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การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบทางสังคม
วัฒนธรรม ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว 2) เพ่ือศึกษาแนวทางต่อการป้องกันและลด
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษจังหวัดสระแก้ว  การศึกษาใช้
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเน้นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 15 ราย 
วิเคราะห์เนื้อหาโดยใช้ตรรกะเทียบเคียงกับแนวคิดทฤษฎี ควบคู่กับบริบททางสังคม 

ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลกระทบทางสังคม (1) ผลกระทบด้านโครงสร้างประชากร (2) การ
จัดการด้านชุมชนและสถาบัน (3) ความขัดแย้งระหว่างระหว่างคนท้องถิ่นและคนเข้ามาใหม่ (4) ปัจเจก
บุคคลและครอบครัว ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสันทนาการ (5) ที่ดินและโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ชุมชน 2) ผลกระทบด้านวัฒนธรรม (1) วิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลง (2) การเปลี่ยนแปลงทางความคิด 
ค่านิยม ความเชื่อ และ 3) ผลกระทบด้านอ่ืน ๆ เช่น ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

อีกทั้งศึกษาแนวทางการป้องกัน ลดผลกระทบด้านลบ และการส่งเสริมผลกระทบด้านบวกซึ่งให้
ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  ซึ่งจะก่อให้เกิดไว้วางใจและสร้างการรับรู้ที่ดีให้กับ
ประชาชนพร้อมทั้งถอดบทเรียนสู่การนำเสนอต่อสาธารณะ 

ข้อเสนอแนะสำคัญคือ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคิด วางแผน ปฏิบัติ และ
ติดตามผลตรวจสอบ และประเมินอยู่ในกระบวนการดำเนินงานของโครงการ อีกทั้งเตรียมความพร้อม
ให้กับประชาชน โดยมีมาตรการที่ชัดเจน อันจะสร้างหลักประกันที่ดีระหว่างโครงการการพัฒนาและ
ประชาชนในพื้นท่ี 
 

  



 ข 

ABSTRACT  

ABSTRACT 
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The research aims 1) to explore the changes of Sa Kaeo special economic zone 

and its social and cultural impacts. 2) to study the guidelines for preventing and 

reducing the social and cultural impacts of Sa Kaeo special economic zone. This study 

has a qualitative research process, which focused on in-depth interviews with 15 key 

informants. Data analysis adopts the concept of logical similarity and theory combined 

with context. 

The content of the research includes 1) social impacts (1) population structure (2) 

community and institutional management. (3) Conflicts between locals and newcomers 

(4) individuals and families, including education, public health and Recreation (5) land 

and community infrastructure (2) cultural impacts (1) lifestyle and change (2) changes in 

concepts, values, beliefs and 3) other impacts, such as environmental issues. 

It also discusses the ways to prevent, reduce negative effects and promote 

positive effects, which is of great significance to public participation. This will build 

trust, create good public awareness and provide lessons for public. 

It is suggested that in the process of project implementation, the public be 

 



 ค 

involved in thinking, implementation and supervision, so that the public have clear 

measures to create a good guarantee for the development project and the local 

people. 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

 

1.1  ความเป็นมาและความสำคัญ 

 การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศต้อง
อาศัยการวางยุทธศาสตร์อย่างรอบคอบ และสร้างจุดสนใจให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 
อาเซียนจัดได้ว่าเป็นกลุ่มความร่วมมือที่เป็นตลาดการค้า การลงทุนที่น่าจับตามองในศตวรรษที่ 21 
ซึ่งถ้าหากอาเซียน สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงเศรษฐกิจที่มีต่อประเทศคู่เจรจา 9 ประเทศ อัน
ประกอบด้วยจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย รัสเซีย สหรัฐอมริกา และแคนาดา
ได้จริงจะทำให้เศรษฐกิจของอาเซียนขยายตัว และก้าวขึ้นมามีความสำคัญทางเศรษฐกิจของโลก 
ความร่วมมือต่าง ๆ ของอาเซียนและคู่เจรจาต่างมีวัตถุประสงค์หลักคือการผลักดันให้การพัฒนา
ประเทศนั้นได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งประสบความสำเร็จ กระนั้นการพัฒนามีวิธีการที่
หลากหลายแตกต่างกันออกไปตามบริบททางการเมืองและสังคมในประเทศนั้น ๆ แนวทางการพัฒนา
ประเทศจึงมีความหลากหลาย แต่ทุกกลยุทธต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นคือการพัฒนาที่สามารถ
นำพาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในทุกด้านโดยแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจนำมาซึ่งการกำหนด
กลยุทธเพ่ือผสานความร่วมมือต้องอาศัยการเชื่อมต่อที่มีคุณภาพของโครงข่ายการคมนาคมทางน้ำ 
อากาศ และภาคพ้ืนดิน จุดยุทธศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางของการเชื่อมต่อของอาเซียนกับมหาอำนาจ
ทางเศรษฐกิจอย่างจีนตามโครงการเส้นทางสายไหมใหม่ อันเป็นโครงการแห่งความหวัง และความฝัน
ของภูมิภาคท่ีจะนำความเจริญมาสู่ภูมิภาค ทำให้อาเซียนทุก ๆ ประเทศเกิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
น้อยใหญ่กระจายอยู่ทุกพ้ืนที่ เพ่ือสอดประสานความร่วมมือในระดับภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น (กรมเศรษฐกิจ กองอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, 2560) 
 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นแนวทางหนึ่งของการพัฒนาประเทศที่มีประเทศมหาอำนาจ
ทางเศรษฐกิจอย่างประเทศจีน ริเริ่มใช้เป็นตัวแบบของการพัฒนาที่โดดเด่น จากการกำหนดเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจนกระทั่งเกิดผลสำเร็จ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษถูกนำไปใช้ในการพัฒนา
ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันสี่ประเทศอันได้แก่ กัมพูชา เวียดนาม ลาว และไทยซึ่ง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ถือเป็นการพัฒนาของบรรดาประเทศที่กำลังพัฒนาโดยไทยได้เริ่มจัดตั้ง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในปี พ.ศ.2558 ซึ่งในปัจจุบัน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วยพื้นที่
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ใน 10 จังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพน.) (2557) ที่ 
1/2558 และ 2/2558 รายละเอียดดังนี้ 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 ตามประกาศ กนพ.ที่ 1/2558 ประกอบด้วย 5 จังหวัด 
ได้แก่ 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด และเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ตามประกาศ กนพ.ที่ 2/2558 ประกอบด้วย 5 จังหวัด 
ได้แก่ 
  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
หนองคาย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดการญจนบุรี 
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส 

 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วนับเป็น เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรก ๆ ของ
ไทย ซึ่งได้จัดสรรการใช้พ้ืนที่ตามนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันให้เกิดการพัฒนา และการสร้าง
ความน่าสนใจในการเข้ามาลงทุนในประเทศ ซึ่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ถือเป็น
ศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าสู่อินโดจีน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ตั้งขึ้นใน ปี 
พ.ศ. 2558 ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (2558) ครอบคลุมพ้ืนที่ 2 
อำเภอ คือ อำเภออรัญประเทศ ประกอบด้วย ตำบลท่าข้าม ตำบลบ้านด่าน ตำบลป่าไร่ และ อำเภอ
วัฒนานคร ในตำบลผักขะ 

 โดยจะเห็นได้ว่าที่มาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจนั้น เกิดขึ้นจากนโยบายของภาครัฐที่ผลักดันให้
เกิดขึ้น ด้วยนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลอีกทั้งการมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการโดยตรง ซึ่งมี
ผู้ปฏิบัติตามนโยบายเป็นตัวแทนจากหน่วยงานทั้งภายในพ้ืนที่ เอกชน และหน่วยงานของรัฐ เช่น 
กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพานิชย์ กระทรวงมหาดไทย  
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กองทัพบก และหน่วยงานอ่ืน ๆ โดยเห็นได้ว่าแรงผลักท่ีทำให้
เกิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ต่างเป็นหน่วยงานทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องและมีบทบาทอย่าง
มาก 

 นำมาสู่ผลกระทบจากการพัฒนาต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนหลายด้าน โดยเฉพาะด้าน
สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งการพัฒนามักควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อันส่งผลต่อการ
ดำรงชีวิตของประชาชนโดยตรง เมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดการปรับปรุง หรือพัฒนาวิถี
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ชีวิตของตนเอง และครอบครัว ให้มีสภาพดีขึ้นกว่าเดิม จะเห็นว่าสังคมและวัฒนธรรม เป็นสิ่งแยก
ออกจากกันได้ยากอันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน กล่าวคือการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมเกิดขึ้นนำไปสู่
การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมตามมา ซึ่งในทางกลับกันเมื่อวัฒนธรรมเปลี่ยนก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมเช่นกัน แต่การเปลี่ยนจากวัฒนธรรมนั้นไม่ค่อยพบมากนัก เพราะวัฒนธรรมนั้นนับเป็นสิ่ง
แรกที่มนุษย์เกิดการเรียนรู้ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเติบโต วัฒนธรรมที่หล่อหลอมตัวตนมนุษย์ตาม
วัฒนธรรมตั้งแต่แรกเริ่มมีแรงยึดกับมนุษย์อย่างแข็งแรง การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ของวัฒนธรรมจึง
มีไม่มากนัก แต่วัฒนธรรมได้ผูกกับระบบความคิด และพฤติกรรมการแสดงออก ซึ่งมนุษย์กระทำทั้ง
ขณะรู้สึกตัว และไม่รู้สึกตัว (กึ่งอัตโนมัติ)  อันเป็นเหตุผลให้การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจึงเกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้ยาก เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเสมือน การเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกายมนุษย์ จึงมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงมากกว่าวัฒนธรรมซึ่งอยู่ภายในของ
มนุษย์ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมนั้นมีแรงจูงใจสูง เช่น การพัฒนาทางด้านความรู้ เทคโนโลยี 
สาธารณูปโภค เศรษฐกิจ เป็นต้น อันส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
กว่าเดิม 

การพัฒนาเศรษฐกิจโดยมีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นเครื่องมือ นั้นกำลังอยู่ในขั้นตอนการ
ก่อสร้าง อาจจะสร้างผลกระทบในระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งสามารถ
พิจารณาตามคู่สำคัญของสังคมประกอบด้วย ประชาชน หน่วยงานของรัฐ และเอกชน ที่สามารถจับคู่
ตามประเด็นปัญหาต่อกันได้ โดยแบ่งประเด็นปัญหาเป็นสองส่วนคือ ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น 
ประชาชนมีความกังวลเรื่องการเวนคืนที่ดิน ที่เป็นปัญหาในระยะเริ่มต้นการดำเนินการก่อสร้าง 
ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เช่น ปัญหาด้านผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ รวมถึงด้านการ
รักษาพยาบาล ถ้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสร้างเสร็จแล้ว จำนวนแรงงานก็อาจจะเพ่ิมขึ้นมาก
กว่าเดิม ส่งผลต่อการรองรับการเพ่ิมจำนวนของแรงงานในระบบสาธารณสุขจะเพียงพอต่อความ
ต้องการหรือไม่ อีกทั้งอาจจะส่งผลให้แรงงานภาคการเกษตรจะลดน้อยลง รวมถึงเกษตรกรในพ้ืนที่จะ
ได้รับผลกระทบประการใดอันเป็นเกี่ยวเนื่องมาจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจแห่งนี้ เมื่อพิจารณาถึง
ผลกระทบแล้วย่อมต้องพิจารณาประเด็นที่เป็นผลเชิงบวก เช่น ประเด็นการลงทุนด้านอุตสาหกรรม 
โลจิสติกส์ และการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงโอกาสของประชาชนในพ้ืนที่ที่มีการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษา จะมีโอกาสมากน้อยเพียงใดในการทำงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้ถือเป็นสัมพันธภาพของสังคม สามารถอธิบายได้ว่าไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงของสังคมจะมีขนาด
ใหญ่ หรือเล็ก ย่อมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมอย่างแน่นอน และทำให้วัฒนธรรมเกิดการ
เปลี่ยนเช่นกัน  
 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว นั้นจึงมีความน่าสนใจ เนื่องจากการจัดตั้งเขต
พัฒนาเศรษฐกิจ นั้นจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนทั้งความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี พิธีกรรม 
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ตลอดจน การศึกษา สุขภาพ และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคม และแนวทางการพัฒนาใน
พ้ืนที่ควรคำนึงถึงชุมชนอย่างไรบ้าง ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ชุมชนสามารถดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมชุมชนและ
ปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคม ให้สามารถอยู่ร่วมกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ อีกทั้งเพ่ือ
เตรียมพร้อมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในอนาคต 
 

1.2  คำถามงานวิจัย 

1.2.1 ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมของการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
สระแก้ว เป็นอย่างไร 

1.2.2 แนวทางการป้องกันและแก้ไขเพ่ือลดผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมจากเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้ว ในทัศนะผู้เกี่ยวข้องควรดำเนินการอย่างไร  

 

1.3  วัตถุประสงค์งานวิจัย 

 1.3.1 เพ่ือศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว 
 1.3.2 เพ่ือศึกษาแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว 
 

1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.4.1 ทราบถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรม ของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว 
 1.4.2 ทราบถึงแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว 
 

1.5  ขอบเขตของการศึกษา 

 จากการศึกษา “ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด

สระแก้ว” นั้นมีความน่าสนใจในแง่ของการพัฒนาที่เป็นความหวังทั้งคนในพ้ืนที่ และนอกพ้ืนที่ เพราะ
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การที่จะเป็นพ้ืนที่สร้างการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของไทย โดยการศึกษาได้มีขอบเขตของ

การศึกษาโดยแบ่งเป็นด้านเนื้อหา พ้ืนที่ศึกษา และกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

  ขอบเขตการศึกษานั้น เกี่ยวข้องผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมอันเกิดจาก การ

พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ครอบคลุมปรากฎการณ์ทางสังคม โดยให้

ความสำคัญกับสัมพันธภาพทางสังคมของคู่สำคัญในสังคม(ในระดับครอบครัว และในระดับกลุ่ม

องค์กรในระดับชุมชนและเขตพ้ืนที่ดำเนินการ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ) และมิติทางด้านวัฒนธรรม

ผลกระทบทางด้านวัฒนธรรม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งหาความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและ

วัฒนธรรม จากการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว โดยทำการศึกษาบนพ้ืนฐาน

ความเป็นจริงของบริบททางสังคม ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการจัดตั้ง ถึง ปี พ.ศ. 25562 

1.5.2 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ศึกษา 

  เป็นพ้ืนที่ตั้งของโครงการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อำเภออรัญประเทศ 

จังหวัดสระแก้ว โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับช่วงเวลา และประเด็นที่ต้องการศึกษา โดย

ครอบคลุมพ้ืนที่ 2 อำเภอ คือ อำเภออรัญประเทศ ประกอบด้วย ตำบลท่าข้าม ตำบลบ้านด่าน ตำบล

ป่าไร่ และ อำเภอวัฒนานคร ตำบลผักขะ 

1.5.3 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายคือประชาชน เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ โดยเน้นศึกษาสัมพันธภาพทางสังคม การศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับคู่สำคัญทางสังคม(ใน

ระดับครอบครัว และในระดับกลุ่มองค์กรในระดับชุมชนและเขตพ้ืนที่ดำเนินการ เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ) รัฐและหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งผู้ประกอบการเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับโครงการโดยใช้

วิ ธี ก ารเก็บ ข้ อมู ลหลายมิ ติ  เ พ่ื อศึ กษ าอย่ างรอบด้ าน เพ่ื อความสมบู รณ์ ของการศึ กษ า



 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ในการศึกษาผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว โดยมีรายละเอียดครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
  2.1 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

2.2 แนวคิดสังคมและวัฒนธรรม 
  2.3 ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม 
  2.4 แนวทางการป้องกันและลดผลกระทบ 
  2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2.6 แนวคิดนำในการศึกษา 
 

2.1  เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ได้กลายเป็นที่นิยมมากขึ้น เครื่องมือในการส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจ ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทำให้เกิดการปรับตัวและมอง
หาเครื่องมือทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ รัฐได้พยายามกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเขตพัฒนาขึ้นทั้ง โดย
ดำเนินทั้งภายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และภายนอกเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภายในพ้ืนที่ SEZ 
รัฐมุ่งหวังที่จะดึงดูดการลงทุนซึ่งจะนำมาซึ่งการจ้างงานและเทคโนโลยี นอก SEZ รัฐมุ่งมั่นที่จะสร้าง
การทำงานร่วมกันเครือข่ายและการเพ่ิมองค์ความรู้เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ิมเติม 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นแนวทางหนึ่งของการพัฒนาประเทศซึ่งริเริ่มที่แรก ๆ  ที่จัดตั้ง
เขตอุตสาหกรรมส่งออก (Export Processing Zone หรือ EPZ) ได้แก่ ไต้หวัน พ.ศ. 2512 สิงคโปร์ 
พ.ศ. 2513 และเกาหลีใต้ พ.ศ. 2513 (Phanrob Ratchapongsa, 2019) และถูกพัฒนาให้เป็นเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone หรือ SEZ) โดยมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอย่าง
ประเทศจีน เพ่ือทดลองการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ โดยการออกแบบเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ที่มีกฎหมายพิเศษ เพ่ือลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการดึงเม็ดเงินการลงทุนและ
เทคโนโลยีเข้าประเทศจนกระทั่งเกิดผลสำเร็จ เช่น เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษเซินเจิ้น ทำให้เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษถูกนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น กัมพูชา 
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เวียดนาม ลาว และไทย นอกจากนั้นยังเชื่อมต่อเขตระเบียงเศรษฐกิจของสิงคโปร์-มาเลเซีย (Wimon 
Pankong, 2014) 

ความหมาย พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ที่มีเขตแดนซึ่งอยู่ภายในเขตแดนของประเทศซึ่งกฎเกณฑ์
ทางธุรกิจที่เหนือกว่ามีความแตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนในอาณาเขตของประเทศ (Thomas Farole and 
Gokhan Akinci, 2011, p.23) ซึ่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจมีความแตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายในการตั้ง ซึ่งรัฐจะกำหนดสิทธิประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์ในการดำเนินการใน 
SEZ มีดังนี้ (Thomas Farole and Gokhan Akinci, 2011) 

1. การยกเว้นภาษี 5 – 20 ปี ตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศ 
2. การนำเข้าวัตถุดิบอุปกรณ์เครื่องจักรปลอดภาษี 
3. ปลอดภาษีสำหรับการส่งออก 
4. นโยบายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมากมาย 
5. ความเข้มงวดของรัฐบาลน้อยลงและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นกับกฎหมายแรงงาน

สำหรับ บริษัท ในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ มากกว่าพื้นท่ีด้านนอก 
6. บริการด้านการสื่อสารและโครงสร้างพ้ืนฐานเหนือระดับเช่นถนนอุปกรณ์ไฟฟ้าและ

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง รวมถึงบริการสาธารณูปโภคที่ได้รับการ
อุดหนุนจากรัฐ 

7. คนต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของโดยตรงในบริษัทที่จัดตั้งในพ้ืนที่ที่กำหนด 
8. สิ่งจูงใจอ่ืน ๆ เช่นการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) และเงินสนับสนุนการฝึกอบรม 

  องค์ประกอบ (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว, 2558) 
1. เขตพ้ืนที่กำหนดชัดเจน 
2. สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน 
3. ศูนย์บริการจุดเดียว เบ็ดเสร็จด้านการลงทุน 
4. การบริหารจัดการเนแรงงานและการจัดตั้ง ศูนย์เบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข 

และความม่ันคง 
5. โครงสร้างพื้นฐาน และด่านศุลกากร 

  วัตถุประสงค์ (The World Bank Group, 2017) 
1. เพ่ือดึงดูดการลงทุน และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
2. เพ่ือกระจายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
3. เพ่ือทดลองการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ที่จำกัด 
4. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ตั้ง 
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เขตเศรษฐกิจพิเศษในบางประเทศก็เป็นสิ่งที่สร้างปัญหาให้กับประชาชนมากกว่าประโยชน์ 
ตัวอย่างเช่น ยศ สันตสมบัติ กล่าวว่า “เขตเศรษฐกิจพิเศษคิงส์โรมัน (Golden Triangle Special 
Economic Zone) บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ เมืองต้นผึ้ง สปป.ลาว ที่จีนเช่าสัมปทาน 99 ปี 
ประชาชนในพ้ืนที่ถูกไล่ออกนอกพ้ืนที่ ไปอยู่รวมกันในพ้ืนที่ที่ถูกจัดไว้” (ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสื่อ
พลเมือง สำนักข่าวสื่อสาธารณะ, 2560) เมื่อทุนจากจีนนำความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจมาสู่ สปป.
ลาว ในนามการบริหารของกลุ่มทุน บริษัทดอกงิ้วคำ ด้วยการเช่าอธิปไตย สัมปทาน 99 ปี เป็น
เหมือนระเบิดทางวัฒนธรรมครั้งใหญ่ในเมืองต้นผึ้ง ทีท่ำลายวิถีชีวิตประชาชน อาชีพแบบเกษตรกรรม
แบบเดิม และการทำลายชุมชนดั้งเดิม ให้ไปรวมอยู่ที่บริเวณเดียว โดยการสร้างบ้านที่มีลักษณะ
เหมือนกัน แต่สร้างมาเพียง 6 ปี ก็ชำรุดเสียหาย ปราศจากการพัฒนาศักยภาพของบุคคลรอบเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง สำนักข่าวสื่อสาธารณะ, 2560) 
 การพัฒนาที่นำความเป็นจีนเข้ามานั้น ทำให้บริเวณเขตพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าว เป็น
ประเทศจีนขนาดย่อมๆ ที่มีทั้งวัด ซุปเปอร์มาเก็ต ประกาศทางราชการที่เป็นภาษาจีน โรงแรม สินค้า
จีน รถ สัญญาณโทรศัพท์ และใช้เงินหยวนของจีนในการซื้อขาย ความใหญ่โตของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ นี้ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่เดิม ที่มีพ้ืนที่ทำมาหากินจำนวนมาก ในการทำการเกษตร เหลือ
เพียงคนละไม่กี่ไร่ ในการอยู่อาศัย อุปกรณ์การทำมาหากินแบบเดิมแทบไม่ได้ใช้ เพราะวิถีชีวิต
แบบเดิมหายไป พร้อม ๆ กับความเจริญที่เข้ามาในพ้ืนที่  มาพร้อมโอกาส แต่เป็นโอกาสของทุน
มากกว่าเจ้าของพ้ืนที่ อาจจะเรียกว่าอธิปไตยทางเศรษฐกิจ เป็นความท้าทายของรัฐบาลลาวในการ
รับมือ เมื่อทุนเอกชนพร้อมจะไหลไปสู่พ้ืนที่พิเศษๆ ที่มีเงื่อนไขพิเศษๆ แต่ทุนนั้นทำลายวัฒนธรรม วิถี
ชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น แต่ลาวก็คงจะเป็นลาวเช่นเดิม แต่ลาวแท้จะอยู่ตรงไหนเมื่อถูกละเลย ทั้งจาก
นายทุน และรัฐบาลตนเองในการเยียวยาพร้อมกับดูแล 
 การที่เป็นเมืองมีชีวิต คือการเป็นเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาก็คงเป็นเรื่องปกติของ
พ้ืนที่แห่งนี้ ทั้งความหลากหลายทางประชากร สินค้า นักท่องเที่ยว แต่สภาพความเป็นวัฒนธรรมแบบ
ดั้งเดิม เลือนหายไป เกิดการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงด้วยข้อผ่อนปรนทางพลเมือง และสิทธิ
พิเศษ เมื่อทุนทำให้พรมแดนเศรษฐกิจเลือนหาย วิถีชีวิต วัฒนธรรมในพื้นท่ีจึงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
 เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทยหากพิจารณาในส่วนของแนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ พบว่าแนวคิดการพัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ใช่เรื่องใหม่ ในประเทศไทย ที่ผ่านมามีการ
พัฒนาในลักษณะนี้ภายใต้รูปแบบต่าง ๆ กัน ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม ( Industrial Estate: IE) เป็น
รูปแบบการพัฒนาของพ้ืนที่เฉพาะ เขตอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก (Export Processing Zone: 
EPZ) เป็นรูปแบบการพัฒนาของเมืองใกล้ท่าเรือหรือสนามบิน คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded 
Warehouse: BW) หรือร้านค้าปลอดอากร (Duty Free Shop: DFS) และเขตการค้าเสรี (Free 
Trade Zone : FTZ) หรือเขตการค้าปลอดภาษี (Duty Free Port) เป็นรูปแบบการพัฒนาของเมือง
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ท่า และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน (Special Border Economic Zone: SBEZ) เป็นรูปแบบการ
พัฒนาของพ้ืนที่ตามแนวชายแดน (สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การ
มหาชน), 2558)  

นอกจากนี้ ประเทศไทยมีการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ใกล้เคียงกับการพัฒนาในลักษณะของเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ พ้ืนที่ ในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกหรืออีสต์เทิร์นซีบอร์ด 
(Eastern Seaboard Development Program) ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ครอบคลุมพ้ืนที่
การพัฒนาระยะแรก 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ที่รัฐบาลในสมัยนั้นมีนโยบายให้
จัดตั้งเขตเศรษฐกิจเฉพาะขึ้นมา เพ่ือเร่งรัดการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี โดยเป้าหมายสูงสุด คือ ต้องการให้พ้ืนที่นี้เป็นแกน
หลักของ การพัฒ นาประเทศที่ เป็ นประตู เปิ ด เชื่ อมโยงการพัฒ นา (Gateway) ไปสู่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ พร้อมกับเชื่อมเส้นทางการค้าสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์และเป็นแหล่ง อุตสาหกรรมที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  

“เขตเศรษฐกิจพิเศษ” (Special Economic Zone) สามารถรองรับธุรกิจ อ่ืนอันเป็น
ประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจได้ เช่น การเกษตร การท่องเที่ยว การขนส่ง และการบริการ เป็นต้น  
ประการที่สอง องค์กรที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม และเขตอุตสาหกรรมส่งออก 
ไม่มีอำนาจในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม และเขตอุตสาหกรรมส่งออก
แบบเบ็ดเสร็จ ทำให้การให้บริการแก่ผู้ประกอบการล่าช้า และไม่มีประสิทธิภาพตามท่ีควรจะเป็น  
  1) เขตเศรษฐกิจพิ เศษไม่มีการจํากัดประเภทของธุรกิจ โดยนอกจากการ
อุตสาหกรรมแล้ว ผู้ประกอบการ ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษยังสามารถประกอบธุรกิจการเกษตร การ
ปศุสัตว์ การประมง การท่องเที่ยว การขนส่ง การเคหะและการก่อสร้าง การวิจัยและการผลิตที่ต้องใช้
เทคโนโลยีระดับสูง ตลอดจนการค้า และการบริการด้วย   

2) ผู้อาศัย และผู้ประกอบธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะต้องได้รับสิทธิพิเศษทาง
ภาษีอากร   

3) องค์กรบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษจะต้องมีอำนาจอำนวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ผู้ประกอบธุรกิจ และผู้อาศัยในเขตเศรษฐกิจพิเศษทุกเรื่อง เพ่ือให้การประกอบธุรกิจ
เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ เพราะการสร้างพ้ืนที่
พิเศษขึ้นมาก็เพ่ือเพ่ิมโอกาสของรัฐในการแข่งขันกับต่างประเทศ ต่างมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา
ประเทศให้เติบโต และมีการคาดหวังผลที่ได้รับไปในทางที่ดีมากกว่าผลทางด้านลบ ด้วยการจำกัดโซน
เพ่ือสะดวกต่อการควบคุม อีกท้ังกระตุ้นการลงทุนด้วยเงื่อนไขทางภาษี รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก 
เช่น เส้นทางคมนาคม คลังสินค้า ด่านศุลกากร และหน่วยงานอำนวยความสะดวกทั้งในพ้ืนที่ และ
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หน่วยงานส่วนกลาง  การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องเจอเมื่อโครงการมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ และมี
ผลกระทบเป็นวงกว้าง ซึ่งสิ่งที่เหล่านี้จัดเป็นผลกระทบจากโครงการคือ อาจจะมีด้านบวกมากกว่า
ด้านลบ หรืออาจจะตรงกันข้าม 

ผลการวิเคราะห์สำคัญสามประการต่อเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั่วโลก จากรายงาน
การศึกษาของ World Bank พบว่า (World Bank, 2560) 

1) SEZ การดำเนินงานไม่มีความสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ
กระตุ้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยรวมค่อนข้างมาก แล้วผลการดำเนินงานของโซนส่วน
ใหญ่นั้นคล้ายคลึงกับค่าเฉลี่ยของประเทศ 

2) การเติบโตของโครงการนั้นยากที่จะรักษาไว้ได้เมื่อผ่านไปเวลานาน โดยทั่วไปแล้ว
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโครงการที่ประสบความสำเร็จที่สุดจะเกิดข้ึนในช่วงแรกปีและช้าลง
เมื่อเวลาผ่านไปซึ่งนำไปสู่ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของโครงการที่คล้ายคลึงกับพ้ืนที่โดยรอบ 

3) การกำหนดแรงจูงใจด้านที่ดิน มาตรการด้านภาษี และการอำนวยความสะดวก
ไม่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนไม่มากนัก 

แต่สิ่งที่ทำให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจโดดเด่นกลับเป็นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ขนาดของโครงการและส่วนประกอบทางเทคโนโลยี โครงการทีม่ีขนาดใหญ่กว่าทำได้
ดีกว่าโครงการขนาดเล็ก และตรงข้ามกับความคาดหวังของผู้กำหนดนโยบายและนักออกแบบ
โครงการ โครงการที่ใช้เทคโนโลยีต่ำกว่าและใช้แรงงานมากมีพลวัตทางเศรษฐกิจมากกว่า โครงการที่
มีเทคโนโลยีสูงกว่า ผลการดำเนินงานของ SEZ ในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ได้รับผลกระทบก่อน 
เนื่องจากบริบทของแต่ละประเทศและภูมิภาค ค่าใช้จ่าย โครงสร้างอุตสาหกรรมและความใกล้ชิดกับ
ตลาดขนาดใหญ่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของ SEZ โดยทั่วไปแล้วโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่มีที่
ตั้งอยู่ใกล้เขตอุตสาหกรรมเดิมของประเทศ มักเกิดผลสำเร็จได้ดีกว่า 
 ในที่ สุดแม้จะไม่ เกิดผลลัพธ์ที่ เต็มที่ ตามที่ รัฐคาดหวัง  SEZ มีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่โดยรอบ โดยพ้ืนที่ในบริเวณใกล้เคียงของ SEZs ได้รับประโยชน์
จากการจัดตั้งโครงการ ซึ่งจากข้อมูลของธนาคารโลก พบว่าออกผลจากการพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ลดลงอย่างรวดเร็วในพ้ืนที่รัศมี 20 กม. และไม่เกิน 50 กม. จากศูนย์กลางของ
โครงการ 
 

2.2  แนวคิดสังคมและวัฒนธรรม 

แนวคิดทางสังคมศาสตร์และวัฒนธรรมนั้น เป็นการแยกการพิจารณาแนวความคิดออกเป็น
สองส่วนด้วยกันคือ “สังคม” และ “วัฒนธรรม” เพราะจะทำให้ผู้อ่านสามารถแบ่งส่วนในการ
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พิจารณาและมองภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากแนวคิดทางด้านสังคมเป็นคำที่กินพ้ืนที่ค่อนข้าง
กว้าง อันครอบคลุมความหมายที่หลากหลายโดยอยู่ที่ผู้ตีความจะตีความกว้างแค่ไหน ซึ่งเหมือนกับ
วัฒนธรรมที่มีเนื้อหากว้างที่ครอบคลุมรายละเอียดจำนวนมาก 

สังคมและวัฒนธรรมจึงเป็นเหมือนสิ่งที่ต้องมีควบคู่กันไป เพราะเมื่อสิ่งที่ประกอบกันขึ้นมา
เป็นสังคมนั้น มีมนุษย์ เมื่อมีมนุษย์จึงต้องมีวัฒนธรรมที่ทำให้บุคคลในสังคมมีแบบแผนการดำเนินชีวิต 
สังคมจึงเป็นเสมือนบ่อเกิดของวัฒนธรรม และตัววัฒนธรรมเองก็เป็นสิ่งที่ทำให้สังคมสามารถดำเนิน
ไปได ้

 
 2.2.1 สังคม 
  “สังคม” หมายถึง กลุ่มของคนที่ รวมตัวกันเป็นสมาชิกของสังคมนั้น โดยมี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยมีกฎระเบียบหรือกติกาของสังคมเป็นการจัดการความสัมพันธ์ให้มีความ
ราบรื่นในการดำเนินชีวิต ซึ่งทำให้มีความรู้สึกร่วมของการเป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน (รัชนีกร เศรษโฐ, 
2532; Chaweewan Prachuapmor, 1989) 
  การจำแนกสังคมนั้นมีหลากหลายแนวทาง รัชนีกร เศรษโฐ (2532) ได้อธิบายถึงการ
จำแนกสังคมโดยพิจารณาลักษณะร่วมกันพิเศษ 5 ประการ โดยสามารถจำแนกได้ ดังนี้ 

1)สังคมเชิงพ้ืนที่ คือเขตพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ ที่สมาชิกสามารถระบุอาณา
เขตพ้ืนทีต่นเองได้ เช่น การแบ่งกลุ่มตามภูมิภาค การแบ่งกลุ่มตามจุดเด่นทางภูมิศาสตร์ 

2)สังคมกลุ่มที่มีขนาดใหญ่กว่ากลุ่มอ่ืน ๆ คือการแบ่งกลุ่มตามลักษณะร่วม
ที่ชัดเจนโดยสามารถจำแนกเป็นกลุ่มๆได้ เช่นกลุ่มเพศ ในสถานศึกษาที่มีกลุ่มของนักเรียนหญิง 
มากกว่านักเรียนชาย หรือจะเป็นกลุ่มอาชีพ โดยขึ้นอยู่กับการจำแนกตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น 

3)สังคมมีวัฒนธรรมหลักเด่นชัด คือลักษณะค่านิยม บรรทัดฐาน ความเชื่อ 
ฯลฯ ที่เด่นชัดออกมา เช่น ภาษา กฎหมาย ประเพณี โดยจะมีกลุ่มย่อย ๆจำนวนหนึ่งแต่ลักษณะจะ
ไม่โดดเด่นเท่ากลุ่มหลัก 

4)สังคมกลุ่มมั่นคงถาวร คือกลุ่มที่มาจากการทดแทนกันทางธรรมชาติ 
สามารถอธิบายได้ว่ามีการเกิดเพ่ือการทดแทนการเสียชีวิตของคนในสังคมเป็นเรื่องธรรมดา อันสร้าง
ความมั่นคงให้กับสังคม  

5)สังคมกลุ่มที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง คือความสามารถในการตอบสนอง
ตนเองตามความต้องการของสมาชิกในสังคม และสามารถรวมกับสังคมกลุ่มอ่ืนได้ หรือเป็นกลุ่มเดี่ยว 
ๆ ก็ได้เช่นกัน 

นอกจากนี้การศึกษาสังคมจะมุ่งเน้นการมองการอยู่ร่วมกันของคนจำนวนหนึ่ง เมื่อการอยู่
ร่วมกันจำนวนมากจึงเกิดการจัดระเบียบทางสังคมให้มีความสงบเรียบร้อย ผ่านระบบจารีตประเพณี 
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รวมถึงสถาบันทางสังคม จนกระทั่งเกิดการปฏิสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบระเบียบ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของสมาชิกของสังคม ณ บริบทนั้น ๆ ของสังคม (Chaweewan Prachuapmor, 
1989) เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมระหว่างคนที่ปฏิบัติต่อกัน หรือการปฏิบัติต่อกลุ่มด้วยจิตสำนึก โดย
มีการคาดการผลที่ตามมา รวมถึงปฏิกิริยาของคนรอบข้าง หรือที่เรียกว่า “ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม” 
(รัชนีกร เศรษโฐ, 2532) อันหมายถึง ความสัมพันธ์ชนิดต่าง ๆ เกี่ยวโยงกันเป็นระบบ ทำให้เกิดการ
จัดระเบียบรวมถึงหน้าที่ทางสังคม นำไปสู่สังคมที่มีระบบระเบียบของตนเอง เรียกว่า “ระบบสังคม 
(Social System)” โดยสามารถจำแนกตามความสัมพันธ์ได้ 3 ประเภท ดังนี้ 

1)พิจารณาเชิงโครงสร้าง คือการกำหนดสถานภาพทางสังคม อันหมายถึง
หน้าที่ทางสังคมและสิทธิทางสังคมของสมาชิกในสังคม โดยมีลำดับสูงต่ำช่วงชั้นทางสังคมชัดเจนถาวร 
เรียกว่า “โครงสร้างทางสังคม” (Social Structure) 

2)พิจารณาเชิงสถาบัน คือการพูดถึงค่านิยม บรรทัดฐาน และกฎกติกา ซึ่ง
อาจจะอยู่ในรูปแบบของตัวอักษร หรือแนวปฏิบัติที่ยึดถือทางสังคมก็ได้ โดยสมาชิกของสังคมต่าง
ยึดถือยอมรับแบบแผนนี้ เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา หน่วยงาน เป็นต้น 

3)พิจารณาเชิงรูปแบบการจัดระเบียบ คือการจัดสรรหน้าที่ของสมาชิกใน
สังคม โดยอาจจะแบ่งชัดเจนตามหน่วยงาน หรือมอบหมายหน้าที่ตามงานที่จัดสรร เช่น องค์การ มี
การจัดระเบียบผ่านการแบ่งหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งหน่วนงานนั้น ๆ ต่างมีภาระหน้าที่ชัดเจน อาจจะ
อยู่ในรูปแบบของ แผนก เป็นต้น 

สังคมจึงเป็นการศึกษาคนที่อาศัยรวมกันจำนวนหนึ่ง จนกระทั่งเป็นกลุ่มที่ต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่ง
กันและกัน เพ่ือตอบสนองความต้องการของคนในสังคมที่ต่างต้องการมีชีวิตรอด เมื่อการอยู่รวมกันจึง
เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันความสงบเรียบร้อยจึงเป็นสิ่งที่สมาชิกทุกคนในสังคมต้องการเพ่ือสามารถ
บรรลุความต้องการสูงสุดนั่นคือความอยู่รอด ซึ่งต้องอาศัยการจัดการสังคมที่มีลักษณะเฉพาะที่เป็น
ของสังคมนั้น ๆ อันจะทำให้คนสามารถอยู่ ได้ทั้ งกับคน และสภาพแวดล้อมได้อย่างราบรื่น 
เพราะฉะนั้น สังคมนอกจากการมีคน การจัดระเบียบ กฎระเบียบ ต้องประกอบด้วยหลากหลายส่วน 
เช่น การเมือง การศึกษา เศรษฐกิจ การสาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ ต่างมีส่วนสำคัญที่ทำให้สังคม
สามารถตอบสนองสมาชิกได้อย่างครบถ้วน สังคมจึงมีการปรับเปลี่ยนตามความต้องการของสมาชิกใน
สังคมอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับ วัฒนธรรม ที่มีคนเป็นแรงขับเคลื่อนจึงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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สังคมในมุมมองทฤษฎีโครงสร้าง - หน้าที่ (Structural – Functional Theory) 

  ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่ มองว่าระบบทางสังคมเป็นเหมือนระบบ ที่มีส่วนประกอบที่
สำคัญ ๆ อยู่หลากหลายส่วนประกอบเข้าด้วยกัน โดยได้พัฒนามาจากแนวคิดทางด้านชีววิทยา ที่มอง
ว่าสังคมนั้นเกิดจากการขับเคลื่อนและทำงานด้วยอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายที่จะงานสอดประสานกัน 
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน จึงสามารถกล่าวได้โดยสรุปดังนี้ 
  1. สังคมเป็นระบบ ส่วนต่าง ๆ ของระบบมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
  2. สนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างเป็นเหตุเป็นผล 
  3. ระบบสังคมเป็นการเคลื่อนไหวเข้าสู่ความสมดุลย์ 
 พาร์สันจำลองระบบต่าง ๆ ขึ้นมาสามระบบ 1) ระบบบุคคล หมายถึง ระบบการกระทำ
ระหว่างกัน หรือการการทำระหว่างมนุษย์หลายคนที่มีลักษณะเป็นระบบ 2) ระบบวัฒนธรรม 
หมายถึง เกณฑ์การปฏิบัติของสังคมหรือบรรทัดฐานทางสังคม 3) ระบบอินทรีย์  หมายถึง 
กระบวนการทางธรรมชาติ  

ต่อมาพาร์สันได้สร้างระบบที่สี่ขึ้น เรียกว่า ระบบสังคมเขาบูรณาการในระบบสังคม และ
ระหว่างระบบสังคมกับระบบวัฒนธรรม ดังนั้นระบบสังคมจะเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับความต้องการจำเป็น
เชิงหน้าที่ (Functional Requisite) กล่าวคือ 
  1. ระบบสังคมจะต้องมีคนจำนวนหนึ่งที่แสดงบทบาทตัวเอง เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของระบบสังคม 
  2. ระบบสังคม จะต้องพยายามหลีกเลี่ยงแบบแผนวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดการขาด
สมดุลย์ของระบบ 
 การเกิดขึ้นของระบบสังคม เป็นต้นทางของการเกิดขึ้นของสถาบันทางสังคม ที่หล่อหลอม
การมีอยู่ ดำเนินการ เพื่อตอบสนองซึ่งกันและกัน โดยมีสิ่งที่เรียกว่าแบบแผนทางสังคม และแบบแผน
ทางวัฒนธรรมเป็นตัวกำหนดการกระทำ ตลอดจนระบบต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่สอดประสานกัน 
 ปัจจัยกลายเป็นสถาบันของระบบสังคม ประกอบด้วย 1)ผู้กระทำซึ่งมีภูมิหลังต่างกัน เข้าสู่
ความสัมพันธ์ทางสังคม 2) สิ่งที่ผู้กระทำได้รับการขัดเกลามาก่อน เป็นผลจากความต้องการ การ
จำเป็นและวิธีการมีความต้องการจำเป็นเหล่านี้จะได้รับการตอบสนอง ตอบด้วยการรับเอาแบบแผน
วัฒนธรรม 3) โดยผ่านกระบวนการกระทำระหว่างกันนี่เอง บรรทัดฐานทางสังคมจะก่อรูปขึ้น เมื่อ
ผู้กระทำปรับการขัดเกลาที่ได้รับมาก่อนเข้าหากัน 4) บรรทัดฐานเหล่านั้นเกิดเป็นแนวทางปรับการขัด
เกลาเข้าหากันของผู้กระทำแต่ขณะเดียวกัน ก็ถูกหล่อหลอมโดยวัฒนธรรม  5) บรรทัดฐานเหล่านี้จะ
ทำหน้าที่ควบคุมการกระทำระหว่างกัน อันจะทำให้เกิดเสถียรภาพขึ้น 
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 ความต้องการจำเป็นพ้ืนฐานของระบบ 4 ประการ คือ 1) การปรับตัว 2) การบรรลุเป้าหมาย 
บูรณาการหรือเสถียรภาพ และ4) กฎระเบียบ การปรับตัวเป็นเรื่องของการแสวงหาสิ่งจำเป็นต่าง ๆ 
จากสภาพแวดล้อม แล้วแจกจ่ายไปทั่วระบบ การบรรลุเป้าหมาย หมายถึง การกำหนดเป้าหมายใด
เป็นเป้าหมายก่อนหลัง แล้วระดมทรัพยากรของระบบเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมาย บูรณาการ หมายถึง การ
ประสานงานและการบำรุงรักษาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยต่าง ๆ ของระบบกฎระเบียบ
ประกอบด้วยสองเรื่องใหญ่ๆ คือ การบำรุงรักษาระเบียบและการจัดการกับความตึงเครียด การ
บำรุงรักษาระเบียบเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการ ทำให้ระบบสังคมมีลักษณะอันเหมาะสม การจัดการกับ
ความตึงเครียด เกี่ยวข้องกับความตึงเครียดและแรงกดของลักษณะภายในระบบสังคม 
 โดยสรุปในแนวคิดของพาร์สัน สังคมคือระบบใหญ่ที่มีหน้าที่ต้องตอบสนองสมาชิก และ
ก่อให้เกิดบูรณาการในสังคม โดยมีระบบย่อย ๆ ช่วยกันกระทำการเพ่ือการอยู่รอดร่วมกันอย่างเป็น
ปึกแผ่น และต้องทำอย่างสอดประสานระบบที่สำคัญท่ีทำให้อยู่รอดร่วมกันได้แก่  

1) ระบบครอบครัว  
2) ระบบการสื่อสารเรียนรู้ 
3) ระบบรักษาซึ่งชีวิต สุขภาพกาย – ใจ 
4) ระบบทางจิตวิญญาณความเชื่อความศรัทธา และศาสนา 
5) ระบบทำกิน 
6) ระบบการจัดระเบียบการอยู่ร่วมกัน (การเมืองการปกครอง) 

 
2.2.2 วัฒนธรรม 

  “วัฒนธรรม” หมายถึง แบบแผนการดำเนินชีวิตที่มีลักษณะร่วมกันของกลุ่มคน 
(Chaweewan Prachuapmor, 1989) โดยมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายที่กว้าง และเป็น
ระบบแบบแผน(รัชนีกร เศรษโฐ, 2532) ซึ่งเกิดจากการที่มนุษย์คิดและสร้างชุดลักษณะดังกล่าว มี
การถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่ง ผ่านวิธีการเลี้ยงดู การศึกษา และกระบวนการอ่ืนใดทางสังคม 
จนกระท่ังคนในสังคมยอมรับและกระทำตาม  
 วัฒนธรรม ประกอบด้วย ภาษา ความเชื่อ ศาสนา ค่านิยม เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องแต่งกาย 
อาหาร รวมถึงการดำเนินชีวิต ฯลฯ ซึ่งสิ่งที่ทำให้จำแนกมนุษย์ได้เป็นอย่างดีนอกจากลักษณะทาง
กายภาพ แล้วลักษณะทางวัฒนธรรมที่กำหนดวิธีคิด อันส่งผลผ่านการกระทำของมนุษย์ จึงทำให้
มนุษย์มีความแตกต่างกัน และมีความเหมือนกันในกลุ่มสังคมที่ยึดถือวัฒนธรรมเดียวกัน (อมรา พงศา
พิชญ์, 2542) 
 วัฒนธรรม มีหลากหลายความหมาย และหลากหลายองค์ประกอบ เช่น เซอร์เ อ็ดเวิร์ด ไท
เล่อร์ (Sir Edward Tylor, 1871; อ้างถึงใน อมรา พงศาพิชญ์, 2542) ให้ความหมายว่า มวลรวมที่มี
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ความซับซ้อน ที่มีความรู้ นิสัย ความเชื่อ ศิลปะ กฎหมาย ศีลธรรม ประเพณี และความสามารถอ่ืน ๆ 
ซึ่งมนุษย์ได้มาในฐานะเป็นหนึ่งในสมาชิกของสังคมวัฒนธรรมนั้น หรือ วัฒนธรรม เป็นแบบแผนใน
สังคมนั้น ๆ ตามที่ กูดเดนนอพ (Goodenough 1957, 1961 อ้างถึงใน อมรา พงศาพิชญ์, 2542) ที่
แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ  

