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งานศึกษาวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทางเลือกระดับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 2) ประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ของทางเลือกดังกล่าว รวมทั้งเสนอแนะทางเลือกระดับยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม โดยได้เสนอ
ทางเลือกระดับยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 3 ทางเลือก ได้แก่ ทางเลือก 1 มีการดำเนินการตามแผนและ
ยุทธศาสตร์ทุกด้าน ประกอบด้วย 4 กิจการเป้าหมาย ทางเลือก 2 มุ่งเน้นการดำเนินการตามแผนและ
ยุทธศาสตร์บางด้าน ประกอบด้วย 3 กิจการเป้าหมาย และทางเลือก 3 มุ่งเน้นการดำเนินการตามแผน
และยุทธศาสตร์บางด้าน ประกอบด้วย 2 กิจการเป้าหมาย การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตรใ์น
ครั้งนี้ใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น (Analytical Hierarchy Process: AHP) วิเคราะห์และ
สรุปผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และเสนอแนะมาตรการส่งเสริมและบรรเทาผลกระทบ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการตามทางเลือกดังกล่าว  ผลการศึกษาพบว่า ทางเลือก 1 (มีการ
ดำเนินการตามแผนและยุทธศาสตร์ทุกด้าน ) คือทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุดต่อการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ซึ่งการดำเนินการตามทางเลือกดังกล่าวจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกในด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม และมีผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อมน้อย 
โดยแนวทางการป้องกันและบรรเทาผลกระทบได้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และผู้พัฒนาโครงการควรให้ความสำคัญกับกฎระเบียบและปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบอยา่ง
เคร่งครัด และผู ้ประกอบการควรคำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมเทียบเท่ากับผล
ประกอบการเพ่ือให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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The objectives of this research are 1) to study alternatives at the strategic level in 

the development of special economic zones in Khlong Yai District, Trat and 2) to assess 

the alternatives in terms of economic, social and environmental impacts as well as 

suggest the most suitable alternative. The study proposed 3 strategic development 

options: Alternative 1: Implementation of all plans and strategies, consisting of 4 target 

tasks; Alternative 2: focusing on the implementation of certain plans and strategies, 

consisting of 3 target tasks, and Alternative 3, focussing on the implementation of certain 

plans and strategies, consisting of 2 target tasks. This strategic environmental assessment 

employed the Analytical Hierarchy Process (AHP) and suggests measures to promote and 

mitigate the impacts from the implementation of the alternative. The results of this study 

showed that Alternative 1: (Implementation of all proposed plans and strategies) is the 

most appropriate alternative for Khlong Yai District as it would increase economic and 

social opportunities in the area and has less negative impact on the environment. 

Suggestions to mitigate the adverse impacts are related agencies, local authorities and 

developers should pay attention to the relevant regulations and seriously monitor the 
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operations, and the developers should be concerned with the value of natural resources 

and the environment equal to their profits in order to achieve the sustainable 

development. 
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กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

การศึกษาเรื่อง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์ให้
คำแนะนำกระบวนการศึกษา การถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์จากอาจารย์ที ่ปร ึกษา  คือ 
ศาสตราจารย์ ดร. จำลอง โพธิ์บุญ ที่ได้ให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ  รวมทั้งได้ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องของ
วิทยานิพนธ์เล่มนี้ อันนำมาสู่การทำวิทยานิพนธ์ที่สมบูรณ์เล่มนี้ รวมไปถึงคณาจารย์หลักสูตรการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ถ่ายทอดความรู้วิทยาการอันมีค่ายิ่ง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำวิทยานิพนธ์เป็นอย่างมาก 
นอกจากนี้ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์  ดร.สยาม อรุณศรีมรกต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ ที่กรุณาเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และช่วยตรวจสอบพร้อมทั้งให้คำแนะนำใน
การแก้ไขวิทยานิพนธ์เล่มนี้ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามช่วยพิจารณา
ประเด็นและตัวชี้วัดในงานวิจัย ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลสำคัญในพ้ืนที่ทุกท่านที่ให้ข้อมูลสำคัญเพ่ิมเติมเพ่ือ
ประกอบการวิจัย รวมไปถึงรุ่นพ่ีสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม ศูนย์การเรียนระยองที่ให้ความช่วยเหลือใน
การเก็บข้อมูลประกอบการทำวิทยานิพนธ์ 

สุดท้ายนี ้ขอขอบคุณเพื ่อนๆ พี่ๆ บุคลากร คณะบริหารการพัฒนาสิ ่งแวดล้อมทุกท่านที่
สนับสนุนวิทยานิพนธ์เล่มนี้จนแล้วเสร็จ และขอขอบคุณทุกคนในครอบครัวที่อยู่เคียงข้างและคอยให้
กำลังใจในการศึกษาครั้งนี้เป็นอย่างดี 

 
เมวิกา คำแสนราช 

ธันวาคม 2562 
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บทท่ี 1  
บทนำ 

 

1.1 ที่มาและความสำคัญ  

อาเซียนเป็นภูมิภาคท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
ของโลก ขณะเดียวกันก็เป็นพ้ืนที่ที่มีประชากรอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่น โดยเฉพาะชุมชนเมืองขนาดใหญ่
ซึ่งจะพบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในหลายด้าน การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community) เป็นปัจจัยเสี่ยงก่อให้เกิดความท้าทายของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ของภูมิภาคเหตุเพราะการขยายตัวทางเศรษฐกิจส่งผลให้มีผู้พักอาศัยหรือเดินทางเข้า - ออกเมืองต่าง ๆ 
เพ่ิมข้ึน เช่น แรงงานจากต่างประเทศ แรงงานจากชนบท ตลอดจนนักท่องเที่ยว การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคมนาคมระหว่างประเทศ การขยายตัวของเมือง และชุมชนเพื่อรองรับกับการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรในภูมิภาค ดังนั้นจึงส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ 
ในเขตเมืองและชุมชนมากมาย และปัญหาดังกล่าวยังมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนในอนาคต  

การกำหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงมีความสำคัญและควรมีการประเมินถึง
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของนโยบายหรือยุทธศาสตร์ เพื ่อหาทางเลือกในการพัฒนา
ประเทศให้เหมาะสมที่สุด รวมทั้งควรหาแนวทางการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
หลังจากมีการดำเนินการตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์ ซึ่งรัฐบาลไทยจึงได้กำหนดให้ตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษขึ้น โดยรัฐบาลมีมาตรการสนับสนุน และส่งเสริมต่าง ๆ ทำการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การให้
สิทธิประโยชน์ทั้งที่เป็นภาษีและไม่ใช่ภาษี ตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) และ
มาตรการอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งการจัดตั้ง  
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่
ได้มาก (กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ, 2558) 

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในระยะแรก ซึ่งประกอบด้วย 5 พื้นที่ ได้แก่ ตาก 
สระแก้ว สงขลา ตราด และมุกดาหาร เหตุที่ต้องเร่งดำเนินการเป็นระยะแรกเพราะเป็นพื้นที่จังหวัด  
ที่ได้เปรียบทางด้านกิจการการค้าชายแดนมีพื้นที่เชื่อมต่อยังหลายประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซยีน 
ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา มาเลเซีย เป็นต้น โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตราด ตั้งอยู่ในเขต
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อำเภอคลองใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเขตชายแดนติดต่อกับจังหวัดพระตะบอง จังหวัดโพธิสัตและจังหวัด
เกาะกง ประเทศกัมพูชา มีพื้นที่ 3 ตำบลของอำเภอคลองใหญ่ที่ติดชายแดน ได้แก่ ตำบลคลองใหญ่ 
ตำบลหาดเล็ก และตำบลไม้รูด รวมระยะทาง 50.2 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 31,375 ไร่ 
(กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ, 2558) ซึ่งถือว่าเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีพื ้นที่น้อยที่สุดในเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่จ ัดตั ้งขึ ้นทั ้งหมด ซึ ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ 
ดำเนินการครอบคลุม 4 กิจการเป้าหมาย ได้แก่ 1) อุตสาหกรรม การเกษตร ประมงและกิจการที่
เกี่ยวข้อง 2) กิจการโลจิสติกส์ 3) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และ 4) กิจการเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการศึกษาจัดตั ้งนิคมอุตสาหกรรมในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 5 พื้นที่ในระยะแรก ในปี 2558 ได้เริ่มดำเนินการนําร่องตามนโยบายรัฐบาล และอยู่
ระหว่างแก้ไขพระราชบัญญัติของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
ในการบริหารจัดการ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนจูงใจให้
นักลงทุนเข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม (กนกพร สว่างแจ้ง, 2551) 

จากรายงานสุขภาพคนไทย ในปี 2560 พบว่า ประชาชนในสังคมได้มองว่าการจัดตั้งเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้น มีผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลบ ซึ่งผลด้านบวก ได้แก่ ประชาชนใน
พื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประชาชนในพื้นที่เข้าสู่ระบบการจ้างงาน ได้ทำงานอยู่ใกล้บ้าน มีธุรกิจใหม่ ๆ 
ในพื้นที่ ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะเพื่อความเจริญทางเศรษฐกิจ และยังเปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ได้
เป็นผู้ประกอบการ เช่น ค้าขาย เปิดธุรกิจโฮมสเตย์ หอพัก และปั๊มน้ำมัน อีกท้ังยังส่งผลต่อการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคและอุปโภคให้ดีขึ้น ส่วนผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนที่ประชาชน  
ในพื้นที่ให้ความวิตกกังวล ได้แก่ ผลกระทบด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบจากระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ รายได้และผลกำไรจาก
สิทธิพิเศษต่าง ๆ การจ้างงานและการกระจายรายได้ เป็นต้น (สุขภาพคนไทย, 2560) 

เมื่อมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนขึ้นในพื้นที่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดแล้วนั้น  
สิ่งที่ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจคือด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดตราด  
ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการพัฒนาจังหวัดแบบยั่งยืน ซึ่งให้ความสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา มีเป้าประสงค์เพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีว ิตที ่ด ี มีความสุข และมี
ทรัพยากรธรรมชาติใช้อย่างสมดุล (สำนักงานจังหวัดตราด, 2561) 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) 
เป็นกระบวนการที่ช่วยในการตัดสินใจเชิงระบบ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำประเด็นความยั่งยืนในทาง
สิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาหรือตัดสินใจในระดับนโยบาย  
แผนงานวิจัยนี้จึงได้มุ่งศึกษาถึงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ที่เหมาะสม
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กับบริบทของเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพื่อเป็นแนวทางดำเนินงานให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ทำการศึกษารวบรวมข้อมูลเอกสารรายงาน และงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากการสัมภาษณ์ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเกาะต่าง ๆ  
ในอำเภอคลองใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
ประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากทางเลือกดังกล่าว พิจารณาหาทางเลือก
ที่เหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางเลือกระดับยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมและน่าจะ
ส่งผลกระทบด้านลบน้อยที่สุดและมีผลกระทบด้านบวกในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษหรือสนใจในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
ประกอบในการวางแผนในการดำเนินการพัฒนาพ้ืนที่ต่อไป 

 

1.2 คำถามการวิจัย 

1. แผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตราดของรัฐบาลมีลักษณะอย่างไร ทางเลือก
ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมีอย่างไรบ้าง 

