา
ในการประเมิน ในแต่ละส่วนของแผนการหรือโครงการ การตรวจสอบรายการนั้นอาจจะเป็น
รายการทางดา้นส่ิงแวดล้อม ท่ีปกติแล้วจะใช้ร่วมในแผนและโครงการท่ีแน่นอน ในประเด็น
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม จุดประสงค์ท่ีแตกต่างของกิจกรรมในการพฒันา ตวัช้ีวดัหรือค าถามน าแบบ
เจาะจงท่ีสามารถเกิดข้ึนไดเ้ม่ือท าการประเมินแผนหรือโครงการท่ีมีสถานท่ีตั้งท่ีแน่นอน โดยใน
การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์จะใช้การตรวจสอบรายการในการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้ม และขอ้มูลฐาน (Baseline) ตลอดจนระบุประเด็นท่ีจะตอ้งพิจารณาและผลกระทบท่ี
จะเกิดข้ึน เช่น การสร้างดัชนีช้ีวดัในการประเมินแผน และโปรแกรมได้จริงในภาคปฏิบติั 

(UNECE, 2006) 

ขอ้ดี: การตรวจสอบรายการจะช่วยในการจดจ าขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งต่อ
ภารกิจ และท าใหเ้กิดแนวทางในการระบุทั้งประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เสนอ ตลอดจนช่วยหลีกเล่ียง
การละเลยประเด็นส าคญัท่ีอาจเกิดข้ึน 

ขอ้เสีย: การตรวจสอบรายการ เป็นวิธีการวิเคราะห์ท่ีไม่ซับซ้อน ท าให้
ละเลยผลกระทบส าคญัท่ีไม่สามารถแสดงให้เห็นไดจ้ากการตรวจสอบรายการ ซ่ึงอาจท าให้การ
ตดัสินใจกบัขอ้มูลท่ีมีไม่เก่ียวขอ้งกนั อีกทั้งไม่สามารถระบุความสัมพนัธ์ของสาเหตุและผลกระทบ
ท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากการตรวจสอบรายการเป็นวธีิการท่ีมี 

3) Matrices of Impacts and of Conflicts or Synergies 

เมตริกซ์ (Matrices) ของผลกระทบ สามารถระบุและน าเสนอผลกระทบท่ี
อาจเกิดข้ึนของเป้าหมาย หรือกิจกรรมท่ีส่งผลแตกต่างกนัไปในแต่ละองคป์ระกอบของส่ิงแวดลอ้ม 

มีลกัษณะคลา้ยกบัการตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบสองมิติ โดยสามารถใชส้ัญลกัษณ์ ในรูป
ของค่าคะแนน ระดบัท่ีแตกต่างกนั หรือสีท่ีแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติของผลกระทบ หรือคาด
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ประมาณระดบั หรือขนาดของผลกระทบนั้น เมตริกซ์สามารถแสดงให้เห็นถึงผลกระทบสะสม 

และผลกระทบทางออ้มตลอดจนปฏิสัมพนัธ์ท่ีมีต่อกนัของผลกระทบได ้ ซ่ึงท าไดโ้ดยการรวมเอา
ผลรวมของผลกระทบทั้งหมดทั้งในแนวตั้ง และแนวนอนของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน การน าเสนอขอ้มูล
ด้วยวิธีการน้ีง่ายต่อการตรวจสอบ วิธีการน้ีนิยมใช้ในการระบุประเด็นและผลกระทบ การ
ประเมินผลกระทบ และท าให้เกิดการพฒันาและเปรียบเทียบทางเลือกเช่น ใช้ในการคดักรอง
ทางเลือกในการท า SEA (UNECE, 2006) 

ขอ้ดี: วิธีการน้ีช่วยให้การสรุปผลกระทบทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน มีความชดัเจน
และง่ายต่อการอธิบาย แปลผล และสามารถน าไปปรับใช้ในการระบุผลกระทบสะสม การ
ปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัของผลกระทบ โดยเช่ือมโยงกบัผลกระทบจากกิจกรรมท่ีหลากหลายและ
จากจ านวนโครงการ อีกทั้งยงัน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการน าเสนอผลการประเมิน หรือผลท่ีไดจ้าก
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนน าไปปรับใชใ้นการเปรียบเทียบทางเลือก เพ่ือหาทางเลือกท่ี
เหมาะสมต่อไป 

ขอ้เสีย: เมตริกซ์ส่วนใหญ่นิยมใชน้ าเสนอเพียงผลกระทบทางตรง ดงันั้น
อาจท าใหผู้ใ้ชเ้กิดความยุง่ยากในการวเิคราะห์ โดยการพิจารณาปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดระหวา่ง
กิจกรรมทั้งหมดท่ีไดน้ าเสนอและประเด็นทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม มกัท าใหเ้สียเวลามาก และอาจท าให้
ละเลยประเด็นท่ีก่อผลกระทบรุนแรงนอ้ย 

4) Trend Analysis and Extrapolation 

การคาดการณ์ถึงการเปล่ียนแปลงในอนาคต จากแนวโนม้ท่ีเกิดข้ึนในอดีต
และปัจจุบนั โดยการใชข้อ้มูลจากอดีตมาคาดการณ์ถึงแนวโนม้ในอนาคต (Trend Extrapolation) 

เป็นวิธีการท่ีมีความเหมาะสมต่อการคาดการณ์การเปล่ียนแปลงใน อนาคตในปัจจยับางประการ 

ส่วนใหญ่ในทางส่ิงแวดลอ้มแลว้ วธีิการน้ีจะใชใ้นการวิเคราะห์ผลกระทบ การวิเคราะห์ผลกระทบ
สะสม และการเปล่ียนแปลงสถานะของส่ิงแวดลอ้ม (UNECE, 2006) กล่าวคือ เป็นการพิจารณา
แนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยพิจารณาจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอดีต และปัจจุบนันั้น อาศยัการ
วิเคราะห์แนวโน้มช่วยให้การน าเสนอความเช่ือมโยงหลกัระหวา่งแรงกดดนัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

และความคล้ายคลึงกนัของรูปแบบการเปล่ียนแปลงสภาพของส่ิงแวดล้อม ท าให้สามารถท่ีจะ
คาดการณ์บนสมมติฐานดงักล่าวนั้นจะด าเนินต่อไปในพลวตัหรือรูปแบบเดียวกนั โดยวิธีการน้ีให้
ความส าคญัวา่ทุกๆ แนวโนม้ลว้นมีความเป็นไปได ้แต่การคาดการณ์ดงักล่าวก็ไม่สามารถท่ีจะระบุ
ไดว้า่ แนวโนม้ดงักล่าวนั้นพฒันาไปจนถึงจุดยุติไดอ้ยา่งไร (เช่น ความสามารถในการรองรับของ
ส่ิงแวดลอ้ม) หรือมีจุดเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนได ้(Kivikunnas, n.d.) 
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การวิเคราะห์แนวโนม้จะโดยใชชุ้ดขอ้มูลในการหาแนวโน้ม หรือรูปแบบ
บางอยา่ง แนวโนม้สามารถเป็นไดท้ั้งในรูปแบบเชิงเส้น เอ็กโพเนนเชียล หรือวงจรในการวิเคราะห์
เพื่อใหเ้กิดความถูกตอ้งในเชิงเวลา แนวโนม้สามารถน าเสนอไดท้ั้งในรูปแบบง่ายๆ เช่น กราฟเส้น 

หรือในรูปแบบท่ีค่อนขา้งจะซบัซอ้น เช่น การใชก้ราฟฟิค ภาพสามมิติ หรือ Video Simulation ซ่ึงมี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์จ านวน มากสามารถท่ีจะช่วยในการวิเคราะห์แนวโนม้ดงักล่าวได ้ เช่น ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อยา่งง่ายอยา่ง Spreadsheet หรือท่ีระดบัสูงข้ึนไปอยา่ง RATS, GAUSS, 

JMP เป็นตน้ (Firminger, 2003; UNECE, 2006) 

แต่อย่างไรก็ตาม วิธีการน้ีมีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งในการแสดงให้เห็นถึง
ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มทั้งในระยะสั้น และระยะปานกลาง ทั้งน้ีจะตอ้งไม่มีการตา้นแนวโน้ม
หลกั หรือจุดยุติท่ีมีการคาดหวงัไวแ้ลว้ ส่วนการคาดการณ์แนวโน้มในระยะยาวนั้น นิยมใช้
แบบจ าลองเขา้มาช่วยเพื่อให้เกิดความเท่ียงตรงของผลการคาดการณ์มากยิ่งข้ึน เช่นการใช ้ Time-

Series Model ท่ีเป็นท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย และมีความน่าเช่ือถือ โดยมีการประยุกตใ์ชร่้วมกบั
เทคนิคและโปรแกรมทางด้านสถิติอ่ืนๆ เช่น Regression Analysis, Triangular Episodic 

Presentation and Qualitative Scaling, Dynamic Time Warping, Wavelets และ Qualitative 

Temporal Shape Analysis เป็นตน้ (UNECE, 2006) 

การวิเคราะห์แนวโน้มน าไปใช้อย่างหลากหลายซ่ึงปรากฏใน Transport 

Analysis Guidance on SEA for Transport Plans and Programmes ในภาคคมนาคมของประเทศ
องักฤษ และในการศึกษาดชันีตรวจวดัคุณภาพน ้ าของ Oregon Department of Environmental 

Quality ประเทศสหรัฐอเมริกา (Merrick and Hubler, 2013) เป็นตน้ 

ขอ้ดี: สามารถประเมินผลกระทบสะสมไดดี้ ในกรณีท่ีมีการเก็บขอ้มูลท่ี
ต่อเน่ืองยาวนาน 

ขอ้เสีย: วิธีการน้ีตอ้งการขอ้มูลท่ีต่อเน่ืองและยาวนานมากพอ ซ่ึงในกรณีท่ี
ขาดขอ้มูลท่ีจ าเป็น สามารถแกปั้ญหาไดโ้ดยการน าเอาวิธีทางสถิติท่ีเหมาะสมเขา้มาช่วยในการ
วิเคราะห์ และแปลความหมายของแนวโนม้ ซ่ึงท าให้การวิเคราะห์นั้นยุง่ยาก ประเด็นส าคญัท่ีเป็น
ขอ้จ ากดัของการวเิคราะห์แนวโนม้ คือ ถา้เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในอนาคตมีความแตกต่างจากส่ิงท่ี
เกิดข้ึนในอดีต หรือมีวิกฤตการณ์เกิดข้ึนย่อมท าให้การคาดการณ์ถึงการเปล่ียนแปลงในอนาคต
ผดิพลาด ส่วนใหญ่จะนิยมใช ้

5) Collective Expert Judgment-Delphi Technique  

Collective Expert Judgment เป็นวิธีการเก็บขอ้มูลจากความคิดเห็นและ
มุมมองในการตดัสินใจ หรือการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ เช่ียวชาญในสาขา
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ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงวิธีเก็บขอ้มูลท่ีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบติัการ การสัมภาษณ์ การ
ระดมสมอง หรือการท าแบบสอบถามเก่ียวกบัประเด็นปัญหา (เช่น การประเมินความเป็นไปไดข้อง
ผลกระทบหรือความเส่ียง) ท่ีมากกวา่การใชเ้ทคนิคในการอา้งเหตุผลประกอบ (UNECE, 2006) 

Delphi Technique เป็นวิธีการวินิจฉยัหรือตดัสินใจปัญหาต่างๆ อยา่งเป็น
ระบบโดยไม่มีการเผชิญหน้ากนัโดยตรงของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ท าให้ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนสามารถ
แสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างเต็มท่ีและอิสระ โดยไม่ต้องค านึงถึงความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
นอกจากน้ีผูเ้ช่ียวชาญยงัมีโอกาสกลัน่กรองความคิดเห็นของตนเองอยา่งรอบคอบท าให้ไดข้อ้มูลท่ี
น่าเช่ือถือ และน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจในดา้นต่างๆได ้

ลกัษณะท่ีส าคญัของเทคนิคเดลฟาย คือ เป็นเทคนิคท่ีมุ่งแสวงหาขอ้มูลจาก
ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ดว้ยการตอบแบบสอบถาม ดงันั้นผูเ้ช่ียวชาญ
จึงจ าเป็นตอ้งตอบแบบสอบถาม (ค าถามปลายเปิด-ปิด) ท่ีผูว้ิจยัไดก้ าหนดข้ึน ในแต่ละขั้นตอนการ
ตอบหรือการตดัสินใจของผูเ้ช่ียวชาญจะมีความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงสูง เม่ือผูเ้ช่ียวชาญนั้น
เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความเช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆโดยการแสดงความคิดเห็นดงักล่าว ปราศจากอิทธิพล
ภายในกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อให้ได้ความเห็นท่ีถูกตอ้งเช่ือถือได้จึงตอ้งมีการใช้แบบสอบถาม 2-4 

รอบเพื่อให้ไดฉ้นัทามติของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจากแบบสอบถามชุดเดิมท่ีมีการวิเคราะห์ค าตอบ โดย
แสดงผลการวิเคราะห์ทางสถิติเบ้ืองตน้เพื่อวดัแนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลาง ได้แก่ ฐานนิยม (Mode) 

มธัยฐาน (Median) ค่าเฉล่ีย (Mean) และวดัการกระจายของขอ้มูล คือ ค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์
(Interquartile Range) ใหก้บัผูเ้ช่ียวชาญไดรั้บทราบ พร้อมกบัขอความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อ
ขอ้ค าถามในคร้ังต่อไป (ปริวตัร เข่ือนแกว้, 2548; UNECE, 2006) 

นอกจากเทคนิคเดลฟายแบบดั้งเดิมท่ีกล่าวแลว้นั้น ไดมี้การปรับปรุงเทคนิค
เดลฟายโดยลดขอ้จ ากดัท่ีเกิดข้ึนในเทคนิคเดลฟายแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะขอ้จ ากดัเก่ียวกบัเวลาใน
การเก็บขอ้มูล การรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ เทคนิคท่ีเรียกวา่ EDFR (Ethnographic Delphi Futures 

Research) การประชุมแบบเดลฟาย (Delphi Conference) เดลฟายโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน 

(Computer–based Delphi) และเดลฟายกลุ่ม (Group Delphi) เป็นตน้ 

ใน SEA วธีิการน้ีมกัใชใ้นการวิเคราะห์หา Baseline หรือมาตรฐานทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม และการช้ีประเด็นผลกระทบ ตลอดจนประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนโดยอาศยัความรู้ 

ความช านาญ และประสบการณ์ของผูเ้ช่ียวชาญ (ปริวตัร เข่ือนแกว้, 2548) 

ขอ้ดี: เป็นเทคนิคท่ีสามารถรวบรวมความคิดเห็น จากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวนมาก โดยไม่ตอ้งมีการพบปะหรือประชุมกนั ซ่ึงเป็นการทุ่นเวลาและค่าใชจ่้ายโดยขอ้มูลท่ีได้
จะเป็นค าตอบท่ีน่าเช่ือถือ เพราะเป็นความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในสาขานั้นๆ อยา่งแทจ้ริง และ
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ค าตอบไดม้าจากการย  ้าถามหลายรอบ นอกจากน้ีเทคนิคดงักล่าวท่ีมีขั้นตอนการด าเนินงานไม่
ยุง่ยาก ไดผ้ลรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งผูเ้ช่ียวชาญท่ีเขา้ร่วมการวิจยัมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ มีโอกาสไดรั้บทราบ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในแต่ละรอบ และปรับเปล่ียน
หรือยนืยนัความคิดเห็นของตนเองดว้ย (ปริวตัร เข่ือนแกว้, 2548) 

ขอ้เสีย:ผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดรั้บการคดัเลือก อาจมิใช่เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ
ในสาขานั้น บ่อยคร้ังพบวา่ผูเ้ช่ียวชาญไม่ให้ความร่วมมือในการวิจยั และแบบสอบถามท่ีส่งไปสูญ
หายหรือไม่ไดรั้บค าตอบกลบัคืนมา นอกจากน้ีขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นจ านวนมากจึงตอ้งระมดัระวงัในการ
ประเมินและกระจายขอ้มูล 

6)  Policy Impact  Matrix 

เป็นเทคนิคท่ีใช้ตรวจสอบนโยบายก่อนและหลงัน าไปใช้ว่ามีผลกระทบ
อยา่งไร ซ่ึงผูป้ระเมินสามารถก าหนดมิติและตวัช้ีวดัในการประเมินใหค้รอบคลุมผลกระทบท่ีสนใจ
ไดโ้ดยสะดวกและผลการพิจารณาก็แสดงออกเป็นสัญลกัษณ์ไดช้ดัเจนเขา้ใจง่าย (จ าลอง โพธ์ิบุญ, 

2556) 

ขอ้ดี: ช่วยลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานหรือกลุ่มต่างๆและสร้างความ
สอดคล้อง จดัระบบการประเมินได้ชัดเจน ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนทุกด้านได้รับการน ามา
พิจารณาและท าใหผู้ป้ระเมินสามารถจดัล าดบัความส าคญัของนโยบาย/ทางเลือกได้ 

ขอ้เสีย: ท าให้เกิดความเห็นสอดคลอ้งกนัยาก ถา้มีกลุ่มผูพ้ิจารณาจ านวน
มาก และไม่สามารถบอกผลกระทบรวมหลายนโยบาย/ทางเลือก  

7)    Compatibility Matrix 

เป็นเทคนิคท่ีใชว้ิเคราะห์ความสอดคลอ้งของนโยบายหรือทางเลือกต่างว่า
แต่ละทางเลือกมีความสอดคลอ้งหรือขดัแยง้กบัวสิัยทศัน์/เป้าประสงค ์ในการพฒันาพื้นท่ีนั้นๆหรือ
ศกัยภาพของพื้นท่ีนั้นๆมากนอ้ยเพียงใด นอกจากน้ียงัสามารถวิเคราะห์ความสอดคลอ้งหรือขดัแยง้
ระหวา่งทางเอกดว้ยกนัไดด้ว้ย (จ  าลอง โพธ์ิบุญ, 2556) 

ขอ้ดี: ท าให้สามารถวิเคราะห์ทางเลือกต่างๆไดค้รอบคลุมเช่ือมโยง พิจารณา
ความสัมพนัธ์ไดอ้ยา่งเป็นระบบทั้งระหวา่งทางเลือกและวิสัยทศัน์/เป้าประสงค ์และระหวา่งทางเลือก
ดว้ยกนัเอง 

ข้อเสีย: การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างทางเลือกกับวิสัยทศัน์/
เป้าประสงค ์ตอ้งใชผู้ท่ี้มีความเช่ียวชาญ และประสบการณ์สูงจึงไดรั้บการยอมรับจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
การวเิคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งทางเลือกดว้ยกนัในบางคร้ังอาจมีความยุง่ยาก เน่ืองจากอาจมี
ความสัมพนัธ์ท่ีซบัซอ้น ไม่สามารถระบุทิศทางท่ีชดัเจนได ้ 
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2.2  แนวคดิเกีย่วกบัยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษของประเทศไทย 

 

ขอ้เสนอแนวคิดการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยในเบ้ืองตน้ได้แก่ ร่างค า
นิยามเขตเศรษฐกิจพิเศษ และองค์ประกอบเขตเศรษฐกิจพิเศษซ่ึงประกอบไปด้วย รูปแบบการ
พฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Development Model) รูปแบบกลไกการบริหารจดัการ (Governance and 

Institutional Model) มาตรการและสิทธิประโยชน์ (Incentive and Measures) และการให้บริการของ
ภาครัฐในศูนยบ์ริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และแนวคิดของการพฒันาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน โดยมีผลการศึกษาดงัน้ี 

 

2.2.1 ข้อเสนอค านิยามเขตเศรษฐกจิพเิศษของไทย (Thailand SEZ Definition) 

จากการสังเคราะห์การก าหนดค านิยามของเขตเศรษฐกิจพิเศษของธนาคารโลกและประเทศ
ต่างๆ พบวา่องคป์ระกอบหลกัของค านิยามเขตเศรษฐกิจพิเศษมีทั้งส้ิน 4 ประการ คือ  

2.2.1.1 เขต (Zone) หมายถึง พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ของประเทศ 

2.2.1.2 เศรษฐกิจ (Economic) หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีศกัยภาพ 

2.2.1.3 พิเศษ (Special) หมายถึง สิทธิประโยชน์ เง่ือนไข หรือกฎระเบียบท่ีจะ
ไดรั้บหรือมีผลบงัคบัใชห้ากเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษซ่ึงมีความแตกต่างจากพื้นท่ีอ่ืนๆในประเทศ 

2.2.1.4 วตัถุประสงค์ (Objectives) หมายถึง เป้าหมายทางเศรษฐกิจในการพฒันา
เขตเศรษฐกิจพิ เศษเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศท่ี
เฉพาะเจาะจงทั้งในส่วนของการสร้างความสามารถในการแข่งขนัและการพฒันาพื้นท่ีเฉพาะของ
ประเทศแบบบูรณาการ 

น ากรอบแนวคิดการก าหนดนิยามเขตเศรษฐกิจพิเศษจากต่างประเทศดงักล่าวขา้งตน้ 
มาวเิคราะห์ร่วมกบัทิศทางในการพฒันาของประเทศไทย และนิยามเขตเศรษฐกิจพิเศษตามระเบียบ
ส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556 และน าเสนอค านิยามเขตเศรษฐกิจ
พิเศษท่ีเหมาะสมกบับริบทการพฒันาของประเทศไทย โดยมีขอ้เสนอร่างค านิยามเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของประเทศไทย ดงัภาพท่ี 2.1 
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ภาพที ่2.1 ขอ้เสนอค านิยามของเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีเหมาะสมส าหรับประเทศไทย 

 

ทั้ งน้ีข้อเสนอค านิยามข้างต้นค่อนข้างเป็นค านิยามท่ีมีความยืดหยุ่น ตลอดจน
สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงของแนวทางการพฒันาและกรอบความร่วมมือของประเทศใน
อนาคตได ้จึงเป็นค านิยามท่ีเหมาะสมต่อบริบทโดยรวมของประเทศ 

 

2.2.2 องค์ประกอบเขตเศรษฐกจิพเิศษของประเทศไทย (Thailand SEZ Regime) 

จากการศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศและบริบทในการพฒันาของประเทศไทย
พบวา่ การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีสามารถกระตุน้ให้เกิดการพฒันาพื้นท่ีและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเป้าหมาย และการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยให้ด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพและย ัง่ยืนจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งค านึงถึงองค์ประกอบส าคญัทั้ง 4 ประการ 
กล่าวคือ 

2.2.2.1 รูปแบบการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Development Model)  

2.2.2.2 รูปแบบกลไกการบริหารจดัการ (Governance and Institutional Model)  

2.2.2.3 มาตรการและสิทธิประโยชน์ (Incentive and Measures) และ 

2.2.2.4 การใหบ้ริการของภาครัฐในศูนยบ์ริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  

โดยในแต่ละองคป์ระกอบมีรายละเอียดส าคญัดงัต่อไปน้ี 

2.2.2.1  รูปแบบการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Development  Model) 
การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษมีประเด็นส าคญัท่ีตอ้งพิจารณาทั้งส้ิน 3 ประการ ไดแ้ก่ 

รูปแบการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ กิจกรรมทางเศรษฐกิจเป้าหมาย และบทบาทการพฒันาในพื้นท่ี 

“เขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ บริเวณพื้นท่ีส่วนหน่ึงของประเทศท่ีคณะกรรมการนโยบายฯ ประกาศ
ใหเ้ป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีขอบเขตจ ากดัชดัเจนซ่ึงภายในพื้นท่ีผูป้ระกอบการจะมีสิทธ์ิไดรั้บ
สิทธิประโยชน์ในรูปแบบต่างๆมากกวา่อยูน่อกเขตฯ เพื่ออ านวยความสะดวกและจูงใจใหเ้กิด
การลงทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการด าเนินการบริหารจดัการและประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจภายในพื้นท่ีอยา่งบูรณาการ เพื่อตอบสนองวตัถุประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์ของการพฒันา
ประเทศท่ีเฉพาะเจาะจงทั้งในส่วนของการสร้างความสามารถในการแข่งขนัและการพฒันาพื้นท่ี
เฉพาะของประเทศแบบบูรณาการ” 
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1) รูปแบบท่ีเหมาะสมในการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยคือ 
การพฒันาแบบ Hybrid ท่ีผสานรูปแบบการพฒันาเชิงพื้นท่ี (Spatial Development) กบัรูปแบบการ
พฒันาแบบคลสัเตอร์กิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Cluster Development) เขา้ดว้ยกนั กล่าวคือรูปแบบ
การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยเป็นการพฒันาเชิงพื้นท่ีควบคู่การพฒันากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเป้าหมาย โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือกระจายความเจริญไปยงัพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพหรือพื้นท่ี
เป้าหมายส าคญั ทั้งน้ีภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษควรมีการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสอดคลอ้ง
กบันโยบายการพฒันาของประเทศในภาพรวม และควรมีขอบเขตของพ้ืนท่ีท่ีแน่ชดัโดยอาจอา้งอิง
กบัเขตการปกครอง ซ่ึงมีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ  

(1) ส่วนประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นพื้นท่ีท่ีมีการประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักในเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีอาศัยกลไกในการพฒันาจากระบบสิทธิ
ประโยชน์ในปัจจุบนั อาทิ นิคมอุตสาหกรรม เขตปลอดอากร คลงัทณัฑ์บน โดยพื้นท่ีในส่วนน้ีมี
ภาคเอกชนเป็นผูพ้ฒันาหลกั หรือพฒันาร่วมกบัหน่วยงานสิทธิประโยชน์ของภาครัฐ  

(2) ส่วนสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นพื้นท่ีส าหรับการ
พฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมต่างๆ 
ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยสามารถแบ่งการสนบัสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกเป็น  ส่วน
ไดแ้ก่ โครงสร้างพื้นฐานหรือปัจจยัสนบัสนุนการประกอบกิจกรรมภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น 
โรงไฟฟ้า ระบบน ้ าประปา ท่ีพกัอาศัย ศูนย์วิจัยและพัฒนา ระบบขนส่งภายในพื้นท่ี ระบบ
โทรคมนาคมส่ือสาร ระบบรักษาความปลอดภยั ระบบควบคุมและบ าบดัมลภาวะ  และโครงสร้าง
พื้นฐานหรือปัจจยัสนบัสนุนการประกอบกิจกรรมภายนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น ทางหลวงพิเศษ
เช่ือมโยงกับพื้นท่ี ท่าอากาศยาน ท่าเรือน ้ าลึก ถนนเช่ือมโยงกับพื้นท่ีหลักของประเทศ รถไฟ 
โครงข่ายโทรคมนาคมและระบบอินเตอร์เน็ต ด่านขา้มแดน ศูนยก์ระจายสินคา้ 

2) ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีด าเนินการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ การใช้
เขตเศรษฐกิจพิเศษให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ ควรจะส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมี
ศกัยภาพและเป็นกิจกรรมท่ีประเทศมีความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ ทั้งน้ีจากการทบทวนแผนใน
การพฒันาประเทศ สามารถก าหนดรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป้าหมายไวเ้บ้ืองตน้ไดด้งัน้ี 

(1) รูปแบบกิจกรรมดา้นการผลิต (Manufacturing) ซ่ึงให้ความส าคญั
กับอุตสาหกรรมสะอาดท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและอุตสาหกรรมท่ีประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขนั โดยกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบไปด้วย การผลิต (Manufacturing) 
การประกอบ (Assembly) การเก็บสินคา้คงคลงั (Warehousing) การซ่อมสินคา้ (Salvaging) และ
กระบวนการอ่ืนๆ (Other Processing) และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการผลิต 
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(2) รูปแบบกิจกรรมดา้นการคา้ (Trade and Logistics) เนน้ไปท่ีกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคา้ขายเช่น การน าเขา้และส่งออกสินคา้ (Importing and Exporting) การเก็บรักษา 
(Storage) การเก็บสินคา้คงคลงั (Warehousing) การจดัแสดง (Exhibition) การตรวจสินคา้ (Inspection) 

และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการคา้การลงทุน หรือกิจกรรมท่ีมีความเก่ียวกบักบัโลจิสติกส์ เช่น การ
ขนส่ง (Transportation) การกระจายสินคา้ (Distributing) การเก็บสินคา้คงคลงั (Warehousing) การ
บรรจุหีบห่อ (Packaging) การขนถ่ายวสัดุ (Material Handling) และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทาง       
โลจิสติกส์ส าหรับสินคา้ ขอ้มูลหรือทรัพยากร 

(3) รูปแบบกิจกรรมดา้นการพฒันาท่องเท่ียว (Tourism Development) 
เช่น การพฒันาแหล่งท่องเท่ียว สถานท่ีพกัอาศยัเพื่อการท่องเท่ียว กิจกรรมนนัทนาการเพื่อสร้างให้
เกิดความบนัเทิง และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ซ่ึงให้ความส าคญักบัการพฒันา
แหล่งท่องเท่ียวท่ีเกิดจากทุนมนุษยห์รือทุนทางวฒันธรรมมากกวา่ทุนทางธรรมชาติ 

     นอกจากน้ี กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางประเภทไม่สามารถปฏิบติัภายในเขต
เศรษฐกิจพิเศษได ้ในกรณีท่ีกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้นมีประเด็นพิพาททางดา้นศาสนา ความมัน่คง 
ผลกระทบทางสังคมหรือส่ิงแวดลอ้ม โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีไม่สามารถกระท าภายในเขต
เศรษฐกิจพิเศษเช่น การพนัน ส่ิงเสพติด อุตสาหกรรมสกปรกท่ีปล่อยสารเคมีหนัก และการ
คา้ประเวณี เป็นตน้ 

บทบาทการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษตอ้ง
บูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันา ทั้งหน่วยงานผูใ้ห้ระบบสิทธิ
ประโยชน์ในปัจจุบนัซ่ึงเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาพื้นท่ีประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ
หน่วยงานท่ีคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษมอบหมายให้ด าเนินการตามแผนปฏิบติัการ
สนับสนุนการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อให้การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษประสบ
ความส าเร็จ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามการมอบหมาย
ของคณะกรรมการ นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ด าเนินการตามแผนปฏิบติัการในการพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ โดยการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งตามแนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษในเบ้ืองตน้มีดงัน้ี 

(1) แผนการพฒันาพื้นท่ี จดัท าข้ึนเพื่อก าหนดทิศทางในการพฒันา
พื้นท่ีอยา่งเป็นระบบและมีความเช่ือมโยงทั้งภายในและภายนอกพื้นท่ี เพื่อให้เกิดการพฒันาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานท่ีประสงค์จะจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นผูจ้ดัท าแผนการพฒันา 
และ คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษระดบัประเทศหรือพื้นท่ีเป็นผูค้วบคุมดูแลการพฒันา
และการบริหารจดัการ  
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(2) นิคมอุตสาหกรรม/ เขตประกอบการเสรี พฒันาข้ึนเพื่อประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในพื้นท่ี โดยมีเอกชนร่วมด าเนินงานหรือการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยเป็นผูพ้ฒันาพื้นท่ีและ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผูค้วบคุมดูแลการ
พฒันาและบริหารจดัการ  

(3) เขตปลอดอากร/ คลงัทณัฑ์บน พฒันาข้ึนเพื่อประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจภายในพื้นท่ี โดยมีเอกชนเป็นผูพ้ฒันาพื้นท่ีและกรมศุลกากรเป็นผูค้วบคุมดูแลการพฒันา
และบริหารจดัการ  

(4) โครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภค
ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ พฒันาข้ึนเพื่อสนับสนุนการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยมี
คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษระดบัพื้นท่ีหรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจ
พิเศษมอบหมายเป็นผูพ้ฒันา และคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษระดบัประเทศหรือพื้นท่ี
เป็นผูค้วบคุมดูแลการพฒันาและบริหารจดัการ 

(5) โครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภค
ภายนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษ พฒันาข้ึนเพื่อสนับสนุนการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
เช่ือมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับพื้นท่ีรอบนอก โดยมีหน่วยงานท่ีคณะกรรมการนโยบายเขต
เศรษฐกิจพิเศษมอบหมายเป็นผูพ้ฒันา และคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษระดบัประเทศ
หรือพื้นท่ีเป็นผูค้วบคุมดูแลการพฒันาและบริหารจดัการ 

2.2.2.2 รูปแบบและกลไกการบริหารจดัการ (Governance and Institutional  Model) 

การบริหารจดัการเขตเศรษฐกิจพิเศษมีประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร
จดัการของภาครัฐในพื้นท่ีทั้งส้ิน 3 ส่วน ไดแ้ก่ รูปแบบการบริหารจดัการ โครงสร้างและกลไกใน
การบริหารจดัการ และบทบาทในการบริหารจดัการ 

รูปแบบการบริหารจดัการเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีเหมาะสมกบับริบทของประเทศไทย
คือการบริหารจดัการในรูปแบบผูว้างแผนเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ Planner) โดย SEZ Planner มี
หน้าท่ีบริหารจดัการเขตเศรษฐกิจพิเศษและจดัท าแผนการพฒันาพื้นท่ี ตลอดจนประสานงานเพื่อ
อ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐานและท่ีอยู่อาศยั และการให้บริการของ
หน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น การบริหารรูปแบบจดัการในรูปแบบน้ีเหมาะกับการพฒันาพื้นท่ีท่ีมี
ศกัยภาพแต่ขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐาน และตอ้งการวางแผนการพฒันาเมืองเพื่อสร้างการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ 

โครงสร้างและกลไกในการบริหารจัดการ (Organization Structure) ของเขต
เศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทยควรประกอบไปด้วย คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบายเขต
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เศรษฐกิจพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ คณะกรรมการระดบัพื้นท่ี 
หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งในแผนแม่บท และส านกังาน
คณะกรรมการระดบัพื้นท่ี 

บทบาทในการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย เม่ือทบทวน
บทบาทหนา้ท่ีของหน่วยงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามระเบียบ สร. รวมถึงหลกัการบริหารจดัการ 
โครงสร้างและกลไกการบริหารจดัการเขตเศรษฐกิจพิเศษ พบวา่ บทบาทในการบริหารจดัการของ
เขตเศรษฐกิจพิเศษของผูมี้ส่วนร่วมหลกั มีรายละเอียดดงั ตารางท่ี 2.  

 

ตารางที ่2.  บทบาทการบริหารจดัการเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย 

หน่วยงาน ต าแหน่ง บทบาทความรับผดิชอบหลกั 

คณะรัฐมนตรี ผูก้  าหนดนโยบาย  
(Policy maker) 

 พิจารณาอนุมติัร่างแผนแม่บทท่ีพ้ืนท่ีไดน้ าเสนอผา่น กนพ. 

 พิจารณาอนุมติัออกกฎหมาย หรือนโยบายเพ่ือการสนบัสนุน
การประกอบเขตเศรษฐกิจพิเศษตามท่ี กนพ. น าเสนอ 

คณะกรรมการ 

นโยบายเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

ผูก้  าหนดนโยบาย  
(Policy maker) 

ผูก้  ากบัดูแล  
(Regulator) 

 ใหค้วามเห็น และก าหนดแนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัร่างแผน
แม่บท แผนงานหรือโครงการ หรือแผนปฏิบติัการ 

 ก ากบั ดูแล ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
แม่บท 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการตามแผนแม่บทท่ีได้
อนุมติั 

ส านกังาน
คณะกรรมการ 

นโยบายเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

ผูก้  ากบัดูแล  
(Regulator) 

 ให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการจดัท าร่างแผนแม่บท แผนงานหรือ
โครงการ หรือแผนปฏิบติัการ 

 อ านวยการ สนบัสนุน ติดตามผลและประสานงานเพ่ือใหก้าร
พฒันาเป็นไปตามแผนแม่บท 

คณะกรรมการ
เขตเศรษฐกิจ
พิเศษระดบัพ้ืนท่ี 

ผูก้  ากบัดูแล  
(Regulator) 

 ใหค้วามเห็น และก าหนดนโยบาย แนวทางหรือระเบียบเพ่ือ
สนบัสนุนการพฒันาพ้ืนท่ีใหเ้ป็นไปตามตามแผนแม่บท 

 ตรวจสอบและประเมินผลการท างานของการพฒันาพ้ืนท่ี 

ส านกังาน
คณะกรรมการเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
ระดบัพ้ืนท่ี 

ผูก้  ากบัดูแล  
(Regulator) 

 อ านวยความสะดวกส าหรับการประกอบการทางเศรษฐกิจ
ในพ้ืนท่ี 

 อ านวยการ สนับสนุน ติดตามผลและประสานงานเพ่ือให้
การพฒันาเป็นไปตามแผนแม่บท 
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ตารางที ่2.  (ต่อ)  

หน่วยงาน ต าแหน่ง บทบาทความรับผดิชอบหลกั 

หน่วยงานภาครัฐ
ส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค หรือส่วน
ทอ้งถ่ินท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ผูพ้ฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ  
(Developer) 

ผูใ้หบ้ริการภายใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(Operator) 

 จดัท าแผนงานหรือโครงการ หรือแผนปฏิบติัการ น าเสนอ
ต่อ กนพ. 

 อ านวยการ ประสานงานและด าเนินการตามแผนงาน 
โครงการ หรือแผนปฏิบติัการท่ี กนพ. ไดอ้นุมติั 

ภาคเอกชน ผูพ้ฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ  
(Developer) 

ผูใ้หบ้ริการภายใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

(Operator) 

 ออกแบบแนวคิดการพฒันาและการลงทุนเขตเศรษฐกิจ
พิเศษซ่ึงรวมถึงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานภายใน  

 จดัตั้งและด าเนินธุรกิจภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ให้บริการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการบาง
รูปแบบร่วมกบัภาครัฐ 

 

2.2.2.3 มาตรการและสิทธิประโยชน์ (Incentive and Measures)   
การปรับบรรยากาศในการลงทุนให้ดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาประกอบกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจในพื้นท่ีเป็นส่ิงจ าเป็นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในพื้นท่ี โดยองคป์ระกอบของมาตรการและสิทธิประโยชน์มีทั้งส้ิน 4 ประการ ไดแ้ก่ สิทธิประโยชน์
ทางภาษี (Fiscal Incentives) สิทธิประโยชน์ท่ีไม่ใช่ภาษี (Non-fiscal Incentives) การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน (Infrastructure) และการสนบัสนุนการใชแ้รงงานต่างดา้ว (Foreign Worker Administration) 

1)  สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Fiscal Incentives) 

เพื่อให้การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษบรรลุเป้าหมายในการสร้างกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในพื้นท่ีเป้าหมาย สิทธิประโยชน์ท่ีใหแ้ก่นกัลงทุนและผูป้ระกอบการในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของไทยควรบูรณาการระบบสิทธิประโยชน์ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัทั้งประเภทของสิทธิประโยชน์
และระดบัการให้สิทธิประโยชน์เขา้ดว้ยกนั ซ่ึงสิทธิประโยชน์เหล่าน้ีสามารถบูรณาการและบงัคบั
ใชไ้ดท้นัทีภายใตอ้  านาจของหน่วยงานท่ีให้สิทธิประโยชน์ โดยไม่จ าเป็นตอ้งออกกฎหมายฉบบัใหม่
เพื่อรองรับการให้สิทธิประโยชน์ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากน้ีภาครัฐยงัมีเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความ
เช่ียวชาญในการใหสิ้ทธิประโยชน์ด าเนินงานอยูแ่ลว้ ซ่ึงช่วยให้การบูรณาการระบบสิทธิประโยชน์ใน
พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถกระท าไดโ้ดยสะดวก 

 



29 

2) สิทธิประโยชน์ท่ีไม่ใช่ภาษี (Non-fiscal Incentives) 

เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยควรบูรณาการการให้สิทธิประโยชน์ท่ี
ไม่ใช่ภาษีของระบบสิทธิประโยชน์ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั รวมทั้งศึกษาสิทธิประโยชน์ท่ีตอบสนองต่อ
บริบทในการพฒันาของประเทศไทยเพิ่มเติม เพื่ออ านวยความสะดวกในการลงทุนของนกัลงทุนให้
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยมากท่ีสุด โดยหน่วยงานภาครัฐสามารถบังคับใช้สิทธิ
ประโยชน์เหล่าน้ีไดท้นัทีภายใตอ้  านาจของหน่วยงานท่ีให้สิทธิประโยชน์ภายใตก้ฎหมายเฉพาะ
ของตนเองในการให้สิทธิประโยชน์ ไม่ต้องออกกฎหมายฉบับใหม่ในการให้สิทธิประโยชน์ 
รวมทั้งยงัมีเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความเช่ียวชาญในการให้สิทธิประโยชน์ด าเนินงานอยูแ่ลว้ อยา่งไรก็ดีสิทธิ
ประโยชน์ท่ีไม่ใช่ภาษีอาจจะแตกต่างกนัตามบริบทการพฒันาและรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
แต่ละพื้นท่ีได ้โดยผูว้างแผนในการพฒันาพื้นท่ีสามารถยื่นขอสิทธิประโยชน์ท่ีไม่ใช่ภาษีเพิ่มเติม
ใหค้ณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษพิจารณาได ้

3) การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 

การลดตน้ทุนในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษตอ้งอาศยัความพร้อมทางดา้นโครงสร้างพื้นฐานท่ีครอบคลุมถึงระบบคมนาคม และระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีเก่ียวข้อง ดังนั้นภาครัฐจึงต้องพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทั้ง
ภายในและภายนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อสนบัสนุนการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป้าหมาย
ของพื้นท่ี 

4) การสนบัสนุนการใชแ้รงงานต่างดา้ว(Foreign Worker Administration) 

เขตเศรษฐกิจพิเศษควรมีมาตรการสนบัสนุนการใชแ้รงงานต่างดา้วภายใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษดว้ยการอ านวยความสะดวกในการขา้มแดนและการอนุญาตให้แรงงานต่างดา้ว
ท างานในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีได้ข้ึนทะเบียนไวเ้ท่านั้น โดยมีกรอบระยะเวลาในการอยู่ใน
ประเทศไทยในรูปแบบเช้าไปเย็นกลับเพื่อป้องกนัผลกระทบทางลบในด้านสุขภาวะและความ
มัน่คง รวมถึงการอ านวยความสะดวกการใช้แรงงานต่างด้าวตามแนวทางการจดัระบบการจา้ง
แรงงานต่างดา้วตามมาตรา  แห่งพ.ร.บ.การท างานของแรงงานต่างดา้ว เพื่อลดภาระและตน้ทุน
ส าหรับการท างานของแรงงานต่างดา้วทั้งต่อนายจา้งและแรงงานต่างดา้วเองให้เหลือนอ้ยท่ีสุด และ
เพื่อใหก้ารสนบัสนุนการใชแ้รงงานต่างดา้วในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเห็นผลลพัธ์อยา่ง
เป็นรูปธรรม 

2.2.2.4 การใหบ้ริการในศูนยบ์ริการจุดเดียวเบด็เสร็จ 

ศูนยก์ารให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จจดัตั้งข้ึนเพื่อลดขั้นตอนในการด าเนินงานของ
นกัลงทุนและผูป้ระกอบการ ถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจในพื้นท่ี ทั้งน้ีจาก
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การทบทวนรูปแบบการให้บริการศูนยบ์ริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จของประเทศไทยในปัจจุบนัและจาก
กรณีศึกษาในต่างประเทศพบว่า การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จมีองค์ประกอบส าคัญทั้ งส้ิน  
องคป์ระกอบไดแ้ก่ ประเภทของการให้บริการภายในศูนยก์ารให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ รูปแบบการ
ใหบ้ริการของศูนยก์ารให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และโครงสร้างของหน่วยงาน/ศูนยก์ารให้บริการจุด
เดียวเบด็เสร็จ 

1) ประเภทของการให้บริการภายในศูนยก์ารให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จของ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ควรมีความสอดคล้องกบัประเภทของการให้บริการภายในศูนยบ์ริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จของประเทศไทยในปัจจุบนั ซ่ึงมีความครอบคลุมบริการหลากหลายประเภท ตั้งแต่การจด
ทะเบียนธุรกิจและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจในการ
จดัท าการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม 

2) รูปแบบการใหบ้ริการของศูนยก์ารให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ประเภทการ
ให้บริการภาครัฐในแต่ละประเภท มีรูปแบบการให้บริการท่ีแตกต่างกันตามความเหมาะสมของ
รูปแบบการให้บริการและความยากง่ายในการใช้รูปแบบนั้นๆ ดงันั้นรูปแบบการให้บริการในแต่ละ
ประเภทตอ้งเป็นรูปแบบการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดท่ีสามารถให้บริการไดภ้ายใตบ้ริบทของ
ประเทศไทย ท าให้รูปแบบการให้บริการของศูนยบ์ริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จท่ีเหมาะสมในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเป็นรูปแบบการให้บริการแบบ Hybrid ท่ีผสานระหวา่ง การถ่ายโอนอ านาจ การส่งเจา้หนา้ท่ีมา
ประจ าท่ีศูนยบ์ริการ และการจดัตั้งตวัแทนประสานงาน 

3) โครงสร้างของหน่วยงานและศูนยก์ารให้บริการเบ็ดเสร็จจุดเดียวของ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีลกัษณะกระจายอ านาจในการให้บริการไปยงัพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ละ
แห่ง และมีความเช่ือมโยงกบัศูนยก์ารให้บริการส่วนกลางผา่นระบบอินเตอร์เน็ต เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการขอรับการลงทุนของนกัลงทุนในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 

2.2.3 แนวคิดของการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน 

2.2.3.1 ความแตกต่างระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน (Special Border Economic Zone)  

   1) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)  

เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นรูปแบบการบริหารและให้แรงจูงใจแก่ผูป้ระกอบการ
ใน SEZ เพ่ือลดตน้ทุนการผลิต  

รูปแบบการบริหารพื้นท่ี เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมีขอบเขตชัดเจน เพื่อ
ประโยชน์ในด้านการบริหารจดัการท่ีมีหน่วยงานจดัตั้ งข้ึนภายใต้กฎหมายพิเศษ โดยทัว่ไปการ
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บริหาร SEZ มีลกัษณะการเป็นหุ้นส่วนระหวา่งภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public-Private Partnership) โดย
ก าหนดบทบาทของแต่ละฝ่ายอยา่งชดัเจน เช่น ภาครัฐสนบัสนุนการจดัสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ส่วน
ภาคเอกชนดูแลดา้นการลงทุน การจา้งงาน สนบัสนุนการพฒันาและสร้างความเจริญในพื้นท่ี 

สิทธิประโยชน์และแรงจูงใจ มีการสร้างแรงจูงใจแก่ผูป้ระกอบการโดยเนน้
การคา้ปลอดภาษี (Duty- Free Trade) และการควบคุมเงินตราต่างประเทศ อตัราภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอตัราค่าบริการต่างๆ ของภาครัฐ เพื่อให้ภาคเอกชนมีตน้ทุนต ่า สามารถ
ผลิตสินคา้/บริการภายใตร้าคาท่ีแข่งขนัได ้

2) เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SBEZ) 

เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เป็นลกัษณะเขตเศรษฐกิจท่ีเกิดจากท่ีตั้งท่ีอยูต่าม
ชายแดนระหว่าง 2 ประเทศข้ึนไป ท าให้เกิดรูปแบบการบริหารในลกัษณะความร่วมมือกนัระหวา่ง
ประเทศท่ีมีชายแดนติดต่อกนั 

รูปแบบการบริหารพื้นท่ี ก าหนดกิจกรรมสนบัสนุนการพฒันาพื้นท่ีชายแดน 
ท่ีประเทศท่ีมีชายแดนร่วมกบัร่วมมือกนัพฒันา เช่น โครงการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ศูนยก์าร
ขนส่งและโลจิสติกส์ และส่ิงอ านวยความสะดวกทุกรูปแบบของการคา้และลงทุนในชายแดน บาง
กรณีการบริหารงานจะเป็นลกัษณะเมืองพ่ี/เมืองนอ้ง (Sister City) มีลกัษณะจบัคู่ประเทศ 

สิทธิประโยชน์และแรงจูงใจ คลา้ยกบั SEZ ซ่ึงมีลกัษณะส าคญั 3 ประการ 
ไดแ้ก่ อิสระในการน าเขา้/ส่งออกโดยปราศจากการควบคุมดา้นเงินตราต่างประเทศ การสนบัสนุน
ดา้นการออกใบอนุญาตและดูแลเร่ืองกฎระเบียบให้เกิดความคล่องตวั และการลดภาษีในรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีทอ้งท่ี 

2.2.3.2 เหตุผลในการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SBEZ) ระหว่างไทยกบั
ประเทศเพ่ือนบา้น 

ในการพิจารณาจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจะตอ้งพิจารณาถึงผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนในการพฒันาพื้นท่ีชายแดน และเขตเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ในประเด็นต่อไปน้ี 

1) การลงทุน เพื่อร่วมมือพฒันาศกัยภาพของประเทศทั้งสองในด้านการ
พฒันาความช านาญและฝีมือของแรงงานในพื้นท่ี และกรณีประเทศเพ่ือนบา้นมีศกัยภาพต ่าการลงทุน
ในพื้นท่ีชายแดน จะช่วยขจดัปัญหาความเหล่ือมล ้าและการถ่ายเทส่ิงท่ีขาดสู่ประเทศเพื่อนบา้น 

2) การจา้งงาน เพื่อลดความเหล่ือมล ้ าด้านรายไดข้องประเทศทั้งสอง และ
เพ่ือยกระดบัผลิตภาพ (Productivity) ของแรงงานระหวา่งประเทศใหมี้ความแตกต่างลดลง 
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3) การพฒันาพื้นท่ีในบริเวณชายแดนให้เป็นกรณีตวัอย่าง เพื่อพฒันาการ
เช่ือมโยงระหว่างพื้นท่ีชายแดนกับพื้นท่ีส่วนกลาง และเช่ือมโยงกับพื้นท่ีอ่ืนๆ ในภูมิภาค (Sub-

region) 

4) การพฒันาพื้นท่ีในบริเวณชายแดนให้เป็นกรณีตวัอย่างการยกระดบัการ
พฒันากลุ่มคลสัเตอร์ทอ้งท่ีให้มีศกัยภาพสูง สามารถเช่ือมโยงกบัผูป้ระกอบการส่วนกลาง ก้าวสู่
ประเทศเพื่อนบา้นชายแดน และกา้วสู่ประตูการคา้/การลงทุนระดบันานาประเทศต่อไป 

2.2.3.3 การผลกัดนั SBEZ สู่การปฏิบติั 

1) ความส าคญัของเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เป็นหน่ึงในยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจภูมิภาคในแผนพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ เขตเศรษฐกิจ
ชายแดนเป็นหน่ึงในยทุธศาสตร์การเช่ือมโยงเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกในชุมชนอาเซียน (AEC) 

     2) การพัฒนา SBEZ ตามล าดับขั้ น เน่ืองจากความแตกต่างของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ระดบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละพื้นท่ีมีความแตกต่างกัน การ
ผลกัดนัให้ SBEZ เกิดข้ึนในแต่ละพื้นท่ี จึงตอ้งค านึงถึงการเลือกระดบัของ SBEZ ใน 3 รูปแบบ 
ไดแ้ก่   

(1) รูปแบบ SBEZ ท่ี 1 (ขั้นพื้นฐาน) รูปแบบน้ีก าหนดจากความพร้อม
ของพื้นท่ี เปรียบเสมือนความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) โดยศึกษาความ
เป็นไปไดใ้นการใชป้ระโยชน์จากศกัยภาพท่ีมีอยูอ่ยา่งเต็มท่ี กิจกรรมการผลิตและบริการภายใตก้าร
บริหารจดัการ SBEZ ขั้นพื้นฐานน้ี จะยงัมีมูลค่าเพิ่มต ่า แต่เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัในการสร้างความ
ร่วมมือดา้นเศรษฐกิจระหวา่งประเทศท่ีมีชายแดนร่วมกนั 

(2)  รูปแบบ SBEZ ท่ี 2 (ขั้นกลาง) รูปแบบของ SBEZ เนน้การเพิ่ม
บทบาทของ SMEs ไทย ในการร่วมมือกนัพฒันาศกัยภาพการผลิต ร่วมมือกบัภาครัฐในการพฒันา
ภาวะแวดลอ้มต่างๆ รวมทั้งดา้นสังคมในพื้นท่ีชายแดน ให้เกิดแนวทางการพฒันาตามยุทธศาสตร์
การพฒันาแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Corridor Development Strategy) กิจกรรมการผลิต/บริการในขั้นน้ี
จะมีมูลค่าเพิ่มอยูใ่นระดบักลาง 

(3) รูปแบบ SBEZ ท่ี 3 (ขั้นสูง) เป็นการพฒันาพื้นท่ีเศรษฐกิจชายแดน
ขั้นท่ี 3 (เต็มขั้น) ท าให้เกิดเมืองพี่/เมืองนอ้ง (Sister town) มีประสิทธิภาพการบริหารจดัการดา้นการ
ขนส่งสินค้าและบริการ ตลอดจนแรงงานระดับต่างๆ การผลิตสินค้าและบริการมีลักษณะเป็น
เครือข่ายท่ีจดัการดา้นความเหล่ือมล ้าของเทคโนโลยีการผลิตและจดัการไดอ้ยา่งดี ท าให้กิจกรรมการ
ผลิตสินคา้และบริการมีมูลค่าสูงตามเป้าหมายการยกระดบัการพฒันาภูมิภาคของไทย ดงัภาพท่ี .2 
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ภาพที ่ .2 ระดบัของการพฒันา SBEZ     
แหล่งทีม่า : Lalkaka et al., 2011. 

 

2.2.3.4 ยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

การแปลงยทุธศาสตร์สู่การปฏิบติัจะตอ้งค านึงปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี 

1) การก าหนดพื้นท่ีท่ีจะคลอบคลุมเพื่อการพฒันา (Spatial Coverage) ให้
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพ 

2)  การเขา้ใจถึงองคป์ระกอบและความเช่ือมโยงขององคป์ระกอบโครงสร้าง
พื้นฐานดา้นสาธารณูปโภคและสังคมในพื้นท่ี การเลือกโครงการในพื้นท่ีระดบัต่างๆ ตั้งแต่พื้นท่ีสู่
ระดบัภูมิภาค และประตูเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ของพื้นท่ีท่ีจะจดัตั้ง SBEZ 

3)  การเลือกรายการพัฒนาระดับพื้นท่ีให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิง
ยทุธศาสตร์องภูมิภาคการพฒันา SBEZ มีความแตกต่างของเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละภูมิภาค 
การเลือกรายการท่ีเน้นผลลพัธ์ (Results Oriental Programs) มีความส าคญัในการท าให้การพฒันา 
SBEZ ประสบความส าเร็จ ไดแ้ก่ การพฒันาเมืองชายแดน (Border Town Development) และการ
จดัตั้งศูนยบ์ริการดา้นพฒันาธุรกิจ (Business Development Centre) 

2.2.3.5 บทบาทหลกัของ SBEZ 

บทบาทหลกัของ SBEZ ในการพฒันาพื้นท่ีภูมิภาค โดยเฉพาะพื้นท่ีชายแดน ไดแ้ก่  
1) การสนบัสนุนให้เกิดการเช่ือมโยงโซ่คุณค่าในกระบวนการผลิตระหวา่ง

ประเทศสมาชิกท่ีมีชายแดนร่วมกนั  
2) การส่งเสริมกิจกรรมการคา้และการลงทุนขา้มชายแดน  
3) การพฒันาพื้นท่ีชายแดนร่วมกนัใหเ้กิดศกัยภาพสูงสุด  
4) การร่วมพฒันาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจ จากระเบียงเศรษฐกิจเพื่อการขนส่ง

สู่ระเบียงเศรษฐกิจท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน 
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2.3 แนวคดิเกีย่วกบัยุทศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษของจังหวดักาญจนบุรี 

 

 จากวิสัยทศัน์ของจงัหวดักาญจนบุรีท่ีวางเป้าหมายการเป็น “ศูนยก์ลางการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ ์มีความเป็นเลิศดา้นการเกษตรอุตสาหกรรม และการคา้ผา่นแดน” ไดว้ิเคราะห์ศกัยภาพ จุด
แข็ง จุดอ่อนและภยัคุกคามในการพฒันาจงัหวดักาญจนบุรีตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั 
โดยสรุปสาระส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

   

2.3.1 จุดแข็งของจังหวดักาญจนบุรี 

 มีศักยภาพในการพัฒนาการประกอบอุ ตสาหกรรมท่ี เน้นการใช้แรงงานสูง  มี
ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์เป็นแหล่งวตัถุดิบทางเกษตร เช่น ออ้ย มนัส าปะหลงั ขา้วโพดหวาน 
และขา้วโพดอ่อน  ท่ีตั้งของจงัหวดัอยู่ไม่ไกลจากฐานการผลิตหลกัของประเทศ และอยู่ในแนว
พื้นท่ีเศรษฐกิจอินเดีย-แม่โขง มีแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติและวฒันธรรมจ านวนมาก  มีแหล่งน ้ า
อุดมสมบูรณ์อยูใ่กลแ้หล่งพลงังาน และท่ีดินจ านวนมากอยูใ่นความดูแลของกองทพัท าให้มีโอกาส
ขอใชพ้ื้นท่ีขนาดใหญ่เพื่อการพฒันา โดยไม่ตอ้งเวนคืน 

 

2.3.2   จุดอ่อนของจังหวดักาญจนบุรี 

ท่ีดินส่วนใหญ่ท่ีราษฎรครอบครองไม่มีเอกสารสิทธ์ิและมีปัญหาเก็งก าไรราคาท่ีดินปัญหา
ป่าไม-้แหล่งน ้ าถูกท าลาย-มลพิษโรงงาน-การลอบน าขยะพิษนอกพื้นท่ี มาท้ิงในกาญจนบุรีขาด
บริการธุรกิจ เช่น สถาบนัการเงิน บริการด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อให้ถูกกฎหมาย ขาดระเบียบ
จดัการแรงงานต่างดา้วแบบมาเชา้-กลบัเยน็ การศึกษาแบบมาตรฐานกลางยงัไม่ตอบสนองวิสัยทศัน์
จงัหวดัดา้นเศรษฐกิจชายแดนและฐานท่องเท่ียวอนุรักษ ์และเกษตรอุตสาหกรรม และขาดการวาง
แผนการพฒันาเมืองอย่างเป็นระบบ ท าให้อาจเกิดปัญหาการเติบโตอย่างไม่สมดุลของเมืองซ่ึงจะ
ก่อให้เกิดปัญหาต่อเน่ืองต่อไป เช่น การใชป้ระโยชน์ของท่ีดินไม่มีประสิทธิภาพ มลภาวะและการ
ก าจดัขยะอุตสาหกรรม ปัญหาจราจร ปัญหาการเก็งก าไรราคาท่ีดินท่ีสูงกวา่ความเป็นจริง เป็นตน้ 

 

2.3.3 โอกาสของจังหวดักาญจนบุรี 

มีโอกาสสูงท่ีจะเป็นฐานรองรับการยา้ยฐานการลงทุนด้านอุตสาหกรรม ประเภทใช้
แรงงานสูง (พื้นท่ีลงทุนใหม่) ท่ีสามารถเช่ือมต่อระหว่าง  ท่าเรือแหลมฉบงั-ทวาย การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อเช่ือมโยงกบัท่าเรือทวายสร้างโอกาสในการลงทุนภาคการผลิต สามารถ
เช่ือมโยงท่าเรือน ้ าลึกได้ทั้ง  ฝ่ังของมหาสมุทร (ท่าเรือแหลมฉบงัและท่าเรือทวาย) รัฐบาลท่ีแผน



35 

ก่อสร้างมอเตอร์เวย์ระหว่างกทม.-กาญจนบุรี และนโยบายของรัฐส่งเสริมการท่องเท่ียว
ภายในประเทศ 

 

2.3.4 อุปสรรคของจังหวดักาญจนบุรี 

ความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจระหวา่งพื้นท่ีชายแดนกาญจนบุรีกบัทวายท าให้การพฒันาเชิง
พื้นท่ีขาดความสมดุล ความแตกต่างและความไม่แน่นอนเชิงสถาบนัฯ (กฎหมาย กฎระเบียบ) 
ระหวา่ง  พื้นท่ี ท าใหก้ารด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมกนัระหวา่ง  ประเทศมีความซ ้ าซ้อน มี
ปัญหาชายแดน ได้แก่ แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายยาเสพติด โรคติดต่อ และการน าเขา้/ส่งออก
สินค้านอกระบบ พื้นท่ีฝ่ังเมียนมาร์อยู่ในเขตอิทธิพลชนกลุ่มน้อยซ่ึงมีบทบาทสูงด้านการค้า
ชายแดน และมีส่วนในการคา้นอกระบบท่ีรัฐบาลเมียนมาร์ถือวา่ผิดกฎหมาย ยงัไม่มีการปักปันเขต
แดนไทย-เมียนมาร์ ตอ้งคุมพื้นท่ีพฒันาฝ่ังไทย ไม่ใหก้ระทบการปักปันเขตแดน และมีความเส่ียงภยั
แผน่ดินไหว 

 

2.3.5 แนวทางการพฒันาพืน้ทีแ่ละกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

จากการพิจารณาความเหมาะสมในการเลือกท่ีตั้งพื้นท่ีพฒันากิจกรรมหลกั (Core Business) 

โดยมีปัจจยัท่ีใชว้เิคราะห์เพื่อก าหนดระดบัความเหมาะสมมี 4 ปัจจยั ดงัน้ี  
ปัจจยัดา้นโครงสร้างพื้นฐานจะพิจารณา 3 ประเด็นคือ การเขา้ถึงเส้นทางคมนาคมทางถนน 

การเขา้ถึงเส้นทางรถไฟ และพื้นทีชุมชนเมือง 

ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มจะพิจารณา 3 ประเด็นคือ ความชาดชนัของพื้นท่ี ชั้นคุณภาพลุ่มน ้ า ป่า
สงวนแห่งชาติ พื้นท่ีอนุรักษ ์(อุทยานแห่งชาติ, เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า, เขตห้ามล่าสัตวป่์า) และแหล่ง
น ้า (แม่น ้าสายหลกั, เข่ือน) 

 ปัจจยัดา้นพื้นท่ีเส่ียงภยั จะพิจารณา 3 ประเด็นคือ พื้นท่ีเส่ียงภยัแผน่ดินไหว พื้นท่ีเส่ียงน ้ า
ท่วมซ ้ าซาก และแนวสายส่งศกัด์ิสูง 

  ปัจจยัความส าคญัของพื้นท่ี คือ พื้นท่ีด่านชายแดน 

 จากการพิจารณาความเหมาะสมจึงสรุปไดว้า่ ด่านพุน ้ าร้อน จงัหวดักาญจนบุรีมีศกัยภาพ
สูงในการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและมีขีดความสามารถเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจภาค
ตะวนัตกในดา้นการคา้การลงทุนและชายแดนไดเ้ป็นอยา่งดี โดยการเช่ือมโยงกบัท่าเรือน ้ าลึกทวาย
จะสามารถขนส่งและแปรรูปวตัถุดิบและสินคา้สู่ตลาดโลกไดส้ะดวกยิ่งข้ึน ส่งผลให้กลายเป็นพื้นท่ี
เศรษฐกิจหลักท่ีจะกระตุ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมและการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบของภาค
ตะวนัตก การพฒันานิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน ้ าลึกทวายจะเปิดประเทศสู่เส้นทางเดินเรือใหม่ของ
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โลก โดยจะมี Trans-border Corridor มาเช่ือมโยงกบัไทยบริเวณด่านพุน ้ าร้อนจงัหวดักาญจนบุรี ดว้ย
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง กรุงเทพฯ – เมืองกาญจนบุรี – บา้นพุน ้าร้อน 

 

2.3.5.1   แนวทางการพฒันา 

การก าหนดแนวทางการพฒันาพื้นท่ีของจงัหวดักาญจนบุรีได้มีการพิจารณาจาก
ขอ้มูลทั้งดา้นศกัยภาพและขอ้จ ากดัในดา้นต่างๆ โดยสรุปแนวทางการพฒันาท่ีส าคญั คือ จงัหวดั
กาญจนบุรีควรมีการจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนกาญจนบุรีเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมหนักในนิคมอุตสาหกรรมทวาย และอุตสาหกรรมพลาสติก เหล็กรีดร้อน/รีดเย็น 
เวชภณัฑ์ และอาหารทะเล ซ่ึงนิคมอุตสาหกรรมดงักล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
และประชาชน 

2.3.5.2   การก าหนดพื้นท่ีเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

จากแนวทางการพฒันาพื้นท่ีให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ การวางผงัการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินในบริเวณดงักล่าวจึงตอ้งมีการก าหนดพื้นท่ีส าคญัเพื่อรองรับกบักิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ท่ี
จะเกิดข้ึนในอนาคต อนัประกอบดว้ย 

1) ส านกังานเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

2) ส านกังานอุตสาหกรรม 

3) พื้นท่ีบริการจุดเดียว One Stop Service 

4) เขตประกอบการเสรี 

5) เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป 

6) สาธารณูปการ ประกอบดว้ยบริการการศึกษา การสาธารณสุข ร้านคา้
พาณิชยกรรมชุมชน และพื้นท่ีนนัทนาการเพื่อรองรับความตอ้งการของแรงงานอุตสาหกรรม 

7) ท่ีอยู่อาศยัของแรงงาน เป็นท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นปานกลาง เพื่อรองรับ
แรงงานอุตสาหกรรมในลกัษณะของชุมชนท่ีมีคุณภาพดี 

2.3.5.3   การก าหนดโครงการพฒันา 

จดัตั้งพื้นท่ีกิจกรรมหลกั (Core Business) ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยจะออกแบบให้
เป็นแหล่งอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยมีย่านอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมทัว่ไป 
และอุตสาหกรรมเสรี รวมถึงพื้นท่ีส าหรับ One Stop Service จดัวางสาธารณูปการเป็นพื้นท่ีกนัชน
ระหวา่งย่านอุตสาหกรรมกบัท่ีอยูอ่าศยัของแรงงาน มีองคป์ระกอบสนบัสนุนการมีความเป็นอยู่ท่ี
ไดม้าตรฐานของแรงงาน เช่น สถานศึกษา สถานรักษาพยาบาล พาณิชยกรรม พื้นท่ีสีเขียว เป็นตน้ 
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2.3.5.4   การศึกษาวเิคราะห์และส ารวจพื้นท่ีเป้าหมาย 

ในการก าหนดแนวทางการพฒันาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นจากการศึกษาวิเคราะห์
สภาพปัจจุบนัของพื้นท่ีเชิงกายภาพสามารถแสดงรายละเอียดไดด้งัน้ี  

1) ดา้นการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน  
ในพื้นท่ีจดัตั้งพื้นท่ีกิจกรรมหลกั (Core Business) ภายในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษกาญจนบุรี เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีลุ่ม ไม่มีส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันา  
2) ดา้นการคมนาคมขนส่ง  
ในพื้นท่ีจดัตั้งพื้นท่ีกิจกรรมหลกั (Core Business) ภายในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษในกาญจนบุรี ปัจจุบนัมีพื้นท่ีทิศตะวนัตกเช่ือมต่อกบัทางหลวงแผน่ดินหมายเลข  โดยอยู่
ห่างกบัสถานท่ีส าคญั ดงัน้ี 

(1) ตวัเมืองกาญจนบุรี  กิโลเมตร 

(2) ด่านพุน ้าร้อน  กิโลเมตร 

(3) ด่านเจดียส์ามองค ์  กิโลเมตร 

2.3.5.5   โครงสร้างพื้นฐานท่ีควรไดรั้บการพฒันา 

โครงสร้างพื้นฐานท่ีควรได้รับการพฒันาเพื่อรองรับกับการจดัตั้ งกิจกรรมหลัก 
(Core Business) ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไดแ้ก่  

1) การขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  เพื่อเช่ือมโยงกับเมือง
กาญจนบุรีและด่านพุน ้าร้อนดว้ยรถบรรทุกขนาดใหญ่ไดอ้ยา่งสะดวก 

2) โรงผลิตพลงังานไฟฟ้าเพื่อใชใ้นการผลิตไฟฟ้าในพื้นท่ีโครงการและรับ
ไฟฟ้าจากยา่นอุตสาหกรรมทวายส่งต่อไปยงัภาคกลางของประเทศไทย  

3) ระบบสาธารณูปการต่าง ๆ ท่ีครบสมบูรณ์ทั้งด้านการศึกษาและการ
สาธารณสุข เน่ืองจากพื้นท่ีดงักล่าวอยูห่่างไกลจากเมือง จึงตอ้งมีสาธารณูปการครบถว้นในตวัเอง 

2.3.5.6   การก าหนดเขตพื้นท่ีกิจกรรมหลกั (Core Business) ภายในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

การจดัตั้งพื้นท่ีกิจกรรมหลกั (Core Business) ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี 
เห็นควรพฒันาพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม กาญจนบุรี ขนาด ,  ไร่เห็นควรตั้งอยูร่ะหวา่งต าบลบา้น
หนองสองตอนและบา้นหนองจอก แต่เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัพื้นท่ีซ่ึงเป็นเขตทหารและท่ีราชพสัดุ การ
จดัท าเป็นพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม จึงควรด าเนินงานโดยภาครัฐ เช่น นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยหรือโดยจงัหวดักาญจนบุรี  
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โดยสามารถแสดงท่ีตั้งของพื้นท่ีกิจกรรมหลกั (Core Business) ภายในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษกาญจนบุรี และผงัแนวคิดพื้นท่ีกิจกรรมหลกั (Core Business) ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กาญจนบุรี ดงัภาพท่ี 2.3 ถึงภาพท่ี 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.3 ต าแหน่งท่ีตั้งพื้นท่ีกิจกรรมหลกั (Core Business) ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี 

แหล่งทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557. 
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ภาพที ่2.4 ขอบเขตพื้นท่ีกิจกรรมหลกั (Core Business) ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี 

แหล่งทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.5 ผงัแนวคิดพื้นท่ีกิจกรรมหลกั (Core Business) ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี 

แหล่งทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557. 
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2.3.5.7 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีกิจกรรมหลกั (Core Business) ภายในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ  

การก าหนดประเภทการใช้ประโยชน์ของท่ีดินในการพฒันาพื้นท่ีเป้าหมาย มีการ
พิจารณาองค์ประกอบทางกายภาพโดยให้ความส าคญักับสมดุลของสังคมมนุษย์  ประการ (The 

Balance of E) ได้แก่ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economy) การอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่า
ส่ิงแวดล้อม (Environment) และการกระจายผลประโยชน์ในการพฒันาอย่างทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั 
(Equity) โดยการก าหนดประเภทและขนาดของพื้นท่ีเพื่อรองรับการใชป้ระโยชน์ของท่ีดินภายในใน
พื้นท่ีกิจกรรมหลกั (Core Business) ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี มีการแบ่งประเภทการใช้
ประโยชน์พื้นท่ีเป็น  เขตหลกั ประกอบดว้ย ) พื้นท่ีอุตสาหกรรมและคลงัสินคา้ ) เขตพาณิชยก
รรมและท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นมาก )  สาธารณูปการ ) เขตท่ีพกัอาศยั และ ) พื้นท่ีสีเขียว โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

1) พื้นท่ีอุตสาหกรรมและคลงัสินคา้ จากแนวทางการพฒันาหลกัของพื้นท่ี
ท่ีเน้นดา้นอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเขม้ขน้ อุตสาหกรรมสนบัสนุนอุตสาหกรรม
ยานยนตแ์ละอิเล็กทรอนิคส์อุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และเคร่ืองด่ืมอุตสาหกรรมพลาสติก ข้ึนรูป
พลาสติก คลังสินค้าเหล็กรูปภณัฑ์และอุปกรณ์ก่อสร้าง) และคลังสินค้า โดยได้จดัวางบริเวณ
อุตสาหกรรมให้อยูฝ่ั่งซ้าย (ตะวนัตก) เน่ืองจากพื้นท่ีเดิมมีแนวพื้นท่ีแบ่งอยู่แลว้ และง่ายต่อการจดั
วาง ทั้งน้ี ประมาณการพื้นท่ีอุตสาหกรรมและคลงัสินคา้มีพื้นท่ีรวม ,  ไร่ คิดเป็นพื้นท่ีร้อยละ  
ของพื้นท่ีทั้งหมด รองรับแรงงาน  คน/ไร่ หรือประมาณ  ,  คน 

2) เขตพาณิชยกรรมและท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก เพ่ือรองรับจ านวน
ประชากรแรงงาน และอาจจดัท าเป็นท่ีพกัอาศยัในแนวตั้ง เพื่อลดความแออดัของพื้นท่ี และมีการ
จดัแบ่งพื้นท่ีพาณิชยกรรมและท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นมากไวต้รงกลางของโครงการเพื่อรองรับทั้งพื้นท่ี
อุตสาหกรรมและท่ีพกัอาศยั ทั้งน้ี ประมาณการพื้นท่ีพาณิชยกรรมและท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นมากพื้นท่ี
รวม  ไร่ คิดเป็นพื้นท่ีร้อยละ  ของพื้นท่ีทั้งหมดรองรับ  คน/ไร่ หรือประมาณ ,  คน 

3) สาธารณูปการ ประมาณการสาธารณูปการ มีพื้นท่ีรวม  ไร่ คิดเป็น
พื้นท่ีร้อยละ  ของพื้นท่ีทั้งหมด 

4) เขตท่ีพกัอาศยั ประมาณการเขตท่ีอยู่อาศยัมีพื้นท่ีรวม  ไร่ คิดเป็น
พื้นท่ีร้อยละ  ของพื้นท่ีทั้งหมด โดยรองรับประชากร  คน/ไร่  

5) พื้นท่ีสีเขียว พื้นท่ีสีเขียว (Green Area) หรือพื้นท่ีกนัชน (Buffer Zone) 

เป็นพื้นท่ีฉนวนเพื่อลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมท่ีอาจเกิดข้ึน และสามารถใช้ประโยชน์เป็น
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สวนสาธารณะหรือแหล่งนนัทนาการ โดยประมาณการ พื้นท่ีสีเขียว มีพื้นท่ีรวม  ไร่ คิดเป็น
พื้นท่ีร้อยละ  ของพื้นท่ีทั้งหมด 

 

ภาพที่ 2.6  แนวคิดการพฒันาการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีกิจกรรมหลกั (Core business) ภายใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี 

แหล่งทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557. 

 

2.3.5.8 แนวความคิดในการวางผงัพื้นท่ีกิจกรรมหลกั (Core Business) ภายในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

เขตเศรษฐกิจพิเศษพุน ้ าร้อน จงัหวดักาญจนบุรีมีบทบาทหน้าท่ีเป็นประตูเช่ือมโยง
ระหว่างแหล่งผลิตอุตสาหกรรมภาคกลางของประเทศไทยกบัพื้นท่ีย่านอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระดบัโลกท่ีท่าเรือทะวาย สหภาพเมียนมาร์ ซ่ึงมีความต้องการอุตสาหกรรมประเภทท่ีสามารถ
เช่ือมโยงกับแหล่งผลิตสองประเภทดังกล่าวได้อย่างสะดวก ซ่ึงได้แก่อุตสาหกรรมสนับสนุน
อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมอาหารและ
เคร่ืองด่ืม และเน่ืองจากพื้นท่ีดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณชายแดน ไม่มีพื้นท่ีเมืองรองรับแรงงาน
อุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม จึงตอ้งพฒันาในรูปแบบเมืองอุตสาหกรรมท่ีมีองค์ประกอบต่าง ๆ 
ครบถว้นสมบูรณ์ ทั้งส่วนการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมและชุมชนส าหรับแรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึง
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เป็นองค์ประกอบส าคญัสองส่วนท่ีมีทั้งสนบัสนุนและขดัแยง้ซ่ึงกนัและกนัในเชิงพื้นท่ีและการใช้
งาน 

แนวทางในการวางผังจึงได้ก าหนดให้พื้นท่ีสองส่วนแยกออกจากกันโดยมี
สาธารณูปการและพื้นท่ีสีเขียวท าหน้าท่ีพื้นท่ีกันชน ทางเข้าหลักของส่วนสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมจะเขา้จากเส้นมอเตอร์เวยเ์พ่ือความสะดวกในระบบโลจิสติกส์เป็นแกนหลกัตามแนว
เหนือ-ใต ้เขา้มายงัพื้นท่ีส่วนกลางและอุตสาหกรรม ส่วนพื้นท่ีชุมชนของแรงงานอุตสาหกรรมจะ
เขา้ถึงดว้ยทางหลวงแผน่ดินหมายเลข  และเช่ือมโยงกบัพื้นท่ีอุตสาหกรรมภายในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษด้วยทางหลักตามแนวตะวนัออก -ตะวนัตก การจัดพื้นท่ีแยกเป็นสองส่วนและมีพื้นท่ี
ส่วนกลางเป็นพื้นท่ีกนัชนและเช่ือมโยงระหวา่งกนั จะช่วยให้เกิดเขตประกอบการอุตสาหกรรมท่ีมี
ประสิทธิภาพในการผลิตและคุณภาพชีวติท่ีดีของแรงงานอุตสาหกรรมไปพร้อมกนั ดงัภาพท่ี 2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.7 แนวคิดการออกแบบผงัพื้นท่ีกิจกรรมหลกั (Core business) ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กาญจนบุรี 

แหล่งทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557. 
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2.4   แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development) 

  
การพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development) เป็นแนวทางการพฒันาท่ีส าคญัซ่ึงไดรั้บ

ความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่สหประชาชาติเม่ือ พ.ศ. 2530 โดยรัฐบาลของประเทศสมาชิกทุก
ประเทศรวมทั้งภาคเอกชน หลกัการส าคญัคือ การพฒันาให้เกิดความสมดุลทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม (จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2556: 6) 

 แนวความคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน มีความเป็นมาเก่ียวขอ้งกบัการอนุวตัแผนปฏิบติัการ 21 

และการพฒันาท่ีย ัง่ยนื และเก่ียวขอ้งกบัการประชุมระดบัโลก 4 คร้ัง คือ  

1)  การประชุมสหประชาติวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มมนุษย ์ เม่ือปี พ.ศ. 2515 ท่ีกรุงสต๊อกโฮล์ม
ประเทศสวเีดน 

2)  การประชุมสหประชาชาติวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา ปี พ.ศ. 2535 ท่ีกรุงริโอ 

เดอจาเนโร สหพนัธ์สาธารณรัฐบราซิล ซ่ึงแผนปฏิบติัการ 21 เกิดข้ึนจากการประชุมคร้ังน้ี 

3)  การประชุมสุดยอดโลกวา่ดว้ยการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน เม่ือปี พ.ศ. 2545 ท่ีนครโจฮนัเนส
เบอร์ก สาธารณรัฐอฟัริกาใต ้

4)  การประชุม "คณะกรรมาธิการเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของสหประชาชาติ" คร้ังท่ี 11 (UN 

Commission on Sustainable Development) หรือ CSD 11 ปี พ.ศ. 2546 

คณะกรรมาธิการโลกวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการสร้างความ 

สมดุลระหวา่งส่ิงแวดลอ้มกบัการพฒันา ซ่ึงต่อมาไดเ้ผยแพร่เอกสารช่ือ Our Common Future

เรียกร้องใหป้ระชาชนในโลกเปล่ียนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตท่ีฟุ่มเฟือย  ไปสู่การพฒันาท่ีไม่ท าลาย
ส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งไดใ้หนิ้ยามของ การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืวา่ “คือ การพฒันาท่ีสนองตอบต่อความ
ตอ้งการของคนในรุ่นปัจจุบนั โดยไม่ท าให้คนในรุ่นอนาคตตอ้งประนีประนอมยอมลดทอน
ความสามารถในการท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของตนเอง” 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 มีการประชุมวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา (UN Conference on 

Environment and Development: UNCED) ณ กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล ประเทศไทยและ
ประเทศสมาชิกสหประชาชาติ รวม 178 ประเทศไดร่้วมลงนามรับรองปฏิญญาริโอ ว่าดว้ย
ส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา (Rio Declaration on Environment and Development) และแผนปฏิบติั
การ 21 (Agenda 21) ซ่ึงเป็นแผนแม่บท เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนของโลก โดยครอบคลุมการ
พฒันาท่ีสมดุล ทั้ง 3 ดา้น ประกอบดว้ยดา้นเศรษฐกิจ สังคม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

แนวคิดพื้นฐาน 2 ประการของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน คือ 1) ตอ้งสามารถตอบสนองความ
จ าเป็นพื้นฐานของมนุษยไ์ด ้และ 2) การพฒันาไม่ไดมี้ขีดจ ากดัท่ีตายตวัแต่ข้ึนอยูก่บัเทคโนโลยท่ีีใช ้ 
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วตัถุประสงค์ของนโยบายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน คือ การคงไว้ซ่ึงความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควรเป็นไปอยา่งมีคุณภาพ สามารถตอบสนองความจ าเป็น
พื้นฐาน มีจ านวนประชากรในระดบัท่ีเหมาะสม อนุรักษแ์ละเพิ่มฐานทรัพยากร เลือกใชเ้ทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมและจดัการความเส่ียงของเทคโนโลยีท่ีน ามาใช ้และการตดัสินใจตอ้งพิจารณาทั้งดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและเศรษฐกิจควบคู่กนั  

ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ การพฒันาท่ีย ัง่ยืนจะตอ้งพิจารณาองคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ดา้น พร้อม
กนัไป คือ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสังคมและความเสมอภาค และ 3) ดา้นระบบนิเวศหรือ
ส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาทั้ง 3 ดา้นน้ีควรมีความสมดุลกนั ดงัภาพท่ี 2.8 

 

ระบบนิเวศ/ส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

 

                                                                 การพฒันา 

ท่ีย ัง่ยนื 

    เศรษฐกิจ        สังคม/ความเสมอภาค 

 

ภาพที ่2.8   แนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  
แหล่งทีม่า: จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2556: 9. 

 

2.5   กระบวนการวเิคราะห์ตามล าดับช้ัน (Analytical Hierarchy Process: AHP) 

 

 2.5.1 ความเป็นมาและความหมาย 

 กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดบัชั้นเป็นกระบวนการท่ีใชใ้นการ “วดัค่าระดบั” ของการ
ตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และให้ผลการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งตรงกบัเป้าหมาย
ของการตดัสินใจไดม้ากท่ีสุด กระบวนการท่ีวา่น้ีไดรั้บการคิดคน้เม่ือปลายทศวรรษท่ี 1970 โดย
ศาสตราจารย ์Thomas Saaty แห่งมหาวทิยาลยัเพนซิลวาเนีย  

 ตั้งแต่กระบวนการน้ีไดรั้บการคิดคน้ข้ึนมา ก็มีการน าไปประยุกตใ์ชใ้นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการ
ตดัสินใจต่างๆ มากมาย เช่น การตดัสินใจเก่ียวกบัการด าเนินงานทางธุรกิจ ไดแ้ก่ การสั่งซ้ือวตัถุดิบ 

การเลือกสถานท่ีในการประกอบการ การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ฯลฯ รวมถึงการประยุกตใ์ช้
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ในเร่ืองของการบริหารทรัพยากรบุคคลในองคก์ร เช่น การจดัล าดบัความสามารถของพนกังาน การ
ประเมินทางเลือกของสายอาชีพ การส ารวจทศันคติของพนกังาน ฯลฯ ซ่ึงจุดเด่นของกระบวนการ
วเิคราะห์ตามล าดบัชั้น มีดงัน้ี 

1) ให้ผลการส ารวจน่าเช่ือถือกว่าวิธีอ่ืนๆ เน่ืองจากใช้วิธีการเปรียบเทียบเชิงคู่ในการ
ตดัสินใจก่อนท่ีจะลงมือตอบค าถาม  

2) มีโครงสร้างท่ีเป็นแผนภูมิล าดบัขั้น เลียนแบบกระบวนความคิดของมนุษย  ์ท าให้ง่าย
ต่อการใชแ้ละการท าความเขา้ใจ  

3) ผลลพัธ์ท่ีไดเ้ป็นปริมาณตวัเลข ท าให้ง่ายต่อการจดัล าดบัความส าคญั และยงัสามารถ
น าผลลพัธ์ดงักล่าวไปเปรียบเทียบ (Benchmarking) กบัหน่วยงานอ่ืนๆ ได ้ 

4) สามารถขจดัการตดัสินใจแบบมีอคติหรือล าเอียงออกไปได ้  

5) ใชไ้ดท้ั้งกบัการตดัสินใจแบบคนเดียวและแบบท่ีเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ  

6) ก่อใหเ้กิดการประนีประนอมและการสร้างประชามติ  

7) ไม่จ  าเป็นตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญพิเศษมาคอยควบคุม  

 

2.5.2    ข้ันตอนการตัดสินใจโดยใช้กระบวนการวเิคราะห์ตามล าดับช้ัน  

 AHP (Analysis Hierarchy Process) เป็นกระบวนการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพมาก เร่ิมตน้
ดว้ยการเปรียบเทียบ “ความส าคญั” ของเกณฑ์ท่ีใชใ้นการตดัสินใจ เพ่ือหา “น ้ าหนกั” ของแต่ละ
เกณฑ์ก่อน หลงัจากนั้นจึงน า “ทางเลือก” ท่ีมีทั้งหมดมาประเมินผา่นเกณฑ์ดงักล่าว เพ่ือจดัล าดบั
ความส าคญัของแต่ละทางเลือก โดยมีขั้นตอนการปฏิบติั ดงัน้ี  

 2.5.2.1 สร้างแผนภูมิล าดบัชั้นหรือแบบจ าลองของการตดัสินใจ ดงัภาพท่ี 2.9 

 แบบจ าลองหรือแผนภูมิล าดบัชั้นของ “กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดบัชั้น” ซ่ึง
เป็นเคร่ืองมือพื้นฐานท่ีช่วยในการตัดสินใจ โครงสร้างของแผนภูมิน้ีประกอบไปด้วย 

“องค์ประกอบ” หรือปัจจยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจต่างๆ แผนภูมิน้ีมีลกัษณะเป็นระดบัชั้น 

จ านวนของล าดบัชั้นจะข้ึนอยูก่บัความซบัซอ้นของการตดัสินใจ ซ่ึงอธิบายไดด้งัน้ี  

ระดบัชั้นท่ี 1 หรือระดบับนสุด แสดงจุดโฟกสัหรือเป้าหมายของการตดัสินใจ  

ระดบัชั้นท่ี 2 แสดงถึงเกณฑ์การตดัสินใจหลกั ท่ีมีผลต่อเป้าหมายในการตดัสินใจ
นั้น  

ระดบัชั้นท่ี 3 ลงมา แสดงถึงเกณฑ์ยอ่ยของการตดัสินใจ ซ่ึงจะมีจ านวนเท่าไรนั้น 

ข้ึนอยูก่บัความชดัเจนของเกณฑห์ลกั (อาจไม่จ  าเป็นตอ้งมี ถา้เกณฑห์ลกัมีความชดัเจนเพียงพอ) 
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 ส่วนระดบัชั้นล่างสุด หรือระดบัชั้น คือทางเลือกท่ีจะน ามาพิจารณาผา่นเกณฑ์การ
ตดัสินใจท่ีก าหนดข้ึน 

 

ภาพที ่2.9 แผนภูมิล าดบัชั้นหรือแบบจ าลองของการตดัสินใจ 

แหล่งทีม่า: สุธรรม อรุณ, 2549. 

 

2.5.2.2 การให้น ้ าหนกัความส าคญัของเกณฑ์การประเมิน เน่ืองจากเกณฑ์ท่ีใชใ้น
การตดัสินใจแต่ละเกณฑน์ั้น มีความส าคญัต่อเป้าหมายในการตดัสินใจไม่เท่ากนั ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ี
ตอ้งหาน ้าหนกั “ความส าคญั” ของแต่ละเกณฑก่์อนท่ีจะท าการประเมินทางเลือก  

2.5.2.3 น า “ทางเลือก” ท่ีก าหนดไวม้าท าการประเมินผา่น “เกณฑ์” ท่ีใชใ้นการ
ตดัสินใจเพ่ือจดัล าดบัความส าคญัของทางเลือก  

 

2.6 เอกสารงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

การประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์ (SEA) ส าหรับประเทศไทยยงัถือเป็นเร่ืองใหม่ท่ี
มีผูศึ้กษาวิจยัในจ านวนไม่มาก ซ่ึงในดา้นการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เขตเศรษฐกิจพิเศษยงัไม่ไดมี้การน ามาใช้ประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทั้งในดา้น เศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดล้อม แต่ทั้งน้ีการประเมินส่ิงแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ในประเทศไทยท่ีได้รับการ
ยอมรับและมีการด าเนินการในภาคส่วนต่างๆ โดยมีกรณีศึกษาท่ีไดด้ าเนินการแลว้ ดงัน้ี 
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1)  โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มระดบัพื้นท่ี เขตเศรษฐกิจชายแดนเชียงราย โดยมี
วิธีการศึกษาแบ่งออกเป็น การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี 
การศึกษาความเห็นของประชาชนในพื้นท่ี และการใชร้ะบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ผลการศึกษา
คือ การเข้ามาของโครงการพฒันาควรมีการช้ีแจงรายละเอียดการท าความเข้าใจกับประชาชน 
ประชาชนในพื้นท่ีควรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ไม่ควรก่อให้เกิดผลกระทบทาง
ศิลปกรรม และประวติัศาสตร์ตลอดจนวฒันธรรมอนัดีงาม ควรมีขอบเขตการใช้ท่ีดินท่ีสามารถ
ระบุและยอมรับได้ การบริหารจดัการด้านส่ิงแวดล้อมและศิลปะกรร ยงัขาดส่วนท่ีจะท าหน้าท่ี
รับผิดชอบและประสานงาน ความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) ของพื้นท่ียงัอยูใ่น
ระดับสูงแต่ตอ้งมีการวางแผนการ/โครงการในการป้องกันและลดผลกระทบ เป็นโอกาสท่ีดีท่ี
โครงการจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บูรณะ และส่งเสริมคุณค่าของประวติัศาสตร์ 
โบราณคดีและส่ิงแวดลอ้มทางศิลปกรรม ควรจดัให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสียชุมชน และการจดัการมูล
ฝอย ควรมีการเตรียมการรองรับแหล่งน ้ าส ารองในอนาคต ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน
เจา้ของพื้นท่ีทางดา้นสุขภาพอนามยั จดัหามาตรการป้องกนัและเฝ้าระวงัโรคท่ีเขา้มากบัแรงงานต่าง
ดา้ว ควรมีการเผา้ระวงัติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาบุคลากรและเพิ่มทกัษะต่อ
ผูน้ าชุมชน การท่องเท่ียวภายในบริเวณพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพแต่ขาดการจดัการท่ีดีทั้งดา้นการส่งเสริม
ตลาดการท่องเท่ียว การพฒันาแหล่งท่องเท่ียว การประชาสัมพนัธ์ การบริหารดา้นบุคลากร และการ
พฒันาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเท่ียว โดยภาพรวมของยุทธศาสตร์การพฒันาของพื้นท่ี
เศรษฐกิจชายแดน ไดว้างแผนปฏิบติัการท่ีเก้ือหนุน ผสาน และสอดคลอ้งกนัไดอ้ยา่งดี แต่อยา่งไรก็
ตามตอ้งมีการประสานการปฏิบติังาน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี  

 2)  การจดัการน ้ าในลุ่มน ้ ายม มีวตัถุประสงคเ์พ่ือน าเสนอกระบวนการและผลการประเมิน
ดา้นส่ิงแวดลอ้มเชิงยุทธศาสตร์ในการจดัการลุ่มน ้ ายม สนบัสนุนกระบวนการจดัการความขดัแยง้ 
สร้างกระบวนการเรียนรู้ในสังคมไทยเก่ียวกบัการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์ และพฒันา
ขีดความสามารถขององค์กรภาครัฐ องค์กรอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง และภาคประชาสังคมในการประเมิน
ส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ โดยวิธีการศึกษาจะพิจารณามิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม และเช่ือมโยงถึงมิติ
ดา้นสังคม สุขภาพ และเศรษฐกิจ ทั้งน้ีจะน าประเด็นท่ีมีการโตเ้ถียงกนัทางสังคมในปัจจุบนัมา
พิจารณาดว้ย โดยผลการศึกษาแบ่งเป็น พื้นท่ีบริเวณตน้น ้ า ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีอนุรักษ ์มีความลาด
ชนัสูง ความหนาแน่นของประชากรนอ้ย มีท่ีราบลุ่มนอ้ย พื้นท่ีมีคุณสมบติัท่ีจะช่วยอุม้น ้ า ชะลอน ้ า
ในฤดูฝน และระบายออกในลกัษณะน ้ าซึม น ้ าซบั สู่พื้นท่ีตอนล่าง พื้นท่ีบริเวณกลางน ้ า เป็นพื้นท่ี
เช่ือมต่อจากพื้นท่ีตน้น ้ า ส่วนใหญ่เป็นท่ีเนิน ประชากรอาศยัอยู่ตามชนบทท่ีกระจายทัว่ไปพื้นท่ี
เกษตรส่วนใหญ่เพาะปลุกพืชไร่ โดยมีท่ีนาบา้งไม่มากนกัตามบริเวณท่ีราบลุ่มสองฝ่ังล าน ้ า พื้นท่ี
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บริเวณทา้ยน ้ า เป็นพื้นท่ีรองรับปริมาณน ้ าจากพื้นท่ีบริเวณกลางน ้ า โดยมีชุมชนชนบทกระจาย
ทัว่ไป มีชุมชนเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจอยูส่องฝ่ังล าน ้า พื้นท่ีน้ีเป็นแหล่งกิจกรรมการใชน้ ้ าท่ีส าคญั
ของลุ่มน ้าและส่วนใหญ่มีความเหมาะสมต่อการพฒันาการใชน้ ้ า เพื่อการผลิตทั้งในดา้นการเกษตร
และอุตสาหกรรม 

 โดยแนวทางการบริหารจดัการน ้ าเพื่อแกไ้ขปัญหาในลุ่มน ้ ายม คือ กลยุทธ์การกระจายน ้ า
ให้ทัว่ถึงและเป็นธรรมโดยมีการจดัหาน ้ าประปาให้ทุกหมู่บา้น การพฒันาระบบชลประทาน และ
การพฒันาระบบเติมน ้ าและล าเลียงน ้ า กลยุทธ์การเพิ่มปริมาณน ้ าตน้ทุน ประกอบดว้ยการพฒันา
แหล่งเก็บกกัน ้า การขดุลอกแหล่งน ้าเดิม การปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการ และการเตรียมพร้อม
ในดา้นค่าใชจ่้าย กลยุทธ์การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูแหล่งน ้ า ประกอบดว้ยการปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่า การ
บริหารจดัการน ้ าในลุ่มน ้ าแบบบูรณาการในพื้นท่ีลุ่มน ้ ายม โดยการสร้างเสถียรภาพของน ้ าตน้ทุน
คือการพฒันาโครงข่ายน ้ าและกระจายน ้ า  การพฒันาพื้นท่ีแกม้ลิงเพื่อป้องกนัอุทกภยั การพฒันา
จดัสรรน ้ าให้พื้นท่ีประสบภยัแลง้ซ ้ าซากและดอ้ยโอกาสท่ีโครงข่ายส่งน ้ าไปไม่ถึง และการรักษา
คุณภาพน ้าของแหล่งน ้าและสร้างความตระหนกัในคุณค่าน ้า  

3) การประเมินศกัยภาพส่ิงแวดลอ้มเชิงพื้นท่ีใน 5 จงัหวดั ชายฝ่ังทะเลภาคใต ้(สุราษฎร์
ธานี นครศรีธรรมราช กระบ่ี พงังา และภูเก็ต) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาศกัยภาพการรองรับและ
ขอ้จ ากดัดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในการพฒันา เพื่อประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
เชิงพื้นท่ี เพื่อประเมินและเสนอแนะทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมในการพฒันาพื้นท่ี และ
จดัท ายทุธศาสตร์การจดัการส่ิงแวดลอ้มเชิงพื้นท่ีอยา่งบูรณาการและขอ้เสนอแนะการบริหารจดัการ 
และการประสานงานเพื่อน าไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงมีวิธีการศึกษาและขั้นตอนการศึกษา คือ การศึกษา 
ส ารวจ และรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิและขอ้มูลปฐมภูมิในพื้นท่ีโครงการเป้าหมาย 5 จงัหวดัใน 3 มิติ
คือ มิติเศรษฐกิจ มิติทางสังคมและมิติส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้งรวบรวมระบบฐานขอ้มูลด้านระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System :GIS) การจดัท าฐานขอ้มูลจาก
การศึกษา ส ารวจ และการรวบรวมทั้งในดา้นทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม มลพิษและโครงการ
พฒันาต่างๆ การศึกษา วิเคราะห์ และประเมินศกัยภาพในการรองรับ (Carrying Capacity) และ
ขอ้จ ากดัทางเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  การศึกษาถึงขอ้มูลท่ีใชเ้ป็น
ตัวก า ห นดใ นก า รพัฒน า เ ชิ งพื้ น ท่ี ท่ี มี ค วา ม สัม พัน ธ์ กับ เศ รษ ฐ กิจ  สั ง คม  ขอ ง ชุม ช น 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การศึกษาวิเคราะห์ความคุม้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม การเสนอแนะทางเลือกเชิงนโยบาย และเชิงยุทธศาสตร์ในการพฒันาพื้นท่ีเป้าหมาย 
และการเสนอเกณฑ์หรือตวัช้ีวดัท่ีใช้ในการประเมินทางเลือก การรับฟังความคิดเห็นของผูท่ี้
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เก่ียวขอ้ง ก าหนดแนวทางนโยบายการจดัการเชิงพื้นท่ี โดยอา้งอิงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา และการ
รับฟังความคิดเห็น จากการประเมินทางเลือกท่ีเหมาะสมและจดัท ายุทธศาสตร์ 

 กรมทรัพยากรน ้ า (2556) ไดจ้ดัท าโครงการระบบเครือข่ายน ้ าในพื้นท่ีวิกฤติน ้ า 19 พื้นท่ี 
โดยไดมี้การศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ (SEA) โดยมีการก าหนดแนวทางไว้
ทั้งหมด 5 แนวทาง และใช้วิธี Expert Judgment และ Trend Analysis and Extrapolation and 

Adaptive MCA จากการประเมินดา้นผลกระทบ พบวา่  
 ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ จะเกิดผลดีท าให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มข้ึน รายไดเ้พิ่มข้ึน 
ลดความเหล่ือมล ้ าทางเศรษฐกิจภายในพื้นท่ี เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมต่อเน่ือง เกิดการขยายตวัไปสู่ภาคบริการและท่องเท่ียว เพิ่มการส่งออกสินคา้เกษตร
สูงข้ึน การเพิ่มข้ึนของ GPP GRP GDP อยา่งมีเสถียรภาพ สามารถลดการน าเขา้น ้ ามนั เน่ืองจากมี
การใช้พลงังานทดแทน และลดความเสียหายจากน ้ าแล้งน ้ าท่วม ผลกระทบด้านลบอาจส่งผลให้
ประชาชนมีค่าใชจ่้ายเพิ่มมากข้ึนในการด าเนินชีวติ  
 ผลกระทบทางดา้นสังคม จะเกิดผลดีต่อดา้นอาชีพคือ ท าให้เกิดอาชีพและเกิดการจา้งงาน
มากข้ึน ประชาชนประกอบอาชีพท่ีมั่นคง ลดอัตราการยา้ยถ่ินฐานสู่ภายนอก ชุมชนเข้มแข็ง 
ประชาชนไดรั้บโอกาสทางการศึกษาสูงข้ึน จากรายไดท่ี้มากข้ึน อาชีพเกษตรกรรมจะเป็นอาชีพท่ี
ไดรั้บความสนใจจากแรงงานรุ่นใหม่ สาธารณูปโภคไดรั้บการพฒันา คุณภาพชีวิตของประชาชนดี
ข้ึน การบริการสาธารณสุขมีการกระจายอย่างทั่วถึง และมีการส่งเสริมการท่องเท่ียวมากข้ึน 
ผลกระทบด้านลบเกิดความขดัแยง้ระหว่างภาคส่วนการใช้น ้ าประเภทต่างๆ สังคมอาจเกิดการ
แบ่งแยกเป็นครอบครัวเด่ียวตามสภาวะชุมชนเมือง ประชาชนภายนอกเขา้มาอาศยัและแยง่ท่ีท ากิน
ของคนในพื้นท่ี ผลกระทบจากการจ้างแรงงานต่างด้าวทั้งปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และ
โรคติดต่อ และอาจส่งผกระทบต่อสถานท่ีท่องเท่ียวดา้นวฒันธรรมท่ีอาจถูกท าลาย และเส่ือมโทรม  
 ผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นน ้ามีปริมาณน ้าท่ีเพียงพอตามฤดูกาล สามารถแกปั้ญหา
ภยัแลง้และน ้าท่วมได ้สามารถผลิตพลงังานท่ีสะอาดได ้เกิดผลดีต่อระบบนิเวศทางน ้ าและคุณภาพ
น ้ า ผลกระทบดา้นลบมีโอกาสเกิดการตกคา้งจากปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตร มีการปล่อยน ้ าเสีย
จากอุตสาหกรรมลงสู่แหล่งน ้ ามากข้ึน ดา้นดิน ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึนเพราะมีการบริหาร
จดัการน ้าท่ีดี ดินมีการจดัการปลูกพืชท่ีเหมาะสมตามลกัษณะของพื้นท่ีและความลาดชนั ลดการชะ
ลา้งพงัทลายของดิน พื้นท่ีท่ีเป็นดินเคม็สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้การเพิ่มพื้นท่ีป่าตน้น ้ าช่วยให้
ชั้นดินสามารถดูดซบัน ้าไดม้ากข้ึนและปล่อยน ้าลงสู่ล าน ้าในฤดูแลง้มากข้ึน ผลกระทบดา้นลบ อาจ
ท าให้ดินเส่ือมโทรมมากข้ึนจากการเพิ่มผลผลิต อาจเกิดการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีไม่เหมาะสม มี
โอกาสท าใหเ้กิดการกดัเซาะหนา้ดินมากข้ึน และมีโอกาสเกิดการสะสมสารตกคา้งของปุ๋ยและสาร
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ฆ่าแมลงในดินมากข้ึน ดา้นระบบนิเวศป่าไมแ้ละสัตวป่์า ระบบนิเวศมีความสมบรูณ์มากข้ึน พื้นท่ีสี
เขียวเพิ่มข้ึนและช่วยดูดซบัก๊าซเรือนกระจกมากข้ึน ผลผลิตจากป่ามีมากข้ึน ชนิดพนัธ์ุและปริมาณ
สัตวน์ ้ ามีจ  านวนมากข้ึน ผลกระทบทางดา้นลบชุมชนอาจมีโอกาสแผข่ยายและเกิดการบุกรุกพื้นท่ี
มากข้ึน และอาจเกิดการแพร่โรคจากสัตวพ์าหะน าโรคและวชัพืชน ้ ามากข้ึน ด้านสุขภาพอนามยั 
อาจส่งผลให้สุขภาพของประชาชนดีข้ึนเร่ืองมาจากปัจจยัส่ีท่ีเพียงพอ และความอุดมสมบูรณ์ของ
แหล่งอาหาร และส่งผลใหค้รอบครัวอบอุ่น มีสุขภาพจิตท่ีดีข้ึน ผลกระทบดา้นลบ อาจมีสุขภาพแย่
ลงจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร เกิดการแพร่กระจายโรคจากพาหะน าโรค โรคติดต่อทางน ้ า 
และแรงงงานต่างดา้ว ผลกระทบจากมลพิษทางส่ิงแวดลอ้ม  
 ผลกระทบทางดา้นเทคโนโลยี มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเกษตรมากข้ึน เทคโนโลยี
การคมนาคมขนส่งระบบวงแหวนอาจจะช่วยลดอุบติัเหตุ ช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียว มีการแปรรูป
ผลผลิตทาการเกษตรเพิ่มคุณค่าผลผลิต เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานสะอาด ผลกระทบ
ด้านลบ อาจเกิดการบริโภคท่ีฟุ่มเฟือย และเกิดหน้ีสินมากข้ึน ต้องมีการน าเข้าเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศท าใหเ้สียดุลการคา้ 