1) แบบแผนสำหรับพฤติกรรม (Patterns for Behavior) เป็นแนวทางการดำเนิน 
ชีวิตของผู้ปฏิบัติ หรือเรียกว่าการกระทำ 

2) แบบแผนของพฤติกรรม (Patterns of Behavior) เป็นแนวทางก่อนการเกิด 
พฤติกรรมของผู้กระทำ อันมีรูปแบบทางวัฒนธรรมเป็นตัวกำหนด  

นอกจากนี้วัฒนธรรมยังมีความหมายอ่ืน ๆ อีกหลายความหมาย เช่น แบบแผนพฤติกรรม
ร่วมของสมาชิกในสังคม รวมถึงพฤติกรรมที่ได้จากการเรียนรู้โดยใช้สัญชาตญาณของบุคคล และเป็น
สัญลักษณ์ ที่มีการตีความหมายที่แตกต่างกันตามกลุ่มของผู้ตีความ(อมรา พงศาพิชญ์, 2542) เช่น 
การแลบลิ้น ในบางกลุ่มอาจจะตีความว่าเป็นการหยอกล้อกัน หรืออาจมีความหมายรุนแรงถึงขั้นการ
ดูถูกซึ่งกันและกันของคนบางกลุ่ม เป็นต้น 

มากกว่านั้นการพิจารณาวัฒนธรรม ยังสามารถมองเป็นระบบได้ซึ่ง รัชนีกร เศรษโฐ (2532) 
ได้กล่าวถึง “ระบบวัฒนธรรม (Culture System)” คือการมองวัฒนธรรมเป็นระบบย่อย ทั้งหมด 3 
ระบบ ดังนี้ 

1) ระบบย่อยเทคนิควิทยา (Technological Subsystem) เครื่องมือให้
มนุษย์มีพลังที่สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ มีการปรับปรุงวัฒนธรรมตามความเหมาะสมของ
บริบทและรักษาไว้ 

2) ระบบย่อยทางสังคมวิทยา (Sociological Subsystem) สถาบันทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา และอ่ืน ๆ โดยอาศัยพลังจากระบบย่อยทางเทคนิควิทยาในการ
ทำงาน โดยความซับซ้อนจึงขึ้นอยู่กับพลังงานที่ได้รับจากระบบย่อยเทคนิควิทยา 

 
3) ระบบย่อยทางอุดมคติวิทยา (Ideological Subsystem) ความเชื่อ 

ปรัชญา ตำนาน ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ มีผลต่อการเปลี่ยนของระบบย่อยทางเทคนิควิทยา และ
ระบบย่อยทางสังคมวิทยา เพราะอุดมคติเป็นตัวกำเนิดของระบบย่อยทางเทคนิควิทยาและสังคม
วิทยา กล่าวคือเมื่อความคิดความเชื่อเปลี่ยนแปลงไป ย่อยส่งผลโดยตรงกับทั้งสองระบบย่อยอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้  

ตามทฤษฎีวัฒนาการ เลสลี ไวท์ (1959) มองถึงองค์ประกอบ และหน้าที่ของวัฒนธรรม โดย
องค์ประกอบทางวัฒนธรรมนั้น พิจารณาว่า วัฒนธรรม คือมวลรวมทั้ งหมดของพฤติกรรมมนุษย์
สามารถจำแนกได้ดังนี้ 
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1) ระบบความคิดและความเชื่อ (Ideological Component) ความเชื่อ
ของมนุษย์ต้องมีสิ่งที่ต้องเป็นสิ่งส่งต่อความเชื่อเหล่านั้นได้ นั่นคือ ภาษา 

2) ระบบสังคม (Sociological Component) อาจจะอยู่ในรูปของขนบ 
ธรรมเนียม ประเพณี กฎ กติกา ทางสังคมต่าง ๆ เช่น ข้อห้ามเรื่องการสัมผัสสตรีของพระสงฆ์ อัน
จะต้องให้การสื่อสารทางภาษา 

3) ระบบความรู้สึก อารมณ์ ท่าที (Sentimental Component) ข้อปฏิบัติ
ที่ต้องใช้อารมณ์ความรู้สึกถ่ายทอดซึ่งกันและ ผ่านภาษาเช่นกัน ตัวอย่างเช่น การเคารพผู้ใหญ่ การรัก
นวลสงวนตัว 

4) ระบบเทคโนโลยี (Technological Sector or Component) การคิด
และประดิษฐ์ของมนุษย์โดยมีต้นทุนทางเทคโนโลยี องค์ความรู้ที่ส่งต่อกันมา โดยมีภาษาเป็นเครื่องมือ
สำคัญในการสั่งสมความรู้ของมนุษย์จึงทำให้มนุษย์สามารถเรียนรู้จากการจดบันทึก การพูด และการ
สังเกต อันมีภาษาเป็นตัวช่วยในการพัฒนาเครื่องมือเครื่องวใช้ของมนุษย์ 

เลสลี่ ไวท์ จึงมองว่าเป็นความสามารถของมนุษย์ในการใช้สัญลักษณ์เป็นเครื่องมือในการ
เอาชนะข้อจำกัดต่าง ๆ โดยมีภาษาเป็นสิ่งช่วยให้มนุษย์สามารถเอาชนะข้อจำกัดต่าง ๆ ได้เมื่อ
เปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ หน้าที่ของวัฒนธรรมจึงเป็นการเชื่อมโยงมนุษย์กับธรรมชาติ และ
เชื่อมโยงมนุษย์กับมนุษย์ ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กันเองรวมถึงมนุษย์กับธรรมชาติ ซึ่งมี
การจัดการระบบความสัมพันธ์กัน 

 โดยสรุป วัฒนธรรมจึงหมายถึง การแสดงออกเป็นสัญลักษณ์ของมนุษย์คือ พฤติกรรม อันมี 
ความคิด ค่านิยม ที่ถูกกำหนดขึ้นซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) วัฒนธรรม เกิดจากการสร้างขึ้นของมนุษย์ที่มีการปรับปรุงจากธรรมชาติ 
และเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

2) เป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านการเลี้ยงดู การศึกษา และ
กระบวนการทางสังคม วัฒนธรรมจึงไม่ได้หายไปไหน เพียงเกิดการปรับปรุง ดัดแปลง หรือลดทอน 
อันเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมรวมถึงปัจจัยในการดำเนินชีวิตของผู้ขับเคลื่อนวัฒนธรรมนั้น ๆ กำลัง
พบเจอในขณะนั้น แต่แก่นของวัฒนธรรมยังคงอยู่เช่นเดิม 

3) มีการเพ่ิมพูน และขยายตัวได้จากการคนพบองค์ความรู้ ใหม่  ๆ 
จนกระทั่งเกิดการสร้างหรือประดิษฐ์ขึ้นมา อันเกิดนำไปสู่การเพ่ิมพูนประสบการณ์ของเจ้าของ
วัฒนธรรม 

4) เป็นสมบัติร่วมของสังคม และชุมชน 
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5) วัฒนธรรมจึงเกิดก่อนมนุษย์ และยังคงอยู่แม้เราจะตาย สามารถ
เปรียบเทียบได้กับ ปอบตามความเชื่อของคนอีสาน กล่าวคือการยืมร่างคน และเมื่อเจ้าของร่างตายก็
จะไปอยู่ในร่างของคนอ่ืน ๆ ต่อ แต่ว่าวัฒนธรรมจะมีลักษณะพิเศษกว่าตรงที่การถ่ายทอดสามารถเกิด
ได้ทุกช่วงของชีวิต  
 นอกจากนี้วัฒนธรรมยังมีลักษณะพิเศษ ประกอบด้วยสองประการ ประการแรกคือวัฒนธรรม
มีการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบหนึ่ง สู่รูปแบบหนึ่ง ด้วยเหตุปัจจัยต่าง ๆ ถึงแม่จะเกิดจาดการบิดเบือน
หรือบังคับก็ตาม โดยจะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง และปัจจัยที่ทำให้
เปลี่ยนว่ามีแรงขับเคลื่อนที่เข้มข้นมากน้อยเพียงใด ประการสุดท้ายคือ วัฒนธรรมสามารถซ้อนทับซึ่ง
กันและกันได้ สามารถอยู่ร่วมกันของชุดวัฒนธรรมได้ ซึ่งสามารถเป็นทั้งส่วนเติมเต็ม กล่าวคือการ
เพ่ิมเติมพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมให้สามารถครอบคลุมหลายมิติมากยิ่งขึ้น เช่น ช่วงเวลา จำนวนคน หรือ
กินความหมายอ่ืนใดที่ผู้รับวัฒนธรรมนั้นต้องการ และเป็นส่วนประกอบของวัฒนธรรม เกิดจากการ
เลือกรับเฉพาะบางส่วนเพ่ือนำมาใช้ในการเพ่ิมความหมายวัฒนธรรมหลักของตน ให้สามารถอธิบาย
ในแง่มุมที่วัฒนธรรมเดิมตอบได้ไม่ครบ ให้มีความสมบูรณ์ให้กว้างกว่าเดิม อันเป็นการทำงานของ
ระบบวัฒนธรรมเพื่อการเติมเต็มซึ่งกันและของวัฒนธรรม (รัชนีกร เศรษโฐ, 2532)  

 
2.2.3 สังคมและวัฒนธรรม 
 สังคม และ วัฒนธรรม “จึงเป็นของคู่กัน เมื่อมีสังคมต้องมีวัฒนธรรม โดยคำว่า

สังคมเน้นมวลรวมขององค์ประกอบ ซึ่งเป็นตัวตนคน ในขณะที่คำว่าวัฒนธรรมเน้นที่กฎเกณฑ์แบบ
แผน หรือของที่คนในกลุ่มได้มีอยู่ร่วมกัน” (Pattaya SaiHu, 1994) กล่าวให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นคือทั้ง
สังคมและวัฒนธรรมต่างมีผลต่อการสร้างรูปแบบของสังคมนั้น ๆ ให้มีหน้าตาที่แตกต่างจากสังคมอ่ืน 
ดังเช่น พัทยา สายหู (Pattaya SaiHu, 1994)“วัฒนธรรมคือตราประจำสังคม” คือวัฒนธรรมเป็น
เหมือนตราประจำสังคมนั้น ๆ บ่งบอกให้รู้ว่าคนเหล่านั้นเป็นสมาชิกของกลุ่มเดียวกันหรือต่างกลุ่มกัน 
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ภาพที่ 2.1 เป็นการแสดงการทำงานของระบบสังคมที่มีองค์ประกอบ 
ที่มา: ออกแบบโดยผู้วิจัย 

 
 คนที่มีวัฒนธรรมหล่อเลี้ยงตัวตน โดยมีเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งเป้าหมายของสังคม อีกนัยหนึ่งก็
เป็นเป้าหมายของคนในสังคมเช่นกัน ส่งผลให้ผู้สร้างด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อเป้าประสงค์ร่วมทาง
สังคมเป็นจริง หรือในทางกลับกัน เป้าหมายของสังคมก็จะกำหนดวิธีการคิด ความเชื่อ และวิธีการใน
การดำเนินการจนกระทั่งสามารถบรรลุเป้าหมายสำเร็จ 
 สังคมและวัฒนธรรมมีความยากในการแยกออกจากกัน แต่เมือเราพยายามแยกออกมาโดย
ใช้ การมองของผู้ศึกษาในเชิงนามธรรม และรูปธรรม สามารถแบ่งออกได้หยาบ ๆ ได้ดังนี้ 
 
  นามธรรม รูปธรรม 

สังคม รูปแบบความสัมพันธ์ของสังคม  
ที่ส่งผลต่อการกระทำของคนใน
สังคม 

จำนวนคน การกระทำระหว่าง
บุคคล 

วัฒนธรรม ระบบความเชื่อ ค่านิยม และ
บรรทัดฐานสังคม ตลอดจนแนว
ปฏิบัติของคนในสังคม 

พ ฤ ติ ก รรม  พิ ธี ก รรม  แ ล ะ
ผลผลิตจากความเชื่อ 

 
ภาพที่ 2.2 แสดงความแตกต่างระหว่างสังคมและวัฒนธรรม 
ที่มา: ออกแบบโดยผู้เขียน 

สังคมและวัฒนธรรมจึงเป็นทั้งสิ่งที่เราสามารถพบเห็นได้ และไม่พบเห็นได้ แต่ทุกคนสามารถ
สัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของสังคมและวัฒนธรรม 

สังคม กลุ่มคน + 

วัฒนธรรม 

เป้าหมาย 

กำหนด 

สร้าง 
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การพิจารณาสังคม และวัฒนธรรม เพ่ือหาความสัมพันธ์ หรือการความเชื่อมโยงต่อกันนั้น
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาในเชิงโครงสร้างของสังคมและวัฒนธรรม “โครงสร้างทางสังคมและ
วัฒนธรรม” (รัชนีกร เศรษโฐ, 2532) ดังนี้ 

โครงสร้างทางสังคม แบ่งการพิจารณาออกเป็นด้าน ๆ  3 ด้าน 
  1) คน หรือ ประชากร เช่น อายุ เพศ อาชีพ เป็นต้น ที่สามารถรวมกันเป็นสังคม 

2) กลุ่มย่อยของสังคม โดยมีการจำแนกตามเกณฑ์ที่สร้างขึ้น เพ่ือที่จะสามารถ
จำแนกสังคมออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ได้ เช่น อำนาจทางเศรษฐกิจ อำนาจทางสังคม รวมถึงโครงสร้าง
ทางสังคม ที่มีเรื่องสถานะทางสังคม โดยมีการจัดอันดับของสมาชิกในสังคมเพ่ือการจัดระเบียบสังคม
ให้มีความสงบเรียบร้อย 

3) กฎเกณฑ์ และกลไกของสังคม เพ่ือการตอบสนองความต้องการของสมาชิก ที่
มุ่งเน้นการรักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคมเอาไว้ ผ่านการจัดการในเชิงสถาบันที่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและสถาบันทางสังคม เกิดเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างทางสังคม 

โครงสร้างทางวัฒนธรรม แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ 
1) เครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ถ่ายทอด และการบันทึกองค์ความรู้ต่าง ๆ นั่น

คือ ภาษา ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของตัวอักษร คำพูด หรือสัญลักษณ์อ่ืน ๆ ก็ได้ 
2) เทคโนโลยี องค์ความรู้ รวมถึงอุดมการณ์ และอุดมคติ ที่ประกอบด้วย โลกทัศน์ 

ค่านิยม บรรทัดฐาน และความเชื่อ 
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ภาพที่ 2.3 แผนผังแสดงโครงสร้างของสังคมและวัฒนธรรม 
ที่มา:  รัชนีกร เศรษโฐ, 2532; น.9 
 

2.3  ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพ้ืนที่นั้น ๆ อันสร้างการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในระดับสังคม บุคคล โดยสามารถพบเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ หรือไม่สามารถเห็นได้ เนื่องจากก
การเปลี่ยนแปลงนั้นมีหลายระดับ อีกท้ังการเปลี่ยนแปลงนั้น ยังมีทั้งด้านบวกและลบอีกด้วย 
 ผลกระทบ หมายถึงการแสวงหาความจริงถึงสาเหตุและผลของนโยบาย โดยใช้ระเบียบ วิธี
ทางวิทยาศาสตร์ ดาย (Dye, 1984, p.19 อ้างถึงใน ชมพูนุช พงศ์เพชรประยูร, 2549) ผลกระทบ 
หมายถึง การแยกแยะปัญหาของสังคม เพ่ือให้ทราบถึงองค์ประกอบอันเป็นธรรมชาติ และที่เป็น
ปัญหา รวมถึงการสืบสาวหาสาเหตุของ ปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้น ตลอดจนการเสนอวิธีแก้ไขปัญหา (วีร
ยุทธ วิเชียรโชติ, 2516, น.38) ผลกระทบ หมายถึง ผลประโยชน์และหรือผลเสียหายอันเกิดขึ้นจาก
การกระทำเรื่องใด เรื่องหนึ่ง โดยตรง (เสถียร เหลืองอร่าม , 2527, น.1) ผลกระทบ หมายถึง ผลที่
ตามมาจากผลผลิต เช่น ถ้ามี การรักษาพยาบาลเพ่ิมข้ึน เป็นผลผลิตของโครงการผลกระทบอย่างหนึ่ง
ก็คือ การลดการตายของ ทารก 
 ความหมายของผลกระทบยังรวมถึง ผลทั้งหมด ของนโยบายที่มีขึ้นในสภาพแห่งความเป็น
จริงในโลก อันได้แก่ผลกระทบ ที่มีต่อสถานการณ์และ กลุ่มเป้าหมาย ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งใน

สังคม วัฒนธรรม 

กลุ่มคน 
ประชากร 

สถานภาพ บทบาท 

บรรทัดฐาน 

สถาบัน 

ภาษา – ระบบ 
สัญลักษณ์ 

ระบบอุดมการณ์

 โลกทัศน์ 
ค่านิยม 

บรรทัดฐาน 
ประเพณี 
สถาบัน 

เทคโนโลยี

 ความรู้เทคนิค วิธีการ
สร้างเครื่องมือใช้ 

เครื่องมือและสิ่งของ
ที่ทำขึ้นโดยใช้

เครื่องมือ 
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ปัจจุบันและอนาคต ค่าใช้จ่ายทางตรงที่ใช้สำหรับ ทรัพยากรของโครงการ คำใช้จ่ายทางอ้อมต่าง ๆ 
รวมทั้งค่าเสียโอกาสด้วย นอกจากนี้ยังได้ ให้ความหมายผลกระทบ ว่าผลกระทบของกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่ง  หมายถึง ผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก การดำเนินกิจกรรมนั้น (Dye, 1982, p.345 อ้างถึง
ใน ชมพูนุช พงศ์เพชรประยูร, 2549) 
 โดยสรุปแล้ว ผลกระทบจึงหมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  อาจเป็นผล
ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นไปได้ ทั้งทางบวก  และทางลบ อาจขึ้นกับ กลุ่มเป้าหมาย และ
มิใช่กลุ่มเป้าหมาย หรือผลกระทบต่อสถานการณต์่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 ผลกระทบจึงมีมากกว่าสิ่งที่เราสามารถพบเห็น หรือรับรู้ได้ในปัจจุบัน การจำแนกผลกระทบ
จึงเป็นสิ่งสำคัญว่า เป็นผลกระทบด้านบวกหรือด้านลบ รวมถึงเป็นผลกระทบประเภทไหน  (Dye, 
1982 อ้างถึงใน ชมพูนุช พงศ์เพชรประยูร, 2549) ได้จำแนกผลกระทบออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ผลกระทบในมิติเนื้อหา แบ่งออกได้เป็น ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การบริหาร สิ่งแวดล้อม และกายภาพ  

2) ผลกระทบตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริง แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ผลกระทบใน
เชิงภาวะวิสัย (Objective Impact) คือผลกระทบที่เกิดขึ้นนอกความคิด ความรู่สึกของคนและ
ผลกระทบเชิงอัตวิสัย (Subjective Impact) คือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นภายในมนุษย์ กล่าวคือเกิดขึ้น
ความรู้สึก ความคิด 

3) ผลกระทบมิติ ของทิ ศทาง (Direction Impact) แบ่ งออกได้ เป็ น 
ผลกระทบโดยตรง (Direct Impact) ผลกระทบทางอ้อม (Indirect Impact)   

4) ผลกระทบที่แบ่งเป็นคุณค่า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ผลกระทบด้าน
บวก และผลกระทบด้านลบ     

สรุปผลกระทบ คือ ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจเป็นผลที่เกิดขึ้นทั้ง ใน
ปัจจุบันและอนาคต เป็นได้ทั้ งทางบวกและทางลบ และอาจเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายและมิใช่ 
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกระทบต่อสิ่งต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 เมื่อผลกระทบเป็นสิ่งที่ตามมาจากการกระทำหนึ่ง ๆ แล้วนั้นเมื่อนำความหมายของ
ผลกระทบมารวมกับสังคมและวัฒนธรรมจึงเป็นการนิยามสิ่งที่เกิดขึ้นกับส่วนของสังคม และความเชื่อ
ของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งอาจจะกินพ้ืนที่ถึงพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียง เมื่อพิจารณาถี่ถ้วนแล้วจะพบว่า
ผลกระทบทางด้านสังคมและวัฒนธรรมมีความเก่ียวข้องกัน ผู้เขียนได้เรียบเรียงไว้ดังนี้ 

ผลกระทบทางด้านสังคมและวัฒนธรรมจึงเป็นการให้ความสำคัญกับ คน ที่รวมกลุ่มกัน
จนกระทั่งเป็นสังคมที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางด้านบวกและลบจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นการ
พัฒนาจากโครงการรัฐบาล หรือการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่ต่างมีผลกระทบกับคนในพ้ืนที่อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อแยกส่วนการพิจารณาแล้วนั้น จะพบผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อม ดังนี้ 
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การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล (2539, น.29) กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีความค่อย
เป็นค่อยไป จึงสามารถอธิบายด้วยทฤษฎีวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยมีแนวคิดสอง
แนวคือ Bipolar Approach และ Social System Approach 

ซึ่งแนวความคิดแบบแรกเป็น Bipolar แยกพิจารณาเป็นสองคำ แปลว่า “สองขั้ว” กล่าวคือ
การเปลี่ยนแปลงของชุมชน ที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการสังคมแบบหนึ่งไปสู่อีกแบบหนึ่ง โดยสภาพ
สังคมยังมีความเป็นเอกภาพ ซึ่งผู้เขียนได้นำ แนวความคิดของ Redfield (1941) (อ้างถึงใน ดารณี 
ถวิลพิพัฒน์กุล, 2539, น.30) ใช้ความคิดเกี่ยวกับ Folk-Urban Continuum ในการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมที่เกิดขึ้นในชุมชน ขณะที่มีการพัฒนาจากชุมชนชนบทเป็นชุมชนเมือง Redfield พูดถึงการ
เปลี่ยนแปลงพ้ืนฐาน สามอย่าง ประการแรก Cultural Disorganization ซึ่งหมายถึง กฎเกณฑ์และ
ข้อบังคับซึ่งใช้เป็นเครื่องชี้นำการกระทำของคนในสังคมเริ่มมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับด้านต่าง 
ๆมากขึ้น และเริ่มจะไม่คงเส้นคงวา ประการที่สอง Secularization ซึ่งหมายถึงกระบวนการที่มีการ
ใช้เหตุผลเป็นตัวนำในการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแทนการใช้ความเชื่อทางศาสนา ประการที่สาม คือ 
Individualism ซึ่งเก่ียวข้องกับระดับความเป็นตัวของตัวเองที่สูงขึ้นของคนในสังคมเมือง 

ด้านครอบครัว ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจจะส่งผลกระทบด้านใดด้านหนึ่งที่ส่งผลต่อสมาชิก
ครอบครัว ที่อาจจะทำให้ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเกิดความห่างเหิน หรือในทางกลับกัน อาจจะ
ทำให้ครอบครัวมีเวลาอยู่ร่วมกันมากยิ่งขึ้น ผลกระทบบางประการนั้นอาจจะส่งผลทันที หรืออาจจะ
ส่งผลกระทบในอนาคตก็ได้ เช่น การเกิดโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่หมู่บ้าน ก. ทำให้ พ่อ และแม่ 
ต้องเปลี่ยนงานเพ่ือตอบสนองความต้องการแรงงานสูงของโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากรายได้ที่
มากกว่า ทำให้ไม่มีเวลาให้กับลูก จึงทำให้ความสนิทชิดเชื้อดั่งเดิมเริ่มจางลงไป ส่งผลโดยตรงกับ
ครอบครัวที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เปลี่ยนไปในชีวิต ซึ่งอาจจะพบปัญหาอ่ืน ๆ ตามมาได้เช่นกัน 
เป็นต้น 
 ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ อาจจะครอบคลุมถึงการสื่อสารซึ่งกันและกัน ซึ่งผลกระทบ
อาจจะเกิดขึ้นทั้งด้านดี และลบ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพ้ืนที่ รวมถึงการเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้นั้น
หมายรวมถึงทุกคนในสังคม เช่น การเรียนรู้ประชาธิปไตยของประชาชนในพ้ืนที่การพัฒนา โดยใช้
กระบวนการทางสังคมในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างประชาชน และรัฐ ทำให้เกิดการเรียนรู้ใช้
วิธีการเรียกร้องตามวิถีทางของประชาธิปไตย ที่เน้นการแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่กระทบกับชีวิต
ตนเอง หรืออีกตัวอย่างเช่น การเรียนรู้ถ่ายทอด อาจจะเป็นอาชีพที่พร้อมกับการพัฒนาในพ้ืนที่ 
รวมถึงแนวความคิดใหม่ ๆ ที่มาพร้อมกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ท่ีเกิดข้ึนอยู่รอบตัว  
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 ด้านสุขภาพ คือผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางกาย ทางจิต และมลภาวะ ที่สร้างการ
เปลี่ยนแปลงให้คนที่อาศัยในพ้ืนที่ ต่างเป็นผลกระทบทั้งสิ้น ซึ่งด้านสุขภาพมีสิ่งที่คาดหวังของผู้
กำหนดนโยบายว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นต้องเกิดขึ้นในด้านบวกมากกว่าด้านลบ หรือถ้าเกิดผลลบ
กับประชาชนต้องเกิดน้อยที่สุด เพราะเรื่องสุขภาพถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของการพัฒนา เพ่ือทำให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และมีมาตรการรองรับด้านสาธารณสุขอย่างครบครัน ปัญหาที่พบบ่อยเช่น ฝุ่น 
เสียง มลพิษทางตา ซึ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบทั้งสิ้น 

ผลกระทบทางด้านวัฒนธรรม 
  “วัฒนธรรม” หมายถึง แบบแผนการดำเนินชีวิตที่มีลักษณะร่วมกันของกลุ่มคน 
(ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, 2532) โดยมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายที่กว้าง และเป็นระบบ
แบบแผน(รัชนีกร เศรษโฐ, 2532) ซึ่งเกิดจากการที่มนุษย์คิดและสร้างชุดลักษณะดังกล่าว มีการ
ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่ง ผ่านวิธีการเลี้ยงดู การศึกษา และกระบวนการอ่ืนใดทางสังคม 
จนกระท่ังคนในสังคมยอมรับและกระทำตาม  
 วัฒนธรรม ประกอบด้วย ภาษา ความเชื่อ ศาสนา ค่านิยม เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องแต่งกาย 
อาหาร รวมถึงการดำเนินชีวิต ฯลฯ ซึ่งสิ่งที่ทำให้จำแนกมนุษย์ได้เป็นอย่างดีนอกจากลักษณะทาง
กายภาพ แล้วลักษณะทางวัฒนธรรมที่กำหนดวิธีคิด อันส่งผลผ่านการกระทำของมนุษย์ จึงทำให้
มนุษย์มีความแตกต่างกัน และมีความเหมือนกันในกลุ่มสังคมที่ยึดถือวัฒนธรรมเดียวกัน (อมรา พงศา
พิชญ์, 2542) ตัวอย่างผลกระทบทางด้านวัฒนธรรม มโนทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการปรับตัวตามสิ่ง
ที่เกิดขึ้นรอบตัว  
 ผลกระทบต่อวิถีชีวิต ด้านความคิดความเชื่อของคนในสังคมที่อาจเกิดขึ้นมาพร้อมกับการรับ
ข่าวสารที่หลากหลายมากขึ้น พร้อมทั้งการลดบั่นทอนขั้นตอนของประเพณีเดิม เพ่ือการสอดรับกับสิ่ง
ที่กดดัน หรือสิ่งที่สำคัญมากกว่า แต่ยังคงแก่นของวัฒนธรรมเอาไว้ให้มากที่สุด เช่นการทำบุญ จาก
เดิมทุก ๆ วันพระจะมีการไปวัดเพ่ือทำบุญตักบาตรฟังเทศ ฟังธรรม แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต 
การทำบุญตอนเช้าก็สามารถทดแทนการทำบุญที่วัดได้ ซึ่งจะเห็นว่าการลดขั้นตอน วิธีการลงไป แต่ยัง
คงไว้ซึ่งแก่นของความคิดความเชื่อนั้นไว้ อันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นปกติกับสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรม 
 การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับสังคม จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับวัฒนธรรมด้วย จึง
สามารถแยกผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมออกจากกันได้ยาก แต่เพ่ือความเข้าใจถึงหลักการ
ทำงานของสังคม และวัฒนธรรมจะทำให้ภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่ทุกส่วน
ต่างมีส่วนเกี่ยวข้องกัน ผลกระทบด้านสังคมจึงเป็นเหมือนสิ่งที่ทำให้เกิดแรงกระเพ่ือมส่งต่อไปยังส่วน
ต่าง ๆ ของสังคมอย่างเช่นด้านวัฒนธรรม เนื่องจากมีสิ่งที่หล่อเลี้ยงระบบทั้งสองส่วนไว้ นั่นคือคน ที่มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตามบริบท ปัจจัยที่ทำให้เปลี่ยนแปลงของสังคม 
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 การเปลี่ยนแปลงอันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในสังคมที่ข้อมูลข่าวสารสามารถส่งผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ ไปทั่วทุกมุมของโลก ทำให้พรมแดนของรัฐเริ่มเลือน
รางแล้วเริ่มมีการติดต่อสื่อสารอย่างไม่มีข้อจำกัดมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง
สังคม โลกาภิวัตน์ มีผลโดยตรงกับ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชุมชน องค์กร และปัจเจกชน 
ดังเช่น Toffler แยกการพิจารณาเป็นช่วงเวลาของการพัฒนาของมนุษยชาติ คือ คลื่นลูกท่ี 1 เป็นการ
พัฒนายุคการเกษตร คลื่นลูกที่ 2 ยุคการพัฒนาอุตสาหกรรม และ คลื่นลูกที่ 3 ยุคของการพัฒนา
ข่าวสาร ฉะนั้น “การพัฒนาทั้งหลายทำให้มีการเปลี่ยนแปลง แตกต่างทั้งในแง่อัตราการเปลี่ยนแปลง 
ทิศทาง และปฏิกิริยาต่อการเปลี่ยนแปลง” (ฑิตยา สุวรรณะชฎ, 2544) นอกจากนี้กระแสโลกาภิวัตน์ 
ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากการให้ความสำคัญกับการเมือง สู่การให้
ความสำคัญเรื่องธุรกรรม ที่เน้นให้ความสำคัญด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ เมื่อความสำคัญด้านเศรษฐกิจ
ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นอันดับแรก ๆ ประเทศต่าง ๆทั่วโลกจึงมีการเปลี่ยนแปลงทั้งแนวทางการพัฒนา 
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกจึงมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีการให้ความสำคัญกับ
ภูมิภาคเอเชีย เพราะเอเชียเป็นภูมิภาคที่มีประชากรจำนวนมาก ที่มีอัตราการผลิต บริโภค และอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูง 
 IAIA (International Associating for Impact Assessment) (อ้างถึงใน ประเสริฐ รัก
ไทยดี, 2561) ได้ให้ความหมายของการประเมินผลกระทบทางด้านสังคมว่าเป็นกระบวนการวิเคราะห์ 
กำกับ และการบริหารจัดการ ผลกระทบที่เกิดขึ้นทางสังคมโดยจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามซึ่งเป็นทั้ง
ผลบวกและผลลบของการวางแผนจากการพัฒนานโยบาย แผน และแผนงานโครงการ ของการ
เปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนระหว่างการดำเนินการโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีความ
สมดุลระหว่างสภาพแวดล้อมของมนุษย์และสภาพแวดล้อมด้านชีวภาพ 

ตัวแปรสำคัญในการประเมินผลกระทบทางสังคม 
ผลกระทบทางสังคมมีตัวแปรที่สำคัญในการประเมินคือมีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

ใดด้านหนึ่งของปัจจัยดังต่อไปนี้ (อ้างถึงใน ประเสริฐ รักไทยดี, 2561) 
1) วิถีชีวิตของบุคคลในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปได้แก่ความเป็นอยู่  การทำงาน หรือ

การติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นในชีวิตประจำวัน 
2) วัฒนธรรมชุมชนเช่น ความเชื่อร่วมกันในสังคม ประเพณี ค่านิยม ภาษา หรือ

ภาษา-ถิ่น 
3) ชุมชนความยาวนานของคนในชุมชน ความมั่นคง คุณลักษณะของคนในชุมชน 

สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการในชุมชน 
4) ระบบการเมืองคนในชุมชนมีสิทธิเสรีภาพในการเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ต่อผลกระทบที่มีต่อคนในชุมชนทรัพยากรต่าง ๆที่จะให้ประโยชน์ต่อชุมชน 
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5) สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี สุขภาพหมายถึงร่างกายปราศจากโรค และจิตใจ
จะต้องมีสุขภาพจิตที่ดีด้วย 

6) สิทธิในชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะประชาชนได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
หรือประสบการณ์ที่บุคคลไม่ได้ประโยชน์ซึ่งรวมถึงการละเมิดความมีสิทธิเสรีภาพทางการเมือง 
ตัวอย่างเช่นการเวนคืนที่ดิน 

7) ความกลัวความปรารถนาความปลอดภัยในทรัพย์สิน ความกลัวในอนาคตของ
ชุมชน และความปรารถนาที่จะเห็นอนาคตของชุมชน และอนาคตของเยาวชน 
 

Frank Vanclay (2003) (อ้างถึงใน ประเสริฐ รักไทยดี, 2561) ได้ให้ความหมายของ
ผลกระทบทางด้านสังคมคือการวิเคราะห์การกำกับการบริหารจัดการผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นที่
ตามมาจากการพัฒนา  
 โครงการการพัฒนาที่เกิดขึ้นจากนโยบายแผนงานโครงการและว่าของรัฐหรือเอกชน
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสังคมด้วยความตั้ งใจหรือไม่กับการก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพแวดล้อม ชีวะกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคม ไม่มากก็น้อยซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมขึ้น
จะมีผลกระทบต่อสังคมโดยตรงหรือทางอ้อมและผลกระทบที่เกิดขึ้นมีทั้งทางบวกและทางลบ 

ฉะนั้นการประเมินผลกระทบทางด้านสังคมจึงเป็นกระบวนการวิเคราะห์การคาดการณ์การ
กำกับและการบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะผลกระทบทางลบโดยมีข้อเสนอทางเลือก
มาตรการจัดการได้รับผลกระทบอันจะทำให้โครงการดังกล่าวมีความยั่งยืนและได้รับการยอมรับจาก
ประชาชน 

ตัวแปรสำคัญในการประเมินผลกระทบทางสังคม 
สิ่งที่ยังสับสนในการศึกษาผลกระทบทั้งนั้นก็คือแยกกันไม่ออกระหว่างความแตกต่าง

ของกระบวนการการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการเช่นการสร้างเขื่อน สร้าง
ระบบชลประทานสร้างท่าเรือ เป็นต้น 

การกำหนดกรอบแนวคิดก็คือผลกระทบต้องเป็นประสบการณ์ที่ได้รับทั้ งที่เป็นจริงหรือรับรู้
ของแต่ละบุคคล ครอบครัว ครัวเรือน ชุมชน หรือสังคมการอพยพสัตว์หาถิ่นฐานของชุมชน เป็นเหตุ
ให้เกิดผลกระทบด้านสังคมระดับบุคคลเกิดความกังวลความตึงเครียดความรู้สึกไม่มั่นคงเกิดความ
แตกแยกในการดำรงชีวิตประจำวันซึ่งอาจจะมีผลกระทบในระดับการตระหนักรู้  นำไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของครอบครัวขาดความอบอุ่นในครอบครัว 

หรือกรณีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเช่นการเพิ่มหรือลดจำนวนของประชากรเช่นมี
แรงงานตามฤดูกาลผู้อาศัยช่วงเวลาสั้น ๆ ในชุมชนเหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดผลกระทบเช่น ความสัมพันธ์
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ที่เหนียวแน่นของคนในชุมชนผู้อาศัยอยู่เดิม เกิดการรับรู้การเปลี่ยนแปลงของชุมชน และรู้สึกกดดัน
เกี่ยวกับสาธารณูปโภคของชุมชน  

ฉะนั้นการศึกษาผลกระทบทางด้านสังคมจึงไม่สามารถกำหนด ตายตัวได้ขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมทางสังคมความรู้ในทางทฤษฎีประสบการณ์ของผู้ศึกษาและความแตกต่างของกิจกรรม
ที่ดำเนินการอยู่ 

แต่สิ่งที่สำคัญที่ควรจะต้องทราบคือผลกระทบที่เกิดขึ้นที่เป็นผลมาจากการดำเนินกิจกรรมที่
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมหลักปัจจัยอ่ืนแล้วความรู้จากประสบการณ์ว่าผลกระทบบางอย่าง
สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นผลกระทบด้วยสาเหตุที่ว่ามนุษย์ต้องพ่ึงพา
สภาพแวดล้อมทางด้านชีวภาพกายภาพการเปลี่ยนแปลงของชีวกายภาพสามารถก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางด้านสังคมและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งมีผลโดยตรงจัดโครงการจัดประสบการณ์
ผลกระทบข้างหน้าสังคมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางชีวกายภาพ และผลกระทบ
ทางด้านสังคม 

แนวทางที่เหมาะสมถ้าพิจารณาถึงผลกระทบต่อสังคมก็คือการเปลี่ยนแปลงสังคมที่เกิดขึ้นใน
ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายๆด้านดังนี้ (ประเสริฐ รักไทยดี, 2561) 

1) วิถีชีวิตของประชาชน (Way of Life) ดำรงชีวิตอย่างไร การทำงาน การปฏิบัติ
ตน และการติดต่อกันในชีวิตประจำวัน 
  2) วัฒนธรรมของคนในชุมชน (Culture) ความเชื่อ ประเพณี ค่านิยม ภาษา และ
ภาษาท้องถิ่น 

3) ลักษณะของชุมชน ความมั่นคง บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกในชุมชน 
4) สิ่งแวดล้อมของชุมชนคุณภาพอากาศ น้ำกินน้ำใช้ ตลอดจนคุณภาพอาหารที่คน

ในชุมชนบริโภคระดับความเสี่ยงหรืออันตรายจากฝุ่นละออง เสียงที่คนในชุมชนได้สัมผัส สุขอนามัย
ความปลอดภัยในร่างกายการเข้าถึงและสามารถควบคุมและทรัพยากรของชุมชน 

5) ประชาชนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ 
6) ความกลัวและความปรารถนาของคนในชุมชนความกังวลต่ออนาคตของชุมชน

ความปรารถนาอยากเห็นอนาคตของลูกศรที่อยู่ในชุมชน 
มีปัจจัยที่มีผลกระทบทางสังคมไม่สามารถกำหนดได้แน่นอนว่ามีปัญหาอะไรบ้างขึ้นอยู่กับ

ความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน 
Rabel J. Burdge (Burdge, 1994) ได้สรุปตัวแปรสำคัญในการประเมินผลกระทบทาง

สังคมในการศึกษาผลกระทบทางด้านสังคมดังนี้ 
1) ผลกระทบทางด้านประชากร 
   (1) การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร 
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   (2) การอพยพแรงงานชั่วคราว 
   (3) การว่างงานตามฤดูกาล 
   (4) การโยกย้ายบุคคลและครอบครัว 
   (5) ความแตกต่างด้านอายุเพศ เชื้อชาติ และชาติพันธ์ 
2) การจัดการด้านชุมชนและสถาบัน 
   (1) ทัศนคติต่อโครงการ 
   (2) กิจกรรมของกลุ่มผลประโยชน์ 
   (3) การเปลี่ยนแปลงขนาดและโครงสร้างองค์กรท้องถิ่น 
   (4) การวางแผนและกำหนดพื้นที่สำหรับกิจกรรมต่างๆ 
   (5) ความหลากหลายของอุตสาหกรรม 
   (6) ความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ 
   (7) ความเปลี่ยนแปลงด้านความยุติธรรมในการสร้างงานแก่ชนกลุ่มน้อย 
   (8) โอกาสในการประกอบอาชีพ 
3) ความขัดแย้งระหว่างคนท้องถิ่นและคนมาใหม่ 
   (1) องค์กรภายนอกท้องถิ่น 
   (2) เกิดชนชั้นในสังคม 
   (3) การเปลี่ยนแปลงทางการค้าธุรกิจในชุมชน 
   (4) การเข้ามาของชาวต่างถ่ินเพื่อการสันทนาการ 
4) ผลกระทบต่อปัจเจกบุคคลและครอบครัว 
   (1) วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงและถูกทำลาย 
   (2) การปฏิบัติต่างกันในด้านศาสนา 
   (3) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางครอบครัว 
   (4) การล่มสลายของเครือข่ายทางสังคม 
   (5) ความรู้สึกปลอดภัยและการรักษาสุขภาพ 
   (6) โอกาสด้านสันทนาการ 
5) ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน 
   (1) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน 
   (2) การครอบครองที่ดินและอำนาจในการใช้สอยที่ดิน 
   (3) ผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีและโบราณคดี 

ซึ่งผู้ศึกษาได้เลือกนำกรอบแนวคิดของ Rabel J. Burdge มาใช้ในการศึกษา เนื่องจากการ
มองถึงผลกระทบนั้นผู้ศึกษาเน้นให้ความสำคัญกับผลกระทบทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ที่มองว่า
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ผลกระทบทางด้านสังคมเกิดขึ้นพร้อม ๆกับการเริ่มกระบวนการร่างแผนพัฒนาการเสนอโครงการ 
และการอนุมัติโครงการ ผลกระทบทางด้านสังคมก็เกิดขึ้นทันที แตกต่างจากแนวคิดอ่ืน ๆ ที่มองว่า
การที่จะเกิดผลกระทบทางด้านสังคมนั้นต้องเกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านชีวกายภาพ หรือ
สิ่งแวดล้อมก่อน แต่สังคมมีลักษณะที่ซับซ้อนที่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่การรับข้อมูลข่าวสาร 
และเกิดขึ้นตั้งแต่แรกเริ่มกระบวนการของโครงการพัฒนานั้น ๆ 

 

2.4  แนวทางการป้องกันและลดผลกระทบ  

 “การป้องกันผลกระทบ” คือการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้น อย่างมีหลักการณ์ทางด้านวิชาการ
เข้ามาประกอบ พร้อมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งแสวงหามาตรการรองรับสิ่งที่จะ
เกิดขึ้น อย่างรอบคอบมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งครอบคลุม พ้ืนที่ โครงการ ทั้งประชาชน 
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ รวมถึงวัฒนธรรม 
 “การลดผลกระทบ” คือการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนา หรือแผนงาน 
นโยบายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนก็ตาม โดยการลดผลกระทบมุ่งเน้นการลดผลกระทบด้านลบ 
เพ่ือบรรเทาผลกระทบนั้น ๆ ซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม ประชากร 
รวมทั้งอาจจะสร้างปัญหาใหม่ๆ ขึ้นในอนาคต 
 โรจน์ทนินร์ โมระศิลปิน (2556) กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาก็ควรจะเข้ามาส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาให้สอดคล้องกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมทีม่ีอยู่ หากแตก่ิจกรรมการพฒันาชุมชนทำให้เกิดผล
กระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านลบสร้างความเสื่อมโทรม หรือเดือดร้อนต่อคนใน
พ้ืนที ่แนวทางการพัฒนาก็ควรเข้ามาดูแล ลดและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น 

แนวทางการลดและป้องกันผลกระทบทางลบแบ่งออกเป็น 2 มาตรการได้แก่มาตรการ
ควบคุมและมาตรการส่งเสริม โดยสามารถสรุปรายละเอียดไดด้ังนี้ 

  1) มาตรการควบคุม แบง่ออกเปน็ 2 วิธีการได้ แก่ 
   (1) การกำหนดแนวเขตพ้ืนที่  เพ่ือควบคุมการขยายตัวของประชากรและ

สาธารณูปโภค  
     (2) การเพ่ิมมาตรการการดูแลและจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวทางปฏิบัติ
ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือขยายขอบเขตการกำกับดูแลพ้ืนที่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

 2) มาตรการส่งเสริมแบง่ออกเป็น 3 วิธีการ ไดแ้ก่  
     (1) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจรวมถึงการศึกษาและการวิจิยด้านการ
อนุรักษธ์รรมชาติ เพ่ือการสร้างสัมพันธ์อันดี ระหว่างภาครัฐและประชาชน  
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     (2) การส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในการจัดการมลพิษทางสิ่งแวดล้อม  
     (3) การสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในพ้ืนที่ให้เข้ามารักษา
และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

 3) แนวทางการพัฒนาและสนับสนุนผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางบวก แบ่งออกเป็น 4 
วิธีการ ไดแ้ก่  

   (1) การส่งเสริมและพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมในพ้ืนที่  
   (2) การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานจำเป็นในพ้ืนที่  
   (3) การส่งเสริมกิจกรรมการทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติในท้องถิ่น  
   (4) การส่งเสริม และรักษาวิถชีีวิต รวมถึงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิม 

 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) (2555) การพัฒนาโครงการเพ่ือจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรม กนอ.ได้ กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานด้วยความตระหนักในเรื่องเกี่ยว กับผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและการยอมรับจากชุมชนโดยมีการเตรียมการเพ่ือป้องกันและ ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รวม ทั้งมีมาตรการเพ่ือแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ สรุปได้
ดังต่อไปนี้ 

1) ระยะพัฒนาโครงการ (Development Period) 
    (1) การเลือกพ้ืนที่  (Site Selection) โดยมีการสำรวจและพิจารณาความ

เหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นดังนี้ 
         (1.1) สภาพภูมิประเทศทั่วไป 
         (1.2) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง / แหล่งน้ำใช้ 
         (1.3) คุณภาพอากาศและระดับเสียง 
         (1.4) ชุมชนบริเวณใกล้เคียงโครงการ 

      (2) การจัดทำแนวคิดการออกแบบเบื้องต้น (Conceptual Design) โดยมี
หลักเกณฑ์ดังนี้ 

         (2.1) โรงงานที่มีน้ำเสียประเภทเดียวกันอยู่บริเวณเดียวกัน 
           (2.2) โรงงานที่ไม่มีมลภาวะตั้งอยู่บริเวณรอบนอกนิคมอุตสาหกรรม หรือติด
กับชุมชน 
           (2.3) กำหนดที่ตั้งโรงงานที่มีผลกระทบด้านกลิ่น / อากาศ โดยคำนึงเรื่อง
ทิศทางลม 