2. ผลกระทบจากทางเลือกในการพัฒนาจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด มีอย่างไรบ้าง 

3. ทางเลือกระดับยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการพัฒนาจังหวัดตราด ควรเป็นในด้านใดและมีวิธีการใด 
ที่จะสามารถบรรเทาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากทางเลือกดังกล่าว 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื ่อศึกษาและหาทางเลือกในการพัฒนาที่เกิดจากการดำเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ที่รัฐบาลกำหนดไว้ 

2. เพื่อประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากทางเลือกดังกล่าว รวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางเลือกระดับยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมและน่าจะส่งผลกระทบด้านลบน้อยที่สุดและ  
มีผลกระทบด้านบวกมากที่สุดในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมและบรรเทาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนา
ตามทางเลือกที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุด 
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1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบข้อมูลยุทธศาสตร์และทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด สำหรับหน่วยงานผู้ดำเนินโครงการ คือ การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ และสำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดตราดใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ 

2. ทราบถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านบวกและด้านลบที่เกิดจากการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เพื่อให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดตราดได้หาแนวทางในการบรรเทาและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการและลดข้อ
กังวลต่อผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการและกิจการเป้าหมายให้แกป่ระชาชนในพ้ืนที่ 

3. ทราบความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ซึ่งเป็นช่องทางการแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อหน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบโดยตรง คือ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. ทราบแนวทางและข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและบรรเทาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ซึ่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และผู้ประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่สามารถนำแนวทางและข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและบรรเทา
ผลกระทบดังกล่าวไปใช้ประกอบการดำเนินกิจการและกำหนดมาตรการในการบรรเทาผลกระทบที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการของตนเองให้สอดคล้องกับมาตรการจากการศึกษาครั้งนี้ 

5. ผลการศึกษาจะเป็นข้อมูลให้แก่หน่วยงานผู้ดำเนินโครงการ คือ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ใช้ข้อมูลประกอบการดำเนินการโครงการตามข้อเสนอแนะจากความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่  
ผู้ประกอบการภาคเอกชนสามารถนำข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้ใช้ประกอบการดำเนินการกิจการและ
กำหนดมาตรการในการส่งเสริมและบรรเทาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการ และ
ประชาชนในพื้นที ่สามารถนำข้อมูลจากการศึกษาครั ้งนี ้ใช้ประกอบการติดตามตรวจสอบการ
ดำเนินการของโครงการและการกำหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนิน
กิจการของผู้ประกอบการได้  
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1.5 ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนื ้อหา: การประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ในการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ผลกระทบที่คาดว่าเกิดขึ้นจากทางเลือกใน
การพัฒนาและแนวทางการส่งเสริมและบรรเทาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นดังกล่าว 

2. ขอบเขตด้านประชากร: ผู้นำชุมชน นักท่องเที่ยว ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 

3. ขอบเขตด้านพ้ืนที่: อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา: ตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – กันยายน พ.ศ. 2562 

 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

การประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  (Strategic Environmental Assessment: SEA) 
หมายถึง กระบวนการที่ใช้สำหรับการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของนโยบาย
หรือแผนดำเนินงาน รวมทั้งข้อเสนอทางเลือก โดยจัดทำเป็นรายงานเสนอผู้บริหารเพ่ือประกอบการตัดสินใจ  

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน หมายถึง การพัฒนาพื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการดึงดูดการลงทุน 
เพิ่มการจ้างงาน รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบด้วย10 จังหวัด 
คือ เชียงราย ตาก กาญจนบุรี ตราด สระแก้ว มุกดาหาร นครพนม หนองคาย สงขลา นราธิวาส 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบจากการดำเนินการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรเอกชน เป็นต้น 

ผลกระทบระยะสั้น หมายถึง ผลที่เกิดจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการกระทำหรือการพัฒนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดในพื้นที่ ในช่วง
ระยะเวลา 1 – 5 ปีหลังเริ ่มดำเนินการ โดยมีความหมายครอบคลุมทั ้งผลกระทบทางบวกและ
ผลกระทบทางลบ 

ผลกระทบระยะยาว หมายถึง ผลที่เกิดจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด ที ่ก่อให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงจากการกระทำหรือการพัฒนาสิ ่งหนึ ่งสิ ่งใดในพื ้นที่  
ซึ่งครอบคลุมทั้งผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบ ในช่วงระยะเวลาเกินกว่า 5 ปีของการเริ่ม
ดำเนินการ  
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ผู้นำชุมชน หมายถึง หัวหน้าชุมชนหรือหมู่บ้านรวมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากประชาชนให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำชุมชน ได้แก่ นายก อบต. รองนายก อบต. สมาชิกสภา 
อบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น 

นักท่องเที่ยว หมายถึง บุคคลที่ไม่ได้มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในพื้นที่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
ที่มาเยี่ยมชมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ มีจุดประสงค์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ  
โดยไม่ได้มาเพ่ือการพักอาศัยอยู่เป็นการถาวรหรือมาเพ่ือประกอบอาชีพอ่ืนใด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง กรมการค้าภายใน กรมศุลกากร 
กรมการขนส่งทางบก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค องค์การบริหารส่วนตำบล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ทางเลือกในการพัฒนา หมายถึง แนวทางท่ีเหมาะสมในการดำเนินการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 



 

บทท่ี 2  
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาวิจัยเรื ่อง การประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 

Assessment : SEA) ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ครั้งนี้ 
ผู ้ศึกษาได้ทำการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี ่ยวข้องโดยมีรายละเอียด  
ดังหัวข้อต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.3 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
2.4 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
2.5 นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 
2.6 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนประเทศไทย 
2.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตราด 
2.8 งานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) 

 ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการพัฒนาในประเทศต่าง ๆ  เกิดขึ้นมากมาย 
ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาในเขตภูมิภาคอาเซียนอีกหนึ่งประเทศ จึงได้มีการวางแผน 
การพัฒนาในทุกพื้นที่ของประเทศ ซึ่งการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ควรเป็นการพัฒนาอย่างสมดุลตามหลักการ
พัฒนาที่ยั ่งยืน ผู้ศึกษาจึงมีการศึกษารวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 ความเป็นมาของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้อธิบายว่า แนวคิดการพัฒนา

ที่ยั ่งยืนเริ ่มมีบทบาทในสังคมโลกตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972) ในการประชุมว่าด้วยสิ่งแวดล้อม 
ของมนุษย์ (Human Environment) ณ กรุงสต๊อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน ซึ่งมีประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเข้าร่วม 
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113 ประเทศ และได้ร ่วมกันให้คำปฏิญาณว่าจะปรับปรุงบทบาทของตนเองและเริ ่มจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการหันมาให้ความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง
ของทุกประเทศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 (ค.ศ. 1983) สหประชาชาติได้จัดตั้งสมัชชาโลกขึ้น ภายใต้การนำ
ของ Mrs. Gro Harlem Brundtland เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (อดีตนายกรัฐมนตรีของนอร์เวย์) 
เป็นผู ้นำในการจัดตั ้งคณะกรรมาธิการที ่เป็นอิสระเพื ่อพิจารณาปัญหาด้านสิ ่งแวดล้ อมทั ่วโลก 
ที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา และได้จัดตั้งสมัชชาโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและ  
การพัฒนา ( World Commission on Environment and Development หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า 
Brundtland Commission) และได้ตีพิมพ์รายงาน “Our Common Future” (The Brundtland Report) 
เสนอต่อคณะกรรมาธิการ ในปี พ.ศ. 2530 (ค.ศ. 1987) ซึ่งเป็นการเรียกร้องให้โลกหันกลับมาใส่ใจเรื่อง
สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตที่ฟุ่มเฟื่อยและเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตในการ
พัฒนาใหม่ ให้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับข้อจำกัดของธรรมชาติมากยิ่งขึ้น โดยรายงาน
เล่มนี้ได้กล่าวถึง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน”เป็นครั้งแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) สหประชาชาติได้
จ ัดให ้ม ีการประช ุมส ุดยอดระด ับโลกว ่าด ้วยส ิ ่ งแวดล้อมและการพัฒนา (UN Conference on 
Environment and Development: UNCED) หรือ การประชุม Earth Summit ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร 
ประเทศบราซิล ในการประชุมครั้งนี้ สมาชิกทั้ง 178 ประเทศ ได้ร่วมกันลงนามรับรองแผนปฏิบัติการ 21 
(Agenda 21) ซึ่งถือว่าเป็นแผนแม่บทด้านการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและให้ความร่วมมือกัน
พิทักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศสมาชิก เพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในโลก ตลอดจนการ
กำหนดบทบาทของภาคประชาสังคมในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพ่ือให้สามารถบรรลุถึง
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่กำหนดไว้ (สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2546) 

และในปี พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) องค์การสหประชาชาติได้จัดการประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วย
การพัฒนาที่ยั ่งยืน (World Summit on Sustainable Development: WSSD) ณ นครโจฮันเนสเบอร์ก 
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ซึ่งมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมทั้งสิ้น 180 ประเทศ ร่วมทั้งประเทศไทยได้ร่วมลงนาม
รับรองปฏิญาณโจฮันเนสเบอร์กในเรื ่องการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน ( Johannesburg Declaration on 
Sustainable Development) ซึ่งเป็นเอกสารประกาศเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศต่าง ๆ  
ที่ร่วมกันปฏิบัติตามพันธกรณีจากการประชุม Earth Summit 1992 รวมทั้งแผนปฏิบัติการของการ
ประชุมสุดยอดว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (Plan of Implementation for the WSSD) ซึ่งกำหนด
มาตรการในการเร่งรัดการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 21 และผลลัพธ์จากการประชุม Earth Summit 1992 
ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น (พิพัฒน์ ยอดพฤติการ, 2555)  
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 หลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
การพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development) มีนิยามโดย Brundtland Commission 

ระบุว่า “Sustainable development is development that meets the needs of the present 
without compromising the ability of future generations to meet their own needs”  
สรุปใจความว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสนองความต้องการที่จำเป็นของ
คนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่กระทบต่อขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการที่จำเป็นของคนรุ่น
ต่อไป” (สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2546) 

ซึ่งแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นจะคำนึงถึงการพัฒนา 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีความเชื่อมโยงกันในด้านเศรษฐกิจเป็นการคำนึงถึงผลกำไรหรือ
ผลประโยชน์จากการดำเนินการ ด้านสังคมคำนึงถึงความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่   
และด้านสิ่งแวดล้อมคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งความสมดุล
ของการพัฒนาทั้ง 3 ด้านสามารถเปรียบเทียบกับการดำเนินงานที่ยั่งยืนในระดับองค์กรโดยใช้มุมมอง 
Triple Bottom Line หรือ ที่เรียกว่า Profit – People –Planet ที่สัมพันธ์กันดังแสดงในภาพที่ 2.1 

 
ภาพที่ 2.1 Triple Bottom Line 

แหล่งที่มา : พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์, 2555 
การพัฒนาที่ยั่งยืนจะประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ด้าน (Triple Bottom Line) คือ  