 นอกจากน้ีมีการก าหนดแนวทางในการป้องกนัทั้ง 4 ดา้น ดงัน้ี ดา้นเศรษฐกิจสนบัสนุน
และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลคา้สินคา้ วางมาตรการป้องกนัไม่ให้
ผลผลิตลน้ตลาด ดา้นสังคม ผลกัดนักฎหมายผงัเมือง สร้างความรู้และตระหนกัในคุณค่าของจารีต
ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และมีการชดเชยหรือเยียวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบอย่างเหมาะสมเป็นธรรม 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การศึกษาและเผยแพร่
องคค์วามรู้ ปรับปรุงกฎหมาย เพิ่มประสิทธิภาพการก าหนดแนวเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษก์บัการใชท่ี้ดิน 
ดา้นเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้และรณรงคก์ารใช้พลงังาน ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์
เทคโนโลยกีารเกษตรในประเทศไทยมากข้ึน 

 Chen, Shao, Xu and Shang (2009) ไดค้าดการณ์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากแผนการขนส่ง
ในเมืองในประเทศจีน โดยใชร้ะบบไดนามิกในการพิจารณาดา้นเศรษฐกิจ สภาพสังคม การขนส่ง
และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงไดก้ าหนดทางเลือกโดยออกแบบให้ตรงกบัการใช้
ประโยชน์ส าหรับการเปล่ียนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม การก่อสร้างถนน การเปล่ียนแปลง
จ านวนของยานพาหนะ ความสามารถในการรองรับการขยายถนน การปลดปล่อยไนโตรเจน
ออกไซด์ มลภาวะทางเสียงจากการจราจร การใช้ประโยชน์ท่ีดินส าหรับการสร้างถนน และการ
บริโภคเช้ือเพลิง จากการเปรียบเทียบทางเลือกทั้ง 2 ทางเลือก พบว่า การด าเนินงานของแผนการ
ขนส่งของเมือง Jilin จะท าให้เกิดการพฒันาเง่ือนไขการจราจรในเมืองและกระตุน้เศรษฐกิจใน
ทอ้งถ่ิน และเกิดการพฒันาสภาพแวดลอ้มในเมือง Jilin นอกจากน้ีการวิเคราะห์เปรียบเทียบทั้ง 2 
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ทางเลือก ให้ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีสามารถน ามาใชใ้นกระบวนการตดัสินใจในเชิงวิทยาศาสตร์เก่ียวกบั
ประเด็นด้านการด าเนินงานของแผนการขนส่งในเมือง Jilin ซ่ึงการประเมินในการศึกษาน้ีจะ
เรียกวา่ เป็นการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์ส าหรับการน าแผนการขนส่งในเมืองมาใช ้

 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ซ่ึงไดมี้การรวบรวมเอกสารงานวิจยั
ท่ีมีแนวคิดเก่ียวกบัเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย รวมทั้งการบริหารจดัการเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
ต่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

วิมล ป้ันคง (2557) กล่าววา่ กลยุทธ์การส่งเสริมการคา้และการลงทุนเพื่อรองรับ AEC คือ
การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึงรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษในกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
เอเชียใตส่้วนใหญ่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบการแปรรูปเพื่อการส่งออก โดยด าเนินกิจกรรม
การผลิตในอุตสาหกรรมท่ีเน้นการใช้ทกัษะต ่า ส าหรับประเทศไทยการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ส่วนใหญ่อยูใ่นรูปแบบนิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงในปี 2547 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติได้ริเร่ิมแผนงานและผลกัดนัแนวคิดให้เกิดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนว
ชายแดน โดยไดรั้บความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาแนวชายแดน
เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ระยะแรก 5  พื้นท่ีชายแดน โดยมีเป้าหมายส าคญั คือเพื่อ
พฒันาเศรษฐกิจและความมัน่คงของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั เพิ่มการจา้งงาน
และสร้างความเป็นอยูท่ี่ดีให้กบัประชาชน แกปั้ญหาแรงงานต่างดา้วลกัลอบเขา้เมือง แกปั้ญหาการ
ลกัลอบน าเขา้สินคา้เกษตรผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบา้น และปัญหาความแออดับริเวณด่าน
ชายแดน 

เรวดี แก้วมณี (2554) ได้ท าการศึกษาโอกาสและศกัยภาพในการพฒันาอุตสาหกรรม
ชายแดนของเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ศกัยภาพด้าน
อุตสาหกรรมของพื้นท่ีอ าเภอแม่สอดจงัหวดัตาก ในการพฒันาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด และ
เพื่อศึกษา วิเคราะห์ สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีมีศกัยภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขนั
สูงสุด 3 อนัดบัแรก โดยวิธีการศึกษาใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์จุดแข็ง -จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค 
(SWOT Analysis) และทฤษฎีไดมอนด์โมเดล (Diamond Model) ผลการศึกษาพบวา่ พื้นท่ีอ าเภอแม่
สอดฯ มีศกัยภาพหลายด้าน เช่น การมีพื้นท่ีชายแดนท่ีเป็นฐานการค้าชายแดน และการพฒันา
ประกอบการร่วมกนั (Co-Production Area) กบัสหภาพพม่า มีศกัยภาพในการพฒันาการประกอบ
กิจการอุตสาหกรรมท่ีเนน้การใชแ้รงงานเขม้ขน้ (Labor Intensive) และตั้งอยูใ่นเขตการส่งเสริมการ
ลงทุนเขต  ท าใหไ้ดรั้บสิทธิประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะแรงจูงใจทางดา้นภาษีอากร มีความ
พร้อมดา้นวตัถุดิบ รวมทั้ง มีฐานการผลิตอุตสาหกรรมดั้งเดิมหลายชนิดท่ีสามารถพฒันาเป็นฐาน
การผลิตอุตสาหกรรมของภาคเช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดัอ่ืนและประเทศในลุ่มแม่น ้ าโขงได ้เป็นตน้ แต่



52 

อย่างไรก็ตาม พบว่ามีจุดอ่อนท่ีส าคญั ได้แก่ การมีพื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่ในเขตอนุรักษ์/ป่าสงวน
แห่งชาติ ท าใหย้ากต่อการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการพฒันาเศรษฐกิจดา้นต่าง ๆ ปัจจยั
ดา้นโครงสร้างพื้นฐานท่ีจะสนบัสนุนทางดา้นการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมยงัไม่เพียงพอ การพฒันา
บุคลากรดา้นอุตสาหกรรมของอ าเภอแม่สอด มีขอ้จ ากดัทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพ เน่ืองจากขาด
การสนับสนุนจากภาครัฐในการเป ล่ีย นแปลงสถานภาพแรงงานจากภาคเกษตรไป สู่
ภาคอุตสาหกรรมท่ีดีพอ และสภาพเศรษฐกิจของอ าเภอแม่สอดยงัมีความเก่ียวพนักบัการเมือง
ระหว่างประเทศ ซ่ึงมีความไม่แน่นอนสูง เป็นต้น ในส่วนของผลการศึกษา วิเคราะห์ สาขา
อุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีมีศกัยภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขนัสูงสุด  อนัดบัแรก ภายใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดฯ พบว่า สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีมีศกัยภาพและขีดความสามารถใน
การแข่งขนัสูงสุดจ านวน 3 อนัดบัแรก เรียงตามล าดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมส่ิงทอ
และเส้ือผา้ส าเร็จรูป อุตสาหกรรมผกัและผลไมก้ระป๋อง และอุตสาหกรรมไม ้และเฟอร์นิเจอร์ 

Xuan and Tam (2008) ไดศึ้กษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของเขตเศรษฐกิจพิเศษ และยา่น
การคา้ Lao Bao ประเทศเวยีดนาม ซ่ึงมีจุดประสงคเ์พ่ือดึงดูดการลงทุน การขยายตวัของตลาด และ
สร้างความมัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจ ผลการศึกษาพบวา่ การคา้และการลงทุนของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
และยา่นการคา้ Lao Bao สูงข้ึนในทุกปี ซ่ึงเป็นสาเหตุให้ค่า GDP ระดบัจงัหวดัเติบโตข้ึน เศรษฐกิจ
ของ Huong Hoa มีการเปล่ียนแปลงจากเกษตรกรรมเป็นศูนยก์ลางการคา้ บริการและการพฒันา
อุสาหกรรม ซ่ึงเป็นสาเหตุของการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทอ้งถ่ินพร้อมกบัการพฒันา
เศรษฐกิจของจงัหวดั Quang Tri อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานและการจดัการของเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และยา่นการคา้ Lao Bao  ยงัคงมีปัญหาเช่น การพฒันาทางดา้นอุตสาหกรรมท่ียงัไม่เพียงพอ 
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานคุณภาพ ปัญหาเก่ียวกบักฎระเบียบต่างๆ ขาดมาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนและการตลาด และปัญหาการลกัลอบน าเขา้ส่ิงผิดกฎหมาย โดยได้มีขอ้เสนอแนะและการ
แก้ปัญหาคือ การปรับปรุงการด าเนินการตามนโยบายและการบังคับใช้กฎหมาย การพฒันา
ทรัพยากรบุคคล ค่าตอบแทนแรงงาน การสร้างแรงจูงใจในการท างาน การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน และการสนบัสนุนอ่ืนๆ เช่น การรวมนโยบายการลงทุน ภาษีและมาตรการส่งเสริมต่างๆ 

จะเห็นไดว้า่แนวคิดในการก่อตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ซ่ึงเป็นการเตรียมความพร้อมใน
การพฒันาประเทศพร้อมเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน (AEC) ในอนาคต ซ่ึงจะช่วยพฒันาดา้น
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ ทั้งน้ีการจดัตั้ งเขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ได้มี
เฉพาะในประเทศไทยซ่ึงประเทศเพื่อนบา้นไดมี้การจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยไดมี้การศึกษาวิจยั
ถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศเพื่อนบา้น ดงัน้ี 
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ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านกัยุทธศาสตร์และการ
วางแผนการพฒันาพื้นท่ี (2557) ไดศึ้กษาดูงานท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกนัดาร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อ
ศึกษาการบริหารจดัการและการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยพบว่า ปัจจยัความส าเร็จของเขต
เศรษฐกิจพิเศษอิสกนัดาร์ คือ 1) ท าเลท่ีตั้งอยูใ่นจุดยุทธศาสตร์ท่ีดีจึงไดรั้บโอกาสในการพฒันา 2) 

การมีระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีคอนขา้งสมบูรณ์ โดยการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
กลางและรัฐบาลทอ้งถ่ิน เพื่อพฒันาระบบโครสร้างพื้นฐานทั้งระบบน ้ า ระบบไฟฟ้า ถนนและ
สาธารณูปโภคต่างๆ 3) ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ของ 
Iskandar Regional Development Authority หรือ IRDA โดยการด าเนินการตามนโยบายอย่าง
เคร่งครัดในการพิจารณาอนุมติัให้สิทธิประโยชน์เฉพาะแก่ธุรกิจท่ีสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์การ
พฒันาเท่านั้น เป็นการแกปั้ญหาการเก็งก าไรท่ีดิน และ4) ความสามารถในการบริหารจดัการและ
พฒันาพื้นท่ีได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวของนโยบายระดบัสูง (รัฐบาลกลาง) 
ระดบัยะโฮร์ และระดบัพื้นท่ี (รัฐบาลทอ้งถ่ิน) ส่งผลให้การพฒันาเป็นไปตามเป้าหมายในการ
กระตุน้เศรษฐกิจทอ้งถ่ิน  

ในส่วนปัญหาและอุปสรรค คือ 1) การพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการ
พฒันาในอนาคตตอ้งใช้เงินลงทุนสูง หากขาดการลงทุนจริงจากภาคเอกชนตามคาดการณ์อาจ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายในลกัษณะหน้ีสาธารณะของรัฐ 2) การจราจรในระบบการขนส่งสินคา้ขา้ม
แดนทางบก และการผา่นแดนส าหรับผูท่ี้เดินทางไป-กลบัระหว่างประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์ ตอ้ง
ใชเ้ส้นทางเดียวกบัรถบรรทุกสินคา้ ท าให้เกิดการจราจรติดขดั และ 3) ปัญหาความปลอดภยัของ
มาเลเซีย เน่ืองจากมาเลเซียยงัมีระบบการตรวจคนเข้าเมืองท่ีไม่เข้มงวด อีกทั้ งอตัราการเกิด
อาชญากรรมของมาเลเซียยงัสูงกว่าสิงคโปร์หลายเท่าตวั จึงอาจไม่น่าสนใจส าหรับชาวต่างชาติ 
(Expatriate) หรือนกัลงทุนท่ีใหค้วามส าคญักบัประเด็นดา้นความปลอดภยัสูง 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  ฝ่ายวิจยัธุรกิจ ( 2557) ไดท้  าการศึกษา
แหล่งรองรับโครงการขนาดใหญ่ของพม่า ของเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา โดยกล่าววา่ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษติละวาครอบคลุมพื้นท่ี 2,400 เฮกตาร์ (ประมาณ 1.5 หม่ืนไร่) ตั้งอยูร่ะหวา่งเขต Thanlyin และ
เขต Kyauktan ใกลก้บัเมืองยา่งกุง้ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของพม่าและเป็นเมืองหลวงเก่าโดยอยู่
ห่างจากเมืองยา่งกุง้ไปทางใตเ้พียง 25 กิโลเมตร จึงเหมาะกบัการเป็นฐานการผลิตใหม่ รวมทั้งเป็น
ศูนยก์ระจายสินคา้และศูนยก์ารขนส่ง โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวาเร่ิมก่อสร้างพื้นท่ี Class A ซ่ึง
ถือว่าก่อสร้างเฟสแรกเม่ือ พฤศจิกายน 2556 โดยมีการจัดท าผงัการใช้ประโยชน์ท่ีดินและ
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ระบบระบายน ้ า ระบบก าจดัของเสีย ไฟฟ้า ซ่ึงเม่ือก่อสร้างแลว้เสร็จ
พื้นท่ีจะประกอบไปดว้ยพื้นท่ีอุตสาหกรรมและพื้นท่ีหลกัของโครงการ รายลอ้มไปดว้ยท่ีอยูอ่าศยั
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และพื้น ท่ี เ ชิงพาณิชย์ อาทิ  ท่า เทียบเรือ พื้ นท่ีวางตู้คอนเทรนเนอร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
ซูเปอร์มาร์เก็ต โรงเรียนนานาชาติ โรงพยาบาล และศูนยน์นัทนาการ เป็นตน้ สิทธิประโยชน์ดา้น
การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น ดา้นท่ีดินท่ีก าหนดระยะเวลาเช่าท่ีดินไดน้านถึง 50 ปีและต่อ
อายุไดอี้ก 25 ปี ดา้นการเงินภาษีเงินได ้จะไดรั้บการยกเวน้และลดหยอ่นตามลกัษณะ Zone และ
ลดหลัน่ตามจ านวนปี ภาษีน าเขา้ส่งออก ไดรั้บการยกเวน้น าเขา้วตัถุดิบ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ส าหรับ
ก่อสร้างในเขต และสิทธิด้านการลงทุนและการแลกเปล่ียนเงินตราท่ีมีความเป็นอิสระและไม่มี
ขอ้จ ากดัมากนกั โดยจากการวเิคราะห์ของนกัวเิคราะห์ไดก้ล่าววา่ เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวามีขนาด
เล็กกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายแต่มีศกัยภาพเหนือกว่าในหลายดา้น ซ่ึงไม่เพียงแต่จะช่วยพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศ แต่ยงัจะช่วยพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนท่ีอยูอ่าศยัโดยรอบพื้นท่ี 

ศุภชยั วรรณเลิศสกุล (2553) ไดท้  าการศึกษาโอกาสและอุปสรรคส าหรับการลงทุนของ
ประเทศไทยในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษสะหวนั-เซโน ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว โดยใชว้ธีิการศึกษาจากการวจิยัเอกสาร (Documentary Research) ในเชิงพรรณนาและวิเคราะห์
ขอ้มูลเอกสาร ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษมีความเหมาะสมทั้งท่ีตั้ง และการขนส่ง 
รวมทั้งมีการด่านแลกเปล่ียนสินคา้ไทยกบัลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีทรัพยากร
ท่ีอุดมสมบูรณ์รวมทั้งแหล่งพลงังาน มีเสถียรภาพทางการเมืองและความปลอดภยัทางสังคมสูง ซ่ึง
แนวทางการปฏิบติัของนักลงทุนไทย คือ ควรศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวลาว ควรมีการสนบัสนุน ส่งเสริมและไม่เอารัดเอาเปรียบจากประเทศเพ่ือนบา้นมาก
จนเกินไป  ควรศึกษาลู่ทางการท าธุรกิจในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างถ่องแท ้ 
ส าหรับรัฐบาลไทยควรส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ควรส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศให้แน่นแฟ้นมากข้ึน ยกเลิกการคืนภาษีอากรทีหลงั การส่งเสริมการลงทุนโดยให้ทุนแก่
เกษตรกรลาว และควรช่วยเหลือนกัลงทุนท่ีเคยลงทุนแต่ไม่ประสบความส าเร็จ 

กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ (2554) ได้ท าการศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
เวยีดนามโดยพบวา่ การจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ถือเป็นหวัใจส าคญัในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจาก
ต่างประเทศให้เขา้มาในเวียดนาม ซ่ึงรูปแบบชองเขตเศรษฐกิจพิเศษเวียดนามแบ่งเป็น 3 ประเภท 
คือ Export Processing Zone (EPZ) เป็นเขตเศรษฐกิจท่ีรวมอุตสาหกรรมประเภทต่างๆเนน้ผลิต
สินคา้ส่งออก Industrial Zone (IZ) เป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเน้นผลิตสินคา้จ าหน่ายใน
ประเทศ และHigh-Tech Zone (HTZ) เป็นเขตเศรษฐกิจจดัตั้งเพื่อส่งเสริมการวิจยัและพฒันา 
รวมทั้งผลิตสินคา้ท่ีใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงเป็นส าคญั โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษน้ีผูท่ี้ลงทุนจะ
ไดรั้บสิทธิปะโยชน์ในดา้นการเช่าท่ีดินและภาษีอากร รวมทั้งการด าเนินการผลิตอยา่งเสรี ซ่ึงไดมี้
การกระจายของเขตเศรษฐกิจไปในพื้นท่ีทัว่ภูมิภาคของประเทศเวยีดนาม   
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ทั้งน้ีจากการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบา้นท่ีมุ่งเนน้ใน
ด้านการพฒันาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุนและการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซ่ึง
ประเทศไทยได้มีการจดัท าร่างพระราชบญัญติัเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อน ามาประกาศใช้ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ โดยได้มีการศึกษาวิจยัถึงผลกระทบของการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษและร่าง
พระราชบญัญติัเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย  (ม.ป.ป.) ไดท้  าการวิเคราะห์ร่างพระราชบญัญติัเขต
เศรษฐกิจพิเศษ จากแนวคิดการก่อตั้งเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ)  ซ่ึง
ไดมี้การร่างพระราชบญัญติัเขตเศรษฐกิจพิเศษและผา่นมติมติคณะรัฐมนตรีเม่ือปี 2548 ท าให้เกิด
กระแสในเชิงลบถึงร่างพระราชบัญญติัน้ี จากการวิเคราะห์มิติด้านการพฒันาและสังคม สรุป
สาระส าคญัไดว้่า การประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีใด ๆ จะมีผลท าให้คนในทอ้งถ่ินหมด
อ านาจและสิทธิในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การประกาศพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในพื้นท่ี ป่าสงวน อุทยานแห่งชาติ และเขตอนุรักษ์ และรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว อาจน าไปสู่การพลกัดนัและขบัไล่ชาวบา้นท่ีอาศยัอยูใ่นเขตป่าสงวนหรืออุทยานแห่งชาติ
ทั้งทางบกและทางทะเลออกจากพื้นท่ี ในกระบวนการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ละเขต มิได้
ก าหนดใหมี้การพิจารณาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
ชุมชนดั้งเดิมท่ีอยู่อาศยัหรือท ามาหากินในพื้นท่ีซ่ึงมีการประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะตอ้ง
สูญเสียอาชีพ ถ่ินฐานบา้นเกิด วิถีชีวิตและประเพณีวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน ซ่ึงแฝงไวด้ว้ยภูมิปัญญา 
และจารีตอนังดงาม เขตเศรษฐกิจพิเศษและผูป้ระกอบการท่ีได ้ด าเนินการในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสามารถสร้างรายไดแ้ละผลก าไรจากสิทธิพิเศษต่าง ๆ ท่ีไดรั้บขณะท่ีประชาชนในพื้นท่ีซ่ึง 
เป็นเจา้ของทรัพยากรอาจมีรายไดจ้ากเพียงค่าจา้งรายวนั หรืออาจไม่ไดผ้ลประโยชน์จากส่วนน้ีเลย 
หากเจา้ของกิจการเลือกท่ีจะจา้งแรงงานต่างดา้วซ่ึงค่าแรงถูกกวา่ ขาดหลกัรับประกนัเร่ืองการจา้ง
งาน และการวา่งงานให้แก่คนในทอ้งถ่ิน การขดูรีดแรงงานต่างดา้วจากการใชแ้รงงานราคาถูกจาก
ประเทศเพื่อนบา้นหรือแรงงานต่างดา้ว การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน และการขาดกระบวนการในการบูรณาการการท างาน   
 สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข (2548) ไดก้ล่าวถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของ
ประชาชนจากการก่อตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ วา่กระบวนการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ละเขต มิได้
ก าหนดให้มีการพิจารณาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
การป้องกนัผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและการรับฟังความคิดเห็นตามอ านาจหนา้ท่ีของส านกังานฯ จะ
เน้นเฉพาะผลกระทบกับประชาชนในเขตพื้นท่ีเท่านั้ น มักเกิดกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชน เช่น การถมทะเล การจดัระบบชลประทาน การจดัผงัเมือง 
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การจดัสร้างโรงไฟฟ้า โดยท่ีไม่ตอ้งขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐ สามารถเขา้ไปครอบครองหรือใช้
ประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ พื้นท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า และเขตอุทยานแห่งชาติไดอี้ก
ทั้งสามารถบงัคบัแผนการจดัการพื้นท่ีให้ปรับเปล่ียนไปตามแผนการด าเนินงานขอเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ผูว้า่การเขตเศรษฐกิจพิเศษมีอ านาจในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และอนุมติั/อนุญาต  
ลดทอนอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชน   

ส าหรับงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจของจงัหวดักาญจนบุรียงั
ไม่มีผูท้  าการศึกษาวิจยัในเร่ืองน้ี แต่มีการศึกษาถึงความเหมาะสมและศกัยภาพของพื้นท่ี รวมทั้ง
แนวทางการพฒันาด้านเศรษฐกิจของจงัหวดักาญจนบุรีของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

ส านักพฒันาและส่งเสริมการบริหารราชการจงัหวดั (ม.ป.ป.) ได้ศึกษาการจดัตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรี โดยกล่าวว่า จงัหวดักาญจนบุรีมีความเหมาะสมท่ีจะพฒันาเป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเม่ือเปรียบเทียบกับแนวพื้นท่ีอ่ืน เน่ืองจาก 1) การพฒันานิคม
อุตสาหกรรมและท่าเรือน ้ าลึกทวายจะเปิดประเทศสู่เส้นทางเดินเรือใหม่ของโลก โดยจะมี Trans-

border Corridor มาเช่ือมโยงกบัไทยบริเวณบา้นพุน ้ าร้อน จงัหวดักาญจนบุรี จึงเป็นโอกาสในการ
จดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนกาญจนบุรี เพื่อรองรับอุตสาหกรรมหนกัใน
นิคมอุตสาหกรรมทวาย โดยไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและประชาชนของกาญจนบุรี 2) 

มีบริการสนับสนุนอย่างเพียงพอจากเมืองกาญจนบุรี 3) จงัหวดักาญจนบุรีสามารถเช่ือมโยงสู่
กรุงเทพมหานครไดอ้ยา่งรวดเร็ว 4) จงัหวดักาญจนบุรีมีพื้นท่ีท่ีใชใ้นราชการทหารขนาดใหญ่ ซ่ึงมี
โอกาสขอใช้พื้นท่ีบางส่วนเพื่อจดัตั้ งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ 5) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนกาญจนบุรี เม่ือผนวกกบัโครงการนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน ้ าลึกทวายจะมีบทบาท
ส าคญัในการแกไ้ขขอ้จ ากดัการขยายพื้นท่ีอุตสาหกรรมของประเทศไทยและสนบัสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในอนาคต ส าหรับการคา้ชายแดนด่านพระเจดียส์ามองค ์
อ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ซ่ึงมีการคา้ ในระดบัหน่ึงอยูแ่ลว้ ก็สมควรไดรั้บการพิจารณาใน
การจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเช่นเดียวกนั 

ส านกังานจงัหวดักาญจนบุรี กลุ่มงานขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร (ม.ป.ป.) ไดศึ้กษา
การเตรียมพร้อมของจงัหวดักาญจนบุรีเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โดยกล่าววา่ จงัหวดักาญจนบุรีเป็น
จงัหวดัท่ีตั้งอยูใ่นแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัตก (Southern Economic Corridor) ท่ีเช่ือมโยงกบั
โครงการท่าเรือน ้ าลึกทวายและตั้งอยูใ่นประเทศไทย ซ่ึงอยูใ่นต าแหน่งท่ีเป็นศูนยก์ลางองประเทศ



57 

อาเซียน จึงเป็นจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพในการเช่ือมโยงกบัประเทศในกลุ่มอาเซียน ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม และวฒันธรรม จงัหวดัจึงไดเ้ตรียมการพฒันาโดยแบ่งพื้นท่ี เป็น 3 โซน คือ โซนอนุรักษ ์
ได้แก่  อ.ไทรโยค อ.  ทองผาภูมิ  อ.  สังขละบุรี  และ อ.ศรีสวัสด์ิ  ซ่ึงเป็นพื้นท่ี ป่าไม้และ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยจงัหวดัตอ้งการสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม และส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โซนเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ อ.เมืองกาญจนบุรี อ.ท่าม่วง อ.
ท่ามะกา ซ่ึงเป็นพื้นท่ีในการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม และ
สถานประกอบการต่างๆ กิจกรรมท่ีจงัหวดัตอ้งการสนับสนุน คือ การเช่ือมโยงระบบโลจิสติกส์ 
การเช่ือมโยงเครือข่ายคมนาคม การขยายถนนบายพาส และระบบรถไฟรางคู่  และโซนท่ีสาม 
ไดแ้ก่ อ.เลาขวญั อ.หนองปรือ อ.หว้ยกระเจา และอ.บ่อพลอย เป็นพื้นท่ีท่ีมีความแห้งแลง้ขาดแคลน
น ้ า หากได้รับการพฒันาพื้นท่ีและสนับสนุนในเร่ืองแหล่งน ้ า จะพฒันาเป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจท่ีมี
ศกัยภาพ กิจกรรมท่ีจงัหวดัตอ้งการสนบัสนุน คือ การผนัน ้ า และการพฒันาเครือข่ายถนนจากโซน
การผลิตเช่ือมโยงไปยงัมอเตอร์เวย ์โดยไดก้ าหนดแนวทางการพฒันาพื้นท่ี คือ 1) ดา้นการบริหาร
จดัการ มีการจดัท าแผนแม่บท เพื่อพฒันาจงัหวดั การวางผงัการพฒันาและใช้ประโยชน์พื้นท่ี
บริเวณชายแดน โดยมีการศึกษาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมต่อการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และการ
เจรจาเพ่อก้ีการเปิดจุดผ่านแดน 2) ดา้นโลจิสติกส์ มีการเร่งรัดโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 81 การขยายเส้นทาง การก่อสร้างทางรถไฟการพฒันาสนามบินของกองพลทหารราบท่ี 9 

สู่สนามบินพาณิชย ์ 3) ดา้นความมัน่คง ยงัคงมีการปะทะกนัและอา้งสิทธ์ิในดินแดนบริเวณพื้นท่ี
ชายแดนด่านเจดียส์ามองค ์และ4) การขอรับการสนบัสนุนจากรัฐบาลโดยการสั่งการให้หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งผลกัดนัให้จงัหวดักาญจนบุรีเป็นศูนยก์ลางการพฒันาเศรษฐกิจภาคตะวนัตกเพื่อด าเนิน
โครงการส าคญัในดา้นต่างๆ 

ส าหรับงานวิจยัน้ีมีการประยุกตใ์ชก้ารพฒันาท่ีย ัง่ยืนในการก าหนดหลกัการและเกณฑ์ใน
การประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนโดยมีงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ดงัน้ี 

สิทธิชยั ตนัศรีสกุล (2553) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาชุมชนท่ีย ัง่ยืน กรณีศึกษา
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัมหาสารคาม และพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาชุมชนอยา่ง
ย ัง่ยืน มี 3 ปัจจยั คือ ปัจจยัการบริหารจดัการดา้นธุรกิจชุมชน ปัจจยัการบริหารจดัการดา้นสังคม 
และปัจจยัการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

กฤตยา ศกัด์ิอมรสงวน (2552) ไดศึ้กษาการพฒันาท่ีย ัง่ยืนกบัอุตสาหกรรมเหมืองแร่ โดย
กล่าวว่า กิจกรรมการท าเหมืองแร่จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในเชิงลบ แต่เม่ือพิจารณาความ
เช่ือมโยงกบักิจกรรมทางสังคมของมนุษย ์พบวา่มีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 
ในดา้นการจา้งงานและการกระจายรายไดสู่้ประชากร อีกทั้งน าไปสู่การพฒันาระบบสาธารณูปโภค
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และส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานในทอ้งถ่ิน ท าใหคุ้ณภาพชีวติของประชาชนดีข้ึน จากผลกระทบ
ทั้งเชิงบวกและเชิงลบของการพฒันาอุตสาหกรรมแร่ท่ีเช่ือมโยงกนัเป็นลุกโซ่กบัทั้งส่ิงแวดลอ้ม 
เศรษฐกิจ และสังคม ดังนั้ นการบริหารจัดการทรัพยากรและการประกอบการด้านแร่ท่ีมี
ประสิทธิภาพจึงมีความส าคญัอย่างยิ่งในการจะน ามาซ่ึงความสมดุลในการจดัการทรัพยากรเพื่อ
สนองความตอ้งการวตัถุดิบในการพฒันาคุณภาพชีวิตและรักษาระบบนิเวศ เพ่ือให้สอดคลอ้งตาม
นิยามของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  

รูไวดา คือเร๊ะ และคมกริช วงศแ์ข (ม.ป.ป.) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของตลาด
น ้ าคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยไดศึ้กษาแนวทางการพฒันาในการด ารงตลาดน ้ า
คลองแหให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม โดยใช้ดัชนีช้ีวดัการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในมิติด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มในทศันคติของนกัท่องเท่ียว และผูป้ระกอบการและศึกษาปัจจยัท่ี
มีความสัมพันธ์กับแนวทางการพัฒนา พบว่า การพัฒนาตลาดน ้ าคลองแหในทัศนคติของ
นักท่องเท่ียวควรท่ีจะพฒันาในด้านส่ิงแวดล้อมเป็นอันดับแรก ซ่ึงสอดคล้องกับมุมมองของ
ผูป้ระกอบการท่ีวา่ควรจะพฒันาในดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นอนัดบัแรกเช่นกนั 

ในการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของงานวิจัยน้ีได้มีการประยุกต์ใช้เทคนิค
กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดบัชั้น (Analytical Hierarchy Process: AHP) ซ่ึงมีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการน า AHP มาใชใ้นการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

  ณัชพล เกิดชนะ และวรพจน์ องักสิทธ์ิ (2555) ไดท้  าการวิเคราะห์ทางเลือกทางเทคโนโลย ี
กรณีศึกษา: การเลือกเทคโนโลยีการถ่ายภาพเคล่ือนไหวมุมสูงโดยใช ้AHP เป็นเคร่ืองมือตดัสินใจ
เลือกเทคโนโลย ีซ่ึงประกอบดว้ย 9 ปัจจยัหลกั คือ ดา้นน ้าหนกั, ขนาดเคร่ืองบิน, เสถียรภาพการบิน
, ความปลอดภยั, ค่าใชจ่้าย, คุณภาพผลงาน, ความซบัซ้อนของเคร่ืองบิน, อตัราส้ินเปลืองพลงังาน 
และเสียงรบกวน ซ่ึงทดลองโดยการน าเคร่ืองบิน เฮลิคอปเตอร์ มลัติเตอร์ และบอลลูน และผล
การศึกษาพบว่า เคร่ืองบินแต่ละประเภทเหมาะสมกบังานถ่ายภาพสถานท่ีซ่ึงแตกต่างกนัโดยการ
พิจารณาจากการน าไปใช ้ 
 จกัรทอง ทองจตุั, ชิดชนก กณัวเศรษฐ และภาณุ บูรณจารุกร (2555) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบ
การประเมินค่าน ้ าหนกัคะแนนหลกัเกณฑ์ จีเอ็มพี กรณีโรงสีขา้วเพื่อการส่งออก ซ่ึงมีการประยุกตใ์ช ้
AHP จากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 13 ท่าน โดยจะท าเปรียบเทียบคะแนนระหว่างค่าน ้ าหนักเดิมและค่า
น ้ าหนกัใหม่จาก AHP และเปรียบเทียบผลการประเมินโรงสีขา้วเพื่อการส่งออกจ านวน 5 โรงสี ผลท่ี
ไดส้ามารถน าไปวางแผนปรับปรุงและแนวทางการพฒันาโรงสีขา้วไดอ้ย่างย ัง่ยืนและเหมาะสมกบั
สถานการณ์การแข่งขนัในปัจจุบนั 
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 จุฑาภรณ์ เช้ือทอง (2552) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การประยุกตใ์ชก้ระบวนการ AHP เพ่ือเลือก
ผูแ้ทนจ าหน่ายคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊กท่ีเหมาะสม โดยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป Expert Choice เป็น
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ โดยมีปัจจยัคือ การน าเสนอราคา เวลาการรอคอยสินคา้ คุณภาพในการ
จดัส่งสินคา้ การให้ข้อมูลสินค้า และการบริการหลังการขาย โดยพบว่า สามารถท าการจดัซ้ือ
โนต้บุก๊โดยการพิจารณาถึงเง่ือนไขทางปริมาณและดา้นคุณภาพควบคู่กนัไป 

 จุฑามาศ อินทร์แกว้ และกาญจนา กาญจนสุนทร (2556) ไดท้  าการวิเคราะห์ปัจจยัการเลือก
ท าเลท่ีตั้งสาขา กรณีศึกษา หจก.เอส เอส คา้ไม ้จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยน า AHP มาช่วยในการ
วิเคราะห์ปัญหาการตดัสินใจในการเลือกท าเลท่ีตั้ งโรงงานหรือการตดัสินใจในด้านต่างๆ โดย
ประกอบดว้ยเกณฑ ์ราคาท่ีดิน การขนส่ง ตน้ทุน ตลาด สังคมและชุมชน และความพร้อมของท าเล
ท่ีตั้ง ส าหรับทางเลือกประกอบดว้ย อ าเภอกาญจนดิษฐ์ อ าเภอเกาะสมุย อ าเภอบา้นตาขุน อ าเภอ    
ไชยา และอ าเภอพุนพิน ผลสรุปพบวา่ ทางเลือกอนัดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ อ าเภอพุนพิน รองลงมาคือ อ าเภอ
กาญจนดิษฐ ์อ าเภอบา้นตาขนุ อ าเภอเกาะสมุย และอ าเภอไชยา ตามล าดบั 

 Abba, Noor, Aliyu and Meduge (2013) ไดท้  าการศึกษาการจดัการขยะมูลฝอยชุมชนซ่ึง
เป็นปัจจยัของเมือง Johor Bahru โดยใชว้ธีิวเิคราะห์ตามล าดบัชั้น และมีการก าหนดเกณฑ์ทั้ง 3 ดา้น
คือ ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม จากผูมี้ส่วนไดส่วนเสียในเมือง Johor Bahru ประเทศ
มาเลเซีย โดยไดก้ าหนดทางเลือกการจดัการขยะมูลฝอยทั้ง 4 ทางเลือก คือ การฝังกลบ การรีไซเคิล 
การเผา และการหมกัท าปุ๋ย ผลการศึกษาพบว่า การเผาเป็นทางเลือกท่ีอยูใ่นอนัดบัท่ี 1 (0.352777) 

การีไซเคิลอยูใ่นอนัดบัท่ี 2 (0.2644) และอนัดบัท่ี 3 และ 4 คือ การหมกัท าปุ๋ย และการฝังกลบขยะ
มูลฝอย ตามล าดบั และจากผลการประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มพบวา่ นิเวศวิทยาทางน ้ า พืช
และสัตว ์การท าลายแหล่งท่ีอยู่อาศยัของสัตวป่์า การใช้ประโยชน์จากท่ีดิน และคุณภาพอากาศ 
ทั้งหมดน้ีเป็นความกงัวลของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของเมือง Johor Bahru   
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บทที ่3 

วธีิการศึกษา 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษาผลกระทบ
และเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมรวมทั้ งมาตรการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาผลกระทบของ
ยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจงัหวดักาญจนบุรี โดยการศึกษาจากขอ้มูลปฐมภูมิ
(Primary Data) และขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บ
รวบรวมจากเอกสารทางวิชาการ นโยบาย แผนและยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
จงัหวดักาญจนบุรี ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) มาจากการลงพื้นท่ีสังเกตการณ์ และสัมภาษณ์
ผูแ้ทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผูน้  าชุมชนและประชาชน ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ
พื้นท่ีกิจกรรมหลกั (Core Business) เพ่ือน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และศึกษาผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึน พร้อมทั้งเสนอทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมของยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของจงัหวดักาญจนบุรี และน าเสนอมาตรการป้องกนั บรรเทาและแกไ้ขผลกระทบทางเลือก
เชิงยทุธศาสตร์ท่ีเหมาะสม โดยมีรายละเอียดการศึกษา ดงัน้ี 

3.1 กรอบแนวคิดการวจิยั  
3.2 พื้นท่ีท่ีใชใ้นการศึกษา 

3.3 ผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informant) 

3.4 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.5 การพฒันาหลกัการและ เกณฑ์ ส าหรับการประเมินส่ิงแวดลอ้มเชิงยุทธศาสตร์ของ
การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

3.6 การประเมินทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ (Alternatives) ในการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

3.7 การจดัท าข้อเสนอแนะ/มาตรการ ส าหรับการป้องกันและบรรเทาผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
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3.1 กรอบแนวคดิการวจิัย 

ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์ (SEA) ของยทุธศาสตร์การพฒันา  
เขตเศรษฐกิจพิเศษ กรณีศึกษาจงัหวดักาญจนบุรี 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษของจังหวดักาญจนบุรี 

ลกัษณะความเป็นอยู่ของ
ประชาชนชนในพืน้ที่ 

สภาพเศรษฐกจิ สังคมและ
ส่ิงแวดล้อมในพืน้ที่ 

ผลกระทบจากทางเลือก
เชิงยทุธศาสตร์ท่ี 2 

ผลกระทบจากทางเลือก
เชิงยทุธศาสตร์ท่ี 3 

ประเมินทางเลอืกเชิงยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์การพฒันา 

เขตเศรษฐกจิพเิศษของจังหวดักาญจนบุรีที่เหมาะสม 

มาตรการป้องกัน และบรรเทาผลกระทบจากทางเลอืกเชิงยุทธศาสตร์ของ                   
ยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษของจังหวดักาญจนบุรีทีเ่หมาะสม 

ทางเลอืกเชิงยุทธศาสตร์ที ่2 ทางเลอืกเชิงยุทธศาสตร์ที ่3 ทางเลอืกเชิงยุทธศาสตร์ที ่1 

ผลกระทบจากทางเลือก
เชิงยทุธศาสตร์ท่ี 1 
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จากกรอบแนวคิดการวจิยั ผูว้จิยัไดก้ าหนดประเด็นศึกษา คือ 

1) ยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจงัหวดักาญจนบุรี 

2) ลกัษณะความเป็นอยูข่องประชาชนในพื้นท่ี 

3) สภาพเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี 

ซ่ึงไดจ้ากการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสารทางวิชาการ และเอกสารจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ผูแ้ทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผูน้  าชุมชน
และประชาชนในพื้นท่ี และการสังเกตการณ์   

การก าหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจของจงัหวดั
กาญจนบุรี ทางผูว้จิยัไดก้ าหนดทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์เชิงยทุธศาสตร์ออกเป็น 3 ทางเลือก  

1) ทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ี 1 

2) ทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ี 2  

3) ทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ี 3 

ประเมินผลกระทบของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1, 2 และ 3 ท่ีเกิดจากยุทธศาสตร์การ
พฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวดักาญจนบุรี โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ
ประกอบการประเมิน 

ประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจงัหวดั
กาญจนบุรีท่ีเหมาะสม โดยใช้การวิเคราะห์ทศันภาพ (Scenario Analysis) และใช้เทคนิค
กระบวนการวเิคราะห์ตามล าดบัชั้น (Analytical Hierarchy Process: AHP)   

ก าหนดมาตรการป้องกนั และบรรเทาผลกระทบจากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสม
ของยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรี 

  

3.2 พืน้ทีท่ีใ่ช้ในการศึกษา 
  

ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีพื้นท่ีท่ีใชศึ้กษาคือ จงัหวดักาญจนบุรี โดยพื้นท่ีท่ีใชเ้ก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวดักาญจนบุรี เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีกิจกรรมหลัก (Core 

Business) ของเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรี ซ่ึงตั้งอยูร่ะหว่างหมู่ท่ี 4 บา้นหนองสองตอน
และหมู่ท่ี 5 บา้นหนองจอก ต าบลแก่งเส้ียน อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 
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3.3 ผู้ให้ข้อมูลหลกั (Key Informants) 

 

ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล
หลัก โดยคดัเลือกจากผูแ้ทนของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ผูน้  าชุมชน และประชาชน  รวมทั้งส้ิน
จ านวน   20   คน ดงัน้ี 

 

3.3.1 ผู้แทนจากส านักงานจังหวัดกาญจนบุรี โดยคดัเลือกจากกลุ่มงานยุทธศาสตร์
การพฒันาจงัหวดั จ านวน 1 คน เน่ืองจากเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการจดัท า
แผนพฒันาจงัหวดัและแผนยุทธศาสตร์การพฒันาในดา้นอ่ืนๆของจงัหวดักาญจนบุรี รวมทั้งเป็น
หน่วยงานรับผดิชอบโดยตรงในการการด าเนินการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรี 

 

3.3.2 ผู้แทนจากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี 
จ  านวน 1 คน  เน่ืองจากเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของ
จังหวัด และเป็นหน่วยงานท่ีมีการด าเนินการจัดกิจกรรมและวางแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดักาญจนบุรี รวมทั้งเป็นหน่วยงานท่ีรวบรวมขอ้มูล
ทางดา้นปัญหา ขอ้ร้องเรียนและผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี 

 

3.3.3 ผู้น าชุมชน ประกอบด้วย ผูน้ าชุมชนจากต าบลแก่งเส้ียน ต าบลเกาะส าโรง 
ต าบลช่องสะเดา ต าบลท่ามะขาม ต าบลบา้นเก่า ต าบลปากแพรก ต าบลลาดหญา้ ต าบลวงัดง้ ต าบล
วงัเยน็ ต าบลหนองบวั และต าบลหนองหญา้ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี โดยคดัเลือก
ก านนัหรือสารวตัรก านนัทุกต าบลในอ าเภอเมืองกาญจนบุรีต าบลละ 1 คน รวมจ านวน 11 คน  
เน่ืองจากเป็นฝ่ายปกครองท่ีดูแลวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนในชุมชนและมีความใกลชิ้ดกบั
ประชาชนเป็นอยา่งมาก รวมทั้งเป็นประชาชนท่ีอยูอ่าศยัในพื้นท่ีซ่ึงสามารถใหข้อ้มูลทางดา้นสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งปัญหาหรือผลกระทบในดา้นต่างๆท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี 

  
3.3.4 ประชาชนจากต าบลแก่งเส้ียน อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดย

คดัเลือกจากประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีตั้งกิจกรรมหลกั (Core Business) คือ 
หมู่ท่ี 4 บา้นหนองสองตอน และหมู่ท่ี 5 บา้นหนองจอก ต าบลแก่งเส้ียน จ านวน 7 คน เน่ืองจากเป็น
ผูท่ี้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรี ซ่ึงสามารถให้
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ขอ้มูลในดา้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไปของพื้นท่ี รวมทั้งขอ้กงัวลถึงผลกระทบและขอ้เสนอแนะต่อการ
จดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ี 

 

3.4 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีวิธีการเก็บรวบรวม แบ่งเป็น 2 ส่วน
คือ ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ดงัน้ี 

 

3.4.1   ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวมรวมจากเอกสารทางวิชาการเก่ียวกบัยุทธศาสตร์

การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจงัหวดักาญจนบุรี โดยประยุกตใ์ชห้ลกัการประเมินส่ิงแวดลอ้ม
ระดบัยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) สามารถสรุปขั้นตอนการ
ด าเนินการ ดงัน้ี 

3.4.1.  การรวบรวมและประมวลขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

1) ขอ้มูลสภาวะเศรษฐกิจสังคม และข้อมูลเชิงกายภาพในแต่ละพื้นท่ีใช้
ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยท าการศึกษารวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลเอกสาร 
(Documentary Research) การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

( )  สถานการณ์ปัจจุบันของพื้นท่ีศึกษา ได้แก่ ท่ีตั้ งและอาณาเขต 
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ การจา้งงาน การคา้ชายแดน/ผา่นแดน 

( )  ความเช่ือมโยงกบัพื้นท่ีชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สภาพ
ปัจจุบนัของพื้น ภาพรวมทางเศรษฐกิจ ความเช่ือมโยงทางกายภาพระหวา่งพื้นท่ี 

( )  การวเิคราะห์ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเป้าหมายและโอกาสการ
พฒันาด่านชายแดน 

( )  การวิเคราะห์และประเมินศกัยภาพ โอกาส ข้อจ ากัด ภยัคุกคาม
พฒันาพื้นท่ีเศรษฐกิจ 

( )  ผงัช้ีน าความเช่ือมโยงของกิจกรรมในพื้นท่ีเป้าหมาย 

( )  ผงัแนวความคิด (เบ้ืองตน้) การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ   

2) ขอ้มูลความคิดเห็น ความตอ้งการและขอ้กงัวลใจ ของประชาชนท่ีมีต่อการ
พฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษในจงัหวดักาญจนบุรี ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั 



65 

 

 

 

3) ขอ้มูลแนวคิดและแนวทางการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจงัหวดั
กาญจนบุรี 

ศึกษาแนวทางการด าเนินงานการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจงัหวดักาญจนบุรี 
และแนวทางการพฒันาพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพ ซ่ึงมีการศึกษาในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

1) การวิเคราะห์และประเมินถึงศกัยภาพ โอกาส ขอ้จ ากดั ความจ าเป็น และ
ประเด็นส าคญัต่างๆ ในการพฒันาพื้นท่ีเป้าหมายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ การคา้ 
การตลาด การลงทุน อุตสาหกรรมท่ีเหมาะสม บทบาทความส าคญัของพื้นท่ีเป้าหมายต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ ความเช่ือมโยงกบัการพฒันาห่วงโซ่อุปทานการพฒันาคลสัเตอร์ ทั้งในแง่ของโอกาส ความ
เส่ียง แนวโน้มความเป็นไปได้ในอนาคต รวมทั้งศกัยภาพและความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงข่ายเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีจะ
รองรับการพฒันาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น ถนน รถไฟ ไฟฟ้า ประปา ระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบ
ระบายน ้ า ระบบก าจดัขยะ ระบบโทรคมนาคมและการส่ือสาร คลงัสินคา้และโรงพกัสินคา้ ลานพกั
รถบรรทุกและตูข้นสินคา้ เป็นตน้ 

2) การศึกษาวิเคราะห์และเสนอแนะกลไกการบริหารจดัการและแนวทางการ
ปรับปรุงกระบวนการให้บริการภาครัฐในพื้นท่ีให้สอดคลอ้งกบัการจดัตั้งศูนยบ์ริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) 

3) การศึกษาวเิคราะห์และเสนอแนะโครงสร้างพื้นฐานหลกัดา้นต่างๆ ท่ีจ  าเป็น
ต่อความส าเร็จของเขตเศรษฐกิจพิเศษและควรไดรั้บการพฒันา ทั้งดา้นคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงสินคา้
ผา่นแดน รวมทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีเก่ียวขอ้ง 

4) การศึกษาวิเคราะห์และส ารวจพื้นท่ีจริง เช่น ประเภทของท่ีดิน การใช้
ประโยชน์ของท่ีดิน บริบทแวดลอ้มทางการคา้ การลงทุน การจา้งงาน ศกัยภาพทางการบริหารจดัการ
ของหน่วยงานในพื้นท่ี และภาพรวมการพฒันาพื้นท่ีเศรษฐกิจทั้งในพื้นท่ีเป้าหมายและภายในประเทศ
ไทยและพื้นท่ีเช่ือมโยงในประเทศเพื่อนบา้น 

5) ขอ้เสนอแนะขอบเขตพื้นท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และรูปแบบการพฒันา
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในระดบัท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพและบทบาทท่ีแทจ้ริงของพื้นท่ีรวมถึงก าหนด
ประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีมีศกัยภาพ ก าหนดโครงสร้างองค์ประกอบกิจกรรมหลกั 
(Major Function) และกิจกรรมสนบัสนุน (Supporting Function) ของเขตเศรษฐกิจพิเศษให้สอดคลอ้ง
กบัศกัยภาพในการพฒันา รวมทั้งสิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสมกบัการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
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จงัหวดักาญจนบุรี โดยพิจารณาความคุ้มค่าต่อการลงทุนและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทยใน
ภาพรวมเป็นหลกั 

 

3.4.2    ข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) 
ขอ้มูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) ใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ การสัมภาษณ์ และการ

สังเกตการณ์ ดงัน้ี 

3.4.2.1 การสัมภาษณ์   ไดส้ัมภาษณ์ผูแ้ทนจากจงัหวดักาญจนบุรี 1 คน ผูแ้ทนจาก
ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดักาญจนบุรี 1 คน ผูน้ าชุมชนทั้ง 11 ต าบล 
ประกอบดว้ย ต าบลเกาะส าโรง ต าบลแก่งเส้ียน ต าบลช่องสะเดา ต าบลท่ามะขาม ต าบลบา้นเก่า 
ต าบลปากแพรก ต าบลลาดหญา้ ต าบลวงัด้ง ต าบลวงัเย็น ต าบลหนองบวั และต าบลหนองหญา้ 
อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี ต าบลละ 1 คน และประชาชนต าบลแก่งเส้ียน 7  คน รวมทั้งส้ิน
จ านวน 20 คน โดยไดก้ าหนดประเด็นค าถามซ่ึงอิงตามวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดการวิจยัซ่ึง
เพื่อท่ีจะทราบถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมของพื้นท่ี และทศันคติของประชาชนในพื้นท่ี โดยมีประเด็น
ค าถามดงัต่อไปน้ี  

1)  ขอ้มูลทัว่ไปของพื้นท่ี 

(1) ขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มและการใชท้รัพยากร 

(2) ขอ้มูลดา้นสภาพเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 

(3) ขอ้มูลดา้นสังคมและการด าเนินชีวติ 

2)  การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการจดัตั้งเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 

3) ขอ้กงัวลของประชาชนในพื้นท่ีต่อยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

4) ขอ้เสนอแนะในการป้องกนั บรรเทา และลดผลกระทบจากยุทธศาสตร์
การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

3.4.2.2 การสังเกตการณ์   เป็นการสังเกตการณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 

Observation) ใชใ้นการสังเกตลกัษณะทัว่ไปของชุมชนทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และเศรษฐกิจใน
พื้นท่ี เพื่อน ามาประกอบการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม 
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 3.4.3   การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสัมภาษณ์ และ
แบบสังเกตการณ์ โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทั้ง 2 ประเภท ดงัน้ี 

3.4.3.1 แบบสัมภาษณ์   ไดก้ าหนดค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์และน าไปปรึกษากบั
อาจารยท่ี์ปรึกษา จากนั้นจึงน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประเมินจ านวน 3 ท่านเป็นผูต้รวจสอบ
ความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยไดแ้นบนิยามศพัทเ์ชิงปฏิบติัการไปพร้อมดว้ย 

3.4.3.1 แบบสังเกตการณ์  ไดก้  าหนดประเด็นเพื่อใชส้ังเกตการณ์ในพื้นท่ีและน าไป
ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบประเด็นท่ีก าหนดก่อนน าไปใช ้

  

3.5 การพฒันาหลักการ เกณฑ์ ส าหรับการประเมินส่ิงแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ของการ
พฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ 

 

 การพฒันาหลกัการและเกณฑ์ เป็นการสร้างแนวทางของการประเมินด้านส่ิงแวดล้อม
ระดบัยุทธศาสตร์ ซ่ึงในการพฒันาหลกัการ (Principles) หลกัเกณฑ์ (Criteria) ส าหรับการประเมิน
ส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ส าหรับยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวดั
กาญจนบุรี อาศยัหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development) ซ่ึงมีหลกัการส าคญั คือ การ
พฒันาใหเ้กิดความสมดุลทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม (จ าลอง โพธ์ิ
บุญ, 2556: 6, 7) 

ดงันั้นในการระบุเป้าหมายการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ และการระบุหลกัการ
และเกณฑข์องการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์ โดยหลกัการและเกณฑ์ไดม้าจากการทบทวน
เอกสารและข้อมูลทุติภูมิ ทั้ ง 3 ด้าน กล่าวคือ ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม 
นอกจากน้ีมีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูใ้ห้ค่าคะแนนระดับความส าคญัโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์
ตามล าดบัชั้น (Analytical Hierarchy Process: AHP) ซ่ึงเป็นวิธีหน่ึงของกระบวนการวิเคราะห์แบบพหุ
เกณฑ์ (Multi-Criteria Analysis: MCA) เพื่อน ามาใช้ในการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์
ส าหรับยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจงัหวดักาญจนบุรีต่อไป ทั้งน้ีหลกัการและเกณฑ์
ท่ีผ่านการให้ค่าระดับความส าคญัแล้วนั้นจะน ามาจดัล าดับรวมทั้งวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อคดัเลือก
หลกัการและเกณฑ์หลกัและรองในการประเมินส่ิงแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ต่อไป โดยหลกัการ 

(Principles) และ เกณฑ ์(Criteria) มีดงัน้ี 
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หลกัการ (Principle) ในการประเมินส่ิงแวดลอ้มเชิงยุทธศาสตร์คือการมุ่งเนน้สู่การบริหาร
จดัการท่ีย ัง่ยืน ดงันั้นเพื่อความย ัง่ยืนในภาพรวมเสาหลกัทั้ง 3 ของการพฒันา คือ ระบบเศรษฐกิจ 
ระบบสังคม และระบบส่ิงแวดล้อม ต้องเอ้ือให้เกิดความเหมาะสมของแนวทางการพฒันาท่ี
เหมาะสม ซ่ึงการท่ีจะด าเนินการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยตอ้งก่อให้เกิดความ
ย ัง่ยืนต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีด้วย และเพื่อตอบโจทย์ความย ัง่ยืนใน
หลกัการทั้ง 3 นั้น แต่ละหลกัการ (Principle) ประกอบดว้ยเกณฑ์ (Criteria) ท่ีใช้ส าหรับการ
ประเมินส่ิงแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจงัหวดั
กาญจนบุรี มีดงัน้ี 

 

3.5.1 หลกัการด้านเศรษฐกจิ ประกอบดว้ย 

 3.5.1.1  การเปล่ียนแปลงดา้นรายได้ ซ่ึงครอบคลุมประเด็นดา้นการกระจายรายได้
และการเพิ่มข้ึนของช่องทางการหารายได ้

 3.5.1.2  การเปล่ียนแปลงดา้นอาชีพ ซ่ึงครอบคลุมประเด็นดา้นการเกิดข้ึนของอาชีพ
ใหม่ (ในพื้นท่ี) และการจา้งงานท่ีประกอบไปดว้ย การจา้งงานคนไทยทั้งในและนอกพื้นท่ี และการ
จา้งแรงงานคนต่างดา้ว รวมทั้งการรวมกลุ่มอาชีพ 

 3.5.1.3  การพฒันาระบบสาธารณูปโภค ซ่ึงครอบคลุมประเด็นดา้นการพฒันาระบบ
การคมนาคมขนส่ง ท่ีประกอบไปดว้ยการสร้างเส้นทางเพื่อการคมนาคมขนส่งสายใหม่ในพื้นท่ี 
การปรับปรุง ขยาย เส้นทางคมนาคมเดิมท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี การพฒันาระบบไฟฟ้า การพฒันาระบบ
ประปา การพฒันาระบบส่ือสารโทรคมนาคม การพฒันาดา้นแหล่งพลงังาน/เช้ือเพลิงท่ีประกอบไป
ดว้ยการพฒันาแหล่งผลิตพลงังานหรือเช้ือเพลิงในพื้นท่ี ทั้งท่ีเป็นแหล่งพลงังานฟอสซิล และแหล่ง
พลงังานทดแทนต่างๆและการจดัตั้ง เช่ือมต่อ หรือขยาย จุดรวบรวมและกระจายพลงังานในพื้นท่ี 
เช่นสถานีบริการน ้ามนั สถานีจ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นตน้ และศกัยภาพการรองรับการพกัอาศยั 

 

3.5.  หลกัการด้านสังคม ประกอบดว้ย 

3.5.2.1  การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต/วฒันธรรมการด ารงชีวิต ซ่ึงครอบคลุมประเด็น
ดา้นการเปล่ียนแปลงวถีิชีวติประจ าวนัหรือการด ารงชีวติประจ าวนั การเปล่ียนแปลงดา้นวฒันธรรม
การบริโภคอาหาร และการเปล่ียนแปลงต่อความสามคัคีหรือความขดัแยง้ของชุมชน 

3.5.2.2  การเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชน ซ่ึงครอบคลุมประเด็นดา้นการ
เปล่ียนแปลงดา้นการศึกษา  การเปล่ียนแปลงดา้นสาธารณสุขท่ีประกอบไปดว้ย การแพร่กระจาย
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ของโรคประจ าถ่ิน การแพร่กระจายของโรคขา้มแดน การเขา้ถึงระบบบริการสุขภาพ  และความ
เพียงพอของบุคลากรดา้นสาธารณสุข ความหนาแน่นของประชากรท่ีประกอบไปดว้ย ความแออดั
ของการพักอาศัยและความหนาแน่นของประชากรในพื้นท่ี และการเปล่ียนแปลงด้านความ
ปลอดภยัท่ีประกอบไปดว้ย การเกิดอุบติัเหตุ การเกิดอาชญากรรมและยาเสพติด 

3.5.2.3 การกระจายอ านาจและการบริหารจดัการ ซ่ึงครอบคลุมประเด็นดา้นการเกิด
การกระจายอ านาจและการใชท้รัพยากรในการบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

3.5.  หลกัการด้านส่ิงแวดล้อม  ประกอบดว้ย 

3.5.3.1 การเปล่ียนแปลงด้านทรัพยากรน ้ า  ซ่ึงครอบคลุมประเด็นด้านการ
เปล่ียนแปลงปริมาณน ้าผวิดิน และการเปล่ียนแปลงคุณภาพน ้าผวิดิน 

3.5.3.2 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ ซ่ึงครอบคลุมประเด็น
ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีประกอบไปด้วย การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ 
กิจกรรมท่ีมีผลต่อการเพิ่มข้ึนของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเปล่ียนแปลงคุณภาพอากาศท่ี
ประกอบไปดว้ย การปลดปล่อย NOx และ SO2 หรือ กิจกรรมท่ีมีผลต่อการเพิ่มข้ึนของ NOxและ 

SO2 และกิจกรรมท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง 

3.5.3.3 การเปล่ียนแปลงดา้นธรณีวิทยา ซ่ึงครอบคลุมประเด็นดา้นการเปล่ียนแปลง
ท่ีส่งผลต่อโครงสร้างทางธรณีวิทยาและการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่ออุทกธรณีท่ีประกอบไปดว้ย 
การเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อปริมาณน ้าใตดิ้น และการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อคุณภาพน ้าใตดิ้น 

3.5.3.4 การเปล่ียนแปลงด้านทรัพยากรดิน ซ่ึงครอบคลุมประเด็นด้านการ
เปล่ียนแปลงความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อการชะลา้งพลงัทลายของ
ดิน 

3.5.3.5 การเปล่ียนแปลงดา้นระบบนิเวศ ซ่ึงครอบคลุมประเด็นดา้นการเปล่ียนแปลง
ระบบนิเวศบกท่ีประกอบไปด้วย การเปล่ียนแปลงต่อความหลากหลายของพืชบกในพื้นท่ี การ
เปล่ียนแปลงต่อความหลากหลายของสัตวป่์าในพื้นท่ี และการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ี 
การเปล่ียนแปลงระบบนิเวศน ้ าท่ีประกอบไปดว้ย การเปล่ียนแปลงต่อความหลากหลายของพืชน ้ า
ในพื้นท่ี การเปล่ียนแปลงต่อความหลากหลายของสัตวน์ ้ าในพื้นท่ี และการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ี
ชุ่มน ้า 
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3.5.3.6 การเปล่ียนแปลงดา้นขยะ ซ่ึงครอบคลุมประเด็นดา้นการเปล่ียนแปลงดา้น
ปริมาณขยะ การเปล่ียนแปลงดา้นชนิดและประเภทของขยะ และประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ
ขยะและส่ิงปฏิกลู 

3.5.3.7 การเปล่ียนแปลงดา้นสุนทรียะ ซ่ึงครอบคลุมประเด็นดา้นการเปล่ียนแปลง
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน การเปล่ียนแปลงด้านเสียงและการสั่นสะเทือนท่ีประกอบไปด้วย การ
เปล่ียนแปลงประเภทและปริมาณของแหล่งก าเนิดเสียง และการด าเนินกิจกรรมท่ีส่งผลต่อการ
สั่นสะเทือน และการเปล่ียนแปลงดา้นการบดบงัทศันียภาพและภาวะมลทศัน์ 
 

3.6 การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Alternatives) ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พเิศษ 

 

  การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์เชิงยุทธศาสตร์ ของยุทธศาสตร์การพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรี ใชว้ธีิการประเมิน 2 วธีิ ดงัน้ี 

 

3.6.  การประเมินผลกระทบของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พเิศษ ด้วยวธีิการวเิคราะห์ทศันภาพ (Scenario Analysis) 

การประเมินผลกระทบของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ต่างๆ ในการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จะประเมินทั้งผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ และผลกระทบสะสมระยะสั้นและระยะยาว 

การประเมินผลกระทบสะสม (Cumulative Impact Assessment) เป็นการประเมินผล
กระทบในดา้น เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ในเชิงการสะสมของผลกระทบทางตรง (Direct 

Impact) หรือ ผลกระทบล าดบัท่ี 1 (Primary Impact) ท่ีมาจากกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 

Action) ชนิดเดียวไปตามช่วงระยะเวลาและมีการก่อผลกระทบทางออ้ม (Indirect Impact) หรือการ
ก่อผลกระทบต่อเน่ืองล าดบัท่ี 2 (Secondary Impact) หรือผลกระทบล าดบัท่ี 3 (Tertiary Impact) 

ระยะยาว 

ผลกระทบสะสมนอกจากเป็นผลกระทบอาจเกิดจากกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 

Action) ต่างประเภท หรือต่างชนิดแหล่งก าเนิดกนัซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบในลกัษณะเดียวกนัท าให้
ผลกระทบนั้นยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน หรือแผไ่ปในวงกวา้งกว่าเดิมในลกัษณะท่ีเพิ่มข้ึนของ
ปริมาณต่างๆ (Additional Impact) อีกทั้งอาจจะก่อผลกระทบคนละลกัษณะแต่ผลกระทบนั้นแต่มี
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ผลต่อกนัทั้งในลกัษณะท่ีเสริมฤทธ์ิกนั (Synergistic Impact) หรือเป็นไปในลกัษณะท่ีหกัลา้งกนั 
(Neutral Impact) 

ทั้งน้ีการประเมินผลกระทบในระดับยุทธศาสตร์จะพิจารณาขอบเขตเชิงพื้นท่ีของการ
ประเมินโดยใช้ขอบเขตทางภูมิศาสตร์เป็นหลักซ่ึงสอดคล้องกับหลักการของการประเมิน
ส่ิงแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ และขอบเขตเชิงเน้ือหาของการประเมินผลกระทบจะพิจารณาจาก
ประเด็นผลการศึกษาการพฒันาหลกัการ (Principle) และเกณฑ์ (Criteria) โดยก าหนดหลกัเกณฑ์
ก าหนดคะแนนระดับของผลกระทบ ซ่ึงได้ศึกษาและดัดแปลงจากตัวช้ีวดัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน
(ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547) และโครงการระบบ
เครือข่ายน ้าในพื้นท่ีวกิฤติน ้า 19 พื้นท่ี (กรมทรัพยากรน ้า, 2556: 6-5)  ดงัตารางท่ี 3.1  

 

ตารางที ่3.1 หลกัเกณฑก์ าหนดคะแนนระดบัของผลกระทบ 

ขนาดและทิศทาง
ผลกระทบ 

ค่า
คะแนน 

ค าจ ากดัความ 

ผลกระทบเชิง
บวกระดบัมาก 

+3 

ด้านเศรษฐกจิ  

มีโอกาสเกิดผลประโยชน์สูง มีการกระจายรายไดอ้ยา่งทัว่ถึง เกิดช่องทางการ
หารายไดเ้ป็นจ านวนมาก มีความตอ้งการแรงงานเป็นจ านวนมาก เกิดอาชีพ
ใหม่เพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก มีระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวก
ท่ีเพียงพอและเขา้ถึงในทุกพ้ืนท่ี  
ด้านสังคม  

มีโอกาสเกิดผลประโยชน์สูง มีการแลกเปล่ียนวฒันธรรม และเกิดการอนุรักษ์
และสร้างอตัลกัษณ์ของวฒันธรรม ประเพณีท่ีดีงามของท้องถ่ิน การได้รับ
บริการสุขภาพอยา่งทัว่ถึงและเพียงพอเป็นอยา่งมาก การไดรั้บการศึกษาอยา่ง
ทัว่ถึง มีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นเป็นอยา่งมาก ปัญหาอาชญากรรม
และความรุนแรงในพ้ืนท่ีลดนอ้ยลง และประชาชนให้ความร่วมมือและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมในทอ้งถ่ินเป็นอยา่งมาก 

ด้านส่ิงแวดล้อม 

มีโอกาสเกิดผลประโยชน์สูง มีการปล่อยน ้ าเสียลงสู่แหล่งน ้ าธรรมชาติใน
ปริมาณท่ีน้อยลงเป็นอย่างมาก มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสาร
มลพิษทางอากาศในปริมาณท่ีน้อยลงเป็นอย่างมาก มีการศึกษาลกัษณะทาง
โครงสร้างทางธรณีวิทยาและอุทกธรณีถึงความเส่ียงและความเหมาะสมใน
พ้ืนท่ี  มีตวัเร่งนอ้ยหรือไม่มีตวัเร่งใหเ้กิดการชะลา้งพงัทลายของดิน มีการใช ้
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 

ขนาดและทิศทาง
ผลกระทบ 

ค่า
คะแนน 

ค าจ ากดัความ 

  ประโยชน์จากท่ีดินอย่าง เหมาะสม เกิดแหล่งอาหารและแหล่งท่ีอยู่อาศัย
ใหม่ของสัตวป่์าและ สัตวน์ ้ า สร้างความอุดมสมบูรณ์ต่อระบบนิเวศ มีการ
บริหารจดัการขยะท่ีเป็นระบบ มีสถานท่ีก าจดัขยะและระบบการจดัเก็บขยะ
มูลฝอย ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงปริมาณขยะท่ีนอ้ยลงเป็นอยา่งมาก ไม่เกิด
ปัญหาทางดา้นการบดบังทศันียภาพและภาวะมลทัศน์  และมลภาวะทาง
เสียงและการสัน่สะเทือนลดนอ้ยลงเป็นอยา่งมากหรือไม่เกิดปัญหา 

ผลกระทบเชิงบวก
ระดบัปานกลาง 

+2 

ด้านเศรษฐกจิ  

มีโอกาสเกิดผลประโยชน์ปานกลาง มีการกระจายรายไดท่ี้ดีข้ึน  เกิดช่อง
ทางการหารายไดจ้ านวนมากข้ึน มีความตอ้งการแรงงานท่ีมากข้ึน เกิดอาชีพ
ใหม่เพ่ิมข้ึน มีระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ แต่
ยงัคงมีพ้ืนท่ีส่วนนอ้ยท่ียงัขาดแคลน 

ด้านสังคม  

มีโอกาสเกิดผลประโยชน์ปานกลาง มีการอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณีท่ีดี
งามของทอ้งถ่ิน การไดรั้บบริการสุขภาพอยา่งทัว่ถึงและเพียงพอ การไดรั้บ
การศึกษาอย่างทัว่ถึงในบางพ้ืนท่ี  มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น
เท่าท่ีควร  ปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงในพ้ืนท่ียงัมีอยูบ่า้งเล็กนอ้ย  
และประชาชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในท้องถ่ิน
เท่าท่ีควร 

ด้านส่ิงแวดล้อม 

มีโอกาสเกิดผลประโยชน์ปานกลาง  มีการปล่อยน ้ าเสียลงสู่แหล่งน ้ า
ธรรมชาติในปริมาณท่ีน้อยลง มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสาร
มลพิษทางอากาศในปริมาณท่ีน้อยลง  มีการศึกษาลกัษณะทางโครงสร้าง
ทางธรณีวิทยาและอุทกธรณีถึงความเส่ียงและความเหมาะสมในพ้ืนท่ี
พอสมควร มีตวัเร่งให้เกิดการชะลา้งพงัทลายของดินเล็กน้อยและมีการใช้
ประโยชน์จากท่ีดินอย่างเหมาะสมเท่าท่ีควร เกิดการเปล่ียนแปลงแหล่ง
อาหารและแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสตัวป่์าและสตัวน์ ้ าเกิดระบบนิเวศทั้งทางบก
และทางน ้ าสร้างความอุดมสมบูรณ์ต่อระบบนิเวศเท่าท่ีควร มีการบริหาร
จดัการขยะท่ีเป็นระบบมากข้ึน มีการจดัหาสถานท่ีก าจดัขยะและปรับปรุง
ระบบการจดัเก็บขยะมูลฝอย ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงปริมาณขยะท่ีนอ้ย  
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 

ขนาดและทิศทาง
ผลกระทบ 

ค่า
คะแนน 

ค าจ ากดัความ 

  ลงพอสมควร ปัญหาทางดา้นการบดบงัทศันียภาพและภาวะมลทศัน์รวมทั้ง
มลภาวะทางเสียงและการสัน่สะเทือนลดนอ้ยลงพอสมควร  

ผลกระทบเชิงบวก
ระดบันอ้ย 

+1 

ด้านเศรษฐกจิ  

มีโอกาสเกิดผลประโยชน์นอ้ย มีการกระจายรายไดท่ี้ดีข้ึนเพียงเล็กนอ้ย  เกิด
ช่องทางการหารายไดม้ากข้ึนเพียงเลก็นอ้ย มีความตอ้งการแรงงานท่ีมากข้ึน
เพียงเล็กน้อย เกิดอาชีพใหม่บ้างเล็กน้อย  มีระบบสาธารณูปโภคและส่ิง
อ านวยความสะดวกท่ีสะดวกและเพียงพอในบางพ้ืนท่ี 

ด้านสังคม  

มีโอกาสเกิดผลประโยชน์นอ้ย มีการอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีท่ีดีงามของ
ทอ้งถ่ินบา้งเลก็นอ้ย การไดรั้บบริการสุขภาพอยา่งทัว่ถึงและเพียงพอในบาง
พ้ืนท่ี การไดรั้บการศึกษาอย่างทัว่ถึงเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีความเจริญเขา้ถึงและ
พ้ืนท่ีไดรั้บการพฒันา  มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นเพียงเล็กนอ้ย  
ปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงในพ้ืนท่ียงัคงเกิดข้ึน  และประชาชนให้
ความร่วมมือและมีส่วนร่วมกบักิจกรรมในทอ้งถ่ินเพียงเลก็นอ้ย 

ด้านส่ิงแวดล้อม 

มีโอกาสเกิดผลประโยชน์นอ้ย มีการปล่อยน ้ าเสียลงสู่แหล่งน ้ าธรรมชาติใน
ปริมาณท่ีน้อยลงเพียงเล็กน้อย มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสาร
มลพิษทางอากาศในปริมาณท่ีนอ้ยลงเพียงเล็กนอ้ย  มีการศึกษาลกัษณะทาง
โครงสร้างทางธรณีวิทยาและอุทกธรณีถึงความเส่ียงและความเหมาะสมใน
พ้ืนท่ีเล็กน้อย มีตัวเร่งให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินและมีการใช้
ประโยชน์จากท่ีดินอยา่งเหมาะสมเพียงเล็กนอ้ย  เกิดการเปล่ียนแปลงแหล่ง
อาหารและแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์าและสัตวน์ ้ า แต่ยงัไม่เกิดระบบนิเวศ
ใหม่ทั้งทางบกและทางน ้ าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ เร่ิมมีการบริหารจดัการขยะ
ท่ีเป็นระบบ เร่ิมมีการจดัหาสถานท่ีก าจดัขยะและเร่ิมปรับปรุงระบบการ
จดัเก็บขยะมูลฝอย  ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงปริมาณขยะท่ีน้อยลงเพียง
เล็กน้อย  ปัญหาทางด้านการบดบังทัศนียภาพและภาวะมลทัศน์รวมทั้ ง
มลภาวะทางเสียงและการสัน่สะเทือนลดนอ้ยลงเพียงเลก็นอ้ย 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 

ขนาดและทิศทาง
ผลกระทบ 

ค่า
คะแนน 

ค าจ ากดัความ 

ไม่มีผลกระทบ 0 

ด้านเศรษฐกจิ  

ไม่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ต่อการกระจายรายได ้ช่องทางการหา
รายได้ ความต้องการแรงงาน และการ เ กิดอา ชีพใหม่  และระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ด้านสังคม  

ไม่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ต่อวฒันธรรมการและวิถีชีวิตของ
ประชาชน คุณภาพชีวิตของประชาชน และการมีส่วนร่วมและการกระจาย
อ านาจ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 

ไม่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ต่อทรัพยากรน ้ า  สภาพภูมิอากาศและ
คุณภาพอากาศ ธรณีวทิยาและอุทกธรณี ทรัพยากรดิน ระบบนิเวศทั้งทางบก
และทางน ้ า ขยะมูลฝอย เสียงและการสั่นสะเทือน และการบดบงัทศันียภาพ
และภาวะมลทศัน ์

ผลกระทบเชิงลบ
ระดบันอ้ย 

-1 

ด้านเศรษฐกจิ  

มีโอกาสเกิดผลกระทบต ่า เกิดการกระจายรายไดแ้ละช่องทางการหารายไดมี้
ความไม่มัน่คงเพียงเลก็นอ้ยและผนัแปรไปตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  
ความตอ้งการแรงงานและการเกิดอาชีพใหม่ลดนอ้ยลงเพียงเลก็นอ้ย ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวกยงัไม่เพียงพอและยงัไม่มีความ
เหมาะสมกบัพ้ืนท่ีในบางพ้ืนท่ี 

ด้านสังคม  

มีโอกาสเกิดผลกระทบต ่า มีการเปล่ียนแปลงลกัษณะของสังคมอย่างชา้ๆ 
เร่ิมมีวฒันธรรมใหม่ๆเกิดข้ึนในทอ้งถ่ิน การบริการสุขภาพและการศึกษา
เร่ิมไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ี เร่ิมมีความกงัวลต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึนเพียงเล็กน้อย  ปัญหา
อาชญากรรมและความรุนแรงในพ้ืนท่ีมีแนวโนม้ท่ีเพ่ิมมากข้ึนเพียงเล็กนอ้ย  
และความร่วมมือ การมีส่วนร่วมและปฏิสัมพนัธ์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน
เร่ิมลดนอ้ยลง  
ด้านส่ิงแวดล้อม 

มีโอกาสเกิดผลกระทบต ่า มีการปล่อยน ้ าเสียลงสู่แหล่งน ้ าธรรมชาติใน 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 

ขนาดและทิศทาง
ผลกระทบ 

ค่า
คะแนน 

ค าจ ากดัความ 

  ปริมาณท่ีมากข้ึนเพียงเล็กน้อยมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสาร
มลพิษทางอากาศในปริมาณท่ีมากข้ึนลงเพียงเล็กน้อย  มีสารปนเป้ือนหรือ
กิจกรรมท่ีมีผลต่อโครงสร้างทางธรณีวทิยาและน ้ าใตดิ้นทั้งเร่ืองปริมาณและ
คุณภาพน ้ าเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนอ้ย  มีตวัเร่งให้เกิดการชะลา้งพงัทลายของดิน
เล็กนอ้ยและมีการใชป้ระโยชน์จากท่ีดินอยา่งไม่เหมาะสมเพียงเล็กน้อย  มี
การท าลายพ้ืนท่ีสีเขียวเล็กน้อย มีการท าลายระบบนิเวศท าให้แหล่งอาหาร
ของสตัวป่์าและสตัวน์ ้ าลดนอ้ยลงเพียงเล็กนอ้ย การบริหารจดัการขยะยงัไม่
เป็นระบบ มีระบบการจดัเก็บขยะมูลฝอยแต่ไม่มีการจดัหาสถานท่ีก าจดัขยะ  
ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงปริมาณขยะท่ีมากข้ึนเพียงเล็กนอ้ย เกิดการบดบงั
ทศันียภาพในทอ้งถ่ินเพียงเล็กน้อย มีการสร้างส่ิงปลูกสร้างท่ีแตกต่างจาก
สภาพแวดล้อมในพ้ืนท่ีเพียงเล็กน้อย และมีมลภาวะทางเสียงและการ
สัน่สะเทือนเกิดข้ึนเพียงเลก็นอ้ย 

ผลกระทบเชิงลบ
ระดบัปานกลาง 

-2 

ด้านเศรษฐกจิ  

มีโอกาสเกิดผลกระทบปานกลาง  การกระจายรายได้และช่องทางการหา
รายได้มีความไม่มั่นคงพอสมควรและผนัแปรไปตามสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ  ความตอ้งการแรงงานและการเกิดอาชีพใหม่ลดลงพอสมควร 
ระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวกยงัไม่เพียงพอและยงัไม่มี
ความเหมาะสมเกือบทุกพ้ืนท่ี 

ด้านสังคม  

มีโอกาสเกิดผลกระทบปานกลาง มีการเปล่ียนแปลงลกัษณะของสังคมท่ี
รวดเร็วข้ึน มีการน าวฒันธรรมใหม่ๆเขา้มาในทอ้งถ่ินมากยิ่งข้ึน วฒันธรรม
ดั้ งเดิมเร่ิมเลือนหายไปจากท้องถ่ิน การบริการสุขภาพและการศึกษาไม่
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี มีความกังวลต่อความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นมากข้ึนพอสมควร ปัญหาอาชญากรรมและ
ความรุนแรงในพ้ืนท่ีมีแนวโนม้ท่ีเพ่ิมมากข้ึน และความร่วมมือ การมีส่วน
ร่วมและปฏิสมัพนัธ์ของประชาชนในทอ้งถ่ินเร่ิมลดนอ้ยลงพอควร  
ด้านส่ิงแวดล้อม 

มีโอกาสเกิดผลกระทบปานกลาง มีการปล่อยน ้ าเสียลงสู่แหล่งน ้ าธรรมชาติ
ในปริมาณท่ีมากข้ึนพอสมควร มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสาร 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 

ขนาดและทิศทาง
ผลกระทบ 

ค่า
คะแนน 

ค าจ ากดัความ 

  มลพิษทางอากาศในปริมาณท่ีมากข้ึนพอสมควร มีสารปนเป้ือนหรือ
กิจกรรมท่ีมีผลต่อโครงสร้างทางธรณีวทิยาและน ้ าใตดิ้นทั้งเร่ืองปริมาณและ
คุณภาพน ้ าเพ่ิมข้ึนพอสมควร  มีตวัเร่งให้เกิดการชะลา้งพงัทลายของดิน
พอสมควรและมีการใชป้ระโยชน์จากท่ีดินอยา่งไม่เหมาะสมพอสมควร  มี
การท าลายพ้ืนท่ีสีเขียวมากข้ึน มีการท าลายระบบนิเวศท าให้แหล่งอาหาร
ของสัตวป่์าและสัตวน์ ้ าลดน้อยลงเท่าท่ีควร เร่ิมมีการท าลายระบบนิเวศใน
พ้ืนท่ี การบริหารจดัการขยะไม่เป็นระบบ รวมทั้งไม่มีระบบการจดัเก็บขยะ
มูลฝอยและไม่มีการจัดหาสถานท่ีก าจัดขยะ  ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ปริมาณขยะท่ีมากข้ึนพอสมควร เกิดการบดบังทัศนียภาพในท้องถ่ิน
พอสมควร มีการสร้างส่ิงปลูกสร้างท่ีแตกต่างจากสภาพแวดลอ้มในพ้ืนท่ี
พอสมควรและมีมลภาวะทางเสียงและการสัน่สะเทือนมากข้ึนพอสมควร 

ผลกระทบเชิงลบ
ระดบัมาก 

-3 

ด้านเศรษฐกจิ  

มีโอกาสเกิดผลกระทบสูง ไม่มีการกระจายรายไดแ้ละช่องทางการหารายได้
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี  ความตอ้งการแรงงานและการเกิดอาชีพใหม่ลดลงเป็นอยา่ง
มากหรือไม่มีความต้องการแรงงานและไม่มีการเกิดอาชีพใหม่ ระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวกยงัไม่เพียงพอและยงัไม่มีความ
เหมาะสมในทุกพ้ืนท่ี 

ด้านสังคม  

มีโอกาสเกิดผลกระทบสูง มีการเปล่ียนแปลงลกัษณะของสังคมท่ีรวดเร็ว
เป็นอยา่งมาก เกิดสงัคมในรูปแบบใหม่  วฒันธรรมใหม่หรือวฒันธรรมจาก
ต่างถ่ินเขา้มาในทอ้งถ่ินมากยิง่ข้ึนเป็นอยา่งมาก วฒันธรรมดั้งเดิมสูญหายไป
จากทอ้งถ่ิน การบริการสุขภาพและการศึกษาไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ
ของประชาชนในพ้ืนท่ีเป็นอยา่งมาก มีความกงัวลต่อความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์นมากข้ึนเป็นอยา่งมาก ปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงใน
พ้ืนท่ีมีแนวโนม้ท่ีเพ่ิมมากข้ึนเป็นอยา่งมาก และไม่มีความร่วมมือ การมีส่วน
ร่วมและปฏิสมัพนัธ์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน  
ด้านส่ิงแวดล้อม 

มีโอกาสเกิดผลกระทบสูง มีการปล่อยน ้ าเสียลงสู่แหล่งน ้ าธรรมชาติใน 

 



77 

 

 

 

ตารางที ่3.1 (ต่อ) 

ขนาดและทิศทาง
ผลกระทบ 

ค่า
คะแนน 

ค าจ ากดัความ 

  ปริมาณท่ีมากข้ึนเป็นอย่างมาก มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสาร
มลพิษทางอากาศในปริมาณท่ีมากข้ึนเป็นอย่างมาก มีสารปนเป้ือนหรือ
กิจกรรมท่ีมีผลต่อโครงสร้างทางธรณีวทิยาและน ้ าใตดิ้นทั้งเร่ืองปริมาณและ
คุณภาพน ้ าเพ่ิมข้ึนเป็นอยา่งมาก  มีตวัเร่งให้เกิดการชะลา้งพงัทลายของดิน
จ านวนมากและมีการใชป้ระโยชน์จากท่ีดินอยา่งไม่เหมาะสมเป็นอยา่งมาก  
มีการท าลายพ้ืนท่ีสีเขียวมากข้ึนเป็นอย่างมาก เกิดการท าลายระบบนิเวศใน
พ้ืนท่ีท าใหแ้หล่งอาหารของสตัวป่์าและสตัวน์ ้ าลดนอ้ยลงเป็นอยา่งมาก ไม่มี
ระบบการบริหารจัดการขยะระบบทั้ งการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสถานท่ี
ก าจัดขยะ  ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงปริมาณขยะท่ีมากข้ึนเป็นอย่างมาก 
เกิดการบดบงัทศันียภาพในทอ้งถ่ินเป็นอยา่งมาก มีการสร้างส่ิงปลูกสร้างท่ี
แตกต่างจากสภาพแวดล้อมในพ้ืนท่ีและมีมลภาวะทางเสียงและการ
สัน่สะเทือนมากข้ึนเป็นอยา่งมาก  

 

 

3.6.  การประเมินผลกระทบของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พเิศษ ด้วยเทคนิคกระบวนการวเิคราะห์ตามล าดับช้ัน (Analytical Hierarchy Process: AHP) 

การประเมินผลกระทบของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษดว้ย
เทคนิคกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดบัชั้น (AHP) จะพิจารณาจากผลการประเมินดว้ยวิธีวิเคราะห์
ทศันภาพ โดยน าทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์มาเปรียบเทียบกันระหว่างทางเลือกตามเกณฑ์ท่ีได้
ก าหนดไว ้โดยให้ค่าคะแนนผา่นการพิจารณาแบบจบัคู่ (Pairwise Comparison Analysis) โดยใช้
สูตรค านวณดงัแสดงในสมการ 

 

 

 

 



78 

 

 

 

    

n
n ci
i

w =i n
n ci
i



   

 

  เม่ือ  wi  คือ  ค่าน ้าหนกัของเกณฑ ์

   Ci คือ  ค่าคะแนนของเกณฑ ์

     i   คือ  เกณฑท่ี์ 

   n         คือ  จ านวนเกณฑท์ั้งหมด 

แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก Muneir, 2004: 148. 

       

ส าหรับการประเมินดว้ยเทคนิคกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดบัชั้นจะใช้คะแนนในการ
เปรียบเทียบความส าคญั (Pairwise Comparison Scale) ดงัแสดงในตารางท่ี 3.2 

 

ตารางที ่3.2 คะแนนในการเปรียบเทียบความส าคญั (Pairwise Comparison Scale) 

แหล่งทีม่า : Huzinigh and Virolijk, 1994: 6. 

 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

เท่ากนั (Equally Preferred) 1 

เท่ากนัถึงสูงกวา่ปานกลาง (Equally to Moderately) 2 

สูงกวา่ปานกลาง (Moderately Preferred) 3 

สูงกวา่ปานกลางถึงมาก (Moderately to Strongly) 4 

สูงกวา่มาก  (Strongly Preferred) 5 

สูงกวา่มากถึงมากๆ (Strongly to Very Strongly) 6 

สูงกวา่มากๆ (Very Strongly Preferred) 7 

สูงกวา่มากๆถึงมากท่ีสุด (Very Strongly to Extremely) 8 

สูงกวา่มากท่ีสุด (Extreme Preferred) 9 
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ส าหรับการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของขอ้มูล (Consistency) ซ่ึงบางคร้ังอาจไม่
สมเหตุสมผลหรือมีข้อผิดพลาด (Error) ในการแสดงความเห็น ความไม่สมเหตุสมผลหรือ
ขอ้ผิดพลาดเป็นส่ิงท่ีสามารถเกิดข้ึนได้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบเป็นคู่ จึงจ าเป็นต้องมีการ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้อมูล โดยการค านวณดัชนีความสมเหตุสมผลของข้อมูล 
(Consistency Index: CI) ถา้ CI > 0.1 แสดงวา่ขอ้มูลคะแนนความส าคญัท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบ
เป็นคู่ไม่สมเหตุสมผล (Huizingh and Vrolijk, 1994; Sahoo, 1998) โดยใชสู้ตรการค านวณค่า CI ดงั
สมการท่ีแสดง 

 

CI        =     
     

 

เม่ือ CI คือ ดชันีความสมเหตุสมผล (Consistency Index) 
 CR คือ สัดส่วนความสมเหตุสมผล (Consistency Ratio) 

 RI คือ ดชันีค่าสุ่มของความไม่สมเหตุสมผล (Random Inconsistency Index 

ในท่ีน้ี ค่า RI = 0.58) 

  

3.6.3 สรุปผลการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท่ีดี
ท่ีสุด จากการเปรียบเทียบทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละทางเลือก และน ามาจดัล าดบัความ
เหมาะสม   

 

3.7 การจัดท าข้อเสนอแนะ มาตรการ ส าหรับการป้องกันและบรรเทาผลกระทบด้าน
เศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

 

การจดัท าขอ้เสนอแนะ/มาตรการ ส าหรับการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล้อมท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดของ
ยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรี ซ่ึงเป็นไปตามหลักการน าเสนอ
หลกัการป้องกนัไวล่้วงหนา้ (Precautionary Principle) และเกิดความสมดุลทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม
และส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งขอ้เสนอแนะต่อภาครัฐ/องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ขอ้เสนอแนะต่อภาค
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ประชาชน และข้อเสนอแนะต่อภาคเอกชน ในการเตรียมพร้อมต่อการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนจาก
ยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรี 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั
กาญจนบุรี ไดด้ าเนินการศึกษาจากนั้นไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเป็นขอ้มูลปฐมภูมิท่ีไดจ้ากการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผูใ้ห้
ข้อมูลหลัก และการสังเกตการณ์ในพื้นท่ี ข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับ
ยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจงัหวดักาญจนบุรี และแผนพฒันาจงัหวดักาญจนบุรี 4 

ปี พ.ศ. 2557-พ.ศ. 2560 (ฉบบัทบทวน) ซ่ึงเป็นแผนพฒันาพื้นท่ีหลกัของจงัหวดักาญจนบุรี  รวมถึง
การก าหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ และน าขอ้มูลทั้งหมดมาประกอบในการประเมินทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวดักาญจนบุรี ผลการศึกษามี
รายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

 

4.1 การวเิคราะห์ศักยภาพและแผนพฒันาจังหวดักาญจนบุรี 4 ปี พ.ศ.2557-พ.ศ.2560 

 

 จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดักาญจนบุรี ไดส้รุปขอ้มูลการวิเคราะห์ศกัยภาพของจงัหวดักาญจนบุรี ดงัน้ี 

(ส านกังานจงัหวดักาญจนบุรี  กลุ่มงานยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั, 2556) 

4.1.1 จุดแข็ง 

จงัหวดักาญจนบุรีมีทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายทั้งแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ
แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและแหล่งท่องเท่ียวทางศาสนา 
รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพต่อการส่งเสริมและพฒันาเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จงัหวดักาญจนบุรีมีทรัพยากรแหล่งน ้ าธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ มีพลงังานไฟฟ้า
ส ารองท่ีมัน่คง มีเส้นทางการคมนาคมท่ีหลากหลาย เป็นแหล่งผลิตสินคา้การเกษตรท่ีสามารถแปร
รูปไปเป็นอาหารและพลงังานทดแทน จงัหวดักาญจนบุรีเป็นจงัหวดัชายแดนสามารถมีแรงงานต่าง
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ดา้วเขา้มาทดแทนแรงงานไทยท่ีขาดแคลนได ้มีจุดผ่านแดนชัว่คราว (ด่านเจดียส์ามองค์) และจุด
ผา่นแดนถาวร (บา้นพุน ้าร้อน) มีหน่วยงานการศึกษาทุกระดบัและสถานบริการสาธารณสุขกระจาย
ครอบคลุมทั้งจงัหวดั รวมทั้งมีหน่วยทหารขนาดใหญ่ท่ีพร้อมทั้งก าลงัพล อุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ี
จะช่วยสนับสนุนการพฒันาจงัหวดัในเร่ืองความมัน่คงตามแนวชายแดน และการช่วยเหลือใน
สถานการณ์ภยัพิบติั 

 

4.1.2 จุดอ่อน 

จงัหวดักาญจนบุรีมีจุดอ่อนในดา้นระบบชลประทานยงัไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี มีพื้นท่ีท่ีติด
ชายแดนท าให้เส่ียงต่อการเกิดปัญหาดา้นการผา่นขา้มแดน ลกัลอบกระท าผิดกฎหมาย และยากต่อ
การควบคุมดูแล ระบบขนส่งสาธารณะยงัไม่อ านวยความสะดวกเท่าท่ีควร ชุมชนยงัขาดการมีส่วน
ร่วมและได้รับผลประโยชน์อย่างจ ากัด มีปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดก่อให้เกิดความไม่
ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น จงัหวดักาญจนบุรีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีสาธารณะ พื้นท่ีหวงห้ามของ
รัฐ และท่ีราชพสัดุ ท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท าใหผู้อ้ยูอ่าศยัในพื้นท่ีดงักล่าวขาด
ความมัน่คงในชีวิต และการบริการดา้นสุขภาพในบางพื้นท่ียงัไม่มีคุณภาพและไม่ได้มาตรฐาน
เท่าท่ีควร 

 

4.1.3    โอกาส 

จงัหวดักาญจนบุรีได้รับการส่งเสริมการท่องเท่ียวจากนโยบายของรัฐ ท าให้กระแสการ
ท่องเท่ียวมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน รวมทั้งมีแนวโน้มเร่ืองการบริโภคสินคา้และอาหารท่ีปลอดภยั 
ความต้องการพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนเพิ่มสูงข้ึน การก่อสร้างท่าเรือน ้ าลึกทวาย 
ก่อให้เกิดความตอ้งการดา้นบริการขนส่งสินคา้และการท่องเท่ียวเพิ่มสูงข้ึนนบัว่าเป็นโอกาสท่ีดี
ของธุรกิจบริการขนส่งและโลจิสติกส์ จงัหวดักาญจนบุรีไดรั้บอนุมติัให้ก่อสร้างมอเตอร์เวย ์ทาง
หลวงหมายเลข 81 (บางใหญ่) นนทบุรี – (หนองขาว) กาญจนบุรี ซ่ึงจะอ านวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเท่ียว รัฐบาลสนับสนุนให้จังหวดักาญจนบุรีเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในปี พ.ศ. 2559 

ก่อให้เกิดการหลัง่ไหลเขา้มาของการลงทุนทางดา้นอุตสาหกรรม ห้างสินคา้อุปโภคบริโภค ห้าง
สินคา้วสัดุก่อสร้าง และธุรกิจโลจิสติกส์ขา้มแดน รวมถึงการเปิดประตูเศรษฐกิจก่อให้เกิดการ
เติบโตและความตอ้งการทางการแพทยม์ากข้ึน 
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4.1.4 อุปสรรคและภัยคุกคาม 

จงัหวดักาญจนบุรีมีการบุกรุกของกลุ่มนายทุนเขา้ไปในพื้นท่ีตน้น ้ าเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ 
ส่งผลกระทบต่อการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีเป็นตน้น ้ าและแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ในบาง
พื้นท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีมลพิษส่งผลกระทบต่อชุมชนและมีการลกัลอบน าขยะพิษนอกพื้น
ท่ีมาท้ิงในจงัหวดั อีกทั้งมีการท้ิงขยะตามบริเวณหุบเขาและพื้นท่ีสาธารณะและขาดการบริหาร
จัดการท่ีเหมาะสม มีภัยคุกคามจากโรคติดต่อท่ีมาพร้อมกับแรงงานต่างด้าว เน่ืองจากการ
ควบคุมดูแลยงัไม่ทัว่ถึง การใหข่้าวเร่ืองผลกระทบจากแผน่ดินไหวท่ีมีต่อเข่ือนท าให้เกิดผลกระทบ
ต่อการท่องเท่ียวและมีการลกัลอบน ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบา้นเขา้มาตามแนวชายแดน 

จากขอ้มูลการวิเคราะห์ศกัยภาพดา้นเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ของจงัหวดักาญจนบุรี ทางจงัหวดักาญจนบุรีจึงไดจ้ดัท าแผนพฒันาจงัหวดักาญจนบุรี 4 ปี พ.ศ. 
2557-พ.ศ. 2560 ซ่ึงไดก้ าหนดวิสัยทศัน์คือ “เมืองแห่งการท่องเท่ียว ศูนยก์ลางการคา้ตะวนัตกสู่
สากล สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุข” โดยไดก้ าหนดประเด็นยทุธศาสตร์ 3 ยทุธศาสตร์ 16 กลยทุธ์ ดงัน้ี 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมการเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและวิถี
วฒันธรรมชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 

ประกอบดว้ย 5 กลยทุธ์ คือ 

1) พฒันา ยกระดบั แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพใหไ้ดม้าตรฐานสากล 

2) ปรับปรุงการบริการและสาธารณูปโภคพื้นฐานในแหล่งท่องเท่ียว 

3) ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มผา่นเร่ืองราวดา้นการท่องเท่ียว 

4) ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ 

5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนด้านการอนุรักษ์และพัฒนาการ
ท่องเท่ียว 

 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและพฒันาการคา้การลงทุน 

ประกอบดว้ย 5 กลยทุธ์ คือ 

1) เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ 

2)  ส่งเสริมและพฒันาพื้นท่ีรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

3) ส่งเสริมการพฒันาผูป้ระกอบการและแรงงานวิชาชีพ เพื่อรองรับธุรกิจการคา้สู่
สากล 
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4) ส่งเสริมการสร้างความสัมพนัธ์และการคา้กบักลุ่มประเทศลุ่มแม่น ้ าโขง (GMS) 
และประเทศอ่ืนๆ 

5) การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อนรองรับการคา้สู่สากล 

 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
ประกอบดว้ย 6 กลยทุธ์ คือ 

1) ส่งเสริมการบริโภค จ าหน่าย และผลิตอาหารปลอดภยัในทุกระดบั 

2) ส่งเสริมความมั่นคงและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวอ าเภอ
ชายแดน 

3) ส่งเสริมความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

4) ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีสะอาดในทุกชุมชนของจงัหวดั 

5) ส่งเสริมวถีิชิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

6) ส่งเสริมพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและการเข้าถึงบริการสาธารณสุขท่ีได้
มาตรฐาน 

จากแผนพฒันาจงัหวดักาญจนบุรี 4 ปี พ.ศ. 2557- พ.ศ. 2560 ประกอบไปดว้ยโครงการ
ต่างๆ ท่ีทางจงัหวดัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งระดบักระทรวง กรม และระดบัทอ้งถ่ินไดก้ าหนด
ข้ึน เน่ืองจากโครงการในปีงบประมาณ 2557 และปีงบประมาณ 2558 ได้มีการด าเนินการไป
เรียบร้อยแล้ว จึงได้น าเสนอโครงการท่ีทางจังหวดักาญจนบุรีและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะ
ด าเนินการในปีงบประมาณ 2559 และปีงบประมาณ 2560  ดงัตารางท่ี 4.1  
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ตารางที ่4.1 โครงการตามแผนพฒันาจงัหวดักาญจนบุรี 4 ปี พ.ศ. 2557- พ.ศ. 2560 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  1

ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ ป็ น
ศู น ย์ ก ล า ง ก า ร
ท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมและ
วิถีว ัฒนธรรมชุมชน
อยา่งย ัง่ยนื 

1. พัฒนา ยกระดับ แหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพให้ได้
มาตรฐานสากล 

2. ปรับปรุงการบริการและ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานใน
แหล่งท่องเท่ียว 

3. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ส ร้ า ง
มูลค่าเพ่ิมผ่านเร่ืองราวดา้น
การท่องเท่ียว 

4. ส่งเสริมการตลาดและ
การประชาสมัพนัธ ์

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนดา้นการ
อนุ รั กษ์แ ละพัฒ นาการ
ท่องเท่ียว 

โครงการของจงัหวดั 

- โครงการพัฒนากลยุทธ์การจัดการท่องเท่ียว
ชายแดนจังหวดักาญจนบุรีแบบมีส่วนร่วมของพหุ
ภาคีเพ่ือรองรับการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน ้ า
ร้อน-ทวาย 

- โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์วิถี
วฒันธรรมส าหรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติ 

- โครงการปรับปรุงแผนแม่บทการพัฒนาการ
จดัการท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรี 

- โครงการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรี 

- โครงการสวนสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้า
กลัยานิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

- โครงการการส่งเสริมการผลิตกาแฟอินทรียรั์กษา
ป่าเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติราษฎร 

- โครงการส่งเสริมปลูกอินทผาลัมระบบเกษตร
อินทรีย ์

- โครงการประชาสัมพัน ธ์ เ พ่ือ ส่ง เส ริมการ
ท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรี 

- โครงการพฒันาบุคลากรดา้นการท่องเท่ียวจงัหวดั
กาญจนบุรี 

- โครงการศูนย์การเรียนรู้ชาวไทย มอญ รามัญ 
อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 

- โครงการพฒันาคุณภาพการบริการแพทย์แผน
ไทยเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

- โครงการพฒันาส่วนไมด้อกไมห้อมไทยเพ่ือการ
ท่องเท่ียว 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ)  
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  1

ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ ป็ น
ศู น ย์ ก ล า ง ก า ร
ท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมและ
วิถีว ัฒนธรรมชุมชน
อยา่งย ัง่ยนื (ต่อ) 

1. พัฒนา ยกระดับ แหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพให้ได้
มาตรฐานสากล 

2. ปรับปรุงการบริการและ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานใน
แหล่งท่องเท่ียว 

3. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ส ร้ า ง
มูลค่าเพ่ิมผ่านเร่ืองราวดา้น
การท่องเท่ียว 

4. ส่งเสริมการตลาดและ
การประชาสมัพนัธ ์

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนดา้นการ
อนุ รั กษ์แ ละพัฒ นาการ
ท่องเท่ียว 

โครงการของจงัหวดั 

- โครงการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติใน
อุทยานแห่งชาติจงัหวดักาญจนบุรี 

- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและส่ิงอ านวยความ
สะดวกแหล่งท่องเ ท่ียวท่ีมีความหลากหลายใน
จงัหวดักาญจนบุรี 

- โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวใหไ้ดม้าตรฐานสู่ประชาคมอาเซียน 

- โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดักาญจนบุรี 

- โครงการพัฒนาวัดเพ่ือส่งเสริมให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงศาสนา 

- โครงการยกระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ตน้แบบเป็นหมู่บา้นท่องเท่ียว 

- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบคมนาคมเพ่ือเขา้
สู่การท่องเท่ียวของจงัหวดักาญจนบุรี 

- โครงการสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับ
นกัท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรี 

- โครงการลานวฒันธรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช จงัหวดักาญจนบุรี 

- โครงการ ส่ง เ ส ริมการ ท่อง เ ท่ี ยวและ ฟ้ืน ฟู
วฒันธรรม “สามอตัลกัษณ์ สามชาติพนัธ์ุ” (ไทยทรง
ด า กระเหร่ียง และรามญั) จงัหวดักาญจนบุรี 

- โครงการพัฒนาทิศทางการสร้างอัตลักษณ์
ผลิตภณัฑแ์ละการตลาดการท่องเท่ียว 

- โครงการส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

- โครงการก่อสร้างสะพานวฒันธรรมแม่น ้ าแคว
นอ้ยเพ่ือใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนื 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ)  
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  1 

ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ ป็ น
ศู น ย์ ก ล า ง ก า ร
ท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมและ
วิถีว ัฒนธรรมชุมชน
อยา่งย ัง่ยนื (ต่อ) 
 

1. พัฒนา ยกระดับ แหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพให้ได้
มาตรฐานสากล 

2. ปรับปรุงการบริการและ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานใน
แหล่งท่องเท่ียว 

3. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ส ร้ า ง
มูลค่าเพ่ิมผ่านเร่ืองราวดา้น
การท่องเท่ียว 

4. ส่งเสริมการตลาดและ
การประชาสมัพนัธ ์

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนดา้นการ
อนุ รั กษ์แ ละพัฒ นาการ
ท่องเท่ียว 

 

โครงการของจงัหวดั 

- โครงการผลไมสื้บสานประเพณีลานบ้าน ลาน
วฒันธรรม 

- โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ภู มิ ทัศ น์ บ ริ เ ว ณ น ้ า ต ก           
ไทรโยคนอ้ย 

- โค ร ง การ แ ข่ ง ขัน เ รื อ ย าวป ร ะ เ พณี ชิ ง ถ้วย
พระราชทานในช่วงเทศกาออกพรรษา 

- โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์หลวงพ่อนิลประทาน
พรเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว 

- โครงการปรับปรุงภูมิทศันเ์ข่ือนป้องกนัตล่ิงแม่น ้า
แควใหญ่ 

- โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง เ ข่ื อ น ป้ อ ง กั น ต ล่ิ ง
สวนสาธารณะแหล่งท่องเท่ียวแม่น ้ าแควใหญ่ 

- โครงการปรับปรุงและก่อสร้างสวนสาธารณะ
หนองบวัแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ริมแม่น ้ าแควใหญ่ 

- โครงการแก้ไขปัญหาน ้ าเสียบริเวณเชิงสะพาน
สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร เพ่ือส่งเสริมการ
พฒันาแหล่งท่องเท่ียว 

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อสร้างร้ัวรอบพระ
เจดียมุ์นีกาญจน์ วดัถ ้ามุนี (วดัถ ้าฤาษี) 
- โครงการเพ่ิมศกัยภาพการท่องเท่ียวเพ่ือยกระดบั
คุณภาพชีวติของประชาชนอ าเภอพนมทวน 

- โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการคัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยจาก
ชุมชน จงัหวดักาญจนบุรี 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ)  
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  1 

ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ ป็ น
ศู น ย์ ก ล า ง ก า ร
ท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมและ
วิถีว ัฒนธรรมชุมชน
อยา่งย ัง่ยนื (ต่อ) 
 

1. พัฒนา ยกระดับ แหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพให้ได้
มาตรฐานสากล 

2. ปรับปรุงการบริการและ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานใน
แหล่งท่องเท่ียว 

3. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ส ร้ า ง
มูลค่าเพ่ิมผ่านเร่ืองราวดา้น
การท่องเท่ียว 

4. ส่งเสริมการตลาดและ
การประชาสมัพนัธ ์

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนดา้นการ
อนุ รั กษ์แ ละพัฒ นาการ
ท่องเท่ียว 

โครงการของกระทรวง กรม 

- โครงการก่อสร้างศูนย์บริการข้อมูลท่องเท่ียว
ให้แ ก่  นัก ท่อง เ ท่ี ยว  อ า เภอศ รีสวัส ด์ิ  จังหวัด
กาญจนบุรี 

- โครงการก่อสร้างศูนย์บริการข้อมูลท่องเท่ียว
ให้แก่ นักท่องเท่ียว อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวดั
กาญจนบุรี 

- โครงการพฒันาระบบเพ่ือแนะน าแหล่งท่องเท่ียว
ภายในจงัหวดักาญจนบุรีแบบ real time  

- โครงการปรับปรุงและพัฒนาส่ิงอ านวยความ
สะดวกแหล่งท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติเขาแหลม 
อ าเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 

- โครงการปรับปรุงถนนลาดยางจอดรถและพฒันา
ส่ิงอ านวยความสะดวกแหล่งท่องเ ท่ียวอุทยาน
แห่งชาติเขาแหลม อ.สงัขละบุรี จ.กาญจนบุรี 

- โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
สะพานข้ามแม่น ้ าแคว (ฝ่ังขวา) อ.เมืองกาญจนบุรี   
จ.กาญจนบุรี 

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพฒันาส่ิงอ านวย
ความสะดวกแหล่งท่องเท่ียวบริเวณสะพานอุตตมา
นุสรณ์ (สะพานมอญ) อุทยานแห่งชาติเขาแหลม 
อ.สงัขละบุรี จ.กาญจนบุรี 

- โครงการปรับปรุงและพัฒนาส่ิงอ านวยความ
สะดวกบริเวณจุดชมวิวป้อมป่ี อุทยานแห่งชาติเขา
แหลม อ.สงัขละบุรี จ.กาญจนบุรี 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ)  
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  1 

ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ ป็ น
ศู น ย์ ก ล า ง ก า ร
ท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมและ
วิถีว ัฒนธรรมชุมชน
อยา่งย ัง่ยนื (ต่อ) 
 

1. พัฒนา ยกระดับ แหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพให้ได้
มาตรฐานสากล 

2. ปรับปรุงการบริการและ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานใน
แหล่งท่องเท่ียว 

3. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ส ร้ า ง
มูลค่าเพ่ิมผ่านเร่ืองราวดา้น
การท่องเท่ียว 

4. ส่งเสริมการตลาดและ
การประชาสมัพนัธ ์

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนดา้นการ
อนุ รั กษ์แ ละพัฒ นาการ
ท่องเท่ียว 

 

โครงการของกระทรวง กรม 

- โครงการออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือการ
พฒันาแหล่งท่องเท่ียวต้นแบบท่ีมีศักยภาพสมเด็จ
พระญาณสงัวร อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 

- โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
แหล่งท่องเท่ียวห้วยเขย่ง อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ 
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

- โครงการพัฒนาบุคลากรด้านมาตรฐานการ
ท่องเท่ียวเชิงปฏิบติัการ 

- โครงการภาษาพาเท่ียวเก็บเก่ียวประสบการณ์ 

- โครงการก่อสร้างเส้นทางจกัรยาน/สาย กจ.4018 

แยก ทล.3343 0 ถ ้าละวา้ 

- โครงการปรับปรุงเส้นทางเข้าแหล่งท่องเท่ียว/
สาย กจ.6093 น ้าตกหว้ยแม่ขม้ิน-บา้นภูเตย 

- โครงการปรับปรุงเส้นทางเข้าแหล่งท่องเท่ียว/
สาย กจ.3091 แยก ทล.323 บา้นปากเหมือง 

- โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพค่ายเยาวชน
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ 

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในอุทยาน
แห่งชาติทองผาภูมิ 

- โครงการก่อสร้างจุดชมวิวทิวทัศน์ อุทยาน
แห่งชาติทองผาภูมิ 

- โครงการก่อสร้างบา้นพกันกัท่องเท่ียว บริเวณจุด
ชมววิป้อมป่ี อุทยานแห่งชาติเขาแหลม 

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ทางไป
น ้ าตกกระเตง็เจ็ง อุทยานแห่งชาติเขาแหลม 

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขา้ท่ี
ท าการอุทยานแห่งชาติเขาแหลม 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ)  
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  1 

ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ ป็ น
ศู น ย์ ก ล า ง ก า ร
ท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมและ
วิถีว ัฒนธรรมชุมชน
อยา่งย ัง่ยนื (ต่อ) 
 

1. พัฒนา ยกระดับ แหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพให้ได้
มาตรฐานสากล 

2. ปรับปรุงการบริการและ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานใน
แหล่งท่องเท่ียว 

3. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ส ร้ า ง
มูลค่าเพ่ิมผ่านเร่ืองราวดา้น
การท่องเท่ียว 

4. ส่งเสริมการตลาดและ
การประชาสมัพนัธ ์

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนดา้นการ
อนุ รั กษ์แ ละพัฒ นาการ
ท่องเท่ียว 

 

โครงการของกระทรวง กรม 

- โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงเขา้อุทยาน
แห่งชาติไทรโยค 

- โครงการปรับปรุงเส้นทางบริการนักท่องเท่ียว
บริเวณทางเขา้-ออก ลานจอดรถและบริเวณลานกาง
เตน็ท ์

- โครงการก่อสร้างห้องอาบน ้ าพุน ้ าร้อน จ านวน 1 

ห้อง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และติดตั้ งป้ายส่ือ
ความหมาย 

- โครงการก่อสร้างด่านตรวจเก็บเงิน พร้อมหอ้งพกั
และหอ้งน ้ าส าหรับนกัท่องเท่ียว 

- โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ จ านวน 1 

หลงัพร้อมปรับปรุงภูมิทศัน์และทางเดินลงบา้นพกั
หลงพนาและกลางดง 

- โครงการก่อสร้างอาคารเยาวชน พร้อมอุปกรณ์ 
ณอุทยานแห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์ 

- โครงการก่อสร้างศูนยอ์บรมเผยแพร่ความรู้เร่ือง
ไฟป่าเพ่ืออนุรักษป้์องกนั ในพ้ืนท่ีจงัหวดั 

- โครงการก่อสร้างบา้นพกัท่องเท่ียว ในเขตบริการ
ของอุทยานแห่งชาติเอราวณั 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ)  
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  1 

ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ ป็ น
ศู น ย์ ก ล า ง ก า ร
ท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมและ
วิถีว ัฒนธรรมชุมชน
อยา่งย ัง่ยนื (ต่อ) 
 

1.พัฒนา ยกระดับ แหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพให้ได้
มาตรฐานสากล 

2. ปรับปรุงการบริการและ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานใน
แหล่งท่องเท่ียว 

3. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ส ร้ า ง
มูลค่าเพ่ิมผ่านเร่ืองราวดา้น
การท่องเท่ียว 

4. ส่งเสริมการตลาดและ
การประชาสมัพนัธ ์

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนดา้นการ
อนุ รั กษ์แ ละพัฒ นาการ
ท่องเท่ียว 

 

โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

- โครงการพฒันาขีดความสามารถดา้นการจดัการ
เพ่ือการพฒันาดา้นการท่องเท่ียว 

- โครงการส่งเสริมการขายและพฒันาการตลาดการ
ท่องเท่ียว 

- โครงการก่อสร้างสะพานวฒันธรรมข้ามแม่น ้ า
แควนอ้ย หมู่ 1 ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ 

- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์
ติกส์ คอนกรีตหมู่ 7 บา้นหนองเจริญสุข ต าบลสระ
ลงเรือเช่ือมหมู่ 5 บา้นนาใหม่ ต าบลวงัไผ่ อ าเภอ
หว้ยกระเจา 

- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์
ติกส์ คอนกรีตหมู่ 3 บา้นห้วยยาง ต าบลสระลงเรือ 
เช่ือมหมู่ 4 บา้นโป่งไหม ต าบลหนองประดู่อ าเภอ
เลาขวญั 

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบ้าน
หนองไผ่ ม. 6 ต.หนองไผ่ เ พ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว  

โครงการความร่วมมอืกบัภาคเอกชน 

- โครงการสร้างความปลอดภยัแก่นักท่องเท่ียวใน
แหล่งท่องเท่ียวแพ 

- โครงการแกไ้ขปัญหาดา้นมลพิษทางเสียงจากแพ
ท่องเท่ียว 

- โครงการวนัพระบิดาแห่งการคา้ไทย 

 

 

 

 

 



92 

 

 

 

ตารางที ่4.1 (ต่อ)  
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  2 

ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
พัฒ น า ก า ร ค้ า ก า ร
ลงทุน 

1. เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ระบบโลจิสติกส์ 

2. ส่งเสริมและพฒันาพ้ืนท่ี
รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

3. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒ น า
ผูป้ระกอบการและแรงงาน
วิชาชีพ เพ่ือรองรับธุรกิจ
การคา้สู่สากล 

4. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ส ร้ า ง
ความสมัพนัธ์และการคา้กบั
กลุ่มประเทศลุ่มแม่น ้ าโขง 
(GMS) และประเทศอ่ืนๆ 

5. การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือนรองรับการคา้
สู่สากล 

 

โครงการของจงัหวดั 

-  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการเชิง
ธุรกิจใหก้บัผูป้ระกอบการ OTOP  

- โครงการส่งเสริมการคา้และเช่ือมโยงเศรษฐกิจ
อาเซียน + 6 

- โครงการพฒันาระบบการขนส่งสินคา้การเกษตร
และเกษตรอุตสาหกรรม 

- โครงการส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้า
การเกษตร 

- โครงการส่งเสริมความรู้และเพ่ิมขีดความสามารถ
ประชาชนเพ่ือรองรับเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและเปิด
เสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- โครงการออกหน่วยให้บริการประชาชนเคล่ือนท่ี
เร็วเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

- โครงการส่งเสริมการจัดการตลาดนัดการค้า
ชายแดนบริเวณบา้นพระเจดียส์ามองค ์อ.สงัขละบุรี 

- โครงการส่งเสริมการแสดงสินคา้และผลิตภณัฑ์
ของจงัหวดักาญจนบุรีชายแดน บา้นพนุ ้ าร้อน 

- โครงการส่งเสริมศกัยภาพผูป้ระกอบการ SMEs 

ของจงัหวดักาญจนบุรี เพ่ือเขา้สู่ AEC  

- โครงการพัฒนาแหล่งน ้ าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร 

- โครงการพฒันาศักยภาพสินค้าประมงท่ีน าเข้า
ทางด่วนชายแดนจงัหวดักาญจนบุรี 

โครงการของกระทรวง กรม 

- โครงการขุดลอกล าภาชีพร้อมป้องกันตล่ิงด้วย 
Gablon 

- โครงการขยายท่อส่งน ้ าเพ่ือการเกษตรเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือการส่งออก 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ)  
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  2 

ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
พัฒ น า ก า ร ค้ า ก า ร
ลงทุน (ต่อ) 

1. เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ระบบโลจิสติกส์ 

2. ส่งเสริมและพฒันาพ้ืนท่ี
รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

3. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒ น า
ผูป้ระกอบการและแรงงาน
วิชาชีพ เพ่ือรองรับธุรกิจ
การคา้สู่สากล 

4. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์และการค้า
กับกลุ่มประเทศลุ่มแม่น ้ า
โขง (GMS) และประเทศ
อ่ืนๆ 

5. การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือนรองรับการคา้
สู่สากล 

 

โครงการของกระทรวง กรม 

-  โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน ้ าบริเวณห้วย
สะพาน-หลุมหิน-หว้ยดว้น-นาพระยา ต.หนองโรง อ.
พนมทวน 

- โครงการสถานีสูบน ้ าดว้ยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง
น ้ าอุทยาน 9 ทพั 1 ส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรเพ่ือ
การส่งออก ต.ช่องสะเดา 

- โครงการสถานีสูบน ้ าดว้ยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง
น ้ าอุทยาน 9 ทพั 2 ส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรเพ่ือ
การส่งออก ต.ช่องสะเดา 

- โครงการเพ่ิมศกัยภาพการคา้ชายแดน/ปรับปรุง
เสน้ทางสายบา้นหว้ยน ้ าขาว-บา้นทุ่งเจดีย ์

- โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนชายแดนพระเจดีย์
สามองคอ์ าเภอสงัขละบุรี 

- โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนชายแดนองค์การ
บริหารส่วนต าบลบา้นเก่า ด่านน ้ าพุร้อน อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ระยะท่ี 3  

- โครงการพฒันาศูนย์ราชการชายแดนบ้านพุน ้ า
ร้อน 

- โครงการพฒันาพ้ืนท่ีชุมชนด่านชายแดนบ้านพุ
น ้ าร้อน 

- โครงการพฒันาพ้ืนท่ีเฉพาะเทศบาล 

- โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3209 ตอน
ควบคุม 0102 กม.4+000 0 กม. 13+200 

- โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3455 ตอน
ควบคุม 0100 กม.0+000 0 กม. 17+000 

- โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3305 ตอน
ควบคุม 0102 กม.7+555 0 กม. 9+616 

- โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3209 ตอน
ควบคุม 0100 กม.29+000 0 กม. 30+800 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ)  
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  2 

ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
พัฒ น า ก า ร ค้ า ก า ร
ลงทุน (ต่อ) 

1. เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ระบบโลจิสติกส์ 

2. ส่งเสริมและพฒันาพ้ืนท่ี
รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

3. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒ น า
ผูป้ระกอบการและแรงงาน
วิชาชีพ เพ่ือรองรับธุรกิจ
การคา้สู่สากล 

4. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์และการค้า
กับกลุ่มประเทศลุ่มแม่น ้ า
โขง (GMS) และประเทศ
อ่ืนๆ 

5. การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือนรองรับการคา้
สู่สากล 

โครงการของกระทรวง กรม 

-  โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3343 ตอน
ควบคุม 0100 กม.0+000 0 กม. 2+599 

- โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3453 ตอน
ควบคุม 0100 กม.17+200 0 กม. 21+000 

- โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3548 ตอน
ควบคุม 0100 กม.9+000 0 กม.12+000 

- โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 323 ตอน
ควบคุม 0202 กม.51+240 0 กม. 52+240 LT.,RT 

โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

- โครงการจดัท าผงัเมืองรวมจงัหวดักาญจนบุรี 

- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอน 
กรีต ม.13 บ.กรองฟ้าสาธุการ และ ม.11 บ.ทุ่งมงักะ 
หร่า ต.ห้วยกระเจา เ ช่ือมกับ ม. 9 บ.เขาเขียว             
ต.บ่อพลอย และ ม. 12 บ.เขาแหลม ต.หนองกุ่ม        
อ.บ่อพลอย 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ)  
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  3 

ส่ ง เ ส ริ ม ค วา ม เ ป็ น
เมืองน่าอยู ่

1. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร บ ริ โ ภ ค 
จ าหน่าย และผลิตอาหาร
ปลอดภยัในทุกระดบั 

2. ส่งเสริมความมั่นคงและ
พัฒนา คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนตามแนวอ าเภอ
ชายแดน 

3. ส่งเสริมความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์น 

4. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ส ร้ า ง
สภาพแวดลอ้มท่ีสะอาดใน
ทุกชุมชนของจงัหวดั 

5. ส่งเสริมวิถีชิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

6. ส่ ง เ ส ริ ม พ ฤ ติ ก ร ร ม
ส่งเสริมสุขภาพและการ
เขา้ถึงบริการสาธารณสุขท่ี
ไดม้าตรฐาน 

 

โครงการของจงัหวดั 

- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการรักษาความ
ป ล อ ด ภัย อ า น วย ค ว า ม สะ ด ว กป ล อ ด ภัย แ ก่
นกัท่องเท่ียวและบุคคลส าคญั 

- โครงการปรับปรุงศูนยก์ารเรียนรู้ค่ายสุรสีห์ตาม
แนวพระราชปรัชญา 

- โครงการสถานีสูบน ้ าดว้ยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง
น ้ าบา้นแก่งระเบิดส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรท่ี
ปลอดภยั ต.วงักระแจะ 

- โครงการบริหารจดัการน ้ าจงัหวดักาญจนบุรี 

- โครงการแกปั้ญหาภยัแลง้อ าเภอหว้ยกระเจา 

- โครงการ “เมืองกาญจน์ เมืองแห่งวถีิพอเพียง” 

- โครงการเ พ่ิมประสิทธิภาพด้านความมั่นคง
จงัหวดักาญจนบุรี 

- โครงการเฉลิมพระเกียรติส่งเสริมพฒันาคุณภาพ
แบบยัง่ยนืในโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดนจงัหวดั
กาญจนบุรี 

- โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพเกษตรกรผูน้ า
เกษตรอินทรีย ์

- โครงการจุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน 

- โครงการส่งเสริมการปลูกบุกเพ่ือการอนุรักษแ์ละ
ฟ้ืนฟปู่า 

- โครงการส่งเสริมการปลูกอินทผาลมัระบบเกษตร
อินทรีย ์

- โครงการปรับปรุงบ ารุงดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตขา้วโพดหวาน และขา้วโพดฝักอ่อน 

- โครงการส่งเสริมและพฒันาเยาวชนเกษตร 

- โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวนัในโรงเรียน 
ตชด. 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ)  
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  3 

ส่ ง เ ส ริ ม ค วา ม เ ป็ น
เมืองน่าอยู ่(ต่อ) 

1. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร บ ริ โ ภ ค 
จ าหน่าย และผลิตอาหาร
ปลอดภยัในทุกระดบั 

2. ส่งเสริมความมัน่คงและ
พัฒนา คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนตามแนวอ าเภอ
ชายแดน 

3. ส่งเสริมความปลอดภัย
ในชีวติและทรัพยสิ์น 

4. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ส ร้ า ง
สภาพแวดลอ้มท่ีสะอาดใน
ทุกชุมชนของจงัหวดั 

5. ส่งเสริมวิถีชิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

6. ส่ ง เ ส ริ ม พ ฤ ติ ก ร ร ม
ส่งเสริมสุขภาพและการ
เขา้ถึงบริการสาธารณสุขท่ี
ไดม้าตรฐาน 

 

โครงการของจงัหวดั 

- โครงการส่งเสริมการน าพลงังานทดแทนมาใชใ้น
ครัวเรือนและกระบวนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน/กลุ่มเกษตรกร 

- โครงการส่งเสริมพฒันาอาชีพเกษตรกรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

- โครงการเสริมสร้างความเขม้แข็งกลุ่มเกษตรกร
เพ่ือการปรับโครงสร้างการผลิตสินคา้เกษตรให้ได้
มาตรฐานเพ่ือการแข่งขนัในประชาคมอาเซียน 

- โครงการค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรม “ค่ายชีวิต
ใหม่”ส าหรับผูเ้ขา้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยา
เสพติดในระบบบงัคบับ าบดั 

- โครงการส่งเสริมและพฒันามาตรฐานผลิตภณัฑ์
ประมงเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

- โ ค ร ง กา ร เ พ่ิม ผ ล ผ ลิ ต ป ล า ยี่ สกใ น จัง ห วัด
กาญจนบุรี 

- โครงการส่งเสริมการเล้ียงปลาดุกในบ่อวงปูนเพ่ือ
ยงัชีพ 

- โครงการพัฒนาระบบการผลิตและแปรรูป
ผลิตภณัฑส์ตัวป์ลอดภยั 

- โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมการผลิตกระบือ
พนัธ์ุดีจงัหวดักาญจนบุรี 

- โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตวเ์พ่ือลด
ต้นทุนการผลิตและสนับสนุนระบบสหกรณ์
จงัหวดักาญจนบุรี 

- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขา้วหอมนิล
แบบเกษตรอินทรีย ์

- โครงการส่ง เสริมพัฒนาสหกรณ์และก ลุ่ม
เกษตรกรผลิตผลไมเ้พ่ือการส่งออก 

- โครงการอาหารปลอดภยัจงัหวดักาญจนบุรี 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ)  
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  3 

ส่ ง เ ส ริ ม ค วา ม เ ป็ น
เมืองน่าอยู ่(ต่อ) 

1. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร บ ริ โ ภ ค 
จ าหน่าย และผลิตอาหาร
ปลอดภยัในทุกระดบั 

2. ส่งเสริมความมัน่คงและ
พัฒนา คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนตามแนวอ าเภอ
ชายแดน 

3. ส่งเสริมความปลอดภัย
ในชีวติและทรัพยสิ์น 

4. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ส ร้ า ง
สภาพแวดลอ้มท่ีสะอาดใน
ทุกชุมชนของจงัหวดั 

5. ส่งเสริมวิถีชิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

6. ส่ ง เ ส ริ ม พ ฤ ติ ก ร ร ม
ส่งเสริมสุขภาพและการ
เขา้ถึงบริการสาธารณสุขท่ี
ไดม้าตรฐาน 

 

โครงการของจงัหวดั 

- โครงการบูรณาการงานอนามยัส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั
กาญจนบุรี 

- โครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือป้องกัน
โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง จงัหวดักาญจนบุรี 

- โครงการเยีย่มบา้น ใส่ใจ ส่งเสริมสุขภาพดว้ยการ
นวดไทย 

- โครงการพฒันาระบบการบ าบัดรักษาและการ
ดูแลผูเ้สพ ผูติ้ดยาเสพติดในจงัหวดักาญจนบุรี 

- โครงการหมู่บ้านชายแดนเข้มแข็งคู่ขนานเพ่ือ
ส่งเสริมการคา้ชายแดน 

- โครงการแกไ้ขปัญหาท่ีดินจงัหวดักาญจนบุรีแบบ
บูรณาการ 

- โครงการพัฒ นา อุปกรณ์ใน การให้บ ริการ
ประชาชนในโครงการกระจายความรู้สู่ชุมชนดา้น 
ICT 

- โครงการพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสู่การคา้และ
การท่องเท่ียว 

- โครงการส่งเสริมการปลูกขา้วคุณภาพดีเพ่ือแปร
รูปจ าหน่าย 

- โครงการผลิตสินค้าเกษตรตามแนวทางเกษตร
อินทรีย ์

- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและส่งออก 

- โครงการบริหารจัดการระบบขนส่ง อ าเภอท่า
มะกา เพ่ือรองรับการพฒันาเมือง 

- โครงการพฒันาและอนุรักษ์แหล่งน ้ าอ าเภอท่า
มะกา 

- โครงการบริหารจดัการน ้ าเพ่ือการเกษตร 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ)  
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  3 

ส่ ง เ ส ริ ม ค วา ม เ ป็ น
เมืองน่าอยู ่(ต่อ) 

1. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร บ ริ โ ภ ค 
จ าหน่าย และผลิตอาหาร
ปลอดภยัในทุกระดบั 

2. ส่งเสริมความมัน่คงและ
พัฒนา คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนตามแนวอ าเภอ
ชายแดน 

3. ส่งเสริมความปลอดภัย
ในชีวติและทรัพยสิ์น 

4. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ส ร้ า ง
สภาพแวดลอ้มท่ีสะอาดใน
ทุกชุมชนของจงัหวดั 

5. ส่งเสริมวิถีชิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

6. ส่ ง เ ส ริ ม พ ฤ ติ ก ร ร ม
ส่งเสริมสุขภาพและการ
เขา้ถึงบริการสาธารณสุขท่ี
ไดม้าตรฐาน 

 

โครงการของจงัหวดั 

- โครงการพฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือส่งเสริมการบริโภค 
จ าหน่าย และผลิตอาหารปลอดภยั อ าเภอท่าม่วง 

- โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้ าเพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน 

- โครงการพฒันาและปรับปรุงเสน้ทางคมนาคมใน
พ้ืนท่ีอ าเภอท่าม่วง 

- โครงการถนนลาดยางแอสฟัสทติ์กส์คอนกรีตเพ่ือ
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

- โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอดัแน่นสายส านกั
สงฆพ์รุุ่งเรือง-ทุ่งฉาง 

- โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ภู มิ ทัศ น์ บ ริ เ ว ณ น ้ า ต ก            
ไทรโยคนอ้ย 

- โครงการเร่งพฒันาระบบบริหารจัดการน ้ าเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตรอ าเภอเลาขวญั 

- โครงการพัฒนาแหล่งน ้ าเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร อ าเภอหนองปรือ 

- โครงการพฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือส่งเสริมการบริโภค
จ าหน่ายและผลิตอาหารปลอดภัย อ าเภอห้วย
กระเจา 

- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบคมนาคมอ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี เพ่ือรองรับ AEC  

- โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงคจ์งัหวดั
กาญจนบุรี 

- โครงการบริหารจดัการน ้ าอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 

- โครงการบริหารจดัการน ้ าอ าเภอพนมทวน 

- โครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบคมนาคม
เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน อ าเภอพนม
ทวน 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ)  
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  3 

ส่ ง เ ส ริ ม ค วา ม เ ป็ น
เมืองน่าอยู ่(ต่อ) 

1. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร บ ริ โ ภ ค 
จ าหน่าย และผลิตอาหาร
ปลอดภยัในทุกระดบั 

2. ส่งเสริมความมัน่คงและ
พัฒนา คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนตามแนวอ าเภอ
ชายแดน 

3. ส่งเสริมความปลอดภัย
ในชีวติและทรัพยสิ์น 

4. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ส ร้ า ง
สภาพแวดลอ้มท่ีสะอาดใน
ทุกชุมชนของจงัหวดั 

5. ส่งเสริมวิถีชิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

6. ส่ ง เ ส ริ ม พ ฤ ติ ก ร ร ม
ส่งเสริมสุขภาพและการ
เขา้ถึงบริการสาธารณสุขท่ี
ไดม้าตรฐาน 

 

โครงการของจงัหวดั 

- โครงการอบรมประดิษฐ์ของท่ีระลึก-ของช าร่วย 
จากผา้และวสัดุเหลือใช ้

- โครงการปฏิรูปการศึกษาจงัหวดักาญจนบุรี 

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบ้าน
หนองไผ ่

- โครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมเพ่ือการขนส่ง
และการท่องเท่ียว 

- โครงการเ พ่ิมประสิทธิภาพด้านความมั่นคง
จงัหวดักาญจนบุรี 

โครงการของกระทรวง กรม 

- โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้ าล าตะเพินบนและ
ระบบผนัน ้ าเช่ือมโยงไปยงัอ่างเก็บน ้ าห้วยเทียน-

สระเก็บน ้ าหนองมะสงัข ์

- โครงการผนัน ้ าจากเข่ือนศรีนครินทร์ไปอ่างเก็บ
น ้ าหว้ยกระพร้อม 

- โครงการสถานีสูบน ้ าหนองขาว-หนองโรง จุดท่ี 
1 พร้อมระบบส่งน ้ า (ระยะ 2) ต.หนองขาว            
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 

- โครงการปรับปรุงระบบส่งน ้ าบา้นหนองแดง ถึง 
บ้ า น ห น อ ง กุ่ ม  ต . ห น อ ง กุ่ ม  อ . บ่ อ พ ล อ ย                   
จ.กาญจนบุรี 

- โครงการคันคลองส่งน ้ าสายท่าล้อ-อู่ทอง ต.
หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 

- โครงการคนัคลองส่งน ้ าสายท่าลอ้-อู่ทอง ต.สระ
ลงเรือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

- โครงการชลประทานเมืองกาญจนบุรี-พนมทวน 
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ(ก่อสร้างสถานีสูบน ้ า
บา้นหนองโรง 2 ระยะ 3) ต.หนองโรง อ.พนมทวน 
จ.กาญจนบุรี 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ)  
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  3 

ส่ ง เ ส ริ ม ค วา ม เ ป็ น
เมืองน่าอยู ่(ต่อ) 

1. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร บ ริ โ ภ ค 
จ าหน่าย และผลิตอาหาร
ปลอดภยัในทุกระดบั 

2. ส่งเสริมความมัน่คงและ
พัฒนา คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนตามแนวอ าเภอ
ชายแดน 

3. ส่งเสริมความปลอดภัย
ในชีวติและทรัพยสิ์น 

4. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ส ร้ า ง
สภาพแวดลอ้มท่ีสะอาดใน
ทุกชุมชนของจงัหวดั 

5. ส่งเสริมวิถีชิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

6. ส่ ง เ ส ริ ม พ ฤ ติ ก ร ร ม
ส่งเสริมสุขภาพและการ
เขา้ถึงบริการสาธารณสุขท่ี
ไดม้าตรฐาน 

 

โครงการของกระทรวง  กรม 

- โครงการระบบส่งน ้ าสถานีสูบน ้ าดว้ยไฟฟ้าบา้น
วงัเยน็ระยะ 3 ต.วงัเยน็ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

- โครงการระบบส่งน ้ าสถานีสูบน ้ าดว้ยไฟฟ้าบา้น
กองการสัตวแ์ละเกษตรกรรมท่ี 1 ระยะ 3 ต.เกาะ
ส าโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

- โครงการระบบส่งน ้ าฝายห้วยบ้องต้ี ต.บ้องต้ี      
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

- โครงการอ่างเก็บน ้ าห้วยแม่กระบาล ต.บ้านเก่า   
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

- โครงการอ่างเก็บน ้ าห้วยโพพา ต.บ้องต้ี อ.ไทร
โยค จ.กาญจนบุรี 

- โครงการสถานีสูบน ้ าดว้ยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง
น ้ าบ้านแก่งระเบิด ต.ว ังกระแจะ อ.ไทรโยค            
จ.กาญจนบุรี 

- โครงการสถานีสูบน ้ าดว้ยไฟฟ้าบา้นสระลงเรือ 2 

พร้อม ระบบส่งน ้ า(บ้านพุบอน) อนัเน่ืองมาจาก
พร ะ ร าชด า ริ  ต .สร ะ ล ง เ รื อ  อ .ห้ วย กร ะ เ จ า               
จ.กาญจนบุรี 

- โครงการสถานีสูบน ้ าดว้ยไฟฟ้าบ้านหนองสาม
พรานถึงบา้นท่าโป่งพร้อมระบบส่งน ้ า ต.วงัดง้ อ.
เมือง จ.กาญจนบุรี 

- โครงการสถานีสูบน ้ าดว้ยไฟฟ้าบา้นหนองแดงถึง
บา้นเขาแหลมพร้อมระบบส่งน ้ า ต.หนองกุ่ม อ.บ่อ
พลอย จ.กาญจนบุรี 

- โครงการระบบส่งน ้ าสถานีสูบน ้ าดว้ยไฟฟ้าบา้น
หนองแดง-บา้นเขาแหลม ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย 
จ.กาญจนบุรี 

- โครงการจดัหาแหล่งน ้ าสนบัสนุนโรงเรียน ตชด.
วจิิตรวทิยาคาร ต.ปิลอ๊ค อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ)  
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  3 

ส่ ง เ ส ริ ม ค วา ม เ ป็ น
เมืองน่าอยู ่(ต่อ) 

1. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร บ ริ โ ภ ค 
จ าหน่าย และผลิตอาหาร
ปลอดภยัในทุกระดบั 

2. ส่งเสริมความมัน่คงและ
พัฒนา คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนตามแนวอ าเภอ
ชายแดน 

3. ส่งเสริมความปลอดภัย
ในชีวติและทรัพยสิ์น 

4. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ส ร้ า ง
สภาพแวดลอ้มท่ีสะอาดใน
ทุกชุมชนของจงัหวดั 

5. ส่งเสริมวิถีชิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

6. ส่ ง เ ส ริ ม พ ฤ ติ ก ร ร ม
ส่งเสริมสุขภาพและการ
เขา้ถึงบริการสาธารณสุขท่ี
ไดม้าตรฐาน 

 

โครงการกระทรวง กรม 

- โครงการสถานีสูบน ้ าด้วยไฟฟ้าบ้านสระลงเรือ
(3) พร้อมระบบส่งน ้ า อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
ต.สระลงเรือ อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบุรี 

- โครงการจัดหาน ้ าสนับสนุนโรงเรียน ตชด.วดั
สุธาสินี ต.บอ้งต้ี อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

- โครงการอาคารป้องกันการกัดเซาะฝายทดน ้ า
บา้นยางสูง ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 

- โครงการพฒันาแหล่งน ้ าต าบลท่าเสา(แกม้ลิง)อนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค          
จ.กาญจนบุรี 

- โครงการอาคารบงัคบัน ้ าบา้นอ่างหิน 1 ต.วงัไผ ่  
อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบุรี 

- โครงการปรับปรุง ปตร.บา้นท่าพยอม ต.หนอง
ไผ.่ อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี 

- โครงการสถานีสูบน ้ าดว้ยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง
น ้ าวงัลาน 2 ส่งเสริมการผลิตเพ่ือการส่งออก         
ต.หนองหญา้ 

- โครงการสถานีสูบน ้ าดว้ยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง
น ้ าบา้นช่องกระเหร่ียงส่งเสริมการผลิตเพ่ือการออก 
ต.หนองหญา้ 

- โครงการสถานีสูบน ้ าดว้ยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง
น ้ าเขาช่องด่าน 2 ส่งเสริมการผลิตเพ่ือการออก     
ต.วงัดง้ 

- โครงการสถานีสูบน ้ าดว้ยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง
น ้ าเขาช่องด่าน 1 ส่งเสริมการผลิตเพ่ือการออก     
ต.วงัดง้ 

- โครงการแกม้ลิงเสริมสร้างประสิทธิภาพผลผลิต
การเกษตรเพ่ือการส่งออก 

- โครงการท่อส่งน ้ าอุปโภค-บริโภค 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ)  
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  3 

ส่ ง เ ส ริ ม ค วา ม เ ป็ น
เมืองน่าอยู ่(ต่อ) 

1. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร บ ริ โ ภ ค 
จ าหน่าย และผลิตอาหาร
ปลอดภยัในทุกระดบั 

2. ส่งเสริมความมัน่คงและ
พัฒนา คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนตามแนวอ าเภอ
ชายแดน 

3. ส่งเสริมความปลอดภัย
ในชีวติและทรัพยสิ์น 

4. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ส ร้ า ง
สภาพแวดลอ้มท่ีสะอาดใน
ทุกชุมชนของจงัหวดั 

5. ส่งเสริมวิถีชิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

6. ส่ ง เ ส ริ ม พ ฤ ติ ก ร ร ม
ส่งเสริมสุขภาพและการ
เขา้ถึงบริการสาธารณสุขท่ี
ไดม้าตรฐาน 

 

โครงการกระทรวง กรม 

- โครงการฟ้ืนฟู บูรณะแหล่งน ้ าเดิมป้องกันและ
แกไ้ขปัญหาภยัแลง้และอุทกภยั 

- โครงการป้องกันและลดผลกระทบจากน ้ าท่วม 
น ้ าป่า ไหลหลาก และคิดโคลนถล่ม 

- โครงการป้องกนัและลดผลกระทบจากภยัพิบัติ
ทางธรรมชาติในพ้ืนท่ีเส่ียงภยัและ โครงการฟ้ืนฟู
บูรณะส่ิงสาธารณะประโยชน์ในพ้ืนท่ีประสบภยั
พิบติั 

- ปรับปรุงทางระบายน ้ าและก่อสร้างป้องกนัตล่ิง
ล าภาชี 

- โครงการก่อสร้างถนนเดิม OVER LAY 

- โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งภายในต าบล 

- โครงการลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายคัน
คลองหว้ยจระเขส้ามพนัหนา้วดั สระแกว้ เช่ือมหมู่
ท่ี 4 และหมู่ท่ี 3 ทุ่งสมอ  อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 

- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสทติ์กคอนก
รีตเช่ือมต่อระหว่างต าบล บา้นดอนเจริญ หมู่ท่ี 11 

(บ้านนายไสว)ต าบลหนองโรง ถึงเขตติดต่อบ้าน
ดอนสระ ต าบลพนมทวน อ าเภอพนมทวน จงัหวดั
กาญจนบุรี 

- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสทติ์กคอนก
รีตเช่ือมต่อระหวา่งต าบล สายบา้นห้วยดว้นหมู่ท่ี 5 

ต าบลหนองโรงอ าเภอพนมทวน ถึงเขตติดต่อบา้น
หนองกุ่ม(เขาแกว้) ต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย
จงัหวดักาญจนบุรี 

- โครงการขุดลอกล าห้วยพร้อมฝายชะลอน ้ า
คอนกรีตเสริมเหลก็ 

- โครงการพฒันาแหล่งน ้ าขนาดใหญ่ 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  3 

ส่ ง เ ส ริ ม ค วา ม เ ป็ น
เมืองน่าอยู ่(ต่อ) 

1. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร บ ริ โ ภ ค 
จ าหน่าย และผลิตอาหาร
ปลอดภยัในทุกระดบั 

2. ส่งเสริมความมัน่คงและ
พัฒนา คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนตามแนวอ าเภอ
ชายแดน 

3. ส่งเสริมความปลอดภัย
ในชีวติและทรัพยสิ์น 

4. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ส ร้ า ง
สภาพแวดลอ้มท่ีสะอาดใน
ทุกชุมชนของจงัหวดั 

5. ส่งเสริมวิถีชิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

6. ส่ ง เ ส ริ ม พ ฤ ติ ก ร ร ม
ส่งเสริมสุขภาพและการ
เขา้ถึงบริการสาธารณสุขท่ี
ไดม้าตรฐาน 

 

โครงการกระทรวง กรม 

- โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค อ าเภอพนม
ทวน จงัหวดักาญจนบุรี 

- โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานนิคมสหกรณ์
ทองผาภูมิ 

- โครงการรถบรรทุก (ดีเซล) 
- โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลชุมชนหนองปรือ 
(ท่ีใหม่) 
- โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลแห่งใหม่ 

- โครงการก่อสร้างอาคารผูป่้วย 

- โครงการก่อสร้างอาคารเภสชักรรม 

- โครงการก่อสร้างอาคาพกัพยาบาล 32 หน่วย 

- โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 

- โครงการก่อสร้างอาคารพกัพยาบาล 24 ห้อง ( 12 

ครอบครัว) 
- โครงการก่อสร้างอาคารท่ีท าการ สภ.พนมทวน
พร้อมส่วนประกอบ 

โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- โครงการก่อสร้างถนนขนาดผิวจราจรกวา้ง 6 

เมตร ยาว 7,400 เมตร 

- โครงการก่อสร้างถนนขนาดผิวจราจรกวา้ง 6 

เมตร ยาว 10,000 เมตร 
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4.2   ยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษจังหวดักาญจนบุรี 

 

จากการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของจงัหวดักาญจนบุรี พบว่าองค์ประกอบพื้นฐานและแนวทางในการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จงัหวดักาญจนบุรี สามารถพิจารณาไดเ้ป็น 3 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ 

4.2.1   การส่งเสริมใหมี้การลงทุนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว 

4.2.2   การเช่ือมโยงเครือข่ายกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวา่งไทย เมียนมาร์ และตลาดโลก 

4.2.3   การควบคุมและป้องกนัผลกระทบทางสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

โดยมีรายละเอียดขององค์ประกอบพื้นฐานและแนวทางการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จงัหวดักาญจนบุรี ดงัต่อไปน้ี (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 

2557) 

 

 4.2.1   การส่งเสริมให้มีการลงทุนในกจิกรรมทางเศรษฐกจิอย่างต่อเน่ืองในระยะยาว 

 ศกัยภาพของพื้นท่ีจงัหวดักาญจนบุรีในปัจจุบนั สามารถส่งเสริมให้เกิดการลงทุนของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจใน 2 รูปแบบ ไดแ้ก่  

4.2.1.1  ศูนยโ์ลจิสติกส์ (Logistics Park)โดยมีแนวทางในการด าเนินงาน ไดแ้ก่  
 การพฒันาศูนยโ์ลจิสติกส์ของการขนส่งสินคา้ท่ีท าหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกในการ

ขนส่งสินคา้ท่ีเช่ือมโยง  ฝ่ังมหาสมุทรผ่านทางท่าเรือทวายและท่าเรือแหลมฉบงัตามแนวสะพาน
เศรษฐกิจ ซ่ึงทั้งสองท่าเรือจะมีบทบาทเป็นประตูการคา้ของ  ฝ่ังมหาสมุทร สร้างทางเลือกในการ
ขนส่งสินคา้ท่ีนอกเหนือจากการขนส่งสินคา้ผ่านช่องแคบมะละกาท่ีปัจจุบนัมีท่าเรือสิงคโปร์เป็น
ศูนยก์ลางของการเปล่ียนถ่ายสินคา้  

4.2.1.2 เมืองท่องเท่ียวและท่ีอยูอ่าศยั โดยมีแนวทางในการด าเนินงาน ไดแ้ก่ 

1) การปรับปรุงภูมิทศัน์และรูปแบบการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีเมือง เพื่อสร้าง
สมุดลการใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีจงัหวดั ซ่ึงจะยกระดบัของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในจงัหวดั 

2) การจดัสรรพื้นท่ีสาธารณะเพื่อการท่องเท่ียวและพื้นท่ีเชิงพาณิชย ์เช่น 
การจดัสรรพื้นท่ีส าหรับการพฒันารีสอร์ท โรงแรม ร้านอาหาร สวนสาธารณะ สนามกีฬา ซ่ึง
แนวทางน้ีจะช่วยพฒันาเศรษฐกิจ สังคมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในเมือง และธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม  
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3) การสร้างกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองจากการท่องเท่ียวให้เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
เช่น คอนเสิร์ต แข่งขนักีฬา จดัแสดงสินคา้และการประชุม เป็นตน้ ซ่ึงแนวทางน้ีจะช่วยกระตุน้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในเมืองและส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ 

 

4.2.2   การเช่ือมโยงเครือข่ายกจิกรรมทางเศรษฐกจิระหว่างไทย เมียนมาร์ และตลาดโลก 

โดยมีแนวทางในการด าเนินงาน ดงัน้ี 

 4.2.2.1 การสนบัสนุนให้สินคา้ของจงัหวดักาญจนบุรีสามารถเขา้ไปอยูใ่นห่วงโซ่
คุณค่าของกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างไทย เมียนมาร์และตลาดโลก โดยมีแนวทางในการ
ด าเนินการ ดงัน้ี 

1) ยกระดับความสามารถของ SMEs สร้างมูลค่าเพิ่มที่ตอบสนองกับ
ตลาดโลกทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐาน แนวทางดงักล่าวจะช่วยพฒันาธุรกิจและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดห่วงโซ่คุณค่า และยกระดับความพร้อมของการพัฒนา                
เขตเศรษฐกิจพิเศษ  

2) สร้างเครือข่ายผูป้ระกอบการและสมาคมธุรกิจทั้ งในประเทศและ
ผูป้ระกอบการเมียนมาร์ 

3) ยกระดับการเกษตรแบบดั้ งเดิมสู่ รูปแบบธุรกิจการเกษตร (Agri-

Business) แนวทางน้ีจะปรับโครงสร้างการผลิตขั้นพื้นฐานของเกษตรกรใหมี้รูปแบบการผลิตสินคา้
เกษตรในเชิงธุรกิจให้สามารถเช่ือมต่อไดก้บัภาคการคา้และอุตสาหกรรม ซ่ึงจะช่วยพฒันาห่วงโซ่
คุณค่า เพิ่มความสามารถกบัเกษตรรายยอ่ย  

4.2.2.2 การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการลงทุนในระยะยาว เพื่อให้มีการลงทุน
จากทั้งในและต่างประเทศอยา่งต่อเน่ืองโดยมีแนวทางในการด าเนินการ ดงัน้ี 

1) ให้สิทธิประโยชน์ท่ีดึงดูดการลงทุนกิจกรรมเป้าหมาย จะช่วยสร้าง
ห่วงโซ่คุณค่า และความเช่ือมโยงกบัตลาดโลก  

2) ประชาสัมพนัธ์ Roadshow ไปยงัผูป้ระกอบการเป้าหมายเชิงรุก จะ
ช่วยสร้างห่วงโซ่คุณค่า และความเช่ือมโยงกบัตลาดโลกเช่นกนั 

4.2.2.3 การอ านวยความสะดวกการขนส่งขา้มแดน 

1) น าระบบ Single Window Inspection มาปฏิบติัใช ้ 
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2) ข้ึนทะเบียนผูใ้ห้บริการขนส่งขา้มแดนเพื่อลดขั้นตอนการตรวจสอบ
และเสริมสร้างความปลอดภยัจากการลกัลอบน าส่ิงผิดกฎหมายเขา้ประเทศแนวทางน้ีจะช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการขนส่งและโลจิสติกส์ และการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกนั  

3) น าระบบ Telematics มาใชส้ าหรับการจดัการการขนส่งขา้มแดนท าให้
การขนส่งขา้มแดนมีความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอน เป็นระเบียบ ลดปัญหาความแออดับริเวณด่าน
ชายแดน แนวทางน้ีจะช่วยเพิ่มความสามารถในการขนส่งและโลจิสติกส์ 

4.2.2.4 การพฒันาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ให้สามารถควบคุมระยะเวลาการ
ขนส่งสินค้าตลอดเส้นทางขนส่งและเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่ง โดยมีแนวทางในการ
ด าเนินการ ดงัน้ี  

1) ยกระดบัโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมท่ีสนบัสนุนรูปแบบการการขนส่งท่ี
หลากหลาย เช่น สร้างทางเล่ียงเมือง ระบบราง บริการขนส่ง จัดสรรพื้นท่ีส าหรับกิจกรรม             
โลจิสติกส์ของการขนส่งสินคา้ขา้มแดน แนวทางน้ีจะช่วยยกระดบัระบบขนส่งและโลจิสติกส์ และ
ความพร้อมในการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

2) เปิดตลาดเสรีผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ LSP และผูใ้ห้บริการรถโดยสาร
ระหวา่งประเทศแนวทางน้ีจะช่วยเพิ่มความสามารถของการให้บริการขนส่ง เพิ่มความเช่ือมโยงไป
ยงัตลาดโลก และส่งเสริมผูป้ระกอบการขนาดกลางและเล็ก 

3) สร้างพนัธมิตรทางธุรกิจเพื่อลงทุนและให้บริการโลจิสติกส์ แนวทางน้ี
จะช่วยเพิ่มความสามารถของการให้บริการขนส่ง ส่งเสริมผูป้ระกอบการขนาดกลางและเล็ก 
เช่ือมต่อห่วงโซ่คุณค่าไปยงัตลาดโลก   

 

4.2.3  การควบคุมและป้องกนัผลกระทบทางสังคมและส่ิงแวดล้อม 

 การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นจะส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากข้ึน กระตุน้
การลงทุนภาคอุตสาหกรรม ท าใหมี้การขนส่งสินคา้มากข้ึน มีโอกาสท่ีจะสร้างผลกระทบทางสังคม
และส่ิงแวดล้อมมากข้ึนเช่นกนั เช่น ปัญหาขยะ น ้ าเสีย จราจร การกระจดักระจายของเมือง การ
ลกัลอบน าส่ิงผิดกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจกัร เป็นตน้ ดังนั้นองค์ประกอบพื้นฐานท่ีจ าเป็น
ส าหรับการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอีกประการหน่ึงคือการสร้างสมดุลในประเด็นสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยลดผลกระทบทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มใหน้อ้ยท่ีสุด 

4.2.3.1 จ ากดักิจกรรมท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดมลภาวะ 
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1) ก าหนดกิจกรรมตอ้งห้ามและ/หรือรายการอุตสาหกรรมท่ีห้ามจดัตั้งใน
พื้นท่ี (Negative list) แนวทางน้ีจะช่วยป้องกนัปัญหาเชิงเศรษฐกิจและสังคม  

4.2.3.2 ป้องกนัความแออดัและการจราจรติดขดับริเวณด่านชายแดน 

1) ปรับปรุงผงัการใช้พื้นท่ีเช่ือมโยงและศูนยโ์ลจิสติกส์ ซ่ึงแนวทางน้ีจะ
ช่วยให้เกิดการใช้ประโยชน์ของท่ีดินมากยิ่งข้ึนเป็นกลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจและสังคม และความ
พร้อมของการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

2) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เ ช่ือมโยงพื้ น ท่ี เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมด่านชายแดนพุร้อนกบัพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจในจงัหวดักาญจนบุรี เป็นแนวทางท่ีลดการ
พึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคลและการอ านวยความสะดวกให้กบัแรงงานในการเดินทางระหว่างท่ีพกั
อาศยัและแหล่งงาน ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะช่วยพฒันาชีวิตความเป็นอยูข่องผูค้น มีภูมิทศัน์ของเมืองท่ีเป็น
ระเบียบ ลดปัญหาจราจร ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสังคมเศรษฐกิจ และระบบขนส่งและโลจิสติกส์ 

4.2.3.3 ควบคุมการจา้งงานและการเคล่ือนยา้ยแรงงานต่างดา้วได ้ 
1) จัดสรรพื้นท่ีพักอาศัยให้กับแรงงานต่างด้าว และมีระบบทะเบียน

แรงงานต่างดา้วท่ีสามารถเช่ือมโยงกบัฐานขอ้มูลแรงงานในระบบ OSS เป็นแนวทางท่ีส่งเสริมชีวิต
ความเป็นอยู่ของผูค้นและความพร้อมของแรงงาน ซ่ึงเก่ียวพนักับประเด็นของการพฒันาสังคม
เศรษฐกิจและความพร้อมของการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

4.2.3.4 ป้องกนัการลกัลอบคา้มนุษยสิ์นคา้ผดิกฎหมาย ยาเสพติด 

1) ให้ความส าคญัในประเด็นการลกัลอบคา้มนุษย ์สินคา้ผิดกฎหมาย ยา
เสพติด โดยใชเ้วทีเจรจาทั้งในระดบัทวภิาคี และภูมิภาคเพื่อใหเ้ป็นนโยบายในระดบันานาชาติ 

2) ปราบปรามผูมี้อิทธิพลภายในประเทศ 

 การวิเคราะห์สถานะทางเศรษฐกิจ ศกัยภาพ แนวโนม้การพฒันาของสามารถวางบทบาท
เชิงยทุธศาสตร์ของจงัหวดักาญจนบุรีใหเ้ป็น “ศูนยโ์ลจิสติกส์ เช่ือมโยงแปซิฟิก-มหาสมุทรอินเดีย” 
โดยมีกิจกรรมหลกัเป็นศูนยโ์ลจิสติกส์ใหบ้ริการครบวงจร  
 จากบทบาทของจังหวดักาญจนบุรีและองค์ประกอบท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวดักาญจนบุรี จึงได้ก าหนดแนวทางการจัดท ายุทธศาสตร์การพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรี ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ยทุธศาสตร์ 11 กลยทุธ์ ดงัภาพท่ี 4.1 
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ภาพที ่4.1  ยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรี  
แหล่งทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557. 

 

โดยสามารถแสดงรายละเอียดของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จงัหวดักาญจนบุรี ดงัน้ี 

 

ยทุธศาสตร์ท่ี : การสร้างความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจบนพื้นฐานสังคมท่ีมัน่คง 

ประกอบดว้ย 3 กลยทุธ์ คือ 

1) กลยทุธ์เพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ 

2) กลยทุธ์เร่งการจดัระเบียบพื้นท่ีชายแดน 

3) กลยทุธ์อ านวยความสะดวกทางการคา้และการขนส่งขา้มแดน 

จงัหวดักาญจนบุรีมีโครงสร้างการผลิตหลกัในภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม การคา้
ชายแดนท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง แต่ยงัคงมีพื้นท่ีป่าไมแ้ละการท าเกษตรซ่ึงมีการขยายตวัในระยะท่ี
ผ่านมา การเสริมสร้างศกัยภาพทางเศรษฐกิจจึงตอ้งพิจารณาแนวทางส่งเสริมท่ีครบวงจรให้เกิด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมหลัก
ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไดแ้ก่ การพฒันาศูนยโ์ลจิสติกส์ ท่ีสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตของ
ไทยใหเ้ขา้กบัเครือข่ายการผลิตของโลก เพื่ออ านวยความสะดวกการขนส่งผา่นแดนเขตการคา้ปลอด
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ภาษี ส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรมเกษตร ในขณะเดียวกนัใหค้วามส าคญักบัการสร้างสังคมท่ี
มัน่คงและสามารถเช่ือมโยงการปฏิบติักบัประเทศเพื่อนบา้น ทั้งในดา้นการควบคุมส่ิงผิดกฎหมายท่ี
ลกัลอบน าเขา้และขนส่งผา่นจากประเทศเพื่อนบา้น การควบคุมแรงงาน เป็นตน้ เพื่อสร้างสมดุลใน
มิติดา้นความมัน่คงของพื้นท่ีไปพร้อมกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ยทุธศาสตร์ท่ี : การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขบัเคล่ือนเศรษฐกิจใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยืน 

ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์ คือ 

1) กลยทุธ์พฒันามาตรฐานและการเช่ือมโยงระบบคมนาคมขนส่ง 

2) กลยทุธ์พฒันาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเนน้
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดั
กาญจนบุรี พร้อมทั้งรองรับการเติบโตท่ีเกิดจากการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนาคต โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์การเช่ือมโยงระบบขนส่งเป็นกลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งทั้งภายในจงัหวดักาญจนบุรี และภายนอกจงัหวดักาญจนบุรีเพ่ือ
เช่ือมโยงและเพิ่มความสามารถในการขนส่งสินคา้และผูโ้ดยสารระหว่างจงัหวดักาญจนบุรีและ
พื้นท่ีเศรษฐกิจท่ีส าคญั รวมทั้ง ความเช่ือมโยงกบัเครือข่ายการผลิตท่ีมีอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบนั
จากฐานการผลิตบริเวณกรุงเทพฯปริมณฑล ชายฝ่ังทะเลตะวนัออก (ระยอง ชลบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา) 
รวมทั้งฐานการผลิตในจงัหวดัอยุธยา  กลยุทธ์ท่ี 2 เป็นกลยุทธ์การพฒันาสาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะการวางแผนพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อรองรับการเติบโตของเมือง และการยา้ยถ่ินฐาน
ของผูค้นเขา้มาในจงัหวดักาญจนบุรีจากการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทศัน์
และรูปแบบการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีเมือง เพื่อสร้างสมุดลการใชป้ระโยชน์ของพื้นท่ี 

ยทุธศาสตร์ท่ี : การส่งเสริมผูป้ระกอบการในการสร้างเครือข่ายธุรกิจระหวา่งประเทศ 

ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์ คือ 

1) กลยทุธ์ดึงดูดนกัลงทุนต่างประเทศดว้ยการใหสิ้ทธิประโยชน์ 

2) กลยทุธ์เสริมสร้างความเขา้ใจใหผู้ป้ระกอบการสามารถด าเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมผูป้ระกอบการในการสร้างเครือข่ายธุรกิจระหวา่งประเทศ มุ่งเน้น
การกระตุ้นการลงทุน ทั้งในด้านการเข้ามาลงทุนในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ด้วยก าหนดแนว
ทางการอ านวยความสะดวกให้กบัผูป้ระกอบการท่ีจะเขา้มาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตั้งแต่การ
เร่ิมต้นธุรกิจ สิทธิประโยชน์ การเคล่ือนย้ายเงินทุน การจัดหาแรงงาน รวมทั้ ง การสร้าง
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจระหว่างนักลงทุน ผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการค้า และผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ 
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นอกจากการดึงดูดการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาในพื้นท่ีแล้ว ยุทธศาสตร์น้ีจะให้
ความส าคญักบัการเสริมสร้างศกัยภาพผูป้ระกอบการไทย ในการไปลงทุนในประเทศเพ่ือนบา้น 
โดยการพฒันาความรู้ดา้นการลงทุนให้กบัผูป้ระกอบการไทย และการสนบัสนุนให้มีการเช่ือมโยง
แลกเปล่ียนขอ้มูลธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ ในขณะเดียวกนัเพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบันกัลงทุน
จากภายนอกวา่เขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรีสามารถรองรับธุรกิจระหวา่งประเทศและการ
ผลิตท่ีมีมูลค่าการลงทุนสูง จึงจ าเป็นต้องผลิตแรงงานท่ีมีความสามารถในการบริหารงาน
ระดบักลางในพื้นท่ีใหเ้พียงพอต่อการพฒันาธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรีสู่ธุรกิจท่ี
มีสมรรถนะสูงต่อไปในอนาคต 

ยทุธศาสตร์ท่ี : การสร้างความเขม้แขง็ให ้SMEs เพื่อพฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกิจ 

ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์ คือ 

1) กลยทุธ์พฒันาขีดความสามารถทางธุรกิจของ SMEs  

2) กลยทุธ์การสร้างผูป้ระกอบการใหม่ในภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพ SMEs เพื่อเป็นฐานในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจเป็น
ยุทธศาสตร์สนับสนุนให้ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีศกัยภาพ
เพียงพอท่ีจะเป็นกลไกสนบัสนุนและเช่ือมโยงกบัเครือข่ายการผลิตของผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ท่ี
เข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิ เศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการเช่ือมโยงภาคการเกษตรเข้ากับ
ภาคอุตสาหกรรมซ่ึงจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนและยกระดบัการบริการองค์กรของการท าการเกษตรแบบ
ดั้งเดิมท่ีไม่มีโครงสร้างองค์กรท่ีชดัเจนไปสู่การบริหารจดัการ ซ่ึงวางอยู่บนพื้นฐานกระบวนการธุรกิจ
ท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัผูป้ระกอบการในภาคการผลิตอ่ืนๆได ้การพฒันาศกัยภาพ SMEs จะด าเนินการทั้ง
ในดา้นการสนบัสนุนองคค์วามรู้ในการด าเนินธุรกิจ การวิจยัและพฒันา การตลาดระหวา่งประเทศ การ
บริหารจดัการองค์กรธุรกิจสมยัใหม่ เป็นตน้ ส าหรับด้านการเงิน สนบัสนุนโดยการจดัตั้งกองทุนใน
ลกัษณะของสินเช่ือดอกเบ้ียต ่า เพื่อเพิ่มศกัยภาพทางการเงินให้กบัผูป้ระกอบการ รวมทั้ง การสร้าง
ผูป้ระกอบการรายใหม่ในพื้นท่ี ทั้งในภาคการคา้การลงทุน และการท่องเท่ียวเพื่อสร้างเครือข่ายทาง
ธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานระหวา่งประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี : การพฒันากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อความคล่องตวัทางเศรษฐกิจ
ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์ คือ 
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1) กลยทุธ์เสริมสร้างและผลกัดนักลไกความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

2) กลยทุธ์เสริมสร้างความเขา้ใจทางวฒันธรรมกบัประเทศเพื่อนบา้น 

การสร้างความสัมพนัธ์ระดบัทอ้งถ่ินระหวา่งพื้นท่ีชายแดนและสร้างความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศทั้งรูปแบบท่ีเป็นทางการผา่นความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานของรัฐและไม่เป็นทางการผา่น
กิจกรรมเชิงประเพณีวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน เป็นการส่งเสริมให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดีและน าไปสู่
ความร่วมมือดา้นการพฒันากิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้น  ประเด็นหลกั คือ การขบัเคล่ือน
กลไกความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ ซ่ึงมีหน่วยงานของรัฐเป็นผูด้  าเนินการหลกั และการสร้างเสริม
ความเขา้ใจดา้นวฒันธรรมกบัประเทศเพื่อนบา้น โดยให้ภาคเอกชน ชุมชนทอ้งถ่ินเป็นผูด้  าเนินการ
หลกัมุ่งเนน้การสร้างความเขา้ในในวฒันธรรมของทอ้งถ่ินระหวา่งไทย และเมียนมาร์ 

ยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรี ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์ 
ดงัตารางท่ี 4.2 

 

ตารางที ่4.2  ยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจงัหวดักาญจนบุรี 

 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 

ยทุธศาสตร์ท่ี :  
การเสริมสร้างความ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจบนพ้ืนฐาน
สงัคมมัน่คง  

1. กลยทุธ์เพ่ิมประสิทธิภาพ
ทางเศรษฐกิจ 

2. กลยทุธ์เร่งการจดัระเบียบ
พ้ืนท่ีชายแดน 

3. กลยทุธ์อ านวยความ
สะดวกทางการคา้และการ
ขนส่งขา้มแดน 

- โครงการพฒันาพ้ืนท่ีศูนยโ์ลจิสติกส์ชายแดนพุน ้ า
ร้อน 

- โครงการติดตาม ประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจของ
พ้ืนท่ี  
- โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการ
ท่องเท่ียว 

- โ ค ร ง กา ร ป รั บ ป รุ ง ภู ม ทัศ น์ แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรี 

- โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดการพฒันาเมือง
และชุมชนชายแดนบา้นพุน ้ าร้อน อ าเภอเมือง จงัหวดั
กาญจนบุรี 

- โครงการบริหารจดัการและสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้มี
การพฒันาเมืองเป็นตามผงัชุมชนชายแดน 

- โครงการพฒันาระบบ Single Window และระบบ 
Telematics อ านวยความสะดวกในการขนส่งขา้มแดน 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 

ยทุธศาสตร์ท่ี :  
การเสริมสร้างความ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจบนพ้ืนฐาน
สงัคมมัน่คง (ต่อ) 

1. กลยทุธ์เพ่ิมประสิทธิภาพ
ทางเศรษฐกิจ 

2. กลยทุธ์เร่งการจดัระเบียบ
พ้ืนท่ีชายแดน 

3. กลยทุธ์อ านวยความ
สะดวกทางการคา้และการ
ขนส่งขา้มแดน 

- โครงการบูรณาการการด าเนินงานของหน่วยงาน
ชายแดน (Integrated Border Management) 
- โครงการตรวจอนุมติัผูป้ระกอบการขา้มแดน AEO 

(Authorized Economic Operator) 

- โครงการริเร่ิมด าเนินกิจกรรมหน่วยงานชายแดน
ระหว่างประเทศร่วมกัน (Co-Operation Border 

Management) 

- โครงการจัดระเบียบการเคล่ือนและพ านักของ
แรงงานต่างดา้ว 

- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและส่ิงอ านวยความ
สะดวกแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลายในจงัหวดั
กาญจนบุรี 

- โครงการพัฒนาและเ พ่ิมประสิทธิภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวใหไ้ดม้าตรฐานสู่ประชาคมอาเซียน 

- โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดักาญจนบุรี 

- โครงการพัฒนาวัด เ พ่ือส่ง เสริมให้ เ ป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงศาสนา 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ)  
 

 

 

 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 

ยทุธศาสตร์ท่ี :  

การพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจใหเ้ติบโต
อยา่งย ัง่ยนื 

1. กลยทุธ์พฒันามาตรฐาน
และการเช่ือมโยงระบบ
คมนาคมขนส่ง 

2. กลยทุธ์พฒันาระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

- โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหวา่งเมืองสาย
บางใหญ่-บา้นโป่ง-กาญจนบุรี ระยะทาง  กม. 
- โครงการ City logistic 

- โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือท่ีอยูอ่าศยั  
- โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟจากสถานีบา้นเก่า-

บา้นพนุ ้ าร้อน 

- โครงการขยายทางหลวงหมายเลข  เป็น  
ช่องทางจราจร ช่วงกม. +  ถึง กม. +  

- โครงการบริหารจดัการน ้ าเสียและขยะ พ้ืนท่ี อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี 

- โครงการพฒันาสาธารณสุข/โรงพยาบาลเพ่ือรองรับ 
การเติบโตของเมือง 

- โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการเช่ือมต่อ
เส้นทางรถไฟระหว่างท่าเรือน ้ าลึกแหลมฉบัง และ
ท่าเรือน ้ าลึกทวาย 

- โครงการพัฒนาแนวทางอนุรักษ์และควบคุม
ผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ยทุธศาสตร์ท่ี :  

การส่งเสริม
ผูป้ระกอบการในการ
สร้างเครือข่ายธุรกิจ
ต่างประเทศ 

1. กลยทุธ์ดึงดูดนกัลงทุน
ต่างประเทศดว้ยการใหสิ้ทธิ
ประโยชน ์

2. กลยทุธ์เสริมสร้างความ
เขา้ใจใหผู้ป้ระกอบการ
สามารถด าเนินธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ 

- โครงการจดัตั้งหน่วยงานท่ีปรึกษาธุรกิจ (Business 

Advisory Unit) 

- โครงการจัดหาและฝึกอบรมแรงงานระดับกลาง
(Technical Officer) 

- โครงการเวทีธุรกิจระหวา่งประเทศ  (Inter-Business 

Forum) 

- โครงการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอ้มูลธุรกิจการคา้ 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ)  
 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 

ยทุธศาสตร์ท่ี :  

การสร้างความ
เขม้แขง็ให ้SMEs 

เพ่ือพฒันาศกัยภาพ
ทางเศรษฐกิจ 

1. กลยทุธ์พฒันาขีด
ความสามารถทางธุรกิจของ 
SMEs  

2. กลยทุธ์การสร้าง
ผูป้ระกอบการใหม่ใน
ภูมิภาค 

- โครงการพฒันาแนวคิดวิธีปฏิบติัเกษตรเชิงพาณิชย์
(Agri-Commercialization) 

- โ ค ร ง ก า ร จั ด ตั้ ง ก อ ง ทุ น เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ศั ก ย ภ า พ
ผูป้ระกอบการ(Venture Capital) 

- โครงการอบรมผูป้ระกอบการเพ่ือวเิคราะห์โครงการ
และจดัท าแผนการลงทุน 

- โครงการจดัตั้งศูนยบ่์มเพาะวสิาหกิจ 

- โครงการสร้างผูป้ระกอบการ SMEsใหม่ในพ้ืนท่ี 

- โครงการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน
ระหวา่งประเทศ 

- โครงการสร้างเครือข่ายผูป้ระกอบการโลจิสติกส์
ไทยเช่ือมโยงผูป้ระกอบการระดบัโลกในเสน้ทางผา่น
ท่าเรือทวาย 

ยทุธศาสตร์ท่ี :  

การพฒันากลไกความ
ร่วมมือระหวา่ง
ประเทศเพ่ือความ
คล่องตวัทางเศรษฐกิจ 

1. กลยทุธ์เสริมสร้างและ
ผลกัดนักลไกความร่วมมือ
ระหวา่งประเทศ 

2. กลยทุธ์เสริมสร้างความ
เขา้ใจทางวฒันธรรมกบั
ประเทศเพ่ือนบา้น 

- โครงการเจรจาแลกเปล่ียนสิทธิจราจรระหวา่งไทย-

เมียนมาร์ 

- โครงการส่งเสริมกระชบัความสัมพนัธ์ระหวา่งไทย
กบัประเทศเพ่ือนบา้น กาญจนบุรี-ทวาย 

- โครงการเจรจาเพ่ือพฒันาความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศเพ่ือพิจารณาทบทวนกฎระเบียบซ่ึงเป็น
อุปสรรคทางดา้นการคา้ การลงทุน 

-  โครงการความร่วมมือทางวชิาการกบัประเทศ
หุน้ส่วนการพฒันาในกรอบอนุภาคลุ่มน ้ าโขง 
(GMS/Mekong-Japan/Mekong-Korea/Mekong-

Gangga/US LMI) 

- โครงการอบรมนักศึกษาและแรงงานด้านเทคนิค
ระหวา่งไทย-เมียนมาร์ 

- โครงการธุรกิจชุมชนสญัจร 

- โครงการสนบัสนุนการจดังานประเพณีทอ้งถ่ินและ
การแสดงพ้ืนบา้นร่วมกนัในพ้ืนท่ี ไทย-เมียนมาร์ 
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4.3   การก าหนดทางเลอืกเชิงยุทธศาสตร์ในการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(SEA) ของยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษจังหวดักาญจนบุรี 

 

 ในการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของยุทธศาสตร์การพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรี ผูศึ้กษาไดก้ าหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ไวท้ั้งส้ิน 3 ทางเลือก 
โดยพิจารณาถึงความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมของการน ายุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษมาใชใ้นพื้นท่ี ซ่ึงมีการก าหนดทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

 

 4.3.1 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 ไม่มีการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาเขต
เศรษฐกจิพเิศษจังหวดักาญจนบุรีมาใช้ 

 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 ไม่มีการน ายุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดั
กาญจนบุรีมาใช ้แต่ทั้งน้ีจงัหวดักาญจนบุรีเดิมมีแผนพฒันาจงัหวดักาญจนบุรี 4 ปี พ.ศ. 2557- พ.ศ. 
2560 ซ่ึงเป็นแผนท่ีใชใ้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มของ
จงัหวดักาญจนบุรี โดยมีการจดัท าโครงการการพฒันาต่างๆ รวมถึงการปรับปรุงภูมิทศัน์และ
สภาพแวดล้อมในพื้นท่ีซ่ึง ในขณะน้ีโครงการทั้ งหมดอยู่ในช่วงปีงบประมาณ 2559 และ
ปีงบประมาณ 2560 ดงัท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ 4.1 ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีการศึกษา และวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดของโครงการตามแผนพฒันาจงัหวดักาญจนบุรี 4 ปี พ.ศ. 2557-พ.ศ. 
2560 เพื่อสามารถน ามาเปรียบเทียบกบัทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์อ่ืนๆไดใ้นล าดบัต่อไป 

 

4.3.2 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 มีการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวดักาญจนบุรีมาใช้ในบางยุทธศาสตร์ 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 มีการน ายุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดั
กาญจนบุรีมาใชใ้นพื้นท่ีเป็นบางยุทธศาสตร์ ในทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 น้ีผูศึ้กษาไดก้ าหนด
ยทุธศาสตร์ท่ีน ามาใชคื้อ ยทุธศาสตร์ท่ี 1: การเสริมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจบนพื้นฐาน
สังคมมัน่คง และยุทธศาสตร์ท่ี 2: การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขบัเคล่ือนเศรษฐกิจให้เติบโต
อย่างย ัง่ยืน โดยทั้ง 2 ยุทธศาสตร์น้ีจดัเป็นยุทธศาสตร์ท่ีพฒันาในด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
ส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี ดงันั้นจึงน ามาใชเ้ป็นทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ี 2 ซ่ึงประกอบไปดว้ยโครงการ
ทั้งส้ิน 24 โครงการ ดงัตารางท่ี 4.3 รวมทั้งโครงการต่างๆท่ีมีการด าเนินการตามแผนพฒันาจงัหวดั
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กาญจนบุรี 4 ปี พ.ศ. 2557- พ.ศ. 2560  ดงัตารางท่ี 4.1 ซ่ึงน ามารวมอยูใ่นทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 
2 ดว้ยเช่นกนั 

 

ตารางที ่4.3  ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 มีการน ายุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดั
กาญจนบุรีมาใชใ้นบางยทุธศาสตร์ 

  ประเดน็ยุทธศาสตร์ โครงการ 

ยทุธศาสตร์ท่ี : การเสริมสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
บนพ้ืนฐานสงัคมมัน่คง 

1.โครงการพฒันาพ้ืนท่ีศูนยโ์ลจิสติกส์ชายแดนพนุ ้ าร้อน 

2. โครงการติดตาม ประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจของพ้ืนท่ี  
3. โครงการยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการท่องเท่ียว 

4. โครงการปรับปรุงภูมทัศน์และเสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเท่ียว     
จงัหวดักาญจนบุรี 

5. โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดการพฒันาเมืองและชุมชนชายแดน
บา้นพนุ ้ าร้อน อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี 

6. โครงการบริหารจดัการและสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้มีการพฒันาเมืองเป็น
ตามผงัชุมชนชายแดน 

7. โครงการพฒันาระบบ Single Window และระบบ Telematics อ านวย
ความสะดวกในการขนส่งขา้มแดน  
8. โครงการบูรณาการการด าเนินงานของหน่วยงานชายแดน (Integrated 

Border Management 

9. โครงการตรวจอนุมัติผู ้ประกอบการข้ามแดน AEO (Authorized 

Economic Operator) 

10. โครงการริเร่ิมด าเนินกิจกรรมหน่วยงานชายแดนระหวา่งประเทศร่วมกนั 
(Co-Operation Border Management) 

11. โครงการจดัระเบียบการเคล่ือนและพ านกัของแรงงานต่างดา้ว 

12. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและส่ิงอ านวยความสะดวกแหล่งท่องเท่ียว     
ท่ีมีความหลากหลายในจงัหวดักาญจนบุรี 

13. โครงการพฒันาและเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งท่องเท่ียวให้ไดม้าตรฐาน       
สู่ประชาคมอาเซียน 

14. โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดั
กาญจนบุรี 

15. โครงการพฒันาวดัเพ่ือส่งเสริมใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนา 



117 

 

 

 

ตารางที ่4.3 (ต่อ)  

 

  4.3.3 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 มีการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวดักาญจนบุรีมาใช้ทั้งหมด 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 มีการน ายุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดั
กาญจนบุรีมาใชท้ั้งหมด โดยทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์น้ีประกอบไปดว้ยโครงการจากยุทธศาสตร์ทั้ง 
5 ยุทธศาสตร์ จ านวนทั้งส้ิน 42 โครงการ รวมทั้งโครงการและการด าเนินการตามแผนพฒันา
จงัหวดักาญจนบุรี 4 ปี พ.ศ. 2557-พ.ศ. 2560 ดงัตารางท่ี 4.1 และตารางท่ี 4.2 ซ่ึงมีการน ามาใชใ้น
ทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ี 3 ดว้ยเช่นกนั 

ดงันั้นทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ีใชใ้นการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์(SEA) ของ
ยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรี มีทั้งส้ิน 3 ทางเลือกคือ ทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ไม่มีการน ายุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรีมาใช ้
ทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ี 2 มีการน ายทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรีมา
ใชบ้างยุทธศาสตร์ (ยุทธศาสตร์ท่ี 1และยุทธศาสตร์ท่ี 2) และทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 มีการน า
ยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรีมาใชท้ั้งหมด โดยในแต่ละทางเลือกเชิง
ยทุธศาสตร์มีโครงการท่ีตอ้งด าเนินการตามแผนพฒันาจงัหวดักาญจนบุรี 4 ปี พ.ศ. 2557-พ.ศ. 2560 

  ประเดน็ยุทธศาสตร์ โครงการ 

ยทุธศาสตร์ท่ี : การพฒันา
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

1.โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง 

สายบางใหญ่-บา้นโป่ง-กาญจนบุรี ระยะทาง  กม. 
2. โครงการ City logistic 

3. โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือท่ีอยูอ่าศยั  
4. โครงการก่อสร้างเสน้ทางรถไฟจากสถานีบา้นเก่า-บา้นพนุ ้ าร้อน 

5. โครงการขยายทางหลวงหมายเลข   เ ป็น   ช่องทางจราจร                
ช่วงกม. +  ถึง กม. +  

6. โครงการบริหารจดัการน ้ าเสียและขยะ พ้ืนท่ี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

7. โครงการพฒันาสาธารณสุข/โรงพยาบาลเพ่ือรองรับ การเติบโตของเมือง 

8. โครงการศึกษาความเป็นไปไดข้องการเช่ือมต่อเส้นทางรถไฟระหว่าง
ท่าเรือน ้ าลึกแหลมฉบงั และท่าเรือน ้ าลึกทวาย 

9. โครงการพัฒนาแนวทางอนุรักษ์และควบคุมผลกระทบทาง                   
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
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ซ่ึงเป็นโครงการพัฒนาพื้นท่ีในจังหวัดกาญจนบุรี ท่ีได้ด าเนินการแต่เดิมแม้จะมีหรือไม่มี
ยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรีก็ตาม โดยยุทธศาสตร์การพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรีเป็นเพียงยุทธศาสตร์ท่ีเสริมความมัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจและ
ความเจริญเติบโตให้กบัจงัหวดักาญจนบุรี จึงไดน้ าแผนพฒันาจงัหวดักาญจนบุรี 4 ปี พ.ศ. 2557-

พ.ศ. 2560 เขา้มารวมอยู่ในแต่ละทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์เพื่อท่ีสามารถประเมินผลกระทบจาก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวดักาญจนบุรีทั้ งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
ส่ิงแวดล้อมในจงัหวดักาญจนบุรีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยสามารถสรุปทางเลือกเชิง
ยทุธศาสตร์ได ้ดงัตารางท่ี 4.4 ดงัน้ี 

 

ตารางที่ 4.4  สรุปทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ (SEA) ของ
ยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรี 

 

ทางเลอืกเชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ แผน 

ทางเลอืกเชิงยุทธศาสตร์ที ่1 - ไม่มีการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จงัหวดักาญจนบุรีมาใช ้

- แผนพฒันาจงัหวดักาญจนบุรี 4 ปี พ.ศ. 2557- พ.ศ.2560 

ทางเลอืกเชิงยุทธศาสตร์ที ่2 - มีการน ายุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดั
กาญจนบุรีมาใชบ้างยทุธศาสตร์ คือ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การเสริมสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานสังคมมัน่คง  

 ยุทธศาสตร์ท่ี : การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

- แผนพฒันาจงัหวดักาญจนบุรี 4 ปี พ.ศ. 2557- พ.ศ.2560 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 
 

ทางเลอืกเชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ แผน 

ทางเลอืกเชิงยุทธศาสตร์ที ่3 - มีการน ายุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดั
กาญจนบุรีมาใชท้ั้งหมด คือ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การเสริมสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานสังคมมัน่คง  

 ยุทธศาสตร์ท่ี : การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

 ยุทธศาสตร์ท่ี : การส่งเสริมผูป้ระกอบการในการ
สร้างเครือข่ายธุรกิจต่างประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี : การสร้างความเขม้แข็งให้ SMEs 

เพื่อพฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี  :การพัฒนากลไกความร่วมมือ
ระหวา่งประเทศเพื่อความคล่องตวัทางเศรษฐกิจ 

- แผนพฒันาจงัหวดักาญจนบุรี 4 ปี พ.ศ. 2557- พ.ศ.2560 

 

 

4.4   ข้อมูลพืน้ฐานทางด้านเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อมของจังหวดักาญจนบุรี  ผล
การสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้น าชุมชน และประชาชน และผลการ
สังเกตการณ์ในพืน้ที่ อ าเภอเมอืงกาญจนบุรี  จังหวดักาญจนบุรี 

 

 4.4.1 ข้อมูลพืน้ฐานทางด้านเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อมของจังหวดักาญจนบุรี 

 จากการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดั
กาญจนบุรีจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ซ่ึงจะน ามาใชใ้นการประเมินผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ 
ผลกระทบสะสมระยะสั้น (1-5ปี) และผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ของทางเลือก
เชิงยทุธศาสตร์ทั้ง 3 ทางเลือก โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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  4.4. .  ดา้นเศรษฐกิจ 

) รายได ้

ประชากรในจงัหวดักาญจนบุรีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อหวัประมาณ 154,749 บาท
ต่อคนต่อปีเป็นล าดบัท่ี 26 ของประเทศ และล าดบัท่ี 4 ของจงัหวดัในภาคตะวนัตก โดยมีอตัราขยาย
ตวัระหวา่งปี 2551-2554 เฉล่ียร้อยละ 4.42 ต่อปี (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2557)  

ประมาณสภาพเศรษฐกิจของจงัหวดักาญจนบุรีในปี 2556 คาดวา่หดตวัร้อย
ละ 1.9 จากท่ีขยายตวัร้อยละ 6.4 ในปี 2555 โดยภาคการเกษตรหดตวัลงเน่ืองจากหมวดปศุสัตว์
ปริมาณการผลิตไก่ลดลง และหมวดบริการทางการเกษตรลดลง จากพื้นท่ีท าการเกษตรท่ีเก็บเก่ียว
ลดลง และภาคนอกการเกษตรหด ตวัร้อยละ 1.7 จากท่ีขยายตวัร้อยละ 8.1 ในปี 2555 เน่ืองจากการ
หดตวัของสาขาอุตสาหกรรม สาขาการขายส่ง ขายปลีก และสาขาอสังหาริมทรัพยก์ารให้เช่าและ
บริการธุรกิจร้อยละ 12.1 ร้อยละ 9.7 และ1.7 ตามล าดบั ส่วนสาขาการผลิตชะลอตวัจากปีท่ีแลว้ 
ไดแ้ก่ สาขาตวักลางทางการเงิน สาขาการบริการสุขภาพและสังคม และสาขาการก่อสร้าง  

ประมาณการผิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดักาญจนบุรี ปี 2556 ณ ราคาประจ าปี 
มีค่าเท่ากบั 63,376 ลา้นบาท โดยผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัต่อหวั (GPP per capita) ในปี 2556 

เท่ากบั 79,011 บาท ลดลงจาก 81,852 บาทในปี 2555 หรือลดลงร้อยละ 3.5 (ส านกังานจงัหวดั
กาญจนบุรี กลุ่มงานยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั, 2556) 

อุตสาหกรรม จงัหวดักาญจนบุรีมีโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งส้ิน 1,522 

โรง มีเงินลงทุนรวม 58,053 ลา้นบาท การกระจายตวัของโรงงานอุตสาหกรรมจะกระจายตวัอยูต่าม
อ าเภอตอนล่างของจงัหวดัเป็นส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมการเกษตร รองลงมาคือ อุตสาหกรรม
บริการและอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมท่ีตอบสนองวตัถุดิบใน
พื้นท่ีเป็นหลกั ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมน ้ าตาล อุตสาหกรรมกระดานและไมอ้ดัอุตสาหกรรมแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมโรงสีขา้ว อุตสาหกรรมขนาดใหญ่จะอยู่ในเขตอ าเภอท่าม่วง
และท่ามะกา เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการลงทุนดา้นอุตสาหกรรมค่อนขา้งสูง เพราะมี
ความพร้อมในดา้นบริการโครงสร้างพื้นฐาน ไดแ้ก่ การคมนาคมขนส่งไฟฟ้า ประปา และโทรศพัท์
ตลอดจนมีความสะดวกในการกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดท าให้อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของ
จงัหวดัมากระจุกตวัอยูใ่นพื้นท่ีดงักล่าว นอกจากพื้นท่ีดงักล่าวแลว้พื้นท่ีอ่ืนๆของจงัหวดักาญจนบุรี
มีโรงงานอุตสาหกรรมกระจายตวัอยู่ตามลกัษณะของความไดเ้ปรียบในด้านท่ีตั้งและความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรซ่ึงช่วยดึงดูดใหอุ้ตสาหกรรมท่ีตอ้งใชว้ตัถุดิบในพื้นท่ีเขา้มาลงทุน 
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การเกษตรกรรม จงัหวดักาญจนบุรีประกอบอาชีพหลกัคือ เกษตรกรรม ใน
ปี 2556 พื้นท่ีเพาะปลูกทั้งส้ิน 2,532,058 ไร่ เน้ือท่ีเก็บเก่ียว 2,393,359 ไร่ มีปริมาณผลผลิตทั้งปีอยูท่ี่ 
12,553,272 ตนั จากการรวบรวมขอ้มูลพบวา่เน้ือท่ีในการท าการเกษตรลดลงจากปี 2555 โดยอตัรา
การปลูกพืชแต่ละชนิดลดลง ท่ีเห็นไดช้ดัเจนท่ีสุดคือ ขา้วโพดหวานและขา้วโพดฝักอ่อน จงัหวดั
กาญจนบุรีมีการปลูกพืชเศรษฐกิจคือ ขา้วนาปี ขา้วนาปรัง ออ้ย มนัส าปะหลงั ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
ขา้วโพดฝักอ่อน ขา้วโพดหวาน หน่อไมฝ้ร่ัง สับปะรด ยางพารา พืชท่ีมีจ  านวนไร่ต่อการเพาะปลูก
มากไดแ้ก่ ออ้ย มนัส าปะหลงั และขา้วนาปี 

ปศุสัตว ์ในปี 2556 มีการเล้ียงสัตวเ์พื่อการบริโภคและการคา้สัตว ์ท่ีนิยม
เล้ียงมากท่ีสุด 5 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ไก่ 22,413,056 ตวั เป็ด 380,428 ตวั โค 216,150 ตวั สุกร 189,778 

ตวั และแพะ 32,937 ตวั จากขอ้มูลพบวา่ มีการเล้ียงไก่ แพะ และเป็ดเพิ่มข้ึนจากปี 2555 แต่มีจ านวน
การเล้ียงโคและสุกรลดลง 

การประมง จงัหวดักาญจนบุรีมีการเล้ียงสัตวน์ ้ าเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
เป็นส่วนใหญ่ แต่ในอนาคตมีลู่ทางพฒันาให้เป็นอุตสาหกรรมได ้เน่ืองจากมีแหล่งน ้ าธรรมชาติท่ี
สามารถ ท าการประมงน ้ าจืดไดก้ว่า 5 แสนไร่และมีพื้นท่ีส าหรับปลูกหญา้เล้ียงสัตวไ์ดใ้นหลาย
อ าเภอ โดยมีเน้ือท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าจืด 444,984 ไร่ ครัวเรือนเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าจืด 6,011 ครัวเรือน 

การประกอบกิจการเหมืองแร่ มีกระจายตามอ าเภอต่างแร่ธาตุท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
หินอุตสาหกรรมชนิดก่อสร้าง เฟลด์สปาร์ ควอร์ตซ์ โคโลไมต ์และดินขาว มีประทานบตัรเปิดการ 
24 แปลง รายไดภ้าคหลวงแร่ จ  านวนเหมืองแร่ 38 แห่ง จ านวนคนงานทั้งส้ิน 436 คน (พ.ศ. 2556)  

การท่องเท่ียว จงัหวดักาญจนบุรีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลายทั้งแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ เช่น น ้าตกเอราวณั น ้าตกหว้ยแม่ขมิ้น  แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์เช่น 
สะพานขา้มแม่น ้ าแคว และแหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น เข่ือนวชิราลงกรณ์ โดยในปี 2556 

จงัหวดักาญจนบุรีเป็นจงัหวดัท่ีมีนักท่องเท่ียวและนักทศันาจรเดินทางมาเยือนจงัหวดั จ  านวน 
6,413,556 คน และมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียว จ านวน 13,416.54 ลา้นบาท ส่วนใหญ่ทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติ จะเดินทางเขา้มาเท่ียวในวนัเดียวโดยไม่คา้งคืนมากกวา่จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาพกัแรม 
ทั้งน้ีนกัท่องเท่ียวจะใชเ้วลาพ านกัอยูใ่นจงัหวดัเฉล่ียเพิ่มข้ึน อยา่งไรก็ตามนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
จะใชเ้วลาในการพ านกัอยูใ่นจงัหวดัมากกวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทย นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเขา้มา
ในจงัหวดักาญจนบุรี 4 อนัดบัแรก คือ ชาวองักฤษ ชาวเกาหลี ชาวอเมริกนั ชาวรัสเซีย และชาว
เนเธอร์แลนด ์ตามล าดบั 
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การคา้ชายแดน แนวชายแดนติดต่อประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ 
ระยะทางประมาณ 370 กิโลเมตร มีช่องทางเขา้-ออกตามแนวชายแดนประมาณ 43 จุด โดยมีจุด
น าเขา้ก๊าซธรรมชาติ บา้นอีต่อง ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ ด่านชาแดนถาวร คือ ด่านพุน ้ าร้อน ต าบล
บา้นเก่า อ าเภอเมือง จุดผอ่นปรนทางการคา้ชัว่คราว 1 ช่องทาง คือ ด่านเจดียส์ามองค ์อ าเภอสังขละ
บุรี   การคา้ชายแดนกบัประเทศพม่า ดา้นจงัหวดักาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2557 มีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 
111,263.03 ลา้นบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2556 จ านวน 3,311.16 ลา้นบาท โดยในปีงบประมาณ 
2557 จงัหวดัขาดดุลการคา้ 108,658.83 ลา้นบาท สินคา้ส าคญัท่ีส่งออกไปยงัประเทศเพื่อนบา้นท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่ น ้ามนัดีเซล น ้ามนัเบนซิน เบียร์ กาแฟส าเร็จรูป รถยนตน์ัง่ นมและอาหารเสริม น ้ ามนั
ปาล์ม เคร่ืองปรุงอาหาร และอุปกรณ์ก่อสร้าง สินคา้น าเขา้จากประเทศเพื่อนบา้นท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
ก๊าซธรรมชาติ โค-กระบือ ไมไ้ผ ่ข้ีเล่ือย เฟอร์นิเจอร์ไม ้ไมแ้ปรรูป สังกะสี 

) อาชีพ 

อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนในพื้นท่ีคือลูกจา้ง เกษตรกร คา้ขายและการ
บริการ ในเร่ืองของการจา้งงาน จ านวนสถานประกอบการประเภท คา้ปลีกมากท่ีสุด จ านวน ,  
แห่ง มีคนท างานท่ีเก่ียวข้อง ,  เป็นลูกจ้าง ,  คน เฉล่ียการจ้างงาน  คนต่อสถาน
ประกอบการ ภาคการผลิตอุตสาหกรรมมีสถานประกอบการทั้งส้ิน ,  แห่ง จ  านวนคนงาน
ทั้งส้ิน ,  คน ลูกจา้ง ,  คน มีอตัราคนงานเฉล่ีย  คนต่อสถานประกอบการ ธุรกิจท่ีพกั 
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมมีจ านวนสถานประกอบการทั้งส้ิน ,  แห่ง มีแรงงานทั้งส้ิน ,  
คนเป็นลูกจา้ง ,  คน เฉล่ียมีการจา้งงาน  คนต่อสถานประกอบการ อาชีพท่ีขาดแคลนมากท่ีสุด
ในจงัหวดักาญจนบุรี คือ แรงงานในดา้นการผลิตอ่ืนๆ แรงงานทัว่ไปขาดแคลนจ านวน 356 คน 
(ร้อยละ 76.07) และอาชีพผูต้รวจสอบด้านความปลอดภยั สุขภาพและคุณภาพผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ
จ านวน 304 คน(ร้อยละ64.96) ในขณะท่ีสถานประกอบการในกิจการโรงพยาบาลเอกชนมีจ านวน
น้อยท่ีสุดเพียง  แห่ง มีคนท างานทั้งส้ิน  คนเป็นการจา้งงานทั้งหมดเฉล่ีย  คนต่อสถาน
ประกอบการ  ส่วนสถานประกอบการอ่ืนๆ มีปริมาณนอ้ยกวา่ ,  แห่งในแต่ละกิจการ เช่น การ
ขายส่ง  แห่งมีการจา้งงานเฉล่ีย  คนต่อสถานประกอบการ การบริการขนส่งทางและสถานท่ี
เก็บสินคา้มีจ านวน  แห่ง การจา้งงานเฉล่ีย  คนต่อสถานประกอบการ 

ผลการส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากรในจงัหวดักาญจนบุรี ปี 2555 

(ขอ้มูล ณ เดือนกนัยายน 2555) พบวา่จงัหวดักาญจนบุรี มีจ  านวนประชากรจ านวน 802,883 คน เป็นผู ้
มีอายุ 15 ปีข้ึนไป 668,649 คน ซ่ึงอยู่ในก าลงัแรงงานรวมจ านวน 509,896 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 76.3 
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และเป็นผูท่ี้ไม่อยูใ่นก าลงัแรงงาน 158,753 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 23.7 นอกจากนั้นเป็นผูมี้อายุต  ่ากวา่
15 ปี จ  านวน 134,234 คน 

ปี 2556 จงัหวดักาญจนบุรีมีอตัราการว่างงานเฉล่ียร้อยละ 0.37 เน่ืองจาก
จงัหวดักาญจนบุรีเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม อตัราการว่างงานจึงเป็นเคร่ืองช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยั
ฤดูกาล ภาวะเศรษฐกิจและพื้นท่ี กล่าวคือ แรงงานจะมีการเคล่ือนยา้ยสู้ภาคเกษตรในไตรมาสท่ีเป็น
ฤดูเพาะปลูก จงัหวดักาญจนบุรีเป็นพื้นท่ีการเกษตรจะมีอตัราการว่างงานต ่า  มีแรงงานต่างดา้ว ท่ี
เขา้เมืองโดยถูกตอ้งตามกฎหมายและได้รับอนุญาตให้ท างานจากขอ้มูลเดือนกนัยายน 2556 มี
จ านวน 3,248 คน ส่วนใหญ่เป็นประเภทมาตรา 12 (ยกเวน้มติ ครม.) จ  านวน 3,042 คน รองลงมาคือ
ประเภทชัว่คราว 206 คน โดยแรงงานสัญชาติฟิลิปปินส์มีมากท่ีสุดจ านวน 41 คนหรือร้อยละ 24.12 

(ยกเวน้ประเภทตลอดชีพ)  ส าหรับแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นแรงงานท่ีได้รับ
อนุญาตใหม้าท างานเป็นการชัว่คราว 3 สัญชาติคือ พม่า ลาว กมัพูชา ซ่ึงต่อมาไดเ้ปล่ียนสถานะเป็น
แรงงานต่างดา้วท่ีผา่นการพิสูจน์สัญชาติและน าเขา้ (MOU) มีจ  านวนทั้งส้ิน 29,480 คน จ าแนกเป็น
สัญชาติพม่า 29,050 คน ลาว 141 คนและกมัพชูา 289 คน 

ความตอ้งการดา้นแรงงาน ในจงัหวดักาญจนบุรี ปี 2556 คาดประมาณวา่จะ
มีความตอ้งการแรงงานในกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือสูงท่ีสุด คือจ านวน 15,574 คน รองลงมาคือ แรงงาน
ฝีมือ 8,170 คน โดยแรงงานท่ีตอ้งการส่วนใหญ่ตอ้งการระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 8,452 

คน รองลงมาคือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 7,717 คน อุตสาหกรรมอาหารและอาหาร
สัตวเ์ป็นอุตสาหกรรมท่ีตอ้งการแรงงานสูงสุด  

อตัราการมีงานท าหรือมีส่วนร่วมในก าลงัแรงงานของจงัหวดักาญจนบุรี จะ
มีลักษณะการเคล่ือนยา้ยแรงงานแบบเป็นวฏัจักรหรือวงจร ทั้ งน้ีเพราะพื้นท่ีจังหวดัเป็นเขต
เกษตรกรรม ประชากรซ่ึงเป็นก าลงัแรงงานของจงัหวดัอาศยัอยู่ในภาคส่วนของเกษตรกรรมเพื่อ
ช่วยครัวเรือนในการท าการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ เม่ือหมดฤดูเก็บเก่ียวผลผลิตก็จะเคล่ือนยา้ยไปหา
งานท าในภาคอุตสาหกรรมในจงัหวดัอ่ืนๆ และจะยา้ยกลับมาภาคเก ษตรกรรมอีกคร้ังในฤดู
เพาะปลูก วนเวยีนในลกัษณะเช่นน้ีอยา่งเป็นวฎัจกัรทุกปี จึงอาจส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงานใน
บางฤดูกาล 
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   ) ระบบสาธารณูปโภค 

การคมนาคม  
(1)  ทางบก 

การเดินทางโดยรถยนตส่์วนตวั กรุงเทพ-กาญจนบุรี เส้นทางถนนเพชร
เกษมหรือเส้นทางถนนบรมราชชนนี ผา่นนครชยัศรี นครปฐม บา้นโป่ง ท่ามะกา ท่าม่วง ถึงจงัหวดั
กาญจนบุรี ระยะทาง 123 กิโลเมตร 

การเดินทางโดยรถโดยสาร รถโดยสารธรรมดาออกจากสถานีขนส่งสาย
ใต(้สถานีกรุงเทพจงัหวดักาญจนบุรี)ทุก 15 นาที ตั้งแต่เวลา 04.00-20.00 น. รถโดยสานปรับอากาศ
ชั้น 1 ออกจากสถานีขนส่งสายใต ้(สถานีกรุงเทพจงัหวดักาญจนบุรี) ทุก 15 นาที ตั้งแต่เวลา 05.00-

20.30 น.  
การเดินทางโดยรถไฟ รถไฟออกจากสถานีกรุงธนบุรีวนัละ 2 เท่ียว เวลา 

07.50 น.และเวลา 13.45 น. แวะจอดสถานีกาญจนบุรี สะพานขา้มแม่น ้ าแคว ท่ากิเลนและสุด
ปลายทางท่ีสถานีน ้าตก ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์มี
รถไฟเท่ียวพิเศษน าเท่ียวไป-กลบั ภายในวนัเดียว 

(2)  ทางอากาศ สนามบินกองพลทหารราบท่ี 9 และสนามบินสังขละบุรี 

ไฟฟ้า จ านวนผูใ้ช้ไฟฟ้า 223,820 ราย จ าแนกเป็น ประเภทท่ีอยู่อาศยั 
204,896 ราย ประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม 16,586 ราย ประเภทหน่วยงานราชการและสาธารณะ 
2,276 รายและประเภทอ่ืนๆ (สูบน ้ าเพื่อการเกษตร) 60 ราย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาญจนบุรี, 

2556) 

ประปา จ านวนผูใ้ชน้ ้ าประปา 38,000 ราย ก าลงัผลิต 55,929.86 ลบ.ม.
ต่อวนั ปริมาณน ้าท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูใ้ชมี้ปริมาณทั้งส้ิน 9,393,494 ลบ.ม. จ  าหน่ายเพื่อสาธารระประโยชน์
และร่ัวไหลอีกประมาณ 1,052,779 ลบ.ม. และมีปริมาณน ้ าท่ีใชใ้นระบบประมาณ 516,504 ลบ.ม. 
(การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี, 2556) 

โทรศพัท ์จ านวนเลขหมายท่ีมี  64,989 เลขหมาย จ านวนเลขหมายท่ีมีผู ้
เช่า 43,276 เลขหมาย ประกอบดว้ย บา้น 22,869 เลขหมาย ธุรกิจ 3,181 เลขหมาย ราชการ 2,715 

เลขหมาย สาธารณะ 2,371 เลขหมาย และบมจ.ทีโอที 396 เลขหมาย (ส่วนบริการลูกคา้จงัหวดั
กาญจนบุรี บริษทัทีโอที จ ากดั (มหาชน), 2556) 

ประชากรจงัหวดักาญจนบุรีมีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพื้นฐานลดลง 
ไม่ว่าจะเป็นโทรศพัท์ท่ีใช้ในครัวเรือน เคร่ืองโทรสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือแมแ้ต่กระทัง่การ
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เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตโดยโมเด็ม เน่ืองมากจากเครือข่ายไร้สายครอบคลุมทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็น
สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์พกพา ท่ีสามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตผา่นเครือข่ายไร้สายได ้

 

4.4.1.2   ดา้นสังคม 

) วถีิชีวติประจ าวนั 

ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีมีวถีิชีวติแบบเรียบง่ายเป็นสังคมการเกษตร 

) คุณภาพชีวติ 

การศึกษา 

สถาบนั/สถานศึกษาระดบัประถมศึกษา-ระดบัอุดมศึกษา จ านวน 518 แห่ง 
โดยมีสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาคือ มหาวิทยาลยัราชภฎักาญจนบุรี มหาวิทยาลยัมหิดล 
วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลยัรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจงัหวดักาญจนบุรี 
มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น (สถาบนัการศึกษาเอกชน) มีจ านวนครูทั้งส้ิน 6,616 คน นกัเรียนทั้งหมด 
140,655 คน แยกเป็นนกัเรียนชาย 71,119 คน นกัเรียนหญิง 69,536 คน  

ระบบบริการสุขภาพ 

สถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐ ประกอบด้วย โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 15 แห่ง โรงพยาบาลสังกดักระทรวงกลาโหม 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 142 แห่ง ศูนยบ์ริการสาธารณสุขชุมชน 3 แห่ง   

สถานบริการสาธารณสุขของเอกชน ประกอบดว้ย โรงพยาบาลเอกชน 4 

แห่ง คลินิกเวชกรรม 67 แห่ง คลินิกทนัตกรรม 15 แห่ง คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ ์33 แห่ง 
คลินิกการแพทยแ์ผนไทย 6 แห่ง โดยมีอตัราการเกิด 11.02 อตัราการตาย 5.79 ต่อประชากร 1,000 

คน 

จ านวนบุคลากรในส่วนของสาธารณสุขแบ่งเป็น แพทย ์161 คน ทนัตแพทย ์
60 คน พยาบาลทั้งส้ิน 1,188 คน โดยมีอตัราส่วนแพทย ์1 คนต่อประชากร 6,404 คน ทนัตแพทย ์1 

คนต่อประชากร 15,253 คน เภสัชกร 1 คนต่อประชากร 11,816 คน พยาบาล 1 คนต่อประชากร 759 

คน  
จ านวนผูป่้วยโรคเบาหวานในปี 2556 มีจ านวน 21,414 คน มีอตัราเพิ่มข้ึน

จากปีก่อน โดยในปี 2555 เพิ่มข้ึนจากปี 2554 จ านวน 592 คนคิดเป็นร้อยละ 2.9 และปี 2555 

เพิ่มข้ึนจากปี 2556 จ านวน 481 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 เพิ่มข้ึนในอตัราท่ีลดลง ช้ีให้เห็นว่า
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ประชาชนในจงัหวดักาญจนบุรีมีอตัราป่วยดว้ยโรคเบาหวานลดลง ผูป่้วยดว้ยโรคความดนัโลหิตสูง
ในปี 2556 มีจ านวน 37,009 บาท มีอตัราป่วยท่ีเพิ่มข้ึน 

ศาสนา 

จงัหวดักาญจนบุรี มีศาสนาพุทธ วดั จ านวน 556 แห่ง (พระอารามหลวง 3 

แห่ง คือ วดัไชยชุมพลชนะสงคราม วดัเทวสังฆาราม และวดัพระเท่นดงรัง) วดัราษฎร์ 553 แห่ง 
พระภิกษุสามเณร รวมจ านวน 6,480 รูป ศาสนาคริสต ์โบสถ์คริสต์ จ  านวน 14 แห่ง จ าแนกเป็น
นิกายโปรเตสแตนท ์8 แห่ง นิกายโรมนัคาทอลิก 6 แห่ง ศาสนาอิสลาม มสัยดิ จ  านวน 6 แห่ง 

)  ความหนาแน่นของประชากร 

ในปี 2556 จงัหวดักาญจนบุรีมีประชากร จ านวน 842,882 คน (แยกเป็นเพศ
ชาย 2,411 คน ประชากรเพศหญิง 20,441 คน) โดยอ าเภอท่ามะกา  มีจ านวนประชากรมากท่ีสุด 
จ านวน 91,090  คน รองลงมาได้แก่ อ าเภอเมือง จ านวน 90,003 คน และอ าเภอท่าม่วง จ านวน 
56,506 คน ความหนาแน่นของประชากรในพื้นท่ีจงัหวดักาญจนบุรีคือ ร้อยละ 43.26 ส าหรับอ าเภอ
ท่ีมีความหนาแน่นของประชากรมากท่ีสุด คือ อ าเภอท่ามะกา อ าเภอท่าม่วง อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
อ าเภอพนมทวน อ าเภอเลาขวญั อ าเภอหนองปรือ อ าเภอบ่อพลอย อ าเภอห้วยกระเจา อ าเภอด่าน
มะขามเต้ีย อ าเภอไทรโยค อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอสังขละบุรี และอ าเภอศรีสวสัด์ิ ตามล าดับ 
(ส านกังานจงัหวดักาญจนบุรี กลุ่มงานยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั, 2556) 

โครงสร้างประชากรจงัหวดักาญจนบุรี กลุ่มคนส่วนใหญ่เป็นวยัท างาน แต่
ในอนาคตประชากรวยัสูงอายุจะเพิ่มมากข้ึน และประชากรมีแนวโนม้ลดลงเน่ืองจากอตัราการเกิด
ลดลง 

) ดา้นความปลอดภยั 

ดา้นยาเสพติด จงัหวดักาญจนบุรี มีสถานท่ีบ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยา
เสพติดท่ีกฎหมายรองรับ 1 แห่ง คือ ศูนยว์วิฒัน์พลเมือง พล.ร.9 ตั้งอยูบ่า้นทุ่งกา้งยาง อ.ไทรโยค ซ่ึง
มีเพียงพอกบัจ านวนผูท่ี้เขา้รับการบ าบดัฟ้ืนฟูฯ โดยเฉล่ีย ประมาณปีละ 1,200 คน ศตส.กจ. และ
ส านักงานคุมประพฤติ จงัหวดักาญจนบุรี ได้บูรณาการเพ่ือจดัหาสถานท่ีรองรับการบ าบดัฯให้
เพียงพอ เพิ่มเติมอีก 3 แห่ง คือ   วดัท่าพุราษฎร์บ ารุง ต.ด่านมะขามเต้ีย อ.ด่านมะขามเต้ีย วดัเขาพู่ปู่  
ต.หนองประดู่ อ.เลาขวญั  และวดัอินทาราม (วดัหนองขาว ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง) 
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 4.4. .  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

)   ทรัพยากรน ้า 

พื้นท่ีลุ่มน ้ า จากข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม พบวา่พื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน ้าในจงัหวดักาญจนบุรีโดยส่วนใหญ่อยูใ่นชั้นคุณภาพลุ่มน ้ า
ชั้น A มีพื้นท่ีประมาณ , .  ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ .  รองลงมาเป็นพื้นท่ีลุ่มน ้ าชั้นท่ี 
 มีพื้นท่ีประมาณ , .  ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ .    