         (2.4) จัดให้มีระบบกำจัดของเสียอยู่ส่วนในของพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม 
         (2.5) นำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์มากที่สุด 
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         (2.6) กำหนดพื้นที่สีเขียวอย่างน้อยร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
         (2.7) กำหนดให้มีพ้ืนที่แนวกันชนรอบนิคมอุตสาหกรรม 
         (2.8) คำนึงถึงด้านภูมิสถาปัตย์ / ความเป็นเอกลักษณ์กลมกลืนกับท้องถิ่น 

(Unique) 
     (3) การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment; 
EIA) ทำการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการเพ่ือกำหนด มาตรการ
ป้องกันและลดผลกระทบรวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการทั้งใน
ระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ 
     (4 ) การออกแบบรายละเอียดโครงการ (Detail Design) ในการออกแบบ
รายละเอียดโครงการ กนอ. ได้กำหนดให้ โครงการนำข้อมูลจากการออกแบบเบื้องต้น (Conceptual 
Design) และรายงาน EIA มาใช้ประกอบในการออกแบบ และก่อสร้างระบบป้องกันมลพิษที่ได้
มาตรฐาน ประกอบด้วย 

       (4.1) ระบบทอ่รวมน้ำเสีย 
       (4.2) ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง 
       (4.3) ระบบบริหารจัดการมูลฝอย และกากอุตสาหกรรม 
2) ระยะก่อสร้างโครงการ (Construction Period) 

      กนอ. กำกับและควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบที่เสนอ
ไว้รวมทั้งดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระหว่างการ
ก่อสร้าง ตามรายงาน EIA 
  3) ระยะดำเนินการ (Operation Period) 
      (3.1) กำกับและควบคุมนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานให้ดำเนินการตามกฎหมาย
และจ้อกำหนดต่าง ๆ ทั้งในสภาวะปกติ และในสภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งในกรณีที่มีการร้องเรียน 
      (3.2) ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรม /
ท่าเรืออุตสาหกรรม อย่างสม่ำเสมอได้แก่คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ ระดับเสียงและกากอุตสาหกรรม
ตามที่ได้เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมทั้งกรณี ภาวะฉุกเฉินและมีการ
ร้องเรียน 
      (3.3) ฟ้ืนฟู / แก้ไข และยกระดับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคม
อุตสาหกรรม 
      (3.4) ส่งเสริมและยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และพลังงาน ให้ได้มาตรฐานสากล โดยการนำระบบ ISO 14001 และ มอก.18000 ตลอดจน
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แนวคิดด้านเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) มาประยุกต์ใช้กับนิคมอุตสาหกรรม และ
โรงงาน 
      (3.5) ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานควบคุมดูแลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและไฟฟ้าอย่าง 
ประหยัดเท่าที่จำเป็นพร้อมทั้งรณรงค์การใช้น้ำอย่าง รู้คุณค่าและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ำให้เป็น
ประโยชน์นอก จากแนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
พลังงาน 
 การป้องกันและการลดผลกระทบจึงเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาตามโครงการการพัฒนาของ
ภาครัฐ และเอกชน เพราะการพัฒนานั้นได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพ ชีวภาพ อันส่งผล
โดยตรงกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมซึ่งการพัฒนาที่ดีจะต้องเกิดผลกระทบด้านบวกมากกว่าด้านลบ 
และปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาต้องได้รับการแก้ไขให้มีผลกระทบน้อยที่สุด และสร้างปัญหาใหม่ๆ
น้อยที่สุดเช่นกัน 
 

2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 มนตรา พงษ์นิล (2559) ได้ศึกษา เรื่อง “บทสำรวจงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใน
ภาคเหนือตอนบน: ข้อสังเกตการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของโครงสร้างทางสังคมกับมนุษย์” ได้
ศึกษาที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใน ภาคเหนือตอนบน 
จำแนกได้เป็น 4 ประเภทคือ 1) มนุษย์ในฐานะเป็นเหยื่อภายใต้การ เปลี่ยนแปลงทางสังคม  2) การ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางสังคมกับบทบาทและการก่อ ตัวของกลุ่มต่าง  ๆ 3) มนุษย์ในฐานะที่
ปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางสังคม และ 4) มนุษย์ในฐานะเป็นผู้กระทำการภายใต้
การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางสังคม การศึกษาได้คลี่คลายจากการมองมนุษย์ที่ตกอยู่ภายใต้การ
กำกับของโครงสร้าง  และเริ่มพัฒนาการอธิบายไปสู่การศึกษาบทบาทการก่อตัว การปรับตัว
ปฏิสัมพันธ์ จนถึงการ ขัดขืน ต่อรอง สร้างอัตลักษณ์และวิถีของตัวเองกับโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลง 
มนุษย์มีความ ยืดหยุ่น เคลื่อนไหวและซับซ้อนมากขึ้น และให้ความสำคัญกับมนุษย์ในฐานะผู้กระทำ
การ มากขึ้นกว่าการเป็นผู้ถูกกระทำ แต่ก็ยังแยกส่วนสร้างคู่ตรงข้ามระหว่างกันและขาดการ อธิบาย
ในบริบททางประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ดังกล่าว  ข้อเสนอคือ การศึกษาที่ สะท้อนลักษณะและ
ในระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 ลิวา ผาดไธสง และคณะ (2550) ทำการศึกษา เรื่อง “ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรต่อการพัฒนาชนบท : กรณีศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่” การศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโดยเน้นที่การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรที่มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางสังคม ซึ่งมีตัวแปรสำคัญในด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลโดยตรงกับโครงสร้างทางประชากร ที่
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ส่งผลต่อการพัฒนาสังคมชนบทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพ่ือศึกษาโครงสร้าง
ทางประชากรในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรสูง และโดดเด่นมาก ผล
การศึกษาพบว่าโครงสร้างประชากรมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว โดยเฉพาะประชากรเด็ก วัยแรงงาน 
และวัยสูงอายุ ที่มีผลต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และสังคม เช่น ขนาดของครอบครัว รายได้ ต่อหัว
ประชากร ซึ่งเป็นผลมาจากเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านประชากรทั้งสิ้น 
 คัทลียา จิรประเสริฐกุล (2553) ได้ทำการศึกษา เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของชุมชน
ท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: ผลกระทบจากการตัดโครงข่ายถนนวงแหวนรอบนอกฝั่ง
ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร” พบว่าจากการตัดถนนนครอินทร์มีผลต่อการเปลี่ยนทางกายภาพ
อย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านอ่ืน ๆ ตามมา เช่น ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม ระบบ
เศรษฐกิจและการค้าขาย และระบบสังคมและวัฒนธรรรม ซึ่งพบว่าการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
เดียวกัน กล่าวคือการเปลี่ยนแปลงกรุงเทพมหานคร เปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่มีความหลากหลาย และมี
ความเป็นปัจเจกที่สูงขึ้น พร้อมทั้งความเป็นชุมชนลดลง พบการกระจายตัวของชุมชน รวมถึงกิจกรรม 
และกลุ่มก้อนของชุมชนอีกด้วย 
 สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ และคณะ (2561) ได้ศึกษา เรื่อง “การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอก ระบบในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือลดความเหล่ือมล้ำทางสังคม:  
กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว” พบว่า ประการแรกระบบสวัสดิการของรัฐยังเข้าไม่ถึง
ประชาชนอีกจำนวนมาก การที่จังหวัดสระแก้ว เป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จะทำให้ค่าครอง
ชีพของประชาชนสูงขึ้น ด้วยเหตุนี้การทำให้ประชาชนเข้าถึงระบบสวัสดิการต้องควรรีบดำเนินการ
อย่างเร่งด่วน ประการถัดมาระบบสวัสดิการสังคมที่จัดให้โดยครอบครัวและชุมชน เป็นระบบ
สวัสดิการสังคม ที่มีความแตกต่างกันไปตามบริบทของพ้ืนที่ ซึ่งในแต่ ละพ้ืนที่มีแต่ในบางพ้ืนที่ไม่มี 
หรืออยู่ระหว่าง การพัฒนาขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของแรงงานผู้สูงอายุนอกระบบ 
ระบบสวสัดิการจาก ฐานครอบครัวและชุมชน ปัญหาของผู้สูงอายุในชุมชนยังจำเป็นต้องพ่ึงพา
ลูกหลานในการจุนเจือ รวมทั้งการมีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษส่งผลกระทบโดยตรงต่อชุมชน เช่น
ปัญหาด้านที่ดินที่มีราคาสูง และความสะดวกสบายด้านอื่น ๆ  
 รจนา คำดีเกิด (2532) ได้ศึกษา เรื่อง “การศึกษาความตื่นตัวด้านสิทธิชุมชนในการบริหาร
จดัการและปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี 
จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบ้านกุ่ม” ผลการศึกษาพบว่าคนลุ่มน้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานีมี
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ผูกพันกับ ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำโขงเป็นอย่างมาก มีการสื่อสารเรื่อง
เขื่ อนในหลายรูปแบบ มีความ ตื่ น ตั วด้ านสิทธิชุ มชนในการบริห ารจั ดการและปกป้ อง
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบ้านกุ่ม ในสามลักษณะ 
คือ เพิกเฉย คัดค้าน และยอมรับเขื่อน มีรูปแบบความตื่นตัวในรูปแบบต่าง ๆ  คือ การแลกเปลี่ยน
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ความคิดเห็นในชุมชน การแสดงออกต่อ สาธารณะ การสอบถามข้อมูลจากภาครัฐ การแลกเปลี่ยน
ระหว่างชุมชนที่เคยได้รับผลกระทบเรื่อง เขื่อน การศึกษาดูงาน และการเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่
อาจเกิดข้ึน ปัจจัยที่มีผลต่อความตื่นตัว ดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย คือ หนึ่งปัจจัยภายนอก ได้แก่ 
ภาครัฐ บริษัทเอกชน นักพัฒนา เอกชน นักวิชาการ ชุมชนที่เคยมีบทเรียนเรื่องเขื่อน และสื่อต่าง ๆ 
สองปัจจัยภายใน ได้แก่ ผู้นำ ชุมชน การประเมินผลประโยชน์และผลกระทบจากการสร้างเขื่อนของ
ชุมชน การรับรู้และความ เชื่อมั่นในสิทธิของชุมชน รวมทัง้การตัดสินใจรับข้อมูลของคนในชุมชนด้วย 

ศศิวุฑฒิ์ วงษ์มณฑา (2560) ได้ศึกษา เรื่อง “การวิเคราะห์ความเปราะบางของครัวเรือนต่อ
การ เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศไทย” ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า คุณลักษณะของครัวเรือน
และหัวหน้าครัวเรือนเป็นตัวกำหนดสำคัญที่ อธิบายความเปราะบางของครัวเรือน กล่าวคือ (1) 
ครัวเรือนที่หัวหน้าครัวเรือนว่างงานหรือเกษียณอายุ (2) ครัวเรือนขนาดใหญ่ (3) ครัวเรือนที่มีเด็ก
และผู้สูงอายุ โดยเฉพาะเด็กก่อนวัยเรียน (0-5 ปี) (4) ครัวเรือน เกษตร และ (5) ครัวเรือนที่มีหัวหน้า
ครัวเรือนผู้หญิง เป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางสูง ครัวเรือนที่หัวหน้า ครัวเรือนมีการศึกษาดีหรือมีที่อยู่
อาศัยเป็นของตัวเองจะมีความเปราะบางลดลงเมื่อเผชิญกับความผันผวนทาง รายได้ ความเปราะบาง
และความยากจนมีความสัมพันธ์กัน ครัวเรือนที่มีความเปราะบางสูงประเมินจากการ เปลี่ยนแปลง
รายจ่ายบริโภครวมมีแนวโน้มประสบปัญหาความยากจนมากข้ึน 

ธานินทร์ คฤหานนท์, จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์ และมนัส สุวรรณ. (2557) ได้ศึกษา เรื่อง 
“ผลกระทบทางสังคมต่อชุมชนจากการพัฒนาเส้นทางคมนาคม สู่ด่านชายแดนห้วยโก๋น จังหวัดน่าน” 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร สภาพทางสังคมในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่
ประสบปัญหาการมีงานทำ และรายได้ รองลงมาคือประสบปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม จากการสำรวจความคิดเห็นพบว่าประชาชน
ได้รับผลกระทบโดยตรงด้านการประกอบอาชีพ (การเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพ) รองลงมาคือผลกระทบ
ด้านสุขภาพ อนามัย และผลกระทบด้านวัฒนธรรมประเพณีมีน้อยที่สุด 

ชมพูนุช พงศ์เพชรประยูร (2549) ได้ศึกษา เรื่อง “ผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากโครงการท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ : กรณีศึกษา ชุมชนหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวดสมุทรปราการ” พบว่า มี
ความเข้มแข็งขององค์กรทั้งก่อนและหลังมีโครงการฯ  เพราะมีการประชุมกลุ่มกันอย่างสม่ำเสมอ 
และต่อเนื่องและปัจจุบันนี้มีการบริหารงานของอบต. ทำให้ชุมชนเข้มแข็งและเป็นระเบียบมากขึ้นแต่
ประชาชนขาดความไว้ใจเจ้าหน้าที่รัฐ และส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ความสะดวกสบายลด
น้อยลง และส่งผลกระทบทุกด้าน เช่นการประกอบอาชีพ การทำงาน และกิจกรรมทางประเพณี 

เชียรช่วง กัลยาณมิตร สุชาย ธนวเสถียร และคณะ (2558) ได้ศึกษา “เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดหนองคาย” พบว่า แนวโน้มผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดหนองคายประกอบด้วย ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและกฎหมาย ด้านการเมือง 
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และความมั่นคง ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และการสื่ อสาร ด้าน
สาธารณูปโภค ด้านสาธารณสุข ด้านแรงงานความยากจน ด้านความขัดแย้งในเรื่องการบริหารจัดการ
ทรัพยากร สิทธิในที่ดิน สิทธิในการทำงาน และด้านงบประมาณรายจ่ายภาครัฐ รวมถึงการวิเคราะห์
แนวโน้มภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นในจังหวัดหนองคาย อาธิเช่น อาชญากรรมข้ามชาติ  ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ที่ชาวต่างชาติเป็นพาหะ การค้าแรงงาน เป็นต้น 

 วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง “ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากนโยบายเขต
เศรษฐกิจพิเศษของไทย”ผลการศึกษาพบว่า นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นนโยบายที่ยังไม่มีความ
แน่ชัดในเรื่องของ โครงสร้าง ระยะเวลา และการบริหารจดัการ รวมถึงสิทธิประโยชน์และมาตรการใน
การส่งเสริมการ ลงทุนในแต่ละพ้ืนที่ สาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะไทยยังไม่มีประสบการณ์ในจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ในด้านสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน พบว่า สิทธิประโยชน์ที่ให้ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของนัก ลงทุนต่างชาติ ทำให้ยังไม่สามารถดึงดูดนักลงทุนได้มากนัก นอกจากนั้น ยังพบปัญหา
เรื่องค่าเช่าที่ดิน ที่มีราคาสูงขึ้นตั้งแต่ประกาศพ้ืนที่ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งปัญหาดั งกล่าว
จำเป็นต้องได้รับการ แก้ไขอย่างเร่งด่วนเนื่องจากราคาท่ีดินถือเป็นต้นทุนหลักในการดำเนินธุรกิจ 

ธีรังกูร วรบำรุงกุล และคมพล สุวรรณกูฏ (2561) เรื่อง “ศักยภาพการจัดการเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนจังหวัดตราด” ผลการวิจัยพบว่า ศักยภาพของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น
เกี่ยวกับความพร้อมด้าน กำลังคนไมเ่พียงพอต่อความต้องการในการใช้แรงงาน ด้านทรัพยากรมีความ
สมบรูณ์มากทีสุ่ดจังหวัดหนึ่ง ในประเทศ และด้านการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติมีการดำเนินการสอด
รับกันได้เป็นอย่างดีตั้งแต่ระดับ นโยบายถึงระดับปฏิบัติการส่วนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
พบว่า มีปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการพัฒนาของหน่วยงานรัฐ เช่น ปัญหาขยะ มลพิษ แรงงานต่าง
ด้าว อาชญากรรม เป็นต้น ทั้งที่รัฐเอง พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านั้นแต่ไม่เป็นรูปธรรม จึงมีข้อเสนอ
ต่อหน่วยงานรัฐให้เร่งแก้ไขด้วยความรวดเร็ว และมีความจริงใจต่อการแก้ไขปัญหา 

พิทยา สุวคันธ์, กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์, ศิวริน เลิศภูษิต และทัชชกร บัวล้อม (2559) ได้
ทำการศึกษาเรื่อง “ผลกระทบการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด (ไทย)–เขตเศรษฐกิจ พิเศษเมียวดี 
(เมียนมา) ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” ผลการศึกษาพบว่าผลกระทบทาง
เศรษฐกิจจะเกิดการย้ายฐานการ ผลิตจากเขตเศรษฐกิจแม่สอด-เมียวดีไปสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวา
ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีมี ความพร้อมทั้งในแง่พ้ืนที่และระบบสาธารณูปโภค ส่วนในพ้ืนที่แม่สอด-
เมียวดีจะมีกิจกรรม การค้าและการขนส่งเพ่ิมข้ึนทั้งในเชิงปริมาณและมูลค่าการค้า ในส่วนผลกระทบ
ทางการเมือง ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเมียนมาในทิศทางที่มีความ
ใกล้ชิดกัน มากขึ้นขณะเดียวกันความสัมพันธ์ของหน่วยงานในพ้ืนที่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด 
(ไทย) เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี (เมียนมา) มีความร่วมมือทั้งในเรื่องนโยบาย กฎระเบียบ ข้อตกลง 
และมาตรการต่างๆ เพ่ือนำไปสู่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์ร่วมกัน 
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จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมดสามารถสังเกตได้ว่า การศึกษาผลกระทบทางด้านสังคม
วัฒนธรรม ถือเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงโดยรวมกับประเด็นอ่ืน ๆ อยู่เสมอ ไม่ได้มีการจำแนกชัดเจน โดย
เนื้อหาส่วนใหญ่เน้นที่ด้านเศรษฐกิจ และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะ การศึกษา
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว จึงมีความน่าสนใจทั้ง
ด้านประเด็นที่จะศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 



 

2.6  แนวคิดนำในการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.4 ภาพแนวคิดนำที่ใช้ในการศึกษา ที่พัฒนาโดยผู้วิจัย 
 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
Special Economic Zone (SEZ) 
“พัฒนาเศรษฐกิจ กระจายการพัฒนา ลด
ความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมการลงทุน และสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดี” 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

• สังคม 

o การรวมกลุ่ม 

o การศึกษา 

o สุขภาพ 

o ความสะดวกสบาย 

• วัฒนธรรม 

o วิถีชีวิต 

o ความคิด ความเช่ือ 

o กิจกรรมทางศาสนา 

• การเปลี่ยนแปลงด้านอ่ืน ๆ การเมือง 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบทางสังดมและวัฒนธรรม 
ผลกระทบทางด้านสังคม 
1.ผลกระทบทางด้านประชากร 
-การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร 
-การอพยพแรงงานชั่วคราว 
- การโยกย้ายบุคคลและครอบครัว 
2. การจัดการด้านชุมชนและสถาบัน 
-กิจกรรมของกลุ่มผลประโยชน์ 
-การเปลี่ยนแปลงขนาดและโครงสร้างองค์กรท้องถ่ิน 
-ความหลากหลายของอุตสาหกรรม 
-ความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ 
-โอกาสการเข้าถึงอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน 
3. ความขัดแย้งระหว่างคนท้องถ่ินและคนมาใหม่ 
-องค์กรภายนอกท้องถ่ิน 
-เกิดชนชั้นในสังคม 
-การเปลี่ยนแปลงทางการค้าธุรกิจในชุมชน 
-การเข้ามาของชาวต่างถ่ินเพื่อการสันทนาการ 
4. ผลกระทบต่อปัจเจกบุคคลและครอบครัว 
-การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางครอบครัว 
-การล่มสลายของเครือข่ายทางสังคม 
-ความรู้สึกปลอดภัยและการรักษาสุขภาพ 
-โอกาสด้านสันทนาการ 
5. ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน 
-การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน 
-การครอบครองที่ดินและอำนาจในการใช้สอยที่ดิน 
 
 

ผลกระทบด้านลบ 
1) การเพิ่มมาตรการดูแล 
2) การเพิ่มเครือข่ายในการทำงาน 
3) การบังคับใช้กฎหมาย 

ผลกระทบด้านบวก 

1) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  
2) สนับสนุนการรวมกลุ่ม 

3) สร้างแรงจูงใจให้กับทุกภาคส่วน 

มาตรการแก้ไขบรรเทา และมาตรการส่งเสริม

เป้าหมายของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

“ประชาชนเข้าถึงโอกาสทางอาชีพ 
การศึ กษ า  ก ารรั กษ าพ ยาบ าล 
โครงสร้างพื้นฐาน และสามารถอยู่
ร่วมกับการพัฒนาได้ โดยผลกระทบ
ด้านลบน้อยท่ีสุด” 

 
ผลกระทบทางด้านวัฒนธรรม 
1.ผลกระทบต่อปัจเจกบุคคล 
-ผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีและโบราณคดี 
-วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงและถูกทำลาย 
-ทัศนคติต่อโครงการ 
-ความแตกต่างด้านความเช่ือ ความคิด ของวัฒนธรรมอื่น 
2.ผลกระทบต่อวัฒนธรรม 
-ความแตกต่างด้านความเช่ือ ความคิด ของวัฒนธรรมอื่น 
-การปฏิบัติต่างกันในด้านศาสนา 



 

บทท่ี 3 
วิธีการศึกษา และรวบรวมข้อมลู 

การศึกษาเรื่อง ผลกระทบทางด้านสังคมและวัฒนธรรมจากการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ: กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง 
และเมื่อดำเนินโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ว่าส่งผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมรวมถึงวิถี
ชีวิตของประชาชนอย่างไร ตลอดจนการป้องกันการลดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม  และ
แนวทางการจัดการที่แก้ไขแล้วจากผลกระทบของโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากพ้ืนที่
ดังกล่าวมีความสำคัญทางด้านการค้าชายแดนที่สำคัญของประเทศ อีกทั้งเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมของ
ประชาชนจำนวนมาก โดยมีการดำเนินนโยบายการพัฒนาจากรัฐบาลที่ส่งผลต่อพ้ืนที่อย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ การศึกษาผลกระทบทางด้านสังคมและวัฒนธรรมจึงมีความสำคัญต่อพ้ืนที่ที่ดำเนิน โครงการ 
เพ่ือสามารถทำความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึงแนวทางการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นเพ่ือทำให้
โครงการพัฒนานั้นสามารถอยู่ร่วมกับสังคมและวัฒนธรรมในพ้ืนที่ได้ อันจะเป็นแนวทางในการศึกษา
สังคมและวัฒนธรรมที่มีผลกระทบจากการพัฒนาโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอ่ืน  ๆ ได้ ดังมี
รายละเอียดขั้นตอนดังนี้ 

3.1 วิธีการศึกษา 
3.2 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
3.3 ประเด็นการสัมภาษณ ์
3.4 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1  วิธีการศึกษา 

3.1.1 ทำการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม และวิธีการลดและแนว
ทางการแก้ไขผลกระทบ จากหนังสือ ตำรา และผลงานวิจัย โดยทำการวิเคราะห์ความคล้าย ความ
แตกต่าง ของการให้ความสำคัญของผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมจากโครงการการพัฒนา 

3.1.2 การสัมภาษณ์พร้อมการสังเกตในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ โดยมีการพัฒนาประเด็นการสัมภาษณ์บางส่วนไว้ล่วงหน้า ซึ่งได้สัมภาษณ์พร้อมทั้ง
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สังเกต บริบทของพ้ืนที่ ความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิต ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และการแก้ไข
ผลกระทบจากโครงการ เป็นต้น เพ่ือมาใช้เป็นส่วนประกอบของการสัมภาษณ์ เพ่ือนำมาวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบทางด้านสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงแนวทางการลดและแก้ไขผลกระทบทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรมจากโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 

3.2  กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

3.2.1 ผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญเจาะจงคัดจากกลุ่มเป้าหมาย โดยมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ 
  1) ผู้มีบทบาทในชุมชนของกลุ่มที่มีส่วนเคลื่อนไหวในการดำเนินโครงการเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 
  2) เป็นผู้มีบทบาทโดยตรงในการดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 3 
คน 

3) เป็นผู้เต็มใจให้ข้อมูล โดยแบ่งเป็น 
    (3.1) เป็นผู้นำท้องถิ่นแบบทางการ จำนวน 5 คน 
    (3.2) เป็นผู้นำอย่างไม่เป็นทางการ จำนวน 5 คน 
    (3.3) กลุ่มชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงโครงการ จำนวน 5 คน 

การหาบุคคลพ้ืนที่ในการสัมภาษณ์สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถให้ข้อมูล
เกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยผู้เขียนเริ่มต้นจากการหาที่พักท่ีคาดว่าจะเป็นสถานที่หาข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคลสำคัญ ๆ ในพื้นที่ จึงได้เลือกท่ีพักในบริเวณเทศบาล 2 เทศบาลเมืองอรัญประเทศ ที่ทำ
ให้เจอบุคคลที่ต้องการ คือสามารถแนะนำให้พบกับคนที่สามารถพาเข้าพ้ืนที่ได้อย่างสะดวกมากขึ้น 
แต่สิ่งที่พบเจอต่อมาคือความหวาดกลัวของผู้คนที่ติดต่อไว้ ปฏิเสธการพาเข้าพ้ืนที่เนื่องจากกลัวว่าจะ
มีปัญหากับผู้มีอิทธิพลในพ้ืนที่ จากสิ่งที่พบทำให้ทราบว่าในพ้ืนที่มีการเมืองที่เข้มข้นมากกว่าเดิม 
เนื่องจากการตั้งโครงการขนาดใหญ่นั้นทำให้ผ็มีอิทธิพลในพ้ืนที่กลายเป็นตำแปรสำคัญในพ้ืนที่ และ
กลุ่มคนพวกนี้ก็ยังมีผลประโยชน์จากโครงการของรัฐจำนวนมากอีกด้วย ส่งผลให้ผู้ศึกษาเลือกวิธีการ
เข้าพ้ืนที่ที่มีความคล้ายกัน นั่นคือ การติดต่อไปยังองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการ เริ่มจาก อบต.ท่าข้าม คือการติดต่อสัมภาษณ์ปลัดอบต. อีกทั้งยังได้รับการอำนวยความ
สะดวกในการพาลงพ้ืนที่ที่กำลังก่อสร้าง ทำให้ได้ข้อมูลการติดต่อกับ เทศบาลตำบลป่าไร่ อบต.ผักขะ 
จึงทำให้การเริ่มต้นกระบวนการสัมภาษณ์ พร้อมกับรวบรวมข้อมูลบริบทของพ้ืนที่อย่างละเอียดได้
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น 
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การลงพ้ืนที่การค้นหา Key Person และกำหนดผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
  การลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์ และสำรวจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว 
เพ่ือหาข้อมูลมีกระบวนการขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนมากนัก โดยมีข้ันตอน และรายละเอียดดังนี้ 

การวางแผนก่อนการลงพื้นที่ 
การวางแผนการลงพ้ืนที่เพ่ือการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย และสำรวจความ

คืบหน้าของโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยการเขียนรายนามบุคคลที่ต้องการสัมภาษณ์ หรือ
ตำแหน่งของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ เนื่องจากขนาดของโครงการครอบคลุมพ้ืนที่ 2 
อำเภอ ประกอบด้วย อำเภออรัญประเทศ และอำเภอวัฒนานคร อีกทั้งผู้ดำเนินการหลัก ๆ ยังเป็น
ข้าราชการทั้งส่วนกลาง และส่วนจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้การลงพ้ืนที่ต้องใช้เวลาพอสมควรใน
การเก็บข้อมูล ซึ่งผู้เขียนได้แบ่งออกเป็นพื้นที่จังหวัดสระแก้วที่เป็นส่วนที่ก่อสร้างเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
และส่วนดำเนินการผลักดันโครงการ 

ความยากในการลงพื้นที่ และอุปสรรค 
ความยากในการลงพ้ืนที่คือ ความกว้างของพ้ืนที่โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ที่ทำให้ต้องใช้เวลาที่มากกว่าเดิมจากแผนที่กำหนดไว้ และผู้ศึกษาไม่ใช่คนใน พ้ืนที่จึงทำให้ความ
คล่องตัวในการลงพ้ืนที่นั้นเป็นไปได้ยาก เพราะต้องอาศัยคนในพ้ืนที่ในการนำทาง และให้ข้อมูลเพ่ือ
การนำไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ อีกประการคือโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ถูกแบ่งที่ใช้
สอยออกเป็นสี่ส่วน ประกอบด้วยพ้ืนที่ ส่วนแรกเป็นนิคมอุตสาหกรรม ที่ตั้งอยู่บริเวณเทศบาลตำบล
ป่าไร่ ส่วนที่สองคือที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนที่สามที่พักตนงาน โรงแรม รวมถึงศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงาน และส่วนที่สี่ พ้ืนที่รับน้ำ ด่านศุลกากร จุดผ่านแดนถาวร คลังสินค้า จึงทำให้มีพ้ืนที่
ครอบคลุมทั้ง 4 ตำบล ด้วยระยะทางที่ห่างพอสมควรส่งผลต่อการเก็บข้อมูล อีกทั้งการจัดการข้อมูล
ของหน่วยงานรัฐยังไม่มีประสิทธิภาพ โดยศูนย์ One Stop Services (OSS) ของจังหวัดสระแก้วยังไม่
สามารถรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายหน่วยงานเข้ามาที่ศูนย์ได้ ซึ่งทำให้ข้อมูลบางส่วนยังเป็นข้อมูล
เดิม และทำให้ความคล่องตัวของศูนย์ไม่มีเนื่องจากศูนย์ยังเป็นการผลัดเปลี่ยนของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภายในจังหวัด ผลัดเปลี่ยนในการมาให้ข้อมูลของศูนย์ แต่หน้าที่ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการถูกส่งต่อไปยัง กนอ. ในพ้ืนที่ และ กนอ. ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) เป็นผู้ให้ข้อมูล อันจะ
ทำให้ OSS เป็นเพียงศูนย์ประสานงานต่อเท่านั้น 

จากที่กล่าวมาข้างต้นทำให้เป็นเหมือนความยาก และอุปสรรคในการเก็บข้อมูลของ
ผู้ศึกษาที่ต้องใช้เวลามากกว่าแผนที่วางไว้ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนตามไปด้วย  
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
  ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ใช้ข้อมูลที่สำคัญจำนวน 15 ราย ได้แก่ 1) ประชาชนที่มีส่วนได้
เสียกับโครงการ จำนวน 6 คน 2) เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องระดับปฏิบัติการ จำนวน 7 คน และ3) 
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ จำนวน 2 คน และ  
 ซึ่งทั้งหมดล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานของโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดสระแก้ว จากการศึกษาได้สัมภาษณ์แบบเจาะลึกจำนวน 2 คนที่มีส่วนในการให้ข้อมูลที่มี
ความสำคัญอย่างมากในการหาคำตอบของงานวิจัยในครั้งนี้ โดยตัวอย่างแรกเป็นผู้ให้ข้อมูลในนาม
ของผู้ปฏิบัติงานโดยตรงในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โดยการทำงานเชิงบูรณาการของ
พ้ืนที่ และข้าราชการส่วนกลาง และตัวอย่างที่สองคือ ผู้ได้เสียกับโครงการการพัฒนานี้โดยตรงที่
สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบได้เป็นอย่างดี 
 จากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานบุคคลที่ให้ข้อมูลที่สำคัญ เพ่ือประโยชน์ต่อการศึกษาผลกระทบ
ทางสังคมวัฒนธรรมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ตลอดจนแนวทางการลด หรือเพ่ิม
สิ่งที่เกิดขึ้นจากโครงการการพัฒนา ผู้ให้ข้อมูลมีทั้งสิ้น 15 คน  
 
ตารางท่ี 3.1 แสดงข้อมูลพื้นฐานของบุคคลที่ผู้ให้ข้อมูล จำนวน 15 คน 
 

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ จำนวน (N=15) ร้อยละ (100.00) 
1) เพศ   

ชาย 9 60.0 

หญิง 6 40.0 

2) อายุ (ปี)   

20-30 4 26.66 

31-40 3 20.0 

41-50 4 26.66 

51-60 3 20.0 

มากกว่า 60 1 6.66 

3) สถานภาพสมรส   

โสด 7 46.66 

สมรสแล้ว 7 46.66 

หม้าย 1 6.66 

4) การศึกษา   
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หมายเหตุ:  * เลือกได้มากกว่า 1 คำตอบ 
  ** ฐานร้อยละ คิดจากผู้ให้ข้อมูล 15 คน 
 
 จากตารางการให้ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ให้ข้อมูลสามารถตั้งข้อสังเกตได้ว่า ปัจจัยที่ผล

ต่อการให้ข้อมูลมีผลต่อการใช้เหตุผลของการอธิบายถึงโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
สระแก้วอย่างมีนัยยะสำคัญ ทั้งทางด้านทัศนะต่อโครงการ การให้เหตุผล และความรอบด้านของ
ข้อมูล ซึ่งเป็นผลมาจากการรับข้อมูลข่าวสารทั้งเครือข่ายจากสาขาวิชาชีพในการทำงาน นโยบายของ
รัฐจากตนเองเป็นผู้ปฏิบัติโดยตรง หรือแม้กระทั่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางด่านในด้านหนึ่งมีส่วนอย่าง
มากในการให้ข้อมูล 

ทั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่และแสดงออกผ่านผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบพื้นที่ของตน มีส่วนในการ
กำหนดทัศนของผู้ให้ข้อมูลต่อโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ยกตัวอย่างเช่น การ

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ จำนวน (N=15) ร้อยละ (100.00) 
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา 1 6.66 

มัธยมศึกษา/ปวส./ปวช. 3 20.0 

ปริญญาตรี 7 46.66 

สูงกว่าปริญญาตรี 4 26.66 

5) อาชีพหลัก   

ธุรกิจส่วนตัว 2 13.33 

ข้าราชการ 8 53.33 

พนักงานของรัฐ 4 26.66 

อาชีพอิสระ 1 6.66 

6) รายได้ ต่อเดือน (บาท)   

ต่ำกว่า 10,000 - - 
10,000-20,000 8 53.33 

20,000-30,000 4 26.66 

มากกว่า 30,000 3 20.0 

7) ความเกี่ยวข้องกับโครงการ   

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 7* 46.66 ** 

มีหน้าที่ขับเคลื่อนโครงการ 9* 60.0 ** 

ประกอบธุรกิจ 3* 20.0 ** 

นักวิชาการ 1* 6.66 ** 
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กำหนดแบ่งพ้ืนที่ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้น มีการแบ่งพ้ืนที่ตามการใช้สอยออกเป็น 4 ส่วน
ใหญ่ๆ คือ 1)พ้ืนที่ โรงงานอุตสาหกรรม 2) นิคมอุตสาหกรรม (กนพ.) 3) พ้ืนที่สนับสนุนด้าน
อุตสาหกรรม (ที่พัก ศูนย์บริการของรัฐ และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน) 4) พ้ืนที่รองรับอุตสาหกรรม
ส่วนปลาย (พ้ืนที่รับน้ำ ปั้มน้ำมัน คลังสินค้า และด่านการค้า) จากการแบ่งพ้ืนที่ตามการใช้สอยที่นำ
พ้ืนที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นที่ตั้งแล้วพบว่า ทัศนะของทั้งผู้ให้ข้อมูลที่มีการดำรงชีวิต 
หรือการปฏิบัติงานในท้องที่ที่เสียผลประโยชน์จะมีทัศนะที่ค่อนข้างลบต่อโครงการพัมนาเศรษฐกิจ 
พร้อมทั้งมีแนวคิดการเรียกร้องการจัดสรรการกำหนดการใช้สอยพื้นที่ใหม่ เนื่องจากการกำหนดพ้ืนที่
ใช้สอยบางครั้งไม่ได้นำข้อมูลที่รอบด้านเพียงพอในการกำหนดขึ้นมา ทำให้พ้ืนที่ของตนได้รับ
ผลประโยชน์จากโครงการน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ของเขตพัมนาเศรษฐกิจอ่ืน ๆ  

จากการให้เหตุผลบนพ้ืนฐานของหน้าที่รับผิดชอบ ที่อยู่อาศัย อายุ และภูมิหลังของบุคคลมี
ผลต่อการแสดงทัศนะต่อโครงการ อีกทั้งปัจจัยด้านบริบทพ้ืนที่ของจังหวัดสระแก้ว มีส่วนอย่างมาก
กับทัศนะของผู้ให้ข้อมูลโดยผู้เขียนจะได้อธิบายดังนี้คือ เนื่องจากจังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดติด
ชายแดนกัมพูชา จึงทำให้พ้ืนที่ส่วนมากเป็นป่า และอยู่ในการดูแลของหน่วยงานราชการหลาย
หน่วยงาน เช่น ทหาร กระทรวงมหาดไทย กรมป่าไม้ กรมศุลกากร  กระทรวงเกษตรฯ เป็นต้น อีกทั้ง
พ้ืนที่มีปัญหาที่ซับซ้อนหลายอย่าง อาธิเช่น ที่ดินทำกิน การลักลอบนำเข้าสินค้าเถื่อน และ
อาชญากรรมต่าง ๆ ด้วยปัจจัยที่มีข้อจำกัดจำนวนมากทำให้งบประมาณถูกแบ่งออกและอยู่ในความ
รับผิดชอบหลายๆหน่วยงาน ทำให้ชายแดนสระแก้วที่เป็นที่ตั้งของโครงการเติบโตด้วยการขับเคลื่อน
ของทุนเอกชน การพัฒนาความเป็นอยู่ในพ้ืนที่ยังมีไม่มากนัก ปัญหาเดิมที่ประชาชนพบเจอยังไม่ถูก
แก้ไข ด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว เป็นการเข้ามากำหนดนโยบายของรัฐบาลที่เน้น
การกระจายความเจริญ สร้างงาน และที่สำคัญพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นสิ่งจำเป็นต่อประชาชน
และเศรษฐกิจ ส่งผลโดยตรงกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและความอยู่ดีกินดีของประชาชนใน
ระยะแรก ด้วยทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นทำให้ประชาชนมีทัศนะที่เป็นบวกกับโครงการไม่ว่าจะอยู่ในที่ตั้ง
ของตำบลใด ก็จะมีความคิดที่คล้ายคลึงกัน  

 

3.3  ประเด็นการสัมภาษณ์ 

ในการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ เพ่ือได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
เอาไว้ ผู้วิจัยได้แบ่งแนวประเด็นของการสัมภาษณ์ออกเป็น 6 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ 
1) อายุ 
2) เพศ 
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3) การศึกษา 
4) สถานภาพสมรส 
5) ศาสนา 
6) อาชีพ (อาชีพหลัก อาชีพรองของผู้ให้สัมภาษณ์ และอาชีพของครอบครัว) 
7) รายได ้

 ส่วนที่ 2 การก่อตัวและพัฒนาการทางการเมือง และการเปลี่ยนแปลงของประชาชนต่อ
โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

1) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองการปกครอง 
2) ความเข้าใจเกีย่วกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
3) การรวมกลุ่มทางการเมืองเพ่ือการต่อรอง 
4) การนำการเมืองมาใช้ในการจัดสรรผลประโยชน์ของประชาชน 
5) บทบาทของตัวแสดงทางการเมืองสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
6) การเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินไปของชุมชนเมื่อมีโครงการ 
7) ความรู้สึกประชาชนต่อโครงการ 
8) การเปลี่ยนแปลงโอกาสทางอาชีพ และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
9) การเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ 

ส่วนที่ 3 ผลกระทบด้านสังคม 
1) การเปลี่ยนแปลงทางประชากร 
2) การโยกย้ายบุคคลและครอบครัว 
3) โอกาสในการประกอบอาชีพ 
4) การเปลี่ยนแปลงธุรกิจการค้าในชุมชน 
5) การครอบครองที่ดินและการใช้สอยที่ดิน 
6) การเข้าถึงการรักษาพยาบาล 
7) การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา 

ส่วนที่ 4 ผลกระทบทางวัฒนธรรม 
1) วิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลง 
2) การทำกิจกรรมทางศาสนา และประเพณี 
3) ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ 
4) การปะทะทางวัฒนธรรม 
5) การเปลี่ยนแปลงทางความคิด และความเชื่อ 
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 ส่วนที่ 5 แนวทางการป้องกัน และลดผลกระทบทางลบ และการสนับสนุนส่งเสริมผลกระทบ
ทางบวกทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 

1) แนวทางการควบคุมผลกระทบทางลบ 
2) แนวทางส่งเสริมผลกระทบทางบวกของโครงการ 
3) แนวทางการมีส่วนร่วมในการผลักดันมาตรการต่าง ๆ  
4) การส่งเสริม และรักษาวิถีชีวิต ประเพณีของชุมชน 

 ส่วนที่ 6 ความต้องการและแนวโน้มของผลกระทบในอนาคต 
1) การเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ไว้ในอนาคต 
2) การมีส่วนร่วมต่อการพัฒนา 
3) ประโยชน์ที่จะได้รับ  
 

3.4  การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

 ผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมโดยการเข้าร่วม
การประชุม สัมนาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลักดันนโยบายของภาครัฐต่อโครงการเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว และไม่มีส่วนร่วมโดยการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ และการ
ดำเนินการทางเศรษฐกิจบริเวณโดยรอบพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยการตรวจสอบข้อมูลแบบ
สามเส้า (Triangulation) เป็นการพิจารณาจากช่วงเวลา สถานที่ และบุคคลที่แตกต่างกัน ซึ่งการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนั้นจำเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาได้ทำการ
ตรวจสอบระหว่างการเก็บข้อมูลไปพร้อม ๆกัน ทำให้ผู้ศึกษาสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลได้ และทำให้ได้ข้อมูลที่จริงที่สุด ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการกับผู้ให้ข้อมูล 
โดยการสรุปเพียงแต่ประเด็นสำคัญ ๆเช่นผลกระทบทางด้านวิถีชีวิต ผลกระทบทางด้านสุขภาพ เป็น
ต้น หากมีข้อมูลส่วนใดที่แตกต่างจากที่ศึกษามา ต้องมีการสัมภาษณ์เพ่ิมเติมและนำไปตรวจสอบอีก 
เพ่ือได้ข้อคิดเห็น ตลอดจนความสมบูรณ์แม่นยำของข้อมูลมากท่ีสุด 
 

3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยผู้วิจัยได้มีการนำ
ข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ เพ่ือทำการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้อหา ทำการวิเคราะห์ตีความควบคู่
บริบท ด้วยหลักตรรกะและเทียบเคียงกับแนวคิดทฤษฎี ซึ่งใช้สถิติเชิงพรรณนาประกอบเพ่ือความ
ชัดเจนเชิงรูปธรรม 
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาเรื่อง ผลกระทบทางด้านสังคมและวัฒนธรรมจากการพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ: กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  4.1 บริบททั่วไปของพ้ืนที ่
  4.2 สภาพการแปลงทางสังคมวัฒนธรรม และผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรม 
  4.3 แนวทางการลดผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรม  
 

4.1  บริบททั่วไปของพื้นที่ 

 4.1.1 จังหวัดสระแก้ว 
“จังหวัดสระแก้ว” มีที่มาจากชื่อสระน้ำโบราณในพ้ืนที่อำเภอเมืองสระแก้ว ซึ่งมีอยู่ 2 

สระ โดยในสมัยกรุงธนบุรี ประมาณปี พ.ศ. 2324 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
เมื่อครั้งทรงเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเป็นแม่ทัพยกไปตีประเทศกัมพูชา (เขมร) ได้แวะพัก
กองทัพที่บริเวณสระน้ำทั้งสองแห่งนี้กองทัพได้อาศัยน้ำจากสระใช้สอย ได้ขนานนามสระทั้ งสองว่า 
"สระแก้ว สระขวัญ" และได้นำน้ำจากสระทั้งสองแห่งนี้ใช้ในการประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา  โดย
ถือว่าเป็นน้ำบริสุทธิ์ 

“สระแก้ว” เดิมมีฐานะเป็นตำบล ได้ตั้งเป็นด่านสำหรับตรวจคนและสินค้า  เข้า-ออก 
จนถึงปี พ.ศ.2452 ทางราชการจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ ชื่อว่า "กิ่งอำเภอสระแก้ว" ขึ้นอยู่ใน
การปกครองของอำเภอกบินทร์บุรี ต่อมาเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2501 ได้มีพระราชกฤษฎีกายก
ฐานะขึ้นเป็นอำเภอ ชื่อว่า "อำเภอสระแก้ว" ขึ้นอยู่ในการปกครอง ของจังหวัดปราจีนบุรี และต่อมา 
ได้มีพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2536 ขึ้น โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ 
เล่มที่ 110 ตอนที่ 125 ลงวันที่ 2 กันยายน 2536 มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 90 วัน นับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เป็นผลให้ “จังหวัดสระแก้ว” ได้เปิดทำการใน วันที่ 1 ธันวาคม 2536 โดยเป็น
จังหวัดที่ 74 ของประเทศไทย 

เขตการปกครอง แบ่งออกเป็น 9 อำเภอ 58 ตำบล 731 หมู่บ้าน 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
3 เทศบาลเมือง 13 เทศบาลตำบล 49 องค์การบริหารส่วนตำบล 
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ตารางท่ี 4.1 การแบ่งเขตการปกครองในจังหวัดสระแก้ว  

 

อำเภอ เนื้อท่ี (ตร.กม.) ตำบล หมู่บ้าน เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล อบต. 