1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสังคมและความเสมอภาค 3) ด้านระบบนิเวศหรือสิ่งแวดล้อม การที่พัฒนา
ให้ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นจะต้องมีความสมดุลกันทั้ง 3 ด้าน ถ้าหากการพัฒนาด้านใดไม่เกิดความ
สมดุลจะก่อให้เกิดปัญหาหลายประการตามมา เช่น หากเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว 
ก็จะทำให้เกิดปัญหาสังคม เช่น การอพยพเข้าเมืองของคนจนเพื ่อหางานทำ ทำให้เกิดปัญหา
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อาชญากรรม ความแออัด และปัญหาอื่น ๆ ในด้านสิ่งแวดล้อม อาจทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ 
ในปริมาณที่สูง เพื่อสนองความต้องการของกิจกรรมการผลิต ก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่าง ๆ ในเขตชุมชน
เนื่องจากมีประชากรอยู่จำนวนมาก เป็นต้น 

แนวคิดพ้ืนฐาน 2 ประการของการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ (จำลอง โพธิ์บุญ, 2560) 
1. การพัฒนาต้องสามารถตอบสนองความจำเป็นพื้นฐานของมนุษย์ได้ ซึ่งความจำเป็นพื้นฐาน 

ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย การมีงานทำ และต้องให้ความสำคัญกับผู้ที ่ยากจนขาดแคลน 
เป็นอันดับแรก 

2. การพัฒนาไม่ได้มีขีดจำกัดที่ตายตัว ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ใช้ องค์กรทางสังคม และ
ผลกระทบของทั้ง 2 ส่วนที่มีต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความสามารถของโลกในการรองรับ
ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ ซึ่งเราสามารถจัดการและปรับปรุงได้ทั้งเทคโนโลยีและองค์กรทาง
สังคมให้เหมาะสมกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแนวทางใหม่ได้  

หลังจากการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) 
ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นลงในปี 2558 โดยประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง 
องค์การสหประชาชาติจึงได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ ้นใหม่ โดยมีความเชื ่อมโยงกันและ  
เรียกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) เริ่มดำเนินการ
ตั ้งแต่กันยายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี (United 
Nations Thailand, 2015) โดยประกอบด้วย 17 เป้าหมาย คือ  

เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน 
เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย 
เป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 
เป้าหมายที่ 4 การศึกษาท่ีเท่าเทียม 
เป้าหมายที่ 5 ความเท่าเทียมทางเพศ 
เป้าหมายที่ 6 การจัดการน้ำและสุขาภิบาล 
เป้าหมายที่ 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ 
เป้าหมายที่ 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
เป้าหมายที่ 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน 
เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ำ 
เป้าหมายที่ 11 เมืองและถ่ินฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เป้าหมายที่ 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล 
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เป้าหมายที่ 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก 
เป้าหมายที่ 16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก 
เป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ประกอบด้วย 5 เป้าหมาย 
ที่มุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เป้าหมายที่ 6 การจัดการน้ำและสุขาภิบาล เป้าหมายที่ 7 พลังงานสะอาด 
ที่ทุกคนเข้าถึงได้ เป้าหมายที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายที่ 14 การใช้
ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล และเป้าหมายที่ 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศ
ทางบก ซึ่งการที่จะดำเนินการพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบัน จึงต้องให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว 
เพ่ือให้ประเทศบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนดังเช่นทุกประเทศสมาชิก 
 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง บุคคล ชุมชน หรือองค์กรที่อยู่ใกล้เคียงกัน มีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กัน
ในการดำเนินการที่สนใจร่วมกัน ทั้งในด้านของแผนงานหรือผลการดำเนินการที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินการนั้นเพื่อให้เกิดผลทางบวกหรือผลทางลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้  
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Key Stakeholders) หมายถึง บุคคล ชุมชน หรือองค์กรที่อยู่ใกล้เคียง

กันมากและมีอิทธิพลต่อการดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จของกิจการ ได้แก่ ประชาชน ชุมชน ลูกค้า  
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขั้นพื้นฐาน (Primary Stakeholders) หมายถึง บุคคล ชุมชน หรือองค์กร  

ผู้ได้รับผลกระทบทั้งบวกและลบจากการดำเนินการ โดยทั่วไปจะเป็นองค์กรที่เป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อุปทาน 
(supply chain) เช่น ผู้บริโภค (consumer) ตัวแทนทางการค้า (dealer) ผู้ผลิตในขั้นต้น (primary production) 
จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคาขาย การปรับเปลี่ยนนโยบายทางการค้าทั้งการจัดซื้อ
และการขาย เป็นต้น 

3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขั้นรอง (Secondary Stakeholders) หมายถึง ทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
จากการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อองค์กรโดยตรง เป็นองค์กรหรือหน่วยงาน
ภายนอกที่ให้ความสนใจต่อการดำเนินกิจการ (นายคุณภาพ, 2552) 

การวิเคราะห์ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) เป็นการกำหนดขอบเขตของผู้ที ่เกี ่ยวข้อง 
ในกระบวนการ SEA ที่พิจารณาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ผลประโยชน์ที่จะได้รับ และบทบาท
หน้าที่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งอาจเป็นปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์กร สถาบัน หรือชุมชนที่เกี่ยวข้อง  
ที ่มีผลประโยชน์หรือเสียผลประโยชน์จากการดำเนินนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนงาน 
(ชุมพล สานแดง, 2559) 
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การวิเคราะหผ์ู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีข้ันตอนการดำเนินการ ประกอบด้วย  
1) การพิจารณาผลประโยชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย      
2) การพิจารณาอำนาจหรืออิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
3) การจัดลำดับความสำคัญของผู้มีได้ส่วนเสีย  
4) การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและรอง 
5) การจัดทำกลยุทธ์การมีส่วนร่วม 

การจัดลำดับความสำคัญของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยพิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม 
ตามลักษณะการพึ่งพาซึ่งกันและกันใน 2 มิติ คือ การที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องพึ่งพาขององค์กรและ
การที่องค์กรต้องพ่ึงพาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตำแหน่งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มจะสะท้อนให้เห็น
ถึงน้ำหนักความสำคัญขององค์กรที่ควรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม ซึ่งจากภาพกลุ่มที่มี
ความสำคัญสูงสุด คือ กลุ ่ม B เป็นกลุ ่มที ่ม ีอ ิทธิพล/อำนาจ (Power) สูง และมีความสนใจ/
ผลประโยชน์ (Interest) สูง และกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินการน้อยที่สุด  คือ กลุ่ม C  
ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนี้มากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ ดังปรากฎในภาพที่ 2.2  

 

ภาพที่ 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความสำคัญและการมีอิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แหล่งที่มา : James B. Gardner et.al อ้างถึงใน สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน, 2556 

 
 

A B 

C D 
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2.3 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment :SEA)
เป็นเทคนิคอีกด้านหนึ่งที่สามารถนำมาประเมินผลกระทบของการพัฒนากิจการต่าง ๆ ในประเทศ  
ซึ่งเป็นเทคนิคของการประเมินที ่ควรมีการดำเนินการขั ้นต้นก่อนการวางแผนดำเนินการกิจการ  
ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถิ่น เทคนิคการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
จะสามารถระบุทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาได้ และทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผน
มาตรการในการส่งเสริมและบรรเทาผลกระทบจากการดำเนินการพัฒนาได้ทันกาล ซึ่งผู้ศึกษาได้มีการ
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ดังรายละเอียต่อไปนี้  
 

 จุดเริ่มต้นของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) 

เป็นแนวคิดจากประเทศสหรัฐอเมริกาที ่มีการริเริ ่มนำเข้ามาใช้ในการประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมในช่วงประมาณ พ.ศ. 2513 โดยที่เป็นการนำแนวคิดของ SEA เข้าสู่กระบวนการตัดสินใจ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการบนพื้นฐานของ National Environmental Policy Act หรือ NEPA 
เพ่ือให้มีการดำเนินการกระบวนการ SEA ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2524 กระทรวงการเคหะและพัฒนา 
ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Department of Housing and Urban Development: HUD)  
ได้ตีพิมพ์หนังสือ Area-wide Impact Assessment Guidebook ซึ่งเป็นหนังสือคู่มือที่ออกแบบมา
เพื่อช่วยในการประเมินผลกระทบของรูปแบบทางเลือกการพัฒนาเมืองหรือการพัฒนาใหม่ๆ รวมทั้ง
การพัฒนาพื้นที่ขนาดใหญ่ในระดับภูมิภาค ทำให้ประเทศต่าง ๆ เริ่มตระหนักและเห็นความสำคัญของ
การนำแนวคิด SEA เข้ามาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือสิ่งแวดล้อมหนึ่ง เช่น ประเทศแคนาดา ออสเตรเลีย 
และฝรั่งเศส เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม  SEA ยังไม่มีระบบหรือแนวทางที่ชัดเจนสำหรับการนำมา
ประยุกต์ใช้เพื่อประเมินผลกระทบ 

ในปี พ.ศ. 2534 มีการวางรากฐานของการนำ SEA เข้ามาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการ
ประชุมที่เมืองเอสปู ประเทศฟินแลนด์ มีการบรรจุลงในข้อตกลงที่เรียกว่า “อนุสัญญาว่าด้วยการ
ประเมินสิ ่งแวดล้อมข้ามเขตแดน (Convention on Environmental Impact Assessment in  
a Transboundary Context) ” หรือ “อนุสัญญาเอสปู (Espoo Convention)” และต่อมาในปี พ.ศ. 
2546 ที่เมืองเคียฟ ประเทศยูเครน ได้เกิดพิธีสารที ่เกี ่ยวข้องกับ SEA (Protocol on Strategic 
Environmental Assessment) เพิ่มเติมใน อนุสัญญา เอสปู ธนาคารโลก (World Bank) ได้ริเริ่ม
แนวคิดในการศึกษา SEA ในปี พ.ศ. 2544 โดยใช้เป็นเครื ่องมือในการศึกษาการเปลี ่ยนแปลง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เริ่มจากกระบวนการในขั้นตอนแรกถึงการประกอบการตัดสินใจ 
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และพบความแตกต่างในการประยุกต์ใช้ SEA ที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างภูมิภาคหรือประเทศ 
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้กระบวนการ SEA โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนา 
(Developing country) และการเจริญเติบโตของความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ จากนั้นมีการเผยแพร่
และขยายไปยังลูกค้าของธนาคารโลกตามประเทศต่าง ๆ ซึ่งมีการนำ SEA ไปประยุกต์ใช้และมีการ
พัฒนากระบวนการของ SEA อย่างต่อเนื่อง (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, 2559) 