 น ้าผวิดินแหล่งน ้าผิวดินมีตน้น ้ าอยูท่างตอนเหนือของจงัหวดัถึงเขตจงัหวดั
อุทยัธานี  ลกัษณะทางน ้ าเป็นร่องลึกในระหว่างหุบเขา มีธารน ้ าบางสายไหลข้ึนไปทางเหนือสู่
ประเทศพม่า แต่ล าธารส่วนใหญ่ไหลลงสู่แม่น ้าแควนอ้ยและแควใหญ่ ก่อนจะรวมตวักนัเป็นแม่น ้ า
แม่กลอง ส่วนดา้นตะวนัออกมีล าตะเพินเป็นธารน ้ าส าคญัของบริเวณน้ี แหล่งน ้ าผิวดินท่ีส าคญั 
ไดแ้ก่ แม่น ้าแควนอ้ย แม่น ้าแควใหญ่ (ศรีสวสัด์ิ) แม่น ้าแม่กลอง แม่น ้าล าตะเพิน 

ส าหรับแหล่งน ้ าชลประทาน มีเข่ือนวชิราลงกรณ์ เป็นเข่ือนทดน ้ าเพื่อการ
ชลประทาน ตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอท่าม่วง มีขนาดเก็บกกัน ้ า 13,000 ไร่ สามารถส่งน ้ าเพื่อการชลประทาน
ไปยงัอ าเภอท่าม่วง อ าเภอท่ามะกา และจงัหวดัใกลเ้คียง 

จากการตรวจสอบคุณภาพน ้ าในแม่น ้ าแม่กลองในปี 2556 จ านวน 12 สถานี 

พบวา่ คุณภาพน ้าเฉล่ียต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ จ านวน 6 สถานี ดชันี
ช้ีวดัคุณภาพน ้ าท่ีส าคญัท่ีน ามาใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพน ้ า ไดแ้ก่ ปริมาณออกซิเจนท่ี
ละลายในน ้ า (DO) มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.6 – 6.2 mg/l ปริมาณความสกปรกในรูปของสารอินทรีย  ์

(BOD) มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหว่าง 1.1 – 2.0 mg/l ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) มี
ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 837.5 – 228,250 MPN/100 ml ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มมีค่าเฉล่ีย
อยูร่ะหวา่ง 317.5 – 33,700 MPN/100 ml และปริมาณไนโตรเจนท่ีอยูใ่นรูปของแอมโมเนียทั้งหมด 

(NH3) มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 0.08 – 0.3 mg/l 

เม่ือพิจารณาจากสถานีตรวจวดัคุณภาพน ้ าท่ีคุณภาพน ้ าเฉล่ียต ่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ (ก าหนดให้เป็นแหล่งน ้ าประเภทท่ี 3) พบวา่  ดชันีช้ีวดั
คุณภาพน ้ าท่ีเป็นปัญหาส าคญัท่ีเป็นสาเหตุท าให้คุณภาพน ้ าอยูใ่นเกณฑ์ต ่า ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ
การน ามาใชอุ้ปโภค-บริโภค ไดแ้ก่ ปริมาณแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม (TCB) และฟีคอลโคลิฟอร์ม
(FCB) ซ่ึงพบวา่  มีค่าเฉล่ียเกินค่ามาตรฐานค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งบริเวณท่ีไหลผา่นชุมชน
หนาแน่น เช่น อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี (MK07) อ าเภอท่ามะกา  จงัหวดักาญจนบุรี (MK 7.9) 
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ชุมชนบา้นท่าเรือ อ าเภอท่ามะกา  จงัหวดักาญจนบุรี (MK 08)  เป็นตน้ (ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาค
ท่ี 8, 2557) 

แม่น ้ าแควนอ้ย เร่ิมตน้จากทา้ยเข่ือนวชิราลงกรณ์ไหลผา่นอ าเภอทองผาภูมิ 
อ าเภอไทรโยค จนมาถึงอ าเภอเมืองจงัหวดักาญจนบุรี รวมระยะทางประมาณ 243 กิโลเมตร มี
ชุมชนหนาแน่นท่ีตั้งอยู่ริมน ้ ามากนัก แต่จะมีเรือส าหรับรองรับนกัท่องเท่ียวอยู่เป็นระยะๆตลอด
สายน ้า จากการตรวจสอบคุณภาพน ้าเฉล่ียในปี 2556 จ านวน 7 สถานี พบวา่ คุณภาพน ้ าเฉล่ียต ่ากวา่
เกณฑม์าตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ทั้ง 7 สถานี โดยคุณภาพน ้าเฉล่ียจดัอยูใ่นประเภทท่ี 
3 และประเภทท่ี 4 จ านวน 6 สถานีและ 1 สถานี ตามล าดบั 

ดชันีช้ีวดัคุณภาพน ้ าท่ีส าคญัท่ีน ามาใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพน ้ า
ไดแ้ก่ ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน ้ า (DO) มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.3-5.9 mg/l  ปริมาณความ
สกปรกในรูปสารอินทรีย ์(BOD) มีค่าเฉล่ียอยู่ระหวา่ง 0.7-1.3 mg/l ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิ
ฟอร์มทั้งหมด (TCB) มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 815-84,125 MPN/100 ml ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟิคอล
โคลิฟอร์ม (FCB) มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 26-2,158 MPN/100 ml และปริมาณไนโตรเจนท่ีอยูใ่นรูป
ของแอมโมเนียทั้งหมด (NH3) มีค่าอยูร่ะหว่าง 0.03-0.15 mg/l  (ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 8, 

2557) 
แม่น ้ าแควใหญ่ เร่ิมตน้จากทา้ยเข่ือนศรีนครินทร์ อ าเภอศรีสวสัด์ิ จงัหวดั

กาญจนบุรี ไหลผ่านเข่ือนท่าทุ่งนาลงมาจนถึงปากแม่น ้ าแควใหญ่ อ าเภอเมือง ขงัหวดักาญจนบุรี 
รวมระยะทางประมาณ 84 กิโลเมตร ไหลผ่านชุมชนหนาแน่นไม่มาก แต่จะมีเรือแพรองรับ
นกัท่องเท่ียวหนาแน่น ช่วงบริเวณใกล้จะถึงอ าเภอเมืองและบริเวณหน้าเมืองกาญจนบุรี จากการ
ตรวจสอบคุณภาพน ้าในปี 2556 จ านวน 5 สถานี พบวา่ คุณภาพน ้ าเฉล่ียต ่ากวา่เกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ทั้ง 5 สถานี โดยคุณภาพน ้าเฉล่ียจดัอยูใ่นประเภทท่ี 3 ทั้ง 5 สถานี 

ดชันีช้ีวดัคุณภาพน ้ าท่ีส าคญัท่ีน ามาใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพน ้ า
ไดแ้ก่ ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน ้ า (DO) มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.1-5.0 mg/l  ปริมาณความ
สกปรกในรูปสารอินทรีย ์(BOD) มีค่าเฉล่ียอยู่ระหวา่ง 1.0-1.4 mg/l ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิ
ฟอร์มทั้งหมด (TCB) มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 224-3,105 MPN/100 ml ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโค
ลิฟอร์ม (FCB) มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 10.0-168.8 MPN/100 ml และปริมาณไนโตรเจนท่ีอยูใ่นรูป
ของแอมโมเนียทั้งหมด (NH3) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.02-0.27 mg/ (ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 8, 

2557) 
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)  สภาพภูมิอากาศ 

จงัหวดักาญจนบุรีอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูกาล มี
อากาศแห้งแลง้ในฤดูหนาว ในช่วงฤดูฝนและฤดูแลง้มีลกัษณะอากาศแตกต่างกนัอย่างเห็นไดช้ดั 
ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตซ่ึ้งพดัจากทะเล
อนัดามนั  ท าใหช่้วงระยะเวลาน้ีมีฝนตกชุก อากาศมีความช้ืนสูง การแพร่กระจายของฝนในบริเวณ
จงัหวดัน้ีแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั บริเวณพื้นท่ีตอนบนเขตอ าเภอไทรโยค อ าเภอทองผาภูมิ  และ
อ าเภอสังขละบุรี มีฝนตกชุกและมีช่วงการกระจายของฝนมากกวา่  

จากสถานการณ์เร่ืองร้องเรียนของรายงานสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมภาค
ตะวนัตก ปี 2555 พบว่า จงัหวดักาญจนบุรีมีปัญหาเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภาพอากาศคือ ฝุ่ น
ละออง จากลานมนัส าปะหลงัและจากการก่อสร้าง 

3) ดา้นธรณีวทิยา 

จงัหวดักาญจนบุรี มีแนวรอยเล่ือนมีพลงัของกลุ่มรอยเล่ือนศรีสวสัด์ิ และ
กลุ่มรอยเล่ือนเจดียส์ามองคพ์าดผา่น ผลการส ารวจธรณีวทิยาแผน่ดินไหวของกลุ่มรอยเล่ือนทั้งสอง
น้ี พบว่ามีการเล่ือนตวัแบบเหล่ือมขวาเป็นหลกั และเล่ือนตวัในแนวด่ิงร่วมดว้ย ทั้งแบบเล่ือนลง 
และยอ้นกลบั ท าให้เกิดแผน่ดินไหวขนาดมากกวา่ 6 ริกเตอร์ มาแลว้ในอดีต ดว้ยอตัราการเคล่ือน
ตวัท่ี 1.3-1.9 มิลลิเมตรต่อปี 

จงัหวดักาญจนบุรี โดยพื้นท่ีทางดา้นทิศตะวนัตกของจงัหวดั อยูใ่นเขตเส่ียง
ภยัแผน่ดินไหวระดบั ข มีความเส่ียงภยัแผน่ดินไหวเทียบไดก้บัความรุนแรง -  เมอร์คลัล่ี ซ่ึงจะ
ท าใหส่ิ้งก่อสร้างท่ีออกแบบดีเสียหาย (กรมทรัพยากรธรณี, 2551) 

น ้าใตดิ้น ตน้ก าเนิดของแหล่งน ้าบาดาลส่วนใหญ่มาจากน ้ าฝนซ่ึงตกสู่ผิวดินลง
ไปกบัเก็บใตช้ั้นดิน พื้นท่ีทางตอนบนและทางตะวนัตกของจงัหวดัซ่ึงมีสภาพเป็นท่ีสูงภูเขา รองรับ
ดว้ยหินแปรปริมาณน ้ าบาดาลจึงมีน้อยมาก ส่วนพื้นท่ีทางตะวนัออกและทางใตข้องจงัหวดัเป็นท่ี
ราบลุ่ม มีแหล่งน ้าบาดาลสามารถน าข้ึนมาใชไ้ด ้แต่ยงัคงมีปริมาณนอ้ย 

4) ดา้นทรัพยากรดิน 

พื้นท่ีส่วนใหญ่ของจงัหวดักาญจนบุรีมีภูเขาสลับซับซ้อน พื้นท่ีท่ีเหมาะ
ส าหรับเกษตรกรรมคือ ท่ีราบระหว่างภูเขาซ่ึงมีแม่น ้ าและล าน ้ าสายต่างๆ ไหลผ่าน เน่ืองจากเป็น
บริเวณท่ีมีหินปูน หินแกรนิต หินแกรไนโอออไรท์ หินไนล์ หินดินดาน หินควอทโซฟีลไลท์ เป็น
วตัถุต้นก าเนิดดิน ท่ีราบระหว่างหุบเขาและสองฝ่ังแม่น ้ าจึงมีลักษณะเป็นตะกอนท่ีเกิดจากการ
สลายตวัของหินดงักล่าวแลว้ถูกน ้ าพดัพามาทบัถม  และเน่ืองจากพื้นท่ีส่วนน้ีมีหินปูนเป็นส่วน
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ใหญ่ ดินจึงมีปฏิกิริยาเป็นกลางหรือเป็นด่าง มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงดี จึงเป็นแหล่ง
เพาะปลูกพืชไร่ท่ีส าคญัของประเทศเช่น ออ้ย ขา้วโพด มนัส าปะหลงั และสับปะรด ส่วนในบริเวณ
ท่ีราบต ่าใชป้ลูกขา้วแต่มีเน้ือท่ีไม่มากนกั 

5) ดา้นระบบนิเวศและป่าไม ้

ป่าไมเ้ป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญัของจงัหวดักาญจนบุรี  มีพื้นท่ีป่าไม ้
คือ , , .  ไร่ คิดเป็นร้อยละ .  ของพื้นท่ีทั้งหมด (ขอ้มูล ณ ปี 2556 : กรมป่าไม)้ ป่าไม้
ส่วนใหญ่เป็นป่าไมเ้บญจพรรณ ป่าแดง ป่าไผ่ แต่ป่าไมเ้หล่าน้ีไดล้ดปริมาณลงทุกปีเน่ืองจากการ
บุกรุก ตดัไมท้  าลายป่า ระบบนิเวศป่าไมจ้งัหวดักาญจนบุรี มีจ  านวนทั้งส้ิน 5 แห่ง ไดแ้ก่  

(1) อุทยานแห่งชาติเอราวณั ประกอบดว้ย ป่าเบญจพรรณพบมากท่ีสุด
ของพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ รองลงมาป่าดิบแลง้อยูบ่นสันเขาทอดเป็นแนวยาวตรงใจกลางของพื้นท่ี
อุทยานแห่งชาติ และป่าเต็งรัง พบพนัธ์ุไมท่ี้ส าคญั ไดแ้ก่ มะค่าโมง ตะเคียนหนู รกฟ้า ผา่เส้ียน เต็ง 
รัง แดง ตะคร ้ า สัตบรรณ หวายขม เถากระไดลิง และมีไผช่นิดต่างๆ ข้ึนกระจายอยูท่ ัว่ไป เป็นตน้ 

(2) อุทยานแห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์ ประกอบดว้ย ป่าเบญจพรรณ พบ
ข้ึนปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ของพื้นท่ีในบริเวณค่อนข้างราบถึงเนินเขาและพบมากในบริเวณ
ตอนกลางติดกับชายฝ่ังอ่างเก็บน ้ า ป่าเต็งรัง และป่าดิบแล้งพบข้ึนประปรายอยู่ทัว่เขตอุทยาน
แห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์ มกัจะพบในบริเวณท่ีอยูท่างดา้นรับลมท่ีพดัพาฝนมาปะทะภูเขา หรืออยู่
ริมสองฝ่ังของล าธาร พนัธ์ุไมท่ี้ส าคญั ไดแ้ก่ ประดู่ รกฟ้า มะกอกป่า ตะแบก ปรงป่า ไผเ่พก็ ยมหิน 
กระเบากลกั พลอง ขะเจา๊ะ เป็นตน้ 

(3) อุทยานแห่งชาติไทรโยค ประกอบดว้ย ป่าเบญจพรรณ เป็นสังคมพืช
ท่ีมีเน้ือท่ีมากท่ีสุดในอุทยานแห่งชาติ รองลงมาป่าดิบแล้ง พบในบริเวณท่ีค่อนขา้งชุ่มช้ืนทางทิศ
เหนือของอุทยานแห่งชาติโดยเฉพาะในเขตอ าเภอทองผาภูมิ และทิศตะวนัตกติดชายแดนพม่า และ
ป่าเต็งรัง เป็นสังคมพืชท่ีพบข้ึนกระจดักระจายทางดา้นทิศใตข้องพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ พนัธ์ุไมท่ี้
ส าคญั ไดแ้ก่ ขานาง ข้ีอา้ย กาสามปี ทะโล ้ก่อ เหียง และผกัหวาน เป็นตน้  

(4) เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าทุ่งใหญ่นเรศวร มีป่าไมห้ลายลกัษณะผสมกนั
อยู่ตามธรรมชาติ ป่าเหล่าน้ีประกอบด้วยทุ่งหญา้ กระจายอยู่ทัว่ไปตามยอดเนิน บางแห่งมีขนาด
ใหญ่เน้ือท่ีถึง 10 ตารางกิโลเมตร และเรียกบริเวณน้ีวา่ “ทุ่งใหญ่” ทุ่งหญา้ท่ีมีช่ือเสียงรู้จกักนัดีไดแ้ก่ 
ทุ่งใหญ่ ทุ่งฤาษี และทุ่งนเรศวร ป่าเบญจพรรณ มกัจะข้ึนผสมกบัป่าเต็งรังส่วนใหญ่ยงัมีสภาพ
สมบูรณ์ ป่าเต็งรัง มกัจะพบในบริเวณท่ีหน้าดินต้ืน และมีความช้ืนน้อย สภาพป่าโดยทัว่ไปยงัมี
ความอุดมสมบูรณ์และไมมี้ขนาดใหญ่กว่าท่ีอ่ืน ป่าดงดิบ มกัจะพบตามท่ีราบลุ่มและริมห้วยซ่ึงมี
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ลกัษณะทั้งดงดิบช้ืนและดงดิบแลง้ผสมอยู่ และป่าดงดิบเขา กระจายอยูต่ามยอดเนินเขาเม่ือระดบั
ความสูงมากข้ึน พบพนัธ์ุไมท่ี้มีค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิด ไดแ้ก่ ประดู่ ตะแบก แดง ตะเคียน และ
พบไมพ้ื้นล่าง เช่น หวาย ไผช่นิดต่างๆ และพืชตระกลูปาลม์ เป็นตน้ 

(5) เขตรักษาพนัธ์ุป่าสลกัพระ ประกอบด้วยป่าหลายชนิดผสมกนัอยู่
ตามธรรมชาติ ไดแ้ก่ ป่าดิบแลง้ มกัพบตามท่ีราบลุ่มและริมห้วย ซ่ึงมีลกัษณะผสมกนัอยูร่ะหวา่งป่า
ดิบแลง้และป่าดิบช้ืน ป่าเต็งรัง มกัพบในพื้นท่ีบริเวณยอดเขาท่ีมีความสูงไม่มากนกั และป่าเบญจ
พรรณมกัพบติดต่อกบัป่าเตง็รัง และอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ สภาพป่าส่วนใหญ่มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ 
พนัธ์ุไมท่ี้ส าคญั ไดแ้ก่ พะยอม มะม่วงป่า เหียงมะขามป้อม และกวา้ว เป็นตน้ ส่วนไมพ้ื้นล่าง ไดแ้ก่ 
ไมไ้ผ ่เถาวลัย ์และหญา้ชนิดต่างๆ  

6) ดา้นขยะมูลฝอย 

ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตเทศบาล จงัหวดักาญจนบุรี มีจ  านวนประชากร
ตามทะเบียนราษฎร์  164,390 คน ประชากรแฝง 100,158 คน รวมประชากรในเขตเทศบาลทั้งส้ิน 
264,548 คนปริมาณขยะรวมทั้งส้ิน 192 ตนัต่อวนั (อตัราการผลิตขยะต่อคนต่อวนั เท่ากับ 0.99 
กิโลกรัมต่อคนต่อวนั) โดยเทศบาลเมืองกาญจนบุรี มีอตัราการผลิตขยะมากท่ีสุด เท่ากบั 65 ตนัต่อ
วนั รองลงมาไดแ้ก่ เทศบาลต าบลท่าม่วง  เท่ากบั 13 ตนัต่อวนั ส่วนประสิทธิภาพของการเก็บขน
ขยะนั้น ทุกเทศบาลสามารถเก็บขนมูลฝอยเพื่อน าไปก าจดัไดห้มด จ านวน 22 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
81.5 ของจ านวนเทศบาลในพื้นท่ี และร้อยละ 18.5  ของจ านวนเทศบาลในพื้นท่ียงัไม่สามารถเก็บ
มูลฝอยท่ีเกิดข้ึนไดท้ั้งหมด (ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 8, 2551) 
เทศบาลท่ีสามารถใชร้ถเก็บขนขยะมูลฝอยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ คือสามารถเก็บขนขยะมูลฝอย
ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบไดท้ั้งหมด มีจ านวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  18.5 ของจ านวนเทศบาลในพื้นท่ี 
และมีจ านวน 22 แห่ง ท่ียงัใชร้ถเก็บมูลฝอยไม่เต็มประสิทธิภาพ คือ สามารถเก็บขนขยะมูลฝอยใน
พื้นท่ีทีรับผิดชอบได้เพียงบางส่วน คิดเป็นร้อยละ 81.5 ของจ านวนเทศบาลในพื้นท่ีจังหวดั
กาญจนบุรี ส่วนใหญ่ยงัคงเก็บขนขยะไดไ้ม่เตม็ประสิทธิภาพ  

เทศบาลในจงัหวดักาญจนบุรีบางแห่งไดมี้การคดัแยกขยะมูลฝอยรีไซเคิล
ออกจากขยะมูลฝอยทัว่ไป ท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง ลดภาระการก าจดัขยะมูลฝอยลง 

เทศบาลในเขตจงัหวดักาญจนบุรีท่ีมีการคดัแยกขยะมูลฝอย มีจ านวน 6 แห่ง คือ เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี  เทศบาลต าบลหนองบวั เทศบาลต าบลหวายเหนียว เทศบาลต าบลลุ่มสุ่ม เทศบาลต าบล
หนองรี และเทศบาลต าบลหนองฝ้าย ส าหรับวิธีการก าจดัขยะมูลฝอยของเทศบาลในจงัหวดั
กาญจนบุรี ประกอบดว้ย กองบนพื้นแลว้ไถกลบเป็นคร้ังคราว กองบนพื้นแลว้เผา กองบนพื้นแลว้
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เผาและไถกลบเป็นคร้ังคราว ฝังในหลุม ฝังในหลุมและไถกลบเป็นคร้ังคราว ฝังในหลุมและเผาและ
ไถกลบเป็นคร้ังคราว และเผาในเตาเผา (ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 8, 2551) 

จงัหวดักาญจนบุรี ได้เคยเกิดการลกัลอบท้ิงกากของเสียอุตสาหกรรมใน
พื้นท่ีหมู่ท่ี 6 ต าบลท่าลอ้ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี จ  านวน 3 จุด โดยจุดท่ี 1 กากของเสียมี
ลกัษณะเป็นฝุ่ นสีเทา บรรจุอยูใ่นถุงพลาสติกขนาดใหญ่กองอยูใ่นหุบเขาริมถนนสภาพโดยรอบเป็น
ป่าละเมาะ จากการตรวจสอบพบว่ามีกล่ินแอมโมเนียค่อนข้างรุนแรง สันนิษฐานว่า เป็นสาร 
Aluminium Nitride (AIN) ท่ีเกิดจากเตาหลอมอลูมิเนียม จุดท่ี 2 กากของเสียบรรจุอยูใ่นถงั 200 ลิตร 
ทั้งแบบพลาสติกและถงัเหล็ก บริเวณป่าละเมาะริมเชิงเขา เบ้ือตน้พบวา่เป็นสาร Polyester Rasin 

และจุดท่ี 3 พบวา่มีตน้ไมต้ายในพื้นท่ีประมาณ 25 ตารางเมตร ไม่พบกากของเสีย โดยพบวา่ ดินใน
บริเวณท่ีตน้ไมต้ายมีสีเหลือง ตรวจสอบพบกอ้นวตัถุคลา้ยเรซินเส่ือมสภาพ เม่ือด าเนินการตรวจวดั
ค่า pH ในดินพบวา่ ดินมีค่าเป็นกรดแก่ pH 2 คาดวา่มีการลกัลอบท้ิงมานานและน ้าฝนไดช้ะลา้งกาก
ของเสียไปหมดแลว้ (ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 8, 2551) 

7) แหล่งก าเนิดมลพิษดา้นเสียงและการสั่นสะเทือน 

จากข้อมูลของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แหล่งหิน
อุตสาหกรรมในจงัหวดักาญจนบุรี มีจ านวน 7 แห่ง โดยครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 1,735 ไร่ มี
ปริมาณส ารองหินอุตสาหกรรมประมาณ 194.29 ลา้นเมตริกตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 5.9 ของปริมาณ
ส ารองหินอุตสาหกรรมในภาคกลาง (ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 8, 2551) 

มลพิษทางเสียงจากเรือแพ จงัหวดักาญจนบุรี พบว่าระดบัเสียงบนแพท่ีมี
การใช้เคร่ืองขยายเสียงทุกล า และระดบัเสียงบนฝ่ังบริเวณจุดจอดแพทุกแห่งท่ีตรวจวดัมีค่าระดบั
เสียงอยูใ่นช่วง 92.3-103.1   เดซิเบลเอ ซ่ึงเกินขอ้ก าหนดของประกาศจงัหวดักาญจนบุรี พ.ศ. 2548 

(ก าหนดระดบัเสียงบนแพจะตอ้งไม่เกิน 91 เดซิเบลเอ) บริเวณชุมชนท่ีอยูใ่กลจุ้ดจอดแพริมแม่น ้ า
แควนอ้ย มีค่าระดบัเสียงรบกวนอยูใ่นช่วง 1.8-28.6 เดซิเบลเอ ซ่ึงเกินมาตรฐาน (ก าหนดค่าระดบั
เสียงรบกวนไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ) ส่วนบริเวณจุดจอดแพริมอ่างเก็บน ้ าเข่ือนศรีนครินทร์ อ าเภอศรี
สวสัด์ิ พบว่ามีระดบัเสียงเฉล่ีย (Leq) 24 ชัว่โมงอยู่ในช่วง 48.4-56.0 เดซิเบลเอ ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน (ก าหนดให้ค่าระดบัเสียง (Leq) 24 ชัว่โมงตอ้งไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ) นอกจากน้ีพบว่า 
ระดบัเสียงจากเรือหางยาวท่ีใช้รับ-ส่งนกัท่องเท่ียวในจงัหวดักาญจนบุรี มีค่าเกินระดบัเสียงเฉล่ีย 
101.7 เดซิเบลเอ ซ่ึงยงัมีเรือหางยาวท่ีมีค่าระดบัเสียงเกินมาตรฐานในบางล าท่ีตรวจวดั (ส านกังาน
ส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 8, 2557) 
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ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมส่วนใหญ่ท่ีเคยได้รับการร้องเรียน จากขอ้มูลของ
ส านกัส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 8 (ราชบุรี) ในปีงบประมาณ 2556 พบว่า จงัหวดักาญจนบุรีมีปัญหาดา้น
กล่ินเหม็นจากแหล่งต่างๆเช่น บ่อขยะ กากตะกอนน ้ าเสีย เป็นต้น ปัญหาฝุ่ นละอองจากสถาน
ประกอบการ เช่น โรงสีขา้ว ปัญหาน ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหาควนัจากโรงงานผลิต
น ้าตาล และปัญหาเสียงดงัจากการประกอบกิจการต่างๆ เช่นโรงน ้าแขง็ 

 

4.4.2   ผลการสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้น าชุมชน และประชาชนในจังหวัด
กาญจนบุรี 

จากการลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลภาคสนามโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) จาก
ผูแ้ทนของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผูน้ าชุมชน และประชาชนในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวดั
กาญจนบุรี ในช่วงวนัท่ี 16-20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558  จ  านวนทั้งส้ิน 22 คน โดยแบ่งเป็น ผูแ้ทนจาก
หน่วยงานราชการจ านวน  2 คน ผูน้ าชุมชนจ านวน 11 คน ประชาชนในพื้นท่ีท่ีใกลเ้คียงกบัพื้นท่ี
กิจกรรมหลกั (Core Business) ของยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรี 
จ านวน 7 คน และผูร่้วมใหข้อ้มูลกบัผูน้ าชุมชนจ านวน 2 คน   

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) ของกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informants) 

ตามหวัขอ้ท่ีผูศึ้กษาไดก้ าหนดไวเ้พื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ 
(SEA) ของยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรี โดยสรุปตามประเด็นต่างๆ 
ดงัน้ี 

4.4.2.1 ประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มและการใชท้รัพยากร 

ในด้านระบบสาธารณูปโภคในพื้นท่ีส่วนใหญ่ ค่อนข้างสมบูรณ์ทั้งระบบไฟฟ้า 
น ้าประปา โครงข่ายโทรศพัท ์แต่ยงัมีในบางพื้นท่ี เช่น ต.แก่งเส้ียน ท่ียงัขาดแคลนน ้ าประปาและน ้ า
ใชใ้นการอุปโภคบริโภค ตวัอยา่ง เช่น น.ส.ณฐัศรันย ์คงภู นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดักาญจนบุรี กล่าวว่า “ระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆในพื้นท่ีเช่นในต าบลบา้นเก่า มีความเหมาะสมในดา้นระบบสาธารณูปโภค ส่วน
ในพื้นท่ีบ้านหนองสองตอนและบ้านหนองจอก ต าบลแก่งเส้ียนยงัไม่มีระบบสาธารณูปโภคท่ี
เพียงพอ” และประชาชนในหมู่ท่ี 4 บา้นหนองสองตอน กล่าวว่า “ระบบสาธารณูปโภคและส่ิง
อ านวยความสะดวกในพื้นท่ียงัขาดแคลนในเร่ืองน ้าประปา น ้ าในการอุปโภค-บริโภค ซ่ึงในช่วงฤดู
แล้งน ้ าไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนรวมทั้งในเร่ือของคุณภาพน ้ าประปา ในเร่ือง
ไฟฟ้ายงัมีไฟฟ้าตกบา้งในบางคร้ัง”  
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ในดา้นการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ประชาชนในพื้นท่ี
ส่วนใหญ่มีการใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติในลกัษณะการเก็บของป่า และการตดัไมไ้ผ ่หรือไมล้วก
มาใชป้ระโยชน์ รวมทั้งการใชป้ระโยชน์จากท่ีดินในการท ามาหากิน ตวัอยา่งเช่น นางอมราลกัษณ์  
ใบบวั ก านนัต าบลหนองบวั และนายสุรพงศ ์ พืชพนัธ์ุ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นต าบลหนองบวั กล่าววา่ มี
ป่าไมชุ้มชนซ่ึงตอ้งขออนุญาตจากก านนั เช่น ไมล้วก จะน ามาปักเป็นหลกัให้กบัพืชผกั ซ่ึงมีความ
เพียงพอต่อความตอ้งการใชใ้นพื้นท่ี ส่วนหน่อไมแ้ละเห็ดจะอนุญาตให้หาไดต้ามฤดูกาล” และนาย
สัญญา  เสนาบุตร ก านนัต าบลช่องสะเดา กล่าววา่ “มีการใชพ้วกไมไ้ผ ่ไมล้วก น ามาจกัสาน น ามา
ท าเป็นไมเ้สียบลูกช้ิน มีแม่น ้าแควใหญ่เป็นแหล่งน ้าส าคญัของพื้นท่ี ไม่มีการน าไมย้นืตน้มาใช ้และ
ทรัพยากรท่ีใช้มีความเพียงพอกบัความตอ้งการใชข้องประชาชนในพื้นท่ี แต่ในบางคร้ังก็มีปัญหา
กระทบกระทัง่กบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐบา้งในเร่ืองการใชท้รัพยากรในพื้นท่ี” ทั้งน้ียงัคงมีการลกัลอบตดั
ไม ้และมีการลกัลอบท าหินบา้งในบางพื้นท่ี เช่น ต าบลลาดหญา้ และต าบลเกาะส าโรง เป็นตน้ 

ในด้านปัญหาส่ิงแวดล้อมในอ าเภอเมืองจงัหวดักาญจนบุรี ส่วนใหญ่มีปัญหาใน
เร่ืองของมลพิษทางส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป เช่น ขยะมูลฝอย ฝุ่ นละออง มลพิษทางน ้ า ปัญหาเสียงดงัจาก
เรือแพและปัญหาการลกัลอบตดัไม ้เป็นตน้ ตวัอยา่งเช่น นายมงคล นิลประภาพร ผูอ้  านวยการส่วน
ส่ิงแวดล้อม ส านักทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดักาญจนบุรี กล่าวว่า “ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ียงัคงมีปัญหาส่ิงแวดลอ้มทั้งดา้นมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียงจากเรือแพ 
และมลพิษทางน ้ า(จากโรงงานอุตสาหกรรมและเรือแพ) เป็นตน้ ซ่ึงมีมาตรการในการดูแลป้องกนั
ในระดบัจงัหวดัแต่ทั้งน้ีอ านาจการบริหารจดัการอยู่ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงปัญหาก็คือ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัขาดความพร้อมในการบริหารจดัการปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงการ
แกไ้ขเบ้ืองตน้ท่ีทางส านกัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดักาญจนบุรี ไดจ้ดัการคือ การ
อบรมให้ความรู้และสร้างเครือข่ายกบัชุมชนให้คอยสอดส่องดูแลในดา้นการตรวจวดัคุณภาพน ้ า 
และให้ชุมชนท่ีอยู่ติดกบัแม่น ้ าตอ้งติดตั้งถงัดกัไขมนั” และนางนงลกัษณ์ บุญส่งสมชัยดี ก านัน
ต าบลลาดหญา้ กล่าววา่ “ในพื้นท่ีต าบลลาดหญา้ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม แต่ยงัคงมีฝุ่ นละอองบา้ง
เล็กนอ้ย มีปัญหาเร่ืองน ้าแลง้ เช่น น ้าในล าหว้ยล าตะเพินท่ีน าไปใชใ้นการการเกษตร ซ่ึงเป็นปัญหา
หลกัของพื้นท่ีต าบลลาดหญา้” ในส่วนของพื้นท่ีต าบลแก่งเส้ียน หมู่ท่ี 4 บา้นหนองสองตอน และ
หมู่ท่ี 5 บา้นหนองจาก ยงัคงมีปัญหาในเร่ืองกล่ินจากบ่อขยะและโรงงานปุ๋ยในพื้นท่ี ซ่ึงยงัคงเป็น
ปัญหาในปัจจุบนัโดยมีการแกไ้ขเฉพาะหนา้เวลาเกิดกล่ินเหมน็ข้ึนเท่านั้น 

4.4.2.2 ประเด็นดา้นเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 
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สภาพเศรษฐกิจในอ าเภอเมืองกาญจนบุรีอยู่ในระดับปกติ กล่าวคือ ประชาชน
สามารถดูแลตัวเองได้ ประชาชนฐานะยากจนมีจ านวนน้อย โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลกั รองลงมาเป็นการคา้และบริการ อาชีพรับจา้ง และราชการ ซ่ึงรายไดส่้วนใหญ่
ของจงัหวดัมาจากดา้นเกษตรกรรมเป็นหลกั ตวัอยา่งเช่น น.ส.ณัฐศรันย ์คงภู นกัวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบติัการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดักาญจนบุรี กล่าววา่ “รายไดส่้วนใหญ่
ของจงัหวดักาญจนบุรีมาจากการเกษตร ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพบริการการท่องเท่ียว มี
เกษตรกรบา้ง และรับจา้งในโรงงานอุตสาหกรรม” และนางวนิดา พุฒซ้อน ก านนัต าบลวงัดง้ และ
นายสุชาติ สืบสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวงัดง้ กล่าววา่ “ประชาชนส่วนใหญ่จะเป็น
เกษตรกรรม รับจา้งและท างานอยู่ตามสถานประกอบการเช่น รีสอร์ท  โรงแรม มีบา้งท างานใน
โรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานขา้วโพด โรงงานอาหาร โรงงานแปรรูปอาหาร และโรงโม่หิน” 

ในดา้นการคมนาคมขนส่งในพื้นท่ี มีความพร้อมในดา้นน้ีและสามารถอ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี ไดโ้ดยเฉพาะพื้นท่ีในต าบลแก่งเส้ียน ต าบลวงัดง้ ต าบลหนองบวั
ต าบลปากแพรก ต าบลลาดหญา้ ต าบลช่องสะเดาและต าบลบา้นเก่า ท่ีมีเส้นทางการคมนาคมท่ี
สะดวกและมีรถประจ าทางผา่นหลายสายเน่ืองจากอยูติ่ดกบัถนนเส้นทางหลกั ในส่วนต าบลอ่ืนๆ มี
เส้นทางการคมนาคมท่ีสะดวกเช่นเดียวกนั แต่ยงัขาดระบบขนส่งมวลเช่น เช่นรถประจ าทาง ซ่ึงใน
บางพื้นท่ีไม่มีรถประจ าทางผา่น เช่น หมู่ท่ี 4 และหมู่ท่ี 5 ต าบลแก่งเส้ียน และต าบลท่ามะขาม 

4.4.2.3 ประเด็นดา้นสังคมและการด าเนินชีวติ 

วิถีชีวิตของประชาชนในอ าเภอเมืองจงัหวดักาญจนบุรีส่วนใหญ่เป็นวิถีชีวิตแบบ
สังคมชนบท มีการพึ่งพาอาศยักนัฉนัทเ์ครือญาติ เป็นสังคมการเกษตรและปศุสัตว ์มีปฏิสมัพนัธ์กนั
ในชุมชน ซ่ึงปัจจุบนัเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงไปเป็นสังคมเมืองมากข้ึนในบางพื้นท่ี ตวัอยา่งเช่น นาง
อมราลกัษณ์ ใบบวั ก านนัต าบลลาดหญา้ กล่าววา่ “วิถีชีวิตของประชาชนมีการเปล่ียนแปลงไปบา้ง
จากอดีต ซ่ึงยงัคงมีการช่วยเหลือเก้ือกูลกนั แต่ปัจจุบนัเร่ิมจางหายไปและมีความแตกแยกกนัเพราะ
การเมือง” และนายชูศกัด์ิ สุนทรธรรม กล่าวว่า “วิถีชีวิตของประชาชนมีความสามคัคีกันดีแต่
ในช่วงหลังๆจะมีการแตกแยกเพราะการเมือง ในขณะน้ีมีการส่งเสริมให้รักและสามัคคีกัน 
เน่ืองจากชุมชนเป็นชุมชนเมืองดว้ยจึงอยูแ่บบไม่ค่อยมีปฏิสัมพนัธ์กนั”  

ในดา้นกฎระเบียบของชุมชน ส่วนใหญ่มีการตั้งก าระเบียบเพื่อดูแลกนัภายในชุมชน
เช่น กฎระเบียบเร่ืองกองทุนหมู่บา้น หรือกฎระเบียบเร่ืองการหาของป่า ตวัอย่างเช่น นายสัญญา 
เสนาบุตร ก านันต าบลช่องสะเดา กล่าวว่า “ในด้านกฎระเบียบในชุมชนมีการตั้งกฎระเบียบใน
ชุมชนเพื่อดูแลกนัเอง เช่น การห้ามท าไมซุ้ง หรือไมท่้อน มีการก าหนดช่วงเวลาเก็บหน่อไม ้การ
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ออกกฎระเบียบเพื่อป้องกนัการทะเลาะวิวาท ปัญหาลกัขโมยในพื้นท่ีไม่มี ปัจจุบนัเร่ิมมีประชากร
แฝง ชาวต่างดา้วเขา้มาอยูใ่นพื้นท่ีจึงยากต่อการควบคุมดูแล” 

4.4.2.4 ประเด็นดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในจงัหวดั
กาญจนบุรี 

ในเร่ืองการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดตั้ งเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
กาญจนบุรี ส่วนใหญ่ประชาชนในพื้นท่ีพอทราบข่าวว่าจะมีการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ี 
แต่ยงัไม่ทราบรายละเอียดท่ีชดัเจน ตวัอยา่งเช่น ประชาชนในหมู่ท่ี 4 และหมู่ท่ี 5 ต าบลแก่งเส้ียน 

กล่าวว่า “ทราบบา้งแลว้ว่าจะมีการน ายุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษมาใช้ในจงัหวดั
กาญจนบุรี แต่ไม่ทราบรายละเอียดและขอ้เท็จจริง” และนางวนิดา พุฒซ้อน ก านนัต าบลวงัดง้ และ
นายสุชาติ สืบสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวงัดง้ กล่าววา่ “พอทราบมาบา้งแลว้วา่จะมี
การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมาใช้ในจังหวดักาญจนบุรี แต่ยงัไม่ทราบ
รายละเอียดมากนกั  ประชาชนยงัไม่มีใครทราบในเร่ืองน้ี ยงัไม่มีการประชาสัมพนัธ์ให้กบัชุมชน” 
แต่ทั้งน้ี น.ส.ณัฐศรันย์ คงภู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงเป็นผู ้รับผิดชอบการด าเนินการในเร่ืองน้ี กล่าวว่า “ทราบทุก
กระบวนการในการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่ยงัไม่ทราบวา่พื้นท่ีกิจกรรมอยูท่ี่ใด เน่ืองจากท่ีทาง
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้จงัหวดัเสนอพื้นท่ีท่ีมีความ
เหมาะสมเพื่อพิจารณา และพื้นท่ีในต าบลแก่งเส้ียนเป็นหน่ึงในพื้นท่ีท่ีเสนอดว้ย” 

4.4.2.5 ประเด็นดา้นความกงัวลต่อยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดั
กาญจนบุรี  

ความกังวลและข้อคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวดั
กาญจนบุรี ในดา้นเศรษฐกิจส่วนใหญ่ผูใ้ห้ขอ้มูล กล่าววา่จะเกิดผลดีในดา้นเศรษฐกิจ เน่ืองจากจะ
เป็นการเพิ่มช่องทางการหารายได้ และอาชีพให้กับประชาชนในพื้นท่ี ท าให้ค่าครองชีพและ
เศรษฐกิจดีข้ึน แต่ยงัคงมีความกังวลว่าอาจเกิดความเหล่ือมล ้ าในเร่ืองการกระจายรายได้ และ
ประชาชนในพื้นท่ีอาจไม่ไดรั้บประโยชน์อย่างแทจ้ริง ตวัอยา่งเช่น นายธงชยั ตนัธนะชยั สารวตัร
ก านนัต าบลแก่งเส้ียน กล่าววา่ “จะเป็นผลดีมากกวา่ในดา้นของการประกอบอาชีพและการกระจาย
รายได”้ และนายค ารณ คชวงษ ์ก านนัต าบลบา้นเก่า กล่าววา่ “ในดา้นเศรษฐกิจจะดีข้ึนแต่ประชาชน
ในพื้นท่ีจะไดรั้บประโยชน์อยา่งแทจ้ริงหรือไม่ เน่ืองจากกงัวลวา่ประชาชนจะเขา้ไม่ถึง และน่าจะมี
ส่ิงอ านวยความสะดวกมากข้ึนดว้ย”  
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ในดา้นสังคมส่วนใหญ่ยงัคงมีความกงัวลในเร่ืองประชากรแฝงและแรงงานต่างดา้ว
ท่ีเขา้มาในพื้นท่ีมากข้ึน ซ่ึงอาจเกิดปัญหาอาชญากรรมและความกงัวลในเร่ืองความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์นมากข้ึน รวมทั้งปัญหาดา้นความแออดัของจ านวนประชากรและการเปล่ียนแปลงของ
สังคมและวิถีชีวิตจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง ตวัอยา่งเช่น ประชาชนหมู่ท่ี 4 ต าบลแก่งเส้ียน
กล่าววา่ “มีความกงัวลในเร่ืองแรงงานต่างดา้ว และคนต่างถ่ินท่ีเขา้มาในพื้นท่ีมากข้ึน ซ่ึงจะส่งผล
ต่อความปลอดภยัในชีวิตและเกิดความแออดัในพื้นท่ี ท าให้สังคมเปล่ียนแปลงไปจากเดิม แต่ทั้งน้ี
หน่วยงานของรัฐน่าจะเขา้มาดูแลและจดัระเบียบร่วมกบัประชาชนในพื้นท่ี” และนายสันติ เหม
พันธ์ ก านันต าบลหนองหญ้า กล่าวว่า “ความกังวลในเร่ืองของความแออัดในพื้นท่ี ระบบ
สาธารณสุขท่ีจะตอ้งสามารถรองรับการเขา้มาของแรงงานต่างดา้ว เช่น การให้ภูมิคุม้กนัและการ
ควบคุมโรค และปัญหาดา้นอาชญากรรมท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมา”  

ในดา้นส่ิงแวดลอ้มส่วนใหญ่มีความกงัวลเร่ืองปัญหามลพิษต่าง ท่ีอาจเพิ่มมากข้ึน 
เช่น ขยะมูลฝอย ปัญหาเร่ืองฝุ่ นละออง ปัญหาน ้ าเสีย และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี ซ่ึง
ปัจจุบนัปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มยงัคงเกิดข้ึนอยูแ่ละมีการด าเนินการแกไ้ขและลดผลกระทบลงบา้ง
แลว้ ตวัอยา่งเช่น นายชูศกัด์ิ สุนทรธรรม ก านนัต าบลปากแพรก กล่าววา่ “ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม
น่าจะเกิดข้ึนอยู่แล้วในเร่ืองของมลพิษต่างๆ รวมไปถึงการเขา้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีและการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ แต่คิดว่าน่าจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่สามารถแกไ้ขได”้ และนายมงคล นิล
ประภาพร ผูอ้  านวยการส่วนส่ิงแวดล้อม ส านักทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดั
กาญจนบุรี กล่าววา่ “ในดา้นส่ิงแวดลอ้ม จะเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในระยะก่อสร้างและหลงั
การก่อสร้าง ซ่ึงจะมีแรงงานและการขนส่งวสัดุอุปกรณ์จะท าให้เกิดปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมเช่น 
เสียง ฝุ่ นควนั น ้าเสีย และการบริหารจดัการภายในท่ีพกัอาศยัชัว่คราวของคนงานก่อสร้าง”  

ในด้านผลกระทบต่อตนเอง/ครอบครัว/หน่วยงาน ส่วนใหญ่ผูใ้ห้ขอ้มูลกล่าวว่า 
ผลกระทบต่อตนเองและครอบครัวอาจมีไม่มากนัก อาจมีบ้างในเร่ืองการแย่งงาน แต่ส าหรับ
หน่วยงานอาจท าใหเ้กิดภาระงานท่ีเพิ่มมากข้ึน ตวัอยา่งเช่น นายมาโนช แยม้ช่ืน ก านนัต าบลวงัเยน็ 
กล่าววา่ “คงจะเป็นเร่ืองแรงงานท่ีจะเขา้มาแยง่งานกนัมากยิ่งข้ึน และในเร่ืองภาระงานของก านนัก็
อาจจะมากข้ึนตามไปด้วย” และนายธงชัย ตนัธนะชัย สารวตัรก านันต าบลแก่งเส้ียน กล่าวว่า 
“อาจจะมีภาระงานมากข้ึน ตอ้งดูแลประชาชนมากยิง่ข้ึน”  

4.4.2.6 ประเด็นด้านขอ้เสนอแนะในการป้องกัน บรรเทาและลดผลกระทบจาก
ยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรี 
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ในเร่ืองขอ้เสนอแนะต่อภาครัฐ/องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนใหญ่มีลกัษณะ
เดียวกนัคือ การแจง้ขอ้มูลข่าวสารให้แก่ประชาชนรับทราบอยา่งถูกตอ้งและชดัเจน และมีการวาง
แผนการบริหารจดัการท่ีดี รวมทั้งการบงัคบัใชก้ฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด ตวัอยา่งเช่น นายมงคล นิล
ประภาพร ผูอ้  านวยการส่วนส่ิงแวดล้อม ส านักทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดั
กาญจนบุรี กล่าวว่า “องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินน่าจะตอ้งควบคุมภารกิจต่างๆ โดยเนน้ท่ีการใช้
อ านาจตามกฎหมายท่ีมอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอย่างเต็มท่ี และคิดมาตรการตอบโต้
ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน ในส่วนของภาครัฐควรจดัสรรทรัพยากรให้กบัหน่วยงานทอ้งถ่ินในการดูแล
แกไ้ขปัญหา และมีการติดตาม ตรวจสอบอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองและตอ้งไดข้อ้มูลท่ีแทจ้ริง”  

ขอ้เสนอแนะต่อภาคประชาชน ส่วนใหญ่เป็นการเสนอแนะให้ประชาชนทุกคน
เตรียมความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งการพฒันาเร่ืองภาษาท่ีใช้ในการ
ส่ือสาร ตวัอยา่งเช่น นายค ารณ คชวงษ ์ก านนัต าบลบา้นเก่า กล่าววา่ “ตอ้งการให้ประชาชนมีความ
ต่ืนตวัเน่ืองจากปัจจุบันยงัมีประชาชนบางกลุ่มท่ีมีความต่ืนตวั แต่บางกลุ่มก็ยงัไม่ต่ืนตวั  และ
เตรียมพร้อมรับมือต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึน”   

ขอ้เสนอแนะต่อภาคเอกชนส่วนใหญ่ตอ้งการใหภ้าคเอกชน แจง้ขอ้มูลข่าวสารท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อประชาชนให้ทราบอยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน และเขา้ใจง่าย และมีการท าประชาวิจารณ์ 
ควรมีค านึงถึงประชาชนในพื้นท่ีเป็นหลัก มีการวางแผนบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมของสถาน
ประกอบการ ปฏิบติัตามกฎระเบียบอยา่งเคร่งครัดและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตวัอยา่งเช่น นาง
อมราลกัษณ์ ใบบวั ก านนัต าบลหนองบวั และนายสุรพงศ ์พืชพนัธ์ุ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นต าบลหนองบวั 
กล่าวว่า “ภาคเอกชนตอ้งมีการควบคุม และบริหารจดัการกิจการในสถานประกอบการให้ดี เน้น
การท าประชาคมเป็นหลกั” และ นายสัญญา เสนาบุตร ก านนัต าบลช่องสะเดา กล่าววา่ “ภาคเอกชน
ควรมีการจดัโซนพื้นท่ีโรงงานอุตสาหกรรม และตอ้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมทุกคร้ังต่อกิจกรรมท่ี
ทางภาคเอกชนจะท าใหเ้กิดผลกระทบต่อประชาชน”  

ส าหรับแนวทางการปรับตวัของผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่มีการปรับตวัโดยการติดตาม
สถานการณ์ วางแผนและเตรียมความพร้อมต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอนาคต 

4.4.2.7 ประเด็นดา้นขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

ผูใ้หข้อ้มูลมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ตวัอยา่งเช่น นายมงคล นิลประภาพร ผูอ้  านวยการ
ส่วนส่ิงแวดล้อม ส านักทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวดักาญจนบุรี เสนอว่า “ควร
ปรับปรุงเร่ืองการประสานงานของแต่ละหน่วยงาน ปัจจุบนัยงัคงมีระบบอุปถมัภใ์นการท างานและ
ผูท่ี้มีอ านาจในการออกกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ยงัไม่ผ่านมาทางส่วนภูมิภาคจึงท าให้กฎหมาย
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หรือกฎระเบียบบางอย่างไม่เหมาะกบัในส่วนภูมิภาคนั้นๆ” นางนงลกัษณ์ บุญส่งสมชยัดี ก านนั
ต าบลลาดหญ้า เสนอว่า “ในพื้นท่ีประชาชนมีความเข้มแข็งในบางเร่ืองดังนั้ นจึงต้องมีการ
ปรึกษาหารือและใหค้วามรู้ ความเขา้ใจกบัประชาชนเสมอ” และนางวนิดา พุฒซ้อน ก านนัต าบลวงั
ดง้ และนายสุชาติ สืบสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวงัดง้ เสนอว่า “ควรมีความจริงใจ
ให้กบัชุมชนและมีการใช้แรงงานจากคนในชุมชนก่อนคนงานต่างถ่ิน อีกทั้งปัญหาเร่ืองการเมือง 
(ผูน้  าชุมชน) ขอใหท้ างานร่วมกนัไดอ้ยา่กีดขวางกนัและกนั” 

 

 4.4.3 ผลการสังเกตการณ์พืน้ทีอ่ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวดักาญจนบุรี 

 จากการลงพื้นท่ีสังเกตการณ์โครงสร้างพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ ลกัษณะความเป็นอยูข่อง
ประชาชน และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในพื้นท่ีอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวดั
กาญจนบุรี ในระหวา่งวนัท่ี 17-18 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 โดยไดส้ังเกตการณ์ใน 2 พื้นท่ีท่ีส าคญัใน
การจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและจุดเช่ือมโยงชายแดนของจงัหวดักาญจนบุรี คือ ต าบลแก่งเส้ียน 
และต าบลบา้นเก่า โดยมีขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

 

4.4.3.1 พื้น ท่ีต าบลแก่งเ ส้ียน อ า เภอเมืองกาญจนบุรี  สัง เกตการณ์ว ันท่ี  17 

กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 

 ลกัษณะทัว่ไปของพื้นท่ี ลกัษณะของพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีสูง มีความแห้งแลง้พอสมควร 
เป็นพื้นท่ีโล่ง มีพื้นท่ีว่างเปล่าเป็นจ านวนมาก มีภูเขาอยู่ด้านหลงัหมู่บา้นโดยสามารถแบ่งพื้นท่ี
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีหน่ึง เป็นชุมชนเมืองซ่ึงเป็นทางผ่านไปยงัอ าเภอไทรโยค และส่วนท่ี
สองเป็นชุมชนชนบทซ่ึงเป็นทางผา่นไปยงัอ าเภอบ่อพลอย  

 สภาพแวดล้อมของพื้นท่ี สภาพแวดล้อมในพื้นท่ีมีความแห้งแล้งในช่วงชุมชน
ชนบทคือ หมู่ท่ี 4, 5 และ 6 ส่วนหมู่ท่ี 1, 2, 3, 7, 8 และ9 เป็นชุมชนเมืองมีลกัษณะเป็นสังคมเมืองมี
ตึกแถวและโรงงานอุตสาหกรรมอยูใ่นพื้นท่ี มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครันพื้นท่ีในแถบหมู่ท่ี 5
บา้นหนองจอกในช่วงใกลก้บัองคก์ารบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน มีลกัษณะเป็นชนบทบา้นเรือนอยู่
ติดกบัภูเขา มีภูเขาลอ้มรอบ       

 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี ในช่วงชุมชนชนบทหมู่ท่ี 4, 5 และ6 มีทรัพยากรธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ์ มีภูเขาอยู่ในพื้นท่ี มีการท าไร่ ท าน่า ปลูกมนัส าปะหลงั ปลูกพืชเชิงเด่ียว ในส่วนชุมชน
เมืองหมู่ท่ี 1, 2, 3, 7, 8 และ  มีแม่น ้ าแควใหญ่ไหลผา่นอยูติ่ดกบัพื้นท่ี สามารถน าน ้ ามาใชใ้นพื้นท่ีได ้
ซ่ึงตรงขา้มกบัหมู่ท่ี 4, 5 และ 6 ท่ีไม่มีแหล่งน ้าในพื้นท่ี 
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 โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ในส่วนระบบไฟฟ้าของพื้นท่ีทั้ง 2 

ส่วน มีไฟฟ้าใชอ้ยา่งครบถว้น แต่ในหมู่ท่ี 5 ยงัไม่เพียงพอมากนกั ในส่วนน ้ าประปายงัไม่เพียงพอ
และยงัขาดแคลนมากในหมู่ท่ี 4, 5 และ 6 เพราะเป็นพื้นท่ีสูงจึงไม่มีแหล่งน ้ าใชเ้ป็นแหล่งน ้ าหลกั 
ในดา้นถนนมีสภาพท่ีดีพอสมควร และมีถนนเขา้ถึงในหมู่บา้นทุกหมู่บา้น มีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล วดัและโรงเรียนอยูใ่นพื้นท่ี ในหมู่ท่ี 1, 2, 3, 7, 8 และ 9 มีส่ิงอ านวยความสะดวกและ
โครงสร้างพื้นฐานท่ีดีและครบครันทนัสมยั มีรถประจ าทางและรถตูว้ิง่ผา่นเพราะเป็นถนนสายหลกั
ท่ีสามารถไปยงัอ าเภอไทรโยคและอ าเภอสังขละบุรี 

 ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีพบในพื้นท่ี ปัญหาเร่ืองกล่ินจากโรงงานปุ๋ยในหมู่ท่ี 4, 5 และ 
6 ปัญหาขยะมูลฝอยท่ียงัไม่มีการจดัการท่ีดี ในหมู่ท่ี 5 มีบ่อขยะแบบOpen Dump และมีฝุ่ นละออง
มากพอสมควร และปัญหาน ้าแลง้ในพื้นท่ี หมู่ท่ี 4, 5 และ 6 

 การจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีพบในพื้นท่ี ปัญหาเร่ืองกล่ิน (ผูป้ระกอบการมีการ
แกไ้ขปัญหากบัทางชุมชน ) ขยะมูลฝอยยงัไม่ไดรั้บการจดัการท่ีดี ไม่มีถงัขยะตามบริเวณหมู่บา้น 
ในชุมชนเมืองก็ไม่พบถงัขยะ  

 ลกัษณะความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นท่ี  ประชาชนมีปฏิสัมพนัธ์กนัดี มีการ
ไปมาหาสู่กนั ในแถบชุมชนเมืองหมู่ท่ี 1, 2, 3, 7, 8 และ 9 เป็นร้านคา้และห้องแถวมีการไปมาหาสู่
กนับา้ง ส่วนใหญ่จะท าการเกษตรและคา้ขายเป็นหลกั 

 ปฏิสัมพนัธ์ของประชาชนในพื้นท่ี  ประชาชนมีปฏิสัมพนัธ์กนัดี มีการพบปะ
พดูคุยกบัผูน้ าชุมชน สถานท่ีส าคญัท่ีเป็นจุดรวมตวัไดดี้คือ ร้านคา้ในชุมชน  

 การคมนาคมขนส่งในพื้นท่ี ถนนมีความสะดวกสบาย มีถนนเขา้ถึงในตวัหมู่บา้น
ทุกพื้นท่ี ไม่มีรถประจ าทางผา่นในหมู่ท่ี 4, 5 และ 6 แต่ในส่วนหมู่ท่ี 1, 2, 3, 7, 8 และ 9 มีรถประจ า
ทางและรถตูโ้ดยสารวิง่ผา่นจ านวนมาก มีสถานีขนส่งอยูใ่นพื้นท่ีหมู่ท่ี 1 

 การประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นท่ี ประชาชนส่วนใหญ่จะท าการเกษตร 
คา้ขาย ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีหมู่ท่ี 4, 5 และ 6 แต่ในหมู่ท่ี 1 มีทั้งรีสอร์ท โรงงาน
อุตสาหกรรมและโรงแรมอยูใ่นพื้นท่ีบา้ง) 
 อ่ืนๆ มีสถานีไฟฟ้ายอ่ยอยูใ่กลก้บัพื้นท่ีท่ีจะเป็นพื้นท่ีกิจกรรมหลกั(Core Business) มีถนน 
2 เลนส์ไม่ห่างไกลจากตวัเมืองมากสภาพถนนดี   
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4.4.3.2 พื้นท่ีต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมืองกาญจนบุรี สังเกตการณ์วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2558 

ลกัษณะทัว่ไปของพื้นท่ี ลกัษณะทัว่ไปของพื้นท่ีเป็นป่าและพื้นท่ีวา่งจ านวนมาก มี
บา้นเรือนอยู่เป็นช่วงๆ สภาพแวดลอ้มมีความแห้งแลง้พอสมควรจะมีบา้นเรือนอยู่กนัเป็นกลุ่มๆ
ในช่วงใกลก้บัตวัเมือง ส่วนใหญ่เป็นชุมชนชนบท  

สภาพแวดลอ้มของพื้นท่ี มีป่าไมข้ึ้นตามทาง เป็นไร่และมีภูเขาขนาดเล็กอยูใ่นพื้นท่ี
มีความแหง้แลง้พอสมควรและมีฝุ่ นละอองบา้งเล็กนอ้ย  

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี มีแม่น ้ า ล าคลอง ผ่านพื้นท่ีบางส่วน มีป่าไม้อุดม
สมบูรณ์ดี มีการปลูกพืชไร่ พืชเชิงเด่ียว                        

โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค มีไฟฟ้าเขา้ถึงทุกหมู่บา้น มีน ้ าใชใ้นทุก
พื้นท่ีมีโรงพยาลส่งเสริมสุขภาพต าบล วดั และโรงเรียนอยู่ในพื้นท่ี โครงสร้างพื้นฐานค่อนขา้งมี
ความพร้อม สภาพถนน ผวิทางจราจรดีและมีการซ่อมแซมอยูเ่สมอ  

ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีพบในพื้นท่ี ปัญหาขยะมูลฝอยท่ียงัไม่มีการจดัการรวม มีปัญหา
ฝุ่ นละอองในพื้นท่ีบา้ง 

การจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีพบในพื้นท่ี ยงัไม่มีการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้ม การ
จดัการขยะมูลฝอยต่างคนต่างจดัการกนัเองตามบา้นเรือน 

ลักษณะความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นท่ี  ประชาชนอยู่อาศัยตามบ้านเรือน
ตามปกติ มีหมู่บา้นเป็นช่วงๆ ไม่ห่างกนัมากนกั (ในพื้นท่ีแออดั) มีบา้นเรือนอยู่ริมถนนเป็นช่วงๆ
ไม่ห่างกนัมาก ถดัไปอีกประมาณ 40 กิโลเมตร จะเขา้สู่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ โดยส่วนใหญ่แลว้
เป็นสังคมชนบท 

ปฏิสัมพนัธ์ของประชาชนในพื้นท่ี  ไปมาหาสู่กนัตามวิถีชีวิตคนชนบท มีการเขา้หา
มาพดูคุยกบัผูน้ าชุมชน  

การคมนาคมขนส่งในพื้นท่ี มีถนนเขา้สู่หมู่บ้านและมีความทัว่ถึงในชุมชนและ
หมู่บา้นต่างๆ สภาพถนนดีมีการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่อยูเ่สมอ ยงัไม่พบเห็นรถประจ าทางวิง่ผา่น 

การประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นท่ี ส่วนใหญ่ประชาชนท าการเกษตร บา้งก็
คา้ขาย มีรับจา้งบา้งเป็นบางส่วน ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมอยูใ่นพื้นท่ี 

อ่ืนๆ เป็นพื้นท่ีในจุดยุทธศาสตร์การพฒันาเป็น จุดชายแดนถาวร ของจังหวดั
กาญจนบุรี มีทหารเฝ้าอยูท่างเขา้หมู่บา้น อยูติ่ดกบัชายแดนมาก    
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4.5   ค่าน ้าหนักของหลักการ (Principle) และเกณฑ์ (Criteria) ในการประเมินส่ิงแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษจังหวัดกาญจนบุรี  

 

   จากการก าหนดหลกัการ(Principle) และเกณฑ์ (Criteria) ท่ีใชใ้นการประเมินส่ิงแวดลอ้ม
ระดบัยทุธศาสตร์ของยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรี โดยมีการก าหนด
หลกัการ (Principle) และเกณฑ์ (Criteria) ทั้งดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม และ
น าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 15 คนซ่ึงประกอบดว้ย นกัวิชาการ จากบริษทัท่ีปรึกษาดา้นการพฒันา
เมือง จากบริษทัท่ีปรึกษาดา้นการวเิคราะห์เศรษฐกิจการเงินและสังคม และจากบริษทัท่ีปรึกษาดา้น
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมจ านวน 9 คน และนักวิชาการ จาก
สถาบนัการศึกษา จ านวน 6 คน เป็นผูใ้ห้ค่าคะแนนระดบัความส าคญั (Analytical Hierarchy 

Process) โดยการเปรียบเทียบระหว่างหลักการและเกณฑ์ และน ามาจดัล าดบัความส าคญัของ
หลกัการและเกณฑซ่ึ์งการคะแนนการเปรียบเป็นดงัตารางท่ี 4.5  

 

ตารางที ่4.5  คะแนนในการเปรียบเทียบความส าคญั (Pairwise Comparison Scale) 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

เท่ากนั (Equally Preferred) 1 สูงกวา่มากถึงมากๆ (Strongly to 

Very Strongly) 

6 

เท่ากนัถึงสูงกวา่ปานกลาง (Equally 

to Moderately) 

2 สูงกวา่มากๆ (Very Strongly 

Preferred) 

7 

สูงกวา่ปานกลาง (Moderately 

Preferred) 

3 สูงกวา่มากๆถึงมากท่ีสุด (Very 

Strongly to Extremely) 

8 

สูงกวา่ปานกลางถึงมาก (Moderately 

to Strongly) 

4 สูงกวา่มากท่ีสุด (Extreme 

Preferred) 

9 

สูงกวา่ค่อนขา้งมาก  (Strongly 

Preferred) 

5 
  

แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก Muneir, 2004: 148.      
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 ส าหรับค่าคะแนนของหลักการ (Principle) และเกณฑ์ (Criteria) ของการประเมิน
ส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์ของยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรี มีดงัน้ี 

4.5.1   ค่าน ้าหนักของหลักการ (Principle) ในการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ของยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษจังหวดักาญจนบุรี 

   หลกัการ (Principle) ท่ีใชใ้นการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์การ
พฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรี คือ  

1) ดา้นเศรษฐกิจ  

2) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม   

3) ดา้นสังคม   

จากค่าน ้ าหนกัเฉล่ียจากผูเ้ช่ียวชาญ ทั้ง 15 คน สามารถน ามาจดัล าดบัความส าคญัของของ
หลกัการ (Principle) คือ ล าดบัท่ี 1 ดา้นเศรษฐกิจ รองลงมาคือ ดา้นส่ิงแวดลอ้มและดา้นสังคม 
ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.6  

 

ตารางที่ 4.6  ค่าน ้ าหนกัของของหลกัการ (Principle) ในการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์
ของยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรี 

หลกัการ (Principle) ค่าน า้หนัก ล าดับความส าคัญ 

ดา้นเศรษฐกิจ 0.47 1 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 0.36 2 

ดา้นสังคม 0.17 3 

รวม 1.00  

   

4.5.2 ค่าน ้าหนักของเกณฑ์ (Criteria) ด้านเศรษฐกิจในการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษจังหวดักาญจนบุรี 

   เกณฑ์ (Criteria) ด้านเศรษฐกิจท่ีใช้ในการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของ
ยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรี คือ  

1) การเปล่ียนแปลงดา้นรายได ้  

2) การเปล่ียนแปลงดา้นอาชีพ   

3) การพฒันาระบบสาธารณูปโภค   
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   จากค่าน ้ าหนกัเฉล่ียจากผูเ้ช่ียวชาญ ทั้ง 15 คน สามารถน ามาจดัล าดบัความส าคญัของของ
เกณฑ์ (Criteria) ด้านเศรษฐกิจ คือ ล าดบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงด้านอาชีพ รองลงมาคือ การ
เปล่ียนแปลงดา้นรายได ้และการพฒันาระบบสาธารณูปโภค ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.7  
 

ตารางที่ 4.7  ค่าน ้ าหนักของเกณฑ์ (Criteria) ด้านเศรษฐกิจในการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับ   
ยทุธศาสตร์ของยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรี 

เกณฑ์ (Criteria) ค่าน า้หนัก ล าดับความส าคัญ 

การเปล่ียนแปลงดา้นอาชีพ 0.38 1 

การเปล่ียนแปลงดา้นรายได ้ 0.33 2 

การพฒันาระบบสาธารณูปโภค 0.29 3 

รวม 1.00  

 

   4.5.3 ค่าน า้หนักของเกณฑ์ (Criteria) ด้านสังคมในการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ของยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกจิพิเศษจังหวดักาญจนบุรี 

   เกณฑ์ (Criteria) ด้านสังคมท่ีใช้ในการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของ
ยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรี คือ  

1) การเปล่ียนแปลงวถีิชีวติ/วฒันธรรมการด ารงชีวติ  

2) การเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวติของประชาชน   

3) การมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจ    

   จากค่าน ้าหนกัเฉล่ียจากผูเ้ช่ียวชาญ ทั้ง 15 คน สามารถน ามาจดัล าดบัความส าคญัของเกณฑ ์
(Criteria) ดา้นสังคม คือ ล าดบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงดา้นอาชีพ รองลงมาคือ การเปล่ียนแปลงดา้น
รายได ้และการพฒันาระบบสาธารณูปโภค ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.8 

 

 

 

 

 

   



145 

 

 

 

ตารางที ่4.8  ค่าน ้าหนกัของเกณฑ์ (Criteria) ดา้นสังคมในการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ของ
ยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรี 

เกณฑ์ (Criteria) ค่าน า้หนัก ล าดับความส าคัญ 

การเปล่ียนแปลงวถีิชีวติ/วฒันธรรมการด ารงชีวติ       0.49             1 

การมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจ 0.28 2 

การเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวติของประชาชน 0.23 3 

รวม 1.00  

 

4.5.4  ค่าน ้าหนักของเกณฑ์ (Criteria) ด้านส่ิงแวดล้อมในการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษจังหวดักาญจนบุรี 

   เกณฑ์ (Criteria) ด้านส่ิงแวดลอ้มท่ีใช้ในการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ของ
ยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรี คือ  

1) การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรน ้า    

2) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ   

3) การเปล่ียนแปลงดา้นธรณีวทิยา     

4) การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรดิน    

5) การเปล่ียนแปลงดา้นระบบนิเวศ     

6) การเปล่ียนแปลงดา้นขยะ      

7) การเปล่ียนแปลงดา้นสุนทรียะ     

 จากค่าน ้าหนกัเฉล่ียจากผูเ้ช่ียวชาญ ทั้ง 15 คน สามารถน ามาจดัล าดบัความส าคญัของเกณฑ ์
(Criteria) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม คือ ล าดบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงดา้นสุนทรียะ ล าดบัท่ี 2 การเปล่ียนแปลง
ด้านขยะ ล าดับท่ี 3 การเปล่ียนแปลงด้านทรัพยากรน ้ าและด้านธรณีวิทยา อนัดับท่ี 4  การ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศและการเปล่ียนแปลงดา้นระบบนิเวศ และอนัดบั
สุดทา้ย การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรดิน  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.9   
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ตารางที่ 4.9   ค่าน ้ าหนกัของเกณฑ์ (Criteria) ดา้นส่ิงแวดลอ้มในการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบั
ยทุธศาสตร์ของยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรี 

เกณฑ์ (Criteria) ค่าน า้หนัก ล าดับความส าคัญ 

การเปล่ียนแปลงดา้นสุนทรียะ 0.18 1 

การเปล่ียนแปลงดา้นขยะ 0.16 2 

การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรน ้า 0.14 3 

การเปล่ียนแปลงดา้นธรณีวทิยา 0.14 3 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพ
อากาศ 

0.13 4 

การเปล่ียนแปลงดา้นระบบนิเวศ 0.13 4 

การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรดิน 0.12 5 

รวม 1.00  

   ในการเปรียบเทียบทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ทางเลือก มีการปรับค่าน ้ าหนกัเกณฑ์โดย
ภาพรวม ดงันั้นค่าน ้ าหนกัของเกณฑ์ (Criteria) ในการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ของ
ยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรี ดงัตารางท่ี 4.10 

 

ตารางที่ 4.10 สรุปค่าน ้ าหนกัของเกณฑ์ (Criteria) ในภาพรวมของการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบั
ยทุธศาสตร์ของยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรี 

เกณฑ์ (Criteria) ค่าน า้หนัก 
ค่าน า้หนักใน
ภาพรวม 

ล าดับความส าคัญ
ของค่าน า้หนักใน

ภาพรวม 

การเปล่ียนแปลงดา้นอาชีพ 0.38 0.179 1 

การเปล่ียนแปลงดา้นรายได ้ 0.33 0.155 2 

การพฒันาระบบสาธารณูปโภค 0.29 0.136 4 

การเปล่ียนแปลงวถีิชีวติ/วฒันธรรมการ
ด ารงชีวิต 

0.49 0.176 3 

การมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจ 0.28 0.101 5 
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ตารางที ่4.10 (ต่อ) 

เกณฑ์ (Criteria) ค่าน า้หนัก 
ค่าน า้หนักใน
ภาพรวม 

ล าดับความส าคัญ
ของค่าน า้หนักใน

ภาพรวม 

การเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวติของประชาชน 0.23 0.083 6 

การเปล่ียนแปลงดา้นสุนทรียะ 0.18 0.031 7 

การเปล่ียนแปลงดา้นขยะ 0.16 0.027 8 

การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรน ้า 0.14 0.024 9 

การเปล่ียนแปลงดา้นธรณีวทิยา 0.14 0.024 10 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
คุณภาพอากาศ 

0.13 0.022 11 

การเปล่ียนแปลงดา้นระบบนิเวศ 0.13 0.022 12 

การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรดิน 0.12 0.020 13 

รวม  1.00  

 

4.6 การประเมินผลกระทบทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาเขต
เศรษฐกจิพเิศษจังหวดักาญจนบุรี ด้วยวธีิวเิคราะห์ทศันภาพ (Scenario Analysis) 

 

 จากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ทางเลือก ท่ีได้ก าหนดไวด้ังข้อ 4.3 เพ่ือน ามาใช้
ประเมินผลกระทบทั้ งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านส่ิงแวดล้อม ซ่ึงผลการประเมิน
ประกอบดว้ย ผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ ผลกระทบสะสมระยะสั้น (1-5 ปี) ผลกระทบ
สะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ทางเลือก ดว้ยวิธีวิเคราะห์   
ทศันภาพ มีดงัน้ี 

 

 4.6.1 การประเมินทางเลอืกเชิงยุทธศาสตร์ที ่1 

 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 คือ ไม่มีการน ายุทธศาสตร์พฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดั
กาญจนบุรีมาใช้ โดยได้วิเคราะห์และประเมินผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ ผลกระทบ
สะสมระยะสั้น (1-5 ปี) ผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ของทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ี 
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1 ต่อดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม และดา้นส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดักาญจนบุรี ตามเกณฑ์ท่ีไดก้ าหนดไว ้
ดงัต่อไปน้ีน้ี 

4.6.1.1   ดา้นเศรษฐกิจ 

การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมของทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ซ่ึงใชเ้กณฑ์ (Criteria) ในดา้นเศรษฐกิจ ประกอบดว้ย การเปล่ียนแปลงดา้นรายได ้
การเปล่ียนแปลงดา้นอาชีพ และการพฒันาระบบสาธารณูปโภค โดยใชก้ารรวบรวม วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ขอ้มูลจากการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ (Interview) ผูแ้ทนจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผูน้ าชุมชนและประชาชน และขอ้มูลจากการสังเกตการณ์ ผลการประเมิน
ทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ี 1 มีดงัน้ี 

1) การเปล่ียนแปลงดา้นรายได ้

ผลกระทบเชิงบวก 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 อาจส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการเปล่ียนแปลง
ดา้นรายไดต้ามปกติ จากการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูลทางดา้นเศรษฐกิจของจงัหวดั
กาญจนบุรี พบวา่ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบนัของจงัหวดักาญจนบุรีท่ีมีความหลากหลาย
ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคขายส่งขายปลีก และภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงมีแนวโนม้เติบโตข้ึนและมีรายได้
จากผลประกอบการเพิ่มข้ึน รวมทั้งศกัยภาพทางดา้นระบบคมนาคม และสาธารณูปโภค ท าให้มีการ
พฒันาดา้นการกระจายรายไดใ้หเ้ติบโตตามปกติหรือเติบโตพอสมควร ซ่ึงรวมถึงโอกาสในการเพิ่ม
ช่องทางการหารายไดใ้หก้บัประชาชนในจงัหวดักาญจนบุรีเช่นกนั  

ระดบัผลกระทบเชิงบวกท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้นรายได ้ทั้ง
เร่ืองการกระจายรายไดแ้ละการเพิ่มช่องทางการหารายได ้มีผลกระทบเชิงบวก คือ ระดบันอ้ย (+1) 

 ผลกระทบเชิงลบ 

   ทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ี 1 อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อการเปล่ีบนแปลง
ดา้นรายได ้ในเร่ืองการขาดปัจจยัสนบัสนุนและแรงกระตุน้ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงท าให้ภาคส่วนต่างๆ 
เช่น ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคขายส่งขายปลีก  ไม่เกิดการพฒันาหรือมีการ
พฒันาท่ีค่อนขา้งต ่า ทั้งในเร่ืองแรงงานท่ีมีฝีมือต ่า ท่ีไม่ไดรั้บการสนบัสนุนให้มีการพฒันาศกัยภาพ
ในด้านฝีมือในระดบัท่ีสูงข้ึนซ่ึงท าให้ขาดโอกาสในการเพิ่มรายได้แก่ตนเอง  ในส่วนรายได้ใน
ภาพรวมของจงัหวดักาญจนบุรีอาจเติบโตไดไ้ม่มากนักรวมถึงโอกาสในการเพิ่มช่องทางการหา
รายไดท่ี้ไม่สามารถเกิดข้ึน เน่ืองจากไม่มีกิจกรรมท่ีเอ้ือใหเ้กิดการสร้างอาชีพใหม่ๆ หรือไม่มีพฒันา
ศกัยภาพใหแ้ก่ผูป้ระกอบการหรือแรงงานในการเพิ่มทกัษะ และความรู้ ความสามารถ อาจจะส่งผล
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ให้ขาดการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหวา่งประเทศในการแลกเปล่ียนแรงงานหรือการคา้และการ
ลงทุน 

 ระดบัผลกระทบเชิงลบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้นรายได ้
ทั้งเร่ืองการกระจายรายได้และการเพิ่มช่องทางการหารายได้ มีผลกระทบเชิงลบ คือ ระดบัปาน
กลาง (-2) 

 ผลกระทบสะสม 

 ผลกระทบสะสมระยะสั้น (1-5 ปี) ผลกระทบสะสมระยะสั้นท่ีเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงดา้นรายได ้จากการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูลทางดา้นเศรษฐกิจของ
จงัหวดักาญจนบุรีในปัจจุบนั คาดว่าอาจจะท าให้เกิดการพฒันาในระดบัหน่ึง เน่ืองจากปัจจุบนั
เสถียรภาพเศรษฐกิจของจงัหวดักาญจนบุรีอยูใ่นเกณฑ์ดีและมีแนวโนม้เติบโตพอสมควรซ่ึงส่งผล
ให้เกิดการกระจายรายได้และการเพิ่มช่องทางการหารายได้ อย่างไรก็ตามระบบเศรษฐกิจของ
จงัหวดักาญจนบุรียงัขาดปัจจยัและกิจกรรมท่ีกระตุน้เศรษฐกิจ หรือขาดมาตรการทางเศรษฐกิจ
ระยะสั้นท่ีจะช่วยใหเ้กิดการกระจายรายไดใ้หเ้ติบโตและทัว่ถึง และยงัขาดการสนบัสนุนในการเพิ่ม
ช่องทางการหารายไดใ้หก้บัประชาชน ทั้งน้ีแผนพฒันาจงัหวดักาญจนบุรี 4 ปี พ.ศ. 2557-พ.ศ. 2560 

ไดใ้หค้วามส าคญัต่อดา้นเศรษฐกิจ เช่น การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพสินคา้การเกษตร การเพิ่ม
ศกัยภาพการคา้ชายแดน  และการพฒันาในดา้นการท่องเท่ียวซ่ึงจะสามารถเพิ่มรายไดใ้ห้แก่จงัหวดั
กาญจนบุรีและเป็นผลดีต่อการกระจายรายไดแ้ละเพิ่มช่องการหารายได ้

ระดับผลกระทบสะสมระยะสั้ น (1-5 ปี)  ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการ
เปล่ียนแปลงรายได ้ทั้งเร่ืองการกระจายรายไดแ้ละการเพิ่มช่องทางการหารายได ้คือ ผลกระทบเชิง
บวกระดบันอ้ย (+1) 

 ผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปี ข้ึนไป) ผลกระทบสะสมระยะยาว
ท่ีเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้นรายได ้คาดว่า อาจจะท าให้ระบบเศรษฐกิจจงัหวดักาญจนบุรีเกิด
ความไม่แน่นอนหรือเกิดความผนัผวนตามปัจจยัต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ เช่น ความ
ตอ้งการสินคา้ของประเทศเพื่อนบา้น การขาดแคลนวตัถุดิบในภาคการผลิต เน่ืองจากไม่ไดรั้บการ
สนบัสนุนอย่างจริงจงัหรือขาดนโยบายส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกิจจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลให้รายได้ของประชากร ผูป้ระกอบการ และภาพรวมเศรษฐกิจของ
จงัหวดักาญจนบุรีไร้เสถียรภาพและเกิดความไม่มัน่คงตามมา ซ่ึงจะแตกต่างจากผลกระทบสะสม
ระยะสั้นท่ีมีแผนพฒันาจงัหวดักาญจนบุรี 4 ปี พ.ศ. 2557-พ.ศ. 2560 ท่ีช่วยสนบัสนุนในดา้นรายได้
ของจงัหวดักาญจนบุรี โดยผลกระทบสะสมระยะยาวน้ีอาจจะมีการเปล่ียนแปลงนโยบายหรือแผน
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ยุทธศาสตร์จึงท าให้เกิดความไม่แน่นอนในดา้นรายไดท้ั้งเร่ืองการกระจายรายไดแ้ละการเพิ่มช่อง
ทางการหารายไดด้งัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 

ระดบัผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงด้านรายได้ ทั้ งเร่ืองการกระจายรายได้และการเพิ่มช่องทางการหารายได้ คือ 
ผลกระทบเชิงลบระดบัปานกลาง (-2) 

2) การเปล่ียนแปลงดา้นอาชีพ 

 ผลกระทบเชิงบวก  

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 อาจส่งผลกระทบเชิงบวกค่อนขา้งนอ้ยต่อการ
เปล่ียนแปลงด้านอาชีพทั้งเร่ืองการเกิดอาชีพใหม่ การจา้งงาน และการรวมกลุ่มอาชีพ จากการ
วเิคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูลทางดา้นเศรษฐกิจของจงัหวดักาญจนบุรีในปัจจุบนัพบวา่ อาจมีการ
พฒันาดา้นอาชีพท่ีเติบโตในระดบัหน่ึง ในส่วนการจา้งงานของจงัหวดักาญจนบุรีมีอตัราเพิ่มข้ึนใน
ระดบัหน่ึง ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคขายปลีกขายส่ง และภาคอุตสาหกรรม ท่ีมีแนวโนม้การเติบโตท่ี
ค่อนขา้งชดัเจน ส าหรับการเกิดอาชีพใหม่อาจเกิดข้ึนตามสถานการณ์ทางการตลาดและสถานการณ์
การขยายตวัของแหล่งธุรกิจต่างๆ และการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ ในจงัหวดักาญจนบุรีมีการพฒันา
ตามปกติ แต่อาจมีเครือข่ายทางดา้นอาชีพไม่เขม้แขง็นกั 

ระดบัผลกระทบเชิงบวกท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้นอาชีพ ทั้ง
เร่ืองการเกิดอาชีพใหม่  การจา้งงาน และการรวมกลุ่มอาชีพ มีผลกระทบเชิงบวก คือ ระดบันอ้ย (+1) 

ผลกระทบเชิงลบ 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อการเปล่ียนแปลง
ดา้นอาชีพในจงัหวดักาญจนบุรี ไดแ้ก่ การเกิดข้ึนของอาชีพใหม่อาจเกิดข้ึนไดน้้อยซ่ึงท าให้ขาด
โอกาสในการพฒันาอาชีพของประชาชนในพื้นท่ี ขาดการสร้างผูป้ระกอบการรายใหม่ๆ ซ่ึงรวมไป
ถึงการขาดการพฒันาการสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัสินคา้ท่ีส าคญัของจงัหวดักาญจนบุรี ในส่วนการจา้ง
งานอาจมีการจา้งงานในอตัราท่ีต ่า เน่ืองจากขาดแคลนปัจจยัหรือกิจกรรมสนบัสนุนต่างๆ เช่น ขาด
การพฒันาศกัยภาพของแรงงงานฝีมือ ขาดการสนบัสนุนศกัยภาพของผูป้ระกอบการในภาคส่วน
ต่างๆ เป็นต้น ในส่วนการรวมกลุ่มอาชีพอาจขาดความเขม้แข็งของการรวมกลุ่ม เน่ืองจากการ
รวมตวักนัอยา่งไม่มีโครงสร้างองคก์รท่ีชดัเจนท าใหอ้ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจกบัตลาดนอ้ยลง 

ระดบัผลกระทบเชิงลบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้นอาชีพทั้ง
เร่ืองการเกิดอาชีพใหม่ การจา้งงาน และการรวมกลุ่มอาชีพ มีผลกระทบเชิงลบ คือ ระดบัปานกลาง (-2) 

ผลกระทบสะสม  
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ผลกระทบสะสมระยะสั้น (1-5 ปี) ผลกระทบสะสมระยะสั้นท่ีเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงด้านอาชีพ เม่ือพิจารณาจากขอ้มูลทางด้านเศรษฐกิจของจงัหวดักาญจนบุรีใน
ปัจจุบนัท่ีไดม้าจากการรวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ ท าให้สามารถคาดการณ์ไดว้า่ การเกิดข้ึน
ของอาชีพใหม่ การจ้างงาน และการรวมกลุ่มอาชีพของจงัหวดักาญจนบุรี อาจเกิดการพฒันา
ตามปกติหรือเติบโตอยา่งช้าๆ ซ่ึงส่งผลให้รายไดใ้นภาพรวมเพิ่มข้ึนในระดบัหน่ึง แต่ทั้งน้ียงัขาด
ปัจจยัและกิจกรรมกระตุน้ทางเศรษฐกิจ หรือขาดมาตรการทางเศรษฐกิจระยะสั้นท่ีจะช่วยให้เกิด
การสนบัสนุนดา้นอาชีพให้เติบโตและทัว่ถึง อยา่งไรก็ตามทางจงัหวดักาญจนบุรีไดมี้แผนพฒันา
จงัหวดักาญจนบุรี 4 ปี ท่ีส่งเสริมด้านการค้า การลงทุน และการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวติใหก้บัประชาชน 

ระดับผลกระทบสะสมระยะสั้ น (1-5 ปี) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการ
เปล่ียนแปลงดา้นอาชีพทั้งเร่ืองการเกิดอาชีพใหม่ การจา้งงาน และการรวมกลุ่มอาชีพ คือ ผลกระทบ
เชิงบวกระดบันอ้ย (+1) 

ผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปี ข้ึนไป) ผลกระทบสะสมระยะยาวท่ี
เกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้นอาชีพ คาดวา่อาจท าให้ระบบเศรษฐกิจเกิดความไม่แน่นอนหรือเกิด
การผนัแปรตามปัจจยัต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ เช่น ความตอ้งการสินคา้ของประเทศ
เพื่อนบ้าน การขาดแคลนวตัถุดิบในภาคการผลิต เน่ืองจากไม่มีการสนับสนุนอย่างจริงจงัหรือ
นโยบายในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีขาดความต่อเน่ืองหรือเกิดการ
เปล่ียนแปลงนโยบาย เป็นตน้ ส่งผลให้ไม่เกิดการพฒันาอาชีพและศกัยภาพของประชาชนและ
ผูป้ระกอบการ ทั้งเร่ืองการเกิดข้ึนของอาชีพใหม่ การจา้งงาน และการรวมกลุ่มอาชีพ ท่ีไม่ไดรั้บ
การสนบัสนุนเท่าท่ีควร ดงันั้น อาจส่งผลกระทบทางลบต่อทิศทางของภาพรวมทางดา้นเศรษฐกิจ
ของจงัหวดักาญจนบุรีท่ีมีการถดถอยลง  

ระดบัผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงด้านอาชีพทั้ งเร่ืองการเกิดอาชีพใหม่ การจ้างงาน และการรวมกลุ่มอาชีพ คือ 
ผลกระทบเชิงลบระดบัปานกลาง (-2) 

3) การพฒันาระบบสาธารณูปโภค 

ผลกระทบเชิงบวก 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 อาจส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภคค่อนขา้งน้อย จากขอ้มูลเม่ือพิจารณาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งในพื้นท่ีของ
จงัหวดักาญจนบุรี พบว่ามีความสะดวกและหลากหลาย ได้แก่ ทางบก เช่น รถยนต์ รถโดยสาร 
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รถไฟ และทางอากาศ คือ สนามบินของกองพลทหารราบท่ี 9 และสนามบินสังขละบุรี ดงันั้น
ผลกระทบในเชิงบวกของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี  1 จึงไม่ส่งผลกระทบเชิงบวกในระดบัท่ีมาก 
และไม่เป็นปัญหาต่อการคมนาคมในปัจจุบันปัจจุบัน ส าหรับระบบไฟฟ้า ระบบประปา 
ระบบส่ือสารโทรคมนาคม ดา้นแหล่งพลงังาน/เช้ือเพลิง และท่ีพกัอาศยั อาจมีการเติบโตและพฒันา
ไปอยา่งชา้ๆ ตามการขยายตวัของสภาพเศรษฐกิจและความตอ้งการของประชาชนตามปกติ 

ระดับผลกระทบเ ชิงบวก ท่ีคาดว่าจะ เ กิด ข้ึนกับการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค ทั้งเร่ืองการพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง การพฒันาระบบไฟฟ้า การพฒันาระบบ
ประปา การพัฒนาระบบส่ือสารโทรคมนาคม และการพฒันาด้านแหล่งพลังงาน/เช้ือเพลิง มี
ผลกระทบเชิงบวกในลกัษณะท่ีไม่มีผลกระทบ (0) 

ผลกระทบเชิงลบ 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภคของจงัหวดักาญจนบุรี ดงัน้ี จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวม วเิคราะห์ และสังเคราะห์
ของจงัหวดักาญจนบุรีปัจจุบนัพบว่า ระบบคมนาคมขนส่งอาจจะไม่ได้รับผลกระทบในเชิงลบ 
เน่ืองจากสภาพการคมนาคมขนส่งในปัจจุบนัของพื้นท่ีอยู่ในระดับดี แต่มีบางประเด็นเช่นรถ
โดยสารสาธารณะท่ียงัเขา้ไม่ถึงในบางพื้นท่ี ในส่วนระบบไฟฟ้า ระบบส่ือสารโทรคมนาคม และ
ด้านแหล่งพลังงาน/เช้ือเพลิง คาดว่าน่าจะไม่ได้รับผลกระทบเชิงลบเช่นกัน เน่ืองจากมีความ
เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี แต่จากขอ้มูลยงัพบว่า ในหลายพื้นท่ียงัขาดแคลน
เร่ืองน ้าประปา และไฟฟ้าท่ียงัเขา้ถึงไม่ครบทุกพื้นท่ี ตวัอยา่งเช่น 

หมู่ท่ี 4 บา้นหนองสองตอนและหมู่ท่ี 5 บา้นหนองจอก ต าบลแก่งเส้ียนยงั
ขาดแคนเร่ืองน ้ าประปาและเกิดน ้ าแลง้ในบางฤดูกาล ไฟฟ้ามีตกบา้งในบางคร้ัง ต าบลหนองหญา้
พื้นท่ีในหมู่ท่ี 5 หมู่ท่ี 7 ยงัมีน ้ าอุปโภค-บริโภคไม่เพียงพอ และต าบลบา้นเก่าน ้ าอุปโภค-บริโภคทั้ง
น ้ าประปาและน ้ าบาดาล ขาดแคลนในบางช่วง เช่นหน้าแล้งซ่ึงตอ้งมีการน ารถบรรทุกน ้ าเขา้ไป
ใหบ้ริการกบัประชาชนในพื้นท่ี ไฟฟ้ามีบางพื้นท่ียงัไม่ครอบคลุม 

ดงันั้นผลกระทบเชิงลบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัจงัหวดักาญจนบุรีตามท่ีได้
กล่าวมาข้างต้น ในภาพรวมจึงอยู่ในระดับปานกลางซ่ึงต้องมีการส ารวจและพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคในพื้นท่ีตามความตอ้งการของประชาชน 

ระ ดับ ผล ก ร ะ ท บ เ ชิ งล บ ท่ี ค า ดว่ า จะ เ กิ ด ข้ึน กับ ก า ร พัฒ นา ร ะ บ บ
สาธารณูปโภค ทั้งเร่ืองการพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง การพฒันาระบบไฟฟ้า การพฒันาระบบ
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ประปา การพฒันาระบบส่ือสารโทรคมนาคม และการพฒันาด้านแหล่งพลังงาน/เช้ือเพลิง มี
ผลกระทบเชิงลบ คือ ระดบัปานกลาง (-2) 

ผลกระทบสะสม 

ผลกระทบสะสมระยะสั้ น (1-5 ปี) ผลกระทบสะสมระยะสั้นท่ีเกิดข้ึนกบั
การพฒันาระบบสาธารณูปโภคของจงัหวดักาญจนบุรีไม่ว่าจะเป็น ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบ
ไฟฟ้า ระบบประปา ระบบส่ือสารโทรคมนาคม ดา้นแหล่งพลงังาน/เช้ือเพลิง และท่ีพกัอาศยั คาดวา่ 
จะมีการเปล่ียนแปลงในระดบัหน่ึง ซ่ึงจากแผนพฒันาจงัหวดักาญจนบุรี 4 ปี ไดมี้การพฒันาระบบ
สาธารณูปโภคเพื่อรองรับการเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนใน
จงัหวดักาญจนบุรี การเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ในพื้นท่ีท่ีเป็นโอกาสท่ีดีในการได้
ประโยชน์จากการพฒันา การบริหารจดัการน ้ าเพื่อใช้ในการอุปโภค-และบริโภคในหลายพื้นท่ี 
รวมถึงการส่งเสริมใหมี้การน าพลงังานทดแทนเขา้มาใชใ้นครัวเรือนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท าให้
ระบบสาธารณูปโภคต่างๆมีความเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชนและผูป้ระกอบการ  

ระดบัผลกระทบสะสมระยะสั้น (1-5 ปี) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัการพฒันา
ระบบสาธารณูปโภค ทั้งเร่ืองการพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง การพฒันาระบบไฟฟ้า การพฒันา
ระบบประปา การพฒันาระบบส่ือสารโทรคมนาคม และการพฒันาดา้นแหล่งพลงังาน/เช้ือเพลิง คือ 
ผลกระทบเชิงบวกระดบัปานกลาง (+2) 

ผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่  ปีข้ึนไป) ผลกระทบสะสมระยะยาวท่ี
เกิดข้ึนกบัการพฒันาระบบสาธารณูปโภคของจงัหวดักาญจนบุรี ไดแ้ก่ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบ
ไฟฟ้า ระบบประปา ระบบส่ือสารโทรคมนาคม แหล่งพลงังาน/เช้ือเพลิง และท่ีพกัอาศยั คาดวา่จะมี
การเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจนมากยิ่งข้ึนตามระยะเวลา เน่ืองจากผลจากการจดัท าโครงการพฒันาตาม
แผนพฒันาจงัหวดักาญจนบุรี 4 ปี ท่ีทางจงัหวดัไดจ้ดัท าข้ึนมาเพื่อพฒันาพื้นท่ีซ่ึงในแต่ละปีจะมี
นโยบายและยทุธศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัไปท าใหใ้นหลายพื้นท่ีไดรั้บการพฒันาอยา่งทัว่ถึงและเป็นไป
อยา่งชา้ ซ่ึงคาดวา่ในภาพรวมของระบบสาธารณูปโภคของจงัหวดักาญจนบุรีมีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน แต่
ทั้ งน้ีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและประชากรอาจเป็นปัจจัยท่ีท าให้เกิดความต้องการระบบ
สาธารณูปโภคท่ีมากข้ึน ดงันั้นจึงตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีดีซ่ึงสามารถจดัการและแกไ้ขกบัปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนในระยะยาวได ้ 

ระดบัผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบั
การพฒันาระบบสาธารณูปโภค ทั้งเร่ืองการพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง การพฒันาระบบไฟฟ้า 
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การพฒันาระบบประปา การพฒันาระบบส่ือสารโทรคมนาคม และการพฒันาดา้นแหล่งพลงังาน/
เช้ือเพลิง คือ ผลกระทบเชิงบวกระดบันอ้ย (+1) 

4.6.1.2   ดา้นสังคม 

การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมของทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ซ่ึงใช้เกณฑ์ (Criteria) ในด้านสังคม ประกอบด้วย การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต/
วฒันธรรมการด ารงชีวิต การเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชน และการมีส่วนร่วมและการ
กระจายอ านาจ โดยใชก้ารรวบรวม วเิคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ขอ้มูล
จากการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ (Interview) ผูแ้ทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผูน้ าชุมชนและประชาชน 
และขอ้มูลจากการสังเกตการณ์ ผลการประเมินทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ี 1 มีดงัน้ี 

1) การเปล่ียนแปลงวถีิชีวติ/วฒันธรรมการด ารงชีวติ 

ผลกระทบเชิงบวก 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี  อาจส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการเปล่ียนแปลง
วิถีชีวิต/วฒันธรรมการด ารงชีวิต คือ จากขอ้มูลทางดา้นสังคมของจงัหวดักาญจนบุรีท่ีไดจ้ากการ
รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ พบว่า วิถีชีวิต/วฒันธรรมการด ารงชีวิตของประชากรส่วนใหญ่
ในจงัหวดักาญจนบุรีในปัจจุบนัยงัคงมีการผสมผสานระหวา่งชุมชนชนบทและชุมชนเมือง ซ่ึงช่วย
ให้วิถี ชีวิตความเป็นอยู่ ว ัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น การแต่งกาย การกินอยู ่
กิริยามารยาทของประชาชนในจงัหวดักาญจนบุรียงัคงอยู่ มีการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีท่ีดี
งามและมีช่ือเสียงของชุมชนและศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน ประเพณีวิถีชีวิตท่ีสืบ
ทอดมาทั้งการเคารพส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิประจ าชนเผา่ การแสดงทางศิลปวฒันธรรมท่ีโดดเด่นและแตกต่าง
ไปจากจงัหวดัอ่ืนๆ โดยเฉพาะศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นวฒันธรรมดั้งเดิมของชาวกาญจนบุรีท่ีสืบทอด
มาพร้อมกบัประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัของจงัหวดั  เช่น ประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าพิธีกรรมเล้ียงผ ี
บวงสรวงดวงวิญญาณ ความเช่ือเร่ืองขวญัหรือการท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีตอ้งมีการเซ่นไหวเ้จา้ท่ีเจา้
ทาง และบอกกล่าวบรรพชนให้อุดหนุนค ้ าจุน ช่วยเหลือให้กิจการงานนั้นๆ เจริญก้าวหน้า ท า
เกษตรกรรมได้ผลผลิตดี ให้อยู่เย็นเป็นสุข ปกป้องคุ้มครองดูแล และขอขมา การบูชาดาวนพ
เคราะห์ รวมไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูแ่บบดั้งเดิม เช่น การสร้างบา้นเป็นบา้นยกพื้นสูง มีชานบา้น 

การทอผา้พื้นเมือง การแต่งกายของชาวจงัหวดักาญจนบุรีโดยทัว่ไปจะแต่งกายคลา้ยคลึงกบัชาว
จงัหวดัอ่ืนในภาคกลาง คือ แต่งกายแบบสบาย ไม่พิถีพิถนั แต่เม่ือเวลาไปงานเล้ียงงานบุญงานพิธี
จะแต่งกายพิถีพิถนัสวยงามตามสมยันิยม ยกเวน้คนไทยเช้ือสายอ่ืน เช่น  พม่า  มอญ  กะเหร่ียง ท่ีจะ
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แต่งกายดว้ยชุดประจ าชาติ ซ่ึงวฒันธรรมเหล่าน้ียงัคงอยู่เน่ืองจากไม่มีการรับเอาวฒันธรรมหรือ
ความเป็นอยูข่องชาวต่างถ่ินท่ียา้ยเขา้ยา้ยออกเม่ือมีการพฒันาพื้นท่ี  