1. เมืองสระแก้ว 1,832.034 8 123 1 2 8 
2. วัฒนานคร 1,560.122 11 115 - 1 11 
3. อรัญประเทศ 821.265 12 114 1 4 8 
4. ตาพระยา 642.345 5 64 - 1 5 
5. วังน้ำเย็น 324.616 4 84 1 - 3 
6. คลองหาด 417.082 7 71 - 1 6 
7. เขาฉกรรจ์ 774.331 4 71 - 1 4 
8. โคกสูง 439.707 4 41 - 1 3 
9. วังสมบูรณ์ 383.636 3 48 - 2 1 

รวม 7,195.138 58 731 3 13 49 

ที่มา: สำนักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561 
 พ้ืนที่จังหวัดสระแก้วรัฐไทยถือเป็นพ้ืนที่สีแดงที่มีการเฝ้าระวังความมั่นคงชายแดนมาเป็น
ระยะเวลานาน และต่อมามีการพัฒนาของสังคมเกิดเป็นการค้าชายแดนขึ้นมา และนำไปสู่การทำด่าน
แผ่นแดนถาวร และมีมาตรการทางศุลกากร สระแก้วจึงเป็นพ้ืนที่กันชนของประเทศ ซึ่งจะสังเกตได้
จากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ในจังหวัด เป็นพ้ืนที่ที่ดูแลโดยหน่วยงานของกองทัพ กรมป่าไม้ เป็นต้น ด้วย
ข้อจำกัดด้านแนวทางการพัฒนาชายแดนจึงทำให้ชายแดนเป็นพื้นที่ที่ได้รับการละเว้นที่จะพัฒนาเป็น
ระยะเวลานาน ด้วยประเด็นด้านความมั่นคงเป็นหลัก ซึ่งต่อมาแนวทางด้านความมั่นคงในประเทศ
ไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงไป นั่นคือเปลี่ยนจากพ้ืนที่ต้องห้าม เป็นพ้ืนที่ที่สนับสนุนให้ชุมชนเกิดความ
มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ โดยการมีอาชีพ การศึกษา การรักษาพยาบาลทั่วถึง อันจะสร้างความมั่นคง
ให้กับประเทศอย่างถาวร อรกทั้งกองทัพก็มีการดำเนินกิจการในพ้ืนที่อย่างเข้ าถึงชาวบ้าน จนเป็น
เรื่องปกติในชายแดน เพราะนอกจากการทำความเข้าใจพ้ืนที่แล้ว กองทัพยังมีแนวร่วมด้านความ
มั่นคงเพ่ิมมากข้ึน 
 สระแก้วจึงเป็นมากกว่าชายแดน แต่เป็นพ้ืนที่แนวกันชนด้านความมั่นคงของรัฐ ทางด้าน
การทหาร และทั้งด้านเศรษฐกิจ โดยนับตั้งแต่ปี 2558 สระแก้วยังได้เป็นพ้ืนที่ที่ได้รับความสนใจให้
เป็นพ้ืนที่ที่นำร่องด้านการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ด้วยการดึงศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ และภูมิศาสตร์มาใช้
ในการพัฒนาเศรษฐกิจให้กับประเทศ โดยการกำหนดให้พ้ืนที่ชายแดนเป็น “เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ จังหวัดสระแก้ว” 
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4.1.1.1 บริบทด้านสังคม  
   ประชากร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 562,460 คน เป็นชาย 
281,680 คน หญิง 280,780 คน สำหรับอำเภอที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่ อำเภอเมืองสระแก้ว 
จำนวน 110,843 คน รองลงมาได้แก่ อำเภออรัญประเทศ จำนวน 89,150 คน และอำเภอวัฒนานคร 
จำนวน 81,746 คน  
 
ตารางท่ี 4.2 จำนวนประชากรแยกเพศ รายอำเภอ ลำดับตามจำนวนประชากร   

 

อำเภอ (ชาย) (หญิง) (ท้ังหมด) ร้อยละ จำนวนบ้าน/
หลัง 

อำเภอเมืองสระแก้ว 55,548 55,628 111,176 19.77 41,101 
อำเภออรัญประเทศ 45,146 44,729 89,875 15.98 43,601 
อำเภอวัฒนานคร 41,083 40,900 81,983 14.58 28,637 
อำเภอวังน้ำเย็น 31,807 31,950 63,757 11.33 23,785 
อำเภอเขาฉกรรจ์ 28,406 28,257 56,663 10.07 17,654 
อำเภอตาพระยา 28,734 28,453 57,187 10.17 16,240 
อำเภอคลองหาด 19,313 19,118 38,431 6.83 12,915 
อำเภอวังสมบูรณ์ 18,091 18,114 36,205 6.44 14,581 
อำเภอโคกสูง 13,552 13,631 27,183 4.83 7,792 

รวม 281,680 280,780 562,460 100 206,306 

ที่มา: สำนักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561 

 โครงสร้างประชากร ประชากรจำแนกตามช่วงวัยแบ่งประชากรออกเป็น 4 กลุ่มตาม
หมวดอายุ ได้แก่ เด็กก่อนวัยเรียน (อายุ 0-4 ปี) กลุ่มวัยเรียน (อายุ 5-19 ปี) กลุ่มวัยทำงาน (อายุ 20-
64 ปี) และกลุ่มวัยสูงอายุ (อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป) ทั้งนี้ ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561 จังหวัด
สระแก้วมีประชากรเด็กก่อนวัยเรียนคิดเป็นร้อยละ 5.81 วัยเรียนคิดเป็นร้อยละ 19.80 วัยทำงานคิด
เป็นร้อยละ 64.81 วัยสูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 9.58 
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ตารางท่ี 4.3 โครงสร้างประชากรจังหวัดสระแก้วปี 2560 

 

ช่วงอายุ จำนวน
ประชากร 

(ชาย) 

จำนวน
ประชากร 

(หญิง) 

จำนวน
ประชากร 
(ท้ังหมด) 

สัดส่วน 
ร้อยละ 

เด็กก่อนวัยเรียน 
 (อายุ 0-4 ปี) 

16,733 15,723 32,456 5.81 

กลุ่มวัยเรียน  
(อายุ 5-19 ปี) 

56,891 53,715 110,606 19.80 

กลุ่มวัยทำงาน  
(อายุ 20-59 ปี) 

170,002 166,946 336,948 60.30 

กลุ่มวัยสูงอายุ  
(อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้น

ไป) 

36,519 42,177 78,696 14.09 

รวม 280,145 278,561 558,706 100 

ที่มา: สำนักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน ของจังหวัดสระแก้ว จากข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน (2559) พบว่าในปี 
2559 เมื่อเทียบกับปี 2556 มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเป็นพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเพ่ิมขึ้น แสดงว่ามี
การขยายตัวของชุมชนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนประชากรของจังหวัดสระแก้วที่เพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่องตามการพัฒนาและเติบโตของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามปี 2559 พ้ืนที่ทางการเกษตรกรมีจำนวนลดลง 
โดยเฉพาะพ้ืนที่พืชไร่และนาข้าว สำหรับพื้นที่ป่าพบว่า มีปริมาณลดลงไม่มาก รวมทั้งพบว่ามีพ้ืนที่แหล่ง
น้ำเพิ่มขึ้น 
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ตารางท่ี 4.4 การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่จังหวัดสระแก้วในปี 2556 และ 2559 
 

ประเภทการใช้ท่ีดิน พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2559 ร้ อ ยล ะก า ร
เปลี่ยนแปลง  เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูก
สร้าง 

108,950 2.40 226,902 5.04 +2.64 

- พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูก
สร้าง 

108,950 2.40 226,902 5.04 +2.64 

พื้นที่เกษตรกรรม 3,145,701 69.97 3,047,886 67.77 -2.20 
- พ้ืนที่นาข้าว 1,121,229 24.93 1,009,719 22.46 -2.47 
- พืชไร่ 1,416,590 31.50 1,218,407 13.47 -18.03 
- ไม้ยืนต้น 503,428 11.81 721,465 16.04 +4.23 
- ไม้ผล 61,423 1.37 82,988 1.85 +0.48 
- พืชสวน 506 0.01 1,274 0.03 +0.02 
- ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยง
สัตว์ 

14,455 0.18 7,165 0.18 - 

- สถานที่ เพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำ 

1,070 0.02 952 0.03 +0.01 

พื้นที่ป่าไม้ 1,087,468 24.19 1,070,356 23.80 -0.38 
- ป่าสมบูรณ ์ 1,035,681 22.74 1,013,850 22.55 -0.19 
- ป่ารอสภาพฟ้ืนฟ ู 51,787 1.45 56,505 1.30 -0.15 
พื้นที่แหล่งน้ำ 70,120 1.57 80,296 1.79 +0.22 
- พ้ืนที่แหล่งน้ำ 70,120 1.57 80,296 1.79 0.22 
พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  84,722 1.87 71,521 1.60 -0.27 
- พ้ืนที่ลุ่ม 6,670 0.15 6,274 0.14 -0.01 
- พ้ืนที่เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  78,052 1.72 65,274 1.46 -0.26 
รวมทั้งหมด 4,496,961 100 4,496,961 100  

ที่มา: สำนักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561 
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  ในปัจจุบัน เมื่อพิจารณาจากประเภทของที่ดินในจังหวัดสระแก้ว จะพบว่า ร้อยละ 
41.02 หรือพ้ืนที่ประมาณ 1,844,653.4 ไร่ เป็นพ้ืนที่ ส.ป.ก. ร้อยละ 35.57 หรือพ้ืนที่ประมาณ 
1,599,569.02 ไร่ เป็นพ้ืนที่ของอุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติและป่าไม้ถาวร ร้อยละ 0.81 หรือ
พ้ืนที่ประมาณ 36,425.38 ไร่ เป็นพ้ืนที่ราชพัสดุ มีเพียงร้อยละ 16.02 หรือพ้ืนที่ประมาณ 720,413.15 
ไร่ เป็นพ้ืนที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ 

 

ภาพที่ 4.1 ประเภทที่ดินจังหวัดสระแก้ว 
ที่มา: สำนักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561 

คุณภาพชีวิต   
ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2560 ซึ่ง

จัดเก็บทุกครัวเรือนในเขตพ้ืนที่ชนบทในจังหวัดสระแก้ว จำนวน 118,273 ครัวเรือน 712 หมู่บ้าน 57 
ตำบล  9 อำเภอ มีจำนวนประชากร รวม 318,241 คน แยกเป็นชาย 158,049 คน หญิง 160,192 คน 
ในภาพรวมทั้งจังหวัดสระแก้ว ผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) รายตัวชี้วัด จำนวน 5 
หมวด 31 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายความจำเป็นพ้ืนฐาน จำนวน 19 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ยังไม่
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บรรลุเป้าหมาย ตามเกณฑ์ จปฐ. ที่ควรให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเป็นลำดับต้นของจังหวัดสระแก้ว 
จำนวน 12 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.5 ตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ จปฐ. ปี 2560 

 
ตัวชี้วดัที ่ เกณฑ์วัด จำนวนต้องแก้ไข 

8 ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร 162 ครัวเรือน 
12 ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 532 ครัวเรือน 
13 ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี 1,497 ครัวเรือน 
14 ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 110 ครัวเรือน 
16 เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 2,368 คน 
17 เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า 84 คน 
19 คนอายุ 15-59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ 703 คน 
23 ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 17,118 ครัวเรือน 
24 คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา 25,231 คน 
26  คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง 1,994 คน 
27 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือเอกชน 17 คน 
28 ผู้พิการได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือเอกชน 2 คน 

ที่มา สำนักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561 
เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว จะเห็นว่าตัวชี้วัดความจำเป็นพ้ืนฐานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 

ซึ่งเป็นปัญหาในระดับครัวเรือนของคนในชนบทนั้น จำเป็นที่จะต้องให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งรัฐบาล นำไปวางแผนพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ผ่านเกณฑ์ความ
จำเป็นพื้นฐาน และพ้นจากปัญหาต่างๆ ในโอกาสต่อไป 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต (กชช.2 ค.) จากผลการสำรวจข้อมูล กชช.2 ค. ปี 2559 ของ
จังหวัดสระแก้ว จำนวนหมู่บ้านที่สำรวจทั้งสิ้น 712 หมู่บ้าน 82,352 ครัวเรือน ราษฎร 302,622 คน 
(ชาย 152,324 คน,หญิง 150,298 คน) จำนวน 31 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่จะทำให้ทราบถึงสภาพ
ทั่วไป ซึ่งเกี่ยวข้องต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว ในภาพรวมของจังหวัด
สรุปได้ว่าตัวชี้วัดที่เป็นปัญหามากที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัดสระแก้ว คือ  อันดับ 1 การเข้าถึง
แหล่งทุนของชุมชน 278 หมู่บ้าน (ร้อยละ 39.04) อันดับ 2 คุณภาพน้ำ 243 หมู่บ้าน (ร้อยละ 34.13) 
และอันดับ 3 คุณภาพดิน 215 หมู่บ้าน (ร้อยละ 30.20) จากการสำรวจ 712 หมู่บ้าน มีหมู่บ้านเร่งรัด
พัฒนาอันดับหนึ่ง จำนวน - หมู่บ้าน เร่งรัดพัฒนาอันดับสอง จำนวน 25 หมู่บ้าน และหมู่บ้านเร่งรัด
พัฒนาอันดับสาม จำนวน 687 หมู่บ้าน 
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ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 จากข้อมูลการเกิดสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว พบว่า ปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในรอบปี (วาตภัย) 
รองลงมาเป็นปัญหาประชาชนถูกลักทรัพย์/ชิงทรัพย์/ถูกทำลายทรัพย์สินในรอบปีที่ผ่านมาและ
ประชาชนที่ได้รับอุบัติเหตุจากยานพาหนะในรอบปีที่ผ่านมา 

 
ตารางที่ 4.6 ข้อมูลการเกิดสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2560 
(จำนวนครั้ง) 
 

ปีงบประมาณ วาตภยั ภัยแล้ง อุทกภยั อัคคีภัย ฟ้าผ่า โรคระบาดสัตว์ ทุ่นระเบิด 

2556 45 4 23 19 - - - 
2557 68 3 8 26 - - - 
2558 49 4 5 19 - - 1 
2559 30 6 - 21 - - - 
2560 77 1 1 11 1 1 - 
2561 79 - 1 32 - - - 

ที่มา : สำนักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561 
 
ตารางท่ี 4.7 อุบัติเหตุการจราจรทางบก และความเสียหาย พ.ศ. 2555 – 2559 
 

ปี พ.ศ.  จำนวนอุบัติเหตุ 
(แห่ง) 

จำนวนคนตาย 
(ราย) 

จำนวนคน
บาดเจ็บ (ราย) 

ทรัพย์สิน
เสียหาย (บาท) 

2557 246 68 104 5,474,100 
2558 304 83 95 6,550,580 
2559 333 144 110 3,209,494 
2560 232 82 266 703,500 
2561 164 73 122 700,000 

ที่มา : สำนักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561 
ยาเสพติด จากสถิติการจับกุมของตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ในห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – 

กันยายน ๒๕๖๐ สามารถจับกุมคดียาเสพติดได้ 2,746 คดี ผู้ต้องหา 2,818 คน คิดเป็นร้อยละ 0.52 
ของจำนวนประชากรทั้งหมดในพ้ืนที่ ยึดของกลางยาเสพติดได้ดังนี้ ยาบ้า 137,784 เม็ด ยาไอซ์ 4,684 
กรัม กัญชาแห้ง 9,221 กรัม นอกจากนี้ ยังมีสิ่งที่บ่งชี้ว่าสถานการณ์ยาเสพติดยังไม่คลี่คลายลง คือ 
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กลุ่มนักค้ายาเสพติดรายสำคัญยังมีพฤติการณ์การค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับยา
เสพติดจำนวนมาก การขยายผลจับกุมเครือข่ายยาเสพติดจากนอกพ้ืนที่ซึ่งส่งยาเสพติดเข้ามาขายใน
พ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว โดยจากสถิติดังกล่าว สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
  1) ชนิดของยาเสพติดที่แพร่ระบาดมากที่สุดในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว คือ ยาบ้า 
กัญชาและ ยาไอซ์ ตามลำดับ 
  2) พ้ืนที่ที่มีการจับกุมคดียาเสพติดมากที่สุด 3 อันดับแรก จาก 16 สถานีตำรวจภูธร 
คือ สถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จำนวน 377 คดี สถานีตำรวจภูธรอรัญ
ประเทศ      อำเภออรัญประเทศ จำนวน 370 คดี และสถานีตำรวจภูธรวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น 
จำนวน 312 คดี ตามลำดับ 
  3) พ้ืนที่ที่จับกุมผู้ค้ายาเสพติดได้มากที่สุด 3 อันดับแรก จาก 16 สถานีตำรวจภูธร 
คือ สถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว สถานีตำรวจภูธรอรัญประเทศ อำเภออรัญ
ประเทศและสถานีตำรวจภูธรวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น 
  ๔) ราคายาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว ยาบ้า ขายส่ง 120 – 210 บาท/เม็ด ขาย
ปลีก 120 – 330 บาท/เม็ด กัญชา ขายส่ง 4,200 – 5,900 บาท/กิโลกรัม ขายปลีก 110 บาท/ห่อ 
ยาไอซ์   ขายส่ง 1,500 – 3,300 บาท/กรัม ขายปลีก 2,400 – 3,500 บาท/กรัม 
  5) ช่วงอายุของผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติดส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 19 – 35 ปี เพศชายถูก
จับกุมมากกว่าเพศหญิงถึงกว่า 10 เท่า และจากจำนวนผู้ถูกจับกุมทั้งหมด พบว่าเคยกระทำความผิด
ทั้งคดียาเสพติดและ/หรือคดีอ่ืนๆ ประมาณร้อยละ 43 ที่มา : ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว, 2561  

การศึกษา จังหวัดสระแก้ว มีหน่วยงานรับผิดชอบจัดการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 แบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดการศึกษาเป็น 2 เขต 
ดังนี้ เขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้แก่ อำเภอเมืองสระแก้ว คลองหาด เขาฉกรรจ์ วังน้ำเย็น และ
วังสมบูรณ์ เขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้แก่ อำเภอตาพระยา อรัญประเทศ วัฒนานคร และโคกสูง 
ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลด้านการศึกษาได้ดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.8 โรงเรียน จำแนกตามสังกัด เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2560 
 

อำเภอ รวม สังกัด 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

สำนักงาน
บริหารงาน

คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษา

เอกชน 

องค์กร
ปกครอง
ท้องถิ่น 

อ่ืนๆ 

จังหวัดสระแก้ว 320 283 12 17 8 
อำเภอเมืองสระแก้ว 68 60 4 4 0 
อำเภอคลองหาด 25 23 0 1 1 
อำเภอตาพระยา 32 31 1 0 0 
อำเภอวังน้ำเย็น 30 26 1 2 1 
อำเภอวัฒนานคร 51 45 1 5 0 
อำเภออรัญประเทศ 48 39 4 3 2 
อำเภอเขาฉกรรจ์ 28 24 1 2 1 
อำเภอโคกสูง 15 15 0 0 0 
อำเภอวังสมบูรณ์ 23 20 0 0 3 

ที่มา : สำนักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561 
  



 

 
ตารางท่ี 4.9 ครู จำแนกตามสังกัด และเพศ เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2560)      
 

อำเภอ รวม สังกัด 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สำนักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน 

องค์กรปกครอง
ท้องถ่ิน 

อื่นๆ 

รวม ชาย หญิง รวม รวม รวม รวม 

จังหวัดสระแก้ว 4,747 1,220 3,527 3,514 560 588 85 

อำเภอเมืองสระแก้ว 936 232 704 722 83 131 0 

อำเภอคลองหาด 258 69 189 237 0 11 10 

อำเภอตาพระยา 450 143 307 430 20 0 0 

อำเภอวังน้ำเย็น 563 139 424 407 42 104 10 

อำเภอวัฒนานคร 665 193 472 500 8 157 0 

อำเภออรัญประเทศ 1027 218 809 494 397 115 21 

อำเภอเขาฉกรรจ์ 387 97 290 295 10 70 12 

อำเภอโคกสูง 195 57 138 195 0 2 0 

อำเภอวังสมบูรณ์ 266 72 194 234 0 0 32 

ที่มา สำนักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561 
  



 57 

 
ตารางท่ี 4.10 นักเรียน จำแนกตามสังกัด เพศ และช้ันเรียน ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2560) 
 

ชั้นเรียน รวม สังกัด 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

สำนักบริหารงาน
คณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

องค์กร
ปกครอง
ท้องถิ่น 

อ่ืนๆ 

รวม ชาย หญิง รวม รวม รวม รวม 

รวมยอด 88,778 44,120 44,658 66,488 10,586 9,479 863 

ก่อนประถมศึกษา 15,898 8,106 7,792 11,265 3,122 1,261 250 

ประถมศึกษา 43,114 22,018 21,096 34,064 5,574 1,501 613 

มัธยมต้น 19,881 10,129 9,752 13,871 1,753 4,257 0 

มัธยมปลาย 9,885 3,867 6,018 7,288 137 2,460 0 

ที่มา : สำนักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561 
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ตารางท่ี 4.11 อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน และอัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแนกตามระดับการศึกษา  
เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2560) 
 

อำเภอ อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 

รวม ก่อน
ประถมศึกษา 

ประถมศึกษา ธยมศึกษา รวม ก่อน
ประถมศึกษา 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

รวมยอด 22 18.9 19.46 30.37 18.98 18.4 18.58 19.94 

อำเภอเมือสระแก้ว 21.19 16.79 18.09 31.85 19.42 15.55 23.76 17.35 

อำเภอคลองหาด 19.3 16.04 17.85 25.73 19.61 32.07 17.02 20.32 

อำเภอตาพระยา 23.67 22.67 21.48 28.18 20.95 17.18 24.33 19.46 

อำเภอวังน้ำเย็น 24.83 19.96 22.78 32.07 20.42 28.65 20.31 18.26 

อำเภอวัฒนานคร 19.29 17.04 16.67 27.82 16.89 16.76 15.94 18.64 

อำเภออรัญประเทศ 24.75 23.23 21.73 33.56 17.93 22.95 14.52 22.83 

อำเภอเขาฉกรรจ์ 21.49 17.17 20.27 28.75 19.41 9.54 23.71 27 

อำเภอโคกสูง 22.05 18.87 19.37 30.81 17.46 18.28 16.43 18.69 

อำเภอวังสมบูรณ์ 18.9 15.38 16.51 29.14 20.29 26.37 16.31 27.26 

ที่ ม า  : ส ำ นั ก ง า น จั ง ห วั ด ส ร ะ แ ก้ ว , 2561 



 

 
ตารางที่ 4.12 สถานศึกษา อาจารย์ และนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จำแนก
ตามสังกัด และเพศ ปีการศึกษา 2560 
 

สังกัด สถานศึกษา อาจารย์  นักศึกษา  
  

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 
รวมยอด 7 314 160 154 7474 4210 3264 
ส ำ นั ก ง า น
ค ณ ะก รรม ก ารก าร
อาชีวศึกษา 

3 206 116 90 5069 3358 1711 

ส ำ นั ก บ ริ ห า ร ง า น
คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

1 12 6 6 190 92 98 

สถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐ 

3 96 38 58 2215 760 1455 

สถาบันอุดมศึกษาของ
เอกชน 

0 0 0 0 0 0 0 

ที่มา : สำนักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561 
สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ  จังหวัดสระแก้วมี โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 9 แห่ง เป็นโรงพยาบาลขนาดทั่วไปประจำจังหวัด  1 แห่ง 
โรงพยาบาลขนาดทั่วไปขนาดเล็ก 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 7 แห่ง มีโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราช
นครินทร์ 1 แห่ง โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท 1 แห่ง ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 3.2  1 
แห่ง หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2 แห่ง โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล 107 แห่ง สถานีอนามัยที่ถ่ายโอนไป อปท. 3 แห่งและโรงพยาบาลแพทย์
แผนไทย 2 แห่ง 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ จังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ. 2560 

 

อำเภอ โรงพยาบาล เตี ย ง
จริง 

รพ.สต. สอ. รวม อ่ืน ๆ 
เล็ก กลาง ใหญ่ 

เมืองสระแก้ว รพท. S  388 4 14 2 - 20 ศคม .ที่ 3.2,น คม .ที่  2   
ศูนย์ สธ.เทศบาล 

อรัญประเทศ รพช. M1 151 6 9 1 - 16 สถานีกาชาด,นคม.ที1่1 
  รพ.สังกัดระทรวงกลาโหม60

เตียง 
       

วังน้ำเย็น รพช. F2 
รพ.แพทย์แผนไทย 

85 - 3 2 2 7 น ค ม .ที่  5,ศู น ย์  ส ธ .
เทศบาล 

วัฒนานคร รพช.  F2 77 11 10 - - 21 นคม.ที่ 7 
  รพ.จิตเวชสระแก้ว(90 เตียง)          
 รพ.แพทย์แผนไทย        
ตาพระยา รพช.  F2 49 8 7 - - 15 นคม.ที่ 6 
คลองหาด รพช.  F2 37 5 4 - - 9 - 
เขาฉกรรจ์ รพช.  F2 51 1 3 2 1 7 - 
โคกสูง รพช.  F3 10 5 4 - - 9 - 
วังสมบูรณ์ รพช.  F3 10 - 5 1 - 6 - 
รวม   40 59 8 3 110  

หมายเหตุ 1. สอ. หมายถึง สถานีอนามัยที่ถ่ายโอนไป อปท.  
2. ศคม.ที่3.2 หมายถึง  ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 3.2 
3. นคม. หมายถึง  หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง 
4. ขนาด รพ.สต.อ้างอิงข้อมูลจากชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว 

ที่มา : สำนักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561 
 
ตารางท่ี 4.14 ข้อมูลกำลังคนด้านสาธารณสุข  
 

ปีพ.ศ. สัดส่วนบุคลากร 4 สาขาหลักต่อประชากร 

แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล 
2558 1:8242 1:14,159 1:10,226 1:820 
2559 1:6521 1:12449 1:10741 1:706 
2560 1:7023 1:11908 1:9129 1:645 

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว, 2561  
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  4.1.1.2 บริบทด้านวัฒนธรรม  
  “จังหวัดสระแก้ว” มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนับ 4,000 ปี ตั้งแต่ยุค

หินใหม่-ยุคโลหะ   โดยมีการค้นพบวัตถุโบราณที่บ้านโคกมะกอก ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ 
ในยุคต่อมาก็มีการค้นพบโบราณวัตถุอีก เช่น ที่อำเภออรัญประเทศและเขตอำเภอตาพระยา  แสดง
หลักฐานว่าสระแก้วเคยเป็นชุมชนสำคัญที่มีความเจริญรุ่งเรืองในยุคเจนละทวารวดี  มีอารยธรรมและ
วัฒนธรรมเป็นของตนเอง และมีกษัตริย์หรือผู้ครองเมืองนับถือศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกายและไวษณพ
นิกาย ดังจะเห็นได้จากโบราณสถานและจารึกรูปอักษรปัลลวะต่าง ๆ ที่ปรากฏที่ปราสาทเขาน้อย เขต
อำเภออรัญประเทศ ซึ่งถือกันว่าเป็นหลักฐานบันทึกศักราชที่เก่าที่สุดในกลุ่มจารึกรุ่นแรกที่พบใน
ประเทศไทย สร้างขึ้นราวปีพุทธศักราช 1180 นอกจากนี้ ยังพบหลักฐานความเจริญของอารยธรรม
ขอม ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 15-16 ในแถบนี้อย่างมากมาย มีทั้งปราสาทอิฐ ปราสาทสด๊กก๊อกธม 
เตาเผาเครื่องถ้วย และคูเมืองโบราณที่ยังหลงเหลือร่องรอยปรากฏในปัจจุบัน 

อรัญประเทศเป็นเมืองชายแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่อดีต ชาวบ้านส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาพุทธ และได้รับอิทธิพลความเชื่อเรื่องลี้ลับจากกัมพูชา อีกทั้งสระแก้วยังเป็นแหล่งรวมของ
ความหลากหลายที่สูงมากที่หนึ่งในภาคตะวันออก อันประกอบด้วย เวียดนาม อีสาน ลาว ญ้อ เขมร 
ไทย รวมกันเป็นความหลากหลายตลอดแนวชายแดน ทำให้พบความหลากหลายทั้งอาหาร และภาษา
พูด โดยสิ่งที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นั่นคือการตั้งที่อยู่อาศัยของชุมชนที่ยังยึดถือมาจนถึงปัจจุบัน นั่น
คือการตั้งบ้านเรือนแบบรวมกลุ่ม อีกทั้งการภูมิใจในชาติพันธุ์ของตนในการรักษาวิถีปฏิบัติของชุมชน
จนถึงปัจจุบัน 

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ปลูกอ้อย มัน และผลไม้ รวมถึงงาน
ฝีมือ ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยเฉพาะ “ผ้าไหมปางสีดา” เป็นผลิตภัณฑ์เด่นที่ต้นตำรับการเลี้ยงไหมที่มีมา
มาตั้งแต่ปี  2514 (ไทยโพส , 2561) ผ่านการผลิตจากไหมน้ำหนึ่ งซึ่งถือได้ว่าเป็นไหมที่ดีที่สุด 
สร้างสรรค์ลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างหลากหลาย ทั้งผ้าถุง ผ้ามัดหมี่ 
ผ้าขาวม้า ผ้าโสร่ง เป็นต้น  “เสื่อกก บ้านท่ากระบาก” เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาที่สืบสานต่อมาจากรุ่นสู่
รุ่น มีความโดดเด่นอยู่ที่ต้นกกที่ปลูกเอง พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสื่อกกคุณภาพสีสันงดงามตาม
ธรรมชาติ   

4.1.1.3 บริบทด้านเศรษฐกิจ  
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของจังหวัดสระแก้วในปี 2559 พบว่า จังหวัด

สระแก้วมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเท่ากับ 40,325 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจาก 37,747 ล้านบาท ในปีที่ผ่าน
มา คิดเป็นลำดับที่ 8 ของภาคตะวันออก และเป็นลำดับที่ 62 ของประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ต่อหัว (Gross Provincial Product per Capita) ปี 2559 เท่ากับ 65,669 บาทต่อปี เพ่ิมขึ้นจาก 
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62,447 บาท ในปีที่ผ่านมา รายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับภาคการเกษตร คิดจากมูลค่าเท่ากับ 10,328 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 25.61 รองลงมาเป็นสาขาการผลิตอุตสาหกรรมมีมูลค่าเท่ากับ 7,260 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 18.0 สาขาการค้าส่ง-ปลีก มีมูลค่าเท่ากับ 5,757 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.27 และสาขาอ่ืนๆ 
(สาขาการบริหารราชการและการป้องกันประเทศ  สาขาการศึกษา สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ 
ฯลฯ) มีมูลค่าเท่ากับ 16,980 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 42.1  
 

 
ภาพที่ 4.2 โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระแก้ว ปี 2559 
ที่มา : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดสระแก้ว, 2561 
 
ตารางท่ี 4.15 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสระแก้ว 
 

จังหวัดสระแก้ว 2555 2556 2557 2558 2559 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจำปี 

(หน่วย : ล้านบาท) 
34,056 34,742 36,228 37,747 40,325 

รายได้เฉลี่ย/คน/ปี (บาท) 59,201 59,381 60,891 62,447 65,669 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561 
  

ภาคเกษตร
25.61%

สาขาปลกีคา้สง่
14.27%

สาขาการผลติอตุสาหกรรม
18.0%

สาขาอื่นๆ
42.1%

ภาคเกษตร สาขาปลกีคา้สง่ สาขาอตุสาหกรรม สาขาอื่นๆ
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 การเกษตร  
  พืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย ยูคาลิปตัส พืชผัก 
และผลไม้ สำหรับผลไม้ท่ีมีชื่อเสียง ได้แก่ แคนตาลูป ชมพู่ กระท้อน เป็นต้น 
 
ตารางท่ี 4.16 พื้นที่ปลูกข้าว พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตและผลผลิตเฉลี่ย 
 

ปี พื้นที่ปลูกข้าว
(ไร่) 

พื้นที่เก็บเกี่ยว
ข้าว(ไร่) 

ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตเฉลี่ย
ต่อไร่(กก.) 

2555/2556 809,398 718,257 222,481 310 
2556/2557 806,379 727,974 240,461 330 
2557/2558 794,898 770,105 252,139 327 
2558/2559 736,165 528,592 171,129 324 
2559/2560 720,898 612,690 193,868 316 

ที่มา : สำนักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561 
 

ตารางท่ี 4.17 พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตและผลผลิตเฉลี่ย    

 

ปี พ.ศ. พื้นที่เพาะปลูก 
(ไร่) 

พื้นที่เก็บ
เกี่ยว (ไร่) 

ผลผลิต
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก.)ต่อไร่ 

2555/2556 94,243 90,327 65,362 724 
2556/2557 110,606 106,018 74,224 700 
2557/2558 102,710 99,887 68,825 689 
2558/2559 99,254 97,533 63,693 653 
2559/2560 81,793 81,764 64,555 790 

ที่มา : สำนักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561  
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ตารางที่ 4.18 พื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตและผลผลิตเฉลี่ย 

  

ปี พ.ศ. พื้นที่
เพาะปลูก 

(ไร่) 

ปริมาณอ้อย
ทั้งหมด 
(ตัน) 

พื้นที่อ้อยส่ง
โรงงาน (ไร่) 

ปริมาณอ้อย
ส่งเข้าหีบ 

(ตัน) 

ผลิตเฉลี่ย 
(ตัน/ไร่) 

2555/2556 252,022 2,739,475 233,684 2,540,151 10.87 
2556/2557 308,331 3,345,391 260,355 2,824,848 10.85 
2557/2558 358,939 4,012,938 301,652 3,372,473 11.18 
2558/2559 419,283 3,937,067 359,074 3,37,1704 9.39 
2559/2560 406,649 3,741,171 365,374 3,361,442 9.2 

ที่มา : สำนักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561 

  จังหวัดสระแก้วมีโรงงานน้ำตาลเพียงแห่งเดียวในการรับซื้ออ้อยจากเกษตรกร ได้แก่ 
บริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด โดยเกษตรกรแต่ละรายทำสัญญาซื้อขายกับบริษัทน้ำตาลโดยตรง
ตามที่บริษัทจัดสรรให้ในแต่ละรอบการผลิต เกษตรกรบางรายอาจจะรวบรวมผลผลิตจากเพ่ือนบ้านส่ง
โรงงานด้วยหากกรณีผลผลิตของตัวเองมีไม่เพียงพอ โดยจังหวัดสระแก้วมีผลผลิตส่งเข้าโรงงานน้ำตาลคิด
เป็นร้อยละ 79 และ ส่งเข้าโรงงานในจังหวัดอ่ืน ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ร้อยละ 21 นอกจากนี้ โรงงานน้ำตาล
ในจังหวัดสระแก้วได้รวบรวมผลผลิตอ้อยจากจังหวัดอ่ืนๆ ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดจันทบุรี และ
จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าโรงงานด้วยประมาณ             ร้อยละ 18 ทั้งนี้ การนำอ้อยเข้ามาจากจังหวัดอ่ืน
เพ่ือนำเข้าโรงงานและเพ่ือทำพันธุ์ด้วย (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560 อ้างอิงจากสำนักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว) 
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ตารางที่ 4.19 พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง  พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตและผลผลิตเฉลี่ย  

  

ปี พ.ศ. พื้นที่เพาะปลูก 
(ไร่) 

พื้นที่เก็บเกี่ยว 
(ไร่) 

ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตเฉลี่ย
(กก.)ต่อไร่ 

2555/2556 400,953 386,448 1,301,529 3,368 
2556/2557 430,019 397,215 1,362,393 3,430 
2557/2558 452,652 366,477 1,233,331 3,365 
2558/2559 446,238 437,586 1,555,773 3,555 
2559/2560 448,730 431,891 1,378,555 3,192 
2560/2561 406,477 386,227 1,347,902 3,490 

ที่มา : สำนักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561 

โรงงานแปรรูปมันสำปะหลังในจังหวัดสระแก้วมี 3 ประเภท คือ โรงงานแป้งมัน
สำปะหลัง โรงงานเอทานอลและลานมันเส้น เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังจังหวัดสระแก้วเมื่อเก็บ
เกี่ยวมันสำปะหลังแล้วจะจำหน่ายมันสำปะหลังให้แก่ลานมันเส้นมากที่สุดถึงร้อยละ 66.55 เนื่องจาก
มีลานมันกระจายเกือบทุกท้องที่ในแหล่งผลิตมันสำปะหลัง ทำให้เกษตรกรบางส่วนขายให้แก่ลานมัน
เส้น/ลานรวบรวม ซึ่งส่วนใหญ่รับซื้อมันคละ และโรงงานแป้งมันสำปะหลัง ร้อยละ 33.45 และ
เนื่องจากผลผลิตมันสำปะหลังในจังหวัดสระแก้ว  ไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานจึงต้องมี
การนำเข้าผลผลิตจากจังหวัดอ่ืน แบ่งเป็น 1) เกษตรกรต่างจังหวัดจำหน่ายมันสำปะหลังให้แก่ลานมัน
เส้น/ลานรวบรวมในจังหวัดของตนเอง แล้วผู้ประกอบการดังกล่าวนำมันสำปะหลังมาจำหน่ายให้แก่
โรงงานแปรรูปในจังหวัดสระแก้ว ร้อยละ 26.35 และ 2) นำมันเส้นเข้ามาจากประเทศกัมพูชา เพ่ือ
จำหน่ายให้แก่โรงงานแปรรูปในจังหวัดสระแก้วโดยตรง ร้อยละ 11.32 (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2560 อ้างอิงจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว) 
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ตารางท่ี 4.20 พื้นที่ปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน และลำไย ปี 2559/2560 
 

พืช พื้นที่เพาะปลูก 
(ไร่) 

พื้นที่เก็บเกี่ยว 
(ไร่) 

ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตเฉลี่ย
(กก.)ต่อไร่ 

ยางพารา 66,357 24,006 4,031 168 
ปาล์มน้ำมัน 43,897 42,574 73,994 1,738 

ลำไย 55,559 31,372 37,318 1,190 

ที่มา : สำนักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561 
 

ตารางที่ 4.21 พื้นที่ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้  พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตและผลผลิตเฉลี่ย   

 

ปีการผลิต พื้นที่เพาะปลูก 
(ไร่) 

พื้นที่เก็บเกี่ยว 
(ไร่) 

ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตเฉลี่ย(กก.)ต่อ
ไร ่

2559/2560 14952 12643 9103 720 

ที่มา : สำนักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561 

  เกษตรกรที่ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ส่วนใหญ่ปลูกในที่ดินของตนเองเพราะใช้
ระยะเวลาหลายปีกว่าจะให้ผลผลิต และมีการเช่าสวนเพ่ือผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้อีกด้วย เนื่องจาก
ผลตอบแทนดีมีรายได้ตลอดปี โดยส่วนมากขายให้กับพ่อค้ารวบรวมท้องถิ่นร้อยละ 69.01 รองลงมา
ขายผ่านกลุ่ม/ชมรม/สถาบันเกษตรกรซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนร้อยละ 20.96 และพ่อค้าชายแดนที่
ตลาดโรงเกลือร้อยละ 10.03 ทั้งนี้ ช่องทางการส่งต่อผลผลิตจากพ่อค้ารวบรวมท้องถิ่นร้อยละ 69.01 
ส่งต่อให้กับพ่อค้าตลาดกลางกรุงเทพมหานคร เช่น ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง เป็นต้น ร้อยละ 55.21 
และส่งต่อให้พ่อค้าขายส่งและขายปลีกในจังหวัดร้อยละ 12.08     ซึ่งสุดท้ายส่งต่อให้พ่อค้าชายแดน
ที่ตลาดโรงเกลือเพ่ือส่งออกต่างประเทศโดยคุณภาพจะตกเกรดส่งออกแล้วร้อยละ 1.72 (สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2560 อ้างอิงจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว) 

 พืชสมุนไพร จังหวัดสระแก้วมีปริมาณความต้องการวัตถุดิบสมุนไพรรวมในปี 2561 
จำนวน 429.6 ตัน มูลค่ารวม 4,743,200 บาท แบ่งเป็นความต้องการจากองค์กรภายนอก/จังหวัด
ต่างๆ   (ท่ีมีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) จำนวน 310 ตัน มูลค่า 3,454,000 บาท ความต้องการ
จากภายในจังหวัดสระแก้วมีจำนวน 119.6 ตัน มูลค่า 1,289,200 บาท 
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ตารางท่ี 4.22 จำนวนสมาชิกและพื้นที่การปลูกสมุนไพร 

 

สมาชิก/พื้นที่ปลูก ปี 2560 ปี 2561 

จำนวนกลุ่มสมาชิกผู้ปลูกสมุนไพร ในเครือข่าย 1 6 
จำนวนสมาชิกที่ปลูกพืชสมุนไพร (คน) 24 284 
จำนวนพื้นที่การปลูกพืชสมุนไพร ในเครือข่าย (ไร่) 30 300 

ที่มา : สำนักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561 

 

ตารางที่ 4.23 ปริมาณความต้องการวัตถุดิบสมุนไพรจากองค์กรภายนอก (ที่มีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) 
ปี 2560 และ 2561 

 

พืชสมุนไพร 2560 2561 
จำนวน (ตัน) มูลค่า (บาท) จำนวน (ตัน) มูลค่า (บาท) 

1. ขม้ินชัน 30 300,000 120 1,200,000 
2. ฟ้าทะลายโจร 45 540,000 100 1,200,000 
3. อัญชัน 3 30,000 6 60,000 
4. เพชรสังฆาต 8 80,000 14 140,000 
5. รางจืด 10 80,000 15 120,000 
6. มะขามป้อม 6 60,000 12 120,000 
7. ไพล 20 240,000 40 560,000 
8. มะแว้งเครือ 2 36,000 3 54,000 

รวม 124 1,366,000 310 3,454,000 

ที่มา : สำนักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561  
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ตารางท่ี 4.24 ปริมาณความต้องการวัตถุดิบสมุนไพรภายในจังหวัดสระแก้ว ปี 2560 และ 2561 

 
พืชสมุนไพร 2560 2561 

จำนวน (ตัน) มูลค่า (บาท) จำนวน (ตัน) มูลค่า (บาท) 
1. ขมิ้นชัน 17 170,000 80 800,000 
2. ฟ้าทะลายโจร 1.25 15,000 1 12,000 
3. อัญชัน 1 10,000 1 10,000 
4. เพชรสังฆาต 2.8 28,000 3.5 35,000 
5. รางจืด 0.5 6,000 0.8 9,600 
6. มะขามป้อม 6 60,000 10 100,000 
7. ไพล 8 128,000 12 192,000 
8. ตะไคร้ 0.8 6,400 1.2 9,600 
9. เถาวัลย์เปรียง 4.5 45,000 5 50,000 
10. ใบมะขาม 1 15,000 1.2 18,000 
11. กระเจี๊ยบ 0.2 6,000 0.3 9,000 
12. ใบส้มป่อย 1 15,000 1.2 18,000 
13. ในเสนียด 0.75 7,500 1 10,000 
14. ฝาง 1 12,000 1 12,000 
15. ชุมเห็ดเทศ 0.3 3,600 0.4 4,000 

รวม 46.1 527,500 119.6 1,289,200 

ที่มา : สำนักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561 

 จากข้อมูลการเปรียบเทียบความต้องการวัตถุดิบสมุนไพรในจังหวัดสระแก้วระหว่างปี 
2560 และ 2561 พบว่า ปี 2561 ปริมาณความต้องการวัตถุดิบสมุนไพรจากองค์กรภายนอก (ที่มีการ
ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 จำนวน 186 ตัน คิดเป็นร้อยละ 150 มูลค่าเพ่ิมขึ้น 
2,088,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 152.85 และปริมาณความต้องการวัตถุดิบสมุนไพรภายในจังหวัด
สระแก้ว เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 จำนวน 73.5 ตัน คิดเป็นร้อยละ 159.43 มูลค่าเพ่ิมขึ้น 761,700 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 144.4 อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ามีปัญหาด้านการปลูก หรือการแปรรูปสมุนไพร ดังนี้ 
 1) วัตถุดิบที่กลุ่มวิสาหกิจส่งมาให้มีปริมาณน้อยต่อครั้งในการส่ง จึงทำให้การผลิตยา
สมุนไพรติดขัด 
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 2) ขาดเครื่องมือที่จำเป็นในการแปรรูปสมุนไพร เช่น เครื่องหั่น เครื่องล้าง ตู้อบ เครื่องบด 
ซึ่งทำให้แปรรูปได้ช้า 
  3) ไม่สามารถส่งวัตถุดิบได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากดำเนินการแปรรูปไม่แล้วเสร็จ
ตามเวลา 
  4) ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อสมุนไพรจากสมาชิกในกลุ่มแต่ละเครือข่าย 
สัตว์เศรษฐกิจของจังหวัด ได้แก่ โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร ไก่ และเป็ด 
 
ตารางท่ี 4.25 จำนวนสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดจำแนกเป็นรายอำเภอ ปี 2560 
 

พ้ืนที ่ เกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสัตว์
รวม (ราย) 

โ ค เ นื้ อ 
(ตัว) 

โ ค น ม 
(ตัว) 

กระบือ 
(ตัว) 

สุ ก ร 
(ตัว) 

ไก ่
(ตัว) 

เ ป็ ด 
(ตัว) 

สระแก้ว 26,230 38,398 21,257 10,585 20,463 2,015,480 356,675 
เมืองสระแก้ว 3,327 608 72 668 107 949,215 123,575 
คลองหาด 2,452 2,417 3,125 45 2,055 92,476 6,659 
ตาพระยา 3,456 9,754 - 2,983 1,089 80,234 9,224 
วังน้ำเย็น 2,484 1,039 10,468 120 493 167,968 11,769 
วัฒนานคร 4,290 9,478 211 3,208 4,044 109,588 17,084 
อรัญประเทศ 5,267 7,142 44 900 2,547 142,843 21,468 
เขาฉกรรจ์ 2,119 2,584 3,293 822 9,245 219,297 24,206 
โคกสูง 1,201 3,874 - 1,538 306 81,185 22,549 
วังสมบูรณ์ 1,634 1,502 4,044 301 577 172,674 120,141 

ที่มา: สำนักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561 
 การค้าชายแดน   
 สำหรับการค้าชายแดนของไทยด้านกัมพูชา การนำเข้าและส่งออกสินค้าจะต้องผ่านพิธีการ
ศุลกากร โดยมีจุดผ่านแดนที่สำคัญ 4 จุด คือ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จุดผ่าน
แดนถาวรบ้านเขาดิน อำเภอคลองหาดและจุดผ่อนปรนการค้าชั่วคราวอีก 2 จุด คือ จุดผ่อนปรน
การค้าบ้านหนองปรือ - มาลัย ระหว่างอำเภออรัญประเทศ กับอำเภอมาลัย จังหวัดบันเตียเมียนเจย 
และจุดผ่อนปรนการค้าบ้านตาพระยา - บึงตากวน ระหว่างอำเภอตาพระยา กับอำเภอทมอพวก จังหวัด
บันเตียเมียนเจย    
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อันดับสินค้าส่งออก-นำเข้า ผ่านด่านศุลกากรอรัญประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 

ตารางที่ 4.26 สินค้าส่งออกที่สำคัญ 
  

ลำดับที่ ปี 2559 มูลค่า (ล้านบาท) ปี  2560 มูลค่า (ล้านบาท) 

1 เครื่องยนต์
รถจักรยานยนต์ 

3,584.07 รถยนต์ 3,723.73 

2 อะไหล่รถจักรยานยนต์ 3,363.12 เครื่องดื่มชนิดไม่อัดลม 3,358.56 
3 รถยนต์ 2,727.99 เครื่องยนต์