ทั้งน้ีจงัหวดักาญจนบุรีได้จดัท าแผนพฒันาจงัหวดักาญจนบุรี 4 ปี ซ่ึงมี
ยทุธศาสตร์การพฒันาพื้นท่ีในจงัหวดั ซ่ึงท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นวิถีชีวิต/วฒันธรรมการ
ด ารงชีวิตของประชาชนเป็นไปอยา่งช้าๆ หรือมีการเปล่ียนแปลงในระยะสั้น ในบางชุมชนอาจจะ
ไม่ไดรั้บผลกระทบต่อวฒันธรรมประเพณีของชุมชนมากนกั ประเพณีประจ าชุมชนท่ีส าคญัท่ีเป็น
วิถีชีวิตตั้งแต่เกิดยงัคงอยู่ในชุมชนต่อไป  รวมทั้งในเร่ืองการใช้ภาษาและวฒันธรรมการบริโภคท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน เช่น ภาษาลาวโซ่ง ภาษาลาวพวน ภาษาละวา้ ภาษากระเหร่ียง(ยาง) อาจจะ
ไม่ไดรั้บการเปล่ียนแปลงใดๆ หากไม่เกิดการพฒันาโครงการ ประเพณี วฒันธรรมเหล่าน้ีจะคงอยู่
กบัลูกหลานและเยาวชนรุ่นหลงั ท่ียงัไดเ้ห็นวถีิชีวติดั้งเดิมของบรรพบุรุษตนเองท่ีไม่ไดสู้ญหายไป 

ระดบัผลกระทบเชิงบวกท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต/
วฒันธรรมการด ารงชีวิตมี ทั้ งเร่ืองการเปล่ียนแปลงด้านวฒันธรรมการบริโภคอาหาร และการ
เปล่ียนแปลงต่อความสามคัคีหรือความขดัแยง้ของชุมชน มีผลกระทบเชิงบวก คือ ระดบัมาก (+3) 

ผลกระทบเชิงลบ 

ทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ี  อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อการเปล่ียนแปลงวิถี
ชีวิต/วฒันธรรมการด ารงชีวิตท่ีเด่นชดัของจงัหวดักาญจนบุรี คือ ประชาชนในพื้นท่ีจะเสียโอกาส
ในการพฒันาเพื่อความเจริญกา้วหนา้และยกระดบัคุณภาพชีวติความเป็นอยูข่องตนเองและสังคมใน
วงกวา้งจากการกา้วใหท้นักบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  และยงัเป็นการลดโอกาสหรือช่องทาง
ในการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนผา่นทางกิจกรรมการท่องเท่ียว หากไม่มี
การพฒันาและส่งเสริมของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  การไม่มีกิจกรรมหรือการพฒันาส่ิงปลูกสร้างและ
ส่ิงอ านวยความสะดวกอาจท าให้การเขา้ถึงพื้นท่ีไม่มีความสะดวกเท่ากบัพื้นท่ีในจงัหวดัอ่ืนซ่ึงท า
ใหเ้กิดความแตกต่างและความเหล่ือมล ้าทางโอกาสในการพฒันา  

นอกจากน้ีอาจส่งผลต่อเน่ืองให้ประชาชนในพื้นท่ีไม่ เห็นคุณค่าและ
ความส าคญัของทรัพยากรและวถีิชีวติดั้งเดิม ท าให้เกิดการเคล่ือนยา้ยไปท างานในต่างถ่ิน ท าใหข้าด
ความร่วมมือร่วมใจกนัในการอนุรักษ์ทรัพยากรหรือวิถีชีวิตั้งเดิมให้คงอยู่ต่อไป ซ่ึงผลกระทบเชิง
ลบดงัท่ีกล่าวมาน้ีจะเกิดข้ึนและด าเนินไปอยา่งชา้ๆตามสถานการณ์  

ระดับผลกระทบเชิงลบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต/
วฒันธรรมการด ารงชีวิตมี ทั้ งเร่ืองการเปล่ียนแปลงด้านวฒันธรรมการบริโภคอาหาร และการ
เปล่ียนแปลงต่อความสามคัคีหรือความขดัแยง้ของชุมชน มีผลกระทบเชิงลบ คือ ระดบันอ้ย (-1) 
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ผลกระทบสะสม 

ผลกระทบสะสมระยะสั้น ( -  ปี) ผลกระทบสะสมระยะสั้นท่ีเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต/วฒันธรรมการด ารงชีวิต จะเกิดข้ึนในลกัษณะของการขาดโอกาสในการ
พฒันาระบบเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต และโอกาสในการ
พฒันาเพื่อความเจริญกา้วหน้าและยกระดบัคุณภาพชีวิต ซ่ึงท าให้ประชาชนในพื้นท่ีไม่ไดรั้บการ
พฒันาความความเจริญใหเ้ทียบเท่ากบัจงัหวดัอ่ืนๆ ส่งผลให้ประชาชนมีโอกาสไม่เห็นคุณค่าชุมชน
ของตนเองและมีการยา้ยออกไปประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการในพื้นท่ีอ่ืนท่ีมีการพฒันา
มากกว่า นอกจากน้ีปัญหาแรงงานต่างดา้วท่ีมีการยา้ยเขา้-ออกเพ่ือเขา้มาประกอบอาชีพท่ียงัไม่มี
ระเบียบส าหรับควบคุมการเข้า-ออกอย่างชัดเจน ซ่ึงปัญหาเร่ืองแรงงานต่างด้าวในจังหวัด
กาญจนบุรีในปัจจุบนัยงัคงมีจ านวนมากและมีการแกไ้ขท่ียงัไม่ดีพอ ดงันั้นการเคล่ือนยา้ยท่ีเป็นไป
อยา่งอิสระของแรงงานต่างดา้วส่งผลกระทบถึงคุณค่าทางจิตใจของประชาชนในพื้นท่ีท่ีอาศยัอยูแ่ต่
เดิม รวมถึงความวิตกกงัวลในเร่ืองความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นท่ีจะเกิดข้ึนส่งผลต่อการ
ด ารงชีวิตของประชาชนให้มีการเปล่ียนแปลงไป และอาจท าให้ความร่วมมือและความสามคัคีใน
ชุมชนลดน้อยลง ทั้งน้ีทางจงัหวดักาญจนบุรีไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นประชาชนในจงัหวดั ดงันั้นปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีอาจไดรั้บการจดัการและแกไ้ขเพื่อ
ลดผลกระทบเชิงลบท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อประชาชน 

ระดับผลกระทบสะสมระยะสั้ น ( -  ปี) ท่ีคาดว่า จะเกิดข้ึนกับการ
เปล่ียนแปลงวถีิชีวติ/วฒันธรรมการด ารงชีวิตมี ทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงดา้นวฒันธรรมการบริโภค
อาหาร และการเปล่ียนแปลงต่อความสามคัคีหรือความขดัแยง้ของชุมชน คือ ผลกระทบเชิงลบ
ระดบันอ้ย (-1) 

ผลกระทบสะสมระยะยาว (  ปีข้ึนไป) ผลกระทบสะสมระยะยาวท่ีเกิด
ข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต/วฒันธรรมการด ารงชีวิต คือ การขาดโอกาสในการพฒันาระบบ
เศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตบางประการ เช่น การคมนาคม การ
จดัระเบียบทางสังคม เช่นเดียวกนักบัผลกระทบสะสมระยะสั้น  ในส่วนผลกระทบเชิงบวก คือ
วฒันธรรมประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่และการด ารงชีวิตในรูปแบบต่างๆ ของประชาชนและ
ประเพณีประจ าชุมชนท่ีส าคญัตามความเช่ือของแต่ละกลุ่มชนเผา่ในจงัหวดักาญจนบุรี ยงัคงอยูใ่น
สังคมต่อไปไม่สูญหาย เน่ืองจากยงัไม่มีปัจจยัท่ีเขา้มาเร่งใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงหรือสูญหายไปจาก
สังคม และสามารถน ามาพฒันาเพ่ือเป็นจุดขายส าหรับจงัหวดักาญจนบุรีต่อไปในอนาคต อีกทั้ง
สามารถสืบทอดให้แก่ลูกหลานและเยาวชนรุ่นหลงัไดรู้้จกัและอนุรักษ์ต่อไป  ในส่วนผลกระทบ
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เชิงลบเป็นเร่ืองการขาดโอกาสในการพฒันา ซ่ึงอาจท าใหน้กัท่องเท่ียวหรือนกัลงทุนไม่สนใจเขา้มา
ประกอบกิจการลงทุนในพื้นท่ีของจงัหวดักาญจนบุรีท าใหเ้กิดความลา้หลงัเม่ือเทียบกบัจงัหวดัอ่ืนๆ 
ผลกระทบท่ีเกิดต่อเน่ือง คือ การขาดโอกาสทางการศึกษาและการพฒันาฝีมือแรงงานในระยะยาว 
อาจท าให้เกิดการยา้ยถ่ินฐานเพื่อไปหาแหล่งท่ีอยูใ่หม่ โดยเฉพาะการเคล่ือนยา้ยเขา้มาอยูอ่าศยัใน
เมือง เช่น กรุงเทพมหานคร เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลให้เกิดการกระจุกตวัของประชากรในบางพื้นท่ี และ
เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของประชากรไดใ้นอนาคต ทั้งน้ีทางจงัหวดักาญจนบุรีไดมี้แผนการ
พฒันาจงัหวดัท่ีมีการจดัข้ึนทุก 4 ปีเพื่อพฒันาพื้นท่ีให้มีความเจริญโดยอาจเปล่ียนแปลงนโยบาย
และยทุธศาสตร์ตามสถานการณ์และความเหมาะสมในเชิงพื้นท่ีในดา้นเศรษฐกิจ ดงันั้นผลกระทบ
สะสมระยะยาวจึงมีการเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์และสภาพของเศรษฐกิจท่ีจะเกิดข้ึน แต่ยงั
สามารถคงความเป็นวถีิชีวติดั้งเดิมของประชาชนในพื้นท่ีไวไ้ดแ้ละเกิดการเปล่ียนแปลงไม่มากนกั 

ระดบัผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต/วฒันธรรมการด ารงชีวิตมี  ทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงดา้นวฒันธรรมการ
บริโภคอาหาร และการเปล่ียนแปลงต่อความสามคัคีหรือความขดัแยง้ของชุมชน คือ ผลกระทบเชิง
ลบระดบันอ้ย (-1) 

2)  การเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวติของประชาชน 

ผลกระทบเชิงบวก 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี  อาจส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการเปล่ียนแปลง
คุณภาพชีวิตของประชาชน คือ การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจงัหวดักาญจนบุรีจะ
ด าเนินไปตามนโยบายการพฒันาจงัหวดักาญจนบุรี  โดยในส่วนการเปล่ียนแปลงดา้นการศึกษาใน
พื้ น ท่ีไม่ มีการเป ล่ียนแปลงไปมากนัก  แต่อาจะมีการเพิ่ ม ข้ึนของจ านวนสถานศึกษา /
สถาบนัการศึกษาในพื้นท่ีบา้งเล็กนอ้ยตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน ในส่วนการเปล่ียนแปลง
ดา้นสาธารณสุขทั้งในเร่ือการแพร่กระจายของโรคประจ าถ่ิน  การแพร่กระจายของโรคขา้มแดน 
การเข้าถึงบริการสุขภาพและความเพียงพอของบุคลากรทางการแพทย์อยู่ในลักษณะท่ีคงตัว
ตามปกติ เน่ืองจากปัจจุบนัส่วนใหญ่ประชาชนจะป่วยดว้ยโรคเร้ืองรัง เช่น โรคเบาหวานและโรค
ความดนัโลหิตสูง ซ่ึงไม่คงท่ีในเร่ืองจ านวนผูป่้วยมีความผนัแปรอยู่ตลอด ในการเขา้ถึงระบบ
บริการสุขภาพจงัหวดักาญจนบุรีมีสถานบริการสุขภาพท่ีหลากหลายและมีจ านวนมากทั้งสถาน
บริการของรัฐบาลและเอกชน ในส่วนความเพียงพอของบุคลากรทางการแพทยมี์ความเพียงพอใน
ระดบัหน่ึง สามารถใหบ้ริการแก่ประชาชนตามพื้นท่ีต่างๆได ้ในส่วนความหนาแน่นของประชากร
ในบางพื้นท่ีมีความแออดัเกิดข้ึนจากประชากรต่างถ่ินและแรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มาประกอบอาชีพใน
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จังหวดักาญจนบุรี ในส่วนการเปล่ียนแปลงด้านความปลอดภัยทั้ งในเร่ืองการเกิดอุบัติเหตุ 
อาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นท่ีของจงัหวดักาญจนบุรีมีปัญหาดา้นยาเสพติดกระจายอยูใ่นทุก
พื้นท่ีทั้งเขตอ าเภอเมืองและนอกเขตอ าเภอเมือง  เร่ืองอุบติัเหตุยงัคงมีเกิดข้ึนอยู่บา้งและปัญหา
อาชญากรรมท่ียงัคงมีอยู่ในพื้นท่ีจงัหวดักาญจนบุรี ทั้งน้ีในแผนพฒันาจงัหวดักาญจนบุรีได้ให้
ความส าคญัในเร่ืองความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น และการส่งเสริมความมัน่คงและพฒันา
คุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวอ าเภอชายแดน และมีการวางแผนจดัท าโครงการต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตซ่ึงจะช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนในบางพื้นท่ีให้ดี
ข้ึนได ้

ระดบัผลกระทบเชิงบวกท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิต
ของประชาชนทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงด้านการศึกษา การเปล่ียนแปลงด้านสาธารณสุข ความ
หนาแน่นของประชากร และการเปล่ียนแปลงดา้นความปลอดภยั มีผลกระทบเชิงบวก คือ ระดบั
ปานกลาง (+2) 

ผลกระทบเชิงลบ 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อการเปล่ียนแปลง
คุณภาพชีวิตของประชาชนค่อนขา้งน้อย เน่ืองจากขอ้มูลทางดา้นสังคมของจงัหวดักาญจนบุรีท่ีมา
จากการรวบรวม วเิคราะห์และสังเคราะห์ พบวา่ การศึกษาและการสาธารณสุขในพื้นท่ีของจงัหวดั
กาญจนบุรีมีความหลากหลายและครอบคลุมในทุกพื้นท่ี ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการ
สุขภาพไดใ้นทุกระดบั  ความหนาแน่นของประชากรเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุดเน่ืองจากการยา้ย
เขา้-ออกเป็นจ านวนมากทั้งแรงงานต่างดา้วและแรงงานต่างถ่ินท าให้มีจ  านวนประชากรแฝงใน
จงัหวดักาญจนบุรีจ านวนมาก รวมทั้งการน าโรคจากต่างถ่ินเขา้มาแพร่กระจายในพื้นท่ี และท าให้
เกิดความขาดแคลนในเร่ืองระบบบริการสุขภาพท่ีไม่อาจให้บริการประชาชนไม่ทัว่ถึงจากการท่ีมี
จ านวนประชากรมากข้ึน ทั้งน้ีปัญหาดงักล่าวยงัไม่มีการจดัการแกไ้ขปัญหาท่ีดีพอจึงเป็นปัญหาท่ี
ส่งผลกระทบเชิงลบมากในจงัหวดักาญจนบุรี ซ่ึงรวมไปถึงความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของ
ประชาชนในพื้นท่ีเดิมท่ีเกิดความกงัวลและส่งผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพจิต โดยเกิดข้ึนในทุก
พื้นท่ีของจงัหวดักาญจนบุรี   

ระดบัผลกระทบเชิงลบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิต
ของประชาชนทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงด้านการศึกษา การเปล่ียนแปลงด้านสาธารณสุข ความ
หนาแน่นของประชากร และการเปล่ียนแปลงดา้นความปลอดภยั มีผลกระทบเชิงลบ คือ ระดบัปาน
กลาง (-2) 
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ผลกระทบสะสม 

ผลกระทบสะสมระยะสั้น (1-5 ปี) ผลกระทบสะสมระยะสั้นท่ีเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชนในจงัหวดักาญจนบุรี คาดวา่ ส่งผลให้เกิดความแออดั
ในพื้นท่ีมากยิ่งข้ึนจากการยา้ยเขา้-ออกของประชากรแฝงทั้งแรงงานต่างถ่ินและแรงงานต่างดา้ว 
การเขา้ถึงระบบบริการสุขภาพและการควบคุมและป้องกนัโรคท่ีมาจากการเพิ่มข้ึนของประชากร
ในพื้นท่ี ท าให้ศกัยภาพในการให้บริการสุขภาพในเร่ืองความเพียงพอของบุคลากรทางการแพทย ์
หรือเวชภณัฑ์และการให้บริการประชาชนชนลดลง ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดท่ีทวีความ
รุนแรงมากยิ่งข้ึนส่งผลต่อสุขภาพจิตของประชาชนท่ีเกิดความกงัวลในดา้นความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์นของตนเอง ทั้งน้ีจงัหวดักาญจนบุรีได้ก าหนดโครงการไวใ้นแผนยุทธศาสตร์การ
พฒันาจงัหวดักาญจนบุรี 4 ปี ซ่ึงมีการจดัท าข้ึนทุก 4 ปีเพื่อพฒันาและยกระดบัคุณภาพชีวิตให้กบั
ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีของจงัหวดักาญจนบุรี ดงันั้นปัญหาดงักล่าวอาจไดรั้บการแกไ้ขและลด
ความรุนแรงลงได ้

ระดับผลกระทบสะสมระยะสั้ น (1-5 ปี) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการ
เปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงดา้นการศึกษา การเปล่ียนแปลง
ด้านสาธารณสุข ความหนาแน่นของประชากร และการเปล่ียนแปลงด้านความปลอดภัย คือ 
ผลกระทบเชิงลบระดบันอ้ย (-1) 

ผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปี ข้ึนไป) ผลกระทบสะสมระยะยาวท่ี
เกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชนในจงัหวดักาญจนบุรี คาดว่า ผลกระทบ
สะสมระยะยาวจะคลา้ยคลึงกบัผลกระทบสะสมระยะสั้น คือ ในเร่ืองความแออดัของประชากรใน
พื้นท่ีและการเขา้ถึงระบบบริการสุขภาพ จาการยา้ยเขา้-ออกของประชากรแฝงท่ีเขา้มาประกอบ
อาชีพในจงัหวดักาญจนบุรี รวมถึงเร่ืองการแพร่กระจายของโรคชนิดใหม่ๆท าให้เกิดปัญหาในเร่ือง
การควบคุมและป้องกนัโรคได้ ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดอาจจะส่งผลกระทบต่อความ
ปลอดภยัในชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีมากข้ึน อาจะท าให้เกิดการยา้ยถ่ินฐานหรือยา้ยภูมิล าเนา
เน่ืองจากความกงัวลกบัภยัต่างๆท่ีอาจจะเกิดข้ึน  ผลกระทบสะสมระยะยาวน้ีหากไม่ไดรั้บการแกไ้ข
หรือมีการจดัระเบียบ ก าหนดกฎเกณฑ์ในการเคล่ือนยา้ยของประชากรต่างถ่ินจะเกิดเป็นปัญหาท่ี
ส่งผลกระทบรุนแรงต่อพื้นท่ีมาก  จากแผนพฒันาจงัหวดักาญจนบุรี 4 ปีท่ีมีการจดัท าข้ึนทุกๆ 4 ปี
นั้น จะสามารถช่วยลดปัญหาท่ีเกิดข้ึนลงได ้แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บันโยบายและแผนยุทธศาสตร์วา่จะให้
ความส าคญัในดา้นใด ซ่ึงหากให้ความส าคญักบัคุณภาพชีวิตของประชาชนและความปลอดภยัใน
ชีวติจะสามารถลดปัญหาลงไดเ้ป็นอยา่งมาก 



160 

 

 

 

ระดบัผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ งเ ร่ืองการเปล่ียนแปลงด้านการศึกษา การ
เปล่ียนแปลงด้านสาธารณสุข ความหนาแน่นของประชากร และการเปล่ียนแปลงด้านความ
ปลอดภยั คือ ผลกระทบเชิงลบระดบัปานกลาง (-2) 

3)  การมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจ 

ผลกระทบเชิงบวก  
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 อาจส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วม

และการกระจายอ านาจของจงัหวดักาญจนบุรี คือ จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ ประชาชนในจงัหวดักาญจนบุรีมีการรวมกลุ่มทางการคา้และการเกษตรกนัตามชุมชน
และกลุ่มอาชีพ ซ่ึงมีการด าเนินงานตามปกติและมีอ านาจต่อรองทางการตลาดได ้ผลกระทบเชิงบวก
ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน คือ ไม่มีการแทรกแซงจากระบบอุตสาหกรรมหรือกลุ่มนายทุนท่ีมุ่งเน้นแต่ผล
ก าไรหรือผลประโยชน์ ซ่ึงอาจท าให้การรวมกลุ่มของประชาชนอาจเกิดผลกระทบในเร่ืองคุณภาพ
ของผลิตภณัฑ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึงราคาหรือตน้ทุนและประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บอาจลด
นอ้ยลงได ้ ในดา้นการใช้ทรัพยากรในการบริหารผลกระทบเชิงบวกท่ีเกิดข้ึนเป็นลกัษณะการใช้
ทรัพยากรในพื้นท่ีท่ีมีอยู่อย่างพอเพียงและไม่เกิดปัญหาในเร่ืองความขาดแคลนหรือการใช้อย่าง
ฟุ่มเฟือย ดงัเช่น ผลการสัมภาษณ์ประชาชนในหมู่ท่ี 4 บา้นหนองสองตอน ต าบลแก่งเส้ียนวา่ “การ
ใชท้รัพยากรในพื้นท่ีมีการใชพ้ื้นท่ีมาท าการเกษตร และมีการหาของป่า เช่น หน่อไม ้และน าไมม้า
ท าเป็นไมล้วก “ เช่นเดียวกบั ผลการสัมภาษณ์ก านนัและรองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง
บวั วา่ “ในพื้นท่ีมีป่าไมชุ้มชนซ่ึงตอ้งขออนุญาตจากก านนั เช่น การน าไมล้วกมาท าเป็นหลกัให้กบั
พืชผกั ท่ีมีความเพียงพอต่อความตอ้งการใชข้องประชาชน ส่วนหน่อไมแ้ละเห็ดจะอนุญาตให้หาได้
ตามฤดูกาล” เป็นต้น ดังนั้นจึงเป็นผลดีในการใช้ทรัพยากรในการบริหารจดัการ ซ่ึงไม่ถูกกลุ่ม
อ านาจหรือกลุ่มนายทุนเขา้มาแสวงหาประโยชน์และใชท้รัพยากรอยา่งส้ินเปลือง 

ระดับผลกระทบเชิงบวกท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการมีส่วนร่วมและการ
กระจายอ านาจทั้งเร่ืองการกระจายอ านาจและการใชท้รัพยากรในการบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ มี
ผลกระทบเชิงบวก คือ ระดบัปานกลาง (+2) 

ผลกระทบเชิงลบ 

ทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ี  อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อการมีส่วนร่วมและ
การกระจายอ านาจของประชาชนในจงัหวดักาญจนบุรีกาญจนบุรี คือ ขาดโอกาสส าหรับการพฒันา
และการเติบโต เน่ืองจากการรวมกลุ่มของประชาชนในปัจจุบนัเป็นการรวมกลุ่มกนัในหมู่บา้นหรือ
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ชุมชนของตนเอง ดงันั้นการสนับสนุนเร่ืองเงินทุนและความมัน่คงทางด้านการตลาดจึงเป็นส่ิง
ส าคญั การรวมกลุ่มของประชาชนอาจมีอ านาจการต่อรองในระดบัหน่ึงแต่ยงัคงมีความเส่ียงต่อการ
ถูกเอารัดเอาเปรียบจากตลาด ส่งผลใหค้วามมัน่คงของการรวมกลุ่มของประชาชนเกิดการสั่นคลอน
หรือลม้เลิกการรวมกลุ่มได ้ในเร่ืองการใช้ทรัพยากรในการบริหารผลกระทบเชิงลบท่ีอาจะเกิดข้ึน 
คือ การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ไม่คุม้ค่าเท่าท่ีควรเน่ืองจากยงัขาดองค์ความรู้ในบางประเด็นในการ
พฒันาหรือดึงศกัยภาพของทรัพยากรท่ีมีอยูม่าใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

ระดบัผลกระทบเชิงลบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการมีส่วนร่วมและการกระจาย
อ านาจทั้ งเร่ืองการกระจายอ านาจและการใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ผลกระทบเชิงลบ คือ ระดบัปานกลาง (-2) 

ผลกระทบสะสม 

ผลกระทบสะสมระยะสั้น (1-5 ปี) ผลกระทบสะสมระยะสั้นท่ีเกิดข้ึนกบั
การมีส่วนร่วมกบัการกระจายอ านาจ ในเร่ืองการเกิดการกระจายอ านาจผลกระทบเชิงลบ คือ อาจ
เกิดการกระจายอ านาจในการบริหารจดัการภายในกลุ่มท่ียงัไม่เป็นระบบและเป็นแบบแผน ส่งผล
ให้เกิดปัญหาในดา้นทุนและอ านาจการต่อรองท าให้กลุ่มเกิดปัญหาได ้ผลกระทบเชิงบวก คือ การ
ไม่ถูกแทรกแซงอ านาจในการบริหารจดัการจากกลุ่มผูมี้อ  านาจหรือกลุ่มนายทุนท่ีเนน้ผลประโยชน์
และก าไร ดงันั้นผลกระทบสะสมในเร่ืองการเกิดการกระจายอ านาจจึงเป็นผลดีในระดบัท่ีน้อย ท่ี
ประชาชนจะมีความสามารถในการรวมกลุ่มท่ีค่อยเป็นค่อยไป มีการบริหารจดัการท่ีสามารถพฒันา
และเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆได ้ในเร่ืองการใชท้รัพยากรในการบริหารผลกระทบเชิงลบ คือ 
การน าทรัพยากรท่ีมีอยู่เช่น บุคลากร เงินทุน หรือทรัพยากรท่ีใช้ในการผลิต มาใช้อย่างไม่คุม้ค่า
หรือยงัไม่เกิดประโยชน์สูงสุด จากการขาดทกัษะ เคร่ืองมือ หรือความรู้ต่างๆ ในส่วนผลกระทบเชิง
บวกในเร่ืองการใชท้รัพยากรในการบริหารคือ สามารถใชท้รัพยากรท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งไม่เกิดปัญหาและ
อุปสรรค รวมถึงความพอเพียงของทรัพยากรท่ีมีอยู่ไม่ได้ถูกน ามาใช้อย่างฟุ่มเฟือยและสามารถ
เหลือใช้ในอนาคตได้ ดังนั้ นผลกระทบสะสมในเร่ืองการใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพจึงอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีประชาชนสามารถใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรต่างๆไดอ้ยา่งปกติ 

ทั้งน้ีแผนพฒันาจงัหวดักาญจนบุรี 4 ปี พ.ศ. 2557-พ.ศ. 2560 มีการให้
ความส าคญัในเร่ืองการส่งเสริมและพฒันาการคา้การลงทุนภายในจงัหวดัดงันั้นจึงเป็นผลดีต่อการ
รวมกลุ่มของประชาชนท่ีมีพื้นท่ีและโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และน าเข้าสู่ตลาด เช่น 
โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพสินคา้การเกษตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
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จดัการเชิงธุรกิจใหก้บัผูป้ระกอบการ OTOP เป็นตน้ ดงันั้นผลกระทบสะสมในระยะสั้นในภาพรวม
จึงเป็นผลดีต่อดา้นการมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจของจงัหวดักาญจนบุรี 

ระดบัผลกระทบสะสมระยะสั้น (1-5 ปี) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัการมีส่วน
ร่วมและการกระจายอ านาจทั้งเร่ืองการกระจายอ านาจและการใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพ คือ ผลกระทบเชิงบวกระดบันอ้ย (+ ) 

ผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปี ข้ึนไป) ผลกระทบสะสมระยะยาวท่ี
เกิดข้ึนกบัการมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจ มีความคลา้ยคลึงกนักบัผลกระทบสะสมระยะสั้น
แต่จะแตกต่างกนัในเร่ืองแผนพฒันาจงัหวดักาญจนบุรี 4 ปี ท่ีมียุทธศาสตร์และโครงการการพฒันา
ต่างๆท่ีแตกต่างกนัออกไปตามแผนนั้นๆ หากยงัมีการให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมในเร่ืองการ
รวมกลุ่มของประชาชนและการใชท้รัพยากรในการบริหารจดัการของประชาชน คาดวา่จะเป็นผลดี
กบัประชาชนและท าให้การมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจในพื้นท่ีของจงัหวดักาญจนบุรีมี
แนวโนม้ท่ีดีข้ึนในล าดบัต่อไป 

ระดบัผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบั
การมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจทั้งเร่ืองการกระจายอ านาจและการใชท้รัพยากรในการบริหาร
อยา่งมีประสิทธิภาพ คือ ผลกระทบเชิงบวกระดบันอ้ย (+ ) 

4.6.1.3   ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมของทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ซ่ึงใช้เกณฑ์ (Criteria) ในดา้นส่ิงแวดล้อม ประกอบดว้ย การเปล่ียนแปลงดา้น
ทรัพยากรน ้ า การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ การเปล่ียนแปลงดา้นธรณีวิทยา 
การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรดิน การเปล่ียนแปลงดา้นระบบนิเวศ การเปล่ียนแปลงดา้นขยะ และ
การเปล่ียนแปลงด้านสุนทรียะ โดยใช้การรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากการ
รวบรวมจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ขอ้มูลจากการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ (Interview) ผูแ้ทนจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ผูน้ าชุมชนและประชาชน และขอ้มูลจากการสังเกตการณ์ ผลการประเมินทางเลือกเชิง
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 มีดงัน้ี 

1) การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรน ้า 

ผลกระทบเชิงบวก 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 อาจส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการเปล่ียนแปลง
ด้านทรัพยากรน ้ า คือ จากขอ้มูลท่ีได้รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ในด้านส่ิงแวดล้อมของ
จงัหวดักาญจนบุรีมีแหล่งทรัพยากรน ้ าท่ีส าคญั 3 สาย คือ แม่น ้ าแควนอ้ย แม่น ้ าแควใหญ่และแม่น ้ า
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แม่กลอง ในเร่ืองปริมาณน ้ าแม่น ้ าทั้ง 3 สายน้ีไม่เกิดปัญหาใดๆในเร่ือปริมาณน ้ าในแม่น ้ า แต่การ
บริหารจดัการน ้าในพื้นท่ียงัไม่มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากในบางพื้นท่ีไม่มีโอกาสไดใ้ชป้ระโยชน์จาก
แหล่งน ้ าเพื่อใชใ้นการอุปโภค-บริโภค เพราะระยะทางท่ีห่างจากแหล่งน ้ า ซ่ึงเกิดข้ึนเป็นเพียงบาง
พื้นท่ี ในเร่ืองคุณภาพน ้ าจากขอ้มูลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าของแม่น ้ าแควนอ้ย แม่น ้ าแควใหญ่ และ
แม่น ้าแม่กลอง ส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑ์ต ่ากวา่ค่ามาตรฐานคุณภาพน ้ าผิวดินตามประกาศกรมควบคุม
มลพิษ ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากแหล่งชุมชนหรือโรคงานท่ีอยูติ่ดกบัแม่น ้ า หรือเรือแพท าให้คุณภาพน ้ า
อยูใ่นเกณฑ์ต ่ากวา่มาตรฐาน ทั้งน้ีทางจงัหวดัไดมี้การจดัท าแผนพฒันาจงัหวดักาญจนบุรี 4 ปีซ่ึงมี
โครงการท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองการบริหารจดัการน ้ าและการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้ า ดงันั้นจึงเป็นผลดี
ต่อดา้นทรัพยากรน ้าทั้งในเร่ืองปริมาณน ้าและคุณภาพน ้า 

ระดับผลกระทบเชิงบวกท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการเปล่ียนแปลงด้าน
ทรัพยากรน ้า ทั้งเร่ืองปริมาณน ้าและคุณภาพน ้า มีผลกระทบเชิงบวก คือ ระดบันอ้ย (+1) 

ผลกระทบเชิงลบ 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อการเปล่ียนแปลง
ดา้นทรัพยากรน ้ า คือ คุณภาพน ้ าของแหล่งน ้ า จากขอ้มูลคุณภาพน ้ าของแม่น ้ าแควนอ้ย แม่น ้ าแคว
ใหญ่และแม่น ้าแม่กลอง ท่ีอยูใ่นระดบัต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ แสดง
ใหเ้ห็นถึงการบริหารจดัการน ้าของจงัหวดักาญจนบุรีท่ีไม่ไดมี้มาตรการในการดูแล และฟ้ืนฟูแหล่ง
น ้าเท่าท่ีควร โดยจากขอ้มูลคุณภาพน ้ าของแม่น ้ าแควนอ้ย แม่น ้ าแควใหญ่ และแม่น ้ าแม่กลองจดัอยู่
ในแหล่งน ้ าประเภทท่ี 3 คือสามารถน ามาใชใ้นการอุปโภค-บริโภคไดแ้ต่ตอ้งผา่นกระบวนการฆ่า
เช้ือ และสามารถน ามาใช้ในการเกษตรได ้โดยท่ีแม่น ้ าแควน้อยสามารถน ามาใช้ในอุตสาหกรรม
เพิ่มเติมได ้แต่ทั้งน้ีตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ืองการก าหนดประเภทของแหล่งน ้ าในแม่น ้ า
แควน้อยและการก าหนดประเภทของแหล่งน ้ าในแม่น ้ าแควใหญ่ (ยกเวน้แม่น ้ าแม่กลอง) ระบุว่า
แม่น ้ าทั้ง 2 สายจดัอยูใ่นแหล่งน ้ าประเภทท่ี 2 คือสามารถน ามาใชอุ้ปโภค-บริโภคโดยผา่นการฆ่า
เช้ือ การอนุรักษส์ัตวน์ ้า การท าประมง และการจดักิจกรรมทางน ้า ดงันั้นจึงเห็นวา่ ผลกระทบเชิงลบ
ท่ีเกิดข้ึนท าให้คุณภาพน ้ าเปล่ียนแปลงไปค่อนขา้งมาก  ดงันั้นหากไม่มีการดูแลและบริหารจดัการ
กับคุณภาพน ้ า ในอนาคตอาจท าให้คุณภาพน ้ าของแหล่งน ้ าเส่ือมลงเป็นอย่างมากและการใช้
ประโยชน์จะลดนอ้ยลง 

ระดับผลกระทบเชิงลบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการเปล่ียนแปลงด้าน
ทรัพยากรน ้า ทั้งเร่ืองปริมาณน ้าและคุณภาพน ้า มีผลกระทบเชิงลบ คือ ระดบัปานกลาง (-2) 
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ผลกระทบสะสม 

ผลกระทบสะสมระยะสั้ น (1-5 ปี) ผลกระทบสะสมระยะสั้นท่ีเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรน ้า ในเร่ืองปริมาณน ้าผลกระทบเชิงลบเกิดข้ึนในลกัษณะการบริหาร
จดัการแหล่งน ้ายงัไม่มีประสิทธิภาพและประชาชนในบางพื้นท่ียงัไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งน ้ าได ้เช่น 
ต าบลแก่งเส้ียน ต าบลหนองหญา้ ต าบลช่องสะเดา เป็นตน้ ในส่วนผลกระทบเชิงบวกในเร่ือง
ปริมาณน ้ ามีโครงการของจงัหวดักาญจนบุรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการแหล่งน ้ าเพื่อน ามาใช้
ในการอุปโภค-บริโภคในบางพื้นท่ี จึงสามารถลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองปริมาณน ้าลงได ้  

ในเร่ืองคุณภาพน ้ าผลกระทบเชิงลบเกิดข้ึนในลกัษณะคุณภาพน ้ าต ่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานไม่มีการบ าบดั ฟ้ืนฟูคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ า อีกทั้งมีหมู่บา้น ชุมชนและโรงงาน
อุตสาหกรรมตั้งอยูติ่ดแม่น ้าจึงท าใหคุ้ณภาพน ้ ามีการเปล่ียนแปลงไป ในส่วนผลกระทบเชิงบวกใน
เร่ืองคุณภาพน ้ ามีโครงการของจงัหวดักาญจนบุรีในเร่ืองการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู แหล่งน ้ าธรรมชาติ 
ดงันั้นจึงส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อเร่ืองคุณภาพน ้าซ่ึงสามารถลดผลกระทบเชิงลบดงักล่าวลงได ้

ระดับผลกระทบสะสมระยะสั้ น (1-5 ปี) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการ
เปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรน ้ าทั้งเร่ืองปริมาณน ้ าและคุณภาพน ้ า คือ ผลกระทบเชิงลบระดบัน้อย     
(-1)  

ผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ผลกระทบสะสมระยะยาวท่ี
เกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรน ้า จะคลา้ยคลึงกบัผลกระทบสะสมระยะสั้นแต่จะมีความ
รุนแรงมากข้ึนตามระยะเวลา ในเร่ืองปริมาณน ้ าอาจมีแนวโนม้ท่ีดีในการบริหารจดัการท่ีประชาชน
สามารถเขา้ถึงไดต้ามโครงการท่ีไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในจงัหวดักาญจนบุรีซ่ึงมีการ
ด าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในเร่ืองคุณภาพน ้ าในจังหวดักาญจนบุรีมีหน่วยงานหลาย
หน่วยงานท่ีเขา้มามีบทบาทในหารจดัการกบัปัญหาคุณภาพน ้ า เช่น ส านกัทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดักาญจนบุรี ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 8 (ราชบุรี) และหน่วยงานทอ้งถ่ินต่างๆ 
ซ่ึงการด าเนินงานเพ่ือลดปัญหาคุณภาพน ้ าท่ีเส่ือมโทรมนั้นมีการด าเนินการร่วมกันจากหลาย
หน่วยงาน อีกทั้ งนโยบายทางด้านส่ิงแวดล้อมของหน่วยงานในพื้นท่ีมีการเปล่ียนแปลงตาม
ผูบ้ริหารจังหวดัท าให้ปัญหาด้านคุณภาพน ้ าได้รับการแก้ไขท่ีช้าและอาจไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร ดงันั้นผลกระทบสะสมระยะยาวในเร่ืองคุณภาพน ้ ายงัคงมีแนวโน้มท่ีไม่ดีนกั หากไม่ได้
รับการดูแลและแกไ้ขอยา่งจริงจงั  
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ระดบัผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรน ้ า ทั้งเร่ืองปริมาณน ้ าและคุณภาพน ้ า คือ ผลกระทบเชิงลบระดบั
ปานกลาง (-2)  

2) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ 

ผลกระทบเชิงบวก 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 อาจส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ คือ จากขอ้มูลท่ีได้รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ในดา้น
ส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดักาญจนบุรี ในเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในจงัหวดักาญจนบุรีมี
โรงงานอุตสาหกรรมกระจายตวัอยูทุ่กพื้นท่ี ซ่ึงพื้นท่ีท่ีความหนาแน่นของโรงงานอุตสาหกรรมมาก
คือ อ าเภอท่ามะกาและอ าเภอท่าม่วง ดงันั้นในอ าเภออ่ืนมีเพียงโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนไม่
มาก ในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่วนใหญ่เป็นไปในลกัษณะการปลดปล่อยตามปกติจากการ
เผาไหมแ้ละจากการจราจร ซ่ึงสภาพการจราจรในจงัหวดักาญจนบุรีมีการจราจรท่ีแออดัในช่วง
อ าเภอเมืองเป็นส่วนใหญ่ แต่ทั้งน้ีพื้นท่ีจงัหวดักาญจนบุรีมีพื้นท่ีสีเขียวท่ีเป็นป่าไมธ้รรมชาติจ านวน
มากจึงเป็นผลดีต่อเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการดูดซบัก๊าซเรือนกระจกไดใ้นระดบั
หน่ึง  

ในเร่ืองการเปล่ียนแปลงคุณภาพอากาศ จงัหวดักาญจนบุรีมีคุณภาพอากาศ
อยูใ่นระดบัท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ เน่ืองจากมีพื้นท่ีสีเขียวจ านวนมากและความหนาแน่นของ
ท่ีอยูอ่าศยักระจายตวัไม่กระจุกอยูท่ี่ใดท่ีหน่ึง ส่วนใหญ่ความแออดัอยูใ่นอ าเภอเมืองท่ีมีการจราจรท่ี
หนาแน่นและมีปัญหาจากฝุ่ นละอองบา้งเล็กนอ้ย ซ่ึงเกิดข้ึนเป็นบางพื้นท่ีเท่านั้น  

ระดับผลกระทบเชิงบวกท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ ทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปล่ียนแปลงคุณภาพ
อากาศ มีผลกระทบเชิงบวก คือ ระดบันอ้ย (+1) 

ผลกระทบเชิงลบ 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ คือ เกิดจากกระบวนการในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (S02) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NOx) 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) เป็นตน้ รวมถึงฝุ่ นละอองท่ี
เกิดข้ึนจากระบวนการต่างๆตามปกติ เช่น จากการจราจร จากการก่อสร้าง และเกิดข้ึนในบางช่วง
เช่น ฝุ่ นละอองจากการเผาออ้ยในพื้นท่ี เขม่าควนัจากโรงงานอุตสาหกรรม ดงันั้นผลกระทบเชิงลบ
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ในดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศขงจงัหวดักาญจนบุรีไดรั้บผลกระทบ
นอ้ย 

ระดับผลกระทบเชิงลบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ ทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปล่ียนแปลงคุณภาพ
อากาศ มีผลกระทบเชิงลบ คือ ระดบันอ้ย (-1) 

ผลกระทบสะสม 

ผลกระทบสะสมระยะสั้ น (1-5 ปี) ผลกระทบสะสมระยะสั้นท่ีเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ ในเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะ
คลา้ยคลึงกบัผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดข้ึนคือ มีการปลอดปล่อยมลพิษทางอากาศหรือก๊าซเรือนกระจก 
จากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมและการจราจร ซ่ึงผลกระทบเชิงบวกนั้นเป็น
ลกัษณะของการคงไวข้องพื้นท่ีสีเขียวท่ีจะสามารถดูดซบัก๊าซเรือนกระจกไดใ้นระดบัหน่ึง  

ในเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ คุณภาพอากาศของจงัหวดักาญจนบุรี
ส่วนใหญ่ไม่ไดเ้กิดปัญหา เน่ืองจากมีพื้นท่ีสีเขียวจ านวนมาก แต่ยงัคงมีปัญหาเร่ืองฝุ่ นละอองบา้ง 
แต่ก็เกิดข้ึนเป็นเพียงบางช่วงเวลาเท่านั้น ซ่ึงทางจงัหวดักาญจนบุรีหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งยงัไม่มี
แผนหรือโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกบัคุณภาพอากาศ  

ระดับผลกระทบสะสมระยะสั้ น (1-5 ปี) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ ทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
เปล่ียนแปลงคุณภาพอากาศ คือ ผลกระทบเชิงลบระดบันอ้ย (-1) 

ผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ผลกระทบสะสมระยะยาวท่ี
เกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศจะมีความคลา้ยคลึงกนักบัผลกระทบ
สะสมระยะสั้ น แต่ทั้งน้ีจะมีความรุนแรงกว่าบ้างเพียงเล็กน้อย จากการขยายตัวของโรงงาน
อุตสาหกรรมและจากการท่ีไม่มีโครงการหรือมาตรการในการจดัการกบัคุณภาพอากาศในพื้นท่ี ซ่ึง
ก่อใหเ้กิดการสะสมของมลพิษอากาศจากท่ีมีอยูบ่า้งเพียงเล็กนอ้ย เม่ือระยะเวลาผา่นไปนานมากข้ึน
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเพียงเล็กน้อยอาจกลายเป็นปัญหาท่ีคุกคามความเป็นอยู่ของประชาชนได้ใน
ล าดบัต่อไป รวมถึงมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการจราจรตามสภาพความเจริญของพื้นท่ี ในอนาคต
อาจมีความเจริญเขา้สู่ในทุกพื้นท่ีของจงัหวดักาญจนบุรีท าใหก้ารจราจรหนาแน่นข้ึนในทุกพื้นท่ี ซ่ึง
ท าใหเ้กิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษอากาศในปริมาณท่ีสูง ส่งผลให้คุณภาพอากาศ
ของจงัหวดักาญจนบุรีมีแนวโน้มการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีเลวร้ายกว่าปัจจุบนั แต่ทั้งน้ี
ผลกระทบสะสมระยะยาวใชเ้วลาในการเกิดแบบค่อยเป็นค่อยไป ดงันั้นจึงไม่มีความรุนแรงมากนกั  
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ระดบัผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ ทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การเปล่ียนแปลงคุณภาพอากาศ คือ ผลกระทบเชิงลบระดบันอ้ย (-1) 

3) การเปล่ียนแปลงดา้นธรณีวิทยา 

ผลกระทบเชิงบวก 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 อาจส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการเปล่ียนแปลง
ดา้นธรณีวทิยา คือ จากขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดักาญจนบุรีท่ีไดจ้ากการรวบรวม วิเคราะห์
และสังเคราะห์ ในส่วนโครงสร้างทางธรณีวิทยาผลกระทบเชิงบวกอาจเกิดข้ึนในลกัษณะเป็นไป
ตามธรรมชาติท่ีไม่มีตวัเร่งให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางธรณีวิทยามาก ซ่ึงยงัคงสภาพการ
เปล่ียนแปลงดงัเดิมตามระยะเวลา ในส่วนอุทกธรณีผลกระทบเชิงบวกอาจเกิดข้ึนในลกัษณะคง
สภาพเดิมทั้งปริมาณน ้ าและคุณภาพน ้ าใต้ดิน ไม่มีกระบวนการเร่งให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อ
ปริมาณและคุณภาพน ้าใตดิ้น  

ระดับผลกระทบเชิงบวกท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการเปล่ียนแปลงด้าน
ธรณีวิทยาทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อโครงสร้างทางธรณีวิทยาและการเปล่ียนแปลงอุทก
ธรณี มีผลกระทบเชิงบวก คือ ระดบันอ้ย (+1) 

ผลกระทบเชิงลบ 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อการเปล่ียนแปลง
ดา้นธรณีวทิยา จากโครงการการพฒันาของจงัหวดักาญจนบุรีตามแผนพฒันาจงัหวดักาญจนบุรี 4 ปี 
ไดมี้โครงการเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างถนนและเส้นทางการคมนาคมขนส่ง ซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างทางธรณีวทิยา แต่ในส่วนอุทกธรณีวทิยาอาจเกิดการเปล่ียนแปลงปริมาณน ้ า
ใตดิ้น เน่ืองจากการก่อสร้างถนนหรือส่ิงก่อสร้างท าให้การซึมของน ้ าลงสู่ใตดิ้นน้อยลง ส่งผลให้
ปริมาณน ้ าใตดิ้นลดลงได ้และอาจเกิดการยุบตวัของพื้นดินไดจ้ากปริมาณน ้ าใตดิ้นท่ีลดนอ้ยลงแต่
ไม่มีผลกระทบในเร่ืองคุณภาพน ้าใตดิ้น 

ระดับผลกระทบเชิงลบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการเปล่ียนแปลงด้าน
ธรณีวิทยาทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อโครงสร้างทางธรณีวิทยาและการเปล่ียนแปลงอุทก
ธรณี มีผลกระทบเชิงลบ คือ ระดบันอ้ย (-1) 

ผลกระทบสะสม 

ผลกระทบสะสมระยะสั้น (1-5 ปี) ผลกระทบสะสมระยะสั้นท่ีเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงด้านธรณีวิทยา ในเร่ืองการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางธรณีวิทยาเกิดการ
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เปล่ียนแปลงไปตามปกติ โดยท่ีอาจมีตวัเร่งบา้งเล็กน้อย ในเร่ืองการอุทกธรณีวิทยาอาจเกิดการ
เปล่ียนแปลงในเร่ืองปริมาณน ้าใตดิ้นท่ีอาจะลดลงไดจ้ากการซึมผา่นของน ้ าลงสู่ใตดิ้นท่ีนอ้ยลงจาก
การก่อสร้างถนนหรือส่ิงก่อสร้างต่างๆ หรือาจมีการน าน ้าใตดิ้นข้ึนมาใชอุ้ปโภค-บริโภคมากเกินไป 
ท าใหป้ริมาณน ้าลดนอ้ยลง และเกิดการยบุตวัของพื้นดินได ้แต่ทั้งน้ีไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อคุณภาพ
น ้าใตดิ้น  

ระดับผลกระทบสะสมระยะสั้ น(1-5 ปี) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการ
เปล่ียนแปลงดา้นธรณีวิทยาทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อโครงสร้างทางธรณีวิทยาและการ
เปล่ียนแปลงอุทกธรณี คือ ผลกระทบเชิงลบระดบันอ้ย (-1) 

ผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ผลกระทบสะสมระยะยาวท่ี
เกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้นธรณีวิทยา มีความคลา้ยคลึงกนักบัผลกระทบสะสมระยะสั้ น แต่
ทั้งน้ีจะเกิดผลกระทบเชิงลบท่ีรุนแรงกว่าเล็กน้อย เน่ืองจากในระยะยาวอาจเกิดการพฒันาพื้นท่ี
ต่างๆมากยิง่ข้ึนทั้งเส้นทางการคมนาคมหรือท่ีอยูอ่าศยัท าให้น ้ าจากฝนท่ีตกลงมาเกิดการไหลบ่าไม่
มีการซึมผา่นลงสู่ดิน ท าให้ดินไม่มีการกกัเก็บน ้ าไวใ้ช้ รวมถึงการน าน ้ าใตดิ้นมาใชใ้นการอุปโภค
บริโภคมากข้ึนส่งผลต่อปริมาณน ้าใตดิ้นในพื้นท่ีท่ีมีการใชน้ ้าบาดาลในการอุปโภค-บริโภคอาจเกิด
การขาดแคลนในบางช่วง และท าใหเ้กิดหลุมยบุหรือแผน่ดินยบุไดจ้ากปริมาณน ้ าใตดิ้นท่ีลดนอ้ยลง 
แต่ในเร่ืองคุณภาพน ้าใตดิ้นไม่เกิดผลกระทบใดๆ  

ระดบัผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงดา้นธรณีวิทยาทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อโครงสร้างทางธรณีวิทยาและ
การเปล่ียนแปลงอุทกธรณี คือ ผลกระทบเชิงลบระดบัปานกลาง (-2) 

4) การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรดิน 

ผลกระทบเชิงบวก 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 อาจส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการเปล่ียนแปลง
ด้านทรัพยากรดิน จากข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมของจงัหวดักาญจนบุรีท่ีได้จากการเก็บรวบรวม 
วเิคราะห์ และสังเคราะห์ ในส่วนการเปล่ียนแปลงความอุดมสมบูรณ์ของดินผลกระทบเชิงบวกอาจ
เกิดข้ึนในลกัษณะท่ีไม่มีตวัเร่งใหดิ้นสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงจะเกิดข้ึน
ตามระยะเวลาปกติซ่ึงจะใช้เวลานานหากไม่มีการตวัเร่ง อีกทั้งจงัหวดักาญจนบุรีมีดินท่ีมีลกัษณะ
เป็นกลางหรือเป็นด่างอ่อน มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงดี ดังนั้นจึงเป็นจงัหวดัท่ีมีดินอุดม
สมบูรณ์เหมาะแก่การท าการเกษตร ในส่วนการชะลา้งพงัทลายของดินอาจเกิดผลกระทบเชิงบวก
ในลกัษณะท่ีไม่มีการก่อให้เกิดการชะลา้งพงัทลายของดินท่ีรุนแรงหรือรวดเร็วเกินไป ซ่ึงการชะ
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ล้างพงัทลายของดินเกิดข้ึนเป็นปกติตามธรรมชาติซ่ึงหากมีกระบวนการเร่งจากมนุษยจ์ะท าให้
เกิดผลกระทบท่ีเร็วและรุนแรงยิง่ข้ึน 

ระดับผลกระทบเชิงบวกท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการเปล่ียนแปลงด้าน
ทรัพยากรดินทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงความอุดมสมบูรณ์ของดินและการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อ
การชะลา้งพงัทลายของดิน มีผลกระทบเชิงบวก คือ ระดบัปานกลาง (+2) 

ผลกระทบเชิงลบ 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อการเปล่ียนแปลง
ทรัพยากรดิน ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองการชะลา้งพงัทลายของหน้าดินจากกิจกรรมการพฒันาต่างๆท่ี
เกิดข้ึนในจงัหวดักาญจนบุรีตามโครงการในแผนพฒันาจงัหวดักาญจนบุรี 4 ปี ซ่ึงมีการก่อสร้าง
เส้นทางการคมนามเป็นจ านวนมาก อาจมีการขุดหนา้ดินเพ่ือมาใช้ในการปรับถมพื้นท่ีซ่ึงเป็นการ
เร่งใหเ้กิดการชะลา้งพงัทลสายของหนา้ดินให้เร็วยิ่งข้ึน แต่ทั้งน้ีอาจข้ึนในบางพื้นท่ีและอาจเกิดข้ึน
เพียงเล็กนอ้ย 

ระดับผลกระทบเชิงลบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการเปล่ียนแปลงด้าน
ทรัพยากรดินทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงความอุดมสมบูรณ์ของดินและการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อ
การชะลา้งพงัทลายของดิน มีผลกระทบเชิงลบคือ ระดบันอ้ย (-1) 

ผลกระทบสะสม 

ผลกระทบสะสมระยะสั้น (1-5 ปี) ผลกระทบสะสมระยะสั้นท่ีเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรดิน ในเร่ืองการเปล่ียนแปลงความอุดมสมบูรณ์ของดินอาจเกิดข้ึน
จากการใชป้ระโยชน์ดินท่ีไม่เหมาะสมซ่ึงอาจน าดินจากพื้นท่ีท่ีเหมาะแก่การท าการเกษตรมาสร้างท่ี
พกัอาศยัโรงงานอุตสาหกรรม และร้านคา้ เป็นตน้ ในเร่ืองการชะลา้งพงัทลายของดินเกิดข้ึนตาม
การเปล่ียนแปลงไปตามธรรมชาติจากลม จากน ้า ซ่ึงอาจมีการกระท าของมนุษยเ์ขา้ไปเก่ียวขอ้งบา้ง
เช่นการก่อสร้างต่างๆ ส่งผลให้เกิดการเร่งการชะล้างพงัทลายของดินได้ แต่ทั้งน้ีทางจงัหวดั
กาญจนบุรีได้มีโครงการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ได ้

ระดับผลกระทบสะสมระยะสั้ น(1-5 ปี) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการ
เปล่ียนแปลงด้านทรัพยากรดินทั้ งเร่ืองการเปล่ียนแปลงความอุดมสมบูรณ์ของดินและการ
เปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อการชะลา้งพงัทลายของดิน คือ ผลกระทบเชิงลบระดบันอ้ย (-1) 

ผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ผลกระทบสะสมระยะยาวท่ี
เกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรดินมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนักบัผลกระทบสะสมระยะยาว
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แต่ต่างกนัในเร่ืองการชะลา้งพงัทลายของดินท่ีจะมีความรุนแรงมากข้ึนเล็กนอ้ย เน่ืองจากการชะลา้ง
พงัทลายของดินตอ้งใชร้ะยะเวลานานจึงจะเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงหากไดรั้บการเร่งจาก
การกระท าของมนุษย ์ยิง่จะส่งผลกระทบท่ีเร็วยิ่งข้ึน ในระยะยาวอาจมีการพฒันาพื้นท่ีต่างๆตามยุค
สมยัซ่ึงตอ้งมีการก่อสร้างอาคาร ส านกังาน โรงงานอุตสาหกรรมและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 
ท่ีดินและดินจะถูกน ามาใชใ้นกระบวนการก่อสร้างเร่งให้เกิดการชะลา้งพงัทลายของดินมากยิ่งข้ึน 
แต่ทั้ ง น้ีผลกระทบดังกล่าวจะเกิดข้ึนในบางพื้นท่ี  รวมถึงโครงการการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติของจงัหวดักาญจนบุรีสามารถช่วยลดผลกระทบลงได ้ 

ระดบัผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงด้านทรัพยากรดินทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงความอุดมสมบูรณ์ของดินและการ
เปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อการชะลา้งพงัทลายของดิน คือ ผลกระทบเชิงลบระดบัปานกลาง (-2) 

5) การเปล่ียนแปลงดา้นระบบนิเวศ 

ผลกระทบเชิงบวก 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 อาจส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการเปล่ียนแปลง
ดา้นระบบนิเวศ จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ในส่วนระบบนิเวศบก
ผลกระทบเชิงบวกเกิดข้ึนในลกัษณะท่ีไม่มีการรบกวนหรือท าลายระบบนิเวศท่ีมีอยู ่เน่ืองจากสภาพ
พื้นท่ีทัว่ไปของจงัหวดักาญจนบุรีส่วนใหญ่มีพื้นท่ีท่ีเป็นป่าไมแ้ละภูเขาจ านวนมาก มีบา้นเรือนท่ี
พกัอาศยัเป็นช่วงๆ และอยูก่นัเป็นกลุ่มๆ ซ่ึงพื้นท่ีป่าไมเ้หล่าน้ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก 
ดงันั้นเม่ือไม่มีกิจกรรมใดๆท่ีเป็นการบุกรุกหรือเขา้ไปท าลายระบบนิเวศบกยิ่งเป็นผลดีต่อระบบ
นิเวศบกท่ียงัคงสภาพอยู่ดงัเดิม ในส่วนระบบนิเวศน ้ าผลกระทบเชิงบวกเกิดข้ึนในลกัษณะการคง
สภาพเดิมของระบบนิเวศน ้ า ไม่มีกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงลบ ส่งผลให้ความ
หลากหลายของพืชน ้าและสัตวน์ ้ายงัคงมีอยู ่ 

ระดบัผลกระทบเชิงบวกท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้นระบบ
นิเวศทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศบกและการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศน ้ า มีผลกระทบเชิง
บวก คือ ระดบันอ้ย (+1) 

ผลกระทบเชิงลบ 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อการเปล่ียนแปลง
ดา้นระบบนิเวศ ในส่วนระบบนิเวศบกอาจเกิดผลกระทบเชิงลบในลกัษณะการก่อสร้างอาคารหรือ
เส้นทางการคมนาคมซ่ึงตอ้งมีการใช้พื้นท่ีทีเป็นท่ีอยู่อาศยัของสัตวป่์าส่งผลให้ความหลากหลาย
ของสัตวป่์าและพื้นท่ีสีเขียวลดลงจากการพฒันาหรือโครงการต่างๆ ในส่วนระบบนิเวศน ้ าอาจเกิด
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ผลกระทบเชิงลบในลักษณะการปล่อยมลภาวะลงสู่แหล่งน ้ าท าให้แหล่งท่ีอยู่อาศยั หรือแหล่ง
อาหารของสัตวน์ ้ าลดลง พืชน ้ าลดจ านวนลง แหล่งน ้ าต้ืนเขินข้ึนเน่ืองจากการชะลา้งหน้าดินแลว้
ไหลลงสู่แหล่งน ้ าท าให้พื้นน ้ าเปล่ียนแปลงไป เกิดตะกอนในน ้ ามากข้ึนซ่ึงผลกระทบน้ีเป็นผลมา
จากการกระท าของมนุษยแ์ละทางธรรมชาติ โดยจะเกิดข้ึนในบางพื้นท่ี 

ระดบัผลกระทบเชิงลบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงด้านระบบ
นิเวศทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศบกและการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศน ้ า มีผลกระทบเชิงลบ
คือ ระดบันอ้ย (-1) 

ผลกระทบสะสม 

ผลกระทบสะสมระยะสั้น (1-5 ปี) ผลกระทบสะสมระยะสั้นท่ีเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงด้านระบบนิเวศ ในส่วนระบบนิเวศบกจะเกิดการเปล่ียนแปลงคล้ายคลึงกับ
ผลกระทบเชิงลบคือ กิจกรรมการพฒันาต่างๆอาจท าลายท่ีอยู่หรือแหล่งอาหารของสัตวป่์า ท าให้
ความหลากหลายทางชีวภาพลดนอ้ยลง พื้นท่ีสีเขียวลดน้อยลง ในส่วนระบบนิเวศน ้ าอาจเกิดการ
เปล่ียนแปลงจากการปล่อยมลภาวะทางน ้ าของบา้นเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี 
และเกิดจากการชะล้างหน้าดินจากธรรมชาติท่ีส่งผลให้แหล่งน ้ าต้ืนเขินข้ึน พืชน ้ าลดจ านวนลง 
แหล่งอาหาร แหล่งท่ีอยู่อาศยัของสัตวน์ ้ านอ้ยลง ทั้งน้ีจงัหวดักาญจนบุรีมีโครงการในการอนุรักษ์
แลฟ้ืนฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ  รวมถึงการปรับปรุงภูมิทศัน์ซ่ึงจะช่วยลดผลกระทบดงักล่าวลงได ้

ระดับผลกระทบสะสมระยะสั้ น(1-5 ปี) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการ
เปล่ียนแปลงด้านระบบนิเวศทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศบกและการเปล่ียนแปลงระบบ
นิเวศน ้า คือ ผลกระทบเชิงลบระดบันอ้ย (-1) 

ผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ผลกระทบสะสมระยะยาวท่ี
เกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงด้านระบบนิเวศมีความคล้ายคลึงกบัผลกระทบสะสมระยะสั้ น แต่มี
ความแตกต่างกนัคือ ในส่วนระบบนิเวศบกพื้นท่ีสีเขียวและแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์าอาจกลบัมา
อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ดงัเดิม เน่ืองจากอาจเกิดแหล่งท่ีอยู่อาศยัใหม่ท่ีเกิดจากธรรมชาติและการ
ก่อสร้างจากโครงการต่างๆ ส่งผลให้ความหลากหลายทางชีวิภาพและพื้นท่ีสีเขียวกลบัมาอุดม
สมบูรณ์ ในส่วนระบบนิเวศน ้ าอาจเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีเน่ืองจากในระยะยาวอาจท า
ให้พืชน ้ า แหล่งอาหารและแหล่งท่ีอยู่อาศยัของสัตวน์ ้ ากลบัมาอุดมสมบูรณ์เหมือนดงัเดิม ดงันั้น
ผลกระทบสะสมระยาวในการเปล่ียนแปลงดา้นระบบนิเวศมีแนวโนม้ไปในทางท่ีดีข้ึน 
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ระดบัผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงดา้นระบบนิเวศทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศบกและการเปล่ียนแปลงระบบ
นิเวศน ้า คือ ผลกระทบเชิงบวกระดบันอ้ย (+1) 

6) การเปล่ียนแปลงดา้นขยะ 

ผลกระทบเชิงบวก 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 อาจส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการเปล่ียนแปลง
ด้านขยะ จากข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมของจงัหวดักาญจนบุรีท่ีได้จากการรวบรวม วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ ในส่วนการเปล่ียนแปลงด้านปริมาณขยะไม่มีผลกระทบเชิงบวก ในส่วนการ
เปล่ียนแปลงดา้นชนิดและประเภทของขยะไม่มีผลกระทบเชิงบวก และในส่วนประสิทธิภาพใน
การบริหารจดัการขยะและส่ิงปฏิกูลไม่มีผลกระทบเชิงบวกอีกเช่นกนั ดงันั้นการเปล่ียนแปลงดา้น
ขยะไม่มีผลกระทบเชิงบวกเกิดข้ึน 

ระดบัผลกระทบเชิงบวกท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้นขยะทั้ง
เร่ืองการเปล่ียนแปลงด้านปริมาณขยะ การเปล่ียนแปลงด้านชนิดและ ประเภทของขยะ และ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะและส่ิงปฏิกูล มีผลกระทบเชิงบวกในลักษณะท่ีไม่มี
ผลกระทบ (0)  

ผลกระทบเชิงลบ 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อการเปล่ียนแปลง
ด้านขยะ จากข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมของจงัหวดักาญจนบุรีท่ีได้จากการรวบรวม วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ พบว่า จงัหวดักาญจนบุรีเคยเกิดปัญหาด้านการลกัลอบท้ิงขยะพอสมควร รวมถึงการ
บริหารจดัการขยะในพื้นท่ียงัไม่มีการจดัการท่ีดีพอ ในบางพื้นท่ีมีบ่อขยะท่ีส่งกล่ินเหม็นยกตวัอยา่ง
เช่น บ่อขยะท่ีหมู่ 5 บา้นหนองจอก ต าบลแก่งเส้ียน มีลกัษณะบ่อขยะแบบเทกองกลางแจง้ (Open 

Dump) ซ่ึงส่งกล่ินเหม็นบา้งในบางช่วงเวลา รวมถึงการจดัการกับขยะในครัวเรือนซ่ึงแต่ละ
ครัวเรือนจะก าจดัดว้ยตวัเอง ดงันั้นในเร่ืองการจดัการขยะยงัคงเป็นปัญหาท่ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ข
ปรับปรุงจากจงัหวดักาญจนบุรีเป็นอย่างมาก ซ่ึงในแผนการพฒันาจงัหวดักาญจนบุรี 4 ปี พ.ศ. 
2557-พ.ศ. 2560 ยงัไม่มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะและส่ิงปฏิกลู 

ระดบัผลกระทบเชิงลบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้นขยะทั้ง
เร่ืองการเปล่ียนแปลงด้านปริมาณขยะ การเปล่ียนแปลงด้านชนิดและประเภทของขยะ และ
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะและส่ิงปฏิกลู มีผลกระทบเชิงลบคือ ระดบัปานกลาง (-2) 
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ผลกระทบสะสม 

ผลกระทบสะสมระยะสั้น (1-5 ปี) ผลกระทบสะสมระยะสั้นท่ีเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงดา้นขยะมีผลกระทบสะสมในระยะสั้นคือ มีปริมาณขยะและส่ิงปฏิกูลเพิ่มมากข้ึน 
การบริหารจดัการท่ียงัไม่มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการพฒันาของเมืองและจ านวนประชากรท่ีเพิ่ม
สูงข้ึนท าให้เกิดการบริโภคท่ีสูงข้ึนส่งผลให้ปริมาณขยะมีมากข้ึน อีกทั้งการบริหารจดัการท่ียงัไม่
เหมาะสมเก่ียวกบัขยะและส่ิงปฏิกลูท าใหล้ดปริมาณขยะใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมได ้ในส่วนชนิด
และประเภทของขยะคาดว่า ไม่มีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากในพื้นท่ีจงัหวดักาญจนบุรีมีความ
หลากหลายทั้งภาคส่วนเกษตรกรรม ภาคส่วนอุตสาหกรรม และภาคส่วนการคา้และบริการ ส่งผล
ให้ชนิดและประเภทของขยะจึงไม่มีการเปล่ียนแปลง ทั้งน้ีจงัหวดักาญจนบุรียงัไม่มีโครงการ
เก่ียวกบัการบริหารจดัการเร่ืองขยะมูลฝอยในแผนพฒันาจงัหวดักาญจนบุรี 4 ปี พ.ศ. 2557-พ.ศ. 
2560 แต่มีโครงการเก่ียวกบัการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงอาจช่วย
ลดปัญหาเร่ืองขยะและส่ิงปฏิกลูลงไดใ้นระดบัหน่ึง 

ระดับผลกระทบสะสมระยะสั้ น(1-5 ปี) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการ
เปล่ียนแปลงด้านขยะทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงด้านปริมาณขยะ การเปล่ียนแปลงด้านชนิดและ
ประเภทของขยะ และประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะและส่ิงปฏิกูล คือ ผลกระทบเชิงลบ
ระดบัปานกลาง (-2) 

ผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ผลกระทบสะสมระยะยาวท่ี
เกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้นขยะ มีความคลา้ยคลึงกนักบัผลกระทบสะสมระยะสั้น คือ เร่ืองการ
บริหารจดัการขยะและส่ิงปฏิกูลในพื้นท่ี และการเพิ่มปริมาณขยะในพื้นท่ีจากการเติบโตของเมือง
และการเพิ่มข้ึนของประชาชนท าให้เกิดความต้องการในการอุปโภค-บริโภคมากข้ึนส่งผลให้
ปริมาณขยะมากข้ึน ในส่วนชนิดและประเภทขยะอาจมีการเปล่ียนแปลงได้เน่ืองจากอาจมี
อุตสาหกรรมหรือการประกอบอาชีพใหม่ๆท่ีสร้างชนิดและประเภทขยะใหม่ๆเขา้มาในพื้นท่ี จึง
ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงชนิดและประเภทขยะท าใหเ้กิดความซบัซอ้นในการบริหารจดัการมากข้ึน 
ทั้งน้ีในแผนยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดักาญจนบุรี 4 ปี อาจมีการเปล่ียนแปลงนโยบาย โครงการ
ท่ีใหค้วามส าคญัในการบริหารจดัการขยะและส่ิงปฏิกลูซ่ึงสามารถลดผลกระทบไดใ้นระดบัหน่ึง 

ระดบัผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงดา้นขยะทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงดา้นปริมาณขยะ การเปล่ียนแปลงดา้นชนิดและ
ประเภทของขยะ และประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะและส่ิงปฏิกูล คือ ผลกระทบเชิงลบ
ระดบัปานกลาง (-2)  
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7) การเปล่ียนแปลงดา้นสุนทรียะ 

ผลกระทบเชิงบวก 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 อาจส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการเปล่ียนแปลง
ดา้นสุนทรียะ คือ ปัจจุบนัสภาพพื้นท่ีในจงัหวดักาญจนบุรีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีป่าไมแ้ละเทือกเขา
กระจายอยู่ในทุกพื้นท่ีของจงัหวดักาญจนบุรี ส่วนท่ีเป็นเมืองเป็นหมู่บา้นจะแยกออกจากพื้นท่ีท่ี
เป็นพื้นท่ีสีเขียวอยา่งชดัเจน ท าใหเ้กิดปัญหาดา้นภาวะมลทศัน์ หรือการเปล่ียนแปลงสถาปัตยกรรม
พื้นถ่ิน ในส่วนการเปล่ียนแปลงประเภทและแหล่งก าเนิดเสียง และการสั่นสะเทือนไม่มีผลกระทบ
เชิงบวกเกิดข้ึน เน่ืองจากปัจจุบนัมีปัญหาดา้นเสียงและการสั่นสะเทือนเกิดข้ึนในพื้นท่ีจาก เรือและ
แพส าหรับนกัท่องเท่ียวตามแม่น ้าแควนอ้ยและแม่น ้าแควใหญ่ ดงันั้นจึงเกิดผลกระทบเชิงบวกเพียง
เล็กนอ้ยต่อดา้นประเภทและแหล่งก าเนิดเสียง และการสั่นสะเทือน 

ระดับผลกระทบเชิงบวกท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการเปล่ียนแปลงด้าน
สุนทรียะทั้ งเร่ืองการเปล่ียนแปลงสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน การเปล่ียนแปลงด้านเสียงและการ
สั่นสะเทือนและการบดบงัทศันียภาพและภาวะมลทศัน์ มีผลกระทบเชิงบวก คือ ระดบันอ้ย (+1)  

ผลกระทบเชิงลบ 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อการเปล่ียนแปลง
ดา้นสุนทรียะ คือ เกิดจากการพฒันาหรือการปรับปรุงภูมิทศัน์ต่างๆตามโครงการการพฒันาของ
จงัหวดักาญจนบุรี ซ่ึงอาจเกิดผลกระทบในเร่ืองภาวะมลทศัน์ ในเร่ืองการเปล่ียนแปลงประเภทและ
แหล่งก าเนิดเสียง ปัจจุบนัจังหวดักาญจนบุรีมีปัญหาเร่ืองเสียงดังรบกวนจากเรือแพ ซ่ึงมีการ
ร้องเรียนมากท่ีสุด อีกทั้งจงัหวดักาญจนบุรีไดมี้การส่งเสริมการท่องเท่ียว อาจส่งผลให้เกิดเรือแพท่ี
เพิ่มมากข้ึน ท าให้เกิดปัญหาเร่ืองเสียงดงัรบกวนมากข้ึน ในเร่ืองเสียงและการสั่นสะเทือนอาจเกิด
จากการก่อสร้างทัว่ๆไป ซ่ึงอาจเกิดข้ึนเพียงบางช่วงเวลาและระยะก่อสร้าง  

ระดบัผลกระทบเชิงลบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้นสุนทรียะ
ทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน การเปล่ียนแปลงดา้นเสียงและการสั่นสะเทือนและ
การบดบงัทศันียภาพและภาวะมลทศัน์ มีผลกระทบเชิงลบคือ ระดบัปานกลาง (-2) 

ผลกระทบสะสม 

ผลกระทบสะสมระยะสั้น (1-5 ปี) ผลกระทบสะสมระยะสั้นท่ีเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงดา้นสุนทรียะมีความคลา้ยคลึงกนักบัผลกระทบเชิงลบคือ ในเร่ืองการเกิดภาวะมล
ทศัน์จากการก่อสร้างอาคารต่างๆ การเกิดเสียงดังจากเรือแพซ่ึงปัจจุบนัยงัคงเป็นปัญหาด้าน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญัปัญหาหน่ึงของจงัหวดักาญจนบุรี และการสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างต่างๆท่ี
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เกิดข้ึนในบางช่วงเวลา ทั้งน้ีทางจงัหวดักาญจนบุรีมีโครงการในการลดผลกระทบจากเสียงของเรือ
แพซ่ึงจะช่วยลดปัญหาดา้นเสียงดงัรบกวนลงได ้อีกทั้งยงัมีโครงการจดัท าผงัเมืองและปรับปรุงภูมิ
ทศัน์ในสถานท่ีต่างๆ ซ่ึงคาดวา่มีการออกแบบโดยไม่ขดักบัสภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีซ่ึงลดปัญหาการ
เกิดภาวะมลทศัน์ลงได ้

ระดับผลกระทบสะสมระยะสั้ น(1-5 ปี) ท่ีท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการ
เปล่ียนแปลงดา้นสุนทรียะทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน การเปล่ียนแปลงดา้นเสียง
และการสั่นสะเทือนและการบดบงัทศันียภาพและภาวะมลทศัน์ คือ ผลกระทบเชิงลบระดบัน้อย   
(+1)  

ผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ผลกระทบสะสมระยะยาวท่ี
เกิดข้ึนกับการเปล่ียนแปลงด้านสุนทรียะ มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับผลกระทบเชิงลบ และ
ผลกระทบสะสมระยะสั้ น ทั้งในเร่ืองการเกิดภาวะมลทศัน์จากการพฒันาต่างๆ การเกิดเสียงดงั
รบกวนจากเรือแพท่ีมาจากการส่งเสริมการท่องเท่ียวในจงัหวดักาญจนบุรี และการสั่นสะเทือนจาก
การก่อสร้างในช่วงระยะเวลาต่างๆ ทั้งน้ีนโยบายในการแกไ้ขปัญหาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอ้งมีการ
ปรับเปล่ียนในทุก 4 ปี ซ่ึงหากมีการแกไ้ขปัญหาอยา่งจริงจงัจะสามารถลดผลกระทบดงักล่าวลงได ้
อีกทั้งปัญหาภาวะมลทศัน์เม่ือไม่มีการป้องกนัตั้งแต่เร่ิมตน้จะท าให้การแกไ้ขปัญหาเป็นไปไดย้าก
ในภายหลงั  

ระดบัผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงดา้นสุนทรียะทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน การเปล่ียนแปลงดา้น
เสียงและการสั่นสะเทือนและการบดบงัทศันียภาพและภาวะมลทศัน์ คือ ผลกระทบเชิงลบระดบั
ปานกลาง (-2) 
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ตารางที่ 4.11  คะแนนแยกตามเกณฑ์ของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 การประเมินส่ิงแวดลอ้ม  
ระดบัยทุธศาสตร์ของยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรี 

ประเดน็ผลกระทบ 
ผลกระทบ 

เชิงบวก 

ผลกระทบ 

เชิงลบ 

ผลกระทบสะสม 

ระยะส้ัน (1-5 ปี) 

ผลกระทบสะสม 

ระยะยาว     

(ตั้งแต่ 6 ปีขึน้ไป) 
ด้านเศรษฐกจิ 

1.1การเปล่ียนแปลงดา้นรายได ้ +1 -2 +1 -2 

1.2การเปล่ียนแปลงดา้นอาชีพ +1 -2 +1 -2 

1.3 การพฒันาระบบสาธารณูปโภค 0 -2 +2 +1 

รวม +2 -6 +4 -3 

ด้านสังคม 

2.1 การเปล่ียนแปลงวถีิชีวติ/
วฒันธรรมการด ารงชีวติ 

+3 -1 -1 -1 

2.2 การเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวติของ
ประชาชน 

+2 -2 -1 -2 

2.3 การมีส่วนร่วมและการกระจาย
อ านาจ 

+2 -2 +1 +1 

รวม +7 -5 -1 -2 

ด้านส่ิงแวดล้อม 

3.1 การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากร
น ้ า 

+1 -2 -1 -2 

3.2 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และคุณภาพอากาศ 

+1 -1 -1 -1 

3.3 การเปล่ียนแปลงดา้นธรณีวทิยา +1 -1 -1 -2 

3.4 การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากร
ดิน 

+2 -1 -1 -2 

3.5 การเปล่ียนแปลงดา้นระบบนิเวศ +1 -1 -1 +1 

3.6 การเปล่ียนแปลงดา้นขยะ 0 -2 -2 -2 

3.7 การเปล่ียนแปลงดา้นสุนทรียะ 

รวม 

+1 

+7 

-2 

-10 

+1 

-6 

-2 

-10 
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ตารางที่ 4.12   คะแนนแยกตามหลกัการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 การประเมินส่ิงแวดลอ้ม
ระดบัยทุธศาสตร์ของยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรี 

ประเดน็ผลกระทบ 
ผลกระทบ 

เชิงบวก 

ผลกระทบ 

เชิงลบ 

ผลกระทบสะสม 

ระยะส้ัน (1-5 ปี) 

ผลกระทบสะสม 

ระยะยาว         

(ตั้งแต่ 6 ปีขึน้ไป) 
1. ดา้นเศรษฐกิจ +2 -6 +4 -3 

2. ดา้นสงัคม +7 -5 -1 -2 

3. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม +7 -10 -6 -10 

รวม +16 -21 -3 -15 

 

4.6.3 การประเมินทางเลอืกเชิงยุทธศาสตร์ที ่2 

 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 คือ  มีการน ายุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดั
กาญจนบุรีมาใช้บางยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ท่ีน ามาใช้คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การเสริมสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานสังคมมัน่คง และยุทธศาสตร์ท่ี 2: การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อขบัเคล่ือนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงประกอบไปด้วยโครงการทั้งส้ิน 24 

โครงการ รวมทั้งโครงการและการด าเนินการตามแผนพฒันาจงัหวดักาญจนบุรี 4 ปี พ.ศ. 2557-พ.ศ. 
2560 โดยไดว้ิเคราะห์และประเมินผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ ผลกระทบสะสมระยะสั้น 
(1-5 ปี) ผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 ต่อดา้น
เศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านส่ิงแวดล้อมของจังหวดักาญจนบุรี ตามเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว ้
ดงัต่อไปน้ี 

4.6.2.1   ดา้นเศรษฐกิจ 

การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมของทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ซ่ึงใชเ้กณฑ์ (Criteria) ในดา้นเศรษฐกิจ ประกอบดว้ย การเปล่ียนแปลงดา้นรายได ้
การเปล่ียนแปลงดา้นอาชีพ และการพฒันาระบบสาธารณูปโภค โดยใชก้ารรวบรวม วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ขอ้มูลจากการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ (Interview) ผูแ้ทนจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผูน้ าชุมชนและประชาชน และขอ้มูลจากการสังเกตการณ์ ผลการประเมิน
ทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ี 2 มีดงัน้ี 

1) การเปล่ียนแปลงดา้นรายได ้

ผลกระทบเชิงบวก 
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จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 อาจส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
การเปล่ียนแปลงดา้นรายได ้ในเร่ืองการกระจายรายไดมี้ผลกระทบเชิงบวกต่อการกระจายรายไดท่ี้ดี
ข้ึน เน่ืองจากการพฒันาตามยุทธศาสตร์ท่ี 1 และ 2 ท่ีมุ่งเนน้ในการเสริมสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ซ่ึงท าให้ภาพรวมของการกระจายรายไดข้องจงัหวดักาญจนบุรีมีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน ในเร่ือง
การเพิ่มข้ึนของช่องทางการหารายได ้มีผลกระทบเชิงบวกเป็นอย่างมาก เน่ืองจากการเกิดข้ึนของ
กิจกรรมการพฒันารวมทั้งการยกระดับและมาตรฐานการท่องเท่ียว ท าให้ประชาชนในพื้นท่ีมี
โอกาสในการหาช่องทางในการหารายไดม้ากข้ึน ดงันั้นภาพรวมของการเปล่ียนแปลงดา้นรายไดจึ้ง
มีแนวโนม้ท่ีดีข้ึนเป็นอยา่งมาก 

ระดบัผลกระทบเชิงบวกท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้นรายได ้ทั้ง
เร่ืองการกระจายรายไดแ้ละการเพิ่มช่องทางการหารายได ้มีผลกระทบเชิงบวก คือ ระดบัมาก (+3)  

ผลกระทบเชิงลบ 

จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
การเปล่ียนแปลงดา้นรายได ้ในเร่ืองการกระจายรายไดอ้าจเกิดความเหล่ือมล ้ า การกระจายรายได้
อาจไม่เท่าเทียม เน่ืองจากถูกเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มมีผูอ้  านาจหรือกลุ่มผูมี้อิทธิพล ท่ีมีโอกาสและ
ช่องทางในการเขา้ถึงช่องทางการหารายได้มากกว่าประชาชนท าให้ขาดความเท่าเทียมของการ
กระจายรายได้ ในเร่ืองการเพิ่มข้ึนของช่องทางการหารายได้อาจเกิดข้ึนในลักษณะการปิดกั้น
โอกาสทางการหารายไดข้องประชาชนจากกลุ่มผูมี้อิทธิพลในดา้นต่างๆ เพื่อกอบโกยผลประโยชน์
ซ่ึงประชาชนทัว่ไปจึงหมดโอกาสในการหาช่องทางการสร้างรายได้ให้กบัตนเองและครอบครัว 
ส่งผลกระทบต่อไปยงัการกระจายรายไดท่ี้ไม่เท่าเทียม  

ระดบัผลกระทบเชิงลบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงด้านรายได ้
ทั้งเร่ืองการกระจายรายได้และการเพิ่มช่องทางการหารายได้ มีผลกระทบเชิงลบ คือ ระดบัปาน
กลาง (-2)     

ผลกระทบสะสม 

ผลกระทบสะสมระยะสั้ น (1-5 ปี) ผลกระทบสะสมระยะสั้นท่ีเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงดา้นรายได ้อาจเกิดข้ึนในลกัษณะของการผกูขาดรายไดข้องกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ท า
ให้การกระจายรายได้ของประชาชนถูกจ ากดัหรือถูกกีดกนัจากลุ่มผูมี้อ  านาจ การปิดกั้นโอกาส
ช่องทางในการหารายได้ของประชาชน ส่งผลให้ประชาชนต้องมีการกระตือรือร้นเพ่ือค้นหา
ช่องทางใหม่ๆในการหารายไดใ้หก้บัตนเองและครอบครัว ซ่ึงจากขอ้มูลในการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกัมีความกงัวลในเร่ืองความเท่าเทียมของการกระจายรายได ้ตวัอยา่งเช่น ก านนัต าบลช่องสะเดา 
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“มีความกงัวลวาประชาชนจะไม่ไดรั้บประโยชน์อย่างแทจ้ริง” และก านนัต าบลลาดหญา้ “มีความ
กังวลในเร่ืองการกระจายรายได้ของประชาชนและค่าชดเชยหากมีการเวนคืนท่ีดิน”  ทั้ งน้ีมี
โครงการของจงัหวดักาญจนบุรีท่ีมีการส่งเสริมและพฒันาพื้นท่ีเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ อีก
ทั้งโครงการจากยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรีท่ีมีการติดตาม ประเมิน
สถานการณ์ทางธุรกิจของพื้นท่ี ซ่ึงสามารถลดผลกระทบในดา้นรายไดด้งักล่าวลงได ้

ระดับผลกระทบสะสมระยะสั้ น (1-5 ปี)  ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการ
เปล่ียนแปลงรายได ้ทั้งเร่ืองการกระจายรายไดแ้ละการเพิ่มช่องทางการหารายได ้คือ ผลกระทบเชิง
ลบระดบัปานกลาง (-2)  

ผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปี ข้ึนไป) ผลกระทบสะสมระยะยาวท่ี
เกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้นรายได ้มีความคลา้ยคลึงกนักบัผลกระทบสะสมระยะสั้น ในเร่ือง
การกระจายรายไดท่ี้อาจเกิดความไม่เท่าเทียมจากการกีดกนัช่องทางการหารายไดห้รือการผกูขาด
จากกลุ่มผูมี้อิทธิพลในการหารายไดใ้นพื้นท่ี แต่ในระยะยาวประชาชนในพื้นท่ีอาจเกิดการปรับตวั
และคน้หาช่องทางในการหารายได้ใหม่ๆ และมีการกระจายรายได้ท่ีดีข้ึน รวมถึงโครงการการ
พฒันาต่างๆท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนทางดา้นเศรษฐกิจของจงัหวดักาญจนบุรี จึงท าให้ผลกระทบ
สะสมระยะยาวในดา้นรายไดข้องจงัหวดักาญจนบุรีมีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน 

ระดบัผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงด้านรายได้ ทั้ งเร่ืองการกระจายรายได้และการเพิ่มช่องทางการหารายได้ คือ 
ผลกระทบเชิงลบระดบันอ้ย (-1)  

2) การเปล่ียนแปลงดา้นอาชีพ 

ผลกระทบเชิงบวก  

จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 อาจส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
การเปล่ียนแปลงด้านอาชีพ ในเร่ืองการเกิดข้ึนของอาชีพใหม่เป็นผลดีอย่างมากในพื้นท่ีจังหวดั
กาญจนบุรี จากผลการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั พบว่า การมียุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ท าให้เกิดผลดีในเร่ืองการประกอบอาชีพและการจา้งงานเป็นอยา่งมาก ตวัอยา่งเช่น ก านนัต าบลหนอง
หญา้ “ในด้านเศรษฐกิจจะเป็นผลดีเน่ืองจากเกิดธุรกิจ โรงแรม ท่ีพกัอาศยัจ านวนมากสามารถสร้าง
รายได้และอาชีพให้กับประชาชน” และ ก านันต าบลท่ามะขาม “ในด้านเศรษฐกิจจะเป็นผลดีอย่าง
แน่นอนซ่ึงจะท าให้เกิดการสร้างอาชีพ” รวมถึงโอกาสในการรวมกลุ่มอาชีพท่ีมีความเขม้แข็งมากข้ึน 
ดงันั้นทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ี 2 มีผลกระทบเชิงบวกต่อการเปล่ียนแปลงดา้นอาชีพเป็นอยา่งมาก 
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ระดบัผลกระทบเชิงบวกท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้นอาชีพ ทั้ง
เร่ืองการเกิดอาชีพใหม่ การจา้งงาน และการรวมกลุ่มอาชีพ มีผลกระทบเชิงบวก คือ ระดบัมาก  (+3)  

ผลกระทบเชิงลบ 

จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
การเปล่ียนแปลงด้านอาชีพ ในเร่ืองการจา้งงาน ประชาชนในพื้นท่ีอาจไม่ได้รับการพิจารณาให้
ท างานก่อนประชาชนนอกพื้นท่ี ซ่ึงรวมถึงการจา้งแรงงานต่างดา้วเขา้มาท างานในพื้นท่ีส่งผลต่อ
การจา้งงานท่ีมีค่าแรงต ่าท าให้สถานประกอบการเลือกพิจารณาแรงงานต่างดา้วก่อนแรงงานไทย 
อาจท าใหเ้กิดการวา่งงานท่ีเพิ่มข้ึน ในเร่ืองการเกิดอาชีพอาจเกิดอาชีพท่ีคลา้ยคลึงกนัจ านวนมากท า
ใหเ้กิดการแข่งขนัในการประกอบอาชีพและการหารายไดท่ี้มากข้ึนส่งผลให้ไม่เกิดการพฒันาอาชีพ
ใหม่หรือเกิดการรวมกลุ่มอาชีพ 

ระดบัผลกระทบเชิงลบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้นอาชีพทั้ง
เร่ืองการเกิดอาชีพใหม่ การจา้งงาน และการรวมกลุ่มอาชีพ มีผลกระทบเชิงลบ คือ ระดบัปานกลาง (-2) 

ผลกระทบสะสม 

ผลกระทบสะสมระยะสั้น (1-5 ปี) ผลกระทบสะสมระยะสั้นท่ีเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงด้านอาชีพ มีความคล้ายคลึงกนักบัผลกระทบเชิงลบคือ ประชาชนในพื้นท่ีอาจ
ไม่ไดรั้บการพิจารณาให้ท างานก่อนประชาชนนอกพื้นท่ี เน่ืองจากฝีมือและทกัษะการท างานท่ีไม่
ตรงกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ การจา้งงานแรงงานต่างดา้วท่ีมีค่าแรงต ่ากว่าแรงงาน
ไทยส่งผลใหเ้กิดความเส่ียงต่อการวา่งงานท่ีเพิ่มข้ึน การถูกปิดกั้นในการเกิดอาชีพใหม่ๆ จากลุ่มผูมี้
อิทธิพลและเกิดอาชีพท่ีคลา้ยคลึงกนัจ านวนมากส่งผลให้เกิดการแข่งขนัท่ีสูงมากข้ึน แต่ทั้งน้ีอาจมี
การรวมกลุ่มอาชีพท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัเพื่อสร้างอ านาจในการต่อรองและสร้างกฎระเบียบร่วมกนั
เพื่อลดการแข่งขนัและความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงโครงการตามยุทธศาสตร์การพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษมีการจดัระเบียบการเคล่ือนพ านกัของแรงงานต่างดา้ว ซ่ึงอาจช่วยลดผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนได ้    

ระดับผลกระทบสะสมระยะสั้ น (1-5 ปี) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการ
เปล่ียนแปลงดา้นอาชีพทั้งเร่ืองการเกิดอาชีพใหม่ การจา้งงาน และการรวมกลุ่มอาชีพ คือ ผลกระทบ
เชิงลบระดบันอ้ย (-1) 

ผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปี ข้ึนไป) ผลกระทบสะสมระยะยาวท่ี
เกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงด้านอาชีพ ในระยะยาวผลกระทบสะสมท่ีเกิดข้ึนอาจมีแนวโน้มไป
ในทางท่ีดีข้ึน เน่ืองจากการปรับตวัของประชาชนและการเกิดอาชีพใหม่ๆท่ีมาจากการด้ินรนเพื่อหา
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ช่องทางการประกอบอาชีพ ซ่ึงท าให้เกิดอาชีพท่ีหลากหลาย รวมถึงการจา้งงานท่ีมีความตอ้งการ
แรงงานมากยิ่งข้ึน จากการพฒันาโครงการต่างๆรวมถึงการจดัระเบียบการเคล่ือนและพ านกัของ
แรงงานต่างดา้วท่ีเป็นระเบียบมากยิง่ข้ึน จึงท าใหล้ดปัญหาการเขา้มาของแรงงานท่ีมากจนเกินความ
ตอ้งการ รวมทั้งการรวมกลุ่มอาชีพอาจเกิดความเขม้แข็งมากยิ่งข้ึนและมีศกัยภาพในการพฒันามาก
ข้ึนตามล าดบั 

ระดบัผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงด้านอาชีพทั้ งเร่ืองการเกิดอาชีพใหม่ การจ้างงาน และการรวมกลุ่มอาชีพ คือ 
ผลกระทบเชิงบวกระดบันอ้ย (+1) 

3) การพฒันาระบบสาธารณูปโภค 

ผลกระทบเชิงบวก 

จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 ของยุทธศาสตร์การพฒันา
เขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรี ท่ีมีการพฒันาดา้นระบบสาธารณูปโภคต่างๆเช่น โครงการ
ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหวา่งเมืองสายบางใหญ่-บา้นโป่ง-กาญจนบุรี   โครงการก่อสร้างเส้นทาง
รถไฟจากสถานีบา้นเก่า-บา้นพุน ้ าร้อน และโครงการขยายทางหลวงหมายเลข 324 เป็น 6 ช่องทาง
จราจร รวมถึงโครงการตามแผนพฒันาจงัหวดักาญจนบุรี 4 ปี พ.ศ.2557-พ.ศ. 2560 ท่ีมีโครงการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบสาธารณูปโภค อีกทั้งพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีตั้งของกิจกรรมหลกัคือ หมู่ 4 บา้น
หนองสองตอนและหมู่ 5 บา้นหนองจอก ต าบลแก่งเส้ียน ท่ียงัขาดความพร้อมในเร่ืองน ้ าในการ
อุปโภค-บริโภค หากมีการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ึนในพื้นท่ีประชาชนจะไดรั้บประโยชน์จาก
การพฒันาระบบสาธารณูปโภคมากข้ึน 

ระดับผลกระทบเ ชิงบวก ท่ีคาดว่าจะ เ กิด ข้ึนกับการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค ทั้งเร่ืองการพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง การพฒันาระบบไฟฟ้า การพฒันาระบบ
ประปา การพฒันาระบบส่ือสารโทรคมนาคม และการพฒันาด้านแหล่งพลังงาน/เช้ือเพลิง มี
ผลกระทบเชิงบวก คือ ระดบัมาก (+3) 

ผลกระทบเชิงลบ 

จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
การพฒันาระบบสาธารณูปโภค ในลกัษณะของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัความไม่สะดวกในระหวา่ง
ช่วงการก่อสร้างซ่ึงในการพฒันาระบบสาธารณูปโภคอาจต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง
พอสมควร ซ่ึงท าให้เกิดความไม่สะดวกในการด าเนินชีวิต เช่น การปิดถนนช่วงก่อสร้าง การปิด
น ้ าประปา หรือการตอ้งเวนคืนท่ีดินบางส่วนเพื่อมาใช้ในการพฒันาระบบสาธารณูปโภคซ่ึงอาจะ
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ก่อใหเ้กิดความไม่สะดวกแก่ประชาชนได ้แต่ทั้งน้ีผลกระทบเชิงลบดงักล่าวไม่ไดเ้กิดข้ึนเป็นประจ า
และจะเกิดข้ึนในบางพื้นท่ีเท่านั้น  

ระ ดับ ผล ก ร ะ ท บ เ ชิ งล บ ท่ี ค า ดว่ า จะ เ กิ ด ข้ึน กับ ก า ร พัฒ นา ร ะ บ บ
สาธารณูปโภค ทั้งเร่ืองการพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง การพฒันาระบบไฟฟ้า การพฒันาระบบ
ประปา การพฒันาระบบส่ือสารโทรคมนาคม และการพฒันาด้านแหล่งพลังงาน/เช้ือเพลิง มี
ผลกระทบเชิงลบ คือ ระดบันอ้ย (-1) 

ผลกระทบสะสม 

ผลกระทบสะสมระยะสั้ น (1-5 ปี) ผลกระทบสะสมระยะสั้นท่ีเกิดข้ึนกบั
การพฒันาระบบสาธารณูปโภค ในเร่ืองการพฒันาระบบการคมนาคมขนส่งผลกระทบอาจเกิดข้ึน
ต่อเน่ืองแต่อาจเกิดข้ึนเป็นบางช่วงเวลาและเป็นบางพื้นท่ี ซ่ึงเป็นผลกระทบท่ีไม่รุนแรงหรือส่งผล
ต่อประชาชนมากนกั ในเร่ืองการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบน ้ าประปา ระบบส่ือสารและพลงังาน 
ทั้งหมดน้ีทางจงัหวดักาญจนบุรีมีความพร้อมค่อนข้างมาก มีเพียงบางพื้นท่ีท่ียงัขาดแคลน เช่น 
ต าบลแก่งเส้ียนและต าบลหนองหญา้ ในบางพื้นท่ียงัขาดแคลนน ้าในการอุปโภค-บริโภค และระบบ
ไฟฟ้าย ังมีไฟตกบ้างเป็นบางช่วงเวลา ซ่ึงผลกระทบสะสมระยะสั้ นในการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคของจงัหวดักาญจนบุรีจึงมีปัญหาเกิดข้ึนบา้งเล็กน้อยตามช่วงเวลาและแผนการ
พฒันาของจงัหวดักาญจนบุรี     

ระดบัผลกระทบสะสมระยะสั้น (1-5 ปี) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัการพฒันา
ระบบสาธารณูปโภค ทั้งเร่ืองการพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง การพฒันาระบบไฟฟ้า การพฒันา
ระบบประปา การพฒันาระบบส่ือสารโทรคมนาคม และการพฒันาดา้นแหล่งพลงังาน/เช้ือเพลิง คือ 
ผลกระทบเชิงลบระดบันอ้ย (-1)  

ผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่  ปีข้ึนไป) ผลกระทบสะสมระยะยาวท่ี
เกิดข้ึนกบัการพฒันาระบบสาธารณูปโภค ในระยะยาวผลกระทบสะสมท่ีเกิดข้ึนมีแนวโน้มท่ีดี
เน่ืองจากการพฒันาระบบสาธารณูปโภคท่ีพร้อมต่อความตอ้งการของประชาชนและการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของพื้นท่ีสามารถช่วยให้ประชาชนมีชีวิตท่ีดีข้ึนจาก
การเขา้ถึงระบบสาธารณูปโภคท่ีครบครัน อาจมีการปรับปรุง ซ่อมแซมบา้งเล็กนอ้ยท่ีส่งผลกระทบ
ในเร่ืองความไม่สะดวกในการด ารงชีวิต รวมทั้งการพฒันาระบบสาธารณูปโภคเป็นปัจจยัหน่ึงใน
การพิจารณาพื้นท่ีเพื่อสร้างสถานประกอบการท าให้เกิดการลงทุนในจงัหวดักาญจนบุรีมากยิ่งข้ึน
ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและการจา้งงานในพื้นท่ี รวมทั้งทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 ไดมี้โครงการท่ี
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สนบัสนุนในเร่ืองโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทั้งเร่ืองการขนส่ง เส้นทางการคมนาคมทั้งทางบกและ
ทางรถไฟ ซ่ึงส่งผลใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนและเขา้ถึงระบบสาธารณูปโภคไดง่้ายข้ึน 

ระดบัผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบั
การพฒันาระบบสาธารณูปโภค ทั้งเร่ืองการพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง การพฒันาระบบไฟฟ้า 
การพฒันาระบบประปา การพฒันาระบบส่ือสารโทรคมนาคม และการพฒันาดา้นแหล่งพลงังาน/
เช้ือเพลิง คือ ผลกระทบเชิงบวกระดบัปานกลาง (+2) 

4.6.2.2   ดา้นสังคม 

การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมของทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ซ่ึงใช้เกณฑ์ (Criteria) ในด้านสังคม ประกอบด้วย การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต/
วฒันธรรมการด ารงชีวิต การเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชน และการมีส่วนร่วมและการ
กระจายอ านาจ โดยใชก้ารรวบรวม วเิคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ขอ้มูล
จากการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ (Interview) ผูแ้ทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผูน้ าชุมชนและประชาชน 
และขอ้มูลจากการสังเกตการณ์ ผลการประเมินทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ี 2 มีดงัน้ี 

1) การเปล่ียนแปลงวถีิชีวติ/วฒันธรรมการด ารงชีวติ 

ผลกระทบเชิงบวก 

จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 อาจส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต /วฒันธรรมการด ารงชีวิต ในเร่ืองการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตประจ าวนัของ
ประชาชนอาจเกิดผลกระทบเชิงบวกในลกัษณะการแลกเปล่ียนวฒันธรรมจากต่างถ่ิน เน่ืองจากหาก
มีการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษต้องมีการพ านักยา้ยถ่ินของประชากรต่างถ่ินเข้ามาอยู่อาศยัและ
ประกอบอาชีพในพื้นท่ีซ่ึงต่างมีวฒันธรรมการด ารงชีวิตท่ีหลากลายมากข้ึน จึงเป็นโอกาสท่ีดีใน
การเรียนรู้และแลกเปล่ียนวฒันธรรมต่างถ่ินเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ในเร่ืองวฒันธรรม
การบริโภคอาจเกิดผลกระทบเชิงบวกในลกัษณะท่ีมีความหลากหลายของอาหารตามทอ้งถ่ินต่างๆ
ซ่ึงถือไดว้า่เป็นการแลกเปล่ียนวฒันธรรมการบริโภคอาหารต่างถ่ิน ในเร่ืองความสามคัคีหรือความ
ขดัแยง้ในชุมชนผลกระทบเชิงบวกในเร่ืองน้ีอาจเกิดข้ึนเพียงเล็กนอ้ยคือการรวมกลุ่มของหมู่บา้น
เพื่อดูแลรักษาความสงบภายในหมู่บา้น จากการยา้ยเข้ามาของประชากรต่างถ่ินท าให้เกิดความ
สามคัคีและความร่วมมือกนัในหมู่บา้นได ้

ระดบัผลกระทบเชิงบวกท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต/
วฒันธรรมการด ารงชีวิตมี ทั้ งเร่ืองการเปล่ียนแปลงด้านวฒันธรรมการบริโภคอาหาร และการ
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เปล่ียนแปลงต่อความสามคัคีหรือความขดัแยง้ของชุมชน มีผลกระทบเชิงบวก คือ ระดบัปานกลาง 
(+2) 

ผลกระทบเชิงลบ 

จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
การเปล่ียนแปลงวถีิชีวติ /วฒันธรรมการด ารงชีวติของประชาชนในจงัหวดักาญจนบุรี ท่ีเด่นชดัมาก
ท่ีสุดคือ การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนจากสังคมท่ีมีลักษณะเป็นชนบทหรือสังคม
การเกษตร ตอ้งเปล่ียนเป็นสังคมก่ึงเมืองหรือสังคมเมือง ท าให้วฒันธรรมการด ารงชีวิตแต่เดิมท่ีมี
อยูมี่การเปล่ียนแปลงไปซ่ึงอาจท าให้เกิดการปรับตวัไม่ทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ท าให้การ
ด ารงชีวิตมีอุปสรรคมากข้ึน ส่งผลต่อสุขจิตใจในภายหนา้ ซ่ึงอาจท าให้เกิดการยา้ยถ่ินฐานหากไม่
สามารถปรับตวัใหเ้ขา้การด ารงชีวติในลกัษณะใหม่หรือการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมใหม่ ซ่ึงรวมถึง
การยา้ยเขา้มาของวฒันธรรมต่างถ่ินท่ีอาจเขา้มาแทรกแซงหรือปรับเปล่ียนวฒันธรรมดั้งเดิมใน
พื้นท่ีท าให้สูญหายไปจากวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีได้  รวมถึงการเกิดความขดัแยง้ข้ึนใน
ชุมชนท่ีมาจากความขดัแยง้ในเชิงวฒันธรรมการด ารงชีวติ 

ระดับผลกระทบเชิงลบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต/
วฒันธรรมการด ารงชีวิตมี ทั้ งเร่ืองการเปล่ียนแปลงด้านวฒันธรรมการบริโภคอาหาร และการ
เปล่ียนแปลงต่อความสามคัคีหรือความขดัแยง้ของชุมชน มีผลกระทบเชิงลบ คือ ระดบัปานกลาง    
(-2)   