รถจักรยานยนต์ 
3,113.85 

4 เครื่องเก่ียวนวดข้าว 2,667.21 อะไหล่รถจักรยานยนต์ 2,993.69 
5 รถแทรกเตอร์ 2,583.68 เครื่องนวดเกี่ยวข้าว 2,639.49 
6 ปูนซีเมนต์ 1,928.76 ปูนซีเมนต์ 1,884.38 
7 เครื่องดื่มชนิดไม่อัดลม 1,396.57 รถแทรกเตอร์ 1,878.75 
8 ของทำด้วยพลาสติก 1,290.34 รถจักรยานยนต์ 1,660.17 
9 ไอโซแท้งค ์ 1,195.68 ของทำด้วยพลาสติก 1,534.90 
10 สุกร 1,148.48 ผ้าถักแบบนิตย้อมสี 1,174.02 
 อ่ืนๆ 32,831.23 อ่ืนๆ 36,293.14 
 รวม 54,717.14 รวม 60,254.67 

ที่มา : สำนักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561 
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ตารางท่ี 4.27 สินค้านำเข้าที่สำคัญ  
 
ลำดับ ปีงบประมาณ 2559 มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ปีงบประมาณ 

2560         
มูลค่า (ล้านบาท) 

1 มันสำปะหลัง 6,809.35 มันสำปะหลัง (อ่ืนๆ) 4,915.72 
2 ไอ โซ แ ท้ งค์ ส ำห รั บ

บรรจุก๊าซ 
1,115.84 ส่วนประกอบมอเตอร์ทำ

ด้วยอลูมิเนียม 
1,250.85 

3 ส่วนประกอบมอเตอร์
ทำด้วยอลูมิเนียม 

967.39 ไอโซแท้งค์สำหรับบรรจุ
ก๊าซ 

974.11 

4 อาหารสำหรับสุนัข 648.12 เศษทองแดงเก่าใช้แล้ว 871.23 
5 ส่ วนประกอบกล้อ ง

ดิจิตอล 
611.04 เศษอลูมิเนียมเก่าใช้แล้ว 795.70 

6 เศษอลูมิ เนียมเก่าใช้
แล้ว 

526.58 อาหารสำหรับสุนัข 690.42 

7 สายไฟพร้อมขั้วต่อ 430.25 ม อ เต อ ร์ ก ระแ ส ต ร ง
ขนาดเล็ก 

494.73 

8 เศษทองแดง เก่ าใช้
แล้ว 

355.84 มันสำปะหลัง (หัว) 455.92 

9 เสื้อผ้าเก่าใช้แล้ว 293.28 เมล็ดข้าวโพดใช้เลี้ยง
สัตว์ 

339.53 

10  มอเตอร์กระแสตรง
ขนาดเล็ก  

281.62 สายไฟพร้อมขั้วต่อ 264.86 

  อื่นๆ 2,757.02 อื่นๆ 6,501.61 
 รวม 14796.31 รวม 17,554.70 

ที่มา : สำนักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561 
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ตารางท่ี 4.28 มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา (ปีงบประมาณ) 
 

ปีงบประมาณ มูลค่า (ล้านบาท) 
รวม ส่งออก นำเข้า         ดุลการค้า 

2556 59,430.82 51,127.08 8,303.74 42,823.34 
2557 70,893.09 57,613.12 13,279.97 44,333.15 
2558 82,608.29 62,693.29 19,915.00 42,778.29 
2559 73,123.14 57,073.16 16,049.98 41,023.18 
2560 72,829.19 56,601.85 16,227.34 40,374.50 
2561 88,393.19 71,467.26 16,925.93 54,541.33 

ที่มา: สำนักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561 

 
ภาพที่ 4.3 มูลค่าการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ระหว่างปี 2556 – 2561 (ต.ค. 60 - ก.ค. 61) 
ที่มา : สำนักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561 

การลงทุนและอุตสาหกรรม  
 ในปี 2561 จังหวัดสระแก้วมีโรงงานอุตสาหกรรมตามกลุ่มอุตสาหกรรม จำนวน 580 โรงงาน 
มูลค่ารวม 44779.21 ล้านบาท โดยมีกลุ่มอุตสาหกรรมหลักท่ีมีจำนวนโรงงานมากที่สุด 5 อันดับแรก 
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มูลค่าการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ระหว่างปี 2556 - 2561(ต.ค.60 -
ก.ค.61) (หน่วย:ล้านบาท)

มลูค่าการสง่ออก มลูค่าการน าเขา้ มลูค่าการคา้รวม
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ประกอบด้วย 1) การผลิตอ่ืนๆ (เช่น โรงงานคัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูล โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น) คิดเป็นร้อยละ   39.55 2) ผลิตภัณฑ์จากพืช คิดเป็นร้อยละ 31.1 
3) ผลิต/ซ่อมยานพาหนะ คิดเป็นร้อยละ 9.95 4) ผลิตภัณฑ์อโลหะ     คิดเป็นร้อยละ 9.7 และ 5) 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้ คิดเป็นร้อยละ 9.7  

 

ตารางท่ี 4.29 ข้อมูลและสถิติประเภทโรงงาน จำนวนและมูลค่ารวม 

 

ประเภท
อุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
จำนวน
โรงงาน 

(โรงงาน) 

มูลค่ารวม 
(ล้านบาท) 

จำนวน
โรงงาน 

(โรงงาน) 

มูลค่ารวม 
(ล้าน
บาท) 

จำนวน
โรงงาน 

(โรงงาน) 

มูลค่ารวม 
(ล้านบาท) 

1. ก า ร ผ ลิ ต
อ่ืนๆ 

148 6,653.67 157 25,578.07 159 28,002.07 

2. ผลิตภัณฑ์
จากพืช 

122 1,530.65 124 1,535.25 125 1,546.05 

3. ผลิต/ซ่อม
ยานพาหนะ 

32 312.76 35 445.71 40 457.27 

4. ผลิตภัณฑ์
อโลหะ 

29 267.5 33 317.23 39 322.73 

5. ผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากไม ้

37 580.74 37 580.74 39 588.11 

รวม 368 9,345.32 386 28,457 402 30,916.23 

ที่มา : สำนักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561 

  สำหรับอุตสาหกรรมประเภทผลิตภัณฑ์จากพืชหรือการแปรรูปการเกษตรในปี 
2561 ที่มีจำนวน 125 โรงงานนั้น สามารถแบ่งเป็นอุตสาหกรรมแต่ละประเภท ดังนี้ 1) ทำมันเส้น 65 
โรงงาน 2) สีข้าว 17 โรงงาน 3) อบเมล็ดพืช 26 โรงงาน 4) ผลิตแป้งมันสำปะหลัง 4 โรงงาน 5) ผลิต
อาหาร 1 โรงงาน 6) กะเทาะเมล็ด 11 โรงงาน และ 7) คัดขนาดถั่วเหลือ 1 โรงงาน 
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ภาพที่ 4.4 อุตสาหกรรมประเภทผลิตภัณฑ์จากพืช (ร้อยละ) 
ที่มา : สำนักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561 

  

52

13.6

20.8

3.2 0.8
8.8

0.8

ท ามันเส้น สีข้าว อบเมล็ดพืช

ผลิตแป้งมันส าปะหลัง ผลิตอาหาร กะเทาะเมล็ด

คัดขนาดถั่วเหลือง
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ตารางที่ 4.30 การกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม/โรงงานอุตสาหกรรมที่มีนัยสำคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจ 

 

อำเภอ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
จำนวน
โรงงาน 

(โรงงาน) 

มูลค่ารวม 
(ล้านบาท) 

จำนวน
โรงงาน 

(โรงงาน) 

มูลค่ารวม 
(ล้าน
บาท) 

จำนวนโรงงาน 
(โรงงาน) 

มูลค่ารวม 
(ล้านบาท) 

1. เมืองสระแก้ว 164 12,500.84 178 14,881.45 182 14,897.08 
2. เขาฉกรรจ์ 15 42.32 16 50.82 16 50.82 
3. โคกสูง 7 568.22 7 568.22 8 572.84 
4. อรัญประเทศ 88 11,089.58 99 11,548.77 101 11,566.26 
5. วัฒนานคร 92 7,151.52 97 7,210.54 98 7,221.34 
6. ตาพระยา 20 533.18 24 540.48 26 556.58 
7. วังน้ำเย็น 64 1,623.72 64 1,623.72 64 1,623.72 
8. วังสมบูรณ์ 52 1,839.96 55 6,359.25 56 8,179.82 
9. คลองหาด 28 106.95 29 110.75 29 110.75 

รวม 530 35,456.29 569 42,894 580 44,779.21 

ที่มา : สำนักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561 

 การท่องเที่ยว 

  จากข้อมูล ปี 2560 จังหวัดสระแก้วมีผู้เยือน (visitor) 2,155,142 คน แบ่งออกเป็น             
1) นักท่องเที่ยว (tourist) จำนวน 909,155 คน เป็นชาวไทย 859,457 คน ชาวต่างประเทศ 49,698 
คน และ 2) นักทัศนาจร (excursionist) จำนวน 1,245,987 คน เป็นชาวไทย 1,021,103 คน ชาว
ต่างประเทศ 224,884 คน มีรายได้จากท่องเที่ยวทั้งหมด 6,306.25 บาท  
  เมื่อพิจารณารายได้การท่องเที่ยวย้อนหลัง 4 ปี พบว่าจังหวัดสระแก้วมีอัตรารายได้
ที่เพ่ิมขึ้นทุกปี ยกเว้นปี 2560 ที่มีรายได้เพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลง ในขณะเดียวกัน จำนวนนักท่องเที่ยว
มีแนวโน้มที่สูงขึ้น ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของจำนวนรายได้และนักท่องเที่ยวอาจมีผลมาจาก 2 ปัจจัยที่
สำคัญ คือ ปัจจัยภายนอกจังหวัด ได้แก่ การขยายเส้นทางการบินของธุรกิจสายการบินระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะการขยายเส้นทางการบินของไทยที่เชื่อมไปยังเมืองรองของจีนซึ่งจะทำให้ตลาด
นักท่องเที่ยวของประเทศไทยในปี 2561 เพ่ิมขึ้น รวมทั้งนโยบายและมาตรการของรัฐบาลที่สนับสนุน
และกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ เช่น มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด 
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ปัจจัยภายใน ได้แก่ โครงการหรือกิจกรรมที่จังหวัดสระแก้วส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวภายใน
จังหวัด  
 
ตารางท่ี 4.31 สรุปจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว จังหวัดสระแก้ว 
 
รายละเอียด ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จำนวนผู้เย่ียมเยือน(คน) 1,641,734 1,691,752 1,790,612 2,056,132 2,155,142 
ชาวไทย 1,423,966 1,468,247 1,553,813 1,790,451 1,880,560 
ชาวต่างชาติ 217,768 223,505 236,799 265,681 274,582 
จำนวนนักท่องเที่ยว (คน) 701,016 719,077 757,514 866,837 909,155 
ชาวไทย 657,419 675,451 711,539 818,295 859,457 
ชาวต่างชาติ 43,597 43,626 45,975 48,542 49,698 
รายได้จากการท่องเที่ยว 
(ล้านบาท) 

4,147.79 4,455.22 4,914.91 5,768.98 6,306.25 

อัตราเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น/ลดลง 
(ร้อยละ) 

 +7.41 +10.31 +17.37 +9.31 

ที่มา : สำนักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561 

การมีงานทำและรายได้  

โครงสร้างของกำลังแรงงาน 
ปี 2560 จังหวัดสระแก้วมีประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปจำนวน 478,683 คน เป็น

ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน 302,863 คน ประกอบด้วยผู้มีงานทำ 292,094 คน ผู้ว่างงาน 6,282 คน ผู้ที่
รอฤดูกาล 4,486 คน ส่วนผู้ที่ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน มี 175,820 คน  
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ผู้มีอายุ 15 ปีข้ึนไป

478,683  คน

ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน

302,863 คน

ผู้มีงานท า

292,094 คน

ผู้ว่างงาน 

6,282  คน

ผู้ท่ีรอฤดูกาล

4,486 คน

ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน

175,820 คน

ท างานบ้าน

59,770 คน

เรียนหนังสือ

27,496 คน

อื่นๆ 

88,555 คน

 
  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.5 การจำแนกประชากรตามสถานภาพแรงงานเฉลี่ย  ปี 2560 
ที่มา: สำนักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561 

ภาวะการมีงานทำของประชากร 
  เมื่อพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมหรือลักษณะของการประกอบกิจกรรมของ
ผู้มีงานทำในเชิงเศรษฐกิจ พบว่า ผู้ทำงานส่วนใหญ่ทำงานนอกภาคเกษตรกรรมร้อยละ 64.7 (ชายร้อย
ละ 52.06      หญิงร้อยละ 48.0) และทำงานในภาคเกษตรกรรมร้อยละ 35.30  (ชายร้อยละ 38.1 
หญิงร้อยละ 31.4)    โดยผู้ที่ทำงานนอกภาคเกษตรกรรม ส่วนใหญ่ทำงานในสาขาการขายส่ง และการ
ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ร้อยละ 20.6 รองลงมาคือ สาขาการผลิต ร้อยละ 
11.9 สาขาการก่อสร้าง ร้อยละ 7.0 สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ร้อยละ 5.9 สาขาการบริหาร
ราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ ร้อยละ 5.8 ที่ เหลือกระจายอยู่ใน
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
 

 
ภาพที่ 4.6 ร้อยละของผู้มีงานทำ จำแนกตามอุตสาหกรรมที่สำคัญเฉลี่ย ปี 2560 
ที่มา: สำนักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561 
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  สถานภาพการทำงาน 
  จากการสำรวจสถานภาพการทำงาน พบว่า ผู้มีงานทำส่วนใหญ่ทำงานในฐานะ
ลูกจ้างมากที่สุด ร้อยละ 43.7 (ลูกจ้างเอกชนร้อยละ 31.0 และลูกจ้างรัฐบาลร้อยละ 12.7) รองลงมา
ทำงานส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง ร้อยละ 36.0  ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้างร้อยละ 17.6 มี
สถานภาพเป็นนายจ้าง ร้อยละ 2.7  

 
แผนภาพที่ 4.7 ร้อยละของผู้มีงานทำ จำแนกตามสถานภาพการทำงานเฉลี่ย ปี 2560 
ที่มา: สำนักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561 

ภาวะการว่างงานของประชากร   
  ปี 2560 จังหวัดสระแก้ว มีผู้ว่างงานเฉลี่ย จำนวน 6,282 คน โดยเป็นชายจำนวน 

4,535 คน หญิงจำนวน 1,747 คน เมื่อพิจารณาถึงอัตราการว่างงาน จังหวัดสระแก้วมีอัตราการว่างงาน
ร้อยละ 2.1     โดยชายมีอัตราการว่างงานร้อยละ 2.6 และหญิงมีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.3 

 
ตารางที่ 4.32 จำนวนและอัตราการว่างงาน จำแนกตามเพศ  
หน่วย : คน 

 เพศ ผู้อยู่ในกำลัง
แรงงาน 

ผู้
ว่างงาน 

อัตราการ
ว่างงาน 

รวม 302,863 6,282 2.1 
ชาย 174,423 4,535 2.6 
หญิง 134,385 1,747 1.3 

ที่มา: สำนักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561 

2.7

36.0

17.6

12.7

31.0

43.7

นายจา้ง ท างานสว่นตวั ช่วยธุรกิจครวัเรือน ลกูจา้งรฐับาล ลกูจา้งเอกชน
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4.1.1.4 บริบทด้านสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะทางกายภาพ ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา และ

อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา ทิศตะวันตกติดต่อกับ อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี และอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 จังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 247 
กิโลเมตร เมื่อใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 33 ผ่านจังหวัดนครนายก อำเภอกบินทร์บุรีไปจนถึงจังหวัด
สระแก้ว มีเนื้อที่ 7,195.138 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,496,961 ไร่ ทิศตะวันออก ติดกับราชอาณาจักร
กัมพูชา เป็นระยะทางประมาณ 165 กิโลเมตร ใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภออรัญประเทศ คลองหาด ตาพระ
ยาและโคกสูง ลักษณะ ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นที่ราบสูงจนถึงภูเขาสูงชัน ด้านทิศเหนือมีลักษณะ
เป็นเนินสูงไปจนถึงภูเขา ทิศใต้เป็นลูกเนิน ที่ดอน และบางส่วนเป็นที่ราบโดยมีแนวที่ราบสูงเป็นสัน
ปันน้ำอยู่ที่อำเภอวัฒนานคร มีลักษณะคล้ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ และทำเลที่ตั้งของ
จังหวัดสระแก้วมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมในการเป็นประตูสู่ภูมิภาคอ่ืนของประเทศได้อย่าง
เหมาะสม โดยเฉพาะการเป็นประตูสู่อีสาน และประตูสู่อินโดจีน เนื่องจากมีจุดผ่านแดนที่สำคัญ 4 จุด คือ 
จุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง และจุดผ่อนปรนการค้า 2 แห่ง รวมทั้ง          มีตลาดโรงเกลือหรือตลาด
ชายแดนบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้ามือสองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค 
สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศปีละหลายพันล้านบาท 

 สภาพภูมิประเทศ ของจังหวัดสระแก้วโดยรวมเป็นพ้ืนที่ราบถึงราบสูง มีภูเขาสูงสลับ
เนินเขา มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 74 เมตร พ้ืนที่ตอนบนของจังหวัดเป็น
พ้ืนที่ภูเขา มีเทือกเขาบรรทัดซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำบางปะกง ในเขตอำเภอตาพระยา อำเภอ
วัฒนานครและอำเภอเมืองสระแก้ว ส่วนทางตอนใต้ของพ้ืนที่จังหวัด บริเวณอำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอ
คลองหาดและอำเภอวังน้ำเย็น เป็นพ้ืนที่ราบสูงและที่ราบเชิงเขาลาดเทไปยังตอนกลางของจังหวัด 
พ้ืนที่ราบตอนกลางมีลักษณะลาดเทไปทางทิศตะวันออกบริเวณอำเภออรัญประเทศแถบประเทศ
กัมพูชา และลาดเทไปยังทิศตะวันตกไปยังบริเวณอำเภอเมืองสระแก้ว อีกทั้งยังพบพ้ืนที่เนินเขา
กระจายอยู่ทั่วไป  
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ภาพที่ 4.8 ความสูงในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 
ที่มา : สำนักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561 

 

 
ภาพที่ 4.9 แผนที่จังหวัดสระแก้ว 

ที่มา : สำนักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561  
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 จังหวัดสระแก้ว มีแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการขยะมูล
ฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ภายใต้กระทรวงมหาดไทย โดยในปี 2561 แบ่งกรอบการดำเนินเป็น 3 
ระยะ กล่าวคือ  

ระยะต้นทาง: ดำเนินการลดและการคัดแยกขยะ ณ แหล่งกำเนิด มีเป้าหมายให้มีการนำ
ขยะมูลฝอยชุมชนถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ร้อยละ 30 และมีครัวเรือนเข้าร่วมเครือข่ายอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลกส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย ร้อยละ 50 สำหรับผลการดำเนินงาน ปัจจุบันจังหวัด
สระแก้ว มีครัวเรือน 118,273 ครัวเรือน (กรมพัฒนาชุมชน, ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2560) พบว่ามี
จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 1,039 ครัวเรือน และจำนวนยอดผู้สมัคร
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ณ วันที่ 23 เมษายน 2561 จำนวน 8,942 คน สำหรับจุดรวบรวมขยะ
อันตราย จังหวัดสระแก้ว มีหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 798 หมู่บ้าน/ชุมชน ปัจจุบันมีการกำหนดจุด
รวบรวมขยะอันตรายเรียบร้อย 798 หมู่บ้าน/ชุมชน  คิดเป็นร้อยละ 100 

 ระยะกลางทาง: การเก็บ ขน มีการวางระบบและมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายให้องค์กร
ปกครอง-ส่วนท้องถิ่น มีภาชนะรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทในสวนสาธารณะและสถานที่
ท่องเที่ยวทุกแห่ง  ร้อยละ 100 สำหรับผลการดำเนินงาน ปัจจุบันจังหวัดสระแก้วมีสวนสาธารณะ 
จำนวน 2 แห่ง มีสถานที่ท่องเที่ยง จำนวน 12 แห่ง รวมแล้วมีภาชนะรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยก
ประเภท จำนวน 14 แห่ง 
 ระยะปลายทาง: การจัดการและกำจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีเป้าหมายให้ขยะ
มูลฝอยชุมชนได้รับการกำจัดอย่างถูกต้อง ร้อยละ 40 และสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการได้รับการปรับปรุง แก้ไข ขัด หรือบำบัดฟ้ืนฟู ร้อยละ 20 สำหรับผลการดำเนินงาน 
ปัจจุบันตามมติคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย มอบให้อำเภอที่เป็นที่ตั้งของเจ้าภาพหลัก
กลุ่มคลัสเตอร์พิจารณาจัดส่งรายชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาค
ประชาชนจำนวนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยมีท้องถิ่นอำเภอเป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการ 
เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง (ขยะเก่า)  

 องค์ประกอบของขยะมูลฝอย 
   จากการศึกษาองค์ประกอบขยะมูลฝอยชุมชนร่วมกันระหว่างหน่วยงานสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) โดย
ใช้ข้อมูลจากเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ เทศบาลตำบลวัฒนานคร และเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
เพ่ือเป็นตัวแทนองค์ประกอบขยะมูลฝอยจังหวัดสระแก้ว พบว่า องค์ประกอบของขยะมูลฝอยชุมชน 
5 อันดับแรก ประกอบด้วย เศษอาหาร/อินทรีย์สาร คิดเป็นร้อยละ 49.20 พลาสติก คิดเป็นร้อยละ 
24.08 ไม้ คิดเป็นร้อยละ 7.01 กระดาษ คิดเป็นร้อยละ 6.67 และแก้ว คิดเป็นร้อยละ 3.88 
ตามลำดับ    
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แผนภาพที่ 4.10 ร้อยละของขยะมูลฝอยในจังหวัดสระแก้ว 
ที่มา : สำนักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นและการจัดการ 
 ข้อมูลอัตราการเกิดขยะมูลฝอยจากการคำนวณประชากรและอัตราการเกิดจากกรม

ควบคุมมลพิษของจังหวัดสระแก้ว ในปี 2560 จังหวัดสระแก้ว มีขยะมูลฝอยเกิดที่จำนวน 529 ตัน/
วัน มีขยะมูลฝอยที่กำจัดถูกต้องจำนวน 43 ตัน/วัน ปริมาณขยะที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์จำนวน 
170 ตัน/วัน ปริมาณขยะมูลฝอยที่กำจัดไม่ถูกต้องจำนวน 316 ตัน/วัน และมีปริมาณขยะมูลฝอย
ตกค้างในสถานที่กำจัดจำนวน 158,059 ตัน 
 
ตารางท่ี 4.33 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นและการจัดการ 

 
 
ปี 

ปริมาณขยะมูล
ฝอยท่ีเกิดขึ้น 

(ตัน/วัน) 

ปริมาณขยะมูล
ฝอยท่ีกำจัด
ถูกต้อง (ตัน/

วัน) 

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
ถูกนำมาใช้ประโยชน ์

(ตัน/วัน) 

ปริมาณขยะมูล
ฝอยท่ีกำจัดไม่

ถูกต้อง 
(ตัน/วัน) 

ปริมาณขยะมูลฝอย
ตกค้างในสถานที่

กำจัด 
(ตัน) 

พ.ศ. 2558 537.28 45.00 134.15 358.12 120,109.00 
พ.ศ. 2559 380.68 26.70 41.06 312.92 142,054.00 
พ.ศ. 2560 529.00 43.00 170.00 316.00 158,059.00 

ที่มา : สำนักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561 
 

เศษอาหาร/อินทรีย์
สาร, 49.2

กระดาษ, 6.69

พลาสติก, 24.08

ยาง, 0.52

ไม้, 7.01 แก้ว, 3.88

โลหะ, 1.76 ผ้า, 3.54 หนัง, 2.28 กระเบื้อง 
หิน, 
0.63

อื่นๆ, 0.41 ขยะมูลฝอย
อันตราย, 0.29
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แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์จังหวัดสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้วได้มีการจัดกลุ่มการจัดการขยะแบบรวมศูนย์ (Cluster) โดย

แบ่งกลุ่มการจัดการขยะมูลฝอยตามความเหมาะสมและความสมัครใจของพ้ืนที่ในการรับบริการ 5 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มวัฒนานคร กลุ่มเมืองสระแก้ว กลุ่มวังน้ำเย็น เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ และองค์การ
บริหารส่วนตำบลวังใหม่  

 
ภาพที่ 4.11 กลุ่มการจัดการขยะมูลฝอย (Cluster) 
ที่มา : สำนักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561 
  

หมายเหตุ 
1. ปี พ.ศ.2561 ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2561 
2. อ้างอิง รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ.2558 – 2560 
3. ปี พ.ศ.2559 ข้อมูลจากการสำรวจ 
4. ปี พ.ศ.2558, 2560, 2561 ข้อมูลอัตราการเกิดขยะมูลฝอยจากการคำนวณประชากรและอัตราการเกิดจากกรมควบคมุมลพิษ 
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ตารางท่ี 4.34 กลุ่มการจัดการขยะมูลฝอย 

 

ลำดับ Cluster เจ้าภาพหลัก จำนวน อปท.เข้าร่วม รายละเอียด 

1 กลุ่มวัฒนา
นคร 

ท ต .วั ฒ น า
นคร 

35 แห่ง 
-อ .วั ฒ น า น ค ร  1 2 
อปท. 
-อ.เขาฉกรรจ์ 2 อปท. 
-อ.อรัญประเทศ 12 
อปท. 
-อ.ตาพระยา 5 อปท. 
-อ.โคกสูง 4 อปท. 

- ตั้งอยู่ หมู่ที่  7 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.
สระแก้ว เนื้อที่ 10 ไร่  
- กำจัดโดยวิธีการเทกองกลางแจ้ง 
- มีแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าโดยใช้ขยะมูลฝอย
ชุมชนเป็นเชื้อเพลิง  
- ระบบฝังกลบแบบถูกสุขาภิบาล ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 7 
ต.วัฒนานคร  อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เนื้อที่ 295 
ไร ่

2 กลุ่มเมือง
สระแก้ว 

ทม.สระแก้ว 11 แห่ง 
-อปท. ในเขต อ.เมือง
สระแก้ว 

- ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  
- ตั้งอยู่ บ.ท่าแยก ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว  
จ.สระแก้ว เนื้อที่ 45 ไร่  
- มีปัญหาในการเดินระบบ ปัจจุบันกำจัดโดย
วิธีการเทกอง 
- อยู่ระหว่างทำสัญญาให้เอกชนดำเนินการ 

3 กลุ่มวังน้ำ
เย็น 

ทม.วังน้ำเย็น 16 แห่ง 
-อ.วังน้ำเย็น 4 อปท. 
-อ.เขาฉกรรจ์ 3 อปท. 
-อ.คลองหาด 7 อปท. 
-อ.วังสมบูรณ์ 2 อปท. 

ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  
- ตั้งอยู่  ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว พื้นที่ 
43 ไร่  
- กำจัดโดยวิธีการฝังกลบแบบถูกสุขาภิบาล  

4 ทม.อรัญญ
ประเทศ 

ท ม .อ รั ญ ญ
ประเทศ 

ดำเนินการเพียงแห่ง
เดียว 
(Stand Alone) 

- ตั้งอยู่ที่  กม.5 บ้านคลองลึก ต.อรัญประเทศ     
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พื้นที่ 10 ไร่  
- กำจัดโดยวิธีการเทกองกลางแจ้ง 

5 อ บ ต .วั ง
ใหม่ 

อบต.วังใหม่ ดำเนินการเพียงแห่ง
เดียว 
(Stand Alone) 

- ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์         จ.
สระแก้ว พื้นที่ 5 ไร่  
- กำจัดโดยวิธีการเทกองกลางแจ้ง  

ที่มา : สำนักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561 
การจัดการขยะมูลฝอยอันตรายชุมชน 

 เมื่อปี 2560 จังหวัดสระแก้วได้มีการลงนามความร่วมมือ “สระแก้ว จังหวัด
สะอาด” ระหว่างหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ 
เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมการจัดการขยะ
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อันตรายชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่การคัดแยก รวบรวม และกำจัดอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ณ ห้องประชุมบูรพา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว  

ในปี 2561 จังหวัดสระแก้วมีเป้าหมายดำเนินการให้มีจุดรวบรวมขยะมูลฝอย
อันตรายชุมชนทุกหมู่บ้าน/ชุมชน และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่รับผิดชอบจัดเก็บตามวัน 
เวลา ที่กำหนด เพ่ือส่งกำจัด บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตามที่ได้มีการ
ลงนามความร่วมมือ “สระแก้ว จังหวัดสะอาด” ทั้งนี้ จังหวัดสระแก้ว มีหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 798 
หมู่บ้าน/ชุมชน ปัจจุบันมีการกำหนดจุดรวบรวมขยะอันตรายเรียบร้อย 798 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ 100    
  ปัจจุบันมี เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ องค์การบริหารส่วน
ตำบลทับพริก องค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ได้จัดส่งขยะ
อันตรายชุมชนที่เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ หลอดไฟ แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย และจอทีวีเก่า ให้
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) เ พ่ือกำจัดแล้ว จำนวนรวมทั้งสิ้น 
4,808.60 กิโลกรัม 
 
ตารางท่ี 4.35  ปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายชุมชนที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี 
 

ลำดับ อปท. หลอดไฟ  
(ก.ก.) 

แบตเตอรี่
แ ล ะ
ถ่านไฟฉาย  
(ก.ก.) 

จอทีวีเก่า 
(ก.ก) 

1 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น 221.5 61.5 - 
2 เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 112.6 8.0 - 
3  องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก 20 - - 
4 องค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ 25 - 4,100 
5 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่

ฆ้อง 
198 62 - 

รวม 577.1 131.5 4,100 
รวมทั้งสิ้น 4,808.60 

ที่มา: สำนักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561 
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4.1.2 บริบทของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ(SEZ) จังหวัดสระแก้ว 

  การเกิดขึ้นของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว เริ่มต้นจากแนวคิดของ
การจัดตั้งจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กับ ชายแดน ผนวกรวมกันจนกระทั่งเกิดเป็นรูปแบบที่ใช้ใน
ประเทศไทยเรียกว่า “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษชายแดน” ซึ่ งหมายถึง “บริ เวณ พ้ืนที่ที่
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) กำหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษบกิจพิเศษ
ชายแดน ซึ่งรัฐสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริม การลงทุน การ
บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับ การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จและการอื่นที่จำเป็น” 
(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) เพราะฉะนั้นการกล่าวถึง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้ว จึงเป็นการกล่าวถึงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายตา
มนโยบายของรัฐบาลด้วย  
 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือดึงดูดการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (Foreign 
Direct Investment: FDI) เพ่ิมขีดความสามารถของประเทศ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความ
เหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความมั่นคง   
 ซึ่งมีองค์ประกอบของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 ประการ (สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) ดังนี้ 

1) การกำหนดพื้นที่ท่ีเหมาะสมในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
2) การใช้ประสิทธิประโยชน์ในการลงทุน 
3) การจัดตั้งศูนย์บริการขุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) ด้านการ

ลงทุน 
4) การบริหารจัดการด้านแรงงานและการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน 

สาธารณสุขและความม่ันคง 
5) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร 

 ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายมุ่งมั่นพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือน
บ้าน ในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการค้าและการลงทุน จึงได้
กำหนดให้ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยได้มีการประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556 ขึ้น จนมาถึงรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา เห็นว่าควรจะขับเคลื่อน และดำเนินการเร่งด่วน จึงเร่งจัดให้ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ขึ้น และคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มี
ประกาศที่ 1/2558 กำหนดพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 ใน 6 จังหวัด ประกอบด้วย 
จังหวัดตาก จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสงขลา จังหวัดตราด จังหวัดหนองคาย และจังหวัดสระแก้ว โดย
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ในส่วนของจังหวัดสระแก้วได้ดำเนินการในพ้ืนที่ 4 ตำบล ของ 2 อำเภอ ได้แก่ ตำบลผักขะ อำเภอ
วัฒนานคร ตำบลบ้านด่าน, ตำบลป่าไร่ และตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ รวมพ้ืนที่ 207,500 ไร่ 
หรือคิดเป็น 332 ตร.กม.  
  4.1.2.1 ศักยภาพของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว 
  ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดสระแก้ว อยู่ในระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ สามารถ
เชื่อมโยงตะวันออก-ตะวันตก กำลังถูกพัฒนาให้เป็นโครงข่ายที่สำคัญทางการเชื่อมต่อของภูมิภาค ซึ่ง
เป็นประตูสู่การค้าที่สำคัญของอินโดจีน (CLMV) และกลุ่มประเทศอาเซียน รวมไปถึงอาเซียน +6 อีก
ทัง้ยังมีความได้เปรียบด้านทำเรที่ตั้งของพ้ืนที่ ที่มีบริเวณใกล้เคียงกับสนามบินสุวรรณภูมิ ท่าเรือน้ำลึก
แหลมฉบัง แหล่งอุตสาหกรรมอย่างฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี ปราจีนบุรี นครราชสีมา และ
กรุงเทพมหานครฯ รวมถึงเป็นพ้ืนที่ชายแดนที่สำคัญที่ติดกับ จังหวัดบันเตียเมียนเจยของประเทศ
กัมพูชา ที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมพิเศษปอยเปต-โอเนียง และอยู่ห่างจากจุดกระจายสินค้าที่สำคัญ
ของกัมพูชาอย่าง ศรีโสภณ เพียง 48 กม.  
 ด้วยศักยภาพด้านการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพทำให้สระแก้วสามารถเชื่อมโยง
เศรษฐกิจที่สำคัญ ๆ อย่างกัมพูชา และเวียดนาม มีมูลค่าการค้าชายแดนประมาณ 77,000 ล้านบาท 
และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในอนาคต ถึงแม้จะมีเหตุการณ์ของเศรษฐกิจโลก อย่างสงครามการค้าระหว่าง 
จีน กับสหรัฐ หรือสภาวะตกต่ำของเศรษฐกิจโลกที่ทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ
บ้าง แต่ความได้เปรียบด้านการค้า และภูมิศาสตร์ที่ตั้งจะทำให้เศรษฐกิจมีมูลค่าสูงขึ้น 
 4.1.2.2 มาตรการสนับสนุนการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษบกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว 
  มาตรการส่งเสริมการลงทุน ถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์ที่มากที่สุดของประเทศ และมี
ความเพียงพอต่อการแข่งขันกับประเทศใกล้เคียง การกำหนดสิทธิประโยชน์การลงทุนจึงมีจำนวนมาก 
ซึ่งมีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตามกิจการเป้าหมายที่ BOI ประกาศไว้ 12 
กิจการดังนี้  อุตสาหกรรมเกษตรประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง การผลิตเครื่องเรือน การผลิตเครื่อง
ทือแพทย์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตยา นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มและเครื่องหนัง อตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ อุตสาหกรรม
ยานยนต์เครื่องจักรและชิ้นส่วน การผลิตพลาสติก อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และกิจการเพ่ือสนับสนุน
การท่องเที่ยว(สำนักงานส่งเสริมการลงทุน, 2557) 
 นอกจากนี้ BOI ยังมีการประกาศเพ่ิมเติมอีก 10 กิจการเป้าหมาย ได้แก่ กิจการอบพืช
และไซโล กิจการผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร กิจการผลิตโครงสร้างโลหะ
สำหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือ
ส่วนผสมอาหารสัตว์ กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงสำหรับงาน
สาธารณูปโภค กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งยาสระผม ยาสีฟัน เครื่องสำอาง กิจการผลิตภัณฑ์พลาสติก
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สำหรับสินค้าอุปโภคเช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก กิจการผลิตสิ่งของจากเยื้อหรือกระดาษเช่น กล่อง
กระดาษ และกิจการพัฒนาอาคารสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สำนักงานส่งเสริมการ
ลงทุน, 2557) 
 สิทธิประโยชน์สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ ประเภทที่สิทธิประโยชน์ที่เป็น
ภาษีอากร และไม่ใช่ภาษีอากร โดยจะลดหลั่นตามอุตสาหกรรมแต่ละประเภท กล่าวคืออุตสาหกรรม
เป้าหมายจะมีสิทธิประโยชน์ที่มีมากกว่า อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนือการส่งเสริมการลงทุน 
ตัวอย่างสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
 
ตารางท่ี 4.36 สิทธิประโยชน์เพื่อการส่งเสริมการลงทุน 
 

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร สิทธิประโยชน์ที่ไม่เก่ียวกับภาษีอากร 

ยกเว้น/ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล อ นุ ญ าต ต่ า งช าติ ถื อ หุ้ น  1 0 0 % (ย ก เว้ น
เกษตรกรรม กิจการบริการ และสาธารณูปโภค
บางประเภท) 

ยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักร อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่ผลิตเพื่อการส่งออก อนุญาตให้นำผู้เชี่ยวชาญต่างชาติเข้ามาทำงาน 
ลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบเพ่ือจำหน่ายใน
ประเทศ 

 

ยกเว้นอากรนำเข้ามาเพ่ือการวิจัยและพัฒนาหรือ
ทดสอบท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ที่มา คู่มือการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว, 2561 
 นอกจากการสนับสนุนด้านการลงทุนแล้ว การสนับสนุนด้านอ่ืน ๆ ก็มีความสำคัญเช่น 
การสนับสนุนด้านแรงงาน ทั้งการอนุญาตให้แรงงานต่างชาติในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้แบบไป -
กลับ โดยเป็นความร่วมมือของประเทศไทย และประเทศรอบข้างในการเพ่ิมมาตรการการควบคุมเช่น 
การระบุเพิ่มเติมเก่ียวกับที่พำนักในไทย ระยะเวลาในอยู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตกลงซึ่งกันและกัน รวมทั้ง
การพัฒนาฝีมือแรงงานที่ไม่ได้แบ่งว่าจะเป็นชาติใดแต่การอบรมมุ่งเน้นการฝึกฝนทักษะที่จำเป็นต่อ
การทำงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และยังรวมถึงการคุ้มครองดูแลร่างกายไม่ว่าจะเป็นสิ ทธิ
แรงงาน สุขภาพร่างกาย อีกท้ังยังมีสวัสดิการในการตรวจสุขภาพประจำปีของแรงงาน เพ่ือสร้างความ
แรงสนับสนุนให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วดำเนินการไปอย่างมั่นคง 
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 4.1.2.3 ความก้าวหน้าด้านการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังวัดสระแก้ว 
   บริษัทที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว 4 บริษัทมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่รวม 1,315.6 ล้านบาท  
            1) บริษัท ช็อคโกแลตเค้ก จำกัด ผลิตภัณฑ์ ผลิตอาหารสัตว์ ที่ตั้ง ต.ผักขะ อ.
วัฒนานคร สระแก้ว 27160 เริ่มดำเนินการผลิตแล้ว (เงินลงทุน 35 ล้านบาท) 
            2) บริษัท พลาสติกและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
พลาสติก เช่น ฝาพลาสติก ถ้วยพลาสติก ขวดพลาสติก ที่ตั้ง ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ สระแก้ว 
27120 คาดว่าจะเริ่มดำเนินการผลิตปี 2561 (เงินลงทุน 728.8 ล้านบาท) 
            3) บริษัท ชูบุซึ จำกัด (ประเทศไทย)   ผลิตภัณฑ์ ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วน
เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทฉนวนกันความร้อน เก็บเสียง ที่ตั้ง ต.บ้านด่าน อ.อรัญ
ประเทศ สระแก้ว 27120 คาดว่าจะเริ่มดำเนินการผลิตปี 2561 (เงินลงทุน 515 ล้านบาท) 
           4)บริษัท เอ็กซตรีม วิชชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ผลิตภัณฑ์ ผลิตชิ้นส่วนโลหะ
สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ตั้ง ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร สระแก้ว 27160 คาดว่าจะเริ่มดำเนินการผลิตปี 2561 
(เงินลงทุน 36.8 ล้านบาท) 

4.1.2.4 การพัฒนาและความคืบหน้าในการดำเนินงาน  
   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากร มีโครงการรองรับการพัฒนา
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ดังนี้ 
  ด้านด่านศุลกากร 
    1) โครงการแผนงานแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณชายแดนบ้านคลองลึก พ้ืนที่ 
69-3-99 ไร่    ติดกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3366 ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ 
บริเวณหลังด่านศุลกากรอรัญประเทศ วงเงินงบประมาณ 115 ล้านบาท 
    2) โครงการปรับปรุงอาคารด่านพรมแดนบ้านคลองลึกใหม่ (CIQ) วงเงินงบประมาณ50 
ล้านบาท 
    3) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรอรัญประเทศ และสิ่งปลูกสร้างประกอบ (บ้านป่า
ไร่) พ้ืนที่ 525 ไร่ วงเงินงบประมาณ 800 ล้านบาท (ผูกพัน 3 ปีงบประมาณ 2560-2562) 
    4) โครงการด่านพรมแดนบ้านหนองเอ่ียน พ้ืนที่ 132.50 ไร่ วงเงินงบประมาณ250 
ล้านบาท 
  ด้านถนน  
  1) โครงการก่อสร้างถนนอ้อมเมืองอรัญประเทศ ด้านทิศใต้ สายแยก ทล.33 – ด่าน
ผ่านแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ระยะทาง 15.425 กิโลเมตร งบประมาณ 935 
ล้านบาท  
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  2) โครงการก่อสร้างทางต่างระดับบนถนนสายแยก ทางหลวงหมายเลข 33 – อรัญ
ประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว งบประมาณ 329.85 ล้านบาท  
  3) โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทางหลวงหมายเลข 348 – บ้านป่าไร่ อ.อรัญ
ประเทศ จ.สระแก้ว ระยะทาง 12.500 กิโลเมตร อยู่ระหว่างเสนอทูลเกล้าขอออกพระราชกฤษฎีกา
กำหนดเขตท่ีดิน ที่เวนคืนฯ 
  4) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายแยกทางหลวงชนบท สก.3085 – บ้านป่าไร่ 
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ระยะทาง 6 กิโลเมตร งานก่อสร้างงบประมาณ ปี 2561 
  5) แผนงานโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงจุดผ่านแดนบ้านหนองเอ่ียน – สตึงบท โดย
กรมทางหลวงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรมการทหารช่าง กองทัพบก ในการก่อสร้างทางหลวงสาย
อรัญประเทศ-ชายแดนไทย/กัมพูชา(หนองเอ่ียน-สตึงบท) ระยะทาง 4.714 กม.และสะพานยาว 620 
ม. งบประมาณ 670 ล้านบาท (ในส่วนของงานถนนรวมพ้ืนที่ด่านฯ และสะพาน) 
  6) โครงการก่อสร้างถนนแยกทางหลวงหมายเลข 33- บ้านภูน้ำเกลี้ยง ต.ป่าไร่ อ.
อรัญประเทศ จ.สระแก้ว งบประมาณ 93.28 ล้านบาท (หน่วยดำเนินการ กรมทางหลวงชนบท) 
  7) แผนโครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพ่ือสนับสนุนโลจิสติกส์จุดผ่อนปรนบ้าน
ป่าไร่ ซึ่งจะดำเนินการในปี 2562-2564 ประกอบด้วย  
   (7.1) ขยาย 4 ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 348 ตอน อรัญประเทศ-แก้ว
เพชรพลอย ระยะทาง 6.21 กม. งบประมาณ 280 ล้านบาท 
   (7.2) ขยาย 4 ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 372 ตอน ทางเลี่ยงเมืองอรัญ
ประเทศ ระยะทาง 4.581 กม. งบประมาณ 140 ล้านบาท 
   (7.3) ขยาย 4 ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 3446 ตอน ตลาดโรงเกลือ-
ป่าไร่ระยะทาง 10.875 กม. งบประมาณ 300 ล้านบาท 
  การคมนาคมระบบราง การเดินรถไฟ (ไทย-กัมพูชา) อยู่ระหว่างการเจราจาทำบันทึก
ข้อตกลงการเดินรถร่วม (Joint Traffic Agreement) ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2560 ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องผู้มี
อำนาจลงนาม          ในความตกลงเห็นควรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจากฝ่ายไทย และ
รัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและการขนส่งกัมพูชาและจะนำประเด็นดังกล่าวไปหารือต่อไป  
  ด้านระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า โดยจะสร้างสถานีไฟฟ้า
เพ่ิมอีก 1 สถานี เงินลงทุน 617 ล้านบาท จะดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนา
ระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว (จำนวน 3 แปลง) ได้แก่ 
พ้ืนที่ตั้งด่านศุลกากร, พ้ืนที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรม และพ้ืนที่รองรับการขยายตัวอุตสาหกรรมในอนาคต 
และมีแผนงานพัฒนาระบบจำหน่าย 22 kV. เพ่ือรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
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  ด้านระบบประปา การประปาส่วนภูมิภาคมีแผนพัฒนาระบบประปา โดยได้มีโครงการ
รองรับการประกาศพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 
   1) สร้าง mobile plant ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. งบประมาณ 66.2 ล้านบาท 
   2) สร้างสถานีผลิตน้ำที่อ่างเก็บน้ำพระปรง เพ่ือส่งไปที่อำเภออรัญประเทศ และอำเภอ
วัฒนานคร งบประมาณ 871 ล้านบาท 
  ด้านการโทรศัพท์  TOT ได้มีการขยายโครงข่ายตามแนวชายแดนแล้ว ซึ่งทำให้มีความพร้อม
ในการให้บริการสัญญาณโทรศัพท์ และสามารถรองรับทุกความเร็ว (Speed) ที่ผู้รับบริการร้องขอ 

4.1.2.5 การใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
  การดำเนินการที่ราชพัสดุใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
   1) พ้ืนที่แปลงที่  1 แปลง 525 -3-00 ไร่ ใช้ พ้ืนที่รองรองรับการจัดตั้งหน่วย CIQ 
(Customs Immigration and Quarantine : CIQ) และเพ่ิมการใช้ประโยชน์ในภาคพาณิชยกรรม
ด้วย โดยที่ กรมศุลกากรได้จ้างที่ปรึกษาออกแบบการก่อสร้างด่านบ้านหนองเอ่ียนแล้วนั้น จะนำมา
ปรับใช้เป็นแบบ การก่อสร้างที่ด่านบ้านป่าไร่ด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่
บ้านป่าไร่ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562  
   2) พ้ืนที่แปลงที่ 2 แปลง 660-2-23 ไร่ ให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) เช่าเพ่ือจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรม ปัจจุบัน กนอ. อยู่ระหว่างก่อสร้างนิคมฯ คาดว่าจะเปิดรับ
นักลงทุนได้ในปี 2561 

4.1.2.6 ความคืบหน้าการจัดตั้งนิคม อุตสาหกรรมสระแก้ว  
  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการลงทุนเพ่ือการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมของการนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ภายใต้วงเงินงบประมาณ 700 ล้านบาท แบ่งเป็น
งบประมาณปี 2560 จำนวน 140 ล้านบาท และปี 2561 จำนวน 560 ล้านบาท โดยการก่อสร้าง
โครงการนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว บนพื้นที่ประมาณ 660 ไร่ แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ระยะ 
  ระยะที่ 1 โดยงบประมาณของ กนอ. จำนวน 100.64 ล้านบาท กลุ่มที่ 1 ความก้าวหน้า 
100% เก็บรายละเอียดอาคารประชารัฐและงานถนน กลุ่มที่ 2 ความก้าวหน้า 100% โครงสร้างป้าย
สูง เก็บรายละเอียดงานสถาปัตย์ฯ สำหรับอาคารโรงงานฯ เก็บงานถมบดอัดพ้ืนโรงงาน 
  ระยะที่ 2 โดยงบประมาณแผ่นดิน 700 ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้าง 29 กันยายน 
2560 มูลค่า 637.6 ล้านบาท สัญญาเริ่ม 1 ตุลาคม 2560 สิ้นสุด ธันวาคม 2561 (ระยะเวลาดำเนินการ 
15 เดือน) การทำสัญญาจองและเช่าพ้ืนที่ในนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ปัจจุบันมีผู้ประกอบการทำ
สัญญาจอง/เช่า 2 ราย  
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   1. ทำสัญญาเช่า 1 ราย บริษัทประกอบกิจการ น้ำยาทำความสะอาด (บริษัท ไม่
อนุญาตให้เปิดเผยชื่อบริษัท) โซน B เขตอุตสาหกรรมทั่วไป พ้ืนที่ 3 ไร่ 2 งาน 68 ตร.ว. / 3.68 ไร่ 
ทำสัญญาเช่าวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีแผนจะเริ่มก่อสร้างต้นปี 2561 
   2. ทำสัญญาจอง 1 ราย บริษัทไทยซัมมิทฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการ 
ผลิตชุดสายไฟในยานยนต์ (wiring harness) โซน C อุตสาหกรรมทั่วไป พ้ืนที่ 23 ไร่ 0 งาน 24 ตร.ว. / 
23.06 ไร่ ทำสัญญาจองวันที่ 4 สิงหาคม 2560 มีแผนจะเริ่มก่อสร้างต้นปี 2561 

 

4.2  สภาพการแปลงทางสังคมวัฒนธรรม และผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรม 

4.2.1 สภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม 
การเปลี่ยนแปลง คือ การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยไม่มีการกำหนดทิศทาง ความเร็ว การ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) หมายถึง การที่ระบบสังคม กระบวนการ แบบอย่างหรือ
รูปแบบทางสังคม เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบครอบครัว ระบบการปกครอง ได้เปลี่ยนแปลง
ไป ไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้อาจจะเป็นไปในทาง ก้าวหน้าหรือถดถอย 
เป็นไปได้อย่างถาวรหรือชั่วคราว โดยการวางแผนให้เป็นไปหรือเป็นไปเอง และท่ีเป็นประโยชน์หรือให้
โทษก็ได้ทั้งสิ้น (Royal Institute. (1981) 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมในพ้ืนที่ สิ่งที่ชัดเจนมากที่สุดในนั่น ทัศนคติของรัฐที่เปลี่ยนไปใน
การมองชายแดน เพราะจากเดิมรัฐมองมิติเพียงแค่ความมั่นคงเท่านั้น โดยเห็นได้จากการที่มีกองทัพ
ดูแลชายแดนอย่างเข้มงวด อีกทั้งพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของชายแดนเป็นพ้ืนที่ของรัฐ ซึ่งดูแลโดยกองทัพ 
หลังจากมีความพยายามจะเปลี่ยนพ้ืนที่ชายแดนให้เป็นพ้ืนที่การค้าในหลายสมัย ก็ทำให้พ้ืนที่
ชายแดนเกิดการค้าการลงทุนขนาดใหญ่ ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้วเอง เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
ที่สุดนับตั้งแต่อดีต นั่นคือการสร้างคาสิโน ปอยเปต ในพ้ืนที่ชายแดนของประเทศกัมพูชา ที่สร้างการ
เปลี่ยนแปลงครั้งที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในสระแก้ว เพราะนอกจากเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ของทั้ง
นายทุนฝั่งไทย และนายทุนฝั่งกัมพูชา ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงอาชีพของคนบริเวณนั้นจำนวนมาก อีก
ทั้งยังเกิดการไหลเวียนของเงินอย่างมหาศาล  

การเปลี่ยนแปลงยังนับรวมถึงการเพ่ิมปัจจัยจากภายนอกพ้ืนที่ อันส่งผลทำให้พ้ืนที่ชายแดน
สระแก้ว เปลี่ยนไป นั่นคือโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลที่เกิดขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงยังมีผลกระทบ
ที่ยังไม่ชัดเจนมาก เพราะโครงการอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน และเกิดการผลักดันอย่างมากจาก
ราชการส่วนกลาง เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่จำเป็นของประเทศ และการเลือกพ้ืนที่ที่มี
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ศักยภาพด้านที่ตั้งจึงเป็นคำตอบแรก ๆของการรัฐในการเลือกซ่ึงนั่นคือการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของ
รัฐที่มีต่อชายแดนสระแก้ว 

การเปลี่ยนแปลงด้านต่อมา คือการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา กล่าวคือด้านการศึกษาเรื่องความ
เป็นไปได้ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ที่ครอบคลุมพ้ืนที่สองอำเภอ ซึ่งเป็นการลงทุนที่ให้พ้ืนที่
ขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัด และยังอยู่ในช่วงนำร่องของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงด้านโอกาสความเป็นไป
ได้ของพ้ืนที่เกิดขึ้น เมื่อมีการพยายามพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจใน
นาม “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ”  

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จึงเกิดขึ้นด้วยการเปลี่ยนมุมมองจากรัฐ การดำเนินภายในพ้ืนที่เกิดขึ้น
พร้อม ๆกันหลายจุด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนน การเปิดจุดผ่านแดนถาวรเพ่ิม และการจัดทำนโยบาย
ทั้ งส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น  โดยเกิดการเร่งกระบวนการให้ เกิดขึ้น โดยเร็ว จากการตั้ ง
คณะกรรมการดำเนินงาน การแกกฎหมายพิเศษ ม.44 เพ่ือสร้างการเอ้ือประโยชน์ต่อการรวบรวม
ที่ดินเพ่ือดำเนิน 

ส่งผลให้การรับรู้ของประชาชนเกิดขึ้นพร้อมกับการดำเนินของภาครัฐไปด้วย โดยรับรู้ผ่านการ
ดำเนินงานทางตรง เช่น การประชุมกับชุมชน เพ่ือหาความคิดเห็นร่วมในการดำเนินโครงการ หรือ
แม้กระทั่งทางอ้อม คือผ่านนโยบายด้านการศึกษา การรักษาพยาบาล ที่ผู้ปฏิบัติงานจะรับทราบกันดี 
แต่ในมุมประชาชนเกิดการรับถึงการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น แต่ยังสัมผัสถึงความเร่งในกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด 

แต่สิ่งที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงได้นั้น คือสิ่งปลูกสร้าง และวิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไป เช่นมี
สาธารณูปโภค ขั้นพ้ืนฐานใช้อย่างทั่วถึงหลังจากการมีโครงการ มีการตัดถนนเพ่ิมมากขึ้น จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าประชาชนได้รับดอกผลจาก เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทำให้สะดวกสบายกว่า
เมื่อเปรียบเทียบกัน หลังจากการมีโครงการ 

สิ่งที่กระทบน้อยสุดนั่นเป็นการกระทบทางด้านวัฒนธรรมที่มีความลึกซึ้งลงไป ซึ่งต้องใช้เวลา 
และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต้องมากพอที่จะสามารถก่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงได้ แต่การ
เปลี่ยนแปลงเริ่มเกิดขึ้นต่อทัศนะการมองเกี่ยวกับการพัฒนาเปลี่ยนไป เช่นชุมชนส่วนใหญ่มักเกิด
ความกังวลต่อวิถีชีวิตดั้งเดิมของตนเอง แต่เมื่อมีการทำโครงการพัฒนาขนาดใหญ่  เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านวิถีชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทำให้ประชาชนมีทัศนะที่ดีขึ้นกับการพัฒนาพ้ืนที่ใน
เชิงอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเกิดการถกเถียงเรื่องประเด็นใหม่ ๆในสังคม เช่น เรื่องการจั ดการขยะ 
ความมั่นคงทางอาหาร และโอกาสของคนในพื้นที่ต่อโครงการพัฒนาที่กำลังจะเกิดข้ึน 

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับทุกสังคม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเป็นเพียงส่วนเริ่มต้นของผลกระทบที่
กำลังจะตามมา ซึ่งอยู่ในช่วงระยะเวลาแรกของการดำเนินโครงการ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่ง
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อาจจะส่งผลในบางเรื่องเท่านั้น คืออาจจะมีผลต่อประชาชนในระดับที่ยังไม่เกิดการประมวลผลว่าเป็น
บวกหรือเป็นลบอันเกิดจากปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

4.2.2 ผลกระทบด้านสังคม  
  4.2.2.1. การเปลี่ยนแปลงทางประชากร  

  การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรในไทย เกิดขึ้นจากการอพยบย้ายถิ่นฐานตั้งแต่
อดีต และการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในประเทศไทยเริ่มเพ่ิมจำนวนมากขึ้นตั้งแต่การปรับเปลี่ยน
ค่าแรงในหลายรัฐบาล ประกอบกับไทยเป็นประเทศที่ใช้แรงงานแบบเข้มข้นในภาคการผลิต และภาค
ส่วนสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยประเทศไทยติดอันดับ Top 20 ของโลกที่มีการเคลื่อนย้าย
แรงงานมากที่สุดในโลกตามรายงานของ UN (เสาวณี จันทะพงษ์ และกัมพล พรพัฒนไพศาลกุล. 
(2562) ในพ้ืนที่ชายแดน อย่างจังหวัดสระแก้วถือเป็นเรื่องปกติที่พบเจอ รวมถึงพ้ืนที่ชายแดนอ่ืน ๆ 
ของไทย 

เนื่องจากพ้ืนที่จังหวัดสระแก้วเป็นพ้ืนที่ชายแดนที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับ ประเทศกัมพูชาที่มีการค้า
ชายแดนที่มูลค่ากว่า 70,000 ล้านบาทต่อปี แต่ด้วยสภาพสังคมเศรษฐกิจฝั่งกัมพูชา เมื่อเปรียบเทียบ
กับไทย มีค่าแรงที่ถูกกว่า จึงทำให้เกิดการเข้ามาของแรงงานกัมพูชามาทำงานฝั่ งไทยเป็นปกติ โดยมี
ทั้งที่ไปกลับ และอยู่พำนักในฝั่งไทย ซึ่งบางส่วนมีการสร้างครอบครัวอยู่ฝั่งไทย การเปลี่ยนแปลงทาง
โครงสร้างประชากรจึงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ปัจจัยที่มีส่วนอย่างมากในการกำหนด
โครงสร้างประชากรคือ สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ กล่าวคือสภาพทางเศรษฐกิจได้มีส่วนกำหนด
หน้าตาของโครงสร้างประชากร ด้วยสภาพทางสังคมเศรษฐกิจของชายแดนสระแก้วเกิดการซบเซาจึง
ทำให้กิจการฝั่งไทยปิดตัวลงไปเยอะ ส่วนหนึ่งมาจากนโยบายการปราบปรามสินค้าลอกเลียนแบบ ซึ่ง
เป็นเหมือนจุดดึงดูดลูกค้าของตลาดชายแดนของสระแก้ว จึงทำให้กิจการของผู้ประกอบการในตลาด
ชายแดนปิดตัวลง จำนวนประชากรแรงงานกัมพูชาที่ข้ามมาทำงานฝั่งไทยจึงลดน้อยลงตามไป  

การประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากร ตาม
ความต้องการแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพทางสังคม และเศรษฐกิจของพ้ืนที่อันมาจาก
นโยบายการพัฒนาของภาครัฐ ส่งผลต่อการลงทุนเพ่ิมข้ึนในพื้นที่จากข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่ 
และทุนจดทะเบียน พ.ศ. 2552-2561 (Office of Commercial Affairs Sa Kaeo, 2018)  

จากข้อมูลประชากรจากการทะเบียน อัตราเพ่ิม และความหนาแน่นของประชากร เป็นราย
อำเภอ พ.ศ. 2557 – 2561 ของสำนักงานสถิติจังหวัดพบว่า  ปริมาณความหนาแน่นเพ่ิมสูงขึ้น 
โดยเฉพาะอำเภออรัญญประเทศที่มีอัตราการเพ่ิมของประชากร ร้อยละ 1.16 ซึ่งสูงที่สุดในจังหวัด
สระแก้ว  
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ตาราง 4.37 ประชากรจากการทะเบียน อัตราเพิ่ม และความหนาแน่นของประชากร เป็นราย
อำเภอ พ.ศ. 2557 – 2561 
 

 
ที่มา: สำนักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561  

การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรที่ค่อนข้างสูงตลอดระยะเวลาของการมีโครงการ
พัฒนาขนาดใหญ่ ทำให้เกิดการโยกย้ายถิ่นฐาน ทั้งย้ายเข้าย้ายออกจากพ้ืนที่จำนวนใกล้เคียงกันส่งผล
โดยตรงกับการเปลี่ยนโครงสร้างประชากรในพ้ืนที่ ทั้งนี้ไม่สามารถสรุปได้ถึงแนวโน้มในอนาคต 
เนื่องจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเกิดความล่าช้า ในการก่อสร้างพร้อมทั้งเกิดการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจ จึงไม่สามารถสรุปได้ถึงผลกระทบว่าจะเกิดเป็นด้านบวกหรือลบ 

อนึ่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ก็เป็นเหมือนความหวังใหม่ในการกำหนด
เป้าหมายของผู้คนให้ดำเนินชีวิตเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่ งขึ้น  และกำลังมีบทบาทในการ
เปลี่ยนแปลงหน้าตาประชากรในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เริ่มจากกระบวนการจัดตั้ง SEZ การก่อสร้างสิ่ง
อำนวยความสะดวกตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้นำพาแรงงานที่ส่วนสำคัญในการก่อสร้างทั้ง
ส่วนที่เป็น นิคมอุตสาหกรรม ถนน และสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ แต่มีจำนวนไม่มากนัก 
ประกอบกับโครงการยังเกิดความล้าช้าในการจัดตั้ง อีกทั้งมีจำนวนผู้ลงทุนในพ้ืนที่จำนวนน้อย ส่งผล
ให้การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรยังไม่พบเห็นอย่างชัดเจน 

อย่างไรก็ดีผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลถึงทัศนะต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ต่างเห็นพ้อง
กันว่าเมื่อโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ คือปัญหา
ด้านประชากรต่างได้รับความกังวลของคนในพ้ืนที่ เพราะการเปลี่ยนโครงสร้างทางประชากร มีผลต่อ



 97 

การจัดการทรัพยากรของท้องถิ่นที่จะต้องตอบสนองได้กับทุกกลุ่มทางสังคม การวางมาตรการรองรับ
ที่ดีก็เป็นสิ่งจำเป็นในการจัดการเชิงพ้ืนที่ อีกทั้งทุกคนต่างมีมุมมองของการเตรียมพร้อมการรับมือที่
จะเกิดขึ้นต่างกันออกไป อาธิเช่น การเรียนรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการ และกฎระเบียบข้อบังคับของ
รัฐในการจัดการพื้นที่ และหาวิธีการรองรับความเสี่ยงในอนาคต 

  4.2.2.2 การจัดการด้านชุมชนและสถาบัน 
1) การก่อตัวและพัฒนาการทางการเมือง และการเปลี่ยนแปลงของประชาชนต่อ

โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

พ้ืนที่สระแก้วเป็นพ้ืนที่ของความหลากหลายทางทั้งทางสังคม วัฒนธรรม และมีการค้าขาย
ชายแดนมาเป็นระยะเวลานาน การเกิดขึ้นของโครงงานการพัฒนาขนาดใหญ่ สร้างการเปลี่ยนแปลง
ทางโครงสร้างทางการเมืองที่มีทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
หลายด้าน โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ได้รับการศึกษาจากหลาย
หน่วยงานทั้งภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเริ่มเกิดขึ้นเมื่อมีการประกาศคำสั่งพ้ืนที่ อบต.บ้านด่าน อบต.ผักขะ อบต.
ท่าข้าม เทศบาลตำบลป่าไร่ เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีหน่วยงานราชการส่วนกลาง
ประสานงานกับราชการส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินงาน กล่าวคือหน่วยงานระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น 
ทำงานร่วมกับหลาย ๆ หน่วยงานมากขึ้น เช่น รัฐบาล กรมธนารักษ์ กระทรวงมหาดไทย กองทัพบก 
กระทรวงอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) สภาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 
กรมศุลกากร กรมทางหลวงชนบท ภาคเอกชน ฯลฯ (คำสั่งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ, 2558) เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในพ้ืนที่โดยตรง นอกจากนี้ยังมีหลาย
หน่วยงานที่มีส่วนสนับสนุนการเกิดขึ้นของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเช่น กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ส่งผลโดยตรงกับ
โครงสร้างทางการเมืองการปกครองที่ต้องปรับเปลี่ยนตามภารกิจ และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไป เพราะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วเป็นการพัฒนาระยะแรกที่รัฐบาลพยายามทำให้
เกิดข้ึน โดยสังเกตจากการลงพ้ืนที่ของนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามผลการดำเนินงานหลายครั้ง อีกทั้งยัง
มีผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลติดตามงานเป็นระยะ(ราชกิจจานุเบกษา, 2558 และไทยรัฐออนไลน์, 
2560) ทำให้โครงสร้างทางการเมืองการปกครองต้องเปลี่ยนไปมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องใน
พ้ืนที่ ยกตัวอย่างเช่น การทำถนนเชื่อม บ้านหนองเอ่ียน – สตึงบท ที่ใช้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
มาทำเพราะในพ้ืนที่ดังกล่าวมีความเสี่ยงเพราะเป็นชายแดนที่มีความละเอียดอ่อนสูง จึงต้องให้
หน่วยงานทหารเป็นผู้รับผิดชอบ  
 ประการแรกการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจในการกำหนด
โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้เกิดขึ้น ทำให้ผลประโยชน์ของพ้ืนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจาก
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เดิม กล่าวคือ จากเดิมท้องถิ่นมีอำนาจทางการบริหารเป็นของตนเอง แต่เมื่อมีโครงการในพ้ืนที่อำนาจ
ทางการบริหารเป็นของท้องถิ่นแต่มีอำนาจที่ใหญ่กว่าท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในพ้ืนที่ด้วย เช่นการ
เลือกกำหนดพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม ด้วยแนวทางปกติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และผู้
มีส่วนได้เสียจากโครงการจะร่วมกันรับความความคิดเห็น เพ่ือสรุปหาข้อยุติแล้วจึงกำหนดพ้ืนที่นั้น ๆ 
เป็นพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม ถึงแม้ว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมองว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้นก็ดำเนิน
ตามขั้นตอนดังกล่าวอย่างครบถ้วน แต่สิ่งที่เด่นชัดมากเช่นกันนั่นคือ การออกคำสั่งคสช.ที่1/2558 
เพ่ือเพิกถอนพ้ืนที่ป่าสงวนให้ กรมธนารักษ์ดูแล โดยส่งให้ กนอ. ดำเนินการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม 
ณ เทศบาลตำบลป่าไร่ อันเนื่องจากเหตุผลเรื่องการเวนคืนที่ดินที่มีการติดขัดหลายๆพ้ืนที่ของ
โครงการขนาดใหญ่ของรัฐโครงการก่อน ๆ ในอดีต การใช้ ม.44 ของ คสช. เพ่ือลดระยะเวลาในการ
หาพ้ืนที่และล่นเวลาในขั้นตอนการเตรียมงานก่อสร้างให้น้อยที่สุดด้วยจุดประสงค์จะเร่งให้เกิด
โครงการโดยเร็ว ซึ่งนี่นอาจจะเป็นการลดทอนอำนาจทางการบริหารของท้องถิ่นลงไป 
 นอกจากนี้ที่การเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ก็มีผลต่อมูลค่าของพื้นก็เพ่ิม
ตามการปรับตัวสูงขึ้นตามเป้าหมายที่เพ่ิมขึ้น ทำให้ในพ้ืนที่เกิดการพัฒนามีผู้ที่มีบทบาทเพ่ิมจำนวน
มากขึ้น(ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ อบต.ท่าข้าม) ซึ่งมาจากการรวมกลุ่มทางการเมือง เช่น กลุ่มผู้ประกอบการ
ในพ้ืนที่เศรษฐกิจเดิม (ตลาดโรงเกลือ) ที่เรียกร้องถึงโอกาสในการลงทุน และมาตรการสนับสนุนของ
ภาครัฐต่อการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ในพ้ืนที่/กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ ที่เรียกร้องให้ภาครัฐจัดทำ
มาตรการการป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมให้เป็นรูปธรรมชัดเจน และสามารถแก้ไขปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และกลุ่มเกษตรกรที่เรียกร้อง ขอรับการเยียวยาจากภาครัฐกรณีโดนเวนคืน
ที่ดินเพ่ือดำเนินการก่อสร้างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากพ้ืนที่บางส่วนของจังหวัดสระแก้วเป็น
ที่ดินที่ไม่มีโฉนด จึงทำให้ประชาชนทำกินบนที่ดินที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน เมื่อเกิดการเวนคืนที่ดินจึงไม่
ตรงตามเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนด แต่เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเกิดขึ้นของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

การรวมกลุ่มเพ่ือการต่อรองทางการเมือง เกิดขึ้นหลังจากมีการประกาศพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ และมีการจัดสรรพ้ืนที่ในการรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้นมีการผูกรวมปัญหา
เข้าหลายด้าน เช่น ประการแรกกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดินที่มีความซับซ้อนกันของรัฐกับประชาชน
มาเป็นระยะเวลานาน ประการที่สองคือการจัดการที่ดินใหม่(คำสั่ง คสช. ที่ 17/2558) เพิกถอนที่ดิน
ป่าสงวน ให้อยู่ในการดูแลของ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ทำให้เกิดปัญหาซ้อนปัญหาขึ้นเรื่อง
ที่ดินทั้งกรมป่าไม้ กรมธนารักษ์ และประชาชน จึงเกิดการรวมกลุ่มเพ่ือเรียกร้องการชดเชยจาก
ประชาชน แต่เนื่องจากข้อกดหนดของรัฐบาลกำหนดให้ชดเชยแก่ผู้ที่มีเอกสารสิทธิ์ในการครอบครอง 
ภาครัฐจึงได้กำหนดมาตรการเยียวยาประชาชนที่ไร้เอกสารสิทธิ์ด้วยการเร่งมาตรการออกโฉนดที่ดิน
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ให้ประชาชนอย่างถูกต้อง และลดค่าทำเนียบบางประการเพ่ือทำให้ประชาชนมีความมั่นคงในการ
ดำรงชีพ โดยมี นายนิมิต ปัทมาคม ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินเขต 2 ได้เป็นประธานพิธีมอบโฉนดที่ดิน
ให้ประชาชนที่สำนักงานที่ดินสาขาอรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยนายประสาน แสงมณีขจร เจ้า
พนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว สาขาอรัญประเทศ นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนเข้ารับโฉนดที่ดิน
ตามที่รัฐบาลมอบให้ทุกกระทรวงดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม เพ่ือมอบเป็น “ของขวัญปีใหม่ ให้
ประชาชน” เนื่องในวันสถาปนากรมที่ดินครบ 115 ปี โดยเฉพาะในพ้ืนที่ อ.อรัญประเทศ รัฐบาล
กำหนดให้เป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ การออกโฉนดที่ดินให้กรรมสิทธิ์ที่มั่นคงถาวรเป็นปัจจัยสำคัญ
ต่อการพัฒนาพ้ืนที่ตามเป้าหมาย (กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2559) นายนิมิต
ฯ กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยมีโครงการของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน 2 โครงการ คือ ลด
ค่าใช้จ่ายในการโอนและจำนอง และการออกโฉนดที่ดินเพ่ิมมูลค่าทรัพย์สินให้ประชาชน ซึ่งในปี 
2558 ได้ออกโฉนดที่ดินให้ประชาชน 346 ราย และปี 2559 ช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา ออกโฉนดไปแล้ว
เกือบ 129 ราย (กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2559)  

 นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มทางการเมืองระดับท้องถิ่นในระยะเริ่มต้น วันที่ 6 ก.ย. ที่
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ได้มีผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ
ชาวบ้านซึ่งอยู่ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ใน 4 ตำบล ประกอบด้วย ต.ป่าไร่ ต.ท่าข้าม ต.
บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ และ ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว กว่า 300 คน ได้เดินทางมาร่วม
กันลงชื่อเพ่ือเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ หัวหน้าคสช.ใช้มาตรา 44 
ยกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการห้ามก่อสร้างอาคาร ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.
สระแก้ว และเพิกถอนเขตป่าสงวนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว พร้อมทั้งให้ออกโฉนดที่ดิน
ให้กับราษฎรที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

การมาเรียกร้องของชาวบ้านใน 4 ตำบลในครั้งนี้เพ่ือเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีใช้ ม.44 
ยกเลิกประกาศกกระทรวงมหาดไทย เรื่องการห้ามก่อสร้าง ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยต้องการ
ให้เขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษสามารถก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างได้อย่างอิสระเช่นที่ จ.เชียงใหม่ เมืองพัทยา
และมุกดาหาร อีกทั้งที่ชาวบ้านต้องการมากคือการขอให้เพิกถอนเขตป่าไม้หรือเขตป่าสงวนในพ้ืนที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว แล้วออกโฉนดให้กับราษฎร เพ่ือให้ราษฎรสามารถมีที่ดินทำกินของ
ตนเอง เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ได้ทำกินในพื้นที่มานานกว่า 40-50 ปี แล้ว ทั้งนี้ชาวบ้านได้มาร่วม
กันลงชื่อพร้อมเอกสาร จากนั้นจะรวบรวมส่งให้กับนายกรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาช่วยเหลือต่อไป
(ผู้จัดการออนไลน์, 2560) 
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โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษก่อตัวขึ้นด้วยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายส่วน ซึ่งมีตัวแสดง
ทางการเมืองหลายคน ทั้งแต่ระดับรัฐบาลส่วนกลาง เช่น คสช. รัฐบาล เป็นผู้กำหนดพ้ืนที่ของการ
พัฒนา ถัดมาคือภาคส่วนที่มีส่วนในการผลักดันการเกิดขึ้นของโครงการ เริ่มจาก องค์กรปกครองส้วน
ท้องถิ่น ระดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล เทศบาลตำบล รวมถึงองค์กรที่บูรณาการร่วมกัน เช่น กองทัพ 
กรมการขนส่งทางบก ทางหลวงชนบท กรมศุลกากร การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
หอการค้าไทย และกระทรวง ทบวง กรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวนมาก ทำให้ตัวแสดงทางการเมืองมี
จำนวนมากต่อโครงการ รวมถึงภาคส่วนที่ส่วนในการตรวจสอบโครงการองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร 
และตัวแทนจากหน่วยงานด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ต่างออกมาเป็นกระบอกเสียงให้กับโครงการทุก
แง่มุม พร้อมทั้งมีการนำข้อมูลทางสถิติมาใช้เพ่ือการประกอบการเรียกร้องผลประโยชน์ของผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ 
 ด้านความรู้สึกประชาชนต่างเห็นด้วยกับการมีโครงการขนาดใหญ่เข้ามาในพ้ืนที่ เพราะนั่น
หมายถึงโอกาสของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความอยู่ดีกินดีมากกว่าอดีต แต่สิ่งเป็นกังวล
นั่นคือโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้นจะสร้างผลลบด้านไหนบ้างให้กับชีวิต เพราะเนื่องมาจาก
การได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ครบถ้วนเพียงพอที่จะทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น และอีกท้ังยังขาดแนว
ทางการป้องกันที่ดีต่อโครงการพัฒนาจากผู้ดำเนินโครงการ ความรู้สึกของประชาชนจึงเกิดขึ้นคล้าย
กับ ยินดีเมื่อมีโครงการแต่หลังจากมีเกิดความไม่มั่นใจต่อสิ่งที่จะตามมาของโครงการเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ  
 สิ่งที่เกิดปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการสื่อสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ยังไม่ทั่วถึงจึงไม่เกิด
การรับรู้ถึงโครงการอย่างเพียงพอ โดยประชาชนในพ้ืนที่ทราบแต่เป็นเพียงโครงการที่มีการจัดสรรการ
ใช้สอยพ้ืนที่ เพ่ือการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจของภาคเอกชน แต่ไม่ทราบถึงกระบวนการ
ที่มาของโครงการแต่อย่างใด 

 การเปลี่ยนแปลงทางด้านธุรกิจ และการประกอบอาชีพของประชาชนยังคงเกิดการเปลียน
แปลงไม่มาก อันเนื่องมาจากโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ยังเกิดการล่าช้าในกระบวนการก่อสร้าง 
และการลงทุนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ อันเนื่องมาจากปัจจัยด้านการแข่งขันของพ้ืนที่ และ
บทบาทของโครงการยังไม่มีความโดดเด่นมากพอที่จะดึงดูด เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจอ่ืน ๆ ของประเทศ สิ่งที่ควรคำนึงคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยังไม่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ จาก
ข้อมูลสถิติพบว่า แรงงานส่วนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา แสดงถึงภาวการณ์แข่งขันที่ยังเน้น
การใช้แรงงานเข้มข้น มากกว่าการพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีทักษะ อันจะสร้างโอกาสในการทำงานที่ดีให้กับ
ประชาชน 
 ผู้เขียนตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งที่ควรนำมาเป็นประเด็นในการแก้ไขจุดอ่อนของพ้ืนที่คือ การ
ออกแบบเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้สอดรับกับบริบทของพ้ืนที่ อีกทั้งต้องดึงศักยภาพที่แท้จริงของพ้ืนที่
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ออกมา พร้อมทั้งพัฒนาให้เกิดเป็นรูปธรรม สามารถเปรียบเทียบปัจจุบันว่าเกิดการเตรียมพร้อมให้กับ
พ้ืนที่ แต่สิ่งที่ขาดหายไปคือการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในการรองรับการพัฒนา สิ่งที่อาจจะ
สร้างปัญหาต่อโครงการในระยะยาวนั่นคือ ความชัดเจนด้านมาตรการของคนในพ้ืนที่ ที่ไม่มีหลักประกันใน
การประกอบอาชีพที่ชัดเจน จึงอาจจะก่อให้เกิดการสะดุดของโครงการขึ้นได้ 
 การจัดการด้านสถาบันยังมีปัญหาที่พบเจอนั่นคือการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านอำนวย
ความสะดวกเรื่องบริการข้อมูล ที่พบว่าการทำงานเป็นการทำงานแบบแยกส่วน และมีปัญหาด้ านการ
จัดการข้อมูลที่ดี โดยโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจัดตั้งขึ้น โดยมีศูนย์ One Stop Service (OSS) 
ระดับจังหวัดที่เป็นการบูรณาการณ์ด้านข้อมูล แต่สิ่งที่เป็นจริง ข้ำจำกัดของ OSS ไม่สามารถตอบสนอง
ด้านข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ข้อมูลยังอยู่แยกส่วนกัน OSS จึงเป็นหน่วยงานที่ส่งต่อความ
ต้องการไปสู่ แหล่งข้อมูลอ่ืน แต่ไม่ได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นไว้ อย่างที่ควรจะเป็น 

  4.2.2.3. ความขัดแย้งระหว่างระหว่างคนท้องถิ่นและคนเข้ามาใหม่ 
  1)  โอกาสในการประกอบอาชีพ และการเปลี่ยนแปลงธุรกิจการค้าในชุมชน 

 การพัฒนาพ้ืนที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐส่วนกลาง เดิมพ้ืนที่จังหวัดสระแก้วมี
ประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  แต่เมื่อพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมหรือ
ลักษณะของการประกอบกิจกรรมของผู้มีงานทำในเชิงเศรษฐกิจ พบว่า ผู้ทำงานส่วนใหญ่ทำงานนอก
ภาคเกษตรกรรมร้อยละ 64.7 (ชายร้อยละ 52.06 หญิงร้อยละ 48.0) และทำงานในภาคเกษตรกรรม
ร้อยละ 35.30 (ชายร้อยละ 38.1 หญิงร้อยละ 31.4) โดยผู้ที่ทำงานนอกภาคเกษตรกรรม ส่วนใหญ่
ทำงานในสาขาการขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ร้อยละ 20.6 
รองลงมาคือ สาขาการผลิต ร้อยละ 11.9 สาขาการก่อสร้าง ร้อยละ 7.0 สาขาที่พักแรมและบริการด้าน
อาหาร ร้อยละ 5.9 สาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ ร้อยละ 
5.8 ที่เหลือกระจายอยู่ในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ (สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว, 2561)  
 จากข้อมูลพบว่าภาคส่วนที่มีแรงงานจำนวนมากอยู่นอกภาคเกษตรกรรม เพราะแรงงานส่วน
ใหญ่ยึดอาชีพในภาคส่วนของการค้าขายมากกว่าส่วนอ่ืน ๆ การเพ่ิมจำนวนธุรกิจภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่
จึงสร้างการเปลี่ยนแปลงแรงจูงใจแรงงานในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ ทั้งนี้สิ่งที่จะกำหนดหน้าตาของแรงงาน
ขึ้นอยู่กับค่าตอบแทน สวัสดิการ และมาตรการส่งเสริมแรงงานของแต่ลบะอุตสาหกรรรม  
 แต่สิ่งที่จะทำให้เกิดปัญหานั่นคือ ความต้องการแรงงานจะเพ่ิมจำนวนมากยิ่งขึ้นหลายเท่าตัว 
ส่งผลต่อปัจจัยการดึงดูดแรงงานจากอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ที่จะเกิดการแข่งขันอย่างมาก ประกอบกับปัจจัย
ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่จะรอบครอบมากขึ้น เพราะกัมพูชามีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่
สร้างเสร็จแล้ว แต่ด้วยการลงทุนที่ยังไม่มากพอ ประกอบกับอัตราค่าตอบแทนของแรงงานฝั่งกัมพูชาที่
น้อยกว่าฝั่งไทย ทำให้แรงจูงใจฝั่งไทยย่อมมีมากกว่า นั่นเท่ากับว่าการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งไทยและกัมพูชา
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ยังเป็นเหมือนการแข่งขันมากกว่าการเอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยดูจากอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งไทย
และกัมพูชา มีความเหมือนกัน จึงสร้างสภาวการณ์แข่งขันมากกว่าร่วมมือ 
 อีกประเด็นที่ไม่ควรมองข้ามคือ มาตรการส่งเสริมการลงทุนภาครัฐที่รับผิดชอบโดย BOI ที่มี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ที่กำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ไม่มีความแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่  
กล่าวคือมีการกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เหมือนกับพ้ืนที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอ่ืน ๆ ของ
ประเทศ จึงเกิดการแข่งขันกันเองภายในประเทศ โดยเฉพาะ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แผน
ยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ที่ต่อยอดความสำเร็จมาจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC ซึ่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วมีพ้ืนที่ที่ใกล้กับ EEC อย่างมาก 
แต่จุดเด่นด้านมาตรการส่งเสริมจากภาครัฐยังเหมือนกันกับหลายในพ้ืนที่ที่กำหนดให้เป็นที่ตั้งของ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศ จึงทำให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วยังไม่โดยเด่นมาก
พอเมื่อเปรียบเทียบกับ EEC อีกทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานยังพร้อมมากกว่าจังหวัดสระแก้ว โอกาสในการ
ประกอบอาชีพของประชาชนยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน และเกิดการล่าช้าจากมาตรการส่งเสริม EEC ที่ถูก
กระตุ้นมากกว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอ่ืน ๆ ของประเทศ สิ่งที่เริ่มมีการเห็นชัดเจนคือการลงทุนเพ่ือ
รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีจำนวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการคาดการณ์ก่อนเริ่มดำเนินการ
ก่อสร้าง ซึ่งมีส่วนกำหนดโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน(ผู้ให้ข้อมูลสำคัญสำนักงานจังหวัด
สระแก้ว, 2562) 
 ด้านการประกอบอาชีพใหม่ ๆ ในชุมชนความคิดเห็นผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ รวมถึงประชาชน
มองว่าการพัมนาต่อให้ช้าหรือเร็วนั่นคือโอกาสของประชาชนในการประกอบอาชีพใหม่ๆ เพราะการสร้าง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้น เป็นการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการลงทุนของเอกชน ทำให้เกิด
การตัดถนน การสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ ด้วยการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานนี่เองจึง
สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของชุมชน เช่นพ้ืนที่ภายในนิคมอุตสาหกรรรม เทศบาลตำบลป่าไร่มีการ
จัดสรรพ้ืนที่ส่วนหนึ่งให้เป็น “ตลาดประชารัฐ” ที่เป็นที่ขายของของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นพืชผลทาง
การเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร รวมถึงการเพ่ิมอาชีพค้าขายของชุมชนอันเนื่องมาจากมี
ถนนตัดผ่าน การเปลี่ยนแปลงทางด้านธุรกิจ และการประกอบอาชีพของประชาชนยังคงเกิดการเปลียน
แปลงไม่มาก อันเนื่องมาจากโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ยังเกิดการล่าช้าในกระบวนการก่อสร้าง 
และการลงทุนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  
  2) องค์กรภายนอกท้องถิ่น และชนชั้นในสังคม 
 เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างชัดนั่นคือ การแบ่งชนชั้นทางสังคมขึ้นใหม่ อันจะเป็นการเข้า
มามีบทบาทในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งจากในและนอกพ้ืนที่ จากข้อมูลสัมภาษณ์
พบว่ามีผู้มีส่วนผลักดันนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เข้ามาเป็นนายทุนเองในพ้ืนที่โครงการ และพบ
นายทุนจากนอกพ้ืนที่นำแรงงานนอกพ้ืนที่เข้ามาทำงานในพ้ืนที่ จึงสร้างความไม่พอใจให้กับผู้นำชุมชน
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ระดับท้องถิ่น กล่าวคือการพัมนาเริ่มมีผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ที่อยู่นอกเหนือคนในพื้นที่ระยะแรก จึงเกิด
ความไม่พอใจขึ้นในพื้นที่ ทั้งความพึงพอใจต่อโครงการ และนายทุนที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในพ้ืนที่ เช่นจาก
เดิมการดำเนินธุรกิจภายในท้องถิ่นเกิดจากคนในท้องถิ่นส่วนใหญ่ และคนภายนอกเป็นส่วนน้อย แต่เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ มีการเพ่ิมขึ้นของผู้ลงทุนจากภายนอกพ้ืนที่เข้ามามี
บทบาทในการทำธุรกิจเทียบเท่ากับคนในพ้ืนที่ อีกทั้งคนในพ้ืนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีดำเนินธุรกิจ
ตัวเองให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ตลาดโรงเกลือเป็นที่ตั้งตลาดขายส่งที่มีขนาดใหญ่ 
หลังจากเกิดตัวแปรทั้งภายนอกนั่นคือนโยบายของรัฐบาล และภายในนั่นคือนายทุนส่วนใหญ่ให้ความ
สนใจธุรกิจอ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้นทำให้เจ้าของแผงขายในตลาดโรงเกลือเกิดการเปลี่ยนมือในการบริหาร ทำให้
โครงสร้างทางเศรษฐกิจมีผู้ลงทุนที่หลากหลายเพ่ิมขึ้นกว่าเดิม 
 สิ่งที่ชนชั้นในสังคมที่เกิดขึ้นใหม่ คือการเป็นกระบอกเสียงให้เกิดการจัดสรรผลประโยชน์ขึ้น
ใหม่ จากเดิมที่มีการประกาศการใช้สอยพ้ืนที่โดยกระทรวงมหาดไทย ที่มีคณะทำงานก่อนที่จะมีการ
ประกาศพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเข้ามาส่วนเกี่ยวข้อง แต่เมื่อมีการประกาศ
ผังเมืองใหม่ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 จึงเกิดการเคลื่อนไหวของกลุ่มผลประโยชน์ ที่มีชนชั้นทาง
สังคมเป็นตัวจำแนกวิธีการเคลื่อนไหว โดยการเคลื่อนไหวระยะแรกเพ่ือการเปลี่ยนแปลงการใช้สอย
ประโยชน์จากพ้ืนที่ เพ่ือให้พื้นที่ที่ตนเป็นเจ้าของสามารถจัดตั้งได้มากกว่าที่ผังเมืองกำหนด (โดยจะอธิบาย
อย่างละเอียดในหัวข้อที่ 5)  

  4.2.2.4 ผลกระทบต่อปัจเจกบุคคลและครอบครัว 
1) การเข้าถึงการรักษาพยาบาล 

 ระบบการรักษาพยาบาลยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับการ
เปลี่ยนแปลงด้านอ่ืน ๆ ด้วยข้อมูลทางด้านสถิติระบุว่าประชากรต่อหมอของจังหวัดสระแก้วอยู่ที่ 
8,000 : 1 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานทางสาธารณสุขของประเทศ เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ มีการกำหนดมาตรฐานทางสุขภาพประชาชนที่จะเพ่ิมจำนวนแพทย์ และบุคลากร
ทางด้านสาธารณสุขให้สอดคล้องกับจำนวนประชากร (สำนักงานจังหวัดสระแก้ว, 2561) 

สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือ ระบบการเฝ้าระวังโรคที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการด้านสาธารณสุข 
ด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือแยกตัวบุคคลให้กับแรงงานต่างด้าว ที่เข้ามาทำงานในพ้ืนที่แต่ไม่มีสิทธิ์ใน
การรักษาพยาบาล จึงใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือเพ่ือการคัดกรองที่แม่นยำ เนื่องจากตามระบบปกติ
ของไทยใช้เลขประจำตัวประชาชนในการคัดกรอง โดย รพ.สต. เขตพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เป็นพื้นที่นำร่อง อันประกอบด้วย อ.วัฒนานคร และอ.อรัญประเทศ ซึ่งหน่วยงานราชการส่วนกลางมี
การเตรียมความพร้อมบุคคลากรด้านอุตสาหกรรมและความความปลอดภัย เพ่ือรองรับการเป็นเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
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เรื่องการเพ่ิมบุคลากรสายสาธารณสุข ยังไม่มีการเพ่ิมจำนวนในส่วนของ รพ.สต. แต่บทบาท
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่มีเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ในเขตพ้ืนที่สระแก้วทั้งสองอำเภอมีปัญหาทางด้านขยะที่เป็น
ปัญหาเดิมในพ้ืนที่ ที่ไม่มีการจัดการขยะอย่างมีมาตรฐาน ทำให้เกิดความเดือดร้อนกับชุมชนโดยรอบ 
ด้วยผลกระทบดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลกับเจ้าหน้าที่ เพราะด้วยปริมาณขยะที่มากอาจจะส่งผล
กระทบที่ร้ายแรงขึ้นในอนาคต และอาจจะหนักข้ึนในอนาคตเพราะพ้ืนที่ดังกล่าวถูกประกาศผ่อนปลน
เป็นพ้ืนที่ที่สามารถตั้งโรงงานอุตสาหกรรมได้ แต่ด้วยบริบทพ้ืนที่มีชุมชนค่อนข้างเยอะ ทำให้โรงงาน
ต่าง ๆ ไม่สามารถตั้งได้ในพื้นที่ผักขะ การเปลี่ยนแปลงด้านพันธกิจของหน่วยงาน กล่าวคือมีภาระงาน
เพ่ิมขึ้น ทำให้เกิดการจัดสรรเวลาของการทำงานใหม่ เพ่ือทำงานที่เยอะให้ครบตามภาระงาน แต่งาน
เดิมก็จะถูกแบ่งเวลาไป เพราะบุคคลากรของหน่วยงานมีเท่าเดิม 

สิ่งที่มองถึงอนาคตไว้คือ การขยายตัวของเมือง และมีการเปลี่ยนผ่านมือของที่ดินในอนาคต 
และอาจจะทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปบ้าง แต่เชื่อว่าเปลี่ยนไปไม่มาก เพราะการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ยังไม่
มากพอ หรือไม่ชัดเจนเพียงพอทำให้เราความเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัด 

การเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่เป็นการเปลี่ยนแปลงจากหน่วยงานส่วนกลาง ไร่ลำดับจากกระทรวง 
เขตสาธารณสุข จังหวัด และอำเภอ ตามลำดับ แต่จุดบอดคือจุดที่เล็กที่สุดของหน่วยงานรัฐคือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับเทศบาล และตำบลขึ้นตรงกับกระทรวงมหาดไทย ทำให้เกิดความ
ซ้ำซ้อนกันของหน่วยงานรัฐ ในส่วนของการจัดการด้านข้อมูลของภาครัฐมีการจัดอบรมตามหลักสูตร
ที่สาธารณสุขเองมีการออกแบบบทเรียนเพ่ือให้เหมาะสมกับพันธกิจของพ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลงไป  

2) การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา 
ด้านการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายช่วงการผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีนโยบาย
ทั้งหมดที่ขับเคลื่อนเป็นนโยบายของส่วนกลาง กล่าวคือมาจาก สพฐ. โดยมีผู้ปฏิบัติเป็นหน่วยงานที่
อยู่ภายใต้กำกับของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งยังมีการส่งเสริมเนื้อหาด้านเศรษฐศาสตร์ 
และเศรษฐกิจเข้ากับเนื้อหาการเรียนขั้นพ้ืนฐานเพ่ือปูพ้ืนฐานให้นักเรียนได้ทราบถึงความสำคัญของ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน ซึ่งมีโรงเรียนที่นำร่องในการใส่เนื้อหาของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษลงไป โดยมีหน่วยงานที่ช่วยเหลือทางด้านเนื้อหาจากกทาง สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบอบรมให้ครูในพ้ืนที่  (ผู้ให้ข้อมูลสำคัญด้าน
การศึกษา, 2562) 