ผลกระทบสะสม 

ผลกระทบสะสมระยะสั้น ( -  ปี) ผลกระทบสะสมระยะสั้นท่ีเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต/วฒันธรรมการด ารงชีวิต ในเร่ืองการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและวฒันธรรม
การด ารงชีวิตของชาวบา้นซ่ึงมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย โดยข้อดีมีลกัษณะเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้
วฒันธรรมจากคนต่างถ่ิน ซ่ึงท าให้เกิดความหลากหลายทางวฒันธรรมข้ึนในพื้นท่ี ในส่วนขอ้เสีย
อาจท าให้วฒันธรรมดั้ งเดิมสูญหายหรือเกิดความขัดแยง้เชิงวฒันธรรมข้ึนในพื้นท่ีได้ ดังนั้ น
ผลกระทบสะสมท่ีเกิดข้ึนมีการเปล่ียนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้ งในเร่ืองวฒันธรรมการบริโภค
อาหาร วฒันธรรมการแต่งกาย และวฒันธรรมการอยู่อาศยั ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีอาจส่งผลต่อวฒันธรรม
ดั้งเดิมในพื้นท่ีท่ีลดนอ้ยลงไปจนสูญหายไป โดยมีวฒันธรรมจากต่างถ่ินมาแทนท่ีซ่ึงมีแนวโนม้ไป
ในทางลบต่อการเปล่ียนแปลงดา้นวฒันธรรมการด ารงชีวติ ซ่ึงในผลกระทบสะสมระยะสั้นน้ีอาจยงั
เห็นไดไ้ม่ชดัเจนต่อการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากยงัอยู่ในระยะเวลาท่ีสั้ นซ่ึงเห็นไดเ้พียงแนวโน้มท่ี
อาจเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต 
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ระดับผลกระทบสะสมระยะสั้ น ( -  ปี) ท่ีคาดว่า จะเกิดข้ึนกับการ
เปล่ียนแปลงวถีิชีวติ/วฒันธรรมการด ารงชีวิตมี ทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงดา้นวฒันธรรมการบริโภค
อาหาร และการเปล่ียนแปลงต่อความสามคัคีหรือความขดัแยง้ของชุมชน คือ ผลกระทบเชิงลบ
ระดบันอ้ย (-1)  

ผลกระทบสะสมระยะยาว (  ปีข้ึนไป) ผลกระทบสะสมระยะยาวท่ีเกิด
ข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต/วฒันธรรมการด ารงชีวิต มีความคลา้ยคลึงกนักบัผลกระทบสะสม
ระยะสั้ น โดยผลกระทบสะสมระยะยาวจะสามารถเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีชัดเจนจากการ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตหรือวฒันธรรมในพื้นท่ี ซ่ึงมีแนวโน้มไปในทางลบต่อวฒันธรรมดั้งเดิมใน
พื้นท่ีโดยอาจเกิดความขัดแยง้ในเชิงวฒันธรรมของคนต่างถ่ินกับคนในพื้นท่ีท่ีมาจากความ
หลากหลายทางวฒันธรรมท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี หรือเกิดการผสมผสานวฒันธรรมเกิดเป็นวฒันธรรมใหม่
ข้ึนได้ แต่ทั้งน้ีผลกระทบสะสมท่ีเกิดข้ึนยงัคงมีแนวโน้มไปในทางลบมากกว่าทางบวก ซ่ึงทาง
หน่วยงานของภาครัฐตอ้งเขา้มามีบทบาทในการส่งเสริมวฒันธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนใน
พื้นท่ีมากยิง่ข้ึน ซ่ึงทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ี 2 ยงัไม่มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมหรือสนบัสนุนในดา้นการ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิต /วฒันธรรมการด ารงชีวิตของประชาชนซ่ึงท าให้ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในภาย
หนา้อาจมีความรุนแรงมากข้ึนกวา่ปัจจุบนัได ้

ระดบัผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต/วฒันธรรมการด ารงชีวิตมี  ทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงดา้นวฒันธรรมการ
บริโภคอาหาร และการเปล่ียนแปลงต่อความสามคัคีหรือความขดัแยง้ของชุมชน คือ ผลกระทบเชิง
ลบระดบัปานกลาง (-2)   

2)  การเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวติของประชาชน 

ผลกระทบเชิงบวก 

จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 อาจส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
การเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชน ในเร่ืองการเปล่ียนแปลงดา้นการศึกษาอาจไดรั้บผล
ทางออ้มจากการพฒันาระบบการคมนาคมท าให้มีความสะดวกสบายต่อการเขา้ถึงเหล่งการเรียนรู้
มากยิ่งข้ึน ในเร่ืองการเปล่ียนแปลงดา้นสาธารณสุขมีผลกระทบเชิงบวกในทิศทางท่ีดีข้ึนเน่ืองจาก 
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 มีโครงการพฒันาสาธารณสุข /โรงพยาบาลเพ่ือรองรับการเติบโตของ
เมือง ซ่ึงท าใหร้ะบบบริการสุขภาพดียิง่ข้ึนทั้งเร่ืองจ านวนของบุคลากรทางสาธารณสุขและคุณภาพ 
มาตรฐานการใหบ้ริการแก่ประชาชนในพื้นท่ี 
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ระดบัผลกระทบเชิงบวกท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิต
ของประชาชนทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงด้านการศึกษา การเปล่ียนแปลงด้านสาธารณสุข ความ
หนาแน่นของประชากร และการเปล่ียนแปลงดา้นความปลอดภยั มีผลกระทบเชิงบวก คือ ระดบั
มาก (+3)  

ผลกระทบเชิงลบ 

จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
การเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดบัปานกลาง โดยเฉพาะในเร่ืองความหนาแน่น
ของประชากรในพื้นท่ีซ่ึงอาจมีจ านวนประชากรเพิ่มข้ึนจ านวนมากจากประชากรแฝงท่ียา้ยเขา้มา
ประกอบอาชีพในจงัหวดักาญจนบุรี ซ่ึงท าให้เกิดความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นท่ีมากยิ่งข้ึน 
รวมไปถึงความปลอดภยัในชีวิตของประชาชนจากการเพิ่มจ านวนของประชากร ซ่ึงอาจส่งผลต่อ
การเกิดปัญหาอาชญากรรม เช่น การชิงทรัพย ์การลกัขโมย หรือปัญหาการทะเลาะวิวาทในชุมชน ท่ี
ท าให้เกิดความวุ่นวายในสังคมและท าให้การด าเนินชีวิตของประชาชนมีความหวาดระแวงต่อภยั
ต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึน ส่งผลต่อสุขภาพจิตของประชาชนและอาจน ามาซ่ึงการยา้ยถ่ินท่ีอยูอ่าศยัได ้

ระดบัผลกระทบเชิงลบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิต
ของประชาชนทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงด้านการศึกษา การเปล่ียนแปลงด้านสาธารณสุข ความ
หนาแน่นของประชากร และการเปล่ียนแปลงดา้นความปลอดภยั มีผลกระทบเชิงลบ คือ ระดบัปาน
กลาง (-2)   

ผลกระทบสะสม 

ผลกระทบสะสมระยะสั้น (1-5 ปี) ผลกระทบสะสมระยะสั้นท่ีเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชนในจงัหวดักาญจนบุรี ในเร่ืองคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนผลกระทบเชิงบวกมีลกัษณะท่ีเป็นผลทางออ้มจากการพฒันาระบบสาธารณูปโภค ท าให้
เกิดความสะดวกสบาย และท าให้ความเจริญเขา้มาสู่ในพื้นท่ีต่างๆมากยิ่งข้ึน รวมถึงเร่ืองสุขภาพ
และสาธารณสุขท่ีมีการพฒันาไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ทั้งเร่ืองจ านวนบุคลากรทางการแพทย์และ
คุณภาพ มาตรฐานการให้บริการดา้นสุขภาพ   แต่ทั้งน้ีผลกระทบเชิงลบเกิดข้ึนในลกัษณะความ
หนาแน่นของประชากรท่ีอยู่อาศยัในพื้นท่ี ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนใน
พื้นท่ีทั้งประชากรดั้งเดิมและประชากรแฝง ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดปัญหาต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนั เกิด
ความหวาดระแวงในความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดการยา้ยถ่ินท่ีอยูอ่าศยั
ไปสู่ถ่ินฐานใหม่ท่ีมีความปลอดภยัมากข้ึน ทั้งน้ีในแผนพฒันาจงัหวดักาญจนบุรี 4 ปี ไดมี้กลยุทธ์
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ในดา้นส่งเสริมความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน ซ่ึงสามารถลดปัญหาในเชิงลบท่ี
อาจเกิดข้ึนลงไดใ้นระดบัหน่ึง 

ระดับผลกระทบสะสมระยะสั้ น (1-5 ปี) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการ
เปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงดา้นการศึกษา การเปล่ียนแปลง
ด้านสาธารณสุข ความหนาแน่นของประชากร และการเปล่ียนแปลงด้านความปลอดภัย คือ 
ผลกระทบเชิงลบระดบันอ้ย (-1)  

ผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปี ข้ึนไป) ผลกระทบสะสมระยะยาวท่ี
เกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวติของประชาชนในจงัหวดักาญจนบุรี มีความคลา้ยคลึงกนักบั
ผลกระทบสะสมระยะสั้ นแต่อาจรุนแรงกว่าเพียงเล็กน้อยหากไม่มีการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึง
แผนพฒันาจงัหวดักาญจนบุรีท่ีมีกลยทุธ์ส่งเสริมความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน 
อาจไม่มีความต่อเน่ืองจากการปรับเปล่ียนผูบ้ริหารตามวาระ ซ่ึงอาจท าให้การแกปั้ญหาเกิดความไม่
ต่อเน่ือง และปัญหาท่ีเกิดข้ึนมีความรุนแรงเพิ่มข้ึน ดงันั้นผลกระทบสะสมระยะยาวจึงมีทิศทาง
ในทางลบมากยิง่ข้ึน ทั้งในเร่ือง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ความหนาแน่นของประชากร
ต่อพื้นท่ีท่ีอยูอ่าศยั การรับบริการสุขภาพท่ีอาจไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี 
รวมถึงการเขา้ถึงการศึกษาท่ีอาจเกิดการแข่งขนัและไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน ซ่ึง
ผลกระทบดงักล่าวน้ีอาจเกิดข้ึนเพียงบางพื้นท่ีเท่านั้น 

ระดบัผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ งเ ร่ืองการเปล่ียนแปลงด้านการศึกษา การ
เปล่ียนแปลงด้านสาธารณสุข ความหนาแน่นของประชากร และการเปล่ียนแปลงด้านความ
ปลอดภยั คือ ผลกระทบเชิงลบระดบันอ้ย (-1)  

3)   การมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจ 

ผลกระทบเชิงบวก  
จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการ

มีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจของจงัหวดักาญจนบุรี ในพื้นท่ีกิจกรรมหลกั (Core Business) มี
การจดัระเบียบการบริหารและการด าเนินการโดยมีการกระจายอ านาจให้กับผูมี้อ านาจในการ
ตดัสินใจด าเนินการดา้นต่างๆในเขตเศรษฐกิจพิเศษซ่ึงมีความรวดเร็ว และไม่เกิดความซับซ้อน
สามารถดึงดูดนักลงทุนให้เขา้มาลงทุนไดเ้ป็นอย่างดี ในเร่ืองการใช้ทรัพยากรในการบริหารทั้ง 
บุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม อาจมีการวางแผนการด าเนินการ
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การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่าในทุกๆดา้น มีแนวทางในการใชท้รัพยากรท่ีชดัเจนส่งผลให้เกิด
การใชท้รัพยากรในการบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ระดับผลกระทบเชิงบวกท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการมีส่วนร่วมและการ
กระจายอ านาจทั้งเร่ืองการกระจายอ านาจและการใชท้รัพยากรในการบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ มี
ผลกระทบเชิงบวก คือ ระดบัปานกลาง (+2) 

ผลกระทบเชิงลบ 

จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
การมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจของประชาชนในจงัหวดักาญจนบุรี ในเร่ืองการกระจาย
อ านาจผลกระทบเชิงลบท่ีอาจเกิดข้ึนเป็นลกัษณะการรวมอ านาจให้กบัผูท่ี้มีอ านาจในการตดัสินใจ
ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึงอาจเกิดการเอ้ือประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง เกิดความไม่เป็นธรรมและ
เกิดความขัดแยง้ในการบริหารจัดการ ในเร่ืองการใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการอาจเกิด
ผลกระทบเชิงลบในลกัษณะการเอ้ือประโยชน์ให้กบัฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง เช่น การคดัเลือกผูป้ฏิบติังาน 
หรือการใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลให้เกิดปัญหาความขดัแยง้หรือเกิด
การต่อตา้นจากประชาชนในพื้นท่ี น าไปสู่ความไม่สงบท่ีอาจเกิดข้ึนในพื้นท่ีได ้

ระดบัผลกระทบเชิงลบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการมีส่วนร่วมและการกระจาย
อ านาจทั้ งเร่ืองการกระจายอ านาจและการใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ผลกระทบเชิงลบ คือ ระดบัปานกลาง (-2)  

ผลกระทบสะสม 

ผลกระทบสะสมระยะสั้น (1-5 ปี) ผลกระทบสะสมระยะสั้นท่ีเกิดข้ึนกบั
การมีส่วนร่วมกบัการกระจายอ านาจ มีผลกระทบเชิงบวกในลกัษณะการบริหารจดัการท่ีรวดเร็ว มี
ความสะดวกต่อนักลงทุนซ่ึงสามารถจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นท่ีได้มากข้ึนจาก
กระบวนการท่ีไม่ยุ่งยากและซับซ้อน แต่ทั้งน้ีผลกระทบเชิงลบท่ีอาจเกิดข้ึนเป็นลกัษณะการใช้
อ านาจในทางท่ีผิด อาจมีการเอ้ือประโยชน์ให้กบัฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจนมากเกินไปท าให้เกิดความ
ขัดแยง้ในพื้นท่ีทั้ งในเร่ืองการกระจายอ านาจและการใช้ทรัพยาการในกาบริหารจัดการ ซ่ึง
ผลกระทบสะสมระยะสั้นอาจยงัไม่มีความรุนแรงมากนกัเน่ืองจากเป็นช่วงเร่ิมตน้ด าเนินการ ซ่ึง
ระบบต่างๆอาจยงัไม่ลงตวั การรวมกลุ่มในพื้นท่ียงัคงเป็นไปตามปกติ ยงัไม่มีกลุ่มท่ีมีอิทธิพลใน
พื้นท่ีเกิดข้ึนมากนกั จึงท าให้การกระจายอ านาจและการบริหารจดัการยงัคงด าเนินไปไดต้ามปกติ  
ทั้งน้ีในแผนพฒันาจงัหวดักาญจนบุรี 4 ปีมีการส่งเสริมสนับสนุนในเร่ืองการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเท่ียวของจังหวดักาญจนบุรีให้ดียิ่ง ข้ึน ดังนั้ น
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ผลกระทบสะสมระยะสั้ นในเร่ืองการมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจจึงมีแนวโน้มเป็นไปใน
ทิศทางท่ีดีและเป็นประโยชน์ต่อพื้นท่ี 

ระดบัผลกระทบสะสมระยะสั้น (1-5 ปี) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัการมีส่วน
ร่วมและการกระจายอ านาจทั้งเร่ืองการกระจายอ านาจและการใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพ คือ ผลกระทบเชิงบวกระดบันอ้ย (+1)  

ผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปี ข้ึนไป) ผลกระทบสะสมระยะยาวท่ี
เกิดข้ึนกบัการมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจ  อาจมีการสร้างอ านาจของกลุ่มบุคคลหรืองคก์รท่ี
สามารถควบคุมการด าเนินการ การตดัสินใจ หรือการใชท้รัพยากรในพื้นท่ีได ้ซ่ึงมาจากการกระจาย
อ านาจจากส่วนกลางให้พื้นท่ีมีอ านาจในการบริหารจดัการ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดกลุ่มมีผูมี้อิทธิพลใน
พื้นท่ีท่ีไดรั้บการเอ้ือประโยชน์จากพวกพอ้งในการด าเนินกิจการต่างๆของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท าให้
การกระจายอ านาจเกิดความไม่เป็นธรรมและอาจสร้างความขดัแยง้ใหเ้กิดข้ึนในพื้นท่ีได ้รวมถึงการ
ใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการอาจถูกกลุ่มผูมี้อ  านาจในพื้นท่ีเข้าครอบครองและมีการใช้
ทรัพยากรท่ีไม่เหมาะสมเพื่อเอ้ือประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ทั้งน้ีหากปัญหาดงักล่าวไม่ไดรั้บการ
จดัการแกไ้ขอาจเกิดปัญหาเร่ืองคอรัปชัน่ต่อไปในภายหนา้ 

ระดบัผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบั
การมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจทั้งเร่ืองการกระจายอ านาจและการใชท้รัพยากรในการบริหาร
อยา่งมีประสิทธิภาพ คือ ผลกระทบเชิงลบระดบัปานกลาง (-2) 

4.6.2.3   ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมของทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ซ่ึงใช้เกณฑ์ (Criteria) ในดา้นส่ิงแวดล้อม ประกอบดว้ย การเปล่ียนแปลงดา้น
ทรัพยากรน ้ า การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ การเปล่ียนแปลงดา้นธรณีวิทยา 
การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรดิน การเปล่ียนแปลงดา้นระบบนิเวศ การเปล่ียนแปลงดา้นขยะ และ
การเปล่ียนแปลงด้านสุนทรียะ โดยใช้การรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มู ลท่ีได้จากการ
รวบรวมจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ขอ้มูลจากการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ (Interview) ผูแ้ทนจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ผูน้ าชุมชนและประชาชน และขอ้มูลจากการสังเกตการณ์ ผลการประเมินทางเลือกเชิง
ยทุธศาสตร์ท่ี 2 มีดงัน้ี 

1) การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรน ้า 

ผลกระทบเชิงบวก 
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จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 อาจส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากร โดยมีโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษแ์ละลดผลกระทบทางดา้น
ส่ิงแวดล้อม คือ โครงการพฒันาแนวทางอนุรักษ์และควบคุมลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม และ
โครงการบริหารจดัการน ้ าเสียและขยะ พื้นท่ี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โครงการทั้ง 2 โครงการน้ี
สามารถช่วยลดปัญหาดา้นมลพิษทางน ้ าและการใชท้รัพยากรน ้ าอยา่งคุม้ค่า รวมถึงโครงการต่างๆ
ของจงัหวดักาญจนบุรี เช่น โครงการบริหารจดัการน ้ าอ าเภอเมืองกาญจนบุรี โครงการสร้างอ่างเก็บ
น ้าล าตะเพินบนและระบบผนัน ้ าเช่ือมโยงไปยงัอ่างเก็บน ้ าห้วยเทียน-สระเก็บน ้ าหนองมะสังข ์เป็น
ตน้ ท่ีสามารถช่วยลดปัญหาในเร่ืองแหล่งน ้าท่ีใชใ้นการอุปโภค-บริโภคในจงัหวดักาญจนบุรี  

ระดับผลกระทบเชิงบวกท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการเปล่ียนแปลงด้าน
ทรัพยากรน ้า ทั้งเร่ืองปริมาณน ้าและคุณภาพน ้า มีผลกระทบเชิงบวก คือ ระดบัปานกลาง (+2) 

ผลกระทบเชิงลบ 

จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรน ้า ในเร่ืองปริมาณน ้าโดยโครงการส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
ระบบสาธารณูปโภคในพื้นท่ี เช่น การพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อท่ีอยูอ่าศยั การพฒันาสาธารณสุข/
โรงพยาบาล การก่อสร้างถนนทางหลวง และการก่อสร้างทางรถไฟ ซ่ึงรวมถึงโครงการของจงัหวดั
กาญจนบุรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบสาธารณูปโภค ผลกระทบเชิงลบในเร่ืองปริมาณน ้ าจาก
โครงการหรือกิจกรรมดงักล่าวมีการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินอาจท าให้กีดขวางเส้นทาง
น ้าและลดความสามารถในการซึมซบัน ้าซ่ึงในฤดูฝนมีโอกาสเกิดปัญหาน ้าท่วมในพื้นท่ีจากปริมาณ
น ้ าท่ีเพิ่มสูงข้ึนและอาจขาดแคลนน ้ าในฤดูแล้งท่ีมาจากความตอ้งการในการอุปโภค-บริโภคท่ี
เพิ่มข้ึน ในเร่ืองคุณภาพน ้ าอาจมีการก่อให้เกิดการเพิ่มปริมาณน ้ าเสียในพื้นท่ี ซ่ึงการก่อสร้างและ
ขยายของโครงการหรือกิจกรรมเหล่าน้ีท าใหมี้น ้ าเสียเกิดข้ึนจากการพกัอาศยั การเขา้ใชบ้ริการของ
สถานพยาบาล การเขา้ใชบ้ริการของนกัท่องเท่ียวตามโรงแรม รีสอร์ท เรือแพ ท่ีอยูติ่ดแม่น ้ าและการ
ใชน้ ้าในช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง ซ่ึงท าให้คุณภาพน ้ าบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างหรือบริเวณท่ีพกัอาศยั
เปล่ียนแปลงได ้เช่น ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน ้ า (DO) ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย ์
(BOD ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) ความขุ่นของน ้ า และอาจเกิดการปนเป้ือน
ของเศษวสัดุและขยะจากการก่อสร้างลงไปในแหล่งน ้า 

ระดับผลกระทบเชิงลบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการเปล่ียนแปลงด้าน
ทรัพยากรน ้า ทั้งเร่ืองปริมาณน ้าและคุณภาพน ้า มีผลกระทบเชิงลบ คือ ระดบัปานกลาง (-2) 
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ผลกระทบสะสม 

ผลกระทบสะสมระยะสั้ น (1-5 ปี) ผลกระทบสะสมระยะสั้นท่ีเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรน ้ า จากผลกระทบเชิงบวกในเร่ืองทรัพยากรน ้ าท่ีมีโครงการพฒันา
แนวทางอนุรักษ์และควบคุมผลกระทบทางด้านส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงท าให้ลดปัญหาผลกระทบทั้งใน
เร่ืองปริมาณน ้ าและคุณภาพน ้ าลงไดใ้นระดบัหน่ึง  ในส่วนผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดข้ึน เช่น ปัญหา
อุทกภยัในพื้นท่ีในช่วงฤดูฝนท่ีมีปริมาณน ้ามาก ปัญหาการขาดแคลนน ้ าท่ีใชใ้นการอุปโภค-บริโภค
ในช่วงฤดูแล้งท่ีมาจากความตอ้งการน ้ าท่ีเพิ่มมากข้ึน รวมถึงปัญหาคุณภาพน ้ าในพื้นท่ี จากการ
ปล่อยน ้าเสียของโรงงานอุตสาหกรรม บา้นเรือน และสถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท เรือแพ ท่ี
อยู่ติดแม่น ้ า รวมทั้งการก่อสร้างและขยายโครงการต่างๆท่ีส่งผลให้เกิดปัญหาน ้ าเสียในพื้นท่ีมาก
ยิง่ข้ึน 

ทั้งน้ีผลกระทบสะสมระยะสั้นท่ีเกิดข้ึนในดา้นทรัพยากรน ้ าในพื้นท่ีจงัหวดั
กาญจนบุรีอาจมีแนวโนม้ในทิศทางลบ เน่ืองจากปัญหาดงักล่าวยงัคงเป็นปัญหาส าคญัในพื้นท่ีจาก
ขอ้มูลดา้นคุณภาพแหล่งน ้าในจงัหวดักาญจนบุรี คุณภาพน ้ าในแม่น ้ าแควนอ้ย แม่น ้ าแควใหญ่ และ
แม่น ้ าแม่กลอง ซ่ึงเป็นแหล่งน ้ าส าคญัของพื้นท่ีมีคุณภาพต ่ากวา่เกณฑ์มาตรฐาน ถึงแมมี้โครงการ
ในการลดผลกระทบต่อทรัพยากรน ้าแต่ยงัไม่สามารถลดปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

ระดับผลกระทบสะสมระยะสั้ น (1-5 ปี) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการ
เปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรน ้ าทั้งเร่ืองปริมาณน ้ าและคุณภาพน ้ า คือ ผลกระทบเชิงลบระดบัปาน
กลาง (-2)  

ผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ผลกระทบสะสมระยะยาวท่ี
เกิดข้ึนกับการเปล่ียนแปลงด้านทรัพยากรน ้ า จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 

ผลกระทบสะสมระยะยาวมีความคลา้ยคลึงกนักบัผลกระทบสะสมระยะสั้น แต่อาจมีความรุนแรง
มากกว่าเล็กน้อย เน่ืองจากการบริหารจดัการท่ีอาจเกิดความไม่ต่อเน่ือง หรือขาดการควบคุม ดูแล 
ติดตาม และตรวจสอบให้มีการด าเนินการตามปกติ ท าให้การด าเนินการเป็นไปอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลใหปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ทั้งในเร่ืองปริมาณน ้ าและคุณภาพ
น ้า ซ่ึงอาจน าไปสู่ความขดัแยง้ในสังคมหรือการแยง่ชิงทรัพยากรน ้าในพื้นท่ีได ้ 

ระดบัผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรน ้ า ทั้งเร่ืองปริมาณน ้ าและคุณภาพน ้ า คือ ผลกระทบเชิงลบระดบั
ปานกลาง (-2) 
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2) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ 

ผลกระทบเชิงบวก 

จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 อาจส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ โดยมีโครงการพฒันาแนวทางอนุรักษ์และ
ควบคุมผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และคุณภาพอากาศ ทั้งเร่ืองของคุณภาพอากาศและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในลกัษณะการ
เฝ้าระวงั ป้องกัน และควบคุม ซ่ึงช่วยให้ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและคุณภาพอากาศลดนอ้ยลงได ้

ระดับผลกระทบเชิงบวกท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ ทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปล่ียนแปลงคุณภาพ
อากาศ มีผลกระทบเชิงบวก คือ ระดบันอ้ย (+1) 

ผลกระทบเชิงลบ 

จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ ท่ีมาจากโครงการต่างๆซ่ึงอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบในเชิงลบต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ  โดยเกิดจากกิจกรรม
การก่อสร้างถนน การก่อสร้างทางรถไฟ  การปรับปรุงภูมิทศัน์และเสริมสร้างภาพลกัษณ์การ
ท่องเท่ียว และการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีส่งผลกระทบในดา้นคุณภาพอากาศท่ี
เกิดจากการด าเนินการก่อสร้างและการด าเนินการหลังจากเสร็จส้ินการก่อสร้างท่ีอาจมีการ
ปลดปล่อยก๊าซมลพิษและฝุ่ นละอองออกสู่บรรยากาศ โดยประเภทของก๊าซมลพิษหรือสารมลพิษ
ทางอากาศข้ึนอยู่กบัประเภทของอุตสาหกรรมและเช้ือเพลิงท่ีใช้ในกระบวนการผลิตของสถาน
ประกอบการนั้นๆ  ในส่วนการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้น
กิจกรรมดังกล่าวอาจส่งผลต่อปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเช่น คาร์บอนไดออกไซด ์
ไนโตรเจนไดออกไซด์ จากการก่อสร้างและจากการด าเนินการตามประเภทและช้ือเพลิงท่ีใชข้อง
กิจกรรมนั้น 

ระดับผลกระทบเชิงลบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ ทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปล่ียนแปลงคุณภาพ
อากาศ มีผลกระทบเชิงลบ คือ ระดบัปานกลาง (-2) 
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ผลกระทบสะสม 

ผลกระทบสะสมระยะสั้ น (1-5 ปี) ผลกระทบสะสมระยะสั้นท่ีเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 

ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ ทั้งในเร่ืองปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและคุณภาพของอากาศ ผลกระทบสะสมระยะสั้นอาจเกิดข้ึนจากการด าเนินการของโรงงาน
อุตสาหกรรมและสถานประกอบการต่างๆท่ีมีกระบวนการผลิตและใชเ้ช้ือเพลิงซ่ึงมีการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและสารมลพิษทางอากาศออกมาสู่บรรยากาศซ่ึงอาจประกอบดว้ย ฝุ่ นละออง ก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น ส่วน
กิจกรรมการก่อสร้างถนน ทางรถไฟ หรือก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างต่างๆ อาจท าให้เกิดผลกระทบ
ทางออ้มกล่าวคือ เม่ือมีการพฒันาเส้นทางคมนาคม การพฒันาเมืองท่ีดีข้ึนอาจท าให้เกิดปริมาณ
การจราจรท่ีมากข้ึน ซ่ึงยานพาหนะเป็นตวัการส าคญัในการปลดปล่อยสารมลพิษทางอากาศและ
ก๊าซเรือนกระจกและส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศและคุณภาพอากาศ 

ระดับผลกระทบสะสมระยะสั้ น (1-5 ปี) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ ทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
เปล่ียนแปลงคุณภาพอากาศ คือ ผลกระทบเชิงลบระดบัปานกลาง (-2)  

ผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ผลกระทบสะสมระยะยาวท่ี
เกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ มีความคลา้ยคลึงกนักบัผลกระทบ
ระยะสั้นกล่าวคือผลกระทบสะสมท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมต่างๆทั้งท่ีพกัอาศยั เขตอุตสาหกรรม การ
ก่อสร้างเส้นทางคมนาคมขนส่ง และการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกและคุณภาพอากาศ แต่ทั้งน้ีผลกระทบสะสมระยะยาวอาจส่งผลกระทบท่ี
รุนแรงกวา่จากการสะสมมาเป็นระยะเวลายาวนาน สารมลพิษบางชนิดอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ไดเ้ช่น ฝุ่ นละออง ท่ีมีผลต่อระบบทางเดินหายใจ อีกทั้งสารมลพิษบางชนิดอาจเป็นสารตั้งตน้ให้
เกิดสารมลพิษชนิดใหม่ท าให้เกิดความรุนแรงมากยิ่งข้ึน สารมลพิษบางชนิดเป็นตวัการส าคญัท่ีท า
ให้เกิดสภาวะโลกร้อนเช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงเกิดมาจากกระบวนการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง
จากการคมนาคมขนส่งและกระบวนการในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีท าให้ปริมาณของก๊าซเรือน
กระจกเพิ่มมากอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้อีกเช่นกัน แต่ทั้งน้ีมีโครงการพฒันาแนวทางอนุรักษ์และ
ควบคุมผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงหากมีการบริหารจดัการท่ีสามารถลดผลกระทบดงักล่าว
ไดใ้นระดบัหน่ึง 
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ระดบัผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ ทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การเปล่ียนแปลงคุณภาพอากาศ คือ ผลกระทบเชิงลบระดบัปานกลาง (-2) 

3) การเปล่ียนแปลงดา้นธรณีวทิยา 

ผลกระทบเชิงบวก 

จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 อาจส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
การเปล่ียนแปลงดา้นธรณีวิทยา ทั้งในเร่ืองโครงสร้างทางธรณีวิทยาและอุทกธรณี โดยโครงการท่ี
เกิดข้ึนจากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 คือ โครงการพฒันาแนวทางอนุรักษแ์ละควบคุมผลกระทบ
ทางด้านส่ิงแวดล้อม ซ่ึงส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการเปล่ียนแปลงดา้นธรณีวิทยาในลกัษณะการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างทางธรณีวิทยาและอุทกธรณีได้อย่างเหมาะสมและ
เกิดผลกระทบนอ้ยท่ีสุด 

ระดับผลกระทบเชิงบวกท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการเปล่ียนแปลงด้าน
ธรณีวิทยาทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อโครงสร้างทางธรณีวิทยาและการเปล่ียนแปลงอุทก
ธรณี มีผลกระทบเชิงบวก คือ ระดบันอ้ย (+1) 

ผลกระทบเชิงลบ 

จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
การเปล่ียนแปลงดา้นธรณีวิทยา  ในเร่ืองโครงสร้างทางธรณีวิทยาและอุทกธรณี โดยโครงการส่วน
ใหญ่เนน้การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน การพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการอยู่อาศยั และการพฒันา
อุตสาหกรรมซ่ึงไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางธรณีวิทยา เน่ืองจาก
กิจกรรมต่างๆ ไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างทางธรณีวิทยา มีเพียงการก่อสร้างบางประเภทท่ี
ตอ้งมีการตอกเสาเข็ม ในดา้นอุทกธรณีวิทยาโครงการจากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 อาจเกิดผล
กระทบเชิงลบจากการน าน ้ าใตดิ้นข้ึนมาใชใ้นกิจกรรมต่างๆเช่น ในโรงงานอุตสาหกรรม และการ
ขดุเจาะน ้าบาดาลหากมีการน าน ้าใตดิ้นข้ึนมาใชใ้นกิจกรรมต่างๆในปริมาณมากอาจเส่ียงต่อการเกิด
แผ่นดินทรุดตวัได ้ ในภาพรวมผลกระทบเชิงลบต่อการเปล่ียนแปลงดา้นธรณีวิทยาจากโครงการ
หรือกิจกรรมของทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ี 2 มีไม่มากนกั 

ระดับผลกระทบเชิงลบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการเปล่ียนแปลงด้าน
ธรณีวิทยาทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อโครงสร้างทางธรณีวิทยาและการเปล่ียนแปลงอุทก
ธรณี มีผลกระทบเชิงลบ คือ ระดบันอ้ย (-1) 
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ผลกระทบสะสม 

ผลกระทบสะสมระยะสั้น (1-5 ปี) ผลกระทบสะสมระยะสั้นท่ีเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงด้านธรณีวิทยา จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 ซ่ึงแทบไม่มี
ผลกระทบสะสมต่อการเปล่ียนแปลงดา้นธรณีวิทยา มีเพียงประเด็นท่ีตอ้งให้ความสนใจคือ การ
ก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างหรือเขตอุตสาหกรรมในพื้นท่ีท่ีเส่ียงต่อการเกิดแผน่ดินไหว ทั้งน้ีอาจส่งผล
กระทบต่อคุณภาพน ้าใตดิ้นและปริมาณน ้าใตดิ้น รวมถึงโครงสร้างทางธรณีวทิยาบา้งเพียงเล็กนอ้ย 

ระดับผลกระทบสะสมระยะสั้ น(1-5 ปี) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการ
เปล่ียนแปลงดา้นธรณีวิทยาทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อโครงสร้างทางธรณีวิทยาและการ
เปล่ียนแปลงอุทกธรณี คือ ผลกระทบเชิงลบระดบันอ้ย (-1) 

ผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ผลกระทบสะสมระยะยาวท่ี
เกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้นธรณีวิทยา จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 มีความ
คล้ายคลึงกันกับผลกระทบสะสมระยะสั้ น คือ ในเร่ืองการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างหรือเขต
อุตสาหกรรมในพื้นท่ีท่ีเส่ียงต่อการเกิดแผน่ดินไหว และอาคารและระบบสาธารณูปโภคอาจส่งผล
กระทบต่อโครงสร้างทางธรณีวทิยา คุณภาพน ้าและปริมาณน ้าใตดิ้นบา้งเล็กนอ้ยตามระยะเวลา 

ระดบัผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงดา้นธรณีวิทยาทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อโครงสร้างทางธรณีวิทยาและ
การเปล่ียนแปลงอุทกธรณี คือ ผลกระทบเชิงลบระดบันอ้ย (-1)  

4) การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรดิน 

ผลกระทบเชิงบวก 

จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 อาจส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
การเปล่ียนแปลงด้านทรัพยากรดิน คือ โครงการพฒันาแนวทางอนุรักษ์และควบคุมผลกระทบ
ทางด้านส่ิงแวดล้อมจะส่งผลกระทบเชิงบวกในการเปล่ียนแปลงด้านทรัพยากรดินในด้านความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน เน่ืองจากทรัพยากรดินส่วนใหญ่ในจงัหวดักาญจนบุรี มีลกัษณะดินเป็นกลาง
และเป็นด่างอ่อนๆเหมาะแก่การท าการเกษตรกรรม จึงเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชไร่ท่ีส าคญัของ
ประเทศเช่น ออ้ย ขา้วโพด มนัส าปะหลงั และสับปะรด ส่วนในบริเวณท่ีราบต ่าใชป้ลูกขา้วแต่มีเน้ือ
ท่ีไม่มากนกั ดงันั้นโครงการดงักล่าวสามารถช่วยให้มีการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรดินไดอ้ยา่ง
เหมาะสม รวมถึงการเฝ้าระวงัและป้องกนัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัทรัพยากรดิน 
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ระดับผลกระทบเชิงบวกท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการเปล่ียนแปลงด้าน
ทรัพยากรดินทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงความอุดมสมบูรณ์ของดินและการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อ
การชะลา้งพงัทลายของดิน มีผลกระทบเชิงบวก คือ  ระดบันอ้ย (+1) 

ผลกระทบเชิงลบ 

จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 อาจส่งผลกระทบเชิงลบกบั
การเปล่ียนแปลงทรัพยากรดิน คือ โครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ เช่น การก่อสร้างถนน 
การก่อสร้างทางรถไฟ การก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์รวมทั้งการพฒันาดา้นอุตสาหกรรม กิจกรรม
เหล่าน้ีต้องมีการก่อสร้างและใช้ประโยชน์จากท่ีดินซ่ึงอาจมีการใช้ประโยชน์จากท่ีดินท่ีไม่
เหมาะสม ในเร่ืองความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นท่ีท่ีมีดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท า
การเกษตรอาจถูกน าไปใชเ้ป็นพื้นท่ีก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์หรือก่อสร้างถนนท าให้สูญเสียพื้นท่ีท่ี
เหมาะสมในการท าการเกษตรกรรมส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรในพื้นท่ี ในเร่ืองการชะ
ลา้งพงัทลายของหนา้ดิน โครงการดงักล่าวตอ้งการการเปิดหนา้ดินและน าดินไปปรับถมพื้นท่ีเพื่อ
ท าถนน หรือก่อสร้างอาคาร ซ่ึงท าใหเ้ส่ียงต่อการเกิดการชะลา้งพงัทลายของดิน บริเวณท่ีมีการเปิด
หนา้ดินหรือบริเวณใกลเ้คียง 

ระดับผลกระทบเชิงลบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการเปล่ียนแปลงด้าน
ทรัพยากรดินทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงความอุดมสมบูรณ์ของดินและการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อ
การชะลา้งพงัทลายของดิน มีผลกระทบเชิงลบ คือ ระดบัปานกลาง (-2) 

ผลกระทบสะสม 

ผลกระทบสะสมระยะสั้น (1-5 ปี) ผลกระทบสะสมระยะสั้นท่ีเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรดิน จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบท่ีเก่ียวกับการใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็นส่วนใหญ่ท าให้ดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ได้ถูก
น าไปใช้ประโยชน์ท่ีไม่เหมาะสม และเป็นการเร่งท าให้เกิดการชะล้างพงัทลายของดินได้จาก
กิจกรรมท่ีตอ้งมีการเปิดหนา้ดินและน าดินไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ เช่น น าไปถมท่ี หรือน าไปใช้ใน
การก่อสร้างถนน และทางรถไฟ 

ระดับผลกระทบสะสมระยะสั้ น(1-5 ปี) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการ
เปล่ียนแปลงด้านทรัพยากรดินทั้ งเร่ืองการเปล่ียนแปลงความอุดมสมบูรณ์ของดินและการ
เปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อการชะลา้งพงัทลายของดิน คือ ผลกระทบเชิงลบระดบันอ้ย (-1) 

ผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ผลกระทบสะสมระยะยาวท่ี
เกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรดิน จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 มีความ
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คลา้ยคลึงกนักบัผลกระทบสะสมระยะสั้นแต่อาจมีการขยายส่ิงก่อสร้างหรือพื้นท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงบาง
กิจกรรมตอ้งมีการน าดินไปใชป้ระโยชน์ในการปรับถมท่ี และขุดหนา้ดินซ่ึงเป็นการเร่งการชะลา้ง
พงัทลายของดินแลว้ยงัมีความเส่ียงต่อการเกิดดินถล่ม เน่ืองจากการใชป้ระโยชน์ท่ีไม่เหมาะสมกบั
ลกัษณะของดินหรือมีการเปิดหนา้ดินมาใช้เป็นเวลานาน รวมทั้งอาจท าให้ดินบริเวณนั้นขาดความ
อุดมสมบูรณ์ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมอ่ืนๆไม่ได้อีกต่อไป แต่ทั้งน้ีมีกิจกรรมการพฒันาแนวทาง
อนุรักษ์และควบคุมผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมจึงท าให้ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไม่รุนแรงและ
สามารถป้องกนั แกไ้ขได ้

ระดบัผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงด้านทรัพยากรดินทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงความอุดมสมบูรณ์ของดินและการ
เปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อการชะลา้งพงัทลายของดิน คือ ผลกระทบเชิงลบระดบันอ้ย (-1) 

5) การเปล่ียนแปลงดา้นระบบนิเวศ 

ผลกระทบเชิงบวก 

จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 อาจส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
การเปล่ียนแปลงดา้นระบบนิเวศในเร่ืองระบบนิเวศน ้ าโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 ท่ี
ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อระบบนิเวศน ้า คือ การบริหารจดัการน ้าเสียและขยะ อ.เมือง และการพฒันา
แนวทางอนุรักษแ์ละควบคุมผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม หากมีการบริหารจดัการท่ีดีอาจท าให้
คุณภาพน ้ าและสภาพแวดล้อมในพื้นท่ีใกล้เคียงกับธรรมชาติ สัตว์หน้าดิน และสัตว์น ้ าท่ีอยู่ใน
บริเวณน้ีสามารถด ารงชีวิตไดอ้ยา่งปกติ ซ่ึงท าให้เกิดความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ ใน
เร่ืองระบบนิเวศบก โครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสัตวป่์าท่ีอยู่
อาศยัในพื้นท่ีซ่ึงการก่อสร้างอาคาร การพฒันาอสังหาริมทรัพย ์การพฒันาสาธารณสุข/โรงพยาบาล 
และการปรับปรุงภูมิทศัน์และเสริมสร้างภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวอาจมีการน าพืชในทอ้งถ่ินเขา้มา
ปลูกเพ่ือปรับทศันียภาพให้ดูสวยงามท าให้สัตวป่์าสามารถเขา้มาอยู่อาศยัและท าให้ระบบนิเวศใน
บริเวณนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ 

ระดบัผลกระทบเชิงบวกท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้นระบบ
นิเวศทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศบกและการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศน ้ า มีผลกระทบเชิง
บวก คือ ระดบันอ้ย (+1) 

ผลกระทบเชิงลบ 

จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 ท่ีอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
การเปล่ียนแปลงดา้นระบบนิเวศส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
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การก่อสร้างถนน การก่อสร้างทางรถไฟ และการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงกิจกรรม
เหล่าน้ีตอ้งมีการใชพ้ื้นท่ีและท าให้พื้นท่ีสีเขียวลดลงเพื่อท าการก่อสร้างท าให้ระบบนิเวศท่ีมีอยูใ่น
ธรรมชาติตอ้งสูญเสียไป แหล่งอาหารของสัตวใ์นบริเวณท่ีมีการพฒันาอาจลดลง จึงท าให้สัตวบ์าง
ชนิดมีการยา้ยถ่ินท่ีอยูอ่าศยัซ่ึงส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพ
ในบริเวณนั้น 

ระดบัผลกระทบเชิงลบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงด้านระบบ
นิเวศทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศบกและการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศน ้ า มีผลกระทบเชิงลบ
คือ ระดบัปานกลาง (-2) 

ผลกระทบสะสม 

ผลกระทบสะสมระยะสั้น (1-5 ปี) ผลกระทบสะสมระยะสั้นท่ีเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงดา้นระบบนิเวศ จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 อาจส่งผลกระทบ
ต่อการเปล่ียนแปลงดา้นระบบนิเวศ คือ การท าลายพื้นท่ีสีเขียวซ่ึงส่งผลกระทบต่อสัตวท่ี์อยูอ่าศยัใน
บริเวณพื้นท่ีนั้นๆ และท าลายความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นท่ี ในเร่ืองระบบนิเวศทางน ้ าอาจ
ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน ้ าเพราะสูญเสียแหล่งท่ีอยูอ่าศยัและแหล่งอาหารใน
บริเวณนั้น และท าให้สัตวน์ ้ าบางชนิดยา้ยท่ีอยูอ่าศยัหรือาจถูกชาวบา้นในพื้นท่ีจบัมาเป็นอาหารซ่ึง
ท าใหจ้  านวนของสัตวน์ ้าลดนอ้ยลงได ้แต่ทั้งน้ีผลกระทบดงักล่าวเกิดข้ึนเพียงบางพื้นท่ีเท่านั้น 

ระดับผลกระทบสะสมระยะสั้ น(1-5 ปี) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการ
เปล่ียนแปลงด้านระบบนิเวศทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศบกและการเปล่ียนแปลงระบบ
นิเวศน ้า คือ ผลกระทบเชิงลบระดบันอ้ย (-1) 

ผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ผลกระทบสะสมระยะยาวท่ี
เกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้นระบบนิเวศ มีความคลา้ยคลึงกนักบัทั้งผลกระทบสะสมระยะสั้นแต่
อาจมีความรุนแรงมากกว่า คือ อาจท าให้สัตวป่์าบางชนิดหรือสัตวน์ ้ าบางชนิดท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีหมด
ไปจากการยา้ยท่ีอยูอ่าศยัหรือการตาย ท่ีมาจากแหล่งอาหารถูกท าลายและการล่าของมนุษยแ์ละอาจ
ส่งผลกระทบไปยงัพื้นท่ีอ่ืนจากการท่ีสัตวป่์าในพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุกยา้ยไปหาท่ีอยูอ่าศยัแหล่งใหม่ซ่ึง
เกิดการแย่งชิงอาหารและท าให้เสียสมดุลของระบบนิเวศของพื้นท่ีนั้นๆได้ แต่ทั้งน้ีโครงการ
ปรับปรุงภูมิทศัน์และเสริมสร้างภาพลกัษณ์การท่องเท่ียว และโครงการการพฒันาแนวทางอนุรักษ์
และควบคุมผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม สามารถลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัระบบนิเวศลงไดใ้น
ระดบัหน่ึง รวมทั้งผลกระทบดงักล่าวเกิดข้ึนในบางพื้นท่ีเท่านั้น 
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ระดบัผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงดา้นระบบนิเวศทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศบกและการเปล่ียนแปลงระบบ
นิเวศน ้า คือ ผลกระทบเชิงลบระดบันอ้ย (-1) 

6) การเปล่ียนแปลงดา้นขยะ 

ผลกระทบเชิงบวก 

จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 ท่ีส่งผลกระทบทางบวกต่อ
การเปล่ียนแปลงดา้นขยะและส่ิงปฏิกูล คือ การบริหารจดัการขยะและส่ิงปฏิกูล อ.เมือง และการ
พฒันาแนวทางอนุรักษแ์ละควบคุมผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มซ่ึงส่งผลให้เกิดระบบการจดัการ
ขยะและส่ิงปฏิกลูท่ีถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ ท าใหปั้ญหาขยะและส่ิงปฏิกลูมีปริมาณนอ้ยลง รวมทั้ง
การพฒันาเมืองและชุมชนชายแดน เป็นกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบในเชิงบวกในเร่ืองของการบริการ
จดัการท่ีมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากสามารถก าหนดจุดและจดัระบบการขนส่งและจดัเก็บขยะและส่ิง
ปฏิกูลไดง่้ายและสามารถเขา้ถึงได้ทุกพื้นท่ี การปรับปรุงภูมิทศัน์และเสริมสร้างภาพลกัษณ์การ
ท่องเท่ียวเป็นผลกระทบเชิงบวกทางออ้มท่ีส่งผลใหมี้การขดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในพื้นท่ีท่ี
ดียิง่ข้ึน เพื่อทศันียภาพท่ีสวยงาม 

ระดบัผลกระทบเชิงบวกท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้นขยะทั้ง
เร่ืองการเปล่ียนแปลงด้านปริมาณขยะ การเปล่ียนแปลงด้านชนิดและประเภทของขยะ และ
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะและส่ิงปฏิกลู  คือ ระดบัปานกลาง (+2) 

ผลกระทบเชิงลบ 

จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 ท่ีส่งผลกระทบเชิงลบต่อการ
เปล่ียนแปลงดา้นขยะและส่ิงปฏิกูล คือ การพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อท่ีพกัอาศยั การปรับปรุงภูมิ
ทศัน์และภาพลกัษณ์การท่องเท่ียว การพฒันาสาธารณสุข/โรงพยาบาล รวมถึงการสนบัสนุนการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดักาญจนบุรี กิจกรรมเหล่าน้ีอาจส่งผลใหเ้กิดปริมาณขยะท่ีเพิ่มมากข้ึนและอาจท า
ใหป้ระเภทของขยะเปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากการมีประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึนซ่ึงอาจอยูใ่นลกัษณะของ
ประชากรแฝงท่ีเข้ามาท าการค้า มาประกอบอาชีพ หรือพักอาศัยในพื้นท่ีมากข้ึน รวมทั้ ง
ประสิทธิภาพในการรองรับการเปล่ียนแปลงของปริมาณขยะและส่ิงปฏิกูลท่ีเพิ่มมากข้ึนในอนาคต
ของพื้นท่ี อาจก่อปัญหาให้กบัเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบ
และจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีเพิ่มข้ึน ในส่วนกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการก่อสร้างหรือ
พฒันาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในช่วงระยะเวลาก่อสร้างท่ีอาจเป็นขยะจาก
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การก่อสร้าง เช่น เศษไม้ เศษปูน เป็นต้น โดยปัญหาขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลจัดเป็นปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญัของจงัหวดักาญจนบุรี รวมถึงการลกัลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมในพื้นท่ี 

ระดบัผลกระทบเชิงลบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้นขยะทั้ง
เร่ืองการเปล่ียนแปลงด้านปริมาณขยะ การเปล่ียนแปลงด้านชนิดและประเภทของขยะ และ
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะและส่ิงปฏิกลู มีผลกระทบเชิงลบ คือ ระดบัมาก (-3)  

ผลกระทบสะสม 

ผลกระทบสะสมระยะสั้น (1-5 ปี) ผลกระทบสะสมระยะสั้นท่ีเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงดา้นขยะ จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 อาจส่งผลกระทบสะสมใน
เร่ืองของปริมาณขยะท่ีเพิ่มมากข้ึนจากกิจกรรมต่างๆ เน่ืองจากประชากรท่ีเพิ่มข้ึนในพื้นท่ีจากการ
เขา้มาท าธุรกิจการคา้ หรือยา้ยเขา้มาประกอบอาชีพ รวมทั้งการติดต่อสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบา้น
ท าให้เกิดประชากรแฝงมากข้ึนและสร้างขยะและส่ิงปฏิกูลมากข้ึนตามไปด้วย รวมทั้งในเร่ือง
ประสิทธิภาพในการจดัการขยะและส่ิงปฏิกลูขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีท่ีตอ้งใชเ้วลา
ในการพฒันาปรับปรุงใหมี้การดูแลเอาใจใส่และมีการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งในเร่ืองการบริหารจดัการ
ขยะและส่ิงปฏิกูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดปัญหากบัประชาชนในพื้นท่ี แต่ทั้งน้ีมี
โครงการการบริหารจดัการขยะและส่ิงปฏิกูล อ.เมือง และการพฒันาแนวทางอนุรักษแ์ละควบคุม
ผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท่ีสามารถลดผลกระทบดงักล่าวลงไดใ้นระดบัหน่ึง 

ระดับผลกระทบสะสมระยะสั้ น(1-5 ปี) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการ
เปล่ียนแปลงด้านขยะทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงด้านปริมาณขยะ การเปล่ียนแปลงด้านชนิดและ
ประเภทของขยะ และประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะและส่ิงปฏิกูล คือ ผลกระทบเชิงลบ
ระดบันอ้ย (-1) 

ผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ผลกระทบสะสมระยะยาวท่ี
เกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงด้านขยะ มีความคล้ายคลึงกนักบัผลกระทบสะสมระยะสั้ นแต่เกิด
ผลกระทบท่ีรุนแรงมากกว่าในเร่ืองของการเปล่ียนแปลงลกัษณะของชนิดและประเภทของขยะท่ี
เกิดการเปล่ียนแปลงจากเดิมซ่ึงอาจมาจากการปรับปรุงภูมิทศัน์และภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวท่ีท าให้
เกิดขยะประเภทใหม่ข้ึนมา รวมทั้งประสิทธิภาพการบริหารจดัการขยะและส่ิงปฏิกูลท่ีอาจเกิด
ผลกระทบในเร่ืองสถานท่ีก าจดัขยะ เน่ืองจากปริมาณขยะท่ีเพิ่มมากข้ึนอาจท าให้แหล่งรองรับและ
ก าจดัขยะและส่ิงปฏิกูลท่ีมีอยู่เดิมไม่เพียงพอหากไม่มีมาตรการรองรับไวต้ั้ งแต่เร่ิมด าเนินการ 

อย่างไรก็ตามการพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจดัการขยะและส่ิงปฏิกูล อ. เมือง และ
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การพฒันาแนวทางอนุรักษแ์ละควบคุมผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มสามารถช่วยลดปัญหาเร่ือง
ขยะและส่ิงปฏิกลูในพื้นท่ีลงไดส่้วนหน่ึงหากมีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

ระดบัผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงดา้นขยะทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงดา้นปริมาณขยะ การเปล่ียนแปลงดา้นชนิดและ
ประเภทของขยะ และประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะและส่ิงปฏิกูล คือ ผลกระทบเชิงลบ
ระดบัปานกลาง (-2) 

7) การเปล่ียนแปลงดา้นสุนทรียะ 

ผลกระทบเชิงบวก 

จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 อาจส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
การเปล่ียนแปลงดา้นสุนทรียะ จากขอ้มูลของจงัหวดักาญจนบุรีส่วนใหญ่พื้นท่ีในจงัหวดักาญจนบุรี
มีลกัษณะท่ีเป็นภูเขาและป่าไมจ้  านวนมากมีบา้นเรือนสลบักนัไปมาบา้งเล็กน้อยตามเส้นทางการ
คมนาคม ในส่วนชุมชนเมืองมีเฉพาะในพื้นท่ีท่ีเป็นตวัเมือง เช่น อ.เมือง อ.ลาดหญา้ และ อ.ท่าม่วง 
เป็นตน้ โครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 คือ โครงการพฒันาแนวทางอนุรักษแ์ละควบคุม
ผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อม อาจส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการเปล่ียนแปลงด้านสุนทรียะใน
ลกัษณะการเฝ้าระวงั ควบคุม และป้องกันปัญหาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนซ่ึงครอบคลุมในด้านการ
เปล่ียนแปลงสถาปัตยกรรมท้องถ่ิน การเปล่ียนแปลงด้านเสียงและการสั่นสะเทือน และการ
เปล่ียนแปลงดา้นการบดบงัทศันียภาพและภาวะมลทศัน์  

ระดับผลกระทบเชิงบวกท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการเปล่ียนแปลงด้าน
สุนทรียะทั้ งเร่ืองการเปล่ียนแปลงสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน การเปล่ียนแปลงด้านเสียงและการ
สั่นสะเทือนและการบดบงัทศันียภาพและภาวะมลทศัน์ มีผลกระทบเชิงบวก คือ ระดบันอ้ย (+1)  

ผลกระทบเชิงลบ 

จากโครงการจากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 ท่ีส่งผลกระทบเชิงลบต่อการ
เปล่ียนแปลงดา้นสุนทรียะ คือ การก่อสร้างถนน การก่อสร้างทางรถไฟ การพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
การปรับปรุงภูมิทศัน์และภาพลกัษณ์การท่องเท่ียว และการพฒันาสาธารณสุขและโรงพยาบาล ซ่ึง
กิจกรรมเหล่าน้ีมีการก่อสร้าง การตอกเสาเข็ม การเจาะ การขุด และขนส่งอุปกรณ์ท่ีอาจท าให้เกิด
เสียงและความสั่นสะเทือนในบริเวณพื้นท่ี ซ่ึงอาจเป็นเหตุรบกวนต่อประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ี
ใกลเ้คียง แต่เป็นผลกระทบในช่วงระยะเวลาก่อสร้างเท่านั้น  ในเร่ืองการบดบงัทศันียภาพและภาวะ
มลทศัน์หากมีการออกแบบอาคารหรือส่ิงก่อสร้างท่ีมีความขดัแยง้กบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ
หรือสภาพแวดลอ้มทางชุมชน อาจส่งผลกระทบต่อการเกิดภาวะมลทศัน์ในพื้นท่ี หรืออาจบดบงั
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ทศันียภาพของแหล่งท่องเท่ียว โบราณสถานและสถานท่ีส าคญัในพื้นท่ี แต่ทั้งน้ีมีกิจกรรมการ
พฒันาแนวทางอนุรักษแ์ละควบคุมผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มสามารถลดผลกระทบลงไดใ้น
ส่วนหน่ึง 

ระดบัผลกระทบเชิงลบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้นสุนทรียะ
ทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน การเปล่ียนแปลงดา้นเสียงและการสั่นสะเทือนและ
การบดบงัทศันียภาพและภาวะมลทศัน์ มีผลกระทบเชิงลบ คือ ระดบัปานกลาง (-2) 

ผลกระทบสะสม 

ผลกระทบสะสมระยะสั้น (1-5 ปี) ผลกระทบสะสมระยะสั้นท่ีเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงดา้นสุนทรียะ จากโครงการของทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ี 2 ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
การเปล่ียนแปลงสุนทรียะอาจส่งผลกระทบในเร่ืองการบดบังทัศนียภาพและภาวะมลทัศน์ 
เน่ืองจากการก่อสร้างอสังหาริมทรัพยเ์พื่อนท่ีอยูอ่าศยั การก่อสร้างถนน การก่อสร้างทางรถไฟ การ
ปรับปรุงภูมิทศัน์และภาพลกัษณ์การท่องเท่ียว และการพฒันาสาธารณสุข/โรงพยาบาล อาจท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงทศันียภาพในพื้นท่ีท่ีแตกต่างจากในอดีต แต่ทั้งน้ีอาจเกิดข้ึนในบางพื้นท่ีและ
บางกิจกรรมเท่านั้น  

ระดับผลกระทบสะสมระยะสั้ น(1-5 ปี) ท่ีท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการ
เปล่ียนแปลงดา้นสุนทรียะทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน การเปล่ียนแปลงดา้นเสียง
และการสั่นสะเทือนและการบดบงัทศันียภาพและภาวะมลทศัน์ คือ ผลกระทบเชิงลบระดบัน้อย     
(-1) 

ผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ผลกระทบสะสมระยะยาวท่ี
เกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้นสุนทรียะ จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 อาจเกิดการ
ปรับปรุงหรือซ่อมแซม หรือขยายกิจการเพิ่มเติมซ่ึงอาจมีการก่อสร้างเพิ่มข้ึนท าใหเ้กิดผลกระทบใน
เร่ืองของเสียงและการสั่นสะเทือนได ้รวมทั้งในเร่ืองของการบดบงัทศันียภาพและภาวะมลทศัน์จาก
ตึกและส่ิงก่อสร้างใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อท่ีอยูอ่าศยัและการปรับปรุงภูมิ
ทศัน์และภาพลกัษณ์การท่องเท่ียว และการพฒันาสาธารณสุข/โรงพยาบาลในบางพื้นท่ีอาจเกิดการ
บดบังทัศนียภาพของแหล่งท่องเท่ียว แหล่งโบราณสถานหรือสถานท่ีส าคัญ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่
เหมาะสมและไม่สมควรเกิดข้ึนจากกิจกรรมใดๆ เพราะแกไ้ขไดย้ากหากเกิดผลกระทบข้ึน แต่ทั้งน้ี
มีโครงการพฒันาแนวทางอนุรักษ์และควบคุมผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมซ่ึงสามารถลด
ผลกระทบลงไดใ้นระดบัหน่ึง 
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ระดบัผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงดา้นสุนทรียะทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน การเปล่ียนแปลงดา้น
เสียงและการสั่นสะเทือนและการบดบงัทศันียภาพและภาวะมลทศัน์คือ ผลกระทบเชิงลบระดบั
นอ้ย (-1) 

 

ตารางที่ 4.13   คะแนนแยกตามเกณฑ์ของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 การประเมินส่ิงแวดลอ้ม
ระดบัยทุธศาสตร์ของยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรี 

ประเดน็ผลกระทบ 
ผลกระทบ 

เชิงบวก 

ผลกระทบ 

เชิงลบ 

ผลกระทบสะสม 

ระยะส้ัน (1-5 ปี) 

ผลกระทบสะสม 

ระยะยาว     

(ตั้งแต่ 6 ปีขึน้ไป) 
ด้านเศรษฐกจิ 

1.1การเปล่ียนแปลงดา้นรายได ้ +3 -2 -2 -1 

1.2การเปล่ียนแปลงดา้นอาชีพ +3 -2 -1 +1 

1.3การพฒันาระบบสาธารณูปโภค +3 -1 -1 +2 

รวม +9 -5 -4 +2 

ด้านสังคม 

2.1 การเปล่ียนแปลงวถีิชีวติ/
วฒันธรรมการด ารงชีวติ 

+2 -1 -1 -2 

2.2 การเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวติ
ของประชาชน 

+3 -2 -1 -1 

2.3 การมีส่วนร่วมและการกระจาย
อ านาจ 

+2 -2 +1 -2 

รวม +7 -6 -1 -5 

ด้านส่ิงแวดล้อม     

3.1 การเปล่ียนแปลงดา้น
ทรัพยากรน ้ า 

+2 -2 -2 -2 

3.2 การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ 

+1 -2 -2 -2 

3.3 การเปล่ียนแปลงดา้น
ธรณีวทิยา 

+1 -1 -1 -1 

3.4 การเปล่ียนแปลงดา้น
ทรัพยากรดิน 

+1 -2 -1 -1 
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ตารางที ่4.13 (ต่อ) 

ประเดน็ผลกระทบ 
ผลกระทบ 

เชิงบวก 

ผลกระทบ 

เชิงลบ 

ผลกระทบสะสม 

ระยะส้ัน (1-5 ปี) 

ผลกระทบสะสม 

ระยะยาว     

(ตั้งแต่ 6 ปีขึน้ไป) 
3.5 การเปล่ียนแปลงดา้นระบบ
นิเวศ 

+1 -2 -1 -1 

3.6 การเปล่ียนแปลงดา้นขยะ +2 -3 -1 -2 

3.7 การเปล่ียนแปลงดา้นสุนทรียะ +1 -2 -1 -1 

รวม +9 -14 -9 -10 

 

ตารางที่ 4.14   คะแนนแยกตามหลกัการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 การประเมินส่ิงแวดลอ้ม
ระดบัยทุธศาสตร์ของยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรี 

ประเดน็ผลกระทบ 
ผลกระทบ 

เชิงบวก 

ผลกระทบ 

เชิงลบ 

ผลกระทบสะสม 

ระยะส้ัน (1-5 ปี) 

ผลกระทบสะสม 

ระยะยาว         

(ตั้งแต่ 6 ปีขึน้ไป) 
1. ดา้นเศรษฐกิจ +9 -5 -4 +2 

2. ดา้นสงัคม +7 -6 -1 -5 

3. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม +9 -14 -9 -10 

รวม +25 -25 -14 -13 

 

4.6.3   การประเมินทางเลอืกเชิงยุทธศาสตร์ที ่3 

 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 คือ  มีการน ายุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดั
กาญจนบุรีมาใชท้ั้ง 5 ยุทธศาสตร์ โดยในทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์น้ีประกอบไปดว้ยโครงการจาก
ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ทั้งส้ิน 42 โครงการ รวมทั้งโครงการและการด าเนินการตาม
แผนพฒันาจงัหวดักาญจนบุรี 4 ปี พ.ศ. 2557-พ.ศ. 2560 โดยไดว้เิคราะห์และประเมินผลกระทบเชิง
บวก ผลกระทบเชิงลบ ผลกระทบสะสมระยะสั้น (1-5 ปี) ผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึน
ไป) ของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 ต่อดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม และดา้นส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดั
กาญจนบุรี ตามเกณฑท่ี์ไดก้ าหนดไว ้ดงัต่อไปน้ี 
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4.6.3.1 ดา้นเศรษฐกิจ 

การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมของทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ซ่ึงใชเ้กณฑ์ (Criteria) ในดา้นเศรษฐกิจ ประกอบดว้ย การเปล่ียนแปลงดา้นรายได ้
การเปล่ียนแปลงดา้นอาชีพ และการพฒันาระบบสาธารณูปโภค โดยใชก้ารรวบรวม วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ขอ้มูลจากการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ (Interview) ผูแ้ทนจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผูน้ าชุมชนและประชาชน และขอ้มูลจากการสังเกตการณ์ ผลการประเมิน
ทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ี 3 มีดงัน้ี 

1) การเปล่ียนแปลงดา้นรายได ้

ผลกระทบเชิงบวก 

จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 อาจส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
การเปล่ียนแปลงด้านรายได้ ในเร่ืองการกระจายรายไดข้องประชาชนในพื้นท่ีอาจมีการกระจาย
รายได้ไปยงัพื้นท่ีอ่ืนๆได้มากยิ่งข้ึน ซ่ึงโครงการเวทีธุรกิจระหว่างประเทศ โครงการเช่ือมโยง
แลกเปล่ียนข้อมูลธุรกิจการคา้ โครงการพฒันาวิธีปฏิบติัเกษตรเชิงพาณิชย ์และโครงการธุรกิจ
สัญจร สามารถเพิ่มการกระจายรายไดข้องผูป้ระกอบการในพื้นท่ีให้ไปสู่พื้นท่ีอ่ืนๆ ในเร่ืองการเพิ่ม
ช่องทางการหารายได้จากโครงการดงักล่าวเป็นโอกาสท่ีดีส าหรับผูป้ระกอบการในการเผยแพร่
สินค้าหรือผลิตภณัฑ์ไปสู่พื้นท่ีอ่ืนๆมากข้ึนเป็นการสร้างตลาดใหม่ให้กับผูป้ระกอบการ ทั้งน้ี
โครงการจดัตั้งกองทุนเพื่อเพิ่มศกัยภาพผูป้ระกอบการ โครงการสร้างผูป้ระกอบการ SMEs ใหม่ใน
พื้นท่ี และโครงการจดัตั้งศูนยบ่์มเพาะวิสาหกิจนบัเป็นการเพิ่มช่องทางการหารายไดใ้ห้กบัผูป้กระ
กอบการใหม่ๆไม่วา่จะเป็นการปรับเปล่ียนสินคา้และผลิตภณัฑ ์หรือการเพิ่มศกัยภาพของตนเอง  

ระดบัผลกระทบเชิงบวกท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้นรายได ้ทั้ง
เร่ืองการกระจายรายไดแ้ละการเพิ่มช่องทางการหารายได ้มีผลกระทบเชิงบวก คือ ระดบัมาก (+3) 

ผลกระทบเชิงลบ 

จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
การเปล่ียนแปลงดา้นรายได้ ในเร่ืองการกระจายรายไดอ้าจมีผลกระทบเชิงลบในลกัษณะการไม่
สามารถคาดการณ์ตน้ทุนปัจจยัการผลิตตามธรรมชาติ เน่ืองจากอาจมีตน้ทุนการผลิตสูงและราคา
น ้ ามนัปรับตวัสูงอยา่งต่อเน่ือง ท าให้อาจกระทบต่อรายไดข้องผูป้ระกอบการในบางช่วงเวลา และ
อาจส่งผลท าใหเ้กิดความไม่สมดุลในการกระจายรายไดก้บัแรงงาน ทั้งท่ีอยูใ่นพื้นท่ีและมาจากต่าง
พื้นท่ี รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อรายไดข้องผูผ้ลิตรายยอ่ยหรือผูผ้ลิตขนาดเล็กท่ีประกอบธุรกิจเดิม
อยู่ในพื้นท่ีท่ีจะมีการลดลงของรายได้จากการประกอบธุรกิจ เน่ืองจากมีการแข่งขันด้าน
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ตลาดแรงงานสูงข้ึน  ในเร่ืองการเพิ่มช่องทางการหารายไดอ้าจถูกกีดกนัจากกลุ่มผูมี้อ  านาจหรือการ
ไดรั้บความไม่เป็นธรรมในช่องทางการหารายไดข้องผูป้ระกอบการต่างๆ    

ระดบัผลกระทบเชิงลบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงด้านรายได ้
ทั้งเร่ืองการกระจายรายไดแ้ละการเพิ่มช่องทางการหารายได ้มีผลกระทบเชิงลบ คือ ระดบันอ้ย (-1) 

ผลกระทบสะสม 

ผลกระทบสะสมระยะสั้ น (1-5 ปี) ผลกระทบสะสมระยะสั้นท่ีเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงดา้นรายได ้คาดวา่อยูใ่นระยะการเตรียมความพร้อมและปรับตวัเพื่อสร้างศกัยภาพ
ทางเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานในกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ต่างๆซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดการไหลเวียนของ
แรงงาน โดยเฉพาะแรงงานก่อสร้างท่ีเขา้มาในพื้นท่ี ภาคเกษตรกรรมคาดวา่มีแนวโนม้การกระจาย
รายได้เพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นผลมาจากโครงการ เช่น โครงการพฒันาแนวคิดและวิธีปฏิบติัเกษตรเชิง
พาณิชย ์โครงการจดัตั้งศูนยบ่์มเพาะวิสาหกิจ โครงการอบรมผูป้ระกอบการเพ่ือวิเคราะห์โครงการ
และจดัท าแผนการลงทุน เป็นตน้ ส าหรับภาคบริการและท่องเท่ียวคาดว่ามีการกระจายรายได้
เพิ่มข้ึนเช่นกนั ซ่ึงเป็นผลมาจากโครงการยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการท่องเท่ียว โครงการ
ปรับปรุงภูมิทศัน์และเสริมสร้างภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรี  

ระดับผลกระทบสะสมระยะสั้ น (1-5 ปี)  ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการ
เปล่ียนแปลงรายได ้ทั้งเร่ืองการกระจายรายไดแ้ละการเพิ่มช่องทางการหารายได ้คือ ผลกระทบเชิง
บวกระดบัปานกลาง (+2) 

ผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปี ข้ึนไป) ผลกระทบสะสมระยะยาวท่ี
เกิดข้ึนกับการเปล่ียนแปลงด้านรายได้ คาดว่าท าให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของ
จงัหวดักาญจนบุรีมีความเขม้แข็งมากข้ึน มีศกัยภาพและมีความพร้อมสูงในการสร้างรายได ้ไม่ว่า
จะเป็นระบบสาธารณูปโภค ทรัพยากรแรงงาน ผูป้ระกอบการ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทั้งในและนอกประเทศ ท าให้เกิดการกระจายรายไดอ้ย่างทัว่ถึง  มีการสร้างทรัพยากรแรงงานท่ีมี
ความรู้ความสามารถในการพฒันาเศรษฐกิจของพื้นท่ี ท าให้เกิดการพฒันาศกัยภาพแรงงานให้
สูงข้ึน ดงันั้น จึงส่งผลใหภ้าพรวมรายไดท้ั้งต่อหวัประชากรและรายไดข้องจงัหวดักาญจนบุรีสูงข้ึน 
โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม ภาคคา้ปลีกคา้ส่ง ภาคบริการและท่องเท่ียว และภาคอุตสาหกรรมท่ี
ไดรั้บการสนบัสนุนจากโครงการต่างๆ รวมทั้งแหล่งรายไดมี้แนวโน้มเพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ีการ
พฒันาของทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ี 3 ท าให้เขตเศรษฐกิจชายแดนจงัหวดักาญจนบุรีเติบโตอยา่งมี
เสถียรภาพและมีความส าคญัแห่งหน่ึงของประเทศซ่ึงเป็นผลดีต่ออนาคตของเศรษฐกิจทั้งในและ
นอกประเทศ 
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ระดบัผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงด้านรายได้ ทั้ งเร่ืองการกระจายรายได้และการเพิ่มช่องทางการหารายได้ คือ 
ผลกระทบเชิงบวกระดบัมาก (+3)  

2) การเปล่ียนแปลงดา้นอาชีพ 

ผลกระทบเชิงบวก  

จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 อาจส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
การเปล่ียนแปลงดา้นอาชีพ ในเร่ืองการเกิดข้ึนของอาชีพใหม่ ซ่ึงเป็นผลมาจากโครงการจดัตั้งศูนย์
บ่ ม เ พ า ะ วิส า ห กิ จ  โ ค ร ง ก า ร พัฒ น า แ น ว คิ ด แ ล ะ วิ ธี ป ฏิ บั ติ เ ก ษ ต ร เ ชิ ง พ า ณิ ช ย์  ( Agri-

Commercialization) และโครงการสร้างผูป้ระกอบการ SMEs ใหม่ในพื้นท่ี เป็นตน้   นอกจากน้ียงั
เพิ่มโอกาสในจา้งงาน ทั้งคนไทยในพื้นท่ี คนไทยนอกพื้นท่ี ตลอดจนแรงงานต่างดา้ว ท าให้เกิด
อตัราการจา้งงานท่ีเพิ่มข้ึน ส่งผลใหจ้  านวนผูว้า่งงานในจงัหวดักาญจนบุรีลดลง เกิดการรวมตวัของ
กลุ่มสาขาอาชีพต่างๆ ซ่ึงน าไปสู่การพฒันาความเขม้แข็งในกลุ่มอาชีพท่ีมีความส าคญั และสามารถ
เติบโตอยา่งเขม้แขง็ มีอ านาจในการต่อรองทางธุรกิจไดดี้ยิง่ข้ึน ซ่ึงเป็นผลมาจากโครงการต่างๆ เช่น 
โครงการเวทีธุรกิจระหวา่งประเทศ โครงการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอ้มูลธุรกิจการคา้ โครงการสร้าง
เครือข่ายทางธุรกิจในโซ่อุปทานระหวา่งประเทศ โครงการสร้างเครือข่ายผูป้ระกอบการโลจิสติกส์
ไทยเช่ือมโยงผูป้ระกอบการระดบัโลกในเส้นทางผา่นท่าเรือทวาย เป็นตน้ อีกทั้งยงัส่งเสริมอาชีพท่ี
มีความส าคญัในจงัหวดักาญจนบุรี เช่น อาชีพเกษตรกรซ่ึงเป็นอาชีพหลกัท่ีส าคญัของประชาชน
ส่วนใหญ่ในพื้นท่ี ท่ีมาจากโครงการพฒันาแนวคิดและวิธีปฏิบติัเกษตรเชิงพาณิชย ์และโครงการ
สร้างเครือข่ายทางธุรกิจในโซ่อุปทานระหวา่งประเทศ การสนบัสนุนผูป้ระกอบวิสาหกิจการขนาด
กลางและขนาดย่อมซ่ึงไดรั้บการส่งเสริมจากโครงการจดัตั้งหน่วยท่ีปรึกษาทางธุรกิจ (Business 

Advisory Unit) โครงการเวทีธุรกิจระหว่างประเทศ โครงการอบรมผูป้ระกอบการเพ่ือวิเคราะห์
โครงการและจดัท าแผนการลงทุน และโครงการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจในโซ่อุปทานระหว่าง
ประเทศ เป็นตน้ ท าให้การพฒันาอาชีพท่ีส าคญัเหล่าน้ีเติบโตและมีศกัยภาพสูงข้ึนซ่ึงเป็นผลดีต่อ
ประชาชนและสภาพเศรษฐกิจในพื้นท่ี     

ระดบัผลกระทบเชิงบวกท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้นอาชีพ ทั้ง
เร่ืองการเกิดอาชีพใหม่ การจา้งงาน และการรวมกลุ่มอาชีพ มีผลกระทบเชิงบวก คือ ระดบัมาก (+3) 

ผลกระทบเชิงลบ 

จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
การเปล่ียนแปลงดา้นอาชีพ โดยส่วนใหญ่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีมีฝีมือแรงงาน
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ต ่าหรือไร้ฝีมือ เน่ืองจากถูกประชาชนในทอ้งถ่ินหรือนอกทอ้งถ่ินท่ีมีฝีมือเขา้มาแทนท่ีและเกิดภาวะ
แย่งงาน รวมถึงอาชีพท่ีเป็นทกัษะหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอาจขาดการรับช่วงต่อหรือสืบทอด ซ่ึง
เส่ียงต่อการสูญหายไป เน่ืองจากผูท่ี้รับช่วงต่อหรือผูท่ี้สืบทอดเปล่ียนไปพฒันาทกัษะและความ
ช านาญเพื่อตอบสนองต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในพื้นท่ีแทน  

ระดบัผลกระทบเชิงลบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้นอาชีพทั้ง
เร่ืองการเกิดอาชีพใหม่ การจา้งงาน และการรวมกลุ่มอาชีพ มีผลกระทบเชิงลบ คือ ระดบันอ้ย (-1) 

ผลกระทบสะสม 

ผลกระทบสะสมระยะสั้น (1-5 ปี) ผลกระทบสะสมระยะสั้นท่ีเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงดา้นอาชีพ ซ่ึงอยูใ่นระยะการเตรียมความพร้อมและปรับตวัเพื่อสร้างศกัยภาพทาง
เศรษฐกิจขั้นพื้นฐานในโครงการต่างๆ ซ่ึงอาจส่งให้เกิดการจ้างงาน โดยเฉพาะอาชีพแรงงาน
ก่อสร้างเขา้มาในพื้นท่ี เกิดงานข้ึนในระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีตอ้งใชแ้รงงานในการก่อสร้าง และ
คาดว่าสาขาอาชีพท่ีส าคัญของจังหวัดกาญจนบุรี  ได้แก่  อาชีพภาคเกษตรกรรม อาชีพ
ภาคอุตสาหกรรม และอาชีพภาคขายส่งขายปลีก อาจมีการพฒันาท่ีเด่นชดั เน่ืองจากความพร้อม
และศกัยภาพท่ีมีอยู ่ซ่ึงท าใหมี้การจา้งงานในสาขาอาชีพดงักล่าวเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งโครงการต่างๆ
ยงัสามารถท าใหร้ายไดร้วมของจงัหวดักาญจนบุรีมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนไดใ้นระดบัหน่ึง เช่น โครงการ
จดัตั้ งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ โครงการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจในโซ่อุปทานระหว่างประเทศ 
โครงการแลกเปล่ียนสิทธิจราจรระหว่างไทย-เมียนมาร์และเปิดตลาดผูป้ระกอบการโลจิสติกส์
ระหวา่งไทยและประเทศเพื่อนบา้น โครงการพฒันาแนวคิดและวิธีปฏิบติัเกษตรเชิงพาณิชย ์(Agri-

Commercialization) และโครงการสร้างผูป้ระกอบการ SMEs ใหม่ในพื้นท่ี เป็นตน้ นอกจากน้ี คาด
วา่การรวมกลุ่มสาขาอาชีพดั้งเดิมอาจมีแนวโน้มการพฒันาไปในทิศทางท่ีดี และเกิดความเขม้แข็ง
มากข้ึนกวา่ เน่ืองจากความต่ืนตวัในการปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ในอนาคตท่ีอาจเกิดข้ึน ส่วน
การรวมกลุ่มอาชีพใหม่ ยงัอยูใ่นขั้นเร่ิมตน้ในการพฒันา อาจท าใหเ้กิดการเติบโตอยา่งชา้ๆ  

ระดับผลกระทบสะสมระยะสั้ น (1-5 ปี) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการ
เปล่ียนแปลงดา้นอาชีพทั้งเร่ืองการเกิดอาชีพใหม่ การจา้งงาน และการรวมกลุ่มอาชีพ คือ ผลกระทบ
เชิงบวกระดบัปานกลาง (+2)  

ผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปี ข้ึนไป) ผลกระทบสะสมระยะยาวท่ี
เกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงด้านอาชีพ ในระยะน้ีระบบโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจของจงัหวดั
กาญจนบุรีค่อนขา้งมีความเขม้แข็ง มีศกัยภาพและมีความพร้อมสูงในการสร้างรายไดสู่้จงัหวดั ไม่
ว่าจะเป็น ระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคม ทรัพยากรแรงงาน ผูป้ระกอบการ และการสร้าง
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เครือข่ายความร่วมมือทั้งในและนอกประเทศ ท าใหเ้กิดการสร้างอาชีพและจา้งงานอยา่งทัว่ถึงและมี
ความต่อเน่ือง  รวมทั้งมีการส่งเสริมผูป้ระกอบการและทรัพยากรแรงงานให้มีความรู้ความสามารถ
ในการพฒันาเศรษฐกิจของพื้นท่ีไดเ้ป็นอย่างดี  ส าหรับอาชีพใหม่ท่ีไดมี้การด าเนินการมาในช่วง
ระยะเร่ิมตน้ซ่ึงมีความเขม้แข็งพอสมควรในการเผชิญหนา้สู่ตลาดการคา้ ซ่ึงรวมไปถึงอาชีพดั้งเดิม 
เช่น อาชีพในภาคเกษตรกรรม หรือ อาชีพในภาคอุตสาหกรรม/ขายส่งขายปลีก ซ่ึงอาจสร้างรายได้
แก่จงัหวดักาญจนบุรีเพิ่มมากข้ึนท าให้ภาพรวมเศรษฐกิจเติบโตข้ึน ส าหรับการรวมกลุ่มอาชีพ 
อาชีพดั้งเดิมอาจมีความมัน่คงและเขม้แขง็กวา่ในระยะเร่ิมตน้ มีการเครือข่ายท่ีกวา้งขวางมากข้ึน ซ่ึง
ไดรั้บการส่งเสริมอยา่งมีเสถียรภาพ รวมถึงกลุ่มอาชีพใหม่เช่นกนัท่ีสามารถด าเนินธุรกิจของตนได้
เป็นอยา่งดี เน่ืองจากผา่นการด าเนินการมาในระดบัหน่ึงท่ีสามารถเติบโตทดัเทียมหรือใกลเ้คียงกบั
อาชีพดั้งเดิมได ้  

ระดบัผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงด้านอาชีพทั้ งเร่ืองการเกิดอาชีพใหม่ การจ้างงาน และการรวมกลุ่มอาชีพ คือ 
ผลกระทบเชิงบวกระดบัมาก (+3)  

3) การพฒันาระบบสาธารณูปโภค 

ผลกระทบเชิงบวก 

จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 อาจส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
การพฒันาระบบสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ การพฒันาระบบคมนาคมขนส่งท่ีเติบโตและสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน ซ่ึงเป็นผลมาจากโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อท่ีอยูอ่าศยัโครงการก่อสร้างทางหลวง
พิเศษระหวา่งเมืองสายบางใหญ่-บา้นโป่ง-กาญจนบุรี ระยะทาง  กม. โครงการก่อสร้างเส้นทาง
รถไฟจากสถานีบา้นเก่า-บา้นพุน ้าร้อน โครงการขยายทางหลวงหมายเลข  เป็น  ช่องทางจราจร 
ช่วงกม. +  ถึง กม. +  เป็นตน้ รวมถึงโครงการของจงัหวดักาญจนบุรีดว้ย ในเร่ืองระบบ
ไฟฟ้าอาจมีการขยายโครงข่ายและเพิ่มก าลงัการผลิตเพื่อให้สามารถรองรับกบักิจกรรมการพฒันาท่ี
เพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นการสนบัสนุนผูป้ระกอบการในพื้นท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี ในเร่ืองระบบประปาอาจมีการ
ขยายโครงข่ายและเพิ่มก าลงัการผลิตเช่นเดียวกบัระบบไฟฟ้า ดงันั้นอาจท าให้ประชาชนในพื้นท่ี
หรือบริเวณใกลเ้คียงกบัโครงการไดรั้บประโยชน์ทางออ้มและมีความสะดวกสบายมากข้ึน ในเร่ือง
ระบบส่ือสารโทรคมนาคมอาจมีการพฒันามากข้ึนโดยเฉพาะในเร่ืองการพฒันาท่ีเกิดจากโครงการ
ต่างๆ เช่น โครงการพฒันาระบบ Single Window และระบบ Telematics อ านวยความสะดวกใน
การขนส่งข้ามแดน และโครงการบูรณาการการด าเนินงานของหน่วยงานชายแดน (Integrated 

Border Management) นอกจากน้ี มีการขยายแหล่งพลงังาน/เช้ือเพลิงเพื่อรองรับการใชพ้ลงังานใน
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ภาคส่วนการผลิตต่างๆ ท าให้สามารถด าเนินธุรกิจได้ดีและมีประสิทธิภาพ และมีการพฒันา
ศกัยภาพการรองรับการพกัอาศยัในพื้นท่ี ซ่ึงมาจากโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อท่ีอยูอ่าศยั 

ท าใหส้ามารถรองรับกบัการขยายตวัของจ านวนประชากรไดอ้ยา่งเพียงพอ   

ระดับผลกระทบเ ชิงบวก ท่ีคาดว่าจะ เ กิด ข้ึนกับการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค ทั้งเร่ืองการพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง การพฒันาระบบไฟฟ้า การพฒันาระบบ
ประปา การพฒันาระบบส่ือสารโทรคมนาคม และการพฒันาด้านแหล่งพลังงาน/เช้ือเพลิง มี
ผลกระทบเชิงบวก คือ ระดบัมาก (+3) 

ผลกระทบเชิงลบ 

จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
การพฒันาระบบสาธารณูปโภค ในเร่ืองระบบคมนาคมขนส่งในช่วงระยะก่อสร้างอาจส่งผลกระทบ
ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทาง เน่ืองจากมีการปิดช่องทางจราจร และมีเคร่ืองจักร 
ยานพาหนะในการก่อสร้างและล าเลียงวสัดุก่อสร้างเขา้มาในพื้นท่ีเป็นจ านวนมาก ท าให้การจราจร
ติดขดั และท าให้เกิดความล่าช้าของการขนส่งสินคา้ท่ีมีอยู่เดิมในพื้นท่ี ในเร่ืองระบบไฟฟ้าอาจ
ส่งผลต่อการขาดแคลนพลงังานไฟฟ้า โดยในระยะก่อสร้างมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพื่อด าเนินการ
ในปริมาณท่ีสูง ซ่ึงตอ้งมีการประเมินสถานการณ์และจดัหาให้เพียงพอทั้งในระยะก่อสร้างและ
ระยะด าเนินการของกิจกรรมต่างๆท่ีตอ้งใช้พลงังานไฟฟ้าในการขบัเคล่ือน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบ
ต่อเน่ืองต่อการใชไ้ฟฟ้าทั้งในระดบัภูมิภาคและระดบัจงัหวดัได ้ในเร่ืองระบบประปาอาจส่งผลให้
เกิดการขาดแคลนน ้าใช ้เน่ืองจากการอุปโภค-บริโภคน ้ ามีความแปรผนัสูงข้ึนตามการเปล่ียนแปลง
การใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือน และภาคเกษตรกรรม หรือ
สถานประกอบการต่างๆ ซ่ึงอาจท าให้เกิดการแยง่ชิงทรัพยากรน ้ าในพื้นท่ีมากข้ึนและเส่ียงต่อการ
ขาดแคลนน ้ าในช่วงหน้าแล้งได ้ ในเร่ืองแหล่งพลงังาน/เช้ือเพลิงอาจส่งผลกระทบต่อการขาด
แคลนพลังงาน เน่ืองจากมีการเพิ่มข้ึนของระบบการผลิตในภาคส่วนต่างๆในพื้นท่ีจังหวัด
กาญจนบุรี 

ระ ดับ ผล ก ร ะ ท บ เ ชิ งล บ ท่ี ค า ดว่ า จะ เ กิ ด ข้ึน กับ ก า ร พัฒ นาร ะ บ บ
สาธารณูปโภค ทั้งเร่ืองการพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง การพฒันาระบบไฟฟ้า การพฒันาระบบ
ประปา การพฒันาระบบส่ือสารโทรคมนาคม และการพฒันาด้านแหล่งพลังงาน/เช้ือเพลิง มี
ผลกระทบเชิงลบ คือ ระดบัปานกลาง (-2) 
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ผลกระทบสะสม 

ผลกระทบสะสมระยะสั้ น (1-5 ปี) ผลกระทบสะสมระยะสั้นท่ีเกิดข้ึนกบั
การพฒันาระบบสาธารณูปโภค ซ่ึงยงัอยู่ในระยะการเตรียมความพร้อมและปรับตวัเพ่ือสร้าง
ศกัยภาพทางเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานในกิจกรรมต่างๆ ท าให้เกิดการก่อสร้างและการพฒันาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ  ไดแ้ก่ การปรับปรุงและขยายถนน การสร้างสร้างทางรถไฟ การก่อสร้าง
ระบบประปา  การก่อสร้างระบบแหล่งพลงังาน/เช้ือเพลิง และการสร้างท่ีพกัอาศยั เป็นตน้ ซ่ึงอาจ
เกิดความไม่สะดวกต่อการเดินทางของประชาชนในพื้นท่ี เน่ืองจากการมีการขนส่งวสัดุก่อสร้างเขา้
มามากในพื้นท่ี มีการปิดช่องทางจราจร หากมีการจดัการท่ีไม่มีประสิทธิภาพท าให้การจราจรติดขดั 
ในเร่ืองระบบไฟฟ้าอาจส่งผลต่อการขาดแคลนพลงังานไฟฟ้า เน่ืองจากในระยะก่อสร้างมีการใช้
พลงังานไฟฟ้าเพื่อด าเนินการในปริมาณท่ีสูง และอาจส่งผลกระทบต่อเน่ืองต่อการใช้ไฟฟ้าทั้งใน
ระดบัภูมิภาคและระดบัจงัหวดั ในเร่ืองระบบประปาอาจส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน ้ าใช้ในช่วง
ระยะการก่อสร้างซ่ึงอาจรวมไปถึงระยะด าเนินการของโครงการต่างๆโดยเฉพาะในฤดูแลง้ ซ่ึงอาจ
ท าให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรน ้ าและเกิดความขาดแคลนน ้ าในพื้นท่ี  ในเร่ืองแหล่งพลังงาน/

เช้ือเพลิงอาจส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนพลงังานจากการเพิ่มจ านวนหน่วยการผลิตของระบบ
การผลิตในภาคส่วนต่างๆ  

ระดบัผลกระทบสะสมระยะสั้น (1-5 ปี) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัการพฒันา
ระบบสาธารณูปโภค ทั้งเร่ืองการพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง การพฒันาระบบไฟฟ้า การพฒันา
ระบบประปา การพฒันาระบบส่ือสารโทรคมนาคม และการพฒันาดา้นแหล่งพลงังาน/เช้ือเพลิง คือ 
ผลกระทบเชิงลบระดบันอ้ย (-1) 

ผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่  ปีข้ึนไป) ผลกระทบสะสมระยะยาวท่ี
เกิดข้ึนกบัการพฒันาระบบสาธารณูปโภค ในระยะยาวน้ีคาดวา่ระบบโครงสร้างพื้นฐานของจงัหวดั
กาญจนบุรีมีความมัน่คง มีศกัยภาพ และความพร้อมในการรองรับกิจกรรมการพฒันาทางด้าน
เศรษฐกิจ เน่ืองจากมีระบบสาธารณูปโภคท่ีครบครันและสะดวกสบายมากกว่าในระยะเร่ิมต้น 
นอกจากน้ียงัมีระบบคมนาคมขนส่งท่ีสะดวกรวดเร็ว ระบบไฟฟ้า/ประปา/ส่ือสารโทรคมนาคม/

แหล่งพลังงานเช้ือเพลิง ท่ีได้รับการพฒันาและยกระดับการให้บริการแก่ประชาชน สถาน
ประกอบการ และท่ีพกัอาศยั ทั้งน้ีระบบสาธารณูปโภคต่างๆอาจท าให้เกิดการจา้งงานในทางออ้ม
ต่ออาชีพต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบสาธารณูปโภคนั้นๆ เช่น การจา้งงานในการซ่อมบ ารุงด้าน
ระบบไฟฟ้า การจา้งงานในการปรับปรุงและซ่อมแซมเร่ืองเส้นทางการคมนาคม เป็นตน้ ซ่ึงท าให้
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ประชาชนในพื้นท่ีไดรั้บประโยชน์มากยิ่งข้ึนและท าให้สภาพทางเศรษฐกิจของจงัหวดักาญจนบุรีมี
เสถียรภาพมากยิง่ข้ึน 

ระดบัผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบั
การพฒันาระบบสาธารณูปโภค ทั้งเร่ืองการพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง การพฒันาระบบไฟฟ้า 
การพฒันาระบบประปา การพฒันาระบบส่ือสารโทรคมนาคม และการพฒันาดา้นแหล่งพลงังาน/
เช้ือเพลิง คือ ผลกระทบเชิงบวกระดบัมาก (+3) 

4.6.3.2   ดา้นสังคม 

การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมของทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ซ่ึงใช้เกณฑ์ (Criteria) ในด้านสังคม ประกอบด้วย การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต/
วฒันธรรมการด ารงชีวิต การเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชน และการมีส่วนร่วมและการ
กระจายอ านาจ โดยใชก้ารรวบรวม วเิคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ขอ้มูล
จากการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ (Interview) ผูแ้ทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผูน้ าชุมชนและประชาชน 
และขอ้มูลจากการสังเกตการณ์ ผลการประเมินทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ี 3 มีดงัน้ี 

1) การเปล่ียนแปลงวถีิชีวติ/วฒันธรรมการด ารงชีวติ 

ผลกระทบเชิงบวก 

จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 อาจส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
การเปล่ียนแปลงวถีิชีวติ /วฒันธรรมการด ารงชีวิต โดยโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 ท่ี
ส่งผลชดัเจน คือ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานสังคมมัน่คง 
และยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือขบัเคล่ือนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างย ัง่ยืน ซ่ึง
ประกอบดว้ยโครงการต่างๆ เช่น โครงการยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการท่องเท่ียว โครงการ
ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหวา่งเมืองสายบางใหญ่-บา้นโป่ง-กาญจนบุรี ระยะทาง 98 กิโลเมตร เป็น
ตน้ โดยโครงเหล่าน้ีมีผลกระทบเชิงบวกต่อวิถีชีวิตประจ าวนัหรือการด ารงชีวิตประจ าวนัอย่าง
ชดัเจน เน่ืองจากความเจริญเติบโตของเมืองอนัเน่ืองมาจากการพฒันาทางเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดการ
ยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชนในสังคมใหดี้ยิง่ข้ึน ประชาชนมีความสะดวกสบายมากข้ึน จาก
วิถีชีวิตแบบเดิมท่ีเดินทางดว้ยการเดินหรือใช้ยานพาหนะขนาดเล็ก สามารถเปล่ียนแปลงไปเป็น
การคมนาคมท่ีทนัสมยั เดินทางสะดวก สามารถเช่ือมต่อกบัพื้นท่ีต่างๆไดส้ะดวกมากยิ่งข้ึน การ
พฒันาดงักล่าวอาจมีผลไปถึงวฒันธรรมและประเพณีดั้งเดิม อาจท าให้เกิดการแลกเปล่ียนวิถีชีวิต 
และแลกเปล่ียนทศันคติหรือแนวคิดในเชิงของการพฒันา ในส่วนโครงการริเร่ิมด าเนินกิจกรรม
หน่วยงานชายแดนระหวา่งประเทศร่วมกนั (Co-Operation Border Management) เป็นส่วนส าคญัใน
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การควบคุมการเปล่ียนแปลงวถีิชีวติในทางลบ ทั้งในเร่ืองความขดัแยง้ หรือการเปล่ียนแปลงวิถีการ
ด ารงชีวิต เน่ืองจากแรงงานต่างด้าวท่ีเขา้มาคา้ขายในพื้นท่ี จ.กาญจนบุรีได้รับการควบคุมและมี
ระเบียบในการปฏิบติัท่ีชดัเจน โครงการสร้างผูป้ระกอบการ SMEs ใหม่ในพื้นท่ีสามารถช่วยให้
ประชาชนมีโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพได้ง่ายข้ึน นอกจากน้ีการท่ีพื้นท่ีชายแดนจงัหวดั
กาญจนบุรีไดรั้บการพฒันาไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ซ่ึงท าให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรและ
วถีิชีวติท่ีตนเองมีอยูเ่กิดเป็นความสามคัคี มีความร่วมมือร่วมใจกนัในการอนุรักษท์รัพยากรหรือวิถี
ชีวติดงักล่าวใหค้งอยูต่่อไป 

ระดบัผลกระทบเชิงบวกท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต/
วฒันธรรมการด ารงชีวิตมี ทั้ งเร่ืองการเปล่ียนแปลงด้านวฒันธรรมการบริโภคอาหาร และการ
เปล่ียนแปลงต่อความสามคัคีหรือความขดัแยง้ของชุมชน มีผลกระทบเชิงบวก คือ ระดบัปานกลาง 
(+2) 

ผลกระทบเชิงลบ 

จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต /วฒันธรรมการด ารงชีวิต ท่ีเด่นชัดของจังหวดักาญจนบุรี ซ่ึงได้แก่ 
โครงการยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการท่องเท่ียว โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมืองสายบางใหญ่-บา้นโป่ง-กาญจนบุรี ระยะทาง 98 กิโลเมตร เป็นตน้ ซ่ึงโครงการเหล่าน้ีส่งผลให้
มีการเคล่ือนยา้ยประชาชนเขา้มาในพื้นท่ีมากข้ึน ทั้งในส่วนท่ีเป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคครัวเรือนท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐานเพิ่มข้ึน ซ่ึงรวมถึงผูป้ระกอบการธุรกิจ จากการพฒันาและความ
เจริญท่ีเขา้มา ความสะดวกในการคมนาคม ความเป็นเสรีในทางธุรกิจ และนกัท่องเท่ียวท่ีสามารถ
เดินทางเขา้ออกพื้นท่ี จ.กาญจนบุรี ไดส้ะดวกมากยิ่งข้ึน ส่งผลให้ชุมชนนั้นๆกลายเป็นสังคมแบบ
เปิดมีการติดต่อเช่ือมโยงกบัสังคมภายนอกอยา่งสะดวกสบายมากยิง่ข้ึนและส่งผลต่อเน่ืองให้ชุมชน
ไดรั้บอิทธิพลการส่งผ่านและแลกเปล่ียนวฒันธรรมท่ีหลากหลายมากข้ึนโดยเฉพาะอิทธิพลท่ีมา
จากการพฒันาการท่องเท่ียว ซ่ึงจงัหวดักาญจนบุรีมีศกัยภาพในเร่ืองสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก 
อาทิ เช่น แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และทางวฒันธรรม หาก
ไดรั้บอิทธิพลจากกิจกรรมการท่องเท่ียวมากข้ึนอยา่งขาดความระมดัระวงัโดยท่ีทางชุมชนไม่มีการ
กลัน่กรองและขาดความรู้ความเขา้ใจท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการส่งผา่นและแลกเปล่ียนวฒันธรรม อาจรับ
วฒันธรรมใหม่ๆมาโดยไม่รู้ตวัหรืออาจรับมาโดยไม่เจตนา ท าให้การเกิดการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตท่ี
มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม  
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เม่ือมีความเช่ือสมยัใหม่เข้ามาพร้อมกับคนรุ่นใหม่หมดความเช่ือถือใน
ความรู้ ความสามารถของคนรุ่นเก่า เน่ืองจากไดเ้รียนรู้รูปแบบสังคมและการใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ 
พร้อมกบัรับเอาความทนัสมยัจากสังคมภายนอกเขา้มาในชุมชนมากยิ่งข้ึน จึงอาจท าให้หมดความ
เล่ือมใส และหมดความเช่ือถือในส่ิงท่ีเป็นจารีตและประเพณีของทอ้งถ่ินท่ีเคยมีบทบาทในการสร้าง
และควบคุมความสัมพนัธ์ทางสังคม ซ่ึงอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ข้ึนโดยเฉพาะในบางแห่งท่ีมี
ประชาชนกลุ่มใหม่เขา้มาตั้งถ่ินฐานมากข้ึน ท่ีอาจน าไปสู่ความขดัแยง้ทั้งขดัแยง้ภายในชุมชน และ
ขดัแยง้ระหว่างชุมชนได ้โดยเฉพาะกรณีความขดัแยง้จากบุคคลต่างถ่ินท่ีเขา้ไปอยู่อาศยัในชุมชน
หรือเขา้ไปท ากิจกรรมต่างๆ ในชุมชนเพิ่มมากข้ึน ในดา้นวฒันธรรมความเป็นอยู่แบบเครือญาติ
พึ่งพากันแบบญาติพี่น้องอย่างสงบสุข มีกิจกรรม มีพื้นท่ีสาธารณะ มีประเพณีและวฒันธรรม
ร่วมกนั ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีอาจเปล่ียนแปลงไปจากท่ีเคยเป็นและลดระดบัความเขม้ขน้ลง จากความเจริญ
และจ านวนประชากรต่างถ่ินท่ีผา่นเขา้มาจากการพฒันาในพื้นท่ี 

ระดับผลกระทบเชิงลบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต/
วฒันธรรมการด ารงชีวิตมี ทั้ งเร่ืองการเปล่ียนแปลงด้านวฒันธรรมการบริโภคอาหาร และการ
เปล่ียนแปลงต่อความสามคัคีหรือความขดัแยง้ของชุมชน มีผลกระทบเชิงลบ คือ ระดบัปานกลาง     
(-2) 

ผลกระทบสะสม 

ผลกระทบสะสมระยะสั้น ( -  ปี) ผลกระทบสะสมระยะสั้นท่ีเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต/วฒันธรรมการด ารงชีวิต จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 

การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่จากท่ีเคยเป็นอยู่แบบเรียบง่ายและมีการพึ่งพาอาศยักนัแบบ
ญาติพี่น้อง เปล่ียนเป็นสังคมท่ีมีการแข่งขันทางธุรกิจมากยิ่งข้ึน ท าให้เกิดเปล่ียนแปลงทาง
วฒันธรรมจากท่ีเคยเป็นอยู ่และมีการลดระดบัความเขม้ขน้ลง  ความเจริญและจ านวนประชากรต่าง
ถ่ินท่ีผา่นเขา้มาจากการพฒันาในพื้นท่ีส่งผลต่อเน่ืองใหเ้กิดการแยง่ชิงการใชท้รัพยากรในพื้นท่ี และ
ส่งผลต่อวถีิชีวติชุมชนแบบดั้งเดิมซ่ึงเกิดข้ึนอยา่งค่อยเป็นค่อยไป ในส่วนผลกระทบสะสมเชิงบวก 
คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมให้ดียิ่ง ข้ึน ท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกสบายมากข้ึน เกิดโอกาสในการแลกเปล่ียนวิถีชีวิต และแลกเปล่ียนทศันคติหรือแนวคิดใน
เชิงของการพฒันา มีโอกาสเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมของชุมชนใหเ้ป็นท่ีรู้จกัจากสาธารณชนถึงความ
เป็นเอกลักษณ์วฒันธรรมพื้นเมืองของจังหวดักาญจนบุรี ส่งผลดีในการช่วยเพิ่มช่องทางการ
จ าหน่ายสินคา้ท่ีมาจากทรัพยากรและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมากข้ึน 
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ระดับผลกระทบสะสมระยะสั้ น ( -  ปี) ท่ีคาดว่า จะเกิดข้ึนกับการ
เปล่ียนแปลงวถีิชีวติ/วฒันธรรมการด ารงชีวิตมี ทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงดา้นวฒันธรรมการบริโภค
อาหาร และการเปล่ียนแปลงต่อความสามคัคีหรือความขดัแยง้ของชุมชน คือ  ผลกระทบเชิงบวก
ระดบันอ้ย (+1) 

ผลกระทบสะสมระยะยาว (  ปีข้ึนไป) ผลกระทบสะสมระยะยาวท่ีเกิด
ข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงวถีิชีวติ/วฒันธรรมการด ารงชีวิต ในเร่ืองวฒันธรรมความเป็นอยู ่สังคมแบบ
ดั้งเดิมอาจเปล่ียนแปลงไปตามวฒันธรรมของประชาชนต่างถ่ินท่ีเข้ามาในพื้นท่ี ซ่ึงอาจได้รับ
อิทธิพลมาจากประชาชนในประเทศเพ่ือนบา้นท่ีเขา้มาประกอบอาชีพ และกลุ่มของนกัท่องเท่ียวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ เช่น วฒันธรรมดั้งเดิมของชาวจงัหวดักาญจนบุรีท่ีประชาชนมีความ
เป็นอยู่ท่ีเรียบง่าย ยึดมัน่ในวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามตามบรรพบุรุษ และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
อาจมีการเปล่ียนแปลงไปเป็นวฒันธรรมสมยัใหม่ โดยเฉพาะวฒันธรรมดั้งเดิมท่ีเคยมีบทบาทใน
การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชน ประเพณีท่ีเคยยึดถือปฏิบติักนัมา พิธีกรรมต่างๆ อาหาร
ประจ าทอ้งถ่ิน ทรัพยากรท่ีมีคุณค่าหรือความสัมพนัธ์ฉันเครือญาติอาจเลือนหายไป หากไม่มีการ
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ส่ิงท่ีดีงามจากอดีตอาจน าไปสู่การเปล่ียนแปลงในระยะยาว คือ สังคมดั้งเดิม
เปล่ียนเป็นสังคมสมยัใหม่มีวถีิชีวติท่ีเปล่ียนแปลงไปจากอดีต มีค่านิยมท่ีเปล่ียนไป วฒันธรรม/ส่ิงท่ี
ดีงามต่างๆท่ีเคยมีอาจถูกลบหายไปหรือแทนท่ีดว้ยวฒันธรรม/ส่ิงใหม่ๆท่ีรับเขา้มาในพื้นท่ี ซ่ึงอาจ
ใชร้ะยะเวลาในการเปล่ียนแปลงท่ีค่อนขา้งยาวนานและมีการเปล่ียนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปตาม
ยคุสมยั 

ระดบัผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต/วฒันธรรมการด ารงชีวิตมี ทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงดา้นวฒันธรรมการ
บริโภคอาหาร และการเปล่ียนแปลงต่อความสามคัคีหรือความขดัแยง้ของชุมชน คือ ผลกระทบเชิง
ลบระดบันอ้ย (-1) 

2)  การเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวติของประชาชน 

ผลกระทบเชิงบวก 

จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 อาจส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
การเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยส่วนใหญ่มาจากโครงการพฒันาระบบ City 

Logistics  เน่ืองจากโครงการดงักล่าว ช่วยพฒันาศูนยโ์ลจิสติกส์อ านวยความสะดวกการขนส่งผา่น
แดน เขตการคา้ปลอดภาษี ส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรมเกษตร ในขณะเดียวกนัสามารถ
ควบคุมส่ิงผิดกฎหมายท่ีลกัลอบน าเขา้และขนส่งผา่นจากประเทศเพื่อนบา้นเพื่อสร้างสมดุลในมิติ
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ดา้นความมัน่คงของพื้นท่ีและป้องกนัส่ิงผดิกฎหมายท่ีลกัลอบน าเขา้จากประเทศเพื่อน การยกระดบั
คุณภาพและมาตรฐานการท่องเท่ียว ช่วยให้การจดัการท่องเท่ียวของ จ.กาญจนบุรี เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ส่งผลดีต่อชุมชนในเร่ืองความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น โครงการ
ต่างๆ เช่น โครงการขยายทางหลวงหมายเลข  เป็น  ช่องทางจราจร ช่วงกม. +  ถึง กม.

+  โครงการบริหารจดัการน ้ าเสียและขยะ พื้นท่ี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี อาจส่งผลให้คุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดียิ่งข้ึน มีความสะดวกสบาย มีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี และมีทรัพยากรท่ี
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตอย่างเพียงพอ เช่น ทรัพยากรน ้ า การคมนาคมขนส่ง เป็นตน้ นอกจากน้ี
โครงการของจังหวัดกาญจนบุรีท่ี เน้นในเร่ืองคุณภาพชีวิตของประชาชนสามารถสร้าง
สภาพแวดลอ้มท่ีดีและพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น รวมทั้งระบบเศรษฐกิจในพื้นท่ีให้มี
ความเจริญมากยิง่ข้ึนและท าใหคุ้ณภาพชีวติของประชาชนดียิง่ข้ึน 

ระดบัผลกระทบเชิงบวกท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิต
ของประชาชนทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงด้านการศึกษา การเปล่ียนแปลงด้านสาธารณสุข ความ
หนาแน่นของประชากร และการเปล่ียนแปลงดา้นความปลอดภยั มีผลกระทบเชิงบวก คือ ระดบั
มาก (+3) 

ผลกระทบเชิงลบ 

จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
การเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยส่วนใหญ่มาจากการเสริมสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานสังคมมัน่คง เน่ืองจากภายใตยุ้ทธศาสตร์ดงักล่าว มีโครงการท่ีเน้นพฒันา
และขยายความเติบโตทางธุรกิจในพื้นท่ีซ่ึงเป็นเขตชายแดน ท าให้พื้นท่ีเป้าหมายของการพฒันาใน
ดา้นโครงสร้างพื้นฐานมีความเจริญเขา้มาในพื้นท่ีเพิ่มมากข้ึน การพฒันาในแง่ของการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในพื้นท่ี จ.กาญจนบุรีส่งผลใหเ้กิดการอพยพยา้ยถ่ินฐานใหเ้ขา้ใกลพ้ื้นท่ีท่ีมีการพฒันามาก
ข้ึน มีประชากรต่างถ่ินเคล่ือนยา้ยเขา้ออกมากข้ึน เส่ียงต่อการเกิดภาวะความแออดัของประชากรใน
พื้นท่ี การมีประชากรแฝงเขา้มาในพื้นท่ีในลกัษณะเขา้-ออกอย่างต่อเน่ืองอาจส่งผลต่อเร่ือความ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น ท่ีน าไปสู่การแยง่ชิงทรัพยากร ปัญหาอาชญากรรม ท่ีอาจน าไปสู่การ
สูญเสียชีวติและทรัพยสิ์น ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นผลกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิตความเป็นอยูภ่ายในชุมชน  
ท่ีอาจท าให้เกิดความไม่สงบในพื้นท่ีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โครงการพฒันาแนวคิดและวิธีปฏิบติัเกษตร
เชิงพาณิชย์ (Agri-Commercialization) หากไม่มีการบริหารจัดการท่ีดีอาจท าให้พืชผลทางการ
เกษตรท่ีเป็นผลผลิตดั้งเดิมของชุมชนเปล่ียนแปลงไป ผลผลิตทางการเกษตรอาจเปล่ียนแปลงไป
เป็นระบบอุตสาหกรรมเกษตรมากยิ่งข้ึน น าไปสู่การพฒันาอย่างสุดโต่ง  ท่ีมีการผลิตเพ่ือเน้น
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ปริมาณมากกวา่คุณภาพของผลผลิต  นอกจากน้ีการพฒันาดงักล่าว อาจชกัจูงใหค้นรุ่นใหม่ในสังคม
ให้ความส าคญักบัวตัถุนิยมและความเป็นปัจเจกบุคคลมากข้ึน ท าให้ยากแก่การควบคุมเกิดกลุ่ม
อาชีพกลุ่มผลประโยชน์ท่ีหลากหลาย จนกลายมาเป็นความขดัแยง้ในสังคมเพิ่มมากข้ึนและท าให้
เกิดความวุน่วายในสังคม 

ระดบัผลกระทบเชิงลบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิต
ของประชาชนทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงด้านการศึกษา การเปล่ียนแปลงด้านสาธารณสุข ความ
หนาแน่นของประชากร และการเปล่ียนแปลงดา้นความปลอดภยั มีผลกระทบเชิงลบ คือ ระดบัปาน
กลาง (-2)  

ผลกระทบสะสม 

ผลกระทบสะสมระยะสั้น (1-5 ปี) ผลกระทบสะสมระยะสั้นท่ีเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชนในจงัหวดักาญจนบุรี จากโครงการของทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนและมีโอกาส
กลายเป็นผลกระทบสะสมในเชิงลบไดห้ากไม่ไดรั้บการบริหารจดัการท่ีดี โดยผลกระทบเชิงบวก 
คือ อาจท าให้เกิดการพฒันาในด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดียิ่งข้ึน เช่น
ส่ิงจ าเป็นพื้นฐาน(Infrastructures) การสร้างอาชีพ และการสร้างรายได้ เป็นตน้ แต่ในทางตรงกนั
ขา้มอาจก่อให้เกิดปัญหาความหนาแน่นของประชากร ท าให้เกิดปัญหาดา้นคุณภาพชีวิตและสภาพ
ความเป็นอยู่ เช่นโครงการเจรจาแลกเปล่ียนสิทธิจราจรระหว่างไทย-เมียนมาร์ โครงการส่งเสริม
กระชับความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัประเทศเพื่อนบา้น กาญจนบุรี-ทวาย ท่ีอาจท าให้มีจ  านวน
ประชากรหนาแน่นข้ึนในบางพื้นท่ี ซ่ึงเป็นผลมาจากการคมนาคมท่ีสะดวกข้ึนและการเกิดกลุ่ม
ธุรกิจและผู ้ประกอบการรายใหม่ในบางพื้นท่ี มีความเส่ียงต่อการเกิดโรคระบาด และการ
แพร่กระจายของโรคท่ีมาจากต่างถ่ิน ส่งผลต่อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นจากโรคระบาด
และประชากรต่างถ่ินท่ีเขา้มาในพื้นท่ี และจ านวนประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึนยอ่มท าให้เกิดการแยง่ชิง
ทรัพยากรต่างๆ ซ่ึงอาจน าไปสู่การขดัแยง้ในระยะยาวได ้

ระดับผลกระทบสะสมระยะสั้ น (1-5 ปี) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการ
เปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงดา้นการศึกษา การเปล่ียนแปลง
ด้านสาธารณสุข ความหนาแน่นของประชากร และการเปล่ียนแปลงด้านความปลอดภัย คือ 
ผลกระทบเชิงลบระดบันอ้ย (-1) 

ผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปี ข้ึนไป) ผลกระทบสะสมระยะยาวท่ี
เกิดข้ึนกับการเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชนในจงัหวดักาญจนบุรี จากโครงการของ
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ทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ี 3 ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นคุณภาพชีวติของประชาชนและมี
โอกาสกลายเป็นผลกระทบสะสมระยะยาวได้ เช่น ความหนาแน่นของประชากร หากไม่มีการ
บริหารจดัการท่ีดีอาจท าให้พื้นท่ีพฒันาดงักล่าวมีความแออดัมากข้ึน ส่งผลต่อเน่ืองไปถึงความ
เพียงพอของเจา้หนา้ท่ีและการไดรั้บบริการทางสาธารณสุข การมีประชาชนต่างถ่ินหลัง่ไหลเขา้มา
ในชุมชนเพิ่มข้ึน ท าให้มีจ  านวนประชากรมากข้ึนจนเกิดความแออดัและอาจเกิดการแพร่ระบาด
ของโรคขา้มแดนท่ีมาจากประชาชนต่างถ่ินหรือแรงงานต่างดา้วท่ีได้มีความแตกต่างกนัในเร่ือง
ภูมิคุม้กนัโรคในแต่ละพื้นท่ี การพฒันาสาธารณูปโภคและบริการทางสังคมอาจไม่พอเพียงกบัความ
ตอ้งการของประชาชน เกิดปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรและปัญหาอ่ืนๆตามมา จากโครงการจดั
ระเบียบการเคล่ือนและพ านักของแรงงานต่างด้าวท่ีให้แรงงานท่ีเขา้มาท างานในฝ่ังประเทศไทย
เดินทางไปกลบัในภูมิล าเนาของตน อาจเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุและปัญหาอาชญากรรมในพื้นท่ี 
ส่งผลต่อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ซ่ึงอาจส่งผลกระทบระยะยาว คือ คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนท่ีลดลงทั้งทางดา้นสุขภาพร่างกาย และจิตใจ ประชากรแฝงอาจกลายเป็นกลุ่มคนส่วน
ใหญ่ท่ีมีบทบาทส าคญัในสังคมมากข้ึน แต่ทั้งน้ีหากมีการบริหารจดัการท่ีดีผลกระทบสะสมในเชิง
บวกท่ีเกิดข้ึนสามารถส่งเสริมใหชี้วติความเป็นอยูข่องประชาชนมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน มีส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีเหมาะสม และมีระบบสาธารณูปโภคท่ีครบครัน ซ่ึงเป็นผลมาจากการพฒันาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ การส่งเสริมการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ และการเพิ่มช่องทางการหารายได้ใหม่ๆ 
รวมถึงการเขา้มาของเทคโนโลยีและความเจริญ ซ่ึงท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีถูก
ยกระดบัข้ึน 

ระดบัผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ งเ ร่ืองการเปล่ียนแปลงด้านการศึกษา การ
เปล่ียนแปลงด้านสาธารณสุข ความหนาแน่นของประชากร และการเปล่ียนแปลงด้านความ
ปลอดภยั คือ ผลกระทบเชิงลบระดบัปานกลาง (-2)  

3)   การมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจ 

ผลกระทบเชิงบวก  
จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 อาจส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ

การมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจของจงัหวดักาญจนบุรี มียุทธศาสตร์ท่ีเนน้การจดัระเบียบการ
บริหาร และการด าเนินการโดยมีการกระจายอ านาจให้กบัผูอ้  านาจในการตดัสินใจด าเนินการใน
ดา้นต่างๆ เช่น โครงการตรวจอนุมติัผูป้ระกอบการขา้มแดน AEO ของเขตเศรษฐกิจพิเศษซ่ึงมีความ
รวดเร็ว และไม่เกิดความซบัซ้อน สามารถเป็นแรงจูงใจให้นกัลงทุนเขา้มาลงทุนไดเ้ป็นอยา่งดี ใน
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เร่ืองการใช้ทรัพยากรในการบริหารทั้ ง บุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม อาจมีการวางแผนการด าเนินการการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุม้ค่าในทุกๆด้าน มี
แนวทางในการใช้ทรัพยากรท่ีชัดเจนส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ระดับผลกระทบเชิงบวกท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการมีส่วนร่วมและการ
กระจายอ านาจทั้งเร่ืองการกระจายอ านาจและการใชท้รัพยากรในการบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ มี
ผลกระทบเชิงบวก คือ ระดบัปานกลาง (+2) 

ผลกระทบเชิงลบ 

จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
การมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจของประชาชนในจงัหวดักาญจนบุรี ในเร่ืองการกระจาย
อ านาจผลกระทบเชิงลบท่ีอาจเกิดข้ึนเป็นลกัษณะการรวมอ านาจให้กบัผูท่ี้มีอ านาจในการตดัสินใจ 
และสามารถด าเนินการในดา้นต่างๆของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึงอาจเกิดการเอ้ือประโยชน์ต่อฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึงจนมากเกินไป เกิดความไม่เป็นธรรมและเกิดความขดัแยง้ในการบริหารจดัการ ในเร่ืองการ
ใชท้รัพยากรในการบริหารจดัการอาจเกิดผลกระทบเชิงลบในลกัษณะการเอ้ือประโยชน์ให้กบัฝ่าย
ใดฝ่ายหน่ึง เช่น การคดัเลือกผูป้ฏิบติังาน หรือการใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
ส่งผลให้เกิดปัญหาความขดัแยง้หรือเกิดการต่อตา้นจากประชาชนในพื้นท่ี และน าไปสู่ความไม่
สงบท่ีอาจเกิดข้ึนในพื้นท่ีได ้

ระดบัผลกระทบเชิงลบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการมีส่วนร่วมและการกระจาย
อ านาจทั้ งเร่ืองการกระจายอ านาจและการใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ผลกระทบเชิงลบ คือ ระดบัปานกลาง (-2) 

ผลกระทบสะสม 

ผลกระทบสะสมระยะสั้น (1-5 ปี) ผลกระทบสะสมระยะสั้นท่ีเกิดข้ึนกบั
การมีส่วนร่วมกบัการกระจายอ านาจ จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 กล่าวถึง
ผลกระทบเชิงบวกท่ีมีลกัษณะการบริหารจดัการท่ีรวดเร็ว มีความสะดวกต่อนกัลงทุนซ่ึงสามารถ
เป็นส่ิงจูงใจให้นักลงทุนเขา้มาลงทุนในพื้นท่ีได้มากข้ึนจากกระบวนการท่ีไม่ซับซ้อน แต่ทั้งน้ี
ผลกระทบเชิงลบท่ีอาจเกิดข้ึนเป็นลกัษณะของการใช้อ านาจในทางท่ีผิด อาจมีการเอ้ือประโยชน์
ให้กบัฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจนมากเกินไปท าให้เกิดความขดัแยง้ในพื้นท่ีทั้งในเร่ืองการกระจายอ านาจ
และการใชท้รัพยาการในกาบริหารจดัการ ซ่ึงผลกระทบสะสมระยะสั้นอาจยงัไม่มีความรุนแรงมาก
นกัเน่ืองจากเป็นช่วงเร่ิมตน้ด าเนินการ ซ่ึงระบบต่างๆอาจยงัไม่พร้อม การรวมกลุ่มในพื้นท่ียงัคง
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เป็นไปตามปกติ ยงัไม่มีกลุ่มท่ีมีอิทธิพลในพื้นท่ีเกิดข้ึนมากนกั จึงท าให้การกระจายอ านาจและการ
บริหารจดัการยงัคงด าเนินไปไดต้ามปกติ  ทั้งน้ีในแผนพฒันาจงัหวดักาญจนบุรี 4 ปีมีการส่งเสริม
สนบัสนุนในเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษแ์ละพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดั
กาญจนบุรีใหดี้ยิง่ข้ึน ดงันั้นผลกระทบสะสมระยะสั้นในเร่ืองการมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจ
จึงมีแนวโนม้เป็นไปในทิศทางท่ีดีและเป็นประโยชน์ต่อพื้นท่ีในอนาคต 

ระดบัผลกระทบสะสมระยะสั้น (1-5 ปี) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัการมีส่วน
ร่วมและการกระจายอ านาจทั้งเร่ืองการกระจายอ านาจและการใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพ คือ ผลกระทบเชิงบวกระดบันอ้ย (+1)  

ผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปี ข้ึนไป) ผลกระทบสะสมระยะยาวท่ี
เกิดข้ึนกบัการมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจ  จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 อาจ
มีการสร้างอ านาจของกลุ่มบุคคลหรืองคก์รท่ีสามารถควบคุมการด าเนินการ การตดัสินใจ หรือการ
ใชท้รัพยากรในพื้นท่ีได ้ซ่ึงมาจากการกระจายอ านาจจากส่วนกลางให้พื้นท่ีมีอ านาจในการบริหาร
จดัการตนเอง อาจก่อใหเ้กิดการเอ้ือประโยชน์ให้กบัพวกพอ้งของตนในการด าเนินกิจการต่างๆของ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ท าให้การกระจายอ านาจเกิดความไม่เป็นธรรมและอาจสร้างความขดัแยง้ให้
เกิดข้ึนในพื้นท่ีได ้รวมถึงการใชท้รัพยากรในการบริหารจดัการอาจถูกกลุ่มผูมี้อ  านาจในพื้นท่ีเขา้
ครอบครองและมีการใชท้รัพยากรท่ีไม่เหมาะสมเพื่อเอ้ือประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจนมากเกินไป 
ทั้งน้ีหากปัญหาดงักล่าวไม่ไดรั้บการจดัการแกไ้ขอาจเกิดปัญหาเร่ืองคอรัปชัน่ต่อไปในภายหนา้ 

ระดบัผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบั
การมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจทั้งเร่ืองการกระจายอ านาจและการใชท้รัพยากรในการบริหาร
อยา่งมีประสิทธิภาพ คือ ผลกระทบเชิงลบระดบัปานกลาง (-2) 

4.6.3.3   ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมของทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ซ่ึงใช้เกณฑ์ (Criteria) ในดา้นส่ิงแวดล้อม ประกอบดว้ย การเปล่ียนแปลงดา้น
ทรัพยากรน ้ า การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ การเปล่ียนแปลงดา้นธรณีวิทยา 
การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรดิน การเปล่ียนแปลงดา้นระบบนิเวศ การเปล่ียนแปลงดา้นขยะ และ
การเปล่ียนแปลงด้านสุนทรียะ โดยใช้การรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากการ
รวบรวมจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ขอ้มูลจากการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ (Interview) ผูแ้ทนจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ผูน้ าชุมชนและประชาชน และขอ้มูลจากการสังเกตการณ์ ผลการประเมินทางเลือกเชิง
ยทุธศาสตร์ท่ี 3 มีดงัน้ี 
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1) การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรน ้า 

ผลกระทบเชิงบวก 

จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 อาจส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากร โดยมีโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษแ์ละลดผลกระทบทางดา้น
ส่ิงแวดล้อม คือ โครงการพฒันาแนวทางอนุรักษ์และควบคุมผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม และ
โครงการบริหารจดัการน ้ าเสียและขยะ พื้นท่ี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โครงการทั้ง 2 โครงการน้ี
สามารถช่วยลดปัญหาดา้นมลพิษทางน ้ าและการใชท้รัพยากรน ้ าอยา่งคุม้ค่า รวมถึงโครงการต่างๆ
ของจงัหวดักาญจนบุรี เช่น โครงการบริหารจดัการน ้ าอ าเภอเมืองกาญจนบุรี โครงการสร้างอ่างเก็บ
น ้าล าตะเพินบนและระบบผนัน ้ าเช่ือมโยงไปยงัอ่างเก็บน ้ าห้วยเทียน-สระเก็บน ้ าหนองมะสังข ์เป็น
ตน้ ท่ีสามารถช่วยลดปัญหาในเร่ืองแหล่งน ้าท่ีใชใ้นการอุปโภค-บริโภคในจงัหวดักาญจนบุรี  

ระดับผลกระทบเชิงบวกท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการเปล่ียนแปลงด้าน
ทรัพยากรน ้า ทั้งเร่ืองปริมาณน ้าและคุณภาพน ้า มีผลกระทบเชิงบวก คือ ระดบัปานกลาง (+2) 

ผลกระทบเชิงลบ 

จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรน ้า ในเร่ืองปริมาณน ้าโดยโครงการส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
ระบบสาธารณูปโภคในพื้นท่ี เช่น การพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อท่ีอยูอ่าศยั การพฒันาสาธารณสุข/
โรงพยาบาล การก่อสร้างถนนทางหลวง และการก่อสร้างทางรถไฟ ซ่ึงรวมถึงโครงการของจงัหวดั
กาญจนบุรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบสาธารณูปโภค ผลกระทบเชิงลบในเร่ืองปริมาณน ้ าจาก
โครงการหรือกิจกรรมดงักล่าวมีการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินอาจท าให้กีดขวางเส้นทาง
น ้าและลดความสามารถในการซึมซบัน ้าซ่ึงในฤดูฝนมีโอกาสเกิดปัญหาน ้าท่วมในพื้นท่ีจากปริมาณ
น ้ าท่ีเพิ่มสูงข้ึนและอาจขาดแคลนน ้ าในฤดูแล้งท่ีมาจากความตอ้งการในการอุปโภค-บริโภคท่ี
เพิ่มข้ึน โดยปัจจุบนัปัญหาเร่ืองความขาดแคลนน ้ าในพื้นท่ียงัคงมีอยู่ ตวัอย่างเช่น ในพื้นท่ีบา้น
หนองสองตอนและบา้นหนองจอกในต าบลแก่งเส้ียน ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีตั้งของกิจกรรมหลกั 
(Core Business) ยงัคงประสบปัญหาในเร่ืองการขาดแคลนน ้าในการอุปโภค-บริโภค 

 ในเร่ืองคุณภาพน ้ าอาจมีการก่อให้เกิดการเพิ่มปริมาณน ้ าเสียในพื้นท่ี ซ่ึง
การก่อสร้างและขยายของโครงการอาจท าใหมี้น ้ าเสียเกิดข้ึนจากการพกัอาศยั การเขา้ใชบ้ริการของ
สถานพยาบาล การเขา้ใชบ้ริการของนกัท่องเท่ียวตามโรงแรม รีสอร์ท เรือแพ ท่ีอยูติ่ดแม่น ้ าและการ
ใชน้ ้าในช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง รวมทั้งการใชน้ ้ าในการท าการเกษตรกรรม ซ่ึงท าให้คุณภาพน ้ า
บริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง บริเวณพื้นท่ีเกษตรกรรม และบริเวณท่ีพกัอาศยัเกิดการเปล่ียนแปลงคุณสมบติั
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ได ้โดยดชันีช้ีวดัคุณภาพน ้ าท่ีอาจเกิดการเปล่ียนแปลง เช่น ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน ้ า (DO) 

ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย ์(BOD ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ มทั้งหมด (TCB) 
ความขุ่นของน ้ า และอาจเกิดการปนเป้ือนของเศษวสัดุและขยะจากการก่อสร้างลงไปในแหล่งน ้ า 
ซ่ึงท าใหคุ้ณภาพน ้าต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานและไม่สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในดา้นอ่ืนๆได ้

ระดับผลกระทบเชิงลบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการเปล่ียนแปลงด้าน
ทรัพยากรน ้า ทั้งเร่ืองปริมาณน ้าและคุณภาพน ้า มีผลกระทบเชิงลบ คือ ระดบัปานกลาง (-2) 

ผลกระทบสะสม 

ผลกระทบสะสมระยะสั้ น (1-5 ปี) ผลกระทบสะสมระยะสั้นท่ีเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรน ้ า จากผลกระทบเชิงบวกในเร่ืองทรัพยากรน ้ าท่ีมีโครงการพฒันา
แนวทางอนุรักษ์และควบคุมผลกระทบทางด้านส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงท าให้ลดปัญหาผลกระทบทั้งใน
เร่ืองปริมาณน ้าและละคุณภาพน ้าลงไดใ้นระดบัหน่ึง  ในส่วนผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดข้ึน เช่น ปัญหา
อุทกภยัในพื้นท่ีในช่วงฤดูฝนท่ีมีปริมาณน ้ามาก ปัญหาการขาดแคลนน ้ าท่ีใชใ้นการอุปโภค-บริโภค
ในช่วงฤดูแล้งท่ีมาจากความตอ้งการน ้ าท่ีเพิ่มมากข้ึน รวมถึงปัญหาคุณภาพน ้ าในพื้นท่ี จากการ
ปล่อยน ้าเสียของโรงงานอุตสาหกรรม บา้นเรือน และสถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท เรือแพ ท่ี
อยู่ติดแม่น ้ า รวมทั้งการก่อสร้างและขยายโครงการต่างๆท่ีส่งผลให้เกิดปัญหาน ้ าเสียในพื้นท่ีมาก
ยิง่ข้ึน  

ทั้งน้ีผลกระทบสะสมระยะสั้นอาจยงัไม่รุนแรงมากนักเน่ืองจากเป็นช่วง
เร่ิมตน้การด าเนินการกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งมีกิจกรรมบางประเภทท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณน ้ าและ
คุณภาพน ้ าก่อนมีโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 ดงันั้นปัญหาเร่ืองทรัพยากรน ้ าทั้งเร่ือง
ปริมาณน ้ าและคุณภาพน ้ ายงัคงเป็นปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มของพื้นท่ีท่ียงัไม่มีการบริหารจดัการท่ีดี
พอ หากมีโครงการจากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 อาจส่งผลกระทบในเชิงลบท่ีรุนแรงต่อ
ทรัพยากรน ้าในจงัหวดักาญจนบุรีมากยิง่ข้ึน 

ระดับผลกระทบสะสมระยะสั้ น (1-5 ปี) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการ
เปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรน ้ าทั้งเร่ืองปริมาณน ้ าและคุณภาพน ้ า คือ ผลกระทบเชิงลบระดบัปาน
กลาง (-2)  

ผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ผลกระทบสะสมระยะยาวท่ี
เกิดข้ึนกับการเปล่ียนแปลงด้านทรัพยากรน ้ า จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 

ผลกระทบสะสมระยะยาวมีความคลา้ยคลึงกนักบัผลกระทบสะสมระยะสั้น แต่อาจมีความรุนแรง
มากกว่าเล็กน้อย เน่ืองจากการบริหารจดัการท่ีอาจเกิดความไม่ต่อเน่ือง หรือขาดการควบคุม ดูแล 
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ติดตาม และตรวจสอบให้มีการด าเนินการตามปกติ ท าให้การด าเนินการเป็นไปอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลใหปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ทั้งในเร่ืองปริมาณน ้ าและคุณภาพ
น ้ า ซ่ึงอาจน าไปสู่ความขดัแยง้ในสังคมหรือการแย่งชิงทรัพยากรน ้ าในพื้นท่ีได ้ รวมถึงปัญหา
ทรัพยากรน ้ าท่ีสะสมมาก่อนมีโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 ท่ีเป็นปัญหาท่ีส าคญัหน่ึง
ของจงัหวดักาญจนบุรีท่ียงัไม่ไดรั้บการจดัการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ อาจก่อให้เกิดผลกระทบใน
เชิงลบท่ีรุนแรงต่อทรัพยากรน ้าในจงัหวดักาญจนบุรีไดใ้นอนาคต 

ระดบัผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรน ้ า ทั้งเร่ืองปริมาณน ้ าและคุณภาพน ้ า คือ ผลกระทบเชิงลบระดบั
ปานกลาง (-2) 

2) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ 

ผลกระทบเชิงบวก 

จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 อาจส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ โดยมีโครงการพฒันาแนวทางอนุรักษ์และ
ควบคุมผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ ทั้งเร่ืองของคุณภาพอากาศและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใน
ลกัษณะการเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคุม ซ่ึงช่วยให้ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในดา้นการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศลดนอ้ยลงได ้

ระดับผลกระทบเชิงบวกท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ ทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปล่ียนแปลงคุณภาพ
อากาศ มีผลกระทบเชิงบวก คือ ระดบันอ้ย (+1) 

ผลกระทบเชิงลบ 

จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ โดยมีท่ีมาจากโครงการต่างๆซ่ึงอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบในเชิงลบต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ จากกิจกรรมการขยาย
และก่อสร้างถนน การก่อสร้างทางรถไฟ  การปรับปรุงภูมิทศัน์และเสริมสร้างภาพลักษณ์การ
ท่องเท่ียว และการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีส่งผลกระทบในดา้นคุณภาพอากาศท่ี
เกิดจากการด าเนินการขณะก่อสร้างและการด าเนินการหลังจากเสร็จส้ินการก่อสร้างท่ีมีการ
ปลดปล่อยก๊าซมลพิษและฝุ่ นละอองออกสู่บรรยากาศ โดยประเภทของก๊าซมลพิษหรือสารมลพิษ
ทางอากาศข้ึนอยู่กบัประเภทของอุตสาหกรรมและเช้ือเพลิงท่ีใช้ในกระบวนการผลิตของสถาน
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ประกอบการนั้นๆ  ส่วนในด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปลดปล่อยก๊าซเรือน
ก ร ะ จ ก นั้ น กิ จ ก ร ร ม ดัง ก ล่ า ว อ า จ ส่ งผ ล ต่ อ ป ริ ม า ณ ก า ร ป ล่ อ ย ก๊ า ซ เ รื อ น ก ร ะ จ ก  เ ช่ น 
คาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ จากการก่อสร้างและจากการด าเนินการตามประเภท
และช้ือเพลิงท่ีใช้ของกิจกรรมนั้น รวมถึงผลกระทบในทางออ้มท่ีมาจากการจราจรท่ีหนาแน่นใน
พื้นท่ี จากการพฒันาระบบการคมนาคมขนส่งและการก่อสร้างถนนท่ีมีความสะดวกมาก ท าให้มี
การใชย้านพาหนะมากข้ึนและปลดปล่อยก๊าซมลพิษและก๊าซเรือนกระจกในปริมาณท่ีมากข้ึน 

ระดับผลกระทบเชิงลบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ ทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปล่ียนแปลงคุณภาพ
อากาศ มีผลกระทบเชิงลบ คือ ระดบัปานกลาง (-2) 

ผลกระทบสะสม 

ผลกระทบสะสมระยะสั้ น (1-5 ปี) ผลกระทบสะสมระยะสั้นท่ีเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 

ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ ทั้งในเร่ืองปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและคุณภาพของอากาศ ผลกระทบสะสมระยะสั้นอาจเกิดข้ึนจากการด าเนินการของโรงงาน
อุตสาหกรรมและสถานประกอบการต่างๆท่ีมีกระบวนการผลิตและใชเ้ช้ือเพลิงซ่ึงมีการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและสารมลพิษทางอากาศออกมาสู่บรรยากาศซ่ึงอาจประกอบดว้ย ฝุ่ นละออง ก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นตน้ ในส่วน
กิจกรรมการก่อสร้างถนน ทางรถไฟ หรือก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างต่างๆ อาจท าให้เกิดผลกระทบ
ทางออ้ม กล่าวคือ เม่ือมีการพฒันาเส้นทางคมนาคม การพฒันาเมืองท่ีดีข้ึนอาจท าให้เกิดปริมาณ
การจราจรท่ีมากข้ึน ซ่ึงยานพาหนะเป็นตวัการส าคญัในการปลดปล่อยสารมลพิษทางอากาศและ
ก๊าซเรือนกระจกและส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศและคุณภาพอากาศ 

ระดับผลกระทบสะสมระยะสั้ น (1-5 ปี) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ ทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
เปล่ียนแปลงคุณภาพอากาศ คือ ผลกระทบเชิงลบระดบัปานกลาง (-2)  

ผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ผลกระทบสะสมระยะยาวท่ี
เกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ มีความคลา้ยคลึงกนักบัผลกระทบ
ระยะสั้นกล่าวคือ ผลกระทบสะสมท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมต่างๆทั้งท่ีพกัอาศยั เขตอุตสาหกรรม การ
ก่อสร้างเส้นทางคมนาคมขนส่ง และการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกและคุณภาพอากาศ แต่ทั้งน้ีผลกระทบสะสมระยะยาวอาจส่งผลกระทบท่ี
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รุนแรงกวา่จากการสะสมมาเป็นระยะเวลายาวนาน สารมลพิษบางชนิดอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ไดเ้ช่น ฝุ่ นละออง ท่ีมีผลต่อระบบทางเดินหายใจ อีกทั้งสารมลพิษบางชนิดอาจเป็นสารตั้งตน้ให้
เกิดสารมลพิษชนิดใหม่ท าให้เกิดความรุนแรงมากยิ่งข้ึน สารมลพิษบางชนิดเป็นตวัการส าคญัท่ีท า
ให้เกิดสภาวะโลกร้อน เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงเกิดมาจากกระบวนการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง
จากการคมนาคมขนส่งและกระบวนการในโรงงานอุตสาหกรรมท าให้ปริมาณของก๊าซเรือนกระจก
เพิ่มมากข้ึนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้แต่ทั้งน้ีมีโครงการพฒันาแนวทางอนุรักษแ์ละควบคุมผลกระทบ
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงหากมีการบริหารจดัการท่ีสามารถลดผลกระทบดงักล่าวไดใ้นระดบัหน่ึง 

ระดบัผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ ทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การเปล่ียนแปลงคุณภาพอากาศ คือ ผลกระทบเชิงลบระดบัปานกลาง (-2) 

3) การเปล่ียนแปลงดา้นธรณีวทิยา 

ผลกระทบเชิงบวก 

จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 อาจส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
การเปล่ียนแปลงดา้นธรณีวิทยา ทั้งในเร่ืองโครงสร้างทางธรณีวิทยาและอุทกธรณี โดยโครงการท่ี
เกิดข้ึนจากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 คือ โครงการพฒันาแนวทางอนุรักษแ์ละควบคุมผลกระทบ
ทางด้านส่ิงแวดล้อม ซ่ึงส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการเปล่ียนแปลงดา้นธรณีวิทยาในลกัษณะการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างทางธรณีวิทยาและอุทกธรณีได้อย่างเหมาะสมและ
เกิดผลกระทบนอ้ยท่ีสุด  

ระดับผลกระทบเชิงบวกท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการเปล่ียนแปลงด้าน
ธรณีวิทยาทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อโครงสร้างทางธรณีวิทยาและการเปล่ียนแปลงอุทก
ธรณี มีผลกระทบเชิงบวก คือ ระดบันอ้ย (+1) 

ผลกระทบเชิงลบ 

จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
การเปล่ียนแปลงดา้นธรณีวิทยา  ในเร่ืองโครงสร้างทางธรณีวิทยาและอุทกธรณี โดยโครงการส่วน
ใหญ่เนน้การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน การพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการอยู่อาศยั และการพฒันา
อุตสาหกรรมซ่ึงไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางธรณีวิทยา เน่ืองจาก
กิจกรรมต่างๆ ไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างทางธรณีวิทยา มีเพียงการก่อสร้างบางประเภทท่ี
ตอ้งมีการตอกเสาเข็ม ในดา้นอุทกธรณีวิทยาโครงการจากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 อาจเกิดผล
กระทบเชิงลบจากการน าน ้ าใตดิ้นข้ึนมาใชใ้นกิจกรรมต่างๆ เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรม และการ
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ขุดเจาะน ้ าบาดาลเพ่ือใช้ในการอุปโภค-บริโภคของประชาชน หากมีการน าน ้ าใตดิ้นข้ึนมาใช้ใน
กิจกรรมต่างๆในปริมาณมากอาจเส่ียงต่อการเกิดแผน่ดินทรุดตวัได ้  ในภาพรวมผลกระทบเชิงลบ
ต่อการเปล่ียนแปลงดา้นธรณีวิทยาจากโครงการหรือกิจกรรมของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 มี
ผลกระทบท่ีไม่มากนกั 

ระดับผลกระทบเชิงลบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการเปล่ียนแปลงด้าน
ธรณีวิทยาทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อโครงสร้างทางธรณีวิทยาและการเปล่ียนแปลงอุทก
ธรณี มีผลกระทบเชิงลบ คือ ระดบันอ้ย (-1) 

ผลกระทบสะสม 

ผลกระทบสะสมระยะสั้น (1-5 ปี) ผลกระทบสะสมระยะสั้นท่ีเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงด้านธรณีวิทยา จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 ซ่ึงแทบไม่มี
ผลกระทบสะสมต่อการเปล่ียนแปลงดา้นธรณีวิทยา มีเพียงประเด็นท่ีตอ้งใหค้วามสนใจ คือ การ
ก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างหรือเขตอุตสาหกรรมในพื้นท่ีท่ีเส่ียงต่อการเกิดแผน่ดินไหว ทั้งน้ีอาจส่งผล
กระทบต่อคุณภาพน ้ าใตดิ้นและปริมาณน ้ าใตดิ้นจากการขุดเจาะน ้ าบาดาลหรือการปล่อยของเสีย
บางประเภทท่ีสามารถซึมลงไปสู่น ้ าใตดิ้นได ้รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางธรณีวิทยา
บา้งเพียงเล็กนอ้ยจากการขดุเจาะ ตอกเสาเขม็ เพ่ือขยายโครงการ 

ระดับผลกระทบสะสมระยะสั้ น(1-5 ปี) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการ
เปล่ียนแปลงดา้นธรณีวิทยาทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อโครงสร้างทางธรณีวิทยาและการ
เปล่ียนแปลงอุทกธรณี คือ ผลกระทบเชิงลบระดบันอ้ย (-1) 

ผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ผลกระทบสะสมระยะยาวท่ี
เกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้นธรณีวิทยา จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 มีความ
คล้ายคลึงกันกับผลกระทบสะสมระยะสั้ น คือ ในเร่ืองการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างหรือเขต
อุตสาหกรรมในพื้นท่ีท่ีเส่ียงต่อการเกิดแผน่ดินไหว และอาคารและระบบสาธารณูปโภคอาจส่งผล
กระทบต่อโครงสร้างทางธรณีวทิยา คุณภาพน ้าและปริมาณน ้าใตดิ้นบา้งเล็กนอ้ยตามระยะเวลา  

ระดบัผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงดา้นธรณีวิทยาทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อโครงสร้างทางธรณีวิทยาและ
การเปล่ียนแปลงอุทกธรณี คือ ผลกระทบเชิงลบระดบันอ้ย (-1)  

4) การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรดิน 

ผลกระทบเชิงบวก 
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จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 อาจส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
การเปล่ียนแปลงด้านทรัพยากรดิน คือ โครงการพฒันาแนวทางอนุรักษ์และควบคุมผลกระทบ
ทางด้านส่ิงแวดล้อมจะส่งผลกระทบเชิงบวกในการเปล่ียนแปลงด้านทรัพยากรดินในด้านความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน เน่ืองจากทรัพยากรดินส่วนใหญ่ในจงัหวดักาญจนบุรี มีลกัษณะดินเป็นกลาง
และเป็นด่างอ่อนๆเหมาะแก่การท าการเกษตรกรรม จึงเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชไร่ท่ีส าคญัของ
ประเทศเช่น ออ้ย ขา้วโพด มนัส าปะหลงั และสับปะรด ส่วนในบริเวณท่ีราบต ่าใชป้ลูกขา้วแต่มีเน้ือ
ท่ีไม่มากนกั ดงันั้นโครงการดงักล่าวสามารถช่วยให้มีการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรดินไดอ้ยา่ง
เหมาะสม รวมถึงเป็นการเฝ้าระวงัและป้องกนัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัทรัพยากรดินในพื้นท่ี 

ระดับผลกระทบเชิงบวกท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการเปล่ียนแปลงด้าน
ทรัพยากรดินทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงความอุดมสมบูรณ์ของดินและการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อ
การชะลา้งพงัทลายของดิน มีผลกระทบเชิงบวก คือ  ระดบันอ้ย (+1) 

ผลกระทบเชิงลบ 

จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 อาจส่งผลกระทบเชิงลบกบั
การเปล่ียนแปลงทรัพยากรดิน คือ โครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ เช่น การก่อสร้างถนน 
การก่อสร้างทางรถไฟ การก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์รวมทั้งการพฒันาดา้นอุตสาหกรรม กิจกรรม
เหล่าน้ีต้องมีการก่อสร้างและใช้ประโยชน์จากท่ีดินซ่ึงอาจมีการใช้ประโยชน์จากท่ีดินท่ีไม่
เหมาะสม ในเร่ืองความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นท่ีท่ีมีดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท า
การเกษตรอาจถูกน าไปใช้หรือถูกเปล่ียนไปเป็นพื้นท่ีก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์หรือก่อสร้างถนน 
ท าให้สูญเสียพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการท าการเกษตรกรรมส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรใน
พื้นท่ี ในเร่ืองการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดิน โครงการดงักล่าวตอ้งการการเปิดหนา้ดินและน าดิน
ไปปรับถมพื้นท่ีเพื่อท าถนน หรือก่อสร้างอาคาร ซ่ึงท าให้เส่ียงต่อการเกิดการชะลา้งพงัทลายของ
ดิน บริเวณท่ีมีการเปิดหนา้ดินหรือบริเวณใกลเ้คียง  

ระดับผลกระทบเชิงลบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการเปล่ียนแปลงด้าน
ทรัพยากรดินทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงความอุดมสมบูรณ์ของดินและการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อ
การชะลา้งพงัทลายของดิน มีผลกระทบเชิงลบ คือ ระดบัปานกลาง (-2) 

ผลกระทบสะสม 

ผลกระทบสะสมระยะสั้น (1-5 ปี) ผลกระทบสะสมระยะสั้นท่ีเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรดิน จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี  3 อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบท่ีเก่ียวกับการใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็นส่วนใหญ่ท าให้ดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ได้ถูก
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น าไปใช้ประโยชน์ท่ีไม่เหมาะสม และเป็นการเร่งท าให้เกิดการชะล้างพงัทลายของดินได้จาก
กิจกรรมท่ีตอ้งมีการเปิดหนา้ดินและน าดินไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ เช่น น าไปถมท่ี หรือน าไปใช้ใน
การก่อสร้างถนน และทางรถไฟ แต่ทั้งน้ีผลกระทบดงักล่าวอาจเกิดข้ึนในบางพื้นท่ีเท่านั้น 

ระดับผลกระทบสะสมระยะสั้ น(1-5 ปี) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการ
เปล่ียนแปลงด้านทรัพยากรดินทั้ งเร่ืองการเปล่ียนแปลงความอุดมสมบูรณ์ของดินและการ
เปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อการชะลา้งพงัทลายของดิน คือ ผลกระทบเชิงลบระดบันอ้ย (-1) 

ผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ผลกระทบสะสมระยะยาวท่ี
เกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรดิน จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 มีความ
คลา้ยคลึงกนักบัผลกระทบสะสมระยะสั้น แต่อาจมีการขยายส่ิงก่อสร้างหรือพื้นท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงบาง
กิจกรรมตอ้งมีการน าดินไปใชป้ระโยชน์ในการปรับถมท่ี และขุดหนา้ดินซ่ึงเป็นการเร่งการชะลา้ง
พงัทลายของดิน อีกทั้งยงัมีความเส่ียงต่อการเกิดดินถล่ม เน่ืองจากการใชป้ระโยชน์ท่ีไม่เหมาะสม
กบัลกัษณะของดินหรือมีการเปิดหน้าดินมาใช้เป็นเวลานาน รวมทั้งอาจท าให้ดินบริเวณนั้นขาด
ความอุดมสมบูรณ์ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมอ่ืนๆไม่ได้อีกต่อไป แต่ทั้ งน้ีมีกิจกรรมการพฒันา
แนวทางอนุรักษ์และควบคุมผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มจึงท าให้ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไม่รุนแรง
และสามารถป้องกนั แกไ้ขได ้

ระดบัผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงด้านทรัพยากรดินทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงความอุดมสมบูรณ์ของดินและการ
เปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อการชะลา้งพงัทลายของดิน คือ ผลกระทบเชิงลบระดบันอ้ย (-1) 

5) การเปล่ียนแปลงดา้นระบบนิเวศ 

ผลกระทบเชิงบวก 

จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 อาจส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
การเปล่ียนแปลงดา้นระบบนิเวศ ในเร่ืองระบบนิเวศน ้ าโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 ท่ี
ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อระบบนิเวศน ้า คือ การบริหารจดัการน ้าเสียและขยะ อ.เมือง และการพฒันา
แนวทางอนุรักษแ์ละควบคุมผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม หากมีการบริหารจดัการท่ีดีอาจท าให้
คุณภาพน ้ าและสภาพแวดล้อมในพื้นท่ีใกล้เคียงกับธรรมชาติ สัตว์หน้าดิน และสัตว์น ้ าท่ีอยู่ใน
บริเวณน้ีสามารถด ารงชีวิตไดอ้ยา่งปกติ ซ่ึงท าให้เกิดความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ ใน
เร่ืองระบบนิเวศบกโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสัตวป่์าท่ีอยู่
อาศยัในพื้นท่ีซ่ึงการก่อสร้างอาคาร การพฒันาอสังหาริมทรัพย ์การพฒันาสาธารณสุข/โรงพยาบาล 
และการปรับปรุงภูมิทศัน์และเสริมสร้างภาพลกัษณ์การท่องเท่ียว อาจมีการน าพืชในทอ้งถ่ินเขา้มา
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ปลูกเพื่อปรับทศันียภาพให้ดูสวยงามท าให้สัตวป่์าสามารถเขา้มาอยู่อาศยัและท าให้ระบบนิเวศใน
บริเวณนั้นมีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพ 

ระดบัผลกระทบเชิงบวกท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้นระบบ
นิเวศทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศบกและการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศน ้ า มีผลกระทบเชิง
บวก คือ ระดบันอ้ย (+1) 

ผลกระทบเชิงลบ 

จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 ท่ีอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
การเปล่ียนแปลงดา้นระบบนิเวศ ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
การก่อสร้างถนน การก่อสร้างทางรถไฟ และการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงกิจกรรม
เหล่าน้ีตอ้งมีการใชพ้ื้นท่ีและท าให้พื้นท่ีสีเขียวลดลงเพื่อท าการก่อสร้างท าให้ระบบนิเวศท่ีมีอยูใ่น
ธรรมชาติตอ้งสูญเสียไป แหล่งอาหารของสัตวใ์นบริเวณท่ีมีการพฒันาอาจลดลง จึงท าให้สัตวบ์าง
ชนิดมีการยา้ยถ่ินท่ีอยูอ่าศยัซ่ึงส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพ
ในบริเวณนั้น ในเร่ืองระบบนิเวศน ้ าอาจเกิดผลกระทบเชิงลบในลกัษณะการท าลายท่ีอยู่อาศยัหือ
แหล่งอาหารของสัตวน์ ้าบางชนิด ซ่ึงเป็นผลมาจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งน ้ า 
เช่น ธุรกิจเรือแพ โรงแรม รีสอร์ท ท่ีอยู่ติดริมแม่น ้ า ซ่ึงกิจการเหล่าน้ีอาจมีการปล่อยของเสียลงสู่
แหล่งน ้ า ท าให้คุณภาพน ้ าในบริเวณเปล่ียนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อสัตวน์ ้ าในบริเวณนั้นไม่
สามารถอยูอ่าศยัตอ้งมีการอพยพยา้ยถ่ินท าใหค้วามหลากหลายทางชีวภาพลดนอ้ยลงได ้

ระดบัผลกระทบเชิงลบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงด้านระบบ
นิเวศทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศบกและการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศน ้ า มีผลกระทบเชิงลบ
คือ ระดบัปานกลาง (-2) 

ผลกระทบสะสม 

ผลกระทบสะสมระยะสั้น (1-5 ปี) ผลกระทบสะสมระยะสั้นท่ีเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงดา้นระบบนิเวศ จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 อาจส่งผลกระทบ
ต่อการเปล่ียนแปลงดา้นระบบนิเวศ คือ การท าลายพื้นท่ีสีเขียวซ่ึงส่งผลกระทบต่อสัตวท่ี์อยูอ่าศยัใน
บริเวณพื้นท่ีนั้นๆ และท าลายความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นท่ี ในเร่ืองระบบนิเวศทางน ้ าอาจ
ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน ้ าเพราะสูญเสียแหล่งท่ีอยูอ่าศยัและแหล่งอาหารใน
บริเวณนั้น และท าให้สัตวน์ ้ าบางชนิดยา้ยท่ีอยูอ่าศยัหรือาจถูกชาวบา้นในพื้นท่ีจบัมาเป็นอาหารซ่ึง
ท าให้จ  านวนของสัตวน์ ้ าลดน้อยลงได ้ ในส่วนผลกระทบเชิงบวกท่ีอาจเกิดข้ึนจากโครงการของ
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 ซ่ึงอาจอยู่ในช่วงระยะเร่ิมตน้ยงัไม่เห็นผลกระทบท่ีชดัเจนจากการ
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ปรับปรุงภูมิทศัน์และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงอาจส่งผลดีในระยะยาวต่อ
ระบบนิเวศในพื้นท่ี แต่ทั้งน้ีผลกระทบดงักล่าวเกิดข้ึนในบางพื้นท่ีเท่านั้น 

ระดับผลกระทบสะสมระยะสั้ น(1-5 ปี) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการ
เปล่ียนแปลงด้านระบบนิเวศทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศบกและการเปล่ียนแปลงระบบ
นิเวศน ้า คือ ผลกระทบเชิงลบระดบันอ้ย (-1) 

ผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ผลกระทบสะสมระยะยาวท่ี
เกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้นระบบนิเวศ มีความคลา้ยคลึงกนักบัทั้งผลกระทบสะสมระยะสั้นแต่
อาจมีความรุนแรงมากกว่า คือ อาจท าให้สัตวป่์าบางชนิดหรือสัตวน์ ้ าบางชนิดท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีหมด
ไปจากการยา้ยท่ีอยูอ่าศยัหรือการตาย ท่ีมาจากแหล่งอาหารถูกท าลายและการล่าของมนุษยแ์ละอาจ
ส่งผลกระทบไปยงัพื้นท่ีอ่ืนจากการท่ีสัตวป่์าในพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุกยา้ยไปหาท่ีอยูอ่าศยัแหล่งใหม่ซ่ึง
เกิดการแยง่ชิงอาหารและท าใหเ้สียสมดุลของระบบนิเวศของพื้นท่ีนั้นๆได ้  

แต่ทั้งน้ีโครงการปรับปรุงภูมิทศัน์และเสริมสร้างภาพลกัษณ์การท่องเท่ียว 
และโครงการการพฒันาแนวทางอนุรักษแ์ละควบคุมผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม สามารถส่งผล
กระทบเชิงบวกต่อระบบนิเวศทั้งทางบกและทางน ้ า โดยการเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัใหม่ของสัตวป่์า
และสัตวน์ ้ าท่ีเขา้มาอยูอ่าศยัท าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศ และเกิดความหลากหลาย
ทางชีวภาพข้ึนในพื้นท่ี หากไม่มีการรบกวนจากมนุษย ์โดยภาพรวมผลกระทบสะสมระยะยาวของ
การเปล่ียนแปลงดา้นระบบนิเวศมีทิศทางไปในทางท่ีดีข้ึนซ่ึงผลกระทบสะสมดงักล่าวอาจเกิดข้ึน
ในบางพื้นท่ีเท่านั้น 

ระดบัผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงดา้นระบบนิเวศทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศบกและการเปล่ียนแปลงระบบ
นิเวศน ้า คือ ผลกระทบเชิงบวกระดบันอ้ย (+1) 

6) การเปล่ียนแปลงดา้นขยะ 

ผลกระทบเชิงบวก 

จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 ท่ีส่งผลกระทบทางบวกต่อ
การเปล่ียนแปลงดา้นขยะและส่ิงปฏิกูล คือ การบริหารจดัการขยะและส่ิงปฏิกูล อ.เมือง และการ
พฒันาแนวทางอนุรักษแ์ละควบคุมผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงส่งผลให้เกิดระบบการจดัการ
ขยะและส่ิงปฏิกลูท่ีถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ ท าใหปั้ญหาขยะและส่ิงปฏิกลูมีปริมาณนอ้ยลง รวมทั้ง
การพฒันาเมืองและชุมชนชายแดน เป็นกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบในเชิงบวกในเร่ืองของการบริการ
จดัการท่ีมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากสามารถก าหนดจุดและจดัระบบการขนส่งและจดัเก็บขยะและส่ิง
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ปฏิกูลไดง่้ายและสามารถเขา้ถึงได้ทุกพื้นท่ี การปรับปรุงภูมิทศัน์และเสริมสร้างภาพลกัษณ์การ
ท่องเท่ียวเป็นผลกระทบเชิงบวกทางออ้มท่ีส่งผลใหมี้การขดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในพื้นท่ีท่ี
ดียิง่ข้ึน เพื่อทศันียภาพท่ีสวยงาม 

ระดบัผลกระทบเชิงบวกท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้นขยะทั้ง
เร่ืองการเปล่ียนแปลงด้านปริมาณขยะ การเปล่ียนแปลงด้านชนิดและประเภทของขยะ และ
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะและส่ิงปฏิกลู คือ ระดบัปานกลาง (+2) 

ผลกระทบเชิงลบ 

จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 ท่ีส่งผลกระทบเชิงลบต่อการ
เปล่ียนแปลงดา้นขยะและส่ิงปฏิกูล คือ การพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อท่ีพกัอาศยั การปรับปรุงภูมิ
ทศัน์และภาพลกัษณ์การท่องเท่ียว การพฒันาสาธารณสุข/โรงพยาบาล รวมถึงการสนบัสนุนการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดักาญจนบุรี กิจกรรมเหล่าน้ีอาจส่งผลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อการท าให้เกิด
ปริมาณขยะท่ีเพิ่มมากข้ึนและอาจท าใหป้ระเภทของขยะเปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากการมีประชากรท่ี
เพิ่มมากข้ึนซ่ึงอาจอยู่ในลกัษณะของประชากรแฝงท่ีเขา้มาท าการคา้ มาประกอบอาชีพ หรือพกั
อาศยัในพื้นท่ีมากข้ึน รวมทั้งประสิทธิภาพในการรองรับการเปล่ียนแปลงของปริมาณขยะและส่ิง
ปฏิกูลท่ีเพิ่มมากข้ึนในอนาคตของพื้นท่ี อาจก่อปัญหาให้กับเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในพื้นท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบและจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีเพิ่มข้ึน ในส่วนกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับการก่อสร้างหรือพฒันาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อาจก่อให้เกิดผลกระทบในช่วง
ระยะเวลาก่อสร้างท่ีอาจเป็นขยะจากการก่อสร้าง เช่น เศษไม ้เศษปูน เป็นตน้ โดยปัญหาขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูลจดัเป็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญัของจงัหวดักาญจนบุรี รวมถึงการลกัลอบทิ้ง
กากของเสียอุตสาหกรรมในพื้นท่ี 

ระดบัผลกระทบเชิงลบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้นขยะทั้ง
เร่ืองการเปล่ียนแปลงด้านปริมาณขยะ การเปล่ียนแปลงด้านชนิดและประเภทของข ยะ และ
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะและส่ิงปฏิกลู มีผลกระทบเชิงลบ คือ ระดบัมาก (-3)  

ผลกระทบสะสม 

ผลกระทบสะสมระยะสั้น (1-5 ปี) ผลกระทบสะสมระยะสั้นท่ีเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงดา้นขยะ จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 อาจส่งผลกระทบสะสมใน
เร่ืองของปริมาณขยะท่ีเพิ่มมากข้ึนจากกิจกรรมต่างๆ เน่ืองจากประชากรท่ีเพิ่มข้ึนในพื้นท่ีจากการ
เขา้มาท าธุรกิจการคา้ หรือยา้ยเขา้มาประกอบอาชีพ รวมทั้งการติดต่อสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบา้น
จากโครงการจดัระเบียบการเคล่ือนและพ านกัของแรงงานต่างดา้วท่ีท าให้เกิดประชากรแฝงมากข้ึน
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และสร้างขยะและส่ิงปฏิกูลมากข้ึนตามไปดว้ย รวมทั้งในเร่ืองประสิทธิภาพในการจดัการขยะและ
ส่ิงปฏิกลูขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีท่ีตอ้งใชเ้วลาในการพฒันาปรับปรุงให้มีการดูแล
เอาใจใส่และมีการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องในเร่ืองการบริหารจดัการขยะและส่ิงปฏิกูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและไม่เกิดปัญหากบัประชาชนในพื้นท่ี แต่ทั้งน้ีมีโครงการการบริหารจดัการขยะและ
ส่ิงปฏิกูล อ.เมือง และการพฒันาแนวทางอนุรักษ์และควบคุมผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อม ท่ี
สามารถลดผลกระทบดังกล่าวลงได้ในระดับหน่ึง โดยโครงการดังกล่าวเกิดข้ึนใน อ.เมือง
กาญจนบุรี เท่านั้นซ่ึงในพื้นท่ีอ่ืน ยงัคงไม่มีโครงการหรือการบริหารจดัการขยะและส่ิงปฏิกูลท่ีดี
มากนกั 

ระดับผลกระทบสะสมระยะสั้ น(1-5 ปี) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการ
เปล่ียนแปลงด้านขยะทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงด้านปริมาณขยะ การเปล่ียนแปลงด้านชนิดและ
ประเภทของขยะ และประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะและส่ิงปฏิกูล คือ ผลกระทบเชิงลบ
ระดบัปานกลาง (-2) 

ผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ผลกระทบสะสมระยะยาวท่ี
เกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงด้านขยะ มีความคล้ายคลึงกนักบัผลกระทบสะสมระยะสั้ นแต่เกิด
ผลกระทบท่ีรุนแรงมากกวา่ ในเร่ืองของการเปล่ียนแปลงลกัษณะของชนิดและประเภทของขยะท่ี
เกิดการเปล่ียนแปลงจากเดิม ซ่ึงอาจมาจากการปรับปรุงภูมิทศัน์และภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวท่ีท า
ใหเ้กิดขยะประเภทใหม่ๆข้ึนมาในพื้นท่ี รวมทั้งประสิทธิภาพการบริหารจดัการขยะและส่ิงปฏิกูลท่ี
อาจเกิดผลกระทบในเร่ืองสถานท่ีก าจดัขยะ เน่ืองจากปริมาณขยะท่ีเพิ่มมากข้ึนและอาจท าให้แหล่ง
รองรับและก าจดัขยะและส่ิงปฏิกูลท่ีมีอยู่เดิมไม่เพียงพอหากไม่มีมาตรการรองรับไวต้ั้งแต่เร่ิม
ด าเนินการ ซ่ึงในบางพื้นท่ียงัถูกประชาชนในพื้นท่ีต่อตา้นบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยดว้ย อยา่งไรก็ตาม
การพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะและส่ิงปฏิกูล อ. เมือง และการพฒันา
แนวทางอนุรักษแ์ละควบคุมผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มสามารถช่วยลดปัญหาเร่ืองขยะและส่ิง
ปฏิกลูในพื้นท่ีลงไดส่้วนหน่ึงหากมีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

ระดบัผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงดา้นขยะทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงดา้นปริมาณขยะ การเปล่ียนแปลงดา้นชนิดและ
ประเภทของขยะ และประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะและส่ิงปฏิกูล คือ ผลกระทบเชิงลบ
ระดบัปานกลาง (-2) 
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7) การเปล่ียนแปลงดา้นสุนทรียะ 

ผลกระทบเชิงบวก 

จากข้อมูลของจงัหวดักาญจนบุรีส่วนใหญ่พื้นท่ีในจังหวดักาญจนบุรีมี
ลักษณะท่ีเป็นภูเขาและป่าไม้จ  านวนมากมีบ้านเรือนท่ีอยู่อาศยัสลับกันไปมาบ้างเล็กน้อยตาม
เส้นทางการคมนาคม ในส่วนชุมชนเมืองหรือชุมชนท่ีมีความแออดัมีเฉพาะในพื้นท่ีท่ีเป็นตวัเมือง 
เช่น อ.เมือง อ.ลาดหญา้ และ อ.ท่าม่วง เป็นตน้ จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 อาจ
ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการเปล่ียนแปลงดา้นสุนทรียะ คือ โครงการพฒันาแนวทางอนุรักษ์และ
ควบคุมผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อม ซ่ึงอาจส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการเปล่ียนแปลงด้าน
สุนทรียะในลกัษณะการเฝ้าระวงั ควบคุม และป้องกนัปัญหาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนซ่ึงครอบคลุมใน
ดา้นการเปล่ียนแปลงสถาปัตยกรรมทอ้งถ่ิน การเปล่ียนแปลงดา้นเสียงและการสั่นสะเทือน และการ
เปล่ียนแปลงดา้นการบดบงัทศันียภาพและภาวะมลทศัน์  

ระดับผลกระทบเชิงบวกท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการเปล่ียนแปลงด้าน
สุนทรียะทั้ งเร่ืองการเปล่ียนแปลงสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน การเปล่ียนแปลงด้านเสียงและการ
สั่นสะเทือนและการบดบงัทศันียภาพและภาวะมลทศัน์ มีผลกระทบเชิงบวก คือ ระดบันอ้ย (+1)  

ผลกระทบเชิงลบ 

จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 ท่ีส่งผลกระทบเชิงลบต่อการ
เปล่ียนแปลงดา้นสุนทรียะ คือ การก่อสร้างถนน การก่อสร้างทางรถไฟ การพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
การปรับปรุงภูมิทศัน์และภาพลกัษณ์การท่องเท่ียว และการพฒันาสาธารณสุขและโรงพยาบาล ซ่ึง
กิจกรรมเหล่าน้ีมีการก่อสร้าง การตอกเสาเข็ม การเจาะ การขุด และขนส่งอุปกรณ์ท่ีอาจท าให้เกิด
เสียงและความสั่นสะเทือนในบริเวณพื้นท่ี ซ่ึงอาจเป็นเหตุรบกวนต่อประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ี
ใกลเ้คียง แต่เป็นผลกระทบในช่วงระยะเวลาก่อสร้างเท่านั้น  ในเร่ืองการบดบงัทศันียภาพและภาวะ
มลทศัน์หากมีการออกแบบอาคารหรือส่ิงก่อสร้างท่ีมีความขดัแยง้กบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ
หรือสภาพแวดลอ้มทางชุมชน อาจส่งผลกระทบต่อการเกิดภาวะมลทศัน์ในพื้นท่ี หรืออาจบดบงั
ทศันียภาพของแหล่งท่องเท่ียว โบราณสถานและสถานท่ีส าคญัในพื้นท่ี แต่ทั้งน้ีมีกิจกรรมการ
พฒันาแนวทางอนุรักษแ์ละควบคุมผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มสามารถลดผลกระทบลงไดใ้น
ส่วนหน่ึง 

ระดบัผลกระทบเชิงลบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้นสุนทรียะ
ทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน การเปล่ียนแปลงดา้นเสียงและการสั่นสะเทือนและ
การบดบงัทศันียภาพและภาวะมลทศัน์ มีผลกระทบเชิงลบ คือ ระดบัปานกลาง (-2) 
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ผลกระทบสะสม 

ผลกระทบสะสมระยะสั้น (1-5 ปี) ผลกระทบสะสมระยะสั้นท่ีเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงดา้นสุนทรียะ จากโครงการของทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ี 3 ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
การเปล่ียนแปลงสุนทรียะ อาจส่งผลกระทบในเร่ืองการบดบังทัศนียภาพและภาวะมลทัศน์ 
เน่ืองจากการก่อสร้างอสังหาริมทรัพยเ์พื่อนท่ีอยูอ่าศยั การก่อสร้างถนน การก่อสร้างทางรถไฟ การ
ปรับปรุงภูมิทศัน์และภาพลกัษณ์การท่องเท่ียว และการพฒันาสาธารณสุข/โรงพยาบาล อาจท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงทศันียภาพในพื้นท่ีท่ีแตกต่างจากในอดีต แต่ทั้งน้ีอาจเกิดข้ึนในบางพื้นท่ีและ
บางกิจกรรมเท่านั้น  

ระดับผลกระทบสะสมระยะสั้ น(1-5 ปี) ท่ีท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการ
เปล่ียนแปลงดา้นสุนทรียะทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน การเปล่ียนแปลงดา้นเสียง
และการสั่นสะเทือนและการบดบงัทศันียภาพและภาวะมลทศัน์ คือ ผลกระทบเชิงลบระดบัน้อย     
(-1) 

ผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ผลกระทบสะสมระยะยาวท่ี
เกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้นสุนทรียะ จากโครงการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 อาจเกิดการ
ปรับปรุงหรือซ่อมแซม หรือขยายกิจการเพิ่มเติมซ่ึงอาจมีการก่อสร้างเพิ่มข้ึนท าใหเ้กิดผลกระทบใน
เร่ืองของเสียงและการสั่นสะเทือนได ้รวมทั้งในเร่ืองของการบดบงัทศันียภาพและภาวะมลทศัน์จาก
ตึกและส่ิงก่อสร้างใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อท่ีอยูอ่าศยัและการปรับปรุงภูมิ
ทศัน์และภาพลกัษณ์การท่องเท่ียว และการพฒันาสาธารณสุข/โรงพยาบาลในบางพื้นท่ี อาจเกิดการ
บดบังทัศนียภาพของแหล่งท่องเท่ียว แหล่งโบราณสถานหรือสถานท่ีส าคัญ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่
เหมาะสมและไม่สมควรเกิดข้ึนจากกิจกรรมใดๆ เพราะแกไ้ขไดย้ากหากเกิดผลกระทบข้ึน แต่ทั้งน้ี
มีโครงการพฒันาแนวทางอนุรักษ์และควบคุมผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมซ่ึงสามารถลด
ผลกระทบลงไดใ้นระดบัหน่ึง 

ระดบัผลกระทบสะสมระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบั
การเปล่ียนแปลงดา้นสุนทรียะทั้งเร่ืองการเปล่ียนแปลงสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน การเปล่ียนแปลงดา้น
เสียงและการสั่นสะเทือน และการบดบงัทศันียภาพและภาวะมลทศัน์ คือ ผลกระทบเชิงลบระดบั
นอ้ย  (-1) 
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ตารางที่ 4.15   คะแนนแยกตามเกณฑ์ของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 การประเมินส่ิงแวดลอ้ม
ระดบัยทุธศาสตร์ของยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรี 

ประเดน็ผลกระทบ 
ผลกระทบ 

เชิงบวก 

ผลกระทบ 

เชิงลบ 

ผลกระทบสะสม 

ระยะส้ัน (1-5 ปี) 

ผลกระทบสะสม 

ระยะยาว     

(ตั้งแต่ 6 ปีขึน้ไป) 
ด้านเศรษฐกจิ 

1.1การเปล่ียนแปลงดา้นรายได ้ +3 -1 +2 +3 

1.2การเปล่ียนแปลงดา้นอาชีพ +3 -1 +2 +3 

1.3การพฒันาระบบสาธารณูปโภค +3 -2 -1 +3 

รวม +9 -4 +3 +9 

ด้านสังคม 

2.1 การเปล่ียนแปลงวถีิชีวติ/
วฒันธรรมการด ารงชีวติ 

+2 -2 +1 -1 

2.2 การเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวติ
ของประชาชน 

+3 -2 -1 -2 

2.3 การมีส่วนร่วมและการกระจาย
อ านาจ 

+2 -2 +1 -2 

รวม +7 -6 +1 -5 

 ด้านส่ิงแวดล้อม 

3.1 การเปล่ียนแปลงดา้น
ทรัพยากรน ้ า 

+2 -2 -2 -2 

3.2 การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ 

+1 -2 -2 -2 

3.3 การเปล่ียนแปลงดา้น
ธรณีวทิยา 

+1 -1 -1 -1 

3.4 การเปล่ียนแปลงดา้น
ทรัพยากรดิน 

+1 -2 -1 -1 

3.5 การเปล่ียนแปลงดา้นระบบ
นิเวศ 

 

+1 -2 -1 +1 
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ตารางที ่4.15 (ต่อ) 

ประเดน็ผลกระทบ 
ผลกระทบ 

เชิงบวก 

ผลกระทบ 

เชิงลบ 

ผลกระทบสะสม 

ระยะส้ัน (1-5 ปี) 

ผลกระทบสะสม 

ระยะยาว     

(ตั้งแต่ 6 ปีขึน้ไป) 
3.6 การเปล่ียนแปลงดา้นขยะ +2 -3 -2 -2 

3.7 การเปล่ียนแปลงดา้นสุนทรียะ +1 -2 -1 -1 

รวม +9 -14 -10 -8 

 

ตารางที่ 4.16   คะแนนแยกตามหลกัการของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 การประเมินส่ิงแวดลอ้ม
ระดบัยทุธศาสตร์ของยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรี 

ประเดน็ผลกระทบ 
ผลกระทบ 

เชิงบวก 

ผลกระทบ 

เชิงลบ 

ผลกระทบสะสม 

ระยะส้ัน (1-5 ปี) 

ผลกระทบสะสม 

ระยะยาว         

(ตั้งแต่ 6 ปีขึน้ไป) 
1. ดา้นเศรษฐกิจ +9 -4 +3 +3 

2. ดา้นสงัคม +7 -6 +1 -5 

3. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม +9 -10 +14 -8 

รวม +25 -20 +18 -10 

 

4.7 การประเมนิทางเลอืกเชิงยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ
จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับช้ัน (Analytical Hierarchy 

Process: AHP) 

 

 จากการประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมของทางเลือกเชิง
ยทุธศาสตร์ทั้ง 3 ทางเลือก ดว้ยวธีิวเิคราะห์ทศันภาพ สามารถน ามาประกอบการพิจารณาในการให้
คะแนนเปรียบเทียบระหวา่งทางเลือก โดยใชเ้กณฑ์การให้คะแนนแสดงในตารางท่ี 4.17 และมีผล
การเปรียบเทียบทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ตามเกณฑ์ท่ีไดก้ าหนดไวท้ั้งหมด 13 เกณฑ์ ดงัตารางท่ี 
4.18 ถึง ตารางท่ี 4.30 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.17  คะแนนในการเปรียบเทียบความส าคญั (Pairwise Comparison Scale) 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

เท่ากนั (Equally Preferred) 1 

เท่ากนัถึงสูงกวา่ปานกลาง (Equally to Moderately) 2 

สูงกวา่ปานกลาง (Moderately Preferred) 3 

สูงกวา่ปานกลางถึงมาก (Moderately to Strongly) 4 

สูงกวา่มาก  (Strongly Preferred) 5 

สูงกวา่มากถึงมากๆ (Strongly to Very Strongly) 6 

สูงกวา่มากๆ (Very Strongly Preferred) 7 

สูงกวา่มากๆถึงมากท่ีสุด (Very Strongly to Extremely) 8 

สูงกวา่มากท่ีสุด (Extreme Preferred) 9 

แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก Muneir, 2004: 148.  

 

 4.7.1 การเปรียบเทยีบทางเลอืกเชิงยุทธศาสตร์ของเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ 

 การเปรียบเทียบทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของเกณฑ์การเปล่ียนแปลงด้านรายได้ พบว่า 
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งผลกระทบสูงกว่าทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 ในระดบัมาก 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งผลกระทบสูงกวา่ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 ในระดบัมากๆ และ 
ทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ี 3 ส่งผลกระทบเท่ากนักบัทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ี 2 โดยมีค่าดชันีความ
สมเหตุสมผล (CI) เท่ากบั 0.006 ซ่ึงคะแนนระดบัความส าคญัแสดงในตารางท่ี 4.18 

 

ตารางที ่4.18 การเปรียบเทียบทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ของเกณฑก์ารเปล่ียนแปลงดา้นรายได ้

ทางเลอืก ทางเลอืก 1 ทางเลอืก 2 ทางเลอืก 3 Product 3
rd

 root 
Criteria 

weight 

ทางเลอืก 1 1 1/5 1/7 0.028 0.304 0.075 

ทางเลอืก 2 5 1 1/2 2.500 1.357 0.333 

ทางเลอืก 3 7 2 1 14.000 2.410 0.592 

     4.071  
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4.7.2 การเปรียบเทยีบทางเลอืกเชิงยุทธศาสตร์ของเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพ 

 การเปรียบเทียบทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของเกณฑ์การเปล่ียนแปลงด้านอาชีพ พบว่า 
ทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ี 2 ส่งผลกระทบสูงกวา่ทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ี 1 ในระดบัปานกลางถึง
มาก ทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ี 3 ส่งผลกระทบมากกวา่ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 ในระดบัมากๆ 

และ ทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ี 3 ส่งผลกระทบเท่ากนักบัทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 โดยมีค่าดชันี
ความสมเหตุสมผล (CI) เท่ากบั -0.004 ซ่ึงคะแนนระดบัความส าคญัแสดงในตารางท่ี 4.19 

 

ตารางที ่4.19 การเปรียบเทียบทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ของเกณฑก์ารเปล่ียนแปลงดา้นอาชีพ 

ทางเลอืก ทางเลอืก 1 ทางเลอืก 2 ทางเลอืก 3 Product 3
rd

 root 
Criteria 

weight 

ทางเลอืก 1 1 1/4 1/7 0.035 0.327 0.082 

ทางเลอืก 2 4 1 1/2 2.000 1.260 0.315 

ทางเลอืก 3 7 2 1 14.000 2.410 0.603 

     3.997  

 

4.7.3 การเปรียบเทยีบทางเลอืกเชิงยุทธศาสตร์ของเกณฑ์การพฒันาระบบสาธารณูปโภค 

 การเปรียบเทียบทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของเกณฑ์การพฒันาระบบสาธารณูปโภค พบว่า 
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งผลกระทบสูงกว่าทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 ในระดบัมาก 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งผลกระทบสูงกว่าทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 ในระดบัมาก และ 
ทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ี 3 ส่งผลกระทบเท่ากนักบัทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ี 2 โดยมีค่าดชันีความ
สมเหตุสมผล (CI) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงคะแนนระดบัความส าคญัแสดงในตารางท่ี 4.20 
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ตารางที ่4.20 การเปรียบเทียบทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ของเกณฑก์ารพฒันาระบบสาธารณูปโภค 

ทางเลอืก ทางเลอืก 1 ทางเลอืก 2 ทางเลอืก 3 Product 3
rd

 root 
Criteria 

weight 

ทางเลอืก 1 1 1/5 1/5 0.040 0.342 0.091 

ทางเลอืก 2 5 1 1 5.000 1.710 0.455 

ทางเลอืก 3 5 1 1 5.000 1.710 0.455 

     3.762  

  

 4.7.4 การเปรียบเทียบทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต 
วฒันธรรมการด ารงชีวติ 

 การเปรียบเทียบทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ของเกณฑ์การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต/วฒันธรรมการ
ด ารงชีวิต พบวา่ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งผลกระทบสูงกวา่ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 ใน
ระดบัปานกลาง ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งผลกระทบเท่ากนักบัทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 

และ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งผลกระทบสูงกวา่ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 ในระดบัปาน
กลางถึงมาก โดยมีค่าดชันีความสมเหตุสมผล (CI) เท่ากบั 0.005 ซ่ึงคะแนนระดบัความส าคญัแสดง
ในตารางท่ี 4.21 

 

ตารางที่ 4.21 การเปรียบเทียบทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของเกณฑ์การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต/ 
วฒันธรรมการด ารงชีวติ 

ทางเลอืก ทางเลอืก 1 ทางเลอืก 2 ทางเลอืก 3 Product 3
rd

 root 
Criteria 

weight 

ทางเลอืก 1 1 3 1 3.000 1.442 0.416 

ทางเลอืก 2 1/3 1 1/4 0.0825 0.435 0.126 

ทางเลอืก 3 1 4 1 4.000 1.587 0.458 

     3.465  
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 4.7.5 การเปรียบเทยีบทางเลอืกเชิงยุทธศาสตร์ของเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

 การเปรียบเทียบทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของเกณฑ์การเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน พบวา่ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งผลกระทบสูงกวา่ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 ใน
ระดบัปานกลางถึงมาก ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งผลกระทบสูงกวา่ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 
1 ในระดบัมากถึงมากๆ และ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งผลกระทบเท่ากนัถึงสูงกวา่ปานกลาง
กบัทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 โดยมีค่าดชันีความสมเหตุสมผล (CI) เท่ากบั 0.014 ซ่ึงคะแนน
ระดบัความส าคญัแสดงในตารางท่ี 4.22 

 

ตารางที ่4.22 การเปรียบเทียบทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ของเกณฑก์ารเปล่ียนแปลงดา้นคุณภาพชีวติ 

ทางเลอืก ทางเลอืก 1 ทางเลอืก 2 ทางเลอืก 3 Product 3
rd

 root 
Criteria 

weight 

ทางเลอืก 1 1 1/4 1/6 0.0425 0.349 0.90 

ทางเลอืก 2 4 1 1/2 2.000 1.260 0.323 

ทางเลอืก 3 6 2 1 12.000 2.289 0.587 

     3.898  

  

4.7.6 การเปรียบเทียบทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของเกณฑ์การมีส่วนร่วมและการกระจาย
อ านาจ 

 การเปรียบเทียบทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของเกณฑ์การมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจ 
พบว่า ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งผลกระทบเท่ากันถึงสูกงว่าปานกลางกับทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งผลกระทบสูงกว่าทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1ใน
ระดบัปานกลางถึงมาก และทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งผลกระทบเท่ากนักบัทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 โดยมีค่าดชันีความสมเหตุสมผล (CI) เท่ากบั 0.046 ซ่ึงคะแนนระดบัความส าคญั
แสดงในตารางท่ี 4.23 
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ตารางที่ 4.23   การเปรียบเทียบทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของเกณฑ์การมีส่วนร่วมและการกระจาย
อ านาจ 

ทางเลอืก ทางเลอืก 1 ทางเลอืก 2 ทางเลอืก 3 Product 3
rd

 root 
Criteria 

weight t 

ทางเลอืก 1 1 1/2 1/4 0.125 0.500 0.149 

ทางเลอืก 2 2 1 1 2.000 1.260 0.376 

ทางเลอืก 3 4 1 1 4.000 1.587 0.474 

     3.347  

  

 4.7.7 การเปรียบเทียบทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากร
น า้ 
 การเปรียบเทียบทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของเกณฑ์การมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจ 
พบวา่ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 และทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 

ส่งผลกระทบเท่ากนัทั้งหมด โดยมีค่าดชันีความสมเหตุสมผล (CI) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงคะแนนระดบั
ความส าคญัแสดงในตารางท่ี 4.24 

 

ตารางที ่4.24 การเปรียบเทียบทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ของเกณฑก์ารเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรน ้า 

ทางเลอืก ทางเลอืก 1 ทางเลอืก 2 ทางเลอืก 3 Product 3
rd

 root 
Criteria 

weight 

ทางเลอืก 1 1 1 1 1.000 1.000 0.333 

ทางเลอืก 2 1 1 1 1.000 1.000 0.333 

ทางเลอืก 3 1 1 1 1.000 1.000 0.333 

     3.000  
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 4.7.8 การเปรียบเทยีบทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และคุณภาพอากาศ 

 การเปรียบเทียบทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของเกณฑ์เกณฑ์การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และคุณภาพอากาศ พบวา่ ทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ี 1 ส่งผลกระทบสูงกวา่ทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์
ท่ี 2 ในระดบัปานกลาง ทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ี 1 ส่งผลกระทบสูงกวา่ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 
3 ในระดับปานกลาง และทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งผลกระทบเท่ากนักบัทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 โดยมีค่าดชันีความสมเหตุสมผล (CI) เท่ากบั -0.006 ซ่ึงคะแนนระดบัความส าคญั
แสดงในตารางท่ี 4.25 

 

ตารางที ่4.25   การเปรียบเทียบทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ของเกณฑ์การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และคุณภาพอากาศ 

ทางเลอืก ทางเลอืก 1 ทางเลอืก 2 ทางเลอืก 3 Product 3
rd

 root 
Criteria 

weight 

ทางเลอืก 1 1 3 3 9.000 2.080 0.601 

ทางเลอืก 2 1/3 1 1 0.330 0.691 0.200 

ทางเลอืก 3 1/3 1 1 0.330 0.691 0.200 

     3.462  

 

 4.7.9 การเปรียบเทยีบทางเลอืกเชิงยุทธศาสตร์ของเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงด้านธรณวีทิยา 
 การเปรียบเทียบทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของเกณฑ์เกณฑ์การเปล่ียนแปลงดา้นธรณีวิทยา
พบว่า ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งผลกระทบเท่ากันถึงสูงกว่าปานกลางกับทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งผลกระทบเท่ากนัถึงสูงกวา่ปานกลางกบัทางเลือก
เชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 และทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งผลกระทบเท่ากันกับทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 โดยมีค่าดชันีความสมเหตุสมผล (CI) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงคะแนนระดบัความส าคญั
แสดงในตารางท่ี 4.26 
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ตารางที ่4.26 การเปรียบเทียบทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ของเกณฑก์ารเปล่ียนแปลงดา้นธรณีวทิยา 

ทางเลอืก ทางเลอืก 1 ทางเลอืก 2 ทางเลอืก 3 Product 3
rd

 root 
Criteria 

weight 

ทางเลอืก 1 1 1/2 1/2 0.250 0.630 0.200 

ทางเลอืก 2 2 1 1 2.000 1.260 0.400 

ทางเลอืก 3 2 1 1 2.000 1.260 0.400 

     3.150  

  

 4.7.10 การเปรียบเทียบทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากร
ดิน 

 การเปรียบเทียบทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของเกณฑ์เกณฑ์การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากร
ดิน พบว่า ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งผลกระทบเท่ากนัถึงสูงกว่าปานกลางกบัทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งผลกระทบเท่ากนัถึงสูงกวา่ปานกลางกบัทางเลือก
เชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 และทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งผลกระทบเท่ากันกับทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 โดยมีค่าดชันีความสมเหตุสมผล (CI) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงคะแนนระดบัความส าคญั
แสดงในตารางท่ี 4.27 

 

ตารางที ่4.27 การเปรียบเทียบทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ของเกณฑก์ารเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรดิน 

ทางเลอืก ทางเลอืก 1 ทางเลอืก 2 ทางเลอืก 3 Product 3
rd

 root 
Criteria 

weight 

ทางเลอืก 1 1 2 2 4.000 1.587 0.500 

ทางเลอืก 2 1/2 1 1 0.500 0.794 0.250 

ทางเลอืก 3 1/2 1 1 0.500 0.794 0.250 

     3.175  
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 4.7.11 การเปรียบเทยีบทางเลอืกเชิงยุทธศาสตร์ของเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงด้านระบบนิเวศ 

 การเปรียบเทียบทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของเกณฑ์เกณฑ์การเปล่ียนแปลงดา้นระบบนิเวศ
พบว่า ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งผลกระทบเท่ากันถึงสูงกว่าปานกลางกับทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งผลกระทบเท่ากนัถึงสูงกวา่ปานกลางกบัทางเลือก
เชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 และทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งผลกระทบเท่ากนัถึงสูงกวา่ปานกลางกบั
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 โดยมีค่าดชันีความสมเหตุสมผล (CI) เท่ากบั 0.046 ซ่ึงคะแนนระดบั
ความส าคญัแสดงในตารางท่ี 4.28 

 

ตารางที ่4.28 การเปรียบเทียบทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ของเกณฑก์ารเปล่ียนแปลงดา้นระบบนิเวศ 

ทางเลอืก ทางเลอืก 1 ทางเลอืก 2 ทางเลอืก 3 Product 3
rd

 root 
Criteria 

weight 

ทางเลอืก 1 1 2 2 4.000 1.587 0.493 

ทางเลอืก 2 1/2 1 1/2 0.500 0.630 0.196 

ทางเลอืก 3 1/2 2 1 1.000 1.000 0.311 

     3.217  

  

4.7.12 การเปรียบเทยีบทางเลอืกเชิงยุทธศาสตร์ของเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงด้านขยะ 

 การเปรียบเทียบทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของเกณฑ์เกณฑ์การเปล่ียนแปลงดา้นขยะ พบว่า 
ทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ี 2 ส่งผลกระทบสูงกวา่ทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ี 1 ในระดบัปานกลางถึง
มาก ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งผลกระทบสูงกวา่ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 ในระดบัปาน
กลาง และทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งผลกระทบเท่ากนัถึงสูงกว่าปานกลางกบัทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 โดยมีค่าดชันีความสมเหตุสมผล (CI) เท่ากบั 0.013 ซ่ึงคะแนนระดบัความส าคญั
แสดงในตารางท่ี 4.29 
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ตารางที ่4.29 การเปรียบเทียบทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ของเกณฑก์ารเปล่ียนแปลงดา้นขยะ 

ทางเลอืก ทางเลอืก 1 ทางเลอืก 2 ทางเลอืก 3 Product 3
rd

 root 
Criteria 

weight 

ทางเลอืก 1 1 1/4 1/3 0.0825 0.435 0.122 

ทางเลอืก 2 4 1 2 8.000 2.000 0.559 

ทางเลอืก 3 3 1/2 1 1.500 1.145 0.320 

     3.580  

  

 4.7.13 การเปรียบเทยีบทางเลอืกเชิงยุทธศาสตร์ของเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงด้านสุนทรียะ 

 การเปรียบเทียบทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของเกณฑ์เกณฑ์การเปล่ียนแปลงดา้นสุนทรียะ
พบว่า ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งผลกระทบเท่ากันถึงสูงกว่าปานกลางกับทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งผลกระทบเท่ากนัถึงสูงกวา่ปานกลางกบัทางเลือก
เชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 และทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งผลกระทบเท่ากันกับทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 โดยมีค่าดชันีความสมเหตุสมผล (CI) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงคะแนนระดบัความส าคญั
แสดงในตารางท่ี 4.30 

 

ตารางที ่4.30 การเปรียบเทียบทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ของเกณฑก์ารเปล่ียนแปลงดา้นสุนทรียะ 

ทางเลอืก ทางเลอืก 1 ทางเลอืก 2 ทางเลอืก 3 Product 3
rd

 root 
Criteria 

weight 

ทางเลอืก 1 1 2 2 4.000 1.587 0.500 

ทางเลอืก 2 1/2 1 1 0.500 0.794 0.250 

ทางเลอืก 3 1/2 1 1 0.500 0.794 0.250 

     3.175  

 

  จากการเปรียบเทียบคะแนนระหว่างทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ทางเลือกตามเกณฑ์
ทั้งหมด 13 เกณฑ์ สามารถสรุปคะแนนค่าน ้ าหนกัในแต่ละเกณฑ์ของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ดงั
แสดงในตารางท่ี 4.31 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.31 ค่าคะแนนในแต่ละเกณฑข์องทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ทั้ง 3 ทางเลือก 

เกณฑ์ (Criteria) ค่าน า้หนัก     ทางเลอืกที ่1  ทางเลอืกที ่2   ทางเลอืกที ่3 

ด้านเศรษฐกจิ     

การเปล่ียนแปลงดา้นอาชีพ 0.179 0.082 0.315 0.603 

การเปล่ียนแปลงดา้นรายได ้ 0.155 0.075 0.333 0.592 

การพฒันาระบบสาธารณูปโภค 0.136 0.091 0.455 0.455 

ด้านสังคม     

การเปล่ียนแปลงวถีิชีวติ/วฒันธรรมการ
ด ารงชีวติ 

0.176 0.416 0.126 0.458 

การมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจ 0.101 0.149 0.376 0.474 

การเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวติของประชาชน 0.083 0.090 0.323 0.587 

ด้านส่ิงแวดล้อม     

การเปล่ียนแปลงดา้นสุนทรียะ 0.031 0.500 0.250 0.250 

การเปล่ียนแปลงดา้นขยะ 0.027 0.122 0.559 0.320 

การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรน ้า 0.024 0.333 0.333 0.333 

การเปล่ียนแปลงดา้นธรณีวทิยา 0.024 0.200 0.400 0.400 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
คุณภาพอากาศ 

0.022 0.601 0.200 0.200 

การเปล่ียนแปลงดา้นระบบนิเวศ 0.022 0.493 0.196 0.311 

การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรดิน 0.02 0.500 0.250 0.250 

 

4.8 ผลการประเมนิทางเลอืกเชิงยุทธศาสตร์ 3 ทางเลอืก 

 

จากการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมของทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ทางเลือก ประกอบดว้ย ทางเลือกท่ี 1 คือ ไม่มีการน ายุทธศาสตร์การพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษมาใช ้ทางเลือกท่ี 2 คือ มีการน ายุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษมาใชบ้าง
ยุทธศาสตร์ และทางเลือกท่ี 3 คือ มีการน ายุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษมาใชท้ั้งหมด 
โดยกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดบัชั้น (Analytical Hierarchy Process) เปรียบเทียบระหว่าง
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ทางเลือก สามารถสรุปผลการประเมินแสดงออกมาในลกัษณะของ
ผลกระทบสะสม ไดด้งัน้ี 
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 4.8.1 ผลการประเมินทางด้านเศรษฐกจิ 

  ผลการประเมินทางดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบดว้ยเกณฑ์ ดา้นการเปล่ียนแปลงดา้นรายได ้
ด้านการเปล่ียนแปลงด้านอาชีพ และด้านการพฒันาระบบสาธารณูปโภค สามารถสรุปผลการ
ประเมินไดด้งัตารางท่ี 4.32 

 

ตารางที ่4.32 คะแนนถ่วงน ้าหนกัดา้นเศรษฐกิจของทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ทั้ง 3 ทางเลือก  

เกณฑ์ (Criteria) ทางเลอืกที ่1           ทางเลอืกที ่2 ทางเลอืกที ่3 

การเปล่ียนแปลงดา้นรายได ้ 0.012 0.052 0.092 

การเปล่ียนแปลงดา้นอาชีพ 0.015 0.056 0.108 

การพฒันาระบบสาธารณูปโภค 0.012 0.062 0.062 

รวม  0.039 0.170   0.262 

หมายเหตุ:   คะแนนท่ีแสดงในตาราง คือ คะแนนถ่วงน ้าหนกั 

 

4.8.1.1 การเปล่ียนแปลงดา้นรายได ้

ผลกระทบสะสมของการเปล่ียนแปลงรายได้จากการประเมินผลกระทบของ
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ทางเลือก พบวา่ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 มีผลกระทบในระดบัท่ี
ดีกวา่ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 และ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 เน่ืองจากมีกิจกรรมและแผน
ด าเนินการพฒันาและปรับปรุงกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีจะสนบัสนุนการเปล่ียนแปลงของรายได้
ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีให้ดีข้ึน ทั้ งโครงการเวทีธุรกิจระหว่างประเทศ โครงการเช่ือมโยง
แลกเปล่ียนข้อมูลธุรกิจการคา้ โครงการพฒันาวิธีปฏิบติัเกษตรเชิงพาณิชย ์และโครงการธุรกิจ
สัญจร โครงการจดัตั้งกองทุนเพื่อเพิ่มศกัยภาพผูป้ระกอบการ โครงการสร้างผูป้ระกอบการ SMEs 

ใหม่ในพื้นท่ี และโครงการจดัตั้ งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ซ่ึงเป็นผลดีต่อประชาชนและจังหวดั
กาญจนบุรีอยา่งมาก แต่ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 และ 2 ยงัขาดปัจจยัสนบัสนุนและแรงกระตุน้
ทางเศรษฐกิจ ท าให้ไม่เกิดการสนบัสนุนและพฒันาศกัยภาพของแรงงาน ท าให้ขาดโอกาสในการ
เพิ่มรายไดแ้ก่ตนเอง และรายไดใ้นภาพรวมของจงัหวดั  

4.8.1.2 การเปล่ียนแปลงดา้นอาชีพ 

ผลกระทบสะสมของการเปล่ียนแปลงด้านอาชีพจากการประเมินผลกระทบของ
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ทางเลือก พบวา่ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 มีผลกระทบในระดบัท่ี
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ดีกวา่ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 และทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 เน่ืองจากมีกิจกรรมต่างๆเช่น
โครงการพฒันาวิธีปฏิบติัเกษตรเชิงพาณิชย ์และโครงการธุรกิจสัญจร โครงการจดัตั้งกองทุนเพื่อ
เพิ่มศกัยภาพผูป้ระกอบการ โครงการสร้างผูป้ระกอบการ SMEs ใหม่ในพื้นท่ี โครงการจดัตั้งศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจ มีการส่งเสริมดา้นอาชีพจึงก่อให้เกิดอาชีพใหม่ๆ และการฝึกอบรมแรงงานให้มี
ประสิทธิภาพท าใหล้ดอตัราการวา่งงานภายในจงัหวดั แต่ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1และ 2 ยงัอาจ
ขาดแคลนกิจกรรมสนบัสนุน การรวมกลุ่มอาชีพอาจขาดความเขม้แข็ง เกิดการรวมตวักนัอย่าง
หลวมๆ ท าให้ไม่มีอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจ ดงันั้นอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางในภาพรวมดา้น
เศรษฐกิจของจงัหวดักาญจนบุรีใหเ้กิดการถดถอยลงไดใ้นอนาคต  

4.8.1.3 การพฒันาระบบสาธารณูปโภค 

   ผลกระทบสะสมของการพฒันาระบบสาธารณูปโภคจากการประเมินผลกระทบของ
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ทางเลือก พบว่า ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 และทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 มีผลกระทบเท่ากนัและดีกว่า ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี  เน่ืองจากกิจกรรมตาม
แผนยุทธศาสตร์น้ีมุ่งเน้นให้เกิดการพฒันาระบบสาธารณูปโภคทุกประเภทให้เพียงพอต่อการ
พฒันาเพ่ือรองรับการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ี โดยมีการพฒันาระบบการคมนาคมขนส่ง 
ระบบไฟฟ้า ระบบน ้ าประปา ระบบบริหารจดัการขยะและน ้ าเสีย เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางออ้มต่อประชาชนในพื้นท่ี แตกต่างจากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 ท่ีมีการพฒันา
ระบบสาธารณูปโภคตามการขยายตวัตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและมีการด าเนินไปตามปกติ ซ่ึง
อาจท าใหเ้กิดความไม่เพียงพอต่อความตอ้งการในอนาคตได ้

 

 4.8.2 ผลการประเมินทางด้านสังคม 

  ผลการประเมินทางด้านสังคม ซ่ึงประกอบด้วยเกณฑ์ ด้านการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต/
วฒันธรรมการด ารงชีวติ ดา้นการเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิต และดา้นการมีส่วนร่วมและการกระจาย
อ านาจสามารถสรุปผลการประเมินไดด้งัตารางท่ี 4.33 

 

ตารางที ่4.33  คะแนนถ่วงน ้าหนกัดา้นสังคมของทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ทั้ง 3 ทางเลือก  

เกณฑ์ (Criteria) ทางเลอืกที ่1    ทางเลอืกที ่2    ทางเลอืกที ่3 

การเปล่ียนแปลงวถีิชีวติ/วฒันธรรมการ
ด ารงชีวิต 

0.073 0.022 0.081 

การเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวติของประชาชน 0.007 0.027 0.049 
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ตารางที ่4.33 (ต่อ) 

เกณฑ์ (Criteria) ทางเลอืกที ่1    ทางเลอืกที ่2    ทางเลอืกที ่3 

การมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจ 0.015 0.038 0.048 

รวม 0.095 0.087 0.178 

หมายเหตุ:   คะแนนท่ีแสดงในตาราง คือ คะแนนถ่วงน ้าหนกั 

 

4.8.2.1 การเปล่ียนแปลงวถีิชีวติ/วฒันธรรมการด ารงชีวติ 

ผลกระทบสะสมของการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต/วฒันธรรมการด ารงชีวิต จากการ
ประเมินผลกระทบของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ทางเลือก พบวา่ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 

มีผลกระทบในระดบัท่ีดีกว่า ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 และ 3 เน่ืองจากไม่มีกิจกรรมท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงวถีิชีวติหรือวฒันธรรมการด ารงชีวติมากนกั ซ่ึงกิจกรรมของทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 และ 3 จากการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอาจส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงวิถี
ชีวติหรือวฒันธรรมการด ารงชีวติของประชาชนได ้โดยอาจเกิดการเปล่ียนแปลงจากสังคมชนบทท่ี
มีวถีิชีวติท่ีพึ่งพาอาศยักนั และมีความสัมพนัธ์ในเครือญาติเปล่ียนเป็นสังคมเมืองหรือสังคมก่ึงเมือง
ท่ีมีความเป็นปัจเจกมากข้ึน ไม่มีปฏิสัมพนัธ์กนัในชุมชน และท าให้วิถีชีวิตเปล่ียนแปลง ซ่ึงอาจ
น าไปสู่ความขดัแยง้หรือความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัจนไม่สามารถควบคุมดูแลและเกิดปัญหาความ
วุน่วายในสังคมได ้

4.8.2.2 การเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวติของประชาชน 

ผลกระทบสะสมของการเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชน จากการ
ประเมินผลกระทบของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ทางเลือก พบวา่ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 

มีผลกระทบในระดบัท่ีดีกว่า ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี   1 และทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 

เน่ืองจากกิจกรรมการพฒันาตามยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิต
ของประชาชนท่ีดี ข้ึนทั้ งในเ ร่ืองรายได้ และการประกอบอาชีพ รวมถึงมีการพัฒนาด้าน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อท่ีอยู่อาศัย การพฒันาด้านการศึกษาและการสาธารณสุขให้เพียงพอและ
สามารถรองรับการพฒันาของพื้นท่ี ในส่วนปัญหาดา้นแรงงานต่างดา้วมีโครงการจดัระเบียบการ
เคล่ือนและพ านกัของแรงงานต่างดา้ว และโครงการกระชบัความสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบา้น เพื่อ
ลดปัญหาด้านชายแดน ยาเสพติด และการลักลอบเข้าเมือง เป็นต้น รวมถึงการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆท่ีสามารถยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งข้ึน แต่ทางเลือกเชิง
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนมีการเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ต่างๆ
และตามแผนพฒันาของจงัหวดักาญจนบุรีท่ีมีการด าเนินการไปตามปกติ 

4.8.2.3 การมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจ 

ผลกระทบสะสมของการมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจ จากการประเมินผล
กระทบของทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ทั้ง 3 ทางเลือก พบวา่ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 มีผลกระทบ
ในระดบัท่ีดีกว่า ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 และทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 เน่ืองจากกิจกรรม
การพฒันาอย่างต่อเน่ืองส่งผลต่อการมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจ ในลกัษณะท่ีเกิดความ
คล่องตวัและรวดเร็วจากการบริหารจดัการของเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีเนน้การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ
โดยลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วในกระบวนการด าเนินการ ซ่ึงสามารถเป็นแรงจูงใจให้นัก
ลงทุนเขา้มาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษได ้รวมถึงมีการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากร
ในพื้นท่ีร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี  2 มีผลกระทบในลกัษณะ
เดียวกันแต่มีผลกระทบในระดับท่ีน้อยกว่าทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 แต่ในทางเลือกเชิง
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ในดา้นการมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจประชาชนอาจยงัไม่มีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการทรัพยากรในพื้นท่ี ส่งผลให้เกิดปัญหาในเร่ืองการบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่ใน
พื้นท่ี 

 

4.8.3 ผลการประเมินทางด้านส่ิงแวดล้อม 

 ผลการประเมินทางด้านส่ิงแวดล้อม ซ่ึงประกอบด้วยเกณฑ์ ด้านการเปล่ียนแปลงด้าน
ทรัพยากรน ้า ดา้นการเปล่ียนแปลงดา้นสภาพภูมิอากาศและสภาพอากาศ ดา้นการเปล่ียนแปลงดา้น
ธรณีวิทยา ดา้นการเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรดิน ดา้นการเปล่ียนแปลงดา้นระบบนิเวศ ดา้นการ
เปล่ียนแปลงดา้นขยะ และดา้นการเปล่ียนแปลงดา้นสุนทรียะ สามารถสรุปผลการประเมินไดด้งั
ตารางท่ี 4.34 

 

ตารางที ่4.34   คะแนนถ่วงน ้าหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มของทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ทั้ง 3 ทางเลือก  

เกณฑ์ (Criteria) ทางเลอืกที ่1 ทางเลอืกที ่2 ทางเลอืกที ่3 

    การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรน ้า 0.008 0.008 0.008 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
คุณภาพอากาศ 

0.013 0.004 0.004 

การเปล่ียนแปลงดา้นธรณีวทิยา 0.005 0.010 0.010 
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ตารางที ่4.34 (ต่อ) 

เกณฑ์ (Criteria) ทางเลอืกที ่1 ทางเลอืกที ่2 ทางเลอืกที ่3 

การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรดิน 0.010 0.005 0.005 

การเปล่ียนแปลงดา้นระบบนิเวศ 0.011 0.004 0.007 

การเปล่ียนแปลงดา้นขยะ 0.003 0.015 0.009 

การเปล่ียนแปลงดา้นสุนทรียะ 0.016 0.008 0.008 

รวม 0.066 0.046 0.051 

หมายเหตุ:   คะแนนท่ีแสดงในตาราง คือ คะแนนถ่วงน ้าหนกั 

 

4.8.3.1 การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรน ้า 

ผลกระทบสะสมของการเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรน ้ า จากการประเมินผลกระทบ
ของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ทางเลือก พบวา่ การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรน ้ าของทั้ง 3 