นอกจากนี้งานด้านการศึกษาที่เน้นการส่งเสริมทางด้านภาษากัมพูชาผ่าน “โครงการสาน
สัมพันธ์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม” ระหว่าง สพป. สระแก้ว เขต 2 กับ จังหวัดบันทายมี
ชัย หรือ บ็อนเตียย์เมียนเจ็ย เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศกัมพูชา ทำ MOU ร่วมกันเพ่ือแลกเปลี่ยน
ภาษา และวัฒนธรรมร่วมกัน โดยการทำกิจกรรมร่วมกันของครูทั้งสองประเทศ ซึ่งมีจำนวน 60 คน 
ฝ่านละ 30 คน โดยการจับคู่เพ่ือแลกเปลี่ยนภาษากันอันมีภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร 
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นำมาสู่การขยายผลในชั้นเรียนของทั้งสองฝ่าย ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีโครงการมีโรงเรียนเพียงบางแห่ง
เท่านั้นที่มีการจัดการเรียนการสอนภาษากัมพูชา ตามความถนัดของครูผู้สอน  สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่าง
ชัดเจนคือโครงการดังกล่าวเป็นการผลิตแบบฝึกหัด เพ่ือสร้างความเข้าใจในภาษาที่ครูของทั้งสอง
ประเทศมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม  
 สิ่งที่ทำให้การผลักดันด้านภาษาจำเป็นคือ ปริมาณของนักเรียนกัมพูชาที่มาเรียนในไทยมี
จำนวนเพ่ิมมากขึ้น คิดเป็น 13% ของนักเรียนทั้งหมดในสังกัด หรือประมาณ 1,300 – 1,500 คน 
โดยมีสวัสดิการที่เหมือนกับเด็กไทยคือไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเรียน แบ่งเป็น 2 ประเภท กล่าวคือแบบ
ค้างคืน และแบบไปกลับคิดเป็นครึ่งหนึ่งของจำนวนนักเรียนกัมพูชาทั้งหมด ด้วยความสะดวกสบายใน
การไปมาหาสู่กัน การข้ามชายแดนจึงเป็นเรื่องปกติของคนในชายแดน 
 ตัวบ่งชี้ถึงการชะงักของโครงการสามารถสังเกตได้จากการให้ความสำคัญของหน่วยงานต่าง 
ๆ ของทางราชการมีการทำงานตามเดิม และยังมองว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ยังคงเป็นประเด็น
รองสวนทางกับน้ำหนักของฝั่งรัฐบาลที่นำเสนอจะให้เป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของรัฐบาล ด้วยความ
เพียบพร้อมของ EEC ทำให้ความสนใจของภาครัฐสนใจ EEC มากกว่า เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 
10 จังหวัด เนื่องจากข้อกฎหมายที่ไม่ได้เอ้ือให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจนั้นเกิดขึ้นได้จริง และในเวลา
อันใกล้นี้ เนื่องจากข้อจำกัดของนิคมอุตสาหกรรมป่าไร่ เนื้อที่ประมาณ 600 ไร่ นั้นต้องเช่า อันสร้าง
ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจของนักลงทุน จึงทำให้การลงทุนมีการตั้งกระจายรอบ ๆ เขตพ้ืนที่พัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ แทนการสร้างในบริเวณที่การนิคมรับผิดชอบ ทำให้หน่วยงานในพ้ืนที่ก็ยังดำเนินการ
เช่นเดิม ไม่ได้เน้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมากนัก  
 การส่งเสริมโรงเรียนที่นำร่องในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยส่งเสริมด้านงบประมาณให้กับ
โรงเรียนที่ถูกคัดเลือก อีกทั้งยังมีการฝึกอาชีพให้กับนักเรียน ซึ่งออกแบบให้เป็นฐานการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนทั้งหมด 10 ฐานการเรียนรู้ มีเป้าหมายเพ่ือการสนับสนุนการสร้างอาชีพให้กับนักเรียน เป็น
เพี ยงช่ วยทำให้ นั ก เรียนสามารถเพ่ิมทั กษะในการดำเนินชี วิต เพ่ิ มมากขึ้น  โดยมีการดึ ง
สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ เข้าร่วมด้วย เช่นวิทยาลัยเทคนิค  ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านอาชีพเฉพาะ
ด้าน มาช่วยสอนให้กับนักเรียน 
 4.2.2.5. ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน 
  1) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน 
 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานมีโครงการถนน ด่านศุลกากร การคมนาคมระบบราง ระบบ
ไฟฟ้า ด้านโทรศัพท์ ด้านประปา ที่ครอบคลุมพ้ืนที่โครงการ นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่าง
มาก  

เนื่องจากโครงสร้างพ้ืนฐานของพ้ืนที่เป็นสิ่งที่สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน เช่น
ความคิดเห็นของชาวบ้านมองว่า การมาตั้งของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นำการพัฒนา
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โครงสร้างพ้ืนฐานซึ่งเป็นความต้องการของประชาชนอย่างมากอยู่แล้ว แต่ด้วยความล่าช้าด้าน
งบประมาณ ทำให้พ้ืนที่ชายแดนไม่มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมาเป็นระยะเวลานาน สิ่งที่
เปลี่ยนไปนั่นคือการเปลี่ยนแปลงด้านการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันที่สะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะมี
โครงการตัดถนนขึ้นมาหลายสาย เช่น ถนนเลี่ยงเมืองหมายเลขที่ 33 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จได้ทำให้ 
การเดินทางของประชาชนดีขึ้น ความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชนในพ้ืนที่ ต่างมองนั่นคือโอกาส
การมชีีวิตที่ดีขึ้น กล่าวคือการมีน้ำใช้ที่ดี การมีถนนที่ดี การมีความเจริญทางด้านปัจจัยพ้ืนฐานที่ดี คือ
ความใฝ่ฝันของประชาชนทุกกลุ่ม ที่เห็นตรงกันว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้นำความสะดวกสบาย
มาให้ 

แต่มีบางจุดที่ทำให้ประชาชนในพ้ืนที่กังวล นั่นคือการก่อสร้างทางเชื่อมจุดผ่านแดนบ้าน
หนองเอ่ียน-สตึงบท ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และเปิดทำการแล้วโดยมีนายกรัฐมนตรีของทั้งสอง
ประเทศเป็นประธาน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ซึ่งดำเนินการก่อสร้างโดยกองทัพบก และทาง
หลวงชนบท(ประชาชาติธุรกิจ, 2562)  โดยสิ่งที่เป็นที่น่ากังวลคือถนนเส้นดังกล่าวเกิดจากการตัดผ่าน
ทุ่งนา และพ้ืนที่ชุมชนบางส่วน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ กล่าวคือ การ
เปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำ ทางไหลของน้ำ อันจะส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชาชนในระยะยาว 

รวมทั้งความกังวลด้านมลพิษทางเสียง ฝุ่น ปริมาณขยะ และปริมาณรถในอนาคต เพราะ
พ้ืนที่บ้านหนองเอ่ียน มีการก่อสร้างคลังสินค้า และจุดพักรถบรรทุกขนาดใหญ่ อันมีผลต่อประชาชน
ในพ้ืนที่อย่างมาก แต่เนื่องด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ยังไม่ได้ดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ ผลด้าน
ลบจากโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่ชัดเจน 

มุมมองด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของผู้นำท้องถิ่นส่วนหนึ่งมองว่า มีโครงการบางโครงการที่ไม่ได้
มีความจำเป็นต่อพ้ืนที่การพัฒนา เช่น โครงการก่อสร้างต่างระดับบนถนนสายแยกทางหลวง 33 ด่าน
บ้านคลองลึก ระยะทาง 0.560 กิโลเมตร ปีงบประมาณ 2559 – 2561 งบประมาณ 329.855 ล้าน
บาท (ท่ีรับผิดชอบโดยกรมทางหลวงชนบท) ที่ความคิดเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลมองว่า ไม่มี
ความจำเป็นในการสร้าง และมีเพียงถนนที่ตัดผ่านเลี่ยงเมืองก็เพียงพอแล้วในการลดความแออัดของ
ด่านถาวรคลองลึก โดยพูดเพ่ิมเติมว่าด้วยมูลค่าการก่อสร้างที่จำนวนมาก 

2) การครอบครองที่ดินและการใช้สอยที่ดิน  
การใช้สอยที่ดินต้องทำการแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ที่ดินที่อยู่ในการดูแลของภาครัฐ และ

การครอบครองของประชาชน การครอบครองพ้ืนที่ของภาครัฐเริ่มจากประกาศของ คสช.ที่ 17/2558 
ที่ประกาศพ้ืนที่ตั้งของโครงการโดยการโอนย้ายพ้ืนที่ของหน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ เข้ามาอยู่ในกำกับดูแล
ของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และดำเนินการให้รัฐวิสาหกิจเข้ามาดำเนินงาน โดยมี การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม โดยแบ่งเป็นพ้ืนที่ตั้ง
ของ นิคมอุตสาหกรรม เขตที่อยู่อาศัย เขตสนับสนุนอุตสาหกรรม ปั้มน้ำมัน ศูนย์กระจายสินค้า ด่าน
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ถาวร และพ้ืนที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมนอกนิคมอุตสาหกรรม(พานิชยกรรมและการค้าชายแดน) โดย
มีหน่วนงานจำนวนมากเข้ามาจัดการกับพ้ืนที่ 

เมื่อผลประโยชน์ของพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นจึงพบการเปลี่ยนแปลงผู้ถือคลองที่ดินในพ้ืนที่จำนวนมาก 
จากการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นั้นยังสร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาของที่ดิน ซึ่งทำให้
เกิดการซื้อที่ดินเพ่ือการเกร็งกำไร และการลงทุนเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางการเมืองเรื่องผลประโยชน์ ซึ่งในพ้ืนที่พบว่ามีความพยายามเคลื่อนไหวของกลุ่ม
ผลประโยชน์ในพ้ืนที่เพ่ือการเปลี่ยนผังเมืองที่กระทรวงมหาดไทยในการจัดสรรการใช้สอยพ้ืนที่ให้
สอดคล้องกับบริบทของโครงการการพัฒนา เพราะราคาของที่ดินขึ้นลงตามความสำคัญของผังเมือง 
เช่น พ้ืนที่ที่สามารถตั้งโรงงาน จะแพงมากกว่าพ้ืนที่ที่ไม่สามารถตั้งโรงงานได้ ทำให้ตัวแสดงทาง
การเมืองมีความหลากหลายก่อนการมีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยราคาที่ดินจากเดิมประมาณ 3 -
4 หมื่นบาทต่อไร่ เมื่อมีโครงการเกิดการปรับตัวขึ้นไปถึง 1 ล้านบาทต่อไร่ 

มีการตั้งข้อสังเกตว่าการเลือกสระแก้วเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 จังหวัดแรกนั้น 
มีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ และอาจรวมถึงปัจจัยทางด้านการเมืองด้วย สามารถอธิบายได้ว่า รัฐบาล 
คสช. ในปัจจุบันที่มีสมยานามว่าเป็น “บูรพาพยัคฆ์” ที่เป็นที่เติบโตของผู้มีอำนาจในปัจจุบัน อันจะ
สามารถสร้างความเข้าใจในพ้ืนที่ในเวลาอันสั้น ประกอบกับเป็นพ้ืนที่ชายแดนที่มีทหารเป็นเจ้าของ
ที่ดินการเวนคืนที่ดินก็จะสามารถทำได้ง่ายเช่นกัน ข้อเท็จจริงดังกล่าวมีน้ำหนักพอสมควร เนื่องจาก
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่มีการเวนคืนนั้นเป็นที่ทหาร และมีพ้ืนที่ของประชาชนที่ถูกเวนคืนจำนวนไม่มาก การ
ที่รัฐบาลจะผลักดันให้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว เกิดขึ้นเป็นอันดับแรกก็จะมีความ
เป็นไปได้สูง เมื่อเปรียบเทียบกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอ่ืน ๆ อีกประการคือ ความได้เปรียบด้าน
ภูมิประเทศที่เป็นพ้ืนดินติดต่อกัน และมีการข้ามแดนไปมาหาสู่กันเป็นเรื่องปกติ การขัดแย้งทางชาติ
พันธ์จะมีโอกาสเกิดข้ึนได้น้อยเพราะความใกล้ชิดด้วยวิถีชีวิตของคนท้ังสองฝั่ง 
 สิ่งที่ เปลี่ยนแปลงมากก็คือผังเมือง มีการตัดถนนเพ่ิมขึ้นหลายสาย มีการก่อสร้างด่าน
ศุลกากร และด่านผ่านแดนถาวร เพ่ือรองรับการพัฒนาของทั้งไทย และกัมพูชา ทั้งนิคมอุตสาหกรรม
โอเนียง และทางรถไฟความเร็วสูงของทางฝั่งกัมพูชาที่จ่ออยู่ ชายแดนแล้ว ทำให้วิถีชีวิตเริ่ม
เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงอยู่ในขั้นเริ่มต้น เนื่องจากถนนหลายสายยังไม่เสร็จ จึงทำให้พบเห็น
เพียงบางส่วนเท่านั้น  

สิ่งที่เป็นปัญหาที่สะท้อนจากผู้ดำเนินนโยบายโดยตรงมองว่า การพัฒนายังติดกับดักด้าน
กฎหมาย ที่ยังไม่สอดคล้องกับ บริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่นกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ที่กำหนดความสูงและขนาดของสิ่งปลูกสร้างไว้ กลับไม่สอดคล้องกับทิศทางการใช้ที่ดินของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงกฎหมายผังเมืองที่จัดทำเฉพาะเขตพัมนาเศรษฐกิจพิเศษอันจะนำมาสู่
ปัญหาด้านความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ในหลายประเด็น เช่น ปัญหาด้านการจัดการที่ทับซ้อน
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ระหว่างผังเมืองรวมแบบเดิม กับผังเมืองที่ประกาศขึ้นใหม่ ทำงานแยกส่วนกัน อันจะสร้างความ
สับสนให้กับประชาน และผู้นำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ถึงการชะงักของโครงการสามารถสังเกตได้จากการให้ความสำคัญของหน่วยงานต่ าง 
ๆ ของทางราชการมีการทำงานตามเดิม และยังมองว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ยังคงเป็นประเด็น
รองสวนทางกับน้ำหนักของฝั่งรัฐบาลที่นำเสนอจะให้เป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของรัฐบาล ด้วยความ
เพียบพร้อมของ EEC ทำให้ความสนใจของภาครัฐสนใจ EEC มากกว่า เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 
10 จังหวัด เนื่องจากข้อกฎหมายที่ไม่ได้เอ้ือให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจนั้นเกิดขึ้นได้จริง และในเวลา
อันใกล้นี้ เนื่องจากข้อจำกัดของนิคมอุตสาหกรรมป่าไร่ เนื้อที่ประมาณ 600 ไร่ นั้นต้องเช่า อันสร้าง
ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจของนักลงทุน จึงทำให้การลงทุนมีการตั้งกระจายรอบ ๆ เขตพ้ืนที่พัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ แทนการสร้างในบริเวณที่การนิคมรับผิดชอบ ทำให้หน่วยงานในพ้ืนที่ก็ยังดำเนินการ
เช่นเดิม ไม่ได้เน้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมากนัก 

สามารถตั้งข้อสังเกตว่า นี่เป็นสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของพ้ืนที่ ที่ยังไม่สามารถจัดการพ้ืนที่อย่างมร
ประสิทธิภาพ ด้วยภาพรวมที่มีการใช้สอยพ้ืนที่อย่างกระจัดกระจายจะนำความวุ่นวายด้านการจัดการ
ของพ้ืนที่มาในอนาคต ซึ่งส่งผลต่อการควบคุมและจำกัดผลกระทบจากการพัฒนาก็จะทำได้ยากมาก
ยิ่งขึ้น 

ผลกระทบทางด้านสังคมเกิดขึ้นชัดเจนในส่วนของการใช้ชีวิตของประชาชน ไม่ว่าจะเป็น
ความรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพแวดล้อม ที่ส่งผลให้ประชาชนต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการดำรงชีวิตในช่วงแรกของการดำเนินการก่อสร้างของโครงการ ความสะดวกสบายที่
เกิดขึ้นอันสามารถสัมผัสได้ชัดเจน และเกิดการตั้งคำถามต่อมาจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่นั้น
ชุมชนในพ้ืนที่จะได้รับผลประโยชน์มากเพียงใด 

 
4.2.2 ผลกระทบทางวัฒนธรรม  

 ผลกระทบทางด้านวัฒนธรรมเกิดจาก การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของสังคมและของ
พ้ืนที่ เมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น วัฒนธรรมที่เป็นส่วนประกอบหนึ่งของสังคมก็ต้องเกิดการปรับตัว
ตามการเปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถแบ่งจำแนกดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ
ขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ได้ดังนี้ 

       4.2.2.1. วิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลง  
         การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้สองประการ คือเกิดจากมนุษย์เปลี่ยนแปลงตนเอง 
และสภาพแวดล้อมทำให้เปลี่ยน ซึ่งการเปลี่ยนแบบหลังสามารถสังเกตและพบได้ง่ายมากกว่า เพราะ
การเปลี่ยนแปลงของมนุษย์มักจะเกิดจากสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยหลัก  
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 จากเดิมสระแก้วเป็นพ้ืนที่ชายแดน ที่ยึดอาชีพทำการเกษตรเป็นหลัก และต่อมามีการค้าขาย
ชายแดนที่เพ่ิมขึ้นจึงทำให้คนทั้งในและนอกพ้ืนที่ต่างเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากพ้ืนที่ เมื่อพ้ืนที่
ชายแดนสระแก้วเกิดการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้น ทำให้วิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไป 
ประการแรกเปลี่ยนแปลงไปเพราะมีความสะดวกสบายมากขึ้น เนื่องจากอดีตพ้ืนที่ชายแดนเป็นพ้ืนที่
ที่ถูกละเลยในการพัฒนามาเป็นระยะเวลานาน ทำให้งบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใน
พ้ืนที่มีไม่มากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับหลังมีโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การเดินทางไปมาหาสู่
กันทำได้ง่ายกว่าอดีต รวมถึงการมีสาธารณูปโภคที่ครอบคลุม อันเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของ
ประชาชน 
 ประการที่สองเมื่อมีการพัฒนาในพ้ืนที่ ส่งผลต่อโอกาสการเรียนรู้ให้กับชีวิตเพ่ิมมากขึ้น ทั้ง
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ข้าราชการ ประชาชน ทั้งในและนอกพื้นที่ เดิมทีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 
เกิดขึ้นได้ยากและต้องใช้เวลาพอสมควร แต่เมื่อมีการตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในมุมหนึ่งคือ
บทเรียนของคนในพ้ืนที่ และรัฐบาลในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ เมื่อการดำรงชีวิตเกิดปัจจัยที่เพ่ิมมากขึ้น 
การต่อสู้และเรียนกระบวนการรักษาสิทธิ์จึงเกิดขึ้นโดยปริยาย เช่นกระบวนการการรวมกลุ่มเพ่ือ
เรียกร้องประเด็นการเมือง ผลประโยชน์ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งผลให้ เกิด
กระบวนการสร้างเป้าหมายชีวิตของประชาชนในรูปแบบที่เปลี่ยนไป ยกตัวอย่างเช่น มีประชาชนลุก
ขึ้นมาเพ่ือปกป้องตัวเอง ครอบครัว และชุมชนให้อยู่ได้กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 นำมาสู่ประการที่สามการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสาร และกระบวนการกลุ่ม เปลี่ยนจากการ
ทำงานจากปกติเป็นการพูดคุยในประเด็นที่ใหม่ขึ้น และสิ่งที่เป็นประเด็นที่ถกเถียงขึ้นในสังคมคือ 
ประเด็นด้านการจัดสรรผลประโยชน์ให้กับกลุ่มก้อนทางสังคม ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
         4.2.2.2. การทำกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี  
          การทำกิจกรรมทางศาสนา ก็ยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนัก เพราะ
ความเป็นอยู่ของประชาชนยังคงดำเนินไปด้วยความปกติ และยังมีการสนับสนุนความหลากหลายทาง
ชาติพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านเอกลักษณ์ชนเผ่าที่เกิดการสนับสนุนการอนุรักษ์อัตลักษณ์ ผ่านการจัดงาน
ของหน่วยงานรัฐ ประเพณีของท้องถิ่น ภาษา ก็ยังคงดำเนินไปได้กับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน อนึ่ง
เพราะพ้ืนที่โครงการพัฒนาอยู่ไกลจากชุมชน เพราะชุมชนยังอาศัยเป็นกลุ่มก้อนเช่นเดิม ผู้วิจัยตั้ง
ข้อสังเกตว่าการจัดทำโครงการมีการรบกวนพ้ืนที่ของชุมชนน้อยมาก เพราะการลดผลกระทบด้านการ
ยอมรับของประชาชนในพ้ืนที่ อีกทั้งยังสามารถผลักดันให้เกิดโครงการง่ายกว่า การเวนคืนที่ดิน หรือ
ลบกวนชุมชนเหมือนกับโครงการอ่ืนของรัฐบาล 

อย่างไรก็เริ่มมีการพบสัญญาณการปะทะทางวัฒนธรรม แต่อยู่ในระดับที่ไม่มีความรุนแรง 
เป็นวัฒนธรรมการเป็นอยู่ โดยสิ่งที่มีความแตกต่างของคนไทย และคนกัมพูชา (ไม่ได้หมายรวมถึงคน
กัมพูชาที่พำนักในไทยเป็นการถาวร เพราะคนกัมพูชาที่อาศัยในไทย มักเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง
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ตนเองให้มีความกลมเกลือในระดับหนึ่งไปแล้ว) สิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลพูดตรงกันคือ เรื่องวัฒนธรรมความ
สะอาด ที่คนไทยส่วนหนึ่งมีภาพจำว่า คนกัมพูชาสกปรก และรวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่มี
สุขลักษณะที่ดี ทำให้คนไทยส่วนหนึ่งเว้นระยะห่างกับคนกัมพูชา อย่างเห็นได้ชัด วัฒนธรรมการ
เป็นอยู่ถือเป็นหนึ่งในสัญญาณของการปะทะกันทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกับ การเปลี่ยนด้าน
ประชากร เช่นการโยกย้ายถิ่นฐาน หรืออาจจะรวมถึงการทำงานร่วมกัน ที่อาจจะสร้างปัญหาได้ใน
อนาคต    

        4.2.2.3 การเปลี่ยนแปลงทางความคิด ความรู้สึก และความเชื่อ 
       การเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดเป็นสิ่งเกิดขึ้นในกับมนุษย์เป็นเรื่องปกติ 

เพราะการปรับเปลี่ยนทางความคิด ความรู้สึก และความเชื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม 
และปัจจัยรอบข้างที่เปลี่ยนแปลงไป เริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดเรื่องการพัฒนา 
และการเปลี่ยนแปลงสังคมสู่ความเจริญทางด้านวัตถุ มากยิ่งขึ้น เนื่องจากพ้ืนที่ชายที่มูลค่าที่เยอะ
นำมาสู่โอกาสการลงทุนของนายทุน และธุรกิจต่าง ๆ เกิดขึ้นจำนวนมากในชายแดน เช่น การเกิดขึ้น
ของห้างสรรพสินค้าจำนวนมาก พร้อมทั้งการมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายเกิดขึ้นพร้อมกับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

สังเกตจากธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และห้างสรรพสินค้าที่เข้ามาดำเนินธุรกิจใน
พ้ืนที่ เป็นเหตุให้ความเชื่อในลักษณะเดิมถูกท้าทายมากขึ้น เช่นวิถีชีวิตการกิน การใช้จ่าย และ
สันทนาการที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ก็มีเรื่องอายุ เข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะอายุและประสบการณ์มีส่วนต่อ
การเปิดรับความคิดความเชื่อ และวิธีการดำเนินชีวิตแบบใหม่เข้ามาด้วยกัน และยังคงรักษา
เอกลักษณ์บางอย่างอยู่ เช่นภาษา และการอยู่อาศัยที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง คือยังคงใช้ภาษาถิ่น
ของตนเองในการพูดคุยภายในครอบครัว และอาศัยแบบชุมชนที่บ้านเรือนมีอาณาเขตใกล้กัน 

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นคือวิธีการเปิดรับ สิ่งใหม่ที่เข้ามา เช่นการเปิดรับเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เข้ามา
ดูแลความมั่นคงภายในพ้ืนที่ อีกทั้งยังสามารถรวมกลุ่มเพ่ือทำกิจกรรมจากภาครั ฐ ด้วยความเป็น
กันเอง และให้ความร่วมมืออย่างดี จากบริบทที่ผู้วิจัยพบเจอ นั่นคือการทำกิจกรรมของชาวบ้าน
ร่วมกับ ทหาร ในการรวมกลุ่มเพ่ือการเพาะปลูกเห็ด และการทำเล้าไก่ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม
ร่วมกันของประชาชนและหน่วยงานด้านความม่ันคงชายแดน 

จากบริบทของพ้ืนที่ที่มีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ แต่สิ่งที่เกิดในลำดับถัดมานั่นคือ 
ความกังวล เพราะเนื่องการทำงานของภาครัฐที่ไม่มีความชัดเจน และยังเข้าไม่ถึงประชาชนคือการ
สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องของประชาชนยังไม่ครอบคลุมเพียงพอจึงสร้างความกังวลของประชาชนในด้าน
การวางแผนการดำเนินชีวิต และมาตรการรองรับผลที่จะเกิดขึ้นตามมาของการพัฒนาในพ้ืนที่ อีกทั้ง
ความไม่เชื่อมั่นของประชาชนต่อภาครัฐในด้านการจัดการด้านมลภาวะ การกำจัดขยะ และการ
จัดสรรผลประโยชน์ที่ลงตัวให้กับประชาชนและแรงงานท่ีกำลังจะเข้ามา 
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ความเชื่อของประชาชนต่อโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นั้นมองว่าจะสามารถทำให้
พ้ืนที่ชายแดนที่ห่างไกลพัฒนากว่าเดิมที่เป็นอยู่ สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือประชาชนก็หาข้อมูลถึงโครงการ
พัฒนานี้ จากภาครัฐ จากการบอกเล่า และจากการติดตามข่าวสารที่มีในปัจจุบัน ครั้งอดีตภาพของ
การพัฒนาอุตสาหกรรมประชาชนส่วนใหญ่จะยังคงติดภาพว่า อุตสาหกรรม คือโรงงาน โรงงาน
เท่ากับ อากาศเสีย น้ำเสีย แออัด และวุ่นวาย แต่ เมื่อเห็นถึงผลที่ตามเช่นโอกาสจากการมี
สาธารณูปโภคที่ดีขึ้น ราคาที่ดินที่แพงขึ้น โอกาสในทางสังคมและเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น ทำให้ภาพของ
อุตสาหกรรมของประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลงไป โดยมีทิศทางที่ดีขึ้นชาวบ้านเห็นว่านั่นคือโอกาส
ของการทำมาหากิน และโอกาสในการประกอบอาชีพในระยะยาว 

แต่เมื่อโครงการถูกชะลอเนื่องจากการเน้นของรัฐบาลหลาย ๆ อุตสาหกรรมไปพร้อม ๆ กัน
ทำให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ถูกลดความสำคัญจากประชาชนลงไป และในทาง
กลับกันประชาชนเริ่มเกิดความไม่แน่ใจต่อเป้าหมายของโครงการที่เกิดขึ้น เพราะเป้าหมายคือการ
ส่งเสริมการลงทุน และลดความเหลื่อมล้ำ แต่ด้วยปริมาณของนักลงทุนเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่จำนวน
น้อย ไม่ตรงกับเป้าหมายที่คาดหวังของรัฐบาล ส่งผลโดยตรงกับความเชื่อมั่นของภาคเอกชน นักธุรกิจ 
และประชาชน อีกทั้งภาพของความสำเร็จของการมีโครงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ยังไม่เกิดขึ้น เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจึงถูกลดบทบาทลงในความรู้สึกของประชาชน 

จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ความคิด ความรู้สึก และความเชื่อของประชาชน
กำลังเปลี่ยนแปลงโดยมีทิศทางที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของโครงการ แต่สิ่งที่จะสามารถทำให้
โครงการเกิดการยอมรับของประชาชน คือสิ่งที่เป็นดอกผลจากการพัฒนา มากกว่าโครงสร้างพ้ืนที่
ฐานในระยะเริ่มต้น แต่หมายรวมถึงความต่อเนื่องของการดำเนินงานของภาครัฐ และความชัดเจน
ของมาตรการต่าง ๆ อันจะเป็นเครื่องมือสร้างทั้ งความมั่นใจให้ประชาชน เอกชน นักธุรกิจต่อเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว 

  
4.2.3 ผลกระทบด้านอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
       4.2.3.1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณา เป็นสองส่วนคือ การพิจารณาการวาง

แผนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และปัญหาเดิมของพ้ืนที่ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

       1) ปัญหาด้านการเตรียมพร้อมรองรับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
กระบวนการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นการศึกษาผลกระทบทางด้าน

บวก และทางลบของการมีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่เพ่ือเตรียมการรับมือกับผลที่จะตามมาอย่างรอบ
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ครอบในพ้ืนที่ เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจสร้างหรือจัดตั้งโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งต้อง
กระทำตาม พรบ.ส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
 การจัดทำ EIA ประกอบด้วยการศึกษาครอบคลุมสิ่งแวดล้อม 4 ด้าน คือ 
   (1) ทรัพยากรกายภาพ เป็นการศึกษาถึงผลกระทบ เช่น ดิน น้ำ อากาศ 
เสียง ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง 
   (2) ทรัพยากรชีวภาพ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่มีต่อ
ระบบนิเวศน์ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า สัตว์น้ำ ปะการัง เป็นต้น 
   (3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เป็นการศึกษาถึงการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์ เป็นการศึกษาถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทั้งกายภาพ และชีวภาพของมนุษย์ เช่นการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 
   (4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต จะเป็นการศึกษาผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อมนุษย์ 
ชุมชน ระบบเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม รวมถึงทัศนียภาพ 
คุณค่า ความงาม 
 ปัญหาด้านการเตรียมความพร้อมการรับมือผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของโครงการ เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว โดยมีพ้ืนที่ที่ถูกประกาศให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 4 
ตำบล คือ อำเภออรัญประเทศ ประกอบด้วย ตำบลบ้านด่าน ตำบลป่าไร่ และตำบลท่าข้าม อำเภอ
วัฒนานคร ประกอบด้วย อบต.ผักขะ รวมเป็นพ้ืนที่ 207,500 ไร่ คิดเป็น 332 ตร.กม.(ประกาศ กนพ. 
ที่ 1/2558) แต่พบว่าการทำ EIA มีเพียงพ้ืนที่ที่ได้รับผิดชอบโดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย ในการจัดทำนิคมอุตสาหกรรมเนื้อที่ประมาณ 660 ไร่ เท่านั้น และกระบวนการจัดทำยัง EIA ยัง
มีการเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้นและถูกทำให้มีระยะเวลาสั้นลงเพ่ือเร่งกระบวนการก่อสร้างโดยไม่
จำเป็นต้องรอกระบวนการศึกษาผลกระทบแล้วเสร็จ  
 อีกทั้งจากการสัมภาษณ์พบว่า รายงานการศึกษาผลกระทบที่ต้องประกาศให้ทราบอย่างเป็น
ทางการแก่สาธารณชนไม่พบรายงานฉบับเต็มในเว็บไซต์ทางการของทั้ง กนอ. และในเว็บไซต์
ฐานข้อมูลกลาง EIA รวมถึงมีการติดตามขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นศูนย์ One Stop 
Service (OSS) ของโครงการ พบว่าไม่มีข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ดำเนินการขอข้อมูลกับทาง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับพบว่าการขอเอกสาร ยังต้องส่งหนังสือไปยังหน่วยงานของรัฐ พร้อมทั้ง
ประสานงานหน่วยในท้องถิ่นอย่าง สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นกระบวนการที่
ซ้ำซ้อนเป็นอย่างมาก เพราะเอกสารที่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
ในพ้ืนที่ หรือแม้กระทั่งการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนกับประชาชนถือเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างโครงการ
พัฒนาขนาดใหญ่ที่มีพ้ืนที่และผลกระทบเป็นวงกว้าง 



 113 

 การเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบทางด้านบวก และทางลบถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย เพราะ
ผลกระทบย่อมจะส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ ชีวภาพ ระบบนิเวศ ตลอดจนชีวิตของประชาชนและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเช่น การดำเนินชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การประกอบอาชีพ ที่ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและชัดเจน ตลอดจนมีแนวทาง
รับมืองที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่คงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว 

2) ปัญหาเดิมของพ้ืนที ่
ปัญหาของโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ มักจะศึกษาความเป็นไปได้ และศึกษาผลกระทบ โดย

ขาดน้ำหนักของการพิจารณาของปัญหาเดิมในพ้ืนที่ ที่บางครั้งคือปัจจัยต่อความสำเร็จของโครงการ 
กล่าวคือ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วมีพ้ืนที่กว้าง ปัญหาเดิมของพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้รับการ
แก้ไขก็ยงคงมี และสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอยู่ 

ปัญหาเรื่องของขยะ เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาสะสมมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งผู้ให้ข้อมูลพูดตรงกัน
นั่นคือ การกำจัดขยะที่ถูกวิธีของหน่วยงานเอกชนที่ประกอบธุรกิจละเลย จึงพบกองขยะจำนวนมาก
ในพ้ืนที่ ทั้งขยะที่ฝังกรบ ขยะที่รอการกำจัด จากข้อมูลพบว่าขยะในพ้ืนที่มาจาก 3 แหล่งใหญ่ คือ
ตลาดโรงเกลือ จากโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดใกล้เคียง และขยะจากต่างประเทศ คือมาจาก
ประเทศเพ่ือนบ้าน และการรับซื้อขยะจากต่างประเทศ เพ่ือดำเนินการกำจัด ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม
ของพ้ืนที่ เช่นการฝังกลบที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลในช่วงฤดูฝน พบการปนเปื้อนของขยะ และการลุก
ไหม้ของขยะ กลายเป็นผลกระทบระยะยาวให้กับโรงเรียน ชุมชน และอปท. ที่ยากในการจัดการ 
เพราะขยะแต่ละประเภทได้รับการกำจัดที่ไม่เหมาะสม เช่นขยะอิเลคโทรนิค  

ปัญหาของขยะถูกทำให้เกิดปัญหาบานปลายถึงปัญหาด้านหมอกควัน ปัญหาระหว่างประเทศ 
หรือเกิดข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐ เช่น โรงเรียนที่อยู่ใกล้กับบ่อกำจัดขยะ ได้รับผลกระทบ
ทางด้านกลิ่น และมลพิษจากสิ่งปฏิกูล ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของนักเรียน นำมาสู่การร้องเรียนผู้มี
อำนาจที่เกี่ยวข้อง กลับพบว่ามีผู้มีส่วนได้เสียกับขยะเป็นจำนวนมาก และถูกละเลยจากผู้มีอำนาจใน
การจัดการโดยตรง 

ปัญหาสะสมของพ้ืนที่จึงมีความสำคัญต่อการผลักดันโครงการพัฒนาให้สำเร็จ เพราะแค่เพียง
มาตรการรับมองของนิคมอุตสาหกรรมไม่เพียงพอ แต่ต้องเป็นมาตรการรับมือเป็นภาพกว้างจึงจะ
รองรับผลกระทบขนาดใหญ่เช่นนี้ได้ แต่หัวใจของการรับมือคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
บทบาทในการกำหนดมาตรการรับมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจะได้มุมมองที่รอบด้านและรอบ
ครอบเพียงพอต่อการจัดการปัญหา 
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4.3  แนวทางการป้องกันและลดผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรม 

การพัฒนาเป็นสิ่งที่จำเป็นกับประเทศ เพราะการพัฒนานั่นหมายถึงโอกาสของประชาชน ใน
การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ต่างเป็นจุดหมายร่วมกันระหว่างผู้คิดโครงการ ผู้ดำเนินการ 
และผู้ได้เสียกับโครงการการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษว่า อยากให้การพัฒนานั้นนำผลกระทบ
ทางบวกมากกว่าผลทางด้านลบ แต่ทุก ๆ การเปลี่ยนแปลงย่อมมีผลกระทบทั้งสองทาง แต่สิ่งที่จะให้
โครงการประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ต่อการมีแนวทางต่อการป้องกันและลดผลกระทบทางสังคม
และวัฒนธรรมเพ่ือเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการพัฒนา ซึ่งแนวทางทั้งหมดได้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกในพ้ืนที่ของผู้ศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
4.3.1 แนวทางการป้องกัน และลดผลกระทบทางลบ และการสนับสนุนส่งเสริมผลกระทบ

ทางบวกทางด้านสังคมและวัฒนธรรม  

4.3.1.1) แนวทางการควบคุมผลกระทบทางลบ  
1) การนำเสนอชุดความรู้ คือการนำเสนอแผนป้องกันผลกระทบที่อาจจะ

เกิดขึ้นต่อชุมชน เพ่ือสร้างการรับรู้ถึงปัญหา และร่วมกันแสวงหาแนวทางที่
เหมาะสมเป็นที่ยอมรับของผู้ดำเนินโครงการ และผู้ได้เสียจากโครงการ 

2) การให้อำนาจจังหวัดในการคัดกรองอุตสาหกรรมเป้าหมาย ร่วมกับ 
BOI 
จากฐานความคิดการกระจายอำนาจ และเห็นเป้าหมายของการกระจายความเจริญ

ตามวัตถุประสงค์ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ควรมาจากสิ่งที่โดดเด่นของชุมชน สู่การ
เพ่ิมเติมนวัตกรรมทางการผลิต เพราะการกระจายการพัฒนาจากการเล็งกลุ่มเป้าหมายเพ่ือ
สร้างความอยู่ดีกินดี ควรมุ่งเน้นการสนับสนุน และโดดเด่นให้สามารถแข่งขันได้ทางธุรกิจ 
เพราะจุดอ่อนข้อหนึ่งที่ทำให้ เกิดความล่าช้าของโครงการคือ การกำหนดอุตสาหกรรม
เป้าหมายของ BOI เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่เหมือนกันทั้งหมด รวมถึงโครงการ EEC ที่มี
ความโดดเด่นมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 10 จังหวัดทั่ว
ประเทศ 

3) การแก้ไขกฎหมาย คือการแก้ไขกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความสอดคล้องกับโครงการเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อความเร่งรีบของ รัฐบาล คสช. ทำให้รัฐลดขั้นตอนการ
ทำงานลงเพ่ือเร่งให้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษเกิดขึ้นโดยเร็ว โดยมีการเร่ง
กระบวนการตั้งแต่การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม อันจะทำให้กระบวนการอาจเกิด
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ช่องว่างได้ การแก้ไขปัญหาด้านกระบวนการคือการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้อง
สภาพสังคม เพราะโครงการมีขนาดใหญ่และมีผลประโยชน์ และมีผู้ได้เสียจาก
โครงการจำนวนมากทำให้ควรเพ่ิมความระมัดระวังและวางมาตรการที่รอบครอบซึ่ง
เวลาคือตัวแปรสำคัญท่ีไม่ควรมองข้าม 

อีกทั้ งกฎหมายผั งเมื อง และการก่อสร้างและต่อ เติมอาคารของ
กระทรวงมหาดไทย ที่ยังไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของพ้ืนที่ที่เปลี่ยนไป เช่นขนาด
ความกว้าง และความสูงของอาคาร เดิมที่ยังคงสร้างความสับสนให้กับภาคธุรกิจ จึง
ทำให้ข้อกำจัดทางกฎหมายคือส่วนหนึ่งของความล่าช้าของโครงการ 

4) การเตรียมความพร้อมประชาชน คือการเตรียมความพร้อมให้
ประชาชน เรื่องการประกอบอาชีพ และการรองรับผลที่อาจจะตามมา ซึ่งการเตรียม
ความพร้อมภาคประชาชนควรมีมากขึ้น เช่น ในระดับระบบการศึกษา การพัฒนา
ฝีมือแรงงาน  ด้านสุขภาพ และมาตรการคุ้มครองที่ทั่วถึง 

 
4.3.2 แนวทางส่งเสริมผลกระทบทางบวกของโครงการ  

1) ถอดบทเรียนสู่การนำเสนอต่อประชาชน คือการนำผลทางบวก มาพัฒนาเป็น
แบบเสนอที่เข้าถึงประชาชนสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ พร้อมทั้งเป็นฐานการสร้างการเรียนรู้สู่
ประชาชน อีกทั้งยังสร้างความยั่งยืนทางความร่วมมือให้กับประชาชน เพราะการที่สร้างการรับรู้จะ
สามารถนำไปสู่เรียนรู้และเข้าใจให้กับประชาชน อันจะส่งผลดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้สนใจใน
โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 
4.3.3 แนวทางการมีส่วนร่วมในการผลักดันมาตรการต่าง ๆ   

         1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม คือการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมกระบวนการปรับปรุงแก้ไขมาตรการต่าง ๆ ที่กำลังออกมาใหม่เพ่ือการแก้ไขปัญหาที่รอบ
ครอบ และจะเป็นการให้ความสำคัญกับพ้ืนที่มากขึ้น 
         2) การตั้งอนุกรรมการติดตามผลกระทบ คือการตั้งอนุกรรมการติดตามผลที่
ครอบคลุมทางด้านสังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ เป็นองค์กรกลางที่ประกอบไปด้วยภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน โดยทำงานร่วมกัน และยึดหลักการสนับสนุนด้านข้อมูลแบบ Open Data โดย
ลักษณะการดำเนินงานแบบมีความถี่ที่คงที่ของการทำงาน และมีการรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือ
การปรับปรุงของโครงการ 
         3) การผลักดันมาตรการทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คือการพัฒนาชายแดน
จำเป็นอย่างยิ่งในการให้ความสำคัญกับบริบทแวดล้อม รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านอย่างกัมพูชา ที่มี
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ความสัมพันธ์ทางการค้า ผู้คน และการพัฒนาซึ่งกันและกัน ซึ่งการแสวงหาข้อตกลงร่วมกันเป็น
แนวทางที่ควรทำ เพราะกัมพูชามีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเช่นกัน และมีเส้นทางรัฐไฟฟ้าความเร็วสูง
ที่กำลังก่อสร้าง สิ่งที่ควรทำคือการแบ่งงานกัน กล่าวคือการจัดสรรการผลิตแบบเอ้ือต่อกัน เพ่ือสร้าง
ความมั่นคงของภูมิภาค และเพ่ิมอำนาจทางการต่อรองร่วมกันของภูมิภาคอีกด้วย 

        4) การสนับสนุนมาตรการปกป้องพื้ นที่อาหารและสิ่งแวดล้อม คือการให้
ความสำคัญเกี่ยวกับพ้ืนที่อาหาร นั่นคือการที่ส่งเสริมพ้ืนที่อุตสาหกรรมต้องไม่กระทบต่อพ้ืนที่อาหาร
ของมนุษย์ ถ้าความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจขาดความมั่นคงทางอาหาร การพัฒนาประเทศก็ไม่สามารถ
เดินไปความยั่งยืนได้ เพราะอาหาร และความมั่นคงของอาหารก็เป็นวาระสำคัญของโลก การอนุรักษ์
พ้ืนที่อาหาร และสิ่งแวดล้อมเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อการสนับสนุนการพัฒนา และเป็นส่วนที่ส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มากกว่าการแย่งพ้ืนที่ซึ่งกันและกัน 

        5) การปกป้องวัฒนธรรม คือการอนุรักษ์ควบคู่กับการสร้างความเข้าใจเชิงวัฒนธรรม
ประเพณีของชุมชน เช่นเขตพ้ืนที่อรัญประเทศมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และความหลากหลาย
ทางภาษา การพัฒนาต้องไม่เป็นการทำลายวัฒนธรรมเดิมของชุมชน แต่ต้องเป็นการส่งเสริม ทั้งการ
นำเสนอทางวัฒนธรรมผ่านการสื่อสารทั้งแบบดั้งเดิม และการปรับตัวโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง 
อีกท้ังภาคเอกชนต้องมีส่วนช่วยอนุรักษ์และเห็นคุณค่าอัตลักษณ์ของชุมชนเอาไว้ 

        6) ต้นแบบการส่งเสริมต้นทุนทางเศรษฐกิจของชุมชน คือการสร้างต้นแบบของ
ชุมชนที่เกิดจากการสนับสนุนจากโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเน้นตั้งแต่กระบวนการแรก
จนถึงปลายทาง จนกระทั่งประสบความสำเร็จเพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของประชาชน เช่น การ
ผลิตภาคเกษตร ที่ผ่านกระบวนการแปรรูป ตลอดจนแนวคิดทางการตลาด ไปจนถึงช่องทางวางขาย 

 
4.3.4 ความต้องการและแนวโน้มของผลกระทบในอนาคต   

โครงการเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว อยู่ในระยะดำเนินงาน
ผลกระทบจึงยังไม่ชัดเจนมากนัก ระยะแรกของโครงการเกิดการเปลี่ยนที่เด่นชัดจากหน่วยงาน
ราชการ การจัดการด้านผลประโยชน์ ความคิดประชาชน สภาพแวดล้อม และกำลังอยู่ในระยะมีผล
ต่อวิถีชีวิตของประชาชน 

ผู้วิจัยอยากตั้งคำถามถึงความพร้อมของโครงการมีหรือไม่? ความพร้อมของใคร ภาคธุรกิจ 
หรือประชาชน เพราะเมื่อเราพูดถึงความพร้อมของโครงการเรามักมองในเชิงพ้ืนที่ เอกชน สถาบัน แต่
ยังขาดการมองถึงความพร้อมของประชาชน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษควรมองถึงความพร้อมของ
ประชาชนร่วมด้วย ความพร้อมของประชาชนในที่นี้หมายถึง ความพร้อมทางข้อมูล การเตรียมความ
พร้อมการรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมโอกาสในการเรียนรู้การเอาตัวรอดในสภาวะ
ที่เปลี่ยนไปของบริบททางสังคม นอกจากความพร้อมของประชาชน ยังมีความพร้อมทางด้าน
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กฎระเบียบ และแผนการรับมือผลกระทบทางด้านลบ และแนวทางการส่งเสริมผลทางด้านดีอย่างเป็น
รูปธรรมเพียงพอหรือไม่ เพราะการรองรับโครงการขนาดใหญ่ความชัดเจนของข้อมูล แนวทาง และ
มาตรการรองรับต่าง ๆ ต้องได้รับการปรับปรุงพัฒนาอย่างดี และมีความสม่ำเสมอ  

บทบาทของท้องถิ่นควรมีมากขึ้น เมื่อเทียบกับอดีตที่มีหน้าที่รับทราบจากการนำเสนอ
โครงการจากราชการส่วนกลาง เพราะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นควรคิดร่วมไปด้วย มากกว่าการรับ
ฟัง เพราะนั่นหมายถึงการมีส่วนร่วมกับโครงการ และโครงการจะได้รับการคิดและปรับปรุงจากผู้ที่ได้
เสียโดยตรงจากโครงการ ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ การกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ท้องถิ่นไม่มี
บทบาทในการกำหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตและทรัพย์สินตัวเอง แต่มีคณะทำงานจากส่วนกลางมี
อำนาจในการกำหนดและพิจารณาสิ่งที่จะเกิดขึ้น คล้ายกับว่าคนคิดไม่เจอ คนเจอกลับเป็นคนที่ไม่ได้
คิด และพัฒนาที่ดีควรนำคนทั้งสองกลุ่มเข้ามาทำงานร่วมกัน เพราะสิ่งที่จะอยู่กับการพัฒนานั้นคือ
ประชาชนในพ้ืนที่ การเพ่ิมอำนาจท้องถิ่นในการจัดการและแก้ไขผลกระทบจึงเป็นเหมือนแนวทางที่
ควรจะเกิดข้ึนในการพัฒนาที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่น 