ทางเลือก มีผลกระทบกระทบในระดบัท่ีเท่ากนั เน่ืองจาก ปัญหาดา้นทรัพยากรน ้ าทั้งเร่ือง ปริมาณ
น ้าท่ีใชใ้นการอุปโภค-บริโภค คุณภาพน ้ า และการเกิดอุทกภยัและภยัแลง้ สามารถเกิดข้ึนไดท้ั้งท่ีมี
และไม่มีการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จากการพฒันาจงัหวดัตามปกติ ซ่ึงอาจมีการก่อสร้างส่ิงปลูก
สร้างท่ีขวางทางเดินน ้ าหรือลดการซึมซบัน ้ า ท าให้เกิดน ้ าท่วมขงัหรือเกิดอุทกภยั อีกทั้งปัญหาดา้น
มลพิษทางน ้ าจากแหล่งก าเนิดมลพิษต่างๆ เช่น บา้นเรือนท่ีพกัอาศยั โรงงานอุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการ โรงแรม รีสอร์ท และร้านอาหารท่ีอยูติ่ดแม่น ้ า อาจปล่อยน ้ าเสียลงสู่แหล่งน ้ าและท า
ให้คุณภาพน ้ าเปล่ียนแปลงได ้โดยกิจกรรมของยุทธศาสตร์ท่ี 2 และ 3 คือ โครงการบริหารจดัการ
น ้าเสียและขยะ อ.เมืองกาญจนบุรี สามารถช่วยลดผลกระทบลงไดน้ะดบัหน่ึงซ่ึงยงัไม่ครอบคลุมใน
ทุกพื้นท่ีและแกปั้ญหาดา้นทรัพยากรน ้าไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

4.8.3.2 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ 

  ผลกระทบสะสมของการเปล่ียนแปลงดา้นสภาพภูมิอากาศและสภาพอากาศ จากการ
ประเมินผลกระทบของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ทางเลือก พบวา่ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 

มีผลกระทบในระดบัท่ีดีกวา่ทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ี 2 และทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 เน่ืองจาก
กิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดปัญหามลพิษทางดา้นอากาศของจงัหวดักาญจนบุรีในสภาวะปกติ เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นท่ี หรือการจราจรท่ีท าให้เกิดฝุ่ นละออง ยงัคงมีอยู่แต่เกิดผลกระทบไม่มากซ่ึง
ประชาชนสามารถยอมรับได ้แต่ในทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 และ 3 ส่งผลกระทบทั้งทางตรง
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และทางออ้มต่อดา้นอากาศ โดยผลกระทบทางตรงมาจากโรงงานและสถานประกอบการต่างๆท่ี
เพิ่มจ านวนข้ึนในพื้นท่ีท่ีมาจากการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ผลกระทบทางอ้อมคือ ปัญหา
การจราจรท่ีท าให้เกิดการจราจรติดขัดและเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศจากจ านวน
ยานพาหนะท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงมาจากการพฒันาระบบการขนส่งและการพฒันาเมือง ท าให้มีการจราจรท่ี
หนาแน่นและปลดปล่อยสารมลพิษออกมาจ านวนมาก 

4.8.3.3 การเปล่ียนแปลงดา้นธรณีวทิยา 

ผลกระทบสะสมของการเปล่ียนแปลงด้านธรณีวิทยา จากการประเมินผลกระทบ
ของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ทางเลือก พบวา่ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 มีผลกระทบใน
ระดบัท่ีดีกวา่ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 และทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 เน่ืองจากกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนตามยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อาจเกิดข้ึนเพียงเล็กน้อยหรือแทบจะไม่เกิด
ผลกระทบต่อด้านธรณีวิทยา มีเพียงประเด็นท่ีต้องให้ความสนใจคือ พ้ืนท่ีเสียงต่อการเกิด
แผ่นดินไหว และกิจกรรมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อน ้ าใต้ดิน ซ่ึงทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 มี
ผลกระทบในระดบัท่ีมากกว่าทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 เพียงเล็กน้อย ในขณะท่ีผลกระทบ
ทางดา้นธรณีวิทยาของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 ไม่มีผลกระทบใดๆเกิดข้ึนเช่นกนั แต่อาจขาด
โอกาสในการไดรั้บการพฒันาพื้นท่ีท่ีอาจส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 

4.8.3.4 การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรดิน 

ผลกระทบสะสมของการเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรดิน จากการประเมินผลกระทบ
ของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ทางเลือก พบว่า ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 มีผลกระทบใน
ระดบัท่ีดีกวา่ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 และทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 เน่ืองจาก ไม่มีกิจกรรม
การเปิดหน้าดิน หรือน าดินไปใชป้รับถมท่ี เพื่อสร้างส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงอาจท าให้ไม่เกิดปัญหาเร่ือง
ดินถล่มหรือการสูญเสียดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เพื่อน าไปใชใ้นกิจกรรมอ่ืนๆท่ีไม่เหมาะสม แต่ใน
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 และ 3 มีกิจกรรมท่ีตอ้งใชดิ้นหรือการใชป้ระโยชน์จากท่ีดิน  ซ่ึงอาจมี
ความไม่เหมาะสมกบัสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน และเป็นผลเสียต่อทรัพยากรดิน เช่น การขุด
เปิดหนา้ดิน ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดินได ้

4.8.3.5 การเปล่ียนแปลงดา้นระบบนิเวศ 

ผลกระทบสะสมของการเปล่ียนแปลงดา้นระบบนิเวศ จากการประเมินผลกระทบ
ของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ทางเลือก พบวา่ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 มีผลกระทบใน
ระดบัท่ีดีกวา่ ทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ี 2 และทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ี 3 เน่ืองจากไม่เกิดกิจกรรม
หรือเกิดกิจกรรมข้ึนเพียงเล็กนอ้ย ท่ีอาจส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงดา้นระบบนิเวศทั้งระบบนิเวศน ้ า
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และระบบนิเวศบก เช่น การตดัไม ้หรือการใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีสีเขียว เพื่อการพฒันา การขุดลอง
คูคลอง ซ่ึงอาจส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่อาศยัของสัตวป่์าหรือสัตวน์ ้ า เน่ืองจากแหล่งท่ีอยู่
อาศยัและแหล่งอาหารถูกเปล่ียนแปลงหรือท าลาย ซ่ึงผลกระทบจากิจกรรมของทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 และ 3 มีลกัษณะเช่นเดียวกนั แต่มีความรุนแรงมากกว่า เน่ืองจากมีกิจกรรมการ
พฒันาจ านวนมาก และตอ้งใช้พื้นป่าไมเ้พื่อท าการพฒันาระบบสาธารณูปโภค เช่น การก่อสร้าง
ถนน การขยายถนน การท าทางรถไฟ เป็นตน้ ซ่ึงรวมถึงกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดปริมาณน ้ าเสียท่ี
เพิ่มข้ึน เช่น การพฒันาแหล่งท่องเท่ียว และนิคมอุตสาหกรรม ท่ีอาจเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษทางน ้ า
ท่ีส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน ้าในลกัษณะการท าลายแหล่งท่ีอยูอ่าศยัและแหล่งอาหารของสัตวน์ ้ า 
ท่ีเกิดจากคุณภาพน ้าเส่ือมโทรมลง 

4.8.3.6 การเปล่ียนแปลงดา้นขยะ 

ผลกระทบสะสมของการเปล่ียนแปลงด้านขยะ จากการประเมินผลกระทบของ
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ทางเลือก พบวา่ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 มีผลกระทบในระดบัท่ี
ดีกว่า ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 และทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 เน่ืองจาก ทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 และ 3 มีกิจกรรมท่ีส่งผลดีต่อดา้นขยะ คือ โครงการบริหารจดัการน ้ าเสียและขยะ 
พื้นท่ี อ.เมืองกาญจนบุรี ซ่ึงสามารถบริหารจดัการขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีได ้ทั้งเร่ืองการเก็บ
ขน และการก าจดั รวมถึงความสามารถในการรองรับขยะท่ีเกิดข้ึนในอนาคต โดยท่ีทางเลือกเชิง
ยทุธศาสตร์ท่ี 3 อาจก่อใหเ้กิดปริมาณขยะท่ีมากกวา่ทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ี 2 เน่ืองจากมีกิจกรรม
ท่ีส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียว และการประกอบอาชีพ และการส่งเสริมดา้นแรงงาน ซ่ึงท าให้มีจ  านวน
ประชากรต่างถ่ินมากยิง่ข้ึนอาจส่งผลใหเ้กิดปริมาณของขยะมูลฝอยท่ีเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การบริหารจดัการขยะในปัจจุบนัยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรทั้งในเร่ืองการเก็บ
ขน การก าจดั และพื้นท่ีรองรับการก าจดัขยะมูลฝอยท าให้เกิดปัญหาเร่ืองขยะมูลฝอยมากข้ึน และ
เป็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญัของจงัหวดักาญจนบุรี 

4.8.3.7 การเปล่ียนแปลงดา้นสุนทรียะ 

  ผลกระทบสะสมของการเปล่ียนแปลงดา้นระบบนิเวศ จากการประเมินผลกระทบ
ของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ทางเลือก พบวา่ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 มีผลกระทบใน
ระดบัท่ีดีกวา่ ทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ี 2 และทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ี 3 เน่ืองจากไม่เกิดกิจกรรม
ท่ีอาจก่อใหเ้กิดภาวะมลทศัน์ กล่าวคือ ไม่มีการก่อสร้าง ส่ิงปลูกสร้างท่ีขดัแยง้กบัสภาพแวดลอ้มใน
พื้นท่ี หรือเกิดการบดบังทัศนียภาพท่ีสวยงาม รวมไปถึงสถานท่ีส าคัญ โบราณสถาน และ
ศิลปวฒันธรรมท่ีเก่าแก่ของจงัหวดักาญจนบุรี แต่ทั้งน้ีในปัจจุบนัยงัเกิดปัญหาด้านมลภาวะทาง
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เสียงจากเรือแพ ท่ีมีการร้องเรียนอยูเ่ป็นจ านวนมาก ซ่ึงในทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 และ 3 มี
ความเสียงต่อการเกิดปัญหาทั้งดา้นภาวะมลทศัน์และมลภาวะทางเสียงท่ีเพิ่มข้ึน จากกิจกรรมการ
พฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

  สรุปคะแนนในภาพรวมของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ทางเลือกซ่ึงไดคู้ณกบัค่า
น ้าหนกัของเกณฑแ์ต่ละเกณฑ ์แสดงดงัตารางท่ี 4.35 

ตารางที ่4.35  คะแนนถ่วงน ้าหนกัในภาพรวมของทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ทั้ง 3 ทางเลือก  

เกณฑ์ (Criteria)     ทางเลอืกที่ 1  ทางเลอืกที่ 2   ทางเลอืกที่ 3 

 ด้านเศรษฐกจิ 

การเปล่ียนแปลงดา้นอาชีพ 0.015 0.056 0.108 

การเปล่ียนแปลงดา้นรายได ้ 0.012 0.052 0.092 

การพฒันาระบบสาธารณูปโภค 0.012 0.062 0.062 

รวม 0.039 0.170 0.262 

ด้านสังคม 

การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต/วฒันธรรมการด ารงชีวิต 0.073 0.022 0.081 

การมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจ 0.015 0.038 0.048 

การเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชน 0.007 0.027 0.049 

รวม 0.095 0.087 0.178 

ด้านส่ิงแวดล้อม    

การเปล่ียนแปลงดา้นสุนทรียะ 0.016 0.008 0.008 

การเปล่ียนแปลงดา้นขยะ 0.003 0.015 0.009 

การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรน ้า 0.008 0.008 0.008 

การเปล่ียนแปลงดา้นธรณีวิทยา 0.005 0.010 0.010 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพ
อากาศ 

0.013 0.004 0.004 

การเปล่ียนแปลงดา้นระบบนิเวศ 0.011 0.004 0.007 

   การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรดิน 

รวม 

0.010 

0.066 

0.005 

0.046 

0.005 

0.051 

รวมทั้งหมด 0.200 0.311 0.489 
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  จากผลการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ทางเลือก ดว้ยเทคนิคกระบวนการ
วิเคราะห์ตามล าดบัชั้น (AHP) พบวา่ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 ก่อให้เกิดผลดีทางดา้นเศรษฐกิจ
มากกวา่ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 และทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1  โดยสามารถท าให้เกิดการ
ส่งเสริมการคา้การลงทุน และการจา้งงาน รวมถึงการกระตุน้ให้เกิดการพฒันาเศรษฐกิจของจงัหวดั
กาญจนบุรีใหส้ามารถเติบโตและสร้างรายไดเ้ขา้จงัหวดัมากยิ่งข้ึน แต่ทั้งน้ีทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์
ท่ี 3 ยงัคงมีผลกระทบในเชิงลบท่ีเกิดข้ึนต่อดา้นสังคมและดา้นส่ิงแวดลอ้มเช่นเดียวกนักบัทางเลือก
เชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 และทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 โดยผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทางดา้นสังคม คือ 
ความหนาแน่นของประชากรในพื้นท่ี การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต/วฒันธรรมประเพณีของทอ้งถ่ิน 
และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ซ่ึงมาจากการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษและมีแรงงานเขา้
มาในพื้นท่ีมากยิ่งข้ึน รวมถึงอาจสร้างความขดัแยง้ให้เกิดข้ึนในพื้นท่ีได ้ในส่วนผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดลอ้มทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ทางเลือกมีผลกระทบในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนัทั้งหมด ซ่ึง
ผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึน คือ การก่อให้เกิดมลพิษทางส่ิงแวดล้อม และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมาจากการกิจกรรมการด าเนินชีวิตตามปกติ
ของประชาชน และมลพิษท่ีมาจากจากสถานประกอบการต่างๆ รวมถึงการคมนาคมขนส่งในพื้นท่ี 

โดยไดแ้สดงล าดบัความเหมาะสมของทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ ดงัตารางท่ี 4.36 

 

ตารางที ่4.36  ล าดบัความเหมาะสมของทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์           

ทางเลอืกเชิงยุทธศาสตร์ ค่าคะแนน ล าดับความเหมาะสม 

ทางเลอืกเชิงยุทธศาสตร์ที ่3 0.489  

ทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ี 2 0.311 2 

ทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ี 1 0.200 3 

  

 ดงันั้น ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 คือ มีการน ายุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจงัหวดักาญจนบุรีไปใช้ทั้งหมด จึงเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดต่อการพฒันาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจงัหวดักาญจนบุรี ทั้งน้ีตอ้งมีการก าหนดมาตรการในการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน เพื่อท าใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและเกิดความสมดุลทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  
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4.9 มาตรการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบจากทางเลอืกเชิงยุทธศาสตร์ที ่3 

 

  จากการประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมของทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ซ่ึงเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด ทั้งน้ีพบวา่ยงัเกิดผลกระทบเชิงลบต่อสังคม และ
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัหน่ึง ซ่ึงตอ้งมีการก าหนดมาตรการในการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบ ท่ี
น าไปสู่ความสมดุลทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับมาตรการในการป้องกนัและ
บรรเทาผลกระทบ มีดงัน้ี  
 

4.9.1 ด้านเศรษฐกจิ 

มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจแบ่งตามเกณฑ ์
ประกอบด้วย การเปล่ียนแปลงด้านรายได้ การเปล่ียนแปลงด้านอาชีพ และการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค มีรายละเอียดดงัน้ี 

4.9.1.1  การเปล่ียนแปลงดา้นรายได ้

มาตรการในการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบทางด้านรายได้ คือ ควรมี
การเตรียมพร้อมและศึกษาในเร่ืองมาตรการอุดหนุนทางการเงินหรือมาตรการช่วยเหลือ/กระตุน้
ทางเศรษฐกิจแก่ผูป้ระกอบท่ีอาจเผชิญสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน เช่น ช่วงท่ีตน้ทุนการผลิตและราคา
น ้ ามนัปรับตวัสูง และควรรวบรวมขอ้มูลผูผ้ลิตรายย่อยให้เป็นระบบ เพื่อด าเนินการส่งเสริมและ
สนับสนุน ไม่ให้เกิดความเหล่ือมล ้ าด้านรายได้ และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการพฒันาด้าน
เศรษฐกิจชายแดนของจงัหวดักาญจนบุรีเพ่ือพฒันาศกัยภาพท่ีมีอยูใ่หสู้งข้ึน 

4.9.1.2  การเปล่ียนแปลงดา้นอาชีพ 

มาตรการในการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบทางดา้นอาชีพ คือ ควรให้
ความส าคญัและส่งเสริมอาชีพท่ีเป็นภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินของจงัหวดักาญจนบุรี เพื่อไม่ให้เกิด
ความเหล่ือมล ้าทางดา้นสาขาอาชีพ ไม่ก่อใหเ้กิดการสูญหายของอาชีพท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และ
ส่งเสริม พฒันาประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีฝีมือต ่าหรือไร้ฝีมือให้มีทกัษะและศกัยภาพท่ีสูงข้ึน เช่น มี
กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เพ่ือพฒันาทกัษะอาชีพ เป็นตน้ เพื่อรองรับการพฒันาเศรษฐกิจท่ีจะ
เกิดข้ึน รวมทั้งลดอตัราการวา่งงานของประชาชนในทอ้งถ่ินใหล้ดนอ้ยลงโดยการส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการท่ีเขา้มาในพื้นท่ีพิจารณาประชาชนในพื้นท่ีเขา้ร่วมงานก่อน และเพิ่มความสามารถ
ของแรงงานในทอ้งถ่ินเพื่อแข่งขนักบัแรงงานต่างถ่ิน โดยเฉพาะแรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มาในพื้นท่ีได ้
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4.9.1.3 การพฒันาระบบสาธารณูปโภค 

มาตรการในการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบทางด้านการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค คือ ควรมีการวางแผนการลดผลกระทบเชิงลบท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งการก่อสร้าง
ระบบสาธารณูปโภคใน จงัหวดักาญจนบุรี ท่ีอาจก่อให้เกิดความร าคาญและความไม่สะดวกในการ
สัญจร เช่น การท าถนนชัว่คราวส าหรับรถขนส่ง/ก่อสร้าง โดยแยกมาจากถนนท่ีท าการปรับปรุง
หรือขยาย หรือการท าเส้นทางชัว่คราว หรือค าแนะน าในการหลีกเล่ียงใชเ้ส้นทางท่ีมีการก่อสร้าง 
เพื่อไม่ให้การจราจรติดขดัหรือเกิดการสะสมของยานพาหนะท่ีมากเกินไปท่ีมาจากการปิดช่องทาง
การจราจรในระหวา่งก่อสร้าง ในส่วนการใชพ้ลงังานและแหล่งพลงังานเช่ือเพลิงส ารอง ควรมีการ
วางแผนการใช้พลงังานไฟฟ้าและพลงังานเช้ือเพลิงในระยะยาว และประเมินสถานการณ์การใช้
พลงังานในพื้นท่ีอย่างสม ่าเสมอและให้เพียงพอต่อความตอ้งการในการน าไปใช้ในภาคส่วนต่างๆ 
เช่น ภาคอุตสาหกรรม บา้นเรือนท่ีพกัอาศยัและหน่วยงานราชการ เป็นตน้ และส่ิงส าคญัท่ีสุด คือ ควร
มีการสร้างแหล่งเก็บกกัแหล่งน ้ าส ารองเพิ่มเติม เพื่อเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ขาดแคลนน ้ าท่ีอาจ
เกิดข้ึนและลดความขดัแยง้ท่ีมาจากการแยง่ชิงทรัพยากรน ้าระหวา่งชุมชนกบัอุตสาหกรรมหรือภาค
ธุรกิจต่างๆ  
 

4.9.2 ด้านสังคม 

มาตรการในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบทางด้านสังคมแบ่งตามเกณฑ ์
ประกอบดว้ย การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต/วฒันธรรมการด ารงชีวิต การเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และการมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจ มีรายละเอียดดงัน้ี 

4.9.2.1 การเปล่ียนแปลงวถีิชีวติ/วฒันธรรมการด ารงชีวติ 

มาตรการในการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบทางดา้นการเปล่ียนแปลงวิถี
ชีวิต/วฒันธรรมการด ารงชีวิต คือ ควรส่งเสริมการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในชุมชน สร้างความรู้
ความเขา้ใจและท าความเขา้ใจกบัประชาชนท่ีอยู่อาศยัภายในชุมชนถึงการพฒันาท่ีจะเกิดข้ึนและ
การรับมือต่อการพฒันา  ชุมชนควรสร้างความเขม้แข็งและก าหนดผูน้ าหรือกลุ่มแกนน าในการ
อนุรักษ์วฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน การสนบัสนุนให้ประชาชนเห็นคุณค่าของ
วฒันธรรมทอ้งถ่ินและสร้างเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน การรณรงคแ์ละส่งเสริมการสืบสานประเพณี
และวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน เพ่ือให้บุคคลภายนอกท่ีเขา้มาในพื้นท่ีเห็นความส าคญั
และประพฤติปฏิบติัตามมากกวา่การน าวฒันธรรมจากภายนอกเขา้มาในพื้นท่ี 
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4.9.2.2 การเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวติของประชาชน 

มาตรการในการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบทางด้านการเปล่ียนแปลง
คุณภาพชีวิตของประชาชน คือ ควรให้ความส าคญักบัการป้องกนัปัญหาของแรงงานต่างดา้ว หรือ
แรงงานจากภายนอกท่ีเขา้มาในพื้นท่ี โดยการก าหนดมาตรการในการดูแล และควบคุมแรงงานจาก
ภายนอกเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ เช่น การลักขโมย อาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น การพนนั และยาเสพติด โดยการควบคุมหรือก าหนดขอบเขตท่ีตั้งของท่ีพกัอาศยัของ
แรงงานจากต่างถ่ินใหอ้ยูห่่างจากชุมชนหรืออยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีการจดัเตรียมไว ้ ควรมีการจดัท าประวติั
พนกังานและออกกฎระเบียบควบคุมอยา่งเคร่งครัดจากสถานประกอบการต่างๆท่ีมีการจา้งแรงงาน
ดงักล่าว พร้อมทั้งมีการติดตามตรวจสอบความปลอดภยัอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีควรมีการวางผงั
ชุมชนเพ่ือการวางแผนพฒันาท่ีดินให้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพพื้นท่ีและการขยายตวัของชุมชน และ
ควรมีการวางแผนส าหรับการพฒันาดา้นสาธารณสุขและระบบการจดัการศึกษาให้เพียงพอต่อการ
ขยายตวัของประชากรในอนาคต รวมทั้งควรมีการวางแผนดา้นการจดัการการท่องเท่ียวของพื้นท่ี
จังหวดักาญจนบุรี ให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานท่ีสามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่
ผูป้ระกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 

4.9.2.3  การมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจ 

มาตรการในการป้องกนั และบรรเทาผลกระทบทางดา้นการการมีส่วนร่วม
และการกระจายอ านาจ คือ ควรใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดบั รวมทั้ง
สนบัสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการและพฒันาชุมชน
ของตนเอง โดยการจดัตั้งกลุ่มหรือหน่วยงานดา้นประชาสัมพนัธ์ของชุมชนเพ่ือเผยแพร่และกระจาย
ขอ้มูลข่าวสารให้ประชาชนไดอ้ย่างทัว่ถึง หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งมีการสนบัสนุนให้ผูน้  าชุมชน
จดัท ากระบวนการทางสังคมเพิ่มมากข้ึน ทั้งในระดบัหมู่บา้น และระดบัต าบล เพ่ือให้เกิดเป็นชุมชน
ท่ีเขม้แข็ง มีการจดักิจกรรมการแลกเปล่ียนประสบการณ์ กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 
และกิจกรรมถ่ายถอดความรู้ให้กบัประชาชนในพื้นท่ีเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือพึ่งพากนัอย่างทัว่ถึง
และเป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั รวมทั้งการให้ความส าคญักบัการสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้งเพื่อป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ภายในชุมชน  
 

   4.9.3 ด้านส่ิงแวดล้อม 

   มาตรการในการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม แบ่งตามเกณฑ ์
ประกอบด้วย การเปล่ียนแปลงด้านทรัพยากรน ้ า การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพ
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อากาศ การเปล่ียนแปลงดา้นธรณีวิทยา การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรดิน การเปล่ียนแปลงดา้น
ระบบนิเวศ การเปล่ียนแปลงดา้นขยะ และการเปล่ียนแปลงดา้นสุนทรียะ มีรายละเอียดดงัน้ี 

4.9.3.1 การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรน ้า 

มาตรการในการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบทางด้านทรัพยากรน ้ า คือ 
ควรมีการก าหนดมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ าทิ้งจากแหล่งก าเนิด และการสร้างระบบ
บ าบดัน ้ าเสียรวม ในพื้นท่ี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี และนอกพื้นท่ีเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษ
ทางน ้ าท่ีอาจเกิดข้ึน ในระยะการก่อสร้างถนน ทางรถไฟ และการก่อสร้างอาคารและสถาน
ประกอบการ ต้องก าหนดให้มีการจดัการขยะจากส่ิงก่อสร้างไม่ให้ถูกทิ้งปะปนลงสู่แหล่งน ้ า
ธรรมชาติ ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาในเร่ืองของคุณภาพท่ีเปล่ียนแปลงลงได ้รวมทั้งการศึกษาขอ้มูลของ
พื้นท่ีเก่ียวกบัเส้นทางการไหลของน ้ าหรือพื้นท่ีรับน ้ า เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดการก่อสร้างส่ิงปลูก
สร้างท่ีกีดขวางทางเดินน ้าและป้องกนัปัญหาอุทกภยัในพื้นท่ี 

4.9.3.2 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ 

มาตรการในการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบทางด้านการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ ในส่วนน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัสถานประกอบการต่างๆ รวมทั้งการ
คมนาคมขนส่งในพื้นท่ี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ท่ีจะก่อเกิดผลกระทบ แนวทางป้องกนัและบรรเทา
ผลกระทบ คือ ควรมีการติดตั้งอุปกรณ์บ าบดัอากาศในสถานประกอบการในพื้นท่ี และมีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยการติดตั้ งสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศไว้ในพื้นท่ี อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี ท่ีมีความเส่ียงและมีการแสดงผลคุณภาพอากาศพร้อมกบัค าแนะน าให้กบัประชาชนใน
พื้นท่ีรับทราบ รวมถึงการรณรงคใ์หมี้การใชบ้ริการขนส่งสาธารณะเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ
ท่ีเกิดจากยานพาหนะส่วนบุคคลและลดปัญหาเร่ืองความหนาแน่นทางการจราจร 

4.9.3.3 การเปล่ียนแปลงดา้นธรณีวทิยา 

มาตรการในการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบทางดา้นธรณีวทิยา คือ ควรมี
การศึกษาขอ้มูลในอดีตของพื้นท่ี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ท่ีเส่ียงต่อการเกิดแผ่นดินไหวเพื่อน ามา
วางแผนในการก่อสร้างหรือจดัท ามาตรการรองรับ รวมทั้งศึกษาขอ้มูลทางดา้นอุทกธรณีในพื้นท่ี 
ความลึกของชั้นน ้ าใตดิ้นและทิศทางการไหลของน ้ าใตดิ้น  ซ่ึงจะสามารถเป็นขอ้มูลในการเลือก
พื้นท่ีพฒันาต่างๆได ้

4.9.3.4 การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรดิน 

มาตรการในการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบทางด้านทรัพยากรดิน คือ 
ควรมีการศึกษาขอ้มูลพื้นท่ีและจดัท าแผนท่ีการใชป้ระโยชน์ของท่ีดินแบ่งตามความอุดมสมบูรณ์
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ของดินและประเภทของดิน เพ่ือน ามาใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนการพฒันาพื้นท่ีและการใช้ดิน 
ในระหวา่งการก่อสร้างถนน และทางรถไฟ  ในพื้นท่ี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ตอ้งมีการน าดินมาใชใ้น
การปรับถมพื้นท่ีซ่ึงตอ้งท าการศึกษาความเหมาะสมของดินท่ีน าไปใช้และแหล่งดินท่ีน าไปใช ้
รวมทั้งระมดัระวงัพื้นท่ีเส่ียงต่อการกดัเซาะพงัทลายของดิน เช่น ตล่ิงขา้งแม่น ้า ล าคลอง เป็นตน้ 

4.9.3.5 การเปล่ียนแปลงดา้นระบบนิเวศ 

มาตรการในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบทางด้านระบบนิเวศ คือ  
ควรมีการจดัท าขอบเขตพื้นท่ีท่ีจะท าการพฒันาใหช้ดัเจน  และก าหนดมาตรการในการป้องกนัพื้นท่ี
ป่าไมใ้นพื้นท่ี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี อย่างเขม้งวด หลีกเล่ียงการบุกรุกพื้นท่ีป่าไมโ้ดยไม่จ าเป็น 
รวมทั้งการจดัตั้งหน่วยงานก ากบั ดูแลและติดตามตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ 

4.9.3.6 การเปล่ียนแปลงดา้นขยะและส่ิงปฏิกลู 

มาตรการในการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบทางดา้นขยะและส่ิงปฏิกูล 
คือ ควรมีการพฒันาศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัการแกไ้ขกบัปัญหาดา้นขยะ
และส่ิงปฏิกลูท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ควรมีการจดักิจกรรมรณรงค ์ส่งเสริมเก่ียวกบัการลด
ปริมาณและคดัแยกขยะ รวมทั้งการจดัหาพื้นท่ีส ารองในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินเก่ียวกบัพื้นท่ีก าจดั
ขยะและส่ิงปฏิกูลท่ีผ่านการเห็นชอบของประชาชนในพื้นท่ี เพื่อความโปร่งใสและป้องกนัไม่ให้
เกิดการต่อตา้นจากประชาชนในภายหลงั 

4.9.3.7 การเปล่ียนแปลงดา้นสุนทรียะ 

มาตรการในการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบทางดา้นสุนทรียะ คือ ควรมี
การก าหนดขอบเขตของพื้นท่ีให้ชดัเจนในการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและการก่อสร้างอาคารเพื่อ
ป้องกนัการเกิดภาวะมลทศัน์และการบดบงัทศันียภาพ ในส่วนของผลกระทบท่ีเกิดจากการก่อสร้าง 
เช่น เสียงและการสั่นสะเทือน ให้ผูรั้บเหมาก่อสร้างแจง้ก าหนดการก่อสร้างหรือขั้นตอนท่ีจะท าให้
เกิดเสียงและการสั่นสะเทือนแก่ประชาชนในพื้นท่ีบริเวณโดยรอบท่ีอาจจะได้รับผลกระทบ
รับทราบและหลีกเล่ียงการท างานในช่วงเวลากลางคืน  ในส่วนการออกแบบอาคารควรมีการ
ออกแบบอาคารโดยไม่ขดัแยง้กบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติของพื้นท่ีหรือสภาพแวดลอ้มของ
ชุมชนเพื่อลดปัญหาการเกิดภาวะมลทศัน์ในพื้นท่ี  
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

 จากการประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ของทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ทางเลือก โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ทศันภาพและเทคนิคกระบวนการวิเคราะห์
ตามล าดบัชั้น ซ่ึงสามารถสรุปผลการประเมินไดด้งัน้ี  
  ทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ี 1 คือ ไม่มีการน ายุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษมาใช้
แต่ยงัคงมีการพฒันาไปตามแผนพฒันาของจงัหวดั ซ่ึงพบว่า ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งผลดี
ต่อดา้นส่ิงแวดลอ้มมากกว่าทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 และ 3 เน่ืองจากไม่มีการท าลายและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมากนกั และส่งผลดีในดา้นสังคมในลกัษณะการ
อนุรักษว์ฒันธรรมดั้งเดิมในทอ้งถ่ิน และการคงไวข้องวิถีชีวิตดั้งเดิม รวมทั้งความสามคัคีในชุมชน 
แต่ส่งผลในเชิงลบต่อด้านเศรษฐกิจเน่ืองจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งด้านรายได้ อาชีพ และ
ระบบสาธารณูปโภค มีการพฒันาในลกัษณะท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ต่างๆในพื้นท่ี และ
ไม่มีปัจจยัในการกระตุน้เศรษฐกิจในพื้นท่ี ท าใหเ้ศรษฐกิจยงัคงตวัหรือเติบโตข้ึนเพียงเล็กนอ้ย  
  ทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ี 2 คือ มีการน ายุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษมาใชใ้น
บางยทุธศาสตร์ ซ่ึงในทางเลือกน้ีไดน้ ายทุธศาสตร์ท่ี 1 และ 2 เป็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาโดยเนน้
ในเร่ืองการพฒันาเมือง การพฒันาชุมชน การพฒันาระบบสาธารณูปโภค และการเช่ือมโยง
เครือข่ายการคมนาคมขนส่ง ซ่ึงพบว่า ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งผลดีในดา้นเศรษฐกิจใน
ระดบัปานกลาง เน่ืองจากมีกิจกรรมท่ีส่งผลดีในทางออ้มต่อการเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ เช่น การ
พฒันาระบบสาธารณูปโภค การพฒันาชุมชน และการก่อสร้างและขยายเครือข่ายการคมนาคม
ขนส่ง ท าให้ความเจริญเร่ิมเขา้มาสู่ในพื้นท่ีมากข้ึน แต่ช่องทางการหารายไดแ้ละอาชีพใหม่ยงันอ้ย 
เน่ืองจากยงัไม่เกิดการพฒันาในเร่ือง ทกัษะฝีมือแรงงาน และการส่งเสริมการประกอบอาชีพหรือ
สร้างธุรกิจใหม่ๆในพื้นท่ี  แต่ยงัคงส่งผลกระทบในเชิงลบต่อดา้นสังคม และส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจาก
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การพฒันาและความเจริญท่ีเขา้มาสู่พื้นท่ีมากยิ่งข้ึน ท าให้จ  านวนประชากรในพื้นท่ีมากยิ่งข้ึนทั้ง
ประชากรแฝง และแรงงานต่างถ่ินท่ีเขา้มาในพื้นท่ี ส่งผลต่อการเกิดปัญหาอาชญากรรมและปัญหา
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนในพื้นท่ี รวมทั้งการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตความ
เป็นอยูข่องประชาชนใหเ้ขา้สู่สังคมเมือง อาจส่งผลต่อความสามคัคีและการมีส่วนร่วมภายในชุมชน
มากยิ่งข้ึน ปัญหาในเร่ืองมลพิษทางส่ิงแวดลอ้มทั้งขยะ น ้ าเสีย และมลพิษทางอากาศ ท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการขนส่งและกิจกรรมบางประเภท  ปัญหาในความไม่สะดวกในช่วงการก่อสร้างถนน อาคาร
หรือสถานท่ีต่างๆ รวมถึงความเส่ียงต่อการเกิดภาวะมลทศัน์หรือการเปล่ียนแปลงทศันียภาพใน
พื้นท่ี  
 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 คือ มีการน ายุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษมาใช้
ทั้งหมด ซ่ึงพบว่า ผลกระทบในทางเลือกน้ี ส่งผลดีต่อด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เน่ืองจากมี
กิจกรรมและโครงการการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ ความร่วมมือทางดา้นการคา้และการลงทุน และ
การพฒันาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการพฒันาท่ีเกิดข้ึน การเกิดสถานประกอบการและธุรกิจใหม่ๆ
ในพื้นท่ี เป็นช่องทางในการหารายไดข้องประชาชนและเกิดอาชีพใหม่ข้ึนในพื้นท่ี ในดา้นสังคม
ชุมชนอาจถูกยกระดบัและไดรั้บการส่งเสริมธุรกิจในชุมชน และสร้างความร่วมมือในการพฒันา
ทอ้งถ่ิน เกิดการสนบัสนุนดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ละส่งเสริมดา้นวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน เกิด
การแลกเปล่ียนวฒันธรรมกบัประเทศเพื่อนบา้ง และสามารถสร้างเป็นเอกลกัษณ์ประจ าทอ้งถ่ินได ้
ซ่ึงเป็นผลดีต่อด้านสังคม แต่ยงัคงมีปัญหาในเร่ืองจ านวนประชากรท่ีเขา้มาในพื้นท่ีมากยิ่งข้ึน 
รวมถึงความปลอดภยัของชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนในพื้นท่ี  ในดา้นส่ิงแวดลอ้มอาจเกิด
ผลกระทบในเชิงลบ เน่ืองจากการพฒันาท่ีเกิดข้ึนทั้งสถานประกอบการ แรงงาน การก่อสร้างและ
การคมนาคมขนส่ง ซ่ึงท าให้เกิดปัญหาดา้นมลพิษต่างๆทั้งขยะ น ้ าเสีย มลพิษทางอากาศ การใช้
สารเคมีในการเกษตร มลภาวะทางเสียง และภาวะมลทศัน์ ถึงแมจ้ะมีโครงการป้องกนัผลกระทบ
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงสามารถแกไ้ขและลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มลงได้
ในระดบัหน่ึง 

 จากการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 3 ทางเลือก ดว้ยเทคนิคกระบวนการวิเคราะห์
ตามล าดบัชั้น (AHP) พบว่า ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 มีคะแนนเท่ากบั 0.200 ทางเลือกเชิง
ยทุธศาสตร์ท่ี 2 มีคะแนนเท่ากบั 0.311 และทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 มีคะแนนเท่ากบั 0.489  จึง
กล่าวไดว้า่ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 เป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดต่อยุทธศาสตร์การพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรี ซ่ึงสามารถกระตุน้เศรษฐกิจในพื้นท่ีให้เติบโตและท าให้คุณภาพ
ชีวิตของประชาชนดีข้ึน โดยผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดข้ึนสามารถก าหนดมาตรการในการป้องกนั 
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และบรรเทาผลกระทบไดด้งัน้ี ส่งเสริมและสนบัสนุนในเร่ืองมาตรการทางการเงิน การช่วยเหลือ
และการกระตุน้เศรษฐกิจแก่ผูป้ระกอบการ ส่งเสริมอาชีพท่ีเป็นภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน และพฒันา
ฝีมือแรงงานให้มีทกัษะและความรู้ความสามารถสูงข้ึน การวางแผนและลดผลกระทบในเร่ืองการ
พฒันาระบบสาธารณูปโภค ส่งเสริมการสร้างความสัมพนัธ์ทั้งในและนอกชุมชน รณรงคส่์งเสริม
การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของทอ้งถ่ิน ก าหนดมาตรการในการดูแล และควบคุม
แรงงานต่างถ่ิน การวางแผนการพฒันาท่ีดินเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆให้ตรงกบัศกัยภาพ
ของท่ีดิน สร้างระบบบ าบดัมลพิษท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ส่งเสริมและรณรงค์
ในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ศึกษาขอ้มูลและวางแผนการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และระมดัระวงัในเร่ืองการเปล่ียนแปลงทศันียภาพในพื้นท่ี 

 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 

การประเมินส่ิงแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ (SEA) เป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ีใช้ในการ
ประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการก าหนดนโยบาย แผน และแผนงาน หรือการพฒันาในดา้นอ่ืนๆ 
เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ส าหรับประเทศไทยยงัไม่มีการ
ก าหนดการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้เป็นข้อกฎหมายหรือเป็นระเบียบปฏิบัติ 
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Victor & Agamuthu (2014) ท่ีศึกษาเร่ืองแนวโน้มการประเมิน
ส่ิงแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ของเอเชีย พบว่า การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของ
ประเทศไทยไม่ไดมี้การยกระดบัใหเ้ป็นขอ้บงัคบัระดบัชาติแต่มีการก าหนดเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติั และปัญหาท่ีส าคญัส าหรับการด าเนินการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ของประเทศ
ไทย คือ ไม่มีกรอบกฎหมายท่ีสนบัสนุนแมจ้ะมีการกล่าวถึงในนโยบายทางดา้นส่ิงแวดลอ้มของ
ประเทศ  การประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ตอ้งมีการด าเนินการก่อนการก าหนดนโยบาย 
แผนและแผนงาน เพื่อน ามาช่วยในการตดัสินใจส าหรับผูท่ี้มีอ านาจในการตดัสินใจและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียในพื้นท่ี สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ Jone & Fisher (2014) ท่ีศึกษาการประเมิน
ส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของแผนพลังงานลมจากประเทศสหราชอาณาจกัรและประเทศ
เยอรมนั พบว่า การประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ (SEA) มีความจ าเป็นตอ้งน ามาใชก่้อน
หนา้ในการก าหนดนโยบายและการก าหนดแผนซ่ึงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

จงัหวดักาญจนบุรีไดจ้ดัท าแผนพฒันาจงัหวดักาญจนบุรี 4 ปี พ.ศ. 2557- พ.ศ. 2560 (ฉบบั
ทบทวน) และไดก้ าหนดยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและพฒันาการคา้การลงทุน ซ่ึงในกลยุทธ์ท่ี 2 
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ส่งเสริมและพฒันาพื้นท่ีรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ของแผนพฒันาจงัหวดักาญจนบุรีแสดงให้เห็น
วา่เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึงรวมถึงกลยุทธ์
อ่ืนๆท่ีมีความสอดคลอ้งกบักิจกรรมของยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น ดา้นการ
พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และการพฒันาผูป้ระกอบการและแรงงานวิชาชีพ โดยความสอดคลอ้ง
ระหวา่งนโยบายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัรัฐบาลกลาง เป็นปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จใน
การบริหารจดัการและการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ สอดคล้องกบัผลการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านกัยทุธศาสตร์และการวางแผนการพฒันา
พื้นท่ี (2557) ท่ีไดศึ้กษาการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกนัดาร์ ประเทศมาเลเซีย และพบวา่ หน่ึงใน
ปัจจยัความส าเร็จของการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกนัดาร์ คือ ความสามารถในการบริหาร
จดัการและพฒันาพื้นท่ีไดอ้ยา่งสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวของนโยบายระดบัสูง (รัฐบาล
กลาง) ระดบัยะโฮร์ และระดบัพื้นท่ี (รัฐบาลทอ้งถ่ิน) ส่งผลให้การพฒันาเป็นไปตามเป้าหมายใน
การกระตุน้เศรษฐกิจทอ้งถ่ิน ดงันั้นการบริหารจดัการท่ีสอดคลอ้งกนัของนโยบายหรือยุทธศาสตร์ 
ก่อให้เกิดการพฒันาท่ีส่งผลดีต่อภาพรวมในด้านเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นท่ี  

ส าหรับการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ (SEA) ของยุทธศาสตร์การพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวดักาญจนบุรี เป็นการประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีอาจเกิดข้ึนจากกิจกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงการ
แสนอแนวทางป้องกนัและบรรเทาผลกระทบทางในเชิงลบท่ีเกิดข้ึน โดยการศึกษาวิจยัน้ี ผูว้ิจยัได้
ก าหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 3 ทางเลือก และน ามาประเมินและคาดการณ์ผลกระทบดว้ยวิธี
วิเคราะห์ทศันภาพ โดยการพรรณนาผลกระทบสะสมท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต และน าเทคนิค
กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดบัชั้น (AHP) มาใช้ในการเปรียบเทียบคะแนนของทางเลือกเชิง
ยทุธศาสตร์ทั้ง 3 ทางเลือก ซ่ึงพบวา่ กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดบัชั้นเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการ
ตดัสินใจในการเปรียบเทียบทางเลือกตามเกณฑ์ต่างๆท่ีมีความชดัเจน และเป็นกระบวนการท่ีมี
ระบบสามารถตรวจสอบความสอดคลอ้งของผลการเปรียบเทียบทางเลือกได ้และมีความเหมาะสม
ในการน ามาประยกุตใ์ชก้บัการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ Grafi et al. (2010) ท่ีใชก้ารวิเคราะห์แบบพหุเกณฑ์ (Multi-criteria Analysis: MCA) ส าหรับ
การปรับปรุงการประเมินดา้นส่ิงแวดลอ้มของแผนงานการบริหารจดัการน ้ าในภูมิภาคก่ึงแห้งแลง้ 
ประเทศบราซิล พบวา่ เทคนิคกระบวนการวเิคราะห์ตามล าดบัชั้น (AHP) เป็นเคร่ืองมือท่ีมีเหตุมีผล 
และเป็นเคร่ืองมือท่ีดีส าหรับน ามาประยกุตใ์ชใ้นการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์ (SEA)  
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ผลการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 คือ มีการน า
ยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรีมาใชท้ั้งหมด ส าหรับผลกระทบเชิงบวก 
พบว่า การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรีสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้าง
รายไดเ้ขา้สู่จงัหวดักาญจนบุรี และท าใหคุ้ณภาพชีวติของประชาชนดีข้ึน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ Wang (2012) ท่ีศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของเขตเศรษฐกิจพิเศษจากหลกัฐานของชุมชน
เมืองจีนพบว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และท าให้ค่าตอบแทน
แรงงานสูงกว่าค่าครองชีพในท้องถ่ิน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของกรมส่งเสริมการค้า
ระหวา่งประเทศ (2554) ท่ีไดศึ้กษาเขตเศรษฐกิจพิเศษของเวียดนามท่ีพบวา่ การจดัตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ถือเป็นหัวใจส าคญัในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศให้เขา้มาในเวียดนาม รวมทั้ง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย ฝ่ายวิจยัธุรกิจ 
(2557) ท่ีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา ประเทศเมียนมาร์ และพบวา่ เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวาไม่
เพียงแต่จะช่วยพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ แต่ยงัจะช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีอยู่
อาศยัโดยรอบพื้นท่ี  

ส าหรับผลกระทบเชิงลบต่อดา้นสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีมาจากการพฒันาเขตเศรษฐกิจ
จงัหวดักาญจนบุรี อาจเกิดการท าลายทรัพยากรเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการพฒันาพื้นท่ี เกิดการ
ปล่อยน ้าเสียลงสู่แหล่งน ้ามากข้ึน ผลกระทบกบัทรัพยากรดินในดา้นความอุดมสมบูรณ์ของดินและ
การชะลา้งพงัทลายของดิน การใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีไม่มีความเหมาะสมกบัศกัยภาพพื้นท่ี และมีการ
บุกรุกพื้นท่ีป่าไมม้ากข้ึน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กรมทรัพยากรน ้ า (2556) ท่ีมีการใชก้าร
ประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์จากโครงการระบบเครือข่ายน ้ าในพื้นท่ีวิกฤติน ้ า 19 พื้นท่ี 
พบวา่ ผลกระทบดา้นลบมีโอกาสเกิดการตกคา้งจากปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตร มีการปล่อยน ้ า
เสียจากอุตสาหกรรมลงสู่แหล่งน ้ ามากข้ึน ท าให้ดินเส่ือมโทรมมากข้ึนจากการเพิ่มผลผลิต อาจเกิด
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีไม่เหมาะสม มีโอกาสท าใหเ้กิดการกดัเซาะหนา้ดินมากข้ึน อาจมีโอกาสแผ่
ขยายและเกิดการบุกรุกพื้นท่ีมากข้ึน และอาจเกิดการแพร่โรคจากสัตวพ์าหะน าโรคและวชัพืชน ้ า
มากข้ึน และมีโอกาสเกิดการสะสมสารตกคา้งของปุ๋ยและสารฆ่าแมลงในดินมากข้ึน  

ผลกระทบเชิงลบทางดา้นสังคมท่ีเกิดข้ึน เกิดจากการยา้ยเขา้มาของประชาชนนอกพื้นท่ีซ่ึง
อาจเกิดผลกระทบต่อวฒันธรรมประเพณีของทอ้งถ่ิน  ผลกระทบทางดา้นแรงงานและการประกอบ
อาชีพ และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนในพื้นท่ี สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของมหาวิทยาลยัมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ (2548) จากโครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
ระดบัพื้นท่ี เขตเศรษฐกิจชายแดนเชียงราย ท่ีพบวา่ การเขา้มาของโครงการพฒันาไม่ควรก่อให้เกิด
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ผลกระทบทางศิลปกรรม และประวติัศาสตร์ตลอดจนวฒันธรรมอนัดีงาม ควรมีขอบเขตการใช้
ท่ีดินท่ีสามารถระบุและยอมรับได ้และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สถาบนัระหวา่งประเทศเพื่อ
การคา้และการพฒันา (2557) ท่ีไดศึ้กษาวิจยัแนวทางและมาตรการเพื่อพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นท่ีชายแดนของประเทศไทย พบว่า ผลกระทบทางดา้นสังคมอาจจะส่งผลเชิงลบ ซ่ึงเกิด
จากประชาชนในส่วนท่ีไม่สามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมใหม่ซ่ึงอาจจะมีการ
แข่งขนัสูงจากคนในพื้นท่ีอ่ืนท่ีเขา้มา ขณะเดียวกนัแรงงานท่ีเคล่ือนยา้ยเขา้มาท างานในพื้นท่ีมีทั้ง
เป็นแรงงานต่างดา้วหรือคนในพื้นท่ีอ่ืนๆ อาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดใน
พื้นท่ีได ้ดงันั้นการพฒันาท่ีเน้นดา้นเศรษฐกิจอาจเกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในพื้นท่ีแต่อาจส่งผล
กระทบในเชิงลบต่อดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงก่อใหเ้กิดการพฒันาท่ีเสียสมดุล  

จากผลกระทบดงักล่าวสามารถก าหนดมาตรการป้องกนั บรรเทา และแกไ้ขผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน ในดา้นเศรษฐกิจไดก้ าหนดมาตรการป้องกนั บรรเทาและแกไ้ขผลกระทบ คือ ส่งเสริมและ
วางแผนเตรียมความพร้อมในดา้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการพฒันาอาชีพในทอ้งถ่ินและแรงงานจาก
ทอ้งถ่ิน ในดา้นสังคมไดก้ าหนดมาตรการป้องกนั บรรเทาและแกไ้ขผลกระทบ คือ ควรมีการสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจร่วมกนักบัประชาชนในชุมชนในการอนุรักษว์ฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
ท่ีดีงามและส่งเสริมให้เกิดเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน รวมถึงการป้องกนัปัญหาจากประชาชนนอก
พื้นท่ีและแรงงานต่างดา้ว  และในดา้นส่ิงแวดลอ้มไดมี้การก าหนดมาตรการป้องกนั บรรเทาและ
แกไ้ขผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม คือ ควรมีการรณรงคส่์งเสริมในเร่ืองการลดมลพิษทางส่ิงแวดลอ้ม 
การสร้างระบบบ าบดัมลพิษต่างๆท่ีเกิดข้ึนจากสถานประกอบการและสถานท่ีต่างๆ การสร้างแหล่ง
ก าจดัขยะมูลฝอย การศึกษาขอ้มูลทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น ลกัษณะของดิน เส้นทางการไหลของน ้ า
ใตดิ้น พื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดแผ่นดินไหว หรือภยัธรรมชาติ เป็นตน้ การศึกษาลกัษณะปัญหาทาง
ส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี และการก าหนดขอบเขตพื้นท่ีในการพฒันาให้ชดัเจนเพื่อสามารถวางแผนใน
การจดัการส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 

 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา แบ่งเป็นข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ/องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ขอ้เสนอแนะต่อภาคประชาชน และขอ้เสนอแนะต่อภาคเอกชน มีดงัน้ี 

 5.3.1.1 ขอ้เสนอแนะต่อภาครัฐ/องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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 1)  ส่ิงส าคญัท่ีสุดของหน่วยงานภาครัฐ/องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือ 
การประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลข่าวสาร ท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน และเขา้ใจง่าย เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ
สร้างความน่าเช่ือถือแก่ประชาชน 

 2) หน่วยภาครัฐ/องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรมีความพร้อมในการ
บริหารจดัการและวางแผนเพื่อรองรับการพฒันาในพื้นท่ี เช่น การเพิ่มศกัยภาพในการรองรับความ
ตอ้งการในเร่ืองบริการสาธารณสุข เพ่ือลดปัญหาการเขา้ถึงบริการสุขภาพท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
เพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรในพื้นท่ี 

  3) การออกระเบียบหรือขอ้ก าหนดท่ีชดัเจนในดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะท าให้
มีการปฏิบติัตามระเบียบหรือขอ้ก าหนดเป็นไปอย่างเคร่งครัด และตอ้งก าหนดบทลงโทษท่ีชดัเจน
และเหมาะสม  

 4) การบริหารจดัการควรมีการให้อ านาจต่อองคก์รปกครองทอ้งถ่ินในการ
บริหารจดัการทรัพยากร รวมทั้งมีการติดตาม ตรวจสอบ และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง
และจริงจงั  

 5) ในการพฒันาพื้นท่ี หน่วยงานภาครัฐ/องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรมี
การสร้างความรู้ความเขา้ใจกบัประชาชนต่อการพฒันาในพื้นท่ีปรับทศันคติและความเขา้ใจให้
ตรงกนั 

 6) หน่วยงานภาครัฐ/องค์ปกครองส่วนท้องถ่ินควรมีการส่ือสารกับ
ประชาชนในพื้นท่ีถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทั้งดา้นดีและดา้นลบ  

 7) ในส่วนหน่วยงานภาครัฐ/องค์ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีการเตรียม
ความพร้อมเร่ืองภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสาร และพฒันาศกัยภาพของหน่วยงานเพื่อรองรับการพฒันาท่ี
เกิดข้ึนในพื้นท่ี    

 8) หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการจดัโซนพื้นท่ีโรงงานอุตสาหกรรม
ไวโ้ดยเฉพะเพื่อลดปัญหาด้านมลพิษทางส่ิงแวดล้อมท่ีอาจเกิดข้ึนในพื้นท่ี และสะดวกต่อการ
บริหารจดัการ 

   5.3.1.2 ขอ้เสนอแนะต่อภาคประชาชน 

     1) ประชาชนในพื้นท่ีควรมีการเตรียมพร้อมรับมือกบัสถานการณ์ท่ีอาจ
เกิดข้ึน จากการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอยา่งสม ่าเสมอ  
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     2) ประชาชนในพื้นท่ีควรมีการพฒันาศกัยภาพในดา้นภาษาเพื่อการส่ือสาร 
ส าหรับใชใ้นการส่ือสารกบัประชาชนต่างถ่ินหรือแรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มาในพื้นท่ี รวมถึงการปรับ
ทศันคติท่ีมีต่อประชาชนจากนอกพื้นท่ี  
     3) ในการประชุมหรือสอบถามความคิดเห็นในการพฒันาชุมชน ประชาชน
ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นมากยิ่งข้ึน เพื่อสิทธิประโยชน์และความเขา้ใจท่ี
ตรงกนั รวมทั้งอาจช่วยลดความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ 
     4) ประชาชนในพื้นท่ีควรมีการติดตาม ขอ้มูล ข่าวสาร และสถานการณ์
ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี ทั้งจากส่ือต่างๆ และขอ้มูลข่าวสารท่ีไดจ้ากผูน้ าชุมชนหรือทางจงัหวดัท่ีมี
การแจง้ใหป้ระชาชนรับทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

   5.3.1.3 ขอ้เสนอแนะต่อภาคเอกชน 

1) ส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีสถานประกอบการทุกแห่งตอ้งพึงปฏิบติัคือ การปฏิบติั
ตามระเบียบและกฎหมายในดา้นต่างๆอยา่งเคร่งครัด และปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งโดยตอ้งให้ความใส่ใจ
ต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้มอยูเ่สมอ 

2) สถานประกอบการท่ีเขา้มาด าเนินการในพื้นท่ีควรให้ความส าคญักบั
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี โดยเน้นการท าประชาคม และมีการเปิดเผยขอ้มูล
ของกระบวนการต่างๆท่ีอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและประชาชนก่อนมีการด าเนินการต่างๆ
ของสถานประกอบการ  

3) ในการส่ือสาร และท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ีของสถาน
ประกอบการต่างๆ ควรมีการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีประชาชนสามารถเขา้ใจง่ายและไม่มีการบิดเบือน
ขอ้มูล 

4) สถานประกอบการท่ีเขา้มาด าเนินการในพื้นท่ีควรมีการท ากิจรรมท่ี
เก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยให้ความเคารพสิทธิและปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเท่า
เทียม การพฒันาชุมชนและสังคม และการบริหารจดัการ ดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีและบริเวณ
ใกลเ้คียง 

5) สถานประกอบการท่ีเขา้มาด าเนินการในพื้นท่ีควรมีการวางแผน ป้องกนั 
และลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม ท่ีอาจเกิดข้ึนจากกระบวนการต่างๆของสถานประกอบการ 
รวมทั้งหามาตรการในการเยยีวยาและช่วยเหลือในกรณีท่ีอาจเกิดผลกระทบในพื้นท่ี 
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6) ในด้านการจ้างงานในต าแหน่งต่างๆ สถานประกอบการควรมีการ
พิจารณาคดัเลือกแรงงานจากประชาชนในพื้นท่ีก่อน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นอาชีพ
ใหก้บัประชาชนในพื้นท่ีและเป็นการสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งสถานประกอบการและชุมชน  
 

  5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในอนาคต 

  ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัในคร้ังต่อไป มีดงัน้ี 

5.3.2.1 การศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไปควรเสริมการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative) ใน
ผลการศึกษา โดยการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในอ าเภอเมืองกาญจนบุรีถึง
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลประกอบในการประเมินผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งน ามาใชเ้ป็นขอ้เสนอแนะ ซ่ึงจะท าให้งานวิจยัมีความน่าเช่ือถือมาก
ยิง่ข้ึน  

5.3.2.2 งานวิจยัน้ีใช้วิธีการวิเคราะห์ทศันภาพและเทคนิคกระบวนการวิเคราะห์
ตามล าดบัชั้น (AHP) เพื่อสามารถท าให้เห็นความแตกต่างของทางเลือกมากยิ่งข้ึน ในการศึกษาวิจยั
คร้ังต่อไปควรพฒันาคะแนนเปรียบเทียบระหว่างทางเลือกของ AHP ให้เช่ือมโยงกับคะแนน
ผลกระทบสะสมจากการประเมินเชิงทศันภาพ ซ่ึงจะท าให้ผลการเปรียบเทียบระหว่างทางเลือกมี
ความเช่ือมโยงกบัคะแนนจากการประเมินเชิงทศันภาพมากยิง่ข้ึน 

5.3.2.3 การศึกษาวิจยัน้ีไดน้ าผลการศึกษาจากส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในการก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้กบั
จงัหวดักาญจนบุรี ทั้งน้ีพื้นท่ีกิจกรรมหลกั (Core Business) จากการวิจยัน้ียงัเป็นเพียงพื้นท่ีท่ีทาง 
สศช.เสนอให้กบัทางจงัหวดักาญจนบุรี เน่ืองจากมีความเหมาะสมในด้านต่างๆ ในการวิจยัคร้ัง
ต่อไปควรศึกษาขอบเขตพื้นท่ีท่ีใช้ในการศึกษาให้ชดัเจนและครอบคลุมทั้งจงัหวดั ซ่ึงจะท าให้ผล
การศึกษามีความชดัเจนและมีความถูกตอ้งมากยิ่งข้ึน รวมทั้งสามารถแสดงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนใน
วงกวา้งไดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน 

5.3.2.4 ในการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไปควรมีการน ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้ามาใช้ในการวิจัย ซ่ึงจะท าให้การคาดการณ์และการ
ประเมินผลกระทบมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมทั้งสามารถท าให้เกิดการตดัสินใจต่อการเลือก
ทางเลือกท่ีมีความเหมาะสมกบัพื้นท่ีมากข้ึน 
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ภาคผนวก ก 
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ภาคผนวก ข 

แบบสังเกตการณ์ 

การศึกษาวจิยัเร่ือง การประเมินส่ิงแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ (SEA) 

ของยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ:  

กรณศึีกษา จงัหวดักาญจนบุรี 
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แบบสังเกตการณ์ 

การศึกษาวจิัยเร่ือง การประเมนิส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์(SEA) ของยุทธศาสตร์การ
พฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ: กรณศึีกษา จังหวดักาญจนบุรี 
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แบบสัมภาษณ์ 

การศึกษาวจิยัเร่ือง การประเมินส่ิงแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ (SEA) 
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แบบสัมภาษณ์  

การศึกษาวจิัยเร่ือง การประเมนิส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์(SEA) ของยุทธศาสตร์การ
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1. ประเด็นค าถามข้อมูลทัว่ไปของพืน้ที่ 
ค าถามเกีย่วกบัข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร 

1.1 ท่านคิดว่า ระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆในพื้นท่ีของท่าน มีความ
เพียงพอและเหมาะสมหรือไม่  อยา่งไร 
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1.2 ในพื้นท่ีของท่านมีการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติประเภทใดบา้ง และมีความเพียงพอ
หรือไม่ อยา่งไร 
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…………………………………………………………...….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  

1.3 ในพื้นท่ีของท่านมีปัญหาส่ิงแวดลอ้มในดา้นใดบา้ง ลกัษณะของปัญหาเป็นอยา่งไร และไดรั้บ
การแกไ้ขจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่ อยา่งไร 
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………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ค าถามเกีย่วกบัด้านเศรษฐกจิและการประกอบอาชีพ 

1.4  สภาพเศรษฐกิจของพื้นท่ีมีลกัษณะอยา่งไร และเกิดผลกระทบต่อประชาชนหรือไม่ อยา่งไร   
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

1.5  ส่วนใหญ่ประชาชนในพื้นท่ีประกอบอาชีพอะไร อยา่งไร  

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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1.6  การคมนาคมขนส่งในพื้นท่ีของท่าน/หน่วยงานของท่าน มีลกัษณะอยา่งไร 
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  

ค าถามเกีย่วกบัด้านสังคมและการด าเนินชีวติ 

1.7 ลกัษณะความเป็นอยู ่และวถีิชีวติดั้งเดิมของประชาชนในพื้นท่ี มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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1.8 ในพื้นท่ีของท่านมีนโยบายทางสังคม หรือระเบียบ กฎเกณฑใ์นการอยรู่วมกนัของประชาชน
หรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2. ประเด็นค าถามเกีย่วกบัการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจัดตั้งเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 

2.1 ท่านทราบหรือไม่วา่ จะมีการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษในจงัหวดักาญจนบุรี 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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3. ประเด็นค าถามเกีย่วกบัข้อกงัวลของประชาชนในพืน้ที่ต่อยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกจิ
พเิศษ 

3.1 หากมีการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ี ท่านมีความกงัวลในเร่ืองใดบา้ง 

- ดา้นเศรษฐกิจ  

…………………………………………………………………………………….………………...

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

- ดา้นสังคม 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….…………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………
………...……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

- ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….…………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………
……….……..………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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- ผลกระทบต่อตวัท่าน/ครอบครัว/ชุมชน/หน่วยงานของท่าน 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….…………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………
……….…..…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4. ประเด็นค าถามเกีย่วกบัข้อเสนอแนะในการป้องกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากยุทธศาสตร์
การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ 

4.1  ท่านมีขอ้เสนอแนะต่อการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของจงัหวดักาญจนบุรีอยา่งไรบา้ง 

- ขอ้เสนอแนะต่อภาครัฐ/องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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- ขอ้เสนอแนะต่อภาคประชาชน 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

- ขอ้เสนอแนะต่อภาคเอกชน 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4.2  แนวทางการปรับตัวของท่าน/หน่วยงานของท่านต่อการจดัตั้ งเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวดั
กาญจนบุรี 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…………………………
…………………………..………………………………………………………………………….. 
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5. ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ง 

แบบประเมินส าหรับผู้เช่ียวชาญ 

การให้ค่าคะแนนเปรียบเทียบของหลกัการ และเกณฑ์ 

การประเมินส่ิงแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์การ 

พฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ:  

กรณศึีกษา จงัหวดักาญจนบุรี 
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แบบประเมนิส าหรับผู้เช่ียวชาญ 

การให้ค่าคะแนนเปรียบเทยีบของหลกัการ และเกณฑ์ 

การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ:  

กรณีศึกษา จังหวดักาญจนบุรี 

 

แบบประเมินชุดน้ีจัดท าข้ึนเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลส าหรับประเมินและเปรียบเทียบ
คะแนนของหลกัการ (principle) และเกณฑ์ (criteria) ในขั้นตอนของการก าหนดกรอบแนวทาง
การศึกษาของการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ: กรณีศึกษา จงัหวดักาญจนบุรี โดยแบบประเมินฉบบัน้ีประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 

ข้อมูลทัว่ไปของผูเ้ช่ียวชาญ  ส่วนท่ี 2 การพิจารณาค่าคะแนนเปรียบเทียบของ หลักการ การ
ประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ: กรณีศึกษา 
จงัหวดักาญจนบุรี และส่วนท่ี 3 การพิจารณาค่าคะแนนเปรียบเทียบของเกณฑ์ การน้ีทางผูว้ิจยั
ขอขอบคุณยิ่งท่ีท่านสละเวลาให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ท่ี             
นายจิรนนท ์ พุทธา เบอร์โทรศพัท ์08-4635-0268 

 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้เช่ียวชาญ 

ช่ือ – สกุล........................................................................................................................................... 
หน่วยงาน/สังกดั................................................................................................................................. 
หมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อ..................................................................................................................... 
 E-mail................................................................................................................................................. 
 เพศ   ............ ชาย   ........... หญิง 

อาย ุ ............................ ปี 

 

 

 

 

 

 



297 

 

 

 

 

เรียน  ท่านผูเ้ช่ียวชาญ 

หลกัการ และเกณฑ์ เพ่ือการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์การพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ: กรณีศึกษา จงัหวดักาญจนบุรี ถูกรวบรวมและพฒันาข้ึนบนพื้นฐานของการบริหาร
จดัการส่ิงแวดลอ้มในภาพรวมระดบันโยบาย แผน หรือแผนงาน ซ่ึงหลกัการ และเกณฑ์ เหล่าน้ีจะ
ใช้เป็นกรอบแนวทางการประเมินฯต่อไป ทั้งน้ีการพิจารณาจดัล าดับความส าคญัจะใช้วิธีการ
พิจารณาทีละคู่ว่าประเด็นใดมีความส าคญัมากกวา่ และมากกวา่ในระดบัใดจึงท าเคร่ืองหมาย Xลง
บนตวัเลขดา้นนั้น โดยระดบัความส าคญัตั้งแต่  1-9 มีความหมายดงัน้ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

มี
ความส าคั
ญเท่ากนั 

มี
ความส าคั
ญมากกวา่  
น้อยที่สุด 

มี
ความส าคั
ญมากกวา่  
น้อย 

มี
ความส าคั
ญมากกวา่  
น้อยถึง
ปานกลาง 

มี
ความส าคั
ญมากกวา่ 

ปานกลาง 

มี
ความส าคญั

มากกวา่  
ปานกลาง
ค่อนข้างมา

ก 

มี
ความส าคญั

มากกวา่  
ค่อนข้างมา

ก 

มี
ความส าคั
ญมากกวา่  

มาก 

มี
ความส าคั
ญมากกวา่  
มากที่สุด 

ในกรณีท่ีท่านพิจารณาแลว้วา่ประเด็นทั้ง 2 ฝ่ังมีความส าคญัเท่ากนัให้ท่านท าเคร่ืองหมาย Xลงบน
ตวัเลข 1 

ตัวอย่าง 

หากท่านพิจารณาแลว้ว่าประเด็นดา้นเศรษฐกิจมีความส าคัญมากกว่าประเด็นด้านสังคมมากกว่า
มากในการประเมินส่ิงแวดลอ้มเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับแผนยุทธศาสตร์ฯ ท่านจึงท าเคร่ืองหมาย X 

ลงบนหมายเลข 8 ท่ีอยูใ่นฝ่ังดา้นของประเด็นเศรษฐกิจ (ดา้นซา้ย) ดงัภาพ 

 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
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ส่วนที ่2 การพจิารณาค่าคะแนนเปรียบเทยีบของ หลกัการ การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ: กรณีศึกษา จังหวดักาญจนบุรี 

 

1. ค ว า ม ย ั่ง ยื น
ข อ ง ร ะ บ บ
เศรษฐกิจจาก
การด าเนินตาม
แผนยทุธศาสตร์
การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

 

9 

 

8 

 

7 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

2. ค ว า มย ั่ง ยื น
ของระบบสังคม
จากการด าเนิน
ต า ม แ ผ น
ยุทธศาสตร์การ
พั ฒ น า เ ข ต
เศรษฐกิจพิเศษ 

 

9 

 

8 

 

7 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

3. ความย ัง่ยนื
ของระบบ
ส่ิงแวดล้อมจาก
การด าเนินตาม
แผนยทุธศาสตร์
การพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

2. ความย ัง่ยนืของระบบสังคมจากการด าเนินตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

9 

 

8 

 

7 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

3. ค ว า มย ั่ง ยื น
ข อ ง ร ะ บ บ
ส่ิงแวดล้อมจาก
การด าเนินตาม
แผนยทุธศาสตร์
การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

 

ส่วนที ่3 การพจิารณาค่าคะแนนเปรียบเทยีบของ เกณฑ์ การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ของยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ: กรณีศึกษา จังหวดักาญจนบุรี 
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1. ความยัง่ยนืของระบบเศรษฐกจิจากการด าเนินตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกจิ
พเิศษ 

1.1 การ
เปล่ียนแปลง
ดา้นรายได ้

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.2 การ
เปล่ียนแปลง
ดา้นอาชีพ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.3 การพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 

1.2 การ
เปล่ียนแปลง
ดา้นอาชีพ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.3 การพฒันา
ระบบ
สาธารณูปโภค 

2. ความยัง่ยนืของระบบสังคมจากการด าเนินตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ 

2.1 การ
เปล่ียนแปลงวิถี
ชีวิต/วฒันธรรม
การด ารงชีวิต 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.2 การ
เปล่ียนแปลง
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.3 การมีส่วน
ร่วมและการ
กระจายอ านาจ 

2.2 การ
เปล่ียนแปลง
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.3 การมีส่วน
ร่วมและการ
กระจายอ านาจ 

3. ความยัง่ยนืของระบบส่ิงแวดล้อมจากการด าเนินตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกจิ
พเิศษ 

 

3.1 การ
เปล่ียนแปลง
ดา้นทรัพยากร
น ้า 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.2 การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภู มิอ าก าศ แ ล ะ คุณ ภา พ
อากาศ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.3 การเปล่ียนแปลงดา้น
ธรณีวิทยา 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.4 การเปล่ียนแปลงดา้น
ทรัพยากรดิน 
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3.1 การ
เปล่ียนแปลง
ดา้นทรัพยากร
น ้า 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.5 การเปล่ียนแปลงดา้น
ระบบนิเวศ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.6 การเปล่ียนแปลงดา้น
ขยะและส่ิงปฏิกูล 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.7 การเปล่ียนแปลงดา้น
สุนทรียะ 

3.2 การ
เปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
และคุณภาพ
อากาศ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.3 การเปล่ียนแปลงดา้น
ธรณีวิทยา 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.4 การเปล่ียนแปลงดา้น
ทรัพยากรดิน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.5 การเปล่ียนแปลงดา้น
ระบบนิเวศ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.6 การเปล่ียนแปลงดา้น
ขยะและส่ิงปฏิกูล 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.7 การเปล่ียนแปลงดา้น
สุนทรียะ 

3.3 การ
เปล่ียนแปลง
ดา้นธรณีวิทยา 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.4 การเปล่ียนแปลงดา้น
ทรัพยากรดิน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.5 การเปล่ียนแปลงดา้น
ระบบนิเวศ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.6 การเปล่ียนแปลงดา้น
ขยะและส่ิงปฏิกูล 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.7 การเปล่ียนแปลงดา้น
สุนทรียะ 

3.4 การ
เปล่ียนแปลง
ดา้นทรัพยากร
ดิน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.5 การเปล่ียนแปลงดา้น
ระบบนิเวศ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.6 การเปล่ียนแปลงดา้น
ขยะและส่ิงปฏิกูล 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.7 การเปล่ียนแปลงดา้น
สุนทรียะ 

3.5 การ
เปล่ียนแปลง
ดา้นระบบนิเวศ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.6 การเปล่ียนแปลงดา้น
ขยะและส่ิงปฏิกูล 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.7 การเปล่ียนแปลงดา้น
สุนทรียะ 

3.6 การ
เปล่ียนแปลง
ดา้นขยะและส่ิง
ปฏิกูล 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.7 การเปล่ียนแปลงดา้น
สุนทรียะ 
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ภาคผนวก จ 

ตารางการวเิคราะห์ความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

เพือ่หาค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบัวตัถุประสงค์ ( IOC ) 
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ตารางการวเิคราะห์ความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

เพือ่หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบัวตัถุประสงค์ ( IOC ) 
 

 

ล าดบั ข้อค าถาม 

คะแนนความคดิเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ 

IOC = 

∑R) 
N 

สรุปผล
(ใช้ได้ 
ปรับปรุง ท่านที่  ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

ส่วนที่ 1 ประเด็นค าถามขอ้มูลทัว่ไปของพ้ืนท่ี  

1 

ท่านคิดวา่ ระบบสาธารณูปโภคและส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆในพ้ืนท่ีของ
ท่าน มีความเพียงพอและเหมาะสม
หรือไม่  อยา่งไร 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

2 

ในพ้ืนท่ีของท่านมีการใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติประเภทใดบา้ง 
และมีความเพียงพอหรือไม่ อยา่งไร 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

3 

ในพ้ืนท่ีของท่านมีปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
ในดา้นใดบา้ง ลกัษณะของปัญหาเป็น
อยา่งไร และไดรั้บการแกไ้ขจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่ อยา่งไร 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

4 

สภาพเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีมีลกัษณะ
อยา่งไร และเกิดผลกระทบต่อ
ประชาชนหรือไม่ อยา่งไร 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

5 
ส่วนใหญ่ประชาชนในพ้ืนท่ีประกอบ
อาชีพอะไร อยา่งไร  

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

6 
การคมนาคมขนส่งในพ้ืนท่ีของท่าน/
หน่วยงานของท่าน มีลกัษณะอยา่งไร 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

7 

ลกัษณะความเป็นอยู ่และวิถีชีวิตดั้งเดิม
ของประชาชนในพ้ืนท่ี มีลกัษณะเป็น
อยา่งไร 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

8 

ในพ้ืนท่ีของท่านมีนโยบายทางสังคม 
หรือระเบียบ กฎเกณฑใ์นการอยู
ร่วมกนัของประชาชนหรือไม่ อยา่งไร 

1 1 0 0.67 ใชไ้ด ้

ส่วนที่ 2 ประเด็นค าถามเก่ียวกบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจดัตั้งเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 

1 

ท่านทราบหรือไม่ว่า จะมีการพฒันา
เขตเศรษฐกิจพิเศษในจงัหวดั
กาญจนบุรี 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้
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ล าดบั ข้อค าถาม 

คะแนนความคดิเห็น 

ของผู้เช่ียวชาญ 

IOC = 

∑R) 
N 

สรุปผล
(ใช้ได้ 
ปรับปรุง ท่านที่  ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

ส่วนที่ 3 ประเด็นค าถามเก่ียวกบัขอ้กงัวลของประชาชนในพ้ืนท่ีต่อยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

1 

หากมีการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
พ้ื น ท่ี  ท่ า น มี ค ว า ม กั ง ว ล ต่ อ ด้ า น
เศรษฐกิจในเร่ืองใดบา้ง 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

2 

หากมีการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
พ้ืนท่ี ท่านมีความกังวลต่อด้านสังคม
ในเร่ืองใดบา้ง 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

3 

หากมีการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
พ้ื น ท่ี  ท่ า น มี ค ว า ม กั ง ว ล ต่ อ ด้ า น
ส่ิงแวดลอ้มในเร่ืองใดบา้ง 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

4 

หากมีการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
พ้ืนท่ี ท่านมีความกงัวลถึงผลกระทบ
ต่อตวัท่าน/ครอบครัว/ชุมชน/
หน่วยงานของท่านในเร่ืองใดบา้ง 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

ส่วนที่ 4 ประเด็นค าถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ ในการป้องกนั บรรเทาและลดผลกระทบจากยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

1 

ท่านมีขอ้เสนอแนะต่อภาครัฐ/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินถึงการจดัตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษของจงัหวดักาญจนบุรี
อยา่งไรบา้ง 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

2 

ท่านมีขอ้เสนอแนะต่อภาคประชาชน
ถึงการจัดตั้ งเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
จงัหวดักาญจนบุรีอยา่งไรบา้ง 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

3 

ท่านมีขอ้เสนอแนะต่อภาคเอกชนถึง
การจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
จงัหวดักาญจนบุรีอยา่งไรบา้ง 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

4 

แ น ว ท า ง ก า ร ป รั บ ตั ว ข อ ง ท่ า น /
หน่วยงานของท่านต่อการจัดตั้ งเขต
เศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรี 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้
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สูตรการค านวณ   IOC = ∑R 

                                           N 

                       เม่ือ IOC  คือ Index  of  Objective  Congruence  

                                         หรือค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์

                             ∑R คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 

                              N คือ จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด  
เกณฑก์ารพิจารณา คือ 

                      ค่า  IOC   ในแต่ละขอ้ค าถาม   ≥ .    สามารถน าไปใชไ้ด ้ 
                      ค่า  IOC   ในแต่ละขอ้ค าถาม   < .    แกไ้ขปรับปรุงใหม่   หรือไม่ก็ตดัขอ้นั้นทิ้งไป 

 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 

 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.จ าลอง   โพธ์ิบุญ 

อาจารยป์ระจ าคณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จุฑารัตน์  ชมพนัธ์ุ 

อาจารยป์ระจ าคณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 

3. รองศาสตราจารย ์ดร.วสิาขา   ภู่จินดา 

อาจารยป์ระจ าคณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ภาคผนวก ฉ 

ภาพพืน้ที่ ต าบลแก่งเส้ียน และต าบลบ้านเก่า 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี  
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แผนที่พืน้ที่กจิกรรมหลกั (Core Business) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนท่ีแสดง พื้นท่ีกิจกรรมหลกั (Core Business) ซ่ึงอยูใ่นต าบลแก่งเส้ียน อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี ในส่วนกรอบสีแดง แสดงพื้นท่ีท่ีคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)
ประกาศให้เป็นพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบุรี ในระยะท่ี 2/2558 รวมทั้งแสดงจุดผา่น
แดนถาวรบา้นพุน ้าร้อน ต าบลบา้นเก่า อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
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พืน้ที่ต าบลแก่งเส้ียน อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 

  

       
 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 พื้นท่ีท่ีจะตั้งเป็นพื้นท่ีกิจกรรมหลกั                       ภาพที ่2 สภาพพื้นท่ีกิจกรรมหลกั 

                                                                                                           (Core Business)  
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 ภาพที ่3 สภาพถนนในหมู่ท่ี 5 บา้นหนองจอก                         ภาพที ่4 สภาพเส้นทางหลกัท่ี                                  
                                                                                                          ผา่นพื้นท่ีกิจกรรมหลกั 
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พืน้ที่ต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 

  

   
             
 

 

 

 

         ภาพที ่1 ด่านชายแดนบา้นพุน ้าร้อน               ภาพที ่2 สภาพพื้นท่ีในต าบลบา้นเก่า                
 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

   ภาพที ่3 สภาพถนนในต าบลบา้นเก่า                                 ภาพที ่4 เส้นทางไปด่านพุน ้ าร้อน 
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ภาคผนวก ช 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั (Key Informants) 
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รูป ช่ือ ต าแหน่ง หน่วยงาน 

 

นาย มงคล 

นิลประภาพร 

ผูอ้  านวยการส่วนส่ิงแวดลอ้ม 
ส านกัทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั

กาญจนบุรี 

   

 

นางสาวณฐัศรัณย ์

คงภู 

นกัวเิคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบติัการ 

กลุ่มงานยทุธศาสตร์การ
พฒันาจงัหวดั 

ส านกังานจงัหวดักาญจนบุรี 

 

นายสัญญา 

เสนาบุตร 

ก านนัต าบลช่องสะเดา 

อ.เมืองกาญจนบุรี 

จ.กาญจนบุรี 

 

นางนงลกัษณ์ 

บุญส่งสมชยัดี 

ก านนัต าบลลาดหญา้ 

อ.เมืองกาญจนบุรี                  
จ.กาญจนบุรี 
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รูป ช่ือ ต าแหน่ง หน่วยงาน 

   

 

นายสุรพล 

น่ิมเนตร 

ก านนัต าบลเกาะส าโรง         
อ.เมืองกาญจนบุรี                   

จ.กาญจนบุรี 

 

นางวนิดา   พุฒซอ้น1 

นายสุชาติ สืบสุข2 

1ก านนัต าบลวงัดง้ 
2รองนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลวงัดง้ 

อ.เมืองกาญจนบุรี                       
จ.กาญจนบุรี 

 

นายค ารณ 

คชวงษ ์

ก านนัต าบลบา้นเก่า               
อ.เมืองกาญจนบุรี                    

จ.กาญจนบุรี 

 

นายสันติ 

เหมพนัธ์ 

ก านนัต าบลหนองหญา้ 

อ.เมืองกาญจนบุรี 

จ.กาญจนบุรี 
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รูป ช่ือ ต าแหน่ง หน่วยงาน 

 

นายอดิศกัด์ิ 

สุขศรี 

ก านนัต าบลท่ามะขาม 

อ.เมืองกาญจนบุรี 

จ.กาญจนบุรี 

 

นางอมราลกัษณ์ 

ใบบวั 

ก านนัต าบลหนองบวั 

อ.เมืองกาญจนบุรี 

จ.กาญจนบุรี 

 

นายมาโนช 

แยม้ช่ืน 

ก านนัต าบลวงัเยน็ 

อ.เมืองกาญจนบุรี                       
จ.กาญจนบุรี 

 

นายชูศกัด์ิ 

สุนทรธรรม 

ก านนัต าบลปากแพรก 

อ.เมืองกาญจนบุรี 

จ.กาญจนบุรี 
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รูป ช่ือ ต าแหน่ง หน่วยงาน 

 

นายธงชยั 

ตนัธนะชยั 

สารวตัรก านนัต าบลแก่งเส้ียน 
อ.เมืองกาญจนบุรี 

จ.กาญจนบุรี 

 

นายประสงค ์

ทบัข า 

ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 4 

บา้นหนองสองตอน 

ต.แก่งเส้ียน อ.เมืองกาญจนบุรี 

จ.กาญจนบุรี 

 

นายโรจนินทร์ 

โอบทรัพยก์ุล 

ประชาชนหมู่ 4 

บา้นหนองสองตอน 

ต.แก่งเส้ียน อ.เมืองกาญจนบุรี  
จ.กาญจนบุรี 

 

นายอภิชาติ 

รอดภยั 

ประชาชนหมู่ 4 

บา้นหนองสองตอน 

ต.แก่งเส้ียน อ.เมืองกาญจนบุรี  
จ.กาญจนบุรี 
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รูป ช่ือ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

 

จ่าสิบเอกสมชาย 

มาพร 

ประชาชนหมู่ 4 

บา้นหนองสองตอน 

ต.แก่งเส้ียน อ.เมืองกาญจนบุรี  
จ.กาญจนบุรี 

 

นายไตรลกัษณ์  
ชนะเลิศ 

ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นหมู่ 5 

บา้นหนองจอก 

ต.แก่งเส้ียน อ.เมืองกาญจนบุรี  
จ.กาญจนบุรี 

 

นางสาวพรรษา 

สีสังข ์

ประชาชนหมู่ 5 

บา้นหนองจอก 

ต.แก่งเส้ียน อ.เมืองกาญจนบุรี  
จ.กาญจนบุรี 

 

นายมนสั 

มูลสมบติั 

ประชาชนหมู่ 5 

บา้นหนองจอก 

ต.แก่งเส้ียน อ.เมืองกาญจนบุรี  
จ.กาญจนบุรี 
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รูป ช่ือ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

 

นายสุรพงศ ์ พืชพนัธ์ุ 

ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 

ต าบลหนองบวั 

อ.เมืองกาญจนบุรี 

จ.กาญจนบุรี 
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ภาคผนวก ซ 

ข้อมูลทั่วไปของจงัหวดักาญจนบุรี 
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ข้อมูลทัว่ไปของจังหวดักาญจนบุรี 

1. สภาพพืน้ทีแ่ละเขตติดต่อ 

จงัหวดักาญจนบุรีอยูห่่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวนัตก เป็นระยะทาง 129 กิโลเมตร 

เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนาน สภาพภูมิประเทศเต็มไปดว้ย ภูเขา ป่าไมน้านาพนัธ์ุ มี
พื้นท่ีใหญ่เป็นล าดบั 3 ของประเทศ คือ 19,483 ตารางกิโลเมตร หรือ 12.2 ลา้นไร่ เป็นป่าไม ้ 7.7 

ลา้นไร่ เป็นพื้นท่ีถือครองทางการเกษตร 2.1 ลา้นไร่ มีเขตแดนติดต่อเมียนมาร์ 370 กิโลเมตร โดยมี
อาณาเขตดงัน้ี 

 ทิศเหนือ ติดต่อ จงัหวดัตากและอุทยัธานี 

 ทิศใต ้ติดต่อ จงัหวดัราชบุรี 

 ทิศตะวนัออก ติดต่อ จงัหวดัสุพรรณบุรี และนครปฐม 

 ทิศตะวนัตก ติดต่อ เมียนมาร์ 

 

 

ภาพที ่1  แผนท่ีของจงัหวดักาญจนบุรี 
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2. เขตการปกครองและประชากร 

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 อ าเภอ 95 ต าบล 959 หมู่บา้น 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย  
1) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  1  แห่ง  

2) เทศบาลเมือง    2 แห่ง  
3) เทศบาลต าบล    33 แห่ง  

4) องคก์ารบริหารส่วนต าบล  86  แห่ง 

จังหวัดกาญจนบุรีมีประชากร จ านวน 8,914 คน (แยกเป็นเพศชาย , 82 คน 
ประชากรเพศหญิง 7,132 คน)  (ข้อมูล ณ  ธันวาคม 4) โดยอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  มี
จ  านวนประชากรมากท่ีสุด จ านวน 05,311  คน รองลงมาไดแ้ก่ อ าเภอท่าม่วง จ านวน 134,410 คน 
และอ าเภอท่ามะกา จ านวน 105,311 คน ส าหรับอ าเภอท่ีมีความหนาแน่นของประชากรมากท่ีสุด 
คือ อ าเภอท่ามะกา อ าเภอท่าม่วง อ าเภอเมืองกาญจนบุรี อ าเภอพนมทวน อ าเภอเลาขวญั อ าเภอ
หนองปรือ อ าเภอบ่อพลอย อ าเภอห้วยกระเจา อ าเภอด่านมะขามเต้ีย อ าเภอไทรโยค อ าเภอทองผา
ภูมิ อ าเภอสังขละบุรี และอ าเภอศรีสวสัด์ิ ตามล าดบั (ท่ีมา: แผนพฒันาจงัหวดักาญจนบุรี 4 ปี พ.ศ. 
2557-2560) 

 

2.1  การปกครองส่วนภูมิภาค 

 จงัหวดักาญจนบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 อ าเภอ ดงัภาพที ่2  

1. อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  2. อ าเภอไทรโยค  3. อ าเภอบ่อพลอย 4. อ าเภอศรีสวสัด์ิ   

5. อ าเภอท่ามะกา 6. อ าเภอท่าม่วง 7. อ าเภอทองผาภูมิ 8. อ าเภอสังขละบุรี 9. อ าเภอพนมทวน        

10. อ าเภอเลาขวญั 11. อ าเภอด่านมะขามเต้ีย 12. อ าเภอหนองปรือ และ 13. อ าเภอห้วยกระเจา 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 อาณาเขตของอ าเภอในจงัหวดักาญจนบุรี 

8 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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2.2 ข้อมูลด้านเศรษฐกจิ 

ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GROSS PROVINCIAL PRODUCT; GPP) 

สภาพทางเศรษฐกิจของจงัหวดักาญจนบุรี ในปี 2549 มีผลิตภณัฑ์มวลรวม 61,853 ลา้น
บาทเป็นล าดบัท่ี 23 ของประเทศ (ผลิตภณัฑ์มวลรวมเฉล่ียของประเทศ 120,037 ลา้นบาท) รายได้
เฉล่ีย 73,231 บาท/คน/ปี เป็นล าดบัท่ี 31 ของประเทศ (รายไดเ้ฉล่ียของประเทศ 103,030 บาท) 

(แหล่งท่ีมาของขอ้มูล GPP : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 

รายไดส่้วนใหญ่ข้ึนอยูก่บัการผลิตต่างๆ สาขาอุตสาหกรรม ร้อยละ 21.59 คิดเป็นมูลค่า 13,351 ลา้น
บาท สาขาการคา้ส่งและคา้ปลีก ร้อยละ20.24 คิดเป็นมูลค่า 12,517 ลา้นบาท สาขาเกษตรกรรม ร้อย
ละ 19.28คิดเป็นมูลค่า 11,924 ลา้นบาท และอ่ืน ๆ ร้อยละ 38.89 คิดเป็นมูลค่า 24,061 ลา้นบาท 

อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนจากปี 2548 ร้อยละ 4.35 

พืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของจงัหวดักาญจนบุรี ไดแ้ก่ ออ้ย ขา้ว มนัส าปะหลงั ขา้วโพด พืชผกั 

และผลไมห้ลายชนิด 

 

ตารางที ่1 รายไดข้องจงัหวดักาญจนบุรีแยกตามสาขา 

 

ดา้นรายไดป้ระชากร 

ประชากรในจงัหวดักาญจนบุรีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อหวัประมาณ ,  บาทต่อคนต่อปี โดย
มีอตัราขยายตวัระหว่างปี -  เฉล่ียร้อยละ .  ต่อปี (ส านักงานคณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสถิติ, 2553)  

อ าเภอมีรายไดต้  ่าสุดตามล าดบั คือ อ าเภอสังขละบุรี (29,330 บาท) อ าเภอท่ามะกา (37,291 

บาท) และอ าเภอเลาขวญั (38,388 บาท) 

มีครัวเรือนยากจน (รายไดต้  ่ากวา่ 20,000 บาท /คน /ปี) รวม 321 ครัวเรือน 

สาขา รายได้ (ล้านบาท) ร้อยละ 

1. สาขาอุตสาหกรรม 13,351 21.59 

2. สาขาการค้าส่งและค้าปลกี 12,517 20.24 

3. สาขาเกษตรกรรม 11,924 19.28 

4. สาขาอืน่ๆ 24,061 38.89 
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2.3 ข้อมูลด้านการพฒันา 
งบประมาณ  
จงัหวดักาญจนบุรี ได้รับการจดัสรรงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2551 รวมทั้งส้ิน 

10,225.958 บาท โดยแยกเป็น งบประจ า 7,420.592 บาท และงบลงทุน 2,805.366 บาท 

ในปี 2551 จงัหวดัไดรั้บการจดัสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการตามแผนงานยุทธศาสตร์อยูดี่
มีสุขระดบัจงัหวดั งบประมาณ 148.68 ลา้นบาท 

1) งบด าเนินงานตามยทุธศาสตร์อยูดี่มีสุขระดบัจงัหวดั เป็นเงิน 134 ลา้นบาท 

2) งบขบัเคล่ือนวสิัยทศัน์อยูดี่มีสุข 14.68 ลา้นบาท 

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จ านวน 8 โครงการ 

1) โครงการหว้ยองคตอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ. หนองปรือ  

2) โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ. ทองผาภูมิ 

3) โครงการศูนยบ์ริการพฒันาและสวนไมด้อกไมห้อมไทย อ.เมืองฯ  

4) โครงการพฒันาบา้นองหลุ อ.ศรีสวสัด์ิ 

5) โครงการชลประทานเมืองกาญจนบุรี-พนมทวน 

6) โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ.ไทรโยค 

7) โครงการพระราชด าริล าตะเพิน  

8) โครงการโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

 

2.4.3 ศักยภาพการพฒันาจังหวดั 

ดา้นการท่องเท่ียว 

จงัหวดักาญจนบุรีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพอยูเ่ป็นจ านวนมาก แบ่งเป็น 

1) แหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ เช่นน ้ าตกเอราวณั น ้ าตกห้วยแม่ขมิ้นถ ้ าธารลอด ถ ้ า
ดาวดึงส์ การเดินป่า ชมธรรมชาติ การล่องแก่ง ฯลฯ 

2) แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ เช่น สะพานขา้มแม่น ้ าแคว อุทยานประวติัศาสตร์
สงครามเกา้ทพั อุทยานประวติัศาสตร์เมืองสิงห์ สุสานทหารสัมพนัธมิตรพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ช่องเขาขาดฯลฯ 

3)  แหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้าง เช่น เข่ือนวชิราลงกรณ์ เข่ือนศรีนครินทร์ และวดัต่างๆ 
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รายไดจ้ากการบริการและการท่องเท่ียว 

ปี 2547 มีจ  านวนนกัท่องเท่ียว 5.2 ลา้นคน รายไดจ้ากการท่องเท่ียว 9,767.17 ลา้นบาท 

ปี 2548 มีจ  านวนนกัท่องเท่ียว 4.5 ลา้นคน รายไดจ้ากการท่องเท่ียว 7,602.64 ลา้นบาท 

ปี 2549 มีจ  านวนนกัท่องเท่ียว 4.6 ลา้นคน รายไดจ้ากการท่องเท่ียว 8,096.02 ลา้นบาท 

ปี 2550 มีจ  านวนนกัท่องเท่ียว 4.7 ลา้นคน รายไดจ้ากการท่องเท่ียว 8,812.73 ลา้นบาท 

ดา้นการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม 

จงัหวดักาญจนบุรีมีพื้นท่ีท าการเกษตรประมาณ 2.5 ลา้นไร่ โดยมีการท าการเกษตร 
อุตสาหกรรม คือ 

พื้นท่ีปลูกออ้ย   797,327 ไร่ ผลผลิต   7,722,796  ตนั 

ขา้วโพดฝักอ่อน   166,652 ไร่ ผลผลิต   255,757  ตนั 

ขา้วโพดหวาน   70,188  ไร่  ผลผลิต   112,634  ตนั 

หน่อไมฝ้ร่ัง   8,269  ไร่  ผลผลิต   21,198   ตนั 

ดา้นการคา้ชายแดน 

จงัหวดักาญจนบุรี มีแนวชายแดนติดต่อสหภาพพม่า ระยะทางประมาณ 370 กิโลเมตร มี
ช่องทางเขา้-ออกตามแนวชายแดน ประมาณ 43 จุด โดยมีจุดผอ่นปรนทางการคา้ชัว่คราว จ านวน 1 

ช่องทาง คือ ด่านพระเจดียส์ามองค์ อ าเภอสังขละบุรี และยงัมีจุดท่ีเป็นช่องทาง เขา้-ออกท่ีมี
ศกัยภาพสามารถจะพฒันาเป็นจุดผา่นแดน ชัว่คราว หรือจุดผอ่นปรนทางการคา้ได ้คือ 

1)  ช่องทางบา้นพุน ้าร้อน อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 

2)  ช่องทางบา้นอีต่อง อ าเภอทองผาภูมิ 

ตารางที ่2 มูลค่าการคา้ชายแดน (รวมมูลค่าการน าเขา้ก๊าซธรรมชาติ 

 

ปี ส่งออก (ล้านบาท) น าเข้า (ล้านบาท) ดุลการค้า (ล้านบาท) 

2546 708 43,786 -43,078 

2547 747 44,459 -43,712 

2548 336 61,725 -61,389 

2549 225 77,636 -77,411 

2550 192 79,353 -79,161 
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ตารางที ่3 มูลค่าการคา้ชายแดน (ไม่รวมมูลค่าการน าเขา้ก๊าซธรรมชาติ) 

 

2.4 แนวทางการพฒันาจังหวดั 

2.4.1 จุดเด่นของจงัหวดักาญจนบุรี 

1) มีแหล่งท่องเท่ียวและทรัพยากรธรรมชาติ 

2) อยูใ่กลก้รุงเทพมหานครฯ การคมนาคมสะดวก 

3) มีแหล่งน ้าอุดมสมบูรณ์ 

4) มีแหล่งประวติัศาสตร์และโบราณสถานฯลฯ 

2.4.2 จุดดอ้ยของจงัหวดักาญจนบุรี 

1) ปัญหาท่ีดิน ท่ีดินส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 

2) ปัญหาชนกลุ่มนอ้ยและแรงงานต่างดา้ว 

3) ขาดการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มฯลฯ 

วสิัยทศัน์จงัหวดักาญจนบุรี 

“เป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์แหล่งผลิตสินคา้เกษตรและอุตสาหกรรมประตู
การคา้ชายแดน และมุ่งพฒันาสู่คุณภาพชีวติท่ีย ัง่ยนื” 

พนัธกิจ 

1) พฒันาการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การคา้การบริการ
เพื่อใหมี้คุณภาพและสร้างรายไดแ้ก่ประชาชน 

2) บริหารจดัการพฒันาและจดัการเพื่อให้เกิดการพฒันาท่ีสมดุลระหวา่งการพฒันากบัการ
อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม ้และส่ิงแวดลอ้ม 

3) ท าใหจ้งัหวดักาญจนบุรีเป็นเมืองน่าอยู ่

ปี ส่งออก (ล้านบาท) น าเข้า (ล้านบาท) ดุลการค้า (ล้านบาท) 

2546 708 33 +675 

2547 747 118 +629 

2548 336 140 +196 

2549 225 109 +116 

2550 192 1,078 -886 
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4. พฒันาการบริหารจดัการการปฏิบติัราชการ การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจและความเช่ือมัน่ใหก้บัประชาชน รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการการ
พฒันาและการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

ค่านิยมในการปฏิบติังาน 

1) ท างานเป็นทีม โดยมีวสิัยทศัน์ร่วมกนั 

2) ท างานในเชิงรุกและสร้างสรรค ์

3) ใหก้ารบริการประชาชนท่ีดี และมีคุณภาพ 

4) โปร่งใสและเป็นธรรม 

5) การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 

1. ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

เป้าประสงค ์ 1) เพิ่มรายไดแ้ละจ านวนนกัท่องเท่ียว 2) แหล่งท่องเท่ียวมีคุณภาพ และ 3) 

เพิ่มมูลค่าผลผลิตของสินคา้ผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ินและวสิาหกิจชุมชน 

กลยทุธ์ 1) การพฒันาและยกระดบัแหล่งท่องเท่ียวการบริการและความปลอดภยั 2) พฒันา
บุคลากรทางการท่องเท่ียว 3) ส่งเสริมดา้นการตลลาดและการประชาสัมพนัธ์ทางการท่องเท่ียว และ
4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าผลผลิตของสินคา้ผลิตภณัฑ์
ชุมชนและทอ้งถ่ินและวสิาหกิจชุมชน 

2. การพฒันาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินคา้เกษตร เกษตรอุตสาหกรรมและ
อุตสาหกรรมท่ีปลอดภยั 

เป้าประสงค์ 1) เพิ่มมูลค่าและการส่งออกสินค้าเกษตรเกษตรอุตสาหกรรมและ
อุตสาหกรรม และ 2) เพิ่มการใชพ้ลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

กลยุทธ์ 1) พฒันาระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงส่ิงแวดล้อมและความ
ปลอดภยัของสินคา้เกษตร เกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม 2) พฒันาและปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานทางการเกษตร 3) เสริมสร้างเครือข่ายการศึกษาและการวิจยั และประสานการพฒันา
เทคโนโลยีเพ่ือพฒันาผูผ้ลิตสินคา้เกษตรเกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมท่ีปลอดภยั  4) 

สนับสนุนการผลิตพลังงานจากชีวมวล และ 5) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนท่ี
เหมาะสม 
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3. ส่งเสริมการคา้ชายแดน 

เป้าประสงค ์1) พฒันาและยกระดบัการคา้ชายแดน 

กลยุทธ์ 1) พฒันาและส่งเสริมการคา้ชายแดนโดยการจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรม จดัตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษพฒันาและยกระดบัจุดผอ่นปรนทางการคา้ใหเ้ป็นจุดผา่นแดนถาวร 

4. ยกระดบัคุณภาพชีวติ 

เป้าประสงค ์ 1) ประชาชนไดรั้บการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และ 2) เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ประชาชนมีการศึกษาตลอดชีวติ สังคมมีคุณธรรมและจริยธรรม 

กลยุทธ์ 1) ส่งเสริมความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ความมีระเบียบวินยั 2) ส่งเสริม
สังคมและเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน 3) ส่งเสริมครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความ
เขม้แขง็ 4) พิทกัษ ์คุม้ครองสิทธ์ิและช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายพิเศษและผูด้อ้ยโอกาส 5) ส่งเสริมการ
พฒันาการศึกษาตลอดชีวิตแบบยัง่ยืนทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการจดั
การศึกษาแบบอธัยาศยั 6) ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งย ัง่ยืน 7) ส่งเสริมจริยธรรมแก่
เยาวชนและประชาชนตามหลกัค าสอนของศาสนา 8) พฒันาการศึกษาน าไปสู่ความเป็นเลิศอยา่งมี
คุณธรรมและความสุข 9) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน และ 10) 

อนุรักษแ์ละส่งเสริมเอกลกัษณ์ วฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้ สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต
ชุมชน 

5. พฒันาการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

เป้าประสงค ์1) เพิ่มความพึงพอใจและความเช่ือถือใหแ้ก่ประชาชนในการปฏิบติังานของ
หน่วยงาน ภาครัฐและกระบวนการยติุธรรมของรัฐ 

กลยุทธ์ 1) ปรับปรุงรูปแบบการท างานอ านวยควายสะดวกลดขั้นตอน และกระบวนการ
ขยายการ ให้บริการประชาชน 2) ให้มีการบงัคบัใชก้ฎหมายเพ่ือสร้างความสงบเรียบร้อยในสงัคม 

3) ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโดยอาศยัเทคโนโลยีสมยัใหม่ และ 4) วาง
มาตรการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ 

6. ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค ์1) ยกระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย และ 2) 

ทอ้งถ่ินมีความเขม้แขง็และบริหารจดัการภารกิจของตนไดอ้ยา่งดี 

กลยทุธ์ 1) ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีวถีิชีวติตามระบอบประชาธิปไตย และ 2) ส่งเสริม
บทบาทผูน้ าชุมชนหรือปราชญท์อ้งถ่ินในการสร้างความคิดเห็นในกิจการบา้นเมือง 
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7. การรักษาความมัน่คงชายแดน 

เป้าประสงค์ 1) มีความมัน่คงปลอดภยัจากภยัคุกคามและระบบบริหารวิกฤติการณ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 2) พฒันาระบบการป้องกนัการลกัลอบเขา้เมืองให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และ 3) 

ระบบการบริหารจดัการสถานะและการจดัระเบียบแรงงานต่างดา้วท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 1) จดัระเบียบพื้นท่ีชายแดน ให้มีความพร้อมต่อการเผชิญสถานการณ์และปัญหา 

2) แก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลท่ียงัไม่มีสถานภาพท่ีชัดเจนให้สมดุลระหว่างสิทธิ
พื้นฐานกบัการรักษาความมัน่คงแห่งชาติ และ 3) แกไ้ขปัญหาผูล้กัลอบเขา้เมืองและแรงงานต่างดา้ว
ผิดกฎหมาย โดยการพฒันาระบบการตรวจคนเขา้เมือง การสกดักั้นการปราบปรามและการจดั
ระเบียบแรงงานต่างดา้วท่ีผดิกฎหมาย  

8. พฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงแวดลอ้ม 

เป้าประสงค์ 1) การคมนาคม การขนส่ง การส่งเสริมสนบัสนุนและการบ ารุงรักษา
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ และ 2) อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

กลยทุธ์ 1) พฒันาระบบการคมนาคม การขนส่งใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาของกลุ่มจงัหวดั 
2) ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัท าผงัเมืองรวมจงัหวดั และ 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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