ประโยชน์ของโครงการควรยึดโยงกับศักยภาพที่มี โดยนำนวัตกรรมมาช่วยในการพัฒนาอย่าง
รอบครอบ เพราะการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่เดิม ก็เท่ากับการสร้างเอกลักษณ์ของการพัฒนาให้เข้ากับพ้ืนที่
นั้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับการพัฒนาที่มุ่งเน้นการกระจายความเจริญคือ การพัฒนาประชาชนให้มี
นวัตกรรมของตัวเอง มากการใช้แรงงาน หรือการพัฒนาแรงงานมีฝีมือแทนการใช้แรงงานแบบไร้ฝีมือ 

ประโยชน์อีกประการคือการพัฒนาเชิงโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นความต้องการเดิมของชุมชน 
ไปตรงกับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษบกิจพิเศษ ทำให้ทราบว่าการพัฒนาที่ดีควรนำเป้าหมายของ
โครงการ รวมเข้ากับเป้าหมายของท้องที่นั้น ๆ เพื่อเป็นส่วนส่งเสริมซึ่งกันและกันมากกว่าการขัดกัน 
 
4.3.5 ตัวอย่างกรณีสัมภาษณ์เชิงลึก 

หน่าวยงานหลักซึ่งอยู่ในระยะดำเนินงานโครงการเป็นปัจจัยประกอบในการเลือกกรณี
ตัวอย่าง กับผลกระทบด้านแรกที่ออกมาเป็นนโยบาย ซึ่งหน่วยงานที่รับทราบและรับผิดชอบในการ
ดำเนินการ เช่นราชการส่วนกลาง อันได้แก่ รัฐบาล กองทัพ คลัง พานิชย์ อุตสาหกรรม กรมทางหลวง 
อปท. จังหวัด ท้องถิ่น ตามลำดับ จึงยกตัวอย่างนี ้

คุณจิ (นามสมมุติ) เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน (เพราะมีส่วนร่วมในโครงการ และเป็นงาน
ส่วนหนึ่งที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับโครงการ) สะท้อนปัญหาระยะการดำเนินงานคุณจิ ผู้อำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา สระแก้ว เขต2 คุณจิ อายุ 42 ปี ภูมิลำเนาอยู่
จังหวัดฉะเชิงเทรา รับราชการสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา สระแก้ว เขต2 เป็นผู้อำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน งานด้านการศึกษาที่เน้นการส่งเสริมทางด้านภาษากัมพูชาผ่าน “โครงการสาน
สัมพันธ์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม” ระหว่าง สพป. สระแก้ว เขต 2 กับ จังหวัดบันทายมี
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ชัย หรือ บ็อนเตียย์เมียนเจย เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศกัมพูชา ทำ MOU ร่วมกันเพ่ือแลกเปลี่ยน
ภาษา และวัฒนธรรมร่วมกัน โดยการทำกิจกรรมร่วมกันของครูทั้งสองประเทศ ซึ่งมีจำนวน 60 คน 
ฝ่านละ 30 คน โดยการจับคู่เพ่ือแลกเปลี่ยนภาษากันอันมีภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร 
นำมาสู่การขยายผลในชั้นเรียนของทั้งสองฝ่าย ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีโครงการมีโรงเรียนเพียงบางแห่ง
เท่านั้นที่มีการจัดการเรียนการสอนภาษากัมพูชา ตามความถนัดของครูผู้สอน  สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่าง
ชัดเจนคือโครงการดังกล่าวเป็นการผลิตแบบฝึกหัด เพ่ือสร้างความเข้าใจในภาษาที่ครูของทั้งสอง
ประเทศมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม  
 สิ่งที่ทำให้การผลักดันด้านภาษาจำเป็นคือ ปริมาณของนักเรียนกัมพูชาที่มาเรียนในไทยมี
จำนวนเพ่ิมมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 13 ของนักเรียนทั้งหมดในสังกัด หรือประมาณ 1,300 – 1,500 
คน โดยมีสวัสดิการที่เหมือนกับเด็กไทยคือไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเรียน แบ่งเป็น 2 ประเภท กล่าวคือ
แบบค้างคืน และแบบไปกลับคิดเป็นครึ่งหนึ่งของจำนวนนั กเรียนกัมพูชาทั้งหมด ด้วยความ
สะดวกสบายในการไปมาหาสู่กัน การข้ามชายแดนจึงเป็นเรื่องปกติของคนในชายแดน 
 อีกทั้งยังมีการส่งเสริมเนื้อหาด้านเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐกิจเข้ากับเนื้อหาการเรียนขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือปูพ้ืนฐานให้นักเรียนได้ทราบถึงความสำคัญของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ และการค้า
ชายแดน ซึ่งมีโรงเรียนที่นำร่องในการใส่เนื้อหาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษลงไป โดยมีหน่วยงานที่
ช่วยเหลือทางด้านเนื้อหาจากทาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบอบรมให้ครูในพื้นท่ี 
 ตัวบ่งชี้ถึงการชะงักของโครงการสามารถสังเกตได้จากการให้ความสำคัญของหน่วยงานต่าง 
ๆ ของทางราชการมีการทำงานตามเดิม และยังมองว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ยังคงเป็นประเด็น
รองสวนทางกับน้ำหนักของฝั่งรัฐบาลที่นำเสนอจะให้เป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของรัฐบาล ด้วยความ
เพียบพร้อมของ EEC ทำให้ความสนใจของภาครัฐสนใจ EEC มากกว่า เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 
10 จังหวัด เนื่องจากข้อกฎหมายที่ไม่ได้เอ้ือให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจนั้นเกิดขึ้นได้จริง และในเวลา
อันใกล้นี้ เนื่องจากข้อจำกัดของนิคมอุตสาหกรรมป่าไร่ เนื้อที่ประมาณ 600 ไร่ นั้นต้องเช่า อันสร้าง
ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจของนักลงทุน จึงทำให้การลงทุนมีการตั้งกระจายรอบ ๆ เขตพ้ืนที่พัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ แทนการสร้างในบริเวณที่การนิคมรับผิดชอบ ทำให้หน่วยงานในพ้ืนที่ก็ยังดำเนินการ
เช่นเดิม ไม่ได้เน้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมากนัก  
 การส่งเสริมโรงเรียนที่นำร่องในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยส่งเสริมด้านงบประมาณให้กับ
โรงเรียนที่ถูกคัดเลือก อีกทั้งยังมีการฝึกอาชีพให้กับนักเรียน ซึ่งออกแบบให้เป็นฐานการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนทั้งหมด 10 ฐานการเรียนรู้ มีเป้าหมายเพ่ือการสนับสนุนการสร้างอาชีพให้กับนักเรียน เป็น
เพี ยงช่ วยทำให้ นั ก เรียนสามารถเพ่ิมทั กษะในการด ำเนินชี วิต เพ่ิ มมากขึ้น  โดยมีการดึ ง
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สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ เข้าร่วมด้วย เช่นวิทยาลัยเทคนิค  ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านอาชีพเฉพาะ
ด้าน มาช่วยสอนให้กับนักเรียน 
 โดยนโยบายทั้งหมดที่ขับเคลื่อนเป็นนโยบายของส่วนกลาง กล่าวคือมาจาก สพฐ. ผู้ให้
สัมภาษณ์มีการตั้งข้อสังเกตว่าการเลือกสระแก้วเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 จังหวัดแรกนั้น 
มีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ และอาจรวมถึงปัจจัยทางด้านการเมืองด้วย สามารถอธิบายได้ว่า รัฐบาล 
คสช. ในปัจจุบันที่มีสมญานามว่าเป็น “บูรพาพยัคฆ์” ที่เป็นที่เติบโตของผู้มีอำนาจในปัจจุบัน อันจะ
สามารถสร้างความเข้าใจในพ้ืนที่ในเวลาอันสั้น ประกอบกับเป็นพ้ืนที่ชายแดนที่มีทหารเป็นเจ้าของ
ที่ดินการเวนคืนที่ดินก็จะสามารถทำได้ง่ายเช่นกัน ข้อเท็จจริงดังกล่าวมีน้ำหนักพอสมควร เนื่องจาก
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่มีการเวนคืนนั้นเป็นที่ทหาร และมีพ้ืนที่ของประชาชนที่ถูกเวนคืนจำนวนไม่มาก การ
ที่รัฐบาลจะผลักดันให้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว เกิดขึ้นเป็นอันดับแรกก็จะมีความ
เป็นไปได้สูง เมื่อเปรียบเทียบกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอ่ืน ๆ อีกประการคือ ความได้เปรียบด้าน
ภูมิประเทศที่เป็นพ้ืนดินติดต่อกัน และมีการข้ามแดนไปมาหาสู่กันเป็นเรื่องปกติ การขัดแย้งทางชาติ
พันธุ์จะมีโอกาสเกิดข้ึนได้น้อยเพราะความใกล้ชิดด้วยวิถีชีวิตของคนท้ังสองฝั่ง 
 สิ่งที่ เปลี่ยนแปลงมากก็คือผังเมือง มีการตัดถนนเพ่ิมขึ้นหลายสาย มีการก่อสร้างด่าน
ศุลกากร และด่านผ่านแดนถาวร เพ่ือรองรับการพัฒนาของทั้งไทย และกัมพูชา ทั้ งนิคมอุตสาหกรรม
โอเนียง และทางรถไฟความเร็วสูงของทางฝั่งกัมพูชาที่จ่ออยู่ชายแดนแล้ว ทำให้วิถีชีวิตเริ่ม
เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงอยู่ในขั้นเริ่มต้น เนื่องจากถนนหลายสายยังไม่เสร็จ จึงทำให้พบเห็น
เพียงบางส่วนเท่านั้น 
 อุปสรรคของการพัฒนาหน่วยงานอ่ืน ๆ อยู่ที่ งบประมาณ เพราะภาระงานเพ่ิมขึ้น แต่
งบประมาณถูกตัดให้ลดลง ทำให้การขับเคลื่อนงานมีความสะดุดลงไป และไม่ราบรื่นอย่างที่ควรจะ
เป็น เพราะการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ ยังไม่เกิด ยกตัวอย่างเช่นการสนับสนุนด้านการศึกษา ก็
มีค่าใช้จ่ายผ่านแดน โดยไม่ได้ละเว้นภารกิจของภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ แต่ด้วยความ
เข้มงวดทางมาตรการสร้างอุปสรรคในการทำงานให้กับหน่วนงานรัฐด้วยกันเอง 
 ปัญหาด้านการวัฒนธรรมยังคงเป็นสิ่งที่แบ่งแยกคนแต่ละประเทศได้อย่างชัดเจน เช่น
วัฒนธรรมความสะอาด และการใช้ชีวิต บางส่วนจะเป็นปัญหากับการยอมรับซึ่งกันและกัน  
 ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่นเรื่องขยะที่มีปัญหาเดิมอยู่แล้ว คือในพ้ืนที่พบทหารมีประมูล
ขยะจากต่างประเทศเพ่ือมาฝังกลบในพ้ืนที่ ปัจจุบันก็สร้างผลกระทบให้กับชาวบ้านในพ้ืนที่อย่างมาก 
อันทำให้ความเลวร้ายในอนาคตอาจจะส่งผลที่ร้ายแรงกว่าที่เป็นอยู่ เพราะด้วยอำนาจของผู้มีอิทธิพล
ได้ทำให้ปัญหานั้นเล็กลง และเงียบไป การต่อสู้ของคนในชุมชนเป็นไปอย่างยากลำบาก เพราะขยะจะ
กระทบต่อระบบน้ำ และเป็นมลพิษกับชุมชน ปัญหาอีกด้านคือปัญหาด้านยาเสพติดที่มีอยู่มากใน
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พ้ืนที่ แต่ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพียงพอ ด้วยเหตุผลสองประการที่มีอยู่ในพ้ืนที่จะ
เป็นฉนวนปัญหาอื่น ๆ ที่กำลังจะตามมา 
 การเมืองยังเป็นตัวแปรสำคัญในพ้ืนที่ ที่มีผลประโยชน์มากอย่างสระแก้ว เมื่อการพัฒนาเข้า
แล้วจะทำให้ปัญหาเดิมรุนแรงขึ้น หรือทำให้ปัญหาทุกอย่างเบาบางลง คงไม่ใช่สิ่งที่คาดเดาได้ เพราะ
สิ่งที่ควรจริงจังในการแก้ไขปัญหาคือผู้มีอำนาจ เพ่ือสร้างความเท่าเทียมให้กับทุกคน และสร้างการ
พัฒนาที่เป็นของทุกคนอย่างแท้จริง 

ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำความคิดเห็นของสามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มา
เปรียบเทียบกัน โดยใช้ผลประโยชน์ในการจัดสรรพ้ืนที่เป็นตัวเชื่อมโยงวิเคราะห์ ผลกระทบที่อาจจะ
ส่งผลต่อโครงการ สภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างผลประโยชน์ในชุมชน  เดิมที
ชุมชนทำเกษตรกรรม และทำงานในตลาดโรงเกลือเป็นส่วนใหญ่  

มุมมองของผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เห็นว่าไม่ได้ประโยชน์จากนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากพ้ืนที่ของท่าข้ามเป็นพ้ืนที่ที่ถูกประกาศให้เป็นพ้ืนที่สีเขียว จัดอยู่ใน
เขต 6 และเขต7 (สามารถทำปั๊มน้ำมัน โรงแรม ที่พัก) ตามประกาศของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อัน
จะไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ใช้พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมหลักของโครงการในทางหนึ่งเป็นการบล็อคพ้ืนที่ทำให้ไม่
สามารถทำประโยชน์อ่ืนใดจึงทำให้เกิดการผลักดันจากนายทุนในพ้ืนที่ให้เป็นเขตที่สามารถสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรม ที่พัก โรงแรม และสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืน ๆ โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ของ
ชาวบ้าน เพราะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือไปสู่นายทุนเรียบร้อยแล้ว ขณะที่ผู้เขียนลงสัมภาษณ์ใน เดือน
ธันวาคม 2561 พบว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) มีการชงักไปเนื่องจากปกติแล้ว SEZ จะมี
ประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติของพ้ืนที่เป็นรายปี แต่จากข้อมูลที่ได้จะพบว่ายังเป็นประกาศ
เดิมที่สิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดแล้ว แต่ยังมีผลบังคับใช้เนื่องจากยังไม่มีประกาศฉบับใหม่ออกมา 

การเปลี่ยนแปลงเบื้องต้นที่พบเห็นคือประชาชนส่วนใหญ่ขายที่ดิน จากเดิมที่มีราคาเพียง 3-
4 หมื่นบาทต่อไร่ แต่เมื่อมีโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ดินเพ่ิมขึ้นเป็น 1 ล้านบาทต่อไร่ ทำ
ให้สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนขายที่ดินทำกินกันมากขึ้น พ้ืนที่ของ อบต.ท่าข้ามยังไม่มีปัญหาเรื่อง
กรรมสิทธิ์การถือคลองที่ดินจึงทำให้ปัญหาเรื่องที่ดินจะไม่ค่อยพบ เมื่อเปรียบเทียบกับ เทศบาลตำบล
ป่าไร่ เพราะเทศบาลตำบลป่าไร่ เดิมเป็นพ้ืนที่ทหารส่วนใหญ่ และเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม แต่มี
การใช้ประโยชน์จากที่ดินของประชาชนในการทำเกษตรกรรมจึงทำให้มีปัญหาตามมาในการเรื่อง
กรรมสิทธิ์ที่ดิน จากประเด็นด้านการจัดการผังเมืองทำให้พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของท่าข้ามไม่ใช่พ้ืนที่ตั้ง
อุตสาหกรรม แต่เป็นที่ตั้งของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านอ่ืน ๆ เช่น จุดผ่านแดนถาวร ด่านศุลกากร 
คลังสินค้า ถนนเชื่อมต่อพรมแดน และแหล่งรับน้ำจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แต่สิ่งที่น่าสังเกตคือ 
มีกลุ่มนายทุนพยายามผลักดันให้ท่าข้ามเป็นเขตที่สามารถตั้งโรงงานอุตสาหกรรมได้ ชาวบ้านจึงได้รับ
ประโยชน์จากการขายที่ แต่ไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
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เรื่องการเวนคืนที่ดิน ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ป่าไร่ กล่าวคือ อบต.ท่าข้าม และอบต.ผักขะ เป็น
การเวนคืนที่ดินด้วยระบบปกติ แต่ในเทศบาลตำบลป่าไร่ใช้กฎหมาย ม.44 ในการเข้ามาจัดการพ้ืนที่ 
แต่สิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่กลับไม่ใช่ชาวบ้าน กลับเป็นหน่วยงานราชการด้วยกันเองที่เข้ามามีบทบาทใน
การปกป้องผลประโยชน์ของหน่วยงานตนเอง 

ผลกระทบด้านดีที่พบเห็นได้อย่างชัดเจนมากที่สุด คือราคาที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ มีราคาที่
เพ่ิมสูงขึ้น ด้านคุณภาพชีวิตประชาชนเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น เช่นระบบประปา จากเดิมที่มี
ขนาดเล็ก และไม่ทั่วถึงหลังจากมีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีงบประมาณในการจัดการเกือบ
ครอบคลุมพ้ืนที่ของ SEZ และมีคุณภาพที่ดีกว่าเดิม นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบริเวณหมู่ 1 บ้านท่า
ข้าม มีการตั้งด่านศุลกากรขนาดใหญ่ บริเวณหมู่ 6 บ้านโนนสังข์ และหมู่ 2 บ้านโสนน้อย บางส่วนถูก
เวนคืนที่ดินสร้างเป็นสถานที่จอดรถบรรทุก และรถขนสินค้า รวมถึงบริเวณหมู่ 7 บ้านหนองเอ่ียน ที่
พัฒนาเป็นด่านข้ามแดนแห่งใหม่โดยในอนาคตจะแยกกันระหว่างการท่องเที่ยว กับการขนส่งสินค้า
ชัดเจน พร้อมกับสร้างสถานีขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ หลังจากผู้เขียนลงพ้ืนที่เพ่ือสำรวจบริบททั่วไปของ
พ้ืนที่ อบต.ท่าข้าม ตามจุดที่มีการก่อสร้างขนาดใหญ่ พบว่ามีการหลีกเลี่ยงพ้ืนที่ชุมชน และมี
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านที่อยู่อาศัยเพียงเล็กน้อย ประมาณไม่ถึง 10 ราย แต่บริเวณส่วนใหญ่
ที่ถูกเลือกเป็นพื้นที่ในการพัฒนาส่วนใหญ่เป็นท้องนา และห่างจากชุมชนพอสมควร สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
อย่างชัดเจนคือ เส้นทางคมนาคมสะดวกมากกว่าเดิม เพราะเดิมทีบริเวณดังกล่าวเป็นทางลูกรัง แต่
หลังจากมี SEZ ในพ้ืนที่ทำให้มีถนนลาดยาง สร้างความสะดวกสบายในการคมนาคมของประชาชน 

ผลกระทบด้านลบคือปริมาณขยะที่มากขึ้น ทำให้ท้องถิ่นต้องเข้ามาจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น
โดยเป็นงบประมาณที่ อบต. ต้องบริหารจัดการเอง ด้านผู้บริหารท้องถิ่นมองว่าการจัดสรรพ้ืนที่ของ 
SEZ ยังมีปัญหาเพราะด้วยนโยบายที่มาจากส่วนกลาง ยังขาดข้อมูลที่แม่นยำ และขาดการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนจึงพบความผิดพลาดในการกำหนดพ้ืนที่ใช้สอยของ SEZ เช่นกรณีน้ำท่วมในปี 
2554 ที่เป็นปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย - กัมพูชา ที่เป็นการขัดแย้งด้านนโยบายจึง
ทำให้ทางการกัมพูชาปิดเขื่อน ส่งผลให้น้ำไหลเข้ามาฝั่งไทย จึงเป็นที่มาของการกำหนดพ้ืนที่ท่าข้าม
ให้เป็นพ้ืนที่รับน้ำในการจัดสรรพื้นที่ใช้ประโยชน์ของ SEZ อีกประการหนึ่งคือเจ้าของกิจการส่วนใหญ่
หลีกเลี่ยงการส่งเสริมการมีรายได้ของชุมชน แต่หาทางออกด้วยการนำแรงงานมีจากตัวจังหวัดเพ่ือลด
การฝึกหัดแรงงานใหม่ ซึ่งนั่นหมายถึงต้นทุนการผลิตที่จะตามมา 

สิ่งที่เด่นชัดคือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงไม่ใช่ประชาชน กลับเป็นนายทุนที่มีเงินทุนจำนวน
หนึ่ง ที่สามารถซื้อที่ดินเพ่ือการเกร็งกำไร หรือลงทุนกิจการในอนาคต คนที่ เสียประโยชน์คือ
ประชาชนเองที่ไม่มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในกระบวนการจัดตั้ง และกำหนดนโยบาย 
เช่นตัวอย่างเรื่องน้ำท่วมอันมาจากปัญหาจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่ภาครัฐไม่ตอบรับ
ความคิดเห็นจากผู้นำชุมชน เพราะคนที่ดำเนินการศึกษาและวางผังเมืองเป็นสำนักงานโยธาส่วนกลาง
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จากกรุงเทพมหานคร ยังคงเพิกเฉยความคิดเห็นและข้อเท็จจริงจากประชาชน  จุดเด่นของฝั่งไทย 
เพราะเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อและเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อีกทั้งมีแรงงานมีมือฝีมือ
จำนวนมาก ฝั่งชายแดนไทยจึงมีความเป็นไปได้ในการได้เปรียบเมื่อเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่จะ
สร้างในไทย 

สิ่งที่โดดเด่นมากทางการเมือง คือมีนักการเมืองคนสำคัญ ๆ ที่เรียกติดปากกันว่าบ้านใหญ่ 
อันได้แก่ นามสกุล เทียนทอง, ณวรรณ และโชติวิวัฒน์ เป็นต้น ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนในกิจการทั้งฝั่งไทย 
และฝั่งกัมพูชา  

แนวโน้มในอนาคตที่ท้องถิ่นกังวล คือเรื่องมลพิษทางเสียง ทางอากาศ ขยะ ความปลอดภัย
ในชีวิต แต่สิ่งที่น่าสังเกตคือไม่มีความกังวลเรื่องแรงงานจากเพ่ือนบ้านเพราะถือเป็นเรื่องปกติมานาน
แล้ว ที่มีแรงงานจากกัมพูชาเดินทางมาทำงานในไทยจำนวนมากอยู่เป็นปกติ 

สิ่งที่ยังเหมือนเดิมคือ การดำรงชีวิตของชาวบ้านยังดำเนินไปด้วยวิถีชีวิตเดิม การประกอบ
อาชีพเดิมคือการทำเกษตรกรรม ด้านการศึกษา และสาธารณสุข เมื่อดูจากงบประมาณยังไม่มีการ
ผลักดันเท่าที่ควร โดยผู้เขียนได้ตั้งข้อสังเกตุไว้ดังนี้ นโยบายจากฝั่งบริหารมอบให้นั้น เช่น การสร้าง
โรงเรียนช่าง การสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และระบบบริการสาธารณสุขที่ครอบคลุม 

1) รัฐบาลทุ่มเท ด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นอย่างแรก 

2) งบประมาณมีจำกัด และมีโครงการที่จะต้องผลักดันให้สำเร็จก่อน เช่น EEC 

3) งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจำกัด ทำให้ไม่คืบหน้าเท่าที่ควร 

สิ่งที่เป็นอุปสรรคของโครงการขนาดใหญ่ ยังเป็นการเข้าถึงประชาชน ที่รัฐยังมองว่านโยบาย
ที่เลือกมานั้นสมบูรณ์แล้ว และเพิกเฉยต่อความคิดเห็นประชาชน รวมถึงกฎหมายบางอย่างไม่
สอดคล้องกับการพัฒนาที่กำลังมาถึง เช่น ข้อกำหนดสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่ท่าข้าม ต้องมีความสูงไม่เกิน 
12 เมตร และรัฐบาลเองผลักดันหลายโครงการทำให้ต้องเฉลี่ยทั้งกำลัง และงบประมาณไปในที่ที่
สำคัญมากกว่า 

จากกรณีตัวอย่างทั้งสองชี้ให้เห็นว่า ผลกระทบด้านสังคมนั่นคือ ผลกระทบด้านความเป็นอยู่
ของประชาชน ที่ไปในทิศทางที่ดีขึ้น อันประกอบด้วยความสะดวกสบายของโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
เดินทาง ตลอดจนความเจริญด้านอ่ืน ๆ ที่มาพร้อมกับโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ แต่ด้วยการพัฒนายัง
เกิดขึ้นไม่เต็มรูปแบบมากนัก เนื่องจากโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เกิดการชะลอด้วยหลายปัจจัย
ทั้งนโยบายภาครัฐ งบประมาณ และความสนใจภาคเอกชนที่มีต่อโครงการ มีไม่มากพอ ส่งผลโยตรง
กับผลกระทบที่ยังเกิดไม่ชัดเจนมากเท่าท่ีควร ทั้งนี้ผู้ศึกษาจะได้อธิบายในหัวข้อถัดไป 
 



 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

 การศึกษาเรื่อง “ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
สระแก้ว”มีวัตถุประสงค์ดังนี้  

1) ทราบถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว  

2) ทราบถึงแนวทางต่อการป้องกันและลดผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว  
 จากการศึกษา ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลทั้ง 15 ราย ประกอบไปด้วย 
นักวิชาการ ข้าราชการส่วนกลาง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น การศึกษา สาธารณสุข  นักธุรกิจ ผู้นำชุมชน 
และประชาชน ที่มีส่วนได้เสียกับโครงการเขตพัฒนาเศรษบกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว อีกทั้งยังใช้วิธีการ
รวบรวมข้อมูลทั้ งเอกสารของโครงการ ข่าวสาร บทวิเคราะห์  และการลงพ้ืนที่ เพ่ือสำรวจ
สภาพแวดล้อมของโครงการของผู้วิจัยไปพร้อมกับการตรวจสอบข้อมูลและความน่าเชื่อถือมาใช้ใน
การวิเคราะห์เพ่ือเชื่อมโยง โดยมีทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเทียบเคียงทางการศึกษา โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 5.1 สรุปผล 
 5.2 อภิปรายผล 
 5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.1  สรุปผล 

5.1.1 ผลกระทบทางด้านสังคม 
การเปลี่ยนแปลงทางประชากร จากข้อมูลประชากรจากการทะเบียน อัตราเพ่ิม และความ

หนาแน่นของประชากร เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2557 – 2561 ของสำนักงานสถิติจังหวัดพบว่า  
ปริมาณความหนาแน่นเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะอำเภออรัญประเทศ ที่มีอัตราการเพ่ิมของประชากร ร้อย
ละ 1.16 ซึ่งสูงที่สุดในจังหวัดสระแก้ว การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรที่ค่อนข้างสูงตลอด
ระยะเวลาของการมีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ทำให้เกิดการโยกย้ายถิ่นฐาน ทั้งย้ายเข้าย้ายออกจาก
พ้ืนที่จำนวนใกล้เคียงกันส่งผลโดยตรงกับการเปลี่ยนโครงสร้างประชากรในพ้ืนที่ 
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การจัดการด้านชุมชนและสถาบัน สร้างการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางการเมืองที่มีทั้ง
หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหลายด้าน โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการ
จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อีกทั้งเกิดการจัดสรรการใช้อำนาจของท้องถิ่น ที่มีหน่วยงานภายนอก
เข้ามามีบทบาบทในการทำงานในพ้ืนที่ และเกิดการรวมตัวของประชาชนในการใช้กระบวนการการ
รวมกลุ่มเพ่ือเรียกร้องมาตรการเยียวยา และผลักดันความต้องการของกลุ่มในอยู่ในเป้าหมายของการ
พัฒนาด้วย รวมถึงการจัดการด้านสถาบันยังมีปัญหาที่พบเจอนั่นคือการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้าน
อำนวยความสะดวกเรื่องบริการข้อมูล ที่พบว่าการทำงานเป็นการทำงานแบบแยกส่วน และมีปัญหาด้าน
การจัดการข้อมูลที่ดี  

ความขัดแย้งระหว่างระหว่างคนท้องถิ่นและคนเข้ามาใหม่พบการเปลี่ยนแปลงอาชีพของ
ประชากร เกิดการเปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป นำไปสู่โอกาสในการประกอบอาชีพ และ
การเปลี่ยนแปลงธุรกิจการค้าในชุมชน อีกทั้งยังกำหนดหน้าตาโครงสร้างภาคแรงงานของพ้ืนที่ความ
ต้องการแรงงานจะเพ่ิมจำนวนมากยิ่งขึ้นหลายเท่าตัว ส่งผลต่อปัจจัยการดึงดูดแรงงานจากอุตสาหกรรม
อ่ืน ๆ ที่จะเกิดการแข่งขันอย่างมาก ประกอบกับปัจจัยทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่จะรอบ
ครอบมากขึ้น เพราะกัมพูชามีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่สร้างเสร็จแล้ว แต่ด้วยการลงทุนที่ยังไม่มากพอ 
ประกอบกับอัตราค่าตอบแทนของแรงงานฝั่งกัมพูชาที่น้อยกว่าฝั่งไทย ทำให้แรงจูงใจฝั่งไทยย่อมมี
มากกว่า  

 องค์กรภายนอกท้องถิ่น และชนชั้นในสังคม เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างชัดนั่นคือ การ
แบ่งชนชั้นทางสังคมขึ้นใหม่ อันจะเป็นการเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ทั้งจากในและนอกพ้ืนที่ จากข้อมูลสัมภาษณ์พบว่ามีผู้มีส่วนผลักดันนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ เข้ามาเป็นนายทุนเองในพ้ืนที่โครงการ และพบนายทุนจากนอกพ้ืนที่นำแรงงานนอกพ้ืนที่ เข้ามา
ทำงานในพ้ืนที่ จึงสร้างความไม่พอใจให้กับผู้นำชุมชนระดับท้องถิ่น กล่าวคือการพัฒนาเริ่มมีผู้ที่ได้รับ
ผลประโยชน์ที่อยู่นอกเหนือคนในพ้ืนที่ระยะแรก จึงเกิดความไม่พอใจขึ้นในพ้ืนที่ ทั้งความพึงพอใจต่อ
โครงการ และนายทุนที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในพ้ืนที่ 
  ปัจเจกบุคคลและครอบครัว ประการแรกการเข้าถึงการรักษาพยาบาล ระบบการ
รักษาพยาบาลยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงด้านอ่ืน ๆ ด้วย
ข้อมูลทางด้านสถิติระบุว่าประชากรต่อหมอของจังหวัดสระแก้วอยู่ที่ 8,000 : 1 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ไม่
สอดคล้องกับมาตรฐานทางสาธารณสุขของประเทศ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีการกำหนดมาตรฐาน
ทางสุขภาพประชาชนที่จะเพ่ิมจำนวนแพทย์ และบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้สอดคล้องกับจำนวน
ประชากร  

การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา ด้านการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายช่วง
การผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีนโยบายทั้งหมดที่ขับเคลื่อนเป็นนโยบายของส่วนกลาง 
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กล่ าวคือมาจาก สพฐ. โดยมี ผู้ ปฏิ บั ติ เป็ นหน่ วยงานที่ อยู่ ภ าย ใต้ กำกับของ สพฐ . และ
กระทรวงศึกษาธิการ อีกท้ังยังมีการส่งเสริมเนื้อหาด้านเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐกิจเข้ากับเนื้อหาการ
เรียนขั้นพ้ืนฐานเพ่ือปูพ้ืนฐานให้นักเรียนได้ทราบถึงความสำคัญของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ
การค้าชายแดน  

ที่ดินและโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน เช่นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานมีโครงการถนน ด่านศุลกากร การคมนาคมระบบราง ระบบไฟฟ้า ด้าน
โทรศัพท์ ด้านประปา ที่ครอบคลุมพ้ืนที่โครงการ นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมาก รวมถึง
การครอบครองที่ดินและการใช้สอยที่ดิน  

การใช้สอยที่ดินต้องทำการแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ที่ดินที่อยู่ในการดูแลของภาครัฐ และ
การครอบครองของประชาชน พบการเปลี่ยนแปลงผู้ถือคลองที่ดินในพ้ืนที่จำนวนมาก จากการจัดตั้ง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นั้นยังสร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาของที่ดิน ซึ่งทำให้เกิดการซื้อ
ที่ดินเพ่ือการเกร็งกำไร และการลงทุนเป็นจำนวนมาก และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากก็คือผังเมือง มีการ
ตัดถนนเพ่ิมขึ้นหลายสาย มีการก่อสร้างด่านศุลกากร และด่านผ่านแดนถาวร เพ่ือรองรับการพัฒนา
ของทั้งไทย และกัมพูชา ทั้งนิคมอุตสาหกรรมโอเนียง และทางรถไฟความเร็วสูงของทางฝั่งกัมพูชาที่
จ่ออยู่ชายแดนแล้ว ทำให้วิถีชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงอยู่ในขั้นเริ่มต้น เนื่องจากถนน
หลายสายยังไม่เสร็จ จึงทำให้พบเห็นเพียงบางส่วนเท่านั้น  

 
5.1.2 ผลกระทบทางวัฒนธรรม  
 วิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลง จากเดิมสระแก้วเป็นพ้ืนที่ชายแดน ที่ยึดอาชีพทำการเกษตร
เป็นหลัก และต่อมามีการค้าขายชายแดนที่เพ่ิมขึ้นจึงทำให้คนทั้งในและนอกพ้ืนที่ต่างเข้ามาแสวงหา
ผลประโยชน์จากพ้ืนที่ เมื่อพื้นที่ชายแดนสระแก้วเกิดการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษข้ึน ทำให้วิถี
ชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไป ประการแรกเปลี่ยนแปลงไปเพราะมีความสะดวกสบายมากขึ้น 
เนื่องจากอดีตพ้ืนที่ชายแดนเป็นพ้ืนที่ที่ถูกละเลยในการพัฒนามาเป็นระยะเวลานาน ทำให้
งบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่มีไม่มากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับหลังมีโครงการเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การเดินทางไปมาหาสู่กันทำได้ง่ายกว่าอดีต รวมถึงการมีสาธารณูปโภคที่
ครอบคลุม  
 ประการที่สองเมื่อมีการพัฒนาในพ้ืนที่ ส่งผลต่อโอกาสการเรียนรู้ให้กับชีวิตเพ่ิมมากขึ้น ทั้ง
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ข้าราชการ ประชาชน ทั้งในและนอกพื้นที่ เดิมทีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 
เกิดขึ้นได้ยากและต้องใช้เวลาพอสมควร แต่เมื่อมีการตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในมุมหนึ่งคือ
บทเรียนของคนในพ้ืนที่ และรัฐบาลในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ เมื่อการดำรงชีวิตเกิดปัจจัยที่เพ่ิมมากขึ้น 
การต่อสู้และเรียนกระบวนการรักษาสิทธิ์จึงเกิดขึ้นโดยปริยาย เช่นกระบวนการการรวมกลุ่มเพ่ือ
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เรียกร้องประเด็นการเมือง ผลประโยชน์ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งผลให้ เกิด
กระบวนการสร้างเป้าหมายชีวิตของประชาชนในรูปแบบที่เปลี่ยนไป  
 นำมาสู่ประการที่สามการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสาร และกระบวนการกลุ่ม เปลี่ยนจากการ
ทำงานจากปกติเป็นการพูดคุยในประเด็นที่ใหม่ขึ้น และสิ่งที่เป็นประเด็นที่ถกเถียงขึ้นในสังคมคือ 
ประเด็นด้านการจัดสรรผลประโยชน์ให้กับกลุ่มก้อนทางสังคม ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 การเปลี่ยนแปลงทางความคิด ความรู้สึก และความเชื่อ การเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิด
เป็นสิ่งเกิดขึ้นในกับมนุษย์เป็นเรื่องปกติ เพราะการปรับเปลี่ยนทางความคิด ความรู้สึก และความเชื่อ
เกิดการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม และปัจจัยรอบข้างที่เปลี่ยนแปลงไป เริ่มต้นจากการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดเรื่องการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงสังคมสู่ความเจริญทางด้านวัตถุ 
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากพ้ืนที่ชายที่มูลค่าที่เยอะนำมาสู่โอกาสการลงทุนของนายทุน และธุรกิจต่าง ๆ 
เกิดขึ้นจำนวนมากในชายแดน เช่น การเกิดขึ้นของห้างสรรพสินค้าจำนวนมาก พร้อมทั้งการมีสิ่ง
อำนวยความสะดวกสบายเกิดข้ึนพร้อมกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

แต่เมื่อโครงการถูกชะลอเนื่องจากการเน้นของรัฐบาลหลาย ๆ อุตสาหกรรมไปพร้อม ๆ กัน
ทำให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ถูกลดความสำคัญจากประชาชนลงไป และในทาง
ความรู้สึกกันประชาชนเริ่มเกิดความไม่แน่ใจต่อเป้าหมายของโครงการที่เกิดขึ้น เพราะเป้าหมายคือ
การส่งเสริมการลงทุน และลดความเหลื่อมล้ำ แต่ด้วยปริมาณของนักลงทุนเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่
จำนวนน้อย ไม่ตรงกับเป้าหมายที่คาดหวังของรัฐบาล ส่งผลโดยตรงกับความเชื่อมั่นของภาคเอกชน 
นักธุรกิจ และประชาชน อีกทั้งภาพของความสำเร็จของการมีโครงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ยังไม่
เกิดข้ึน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจึงถูกลดบทบาทลงในความรู้สึกของประชาชน 

 
5.1.3 แนวทางต่อการป้องกันและลดผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรม 

        5.1.3.1). แนวทางการป้องกัน และลดผลกระทบทางลบ และการสนับสนุนส่งเสริมผลกระทบ
ทางบวกทางด้านสังคมและวัฒนธรรม  

1) แนวทางการควบคุมผลกระทบทางลบ  
              (1) การนำเสนอชุดความรู้ คือการนำเสนอแผนป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

ต่อชุมชน  
              (2) การให้อำนาจจังหวัดในการคัดกรองอุตสาหกรรมเป้าหมาย ร่วมกับ BOI 
        จากฐานความคิดการกระจายอำนาจ และเห็นเป้าหมายของการกระจายความเจริญ

ตามวัตถุประสงค์ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ควรมาจากสิ่งที่โดดเด่นของชุมชน สู่การเพ่ิมเติม
นวัตกรรมทางการผลิต และให้อำนาจชุมชนในการกำหนดพื้นที่และอุตสาหกรรมเปเหมาย 
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              (3) การแก้ไขกฎหมาย คือการแก้ ไขกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย  
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความสอดคล้ องกับโครงการเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ  
     (4) การเตรียมความพร้อมประชาชน คือการเตรียมความพร้อมให้ประชาชน เรื่อง
การประกอบอาชีพ การศึกษา การพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้านสุขภาพ และมาตรการคุ้มครองที่ท่ัวถึง 

2) แนวทางส่งเสริมผลกระทบทางบวกของโครงการ  
              (1) ถอดบทเรียนสู่การนำเสนอต่อประชาชน คือการนำผลทางบวก มาพัฒนาเป็น

แบบเสนอที่เข้าถึงประชาชนสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ พร้อมทั้งเป็นฐานการสร้างการเรียนรู้สู่
ประชาชน  

3) แนวทางการมีส่วนร่วมในการผลักดันมาตรการต่าง ๆ   
     (1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม คือการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมกระบวนการปรับปรุงแก้ไขมาตรการต่าง ๆ ที่กำลังออกมาใหม่ 
     (2) การตั้งอนุกรรมการติดตามผลกระทบ คือการตั้งอนุกรรมการติดตามผลที่
ครอบคลุมทางด้านสังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ยึดหลัก Open Data  
     (3) การผลักดันมาตรการทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คือการพัฒนา
ชายแดนจำเป็นอย่างยิ่งในการให้ความสำคัญกับบริบทแวดล้อม รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านอย่าง
กัมพูชา ที่ 

4) การส่งเสริม และรักษาวิถีชีวิต ประเพณีของชุมชน  
     (1) การสนับสนุนมาตรการปกป้องพ้ืนที่อาหารและสิ่งแวดล้อม คือการให้
ความสำคัญเกี่ยวกับพ้ืนที่อาหาร นั่นคือการที่ส่งเสริมพ้ืนที่อุตสาหกรรมต้องไม่กระทบต่อพ้ืนที่อาหาร
ของมนุษย์  
     (2) การปกป้องวัฒนธรรม คือการอนุรักษ์ควบคู่กับการสร้างความเข้าใจเชิง
วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน  
     (3) ต้นแบบการส่งเสริมต้นทุนทางเศรษฐกิจของชุมชน คือการสร้างต้นแบบของ
ชุมชนที่เกิดจากการสนับสนุนจากโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเน้นตั้งแต่กระบวนการแรก
จนถึงปลายทาง  
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5.2  อภิปรายผล 

 จากการศึกษา ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว 
ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษามาอภิปรายเปรียบเทียบกับ แนวคิด ทฤษฎี และ
เอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

 การศึกษาผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรม ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต้องศึกษาทั้ง
ผลกระทบด้านที่บวก และผลกระทบด้านลบ ของโครงการ เพราะโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่เกิดใน
พ้ืนที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสภาพแวดล้อม เมื่อ
นำมาแยกพิจารณาเพียงสองด้านคือ สังคม และวัฒนธรรม ย่อมมีความยากท่ีซ่อนอยู่ เพราะขอบเขต
ของคำว่า สังคมและวัฒนธรรมไม่มีเส้นขีดแบ่งที่ตายตัว อยู่ที่นิยามของผู้ศึกษา ฉะนั้นผู้ศึกษาจึงได้
พิจารณาใช้ แนวคิด Rabel J. Burdge มาใช้เพ่ือแยกผลกระทบที่เกิดขึ้นของโครงการ ทำให้ทราบถึง
การผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมออกเป็น ด้านต่าง ๆ อันประกอบด้วยด้านประชากร การจัดการ
ด้านชุมชนและสถาบัน ความขัดแย้งระหว่าคนท้องถิ่นและคนมาใหม่ ผลกระทบต่อปัจเจกบุคคลและ
ครอบครัว โครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน และส่งผลกระทบต่อความคิด ความเชื่อ วิถีชีวิตของ
ประชาชน 

 เมื่อเปรียบเทียบทีละประเด็นพบผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในบางประเด็น เช่น การ
เปลี่ยนแปลงด้านประชากรที่มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายของแรงงานทั้งภายในจังหวัด และประเทศ
กัมพูชาอยู่ตลอดเวลาทั้งยังมีผลกระทบด้านโครงสร้างประชากรจาก ผลกระทบด้านสภาพแวดล้อม 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาจาก ลิวา ผาดไธสง และคณะ (2550) และงานของ คัทลียา จิรประเสริฐกุล 
(2553) 

 ผลกระทบด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน และการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินใน พ้ืนที่ 
นับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระลอกแรก คือนับเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดคือ เกิดการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์จากการใช้ที่ดิน มาสู่การนำมาใช้เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการวางโครงสร้าง
พ้ืนฐานใหม่เพ่ือตอบสนองโครงการจากส่วนกลาง ด้วยการพิจารณาจากคณะกรรมการภายนอกพ้ืนที่ 
กล่าวคือรัฐบาลส่วนกลาง ทำให้ความคิดเห็นจากคนในพ้ืนที่ ที่กระทำผ่านตัวแทนระดับสถาบันลด
น้อยลง ซึ่งเป็นเรื่องปกติของโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ถูกกำหนดจากรัฐบาลส่วนกลาง ซึ่งงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องส่วนใหญ่คือการพูดถึง เป้าหมายระดับพ้ืนที่เปลี่ยนแล้วจึงนำมาซึ่งวิธีการจัดการระดับ
สถาบัน และระดับปัจเจกบุคคลเกิดผลกระทบ ซอดคล้องกับ รจนา คำดีเกิด (2554) ธานินทร์ คฤหา
นนท์ (2561) ชมพูนุช พงศ์เพชรประยูร (2549) และวรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์ (2560) 
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 ผลกระทบทางวัฒนธรรมจัดเป็นผลกระทบที่ได้รับผลกระทบที่น้อยที่สุด เพราะการ
เปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมมีความลึกซึ้งมากกว่า ด้านสังคม เพราะวัฒนธรรมกำหนดวิถีชีวิต 
ความคิด ความเชื่อ ที่อยู่ภายในตัวของมนุษย์ และการเปลี่ยนภายในนั้นเกิดขึ้นยาก สอดคล้องกับ
บริบทที่ได้ศึกษา ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ เกิดผลกระทบน้อย สอดคล้องกับงานของ )  ธานินทร์ 
คฤหานนท์ (2561) 

 ทั้งนี้การพัฒนาที่เกิดขึ้นในที่ต่าง ๆ นั้นย่อมส่งผลต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ที่มีผล
ต่อระบบทางสังคม และวัฒนธรรม และอาจจะรวมถึง ระบบด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม
เข้าไปด้วยเกิดการเปลี่ยนแปลง และได้รับผลกระทบตาม ๆ กัน เนื่องจากระบบทุกอย่างเกิดขึ้นจาก 
คน ที่เป็นผู้ขับเคลื่อนระบบทั้งหมดให้เกิดการเดินหน้า โดยการปรับเปลี่ยน ลดทอน และสร้างวิธีการ
แนวทางในจัดการขึ้น ภายใต้ข้อจัดกัดจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวคิด และเอกสารทางวิชาการล้วน
ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และเป้าหมายของสังคมนั้น 
ส่งผลโดยตรงต่อหน่วยย่อยที่สุดนั่นคือ ประชากร การคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นถือเป็น
สิ่งจำเป็นอย่างมากในการพัฒนา 

5.3  ข้อเสนอแนะ 

 1) ควรเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือการนำมาซึ่งความร่วมมือในการพัมนาท้องถิ่น 
เพราะการพัฒนาท้องถิ่นท่ีผลกระทบระยะยาวควรให้ความสำคัญกับประชาชน 
 2) ควรมีหลักประกันให้กับประชาชนต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งมีมาตรการที่ชัดเจน 
และเป็นที่ยอมรับให้กับประชาชน 
 3) ควรสร้างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่นำเอาสิ่งที่โดยเด่นของท้องถิ่นมาใช้เพ่ือสร้างความ
โดดเด่นแทนการคิดจากส่วนกลางทั้งหมด 

4) การจัดการด้านข้อมูล ที่ยังทำงานแบบแยกส่วนไม่มีการเชื่อมโยงของข้อมูลจากหน่วยงาน
ราชการ และยังไม่มีการจัดการด้านข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5) การวางแผนควรนำต้นทุนทางสังคม และวัฒนธรรมเข้าไปมีส่วนในการวางแผนรับมือ โดย
ให้ความสำคัญทั้งประเด็นด้านพื้นที่อาหาร และสิ่งแวดล้อม 
 6) ควรเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนเพียงพอ ต่อการรับมือต่อผลกระทบด้านลบ และ
ต่อยอดผลกระทบด้านบวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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