สำหรับประเทศไทยได้มีการริเริ่มและผลักดันแนวคิดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 
พ.ศ. 2548 – 2552 สำหรับการวางแผนพัฒนาประเทศตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ภายใต้เป้าประสงค์ของการพัฒนาที่มุ่งสู่สังคมที่อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันและการสร้างความสมดุลของ
การพัฒนาให้เกิดขึ้นในทุกมิติ เพื่อเสริมสร้างทุนการพัฒนาประเทศ ทั้ง 3 ด้าน คือ ทุนเศรษฐกิจ  
ทุนสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวคิด SEA ที่เป็นแนวคิดหลักในการ
ขับเคลื ่อนแผนฉบับนี ้ ประกอบด้วย SEA ระดับพื ้นที ่และ SEA รายสาขา โดยใช้เป็นเครื ่องมือ
ประกอบการตัดสินใจตั้งแต่ขั้นกำหนดนโยบายเพื่อไม่ให้เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากรและการทำลาย
แหล่งผลิต รวมทั้งคำนึงถึงการใช้ประโยชน์และการก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ขีดความสามารถ
ในการรองรับมลพิษของพื้นที ่ (Carrying capacity) และความสามารถในการจัดการผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น (ชุมพล สานแดง, 2559) แต่อย่างไรก็ตามปัญหาของการนำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการประเมินสิ ่งแวดล้อมของประเทศไทย คือ การขาดกฎหมาย 
กฎระเบียบ และแนวทางในการนำ SEA มาปฏิบัติซึ่ง SEA ไม่ได้ถูกจัดลำดับความสำคัญสำหรับการ
นำมาใช้ในการประเมินนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ และกระบวนการมีส่วนร่วมในทาง
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยที่ปฏิบัติตามขั้นตอนของข้อกำหนด กฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ  
แต่ไม่ได้เป็นลักษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2562) 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) 
จึงถือได้ว่าเป็นศาสตร์สาขาใหม่ในการประเมินสิ่งแวดล้อม (Environmental Assessment : EA)  
ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed country) มีการนำ SEA ไปใช้
เป็นเครื่องมือในทางปฏิบัติสำหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมและประกอบการตัดสินใจในระดับสูงกว่า
โครงการหรือโครงการที่มีขนาดใหญ่มาก (Mega Project) ดังนั้น SEA จึงเป็นกระบวนการที่ช่วยลด
ความไม่ครอบคลุมของการพิจารณาการประเมินสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) 
ที่ช่วยในการตัดสินใจประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยการพิจารณาในระดับนโยบาย (Policy) สู่ระดับ
โครงการ (Project) และนำไปสู่การวางแผน (Planning) ซึ่งการประเมินสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
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สามารถนำไปสู ่การกำหนดและวางแผนการดำเนินการด้านสิ ่งแวดล้อมในระดั บมหภาคที ่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกมิติและสามารถเป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาและประกอบการตัดสินใจ
ก่อนการดำเนินการพัฒนาต่าง ๆ   

 ความหมายและความสำคัญของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) 

เป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการประเมินสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Impact Assessment: EIA) และการประเมินสิ ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental and Health 
Impact Assessment: HIA) ซึ่งกำลังมีการนำมาใช้ในประเทศต่าง ๆ สำหรับเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วย
นำไปสู่การพัฒนาอย่างครบองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนในทางสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้นิยามและ
ความหมายของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มีผู้ให้คำนิยามและความหมายเป็นจำนวนมาก  

Therivel et al. (1992) กล่าวว่า การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการ
ศึกษาที่มีขอบเขตและระเบียบวิธีวิจัยซึ่งครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ที่ใช้สำหรับ การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมของนโยบาย แผน หรือโปรแกรม ตลอดจนข้อเสนอทางเลือกต่าง ๆ โดยจัดทำ
เป็นรายงานเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ในรูปแบบที่เปิดเผยต่อสาธารณะและสามารถตรวจสอบได้  
ในขณะเดียวกัน Sadler and Verheem (1996) ได้ให้ความหมายของการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ว่า เป็นกระบวนการสำหรับประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อมของนโยบาย แผน หรือ
โปรแกรม อย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกประเด็นผลกระทบได้ถูกนำมาพิจารณาในช่ว งต้น ๆ 
ของกระบวนการตัดสินใจควบคู่ไปกับการพิจารณาด้านเศรษฐศาสตร์และสังคม โดยในการพิจารณา
จะต้องให้ความสำคัญทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างทัดเทียมกัน (ฉัตรไชย รัตนไชย, 
2553) นอกจากนี้ Clayton and Sadler (2005) ได้กล่าวว่า การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
เป็นกระบวนการวิเคราะห์เชิงระบบ โดยการมีส่วนร่วมเพื่อการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อม 
ให้เชื่อมโยงกับด้านเศรษฐกิจและสังคมทำให้เกิดการดำเนินระดับนโยบาย แผน และแผนงาน (Policy Plan 
and Program: PPP)โดยมีจุดมุ ่งหมายเพื ่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและความยั่งยืนทาง
สิ่งแวดล้อม ในขณะที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ ให้คำนิยาม
และความหมายของการประเมินส ิ ่งแวดล้อมระดับย ุทธศาสตร ์ (Strategic Environmental 
Assessment: SEA) ว่า เป็นการใช้กรอบแนวคิดและกระบวนการในการวิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ 
และข้อจำกัดของสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การพัฒนานโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญ่ในราย
สาขา (Sectoral based) หรือในเชิงพื้นที่ (area based) ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย
บูรณาการมิติด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และเปรียบเทียบทางเลือกในการ
ตัดสินใจ เพื ่อให้การตัดสินใจนั ้นมีคุณภาพ รอบครอบ โปร่งใส และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
(สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2559) 
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โดยสรุปการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) 
จึงเป็นกระบวนการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และ
แผนงานอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการเชื ่อมโยงมิต ิด ้านสิ ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม  
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เป็นระบบ และสร้างทางเลือกระดับยุทธศาสตร์เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้มีอำนาจตัดสินใจที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและ
เกิดความยั่งยืน 

ความสำคัญของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ซึ่งเป็นกระบวนการที่จัดทำขึ้น
ลำดับต้นของการตัดสินใจในระดับนโยบาย แผนยุทธศาสตร์และแผนงานที่เป็นแนวทางที่ช่วยลดความเสี่ยง
ในการเกิดผลกระทบมากกว่าการประเมินสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment:EIA) 
ซึ่งอยู่ในลำดับท้ายของการตัดสินใจ กล่าวคือ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เป็นตัวช่วย 
ในการลดข้อจำกัดที่เกิดจากการประเมินสิ่งแวดล้อม (EIA) และการประเมินสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) 
ที ่ส่วนมากเป็นการประเมินในระดับโครงการหรือกิจกรรมที่ครอบคลุมประเด็นและผลกระทบ
โดยเฉพาะพื้นที่นั้น ๆ โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงผลกกระทบสะสม (Cumulative effect) ที่เกิดขึ้นในระยะยาว 
รวมถึงการวิเคราะห์และคาดการณ์ศักยภาพของการพัฒนาของพื้นที ่ที ่เชื ่อมโยงกับการกำหนดและ 
วางแผนการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยสามารถสรุปความสำคัญ
ของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. SEA เป็นกระบวนที่การคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินนโยบาย แผน 
และแผนงานนั้น ๆ ซึ่งมีความแตกต่างจาก EIA ที่เป็นการวิเคราะห์เพียงในระดับโครงการเท่านั้น 

2. SEA เป็นกระบวนการที่มีความยืดหยุ ่นสูง เนื่องจากเป็นการดำเนินการก่อนที่จะมี  
การตัดสินใจดำเนินการนโยบาย แผน และแผนงานนั้น ๆ  

3. SEA เป็นกระบวนการที ่มีการพิจารณาและเสนอแนะทางเลือก รวมทั้งคาดการณ์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในแต่ละทางเลือก เพ่ือหาแนวทางที่ดีที่สุดในการดำเนินการ เพ่ือใน
เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

4. SEA เป็นกระบวนการที่ประชาชนมีส่วนร่วมได้ โดยผ่านช่องทางหลายวิธี เช่น การได้
รับทราบข้อมูลข่าวสาร การปรึกษาสาธารณะ การร่วมให้ความคิดเห็นในขั้นตอนการกำหนดขอบเขต
การศึกษา หรือการพิจารณาทางเลือกทั้งที่พัฒนาและไม่พัฒนา หากมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูงและ
ไม่มีมาตรการป้องกันแก้ไขที่มีประสิทธิภาพสามารถเสนอให้ยุติการดำเนินการได้ 

ฉัตรไชย รัตนไชย ได้อธิบายถึงลักษณะสำคัญของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   
ไว้ว่า ผลการศึกษา SEA สามารถบอกให้ทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และแนวทางที่จะแก้ไข
ปรับปรุงยุทธศาสตร์ เพ่ือลดผลกระทบหรือความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบ และสื่อให้สาธารณชนทราบ
ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะร่วมกันเดินหน้าใช้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว  
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เป็นแนวทางในการพัฒนา และยอมรับกับผลกระทบบางประเด็นที่ไม่อาจแก้ไขหรือจะปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตร์หรือยกเล ิกยุทธศาสตร ์ หากประเมินว ่าอาจมีผลกระทบรุนแรงเกินที ่จะร ับได้   
(ฉัตรไชย รัตนไชย, 2553) 

บทบาทสำคัญของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในการจัดการสิ่งแวดล้อม สามารถ
แบ่งออกเป็น 2 ประการใหญ่ ๆ ได้แก่  

1. ประการที่หนึ่ง SEA สามารถนำไปใช้ในการประเมินขีดความสามารถ (Carrying capacity) 
ของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ในอันที่จะรองรับการพัฒนาเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ต้องการตามยุทธศาสตร์ 
ที่กำหนดไว้ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือหากมีผลกระทบบ้างก็จัดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่สังคมได้รับ  

2. ประการที่สอง SEA สามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายสาธารณะที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้ในการวิเคราะห์เพื่อคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการพัฒนา เพื่อนำไปสู่
เป้าหมายที่ต้องการ ภายใต้ฐานความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้ได้
ทางเลือกหรือนโยบายสาธารณะที่อยู่ในกรอบของการพัฒนาที่ยั่งยืน หรืออีกนัยหนึ่งเป็นนโยบาย
สาธารณะที่มีแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน 

การประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประเมินทาง
สิ่งแวดล้อมได้ทั้งสิ้น 3 ระดับ (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2559)ได้แก่  

1. SEA รายสาขา (Sectoral Based) เป็นการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับของ
แผนหรือแผนงาน ซึ่งเก่ียวข้องกับการพัฒนารายสาขา เช่น แผนพัฒนาพลังงาน แผนการขนส่งทางบก 
แผนงานเพื่อเพ่ิมผลผลิตด้านการเกษตร เป็นต้น 

2. SEA ระดับพื ้นที ่ (Area Based) หรือการประเมินสิ ่งแวดล้อมเชิงพื ้นที ่ (Regional 
Environmental Assessment: REA) โดยพิจารณาจากขนาดขอบเขตของพ้ืนที่ ทั้งในระดับภาพรวม 
เช่น ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค เป็นต้น และพื้นที่เฉพาะ เช่น เขตควบคุมมลพิษ พื้นที่เฝ้าระวัง 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่ชุ่มน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำ เป็นต้น 

3. SEA เชิงประเด็น (Issue Based) เป็นการเชื่อมโยงการศึกษารายสาขา ระดับพื้นที่ และ
ประเด็นต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น การค้าการลงทุนในประเทศและระหว่างประเทศ ปัญหามลพิษ เป็นต้น  
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 ประโยชน์ของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนานโยบาย แผน

ยุทธศาสตร์ และแผนงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ดังนั้นประโยชน์ที่สำคัญของ SEA มีหลายประการ 
(สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562) ได้แก่ 

1. SEA เป็นเครื ่องมือในการขับเคลื ่อนการพัฒนาที ่ยั ่งยืน โดย SEA จัดเป็นวิธีการที่
ผสมผสานประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ ในการพิจารณานโยบาย แผน และแผนงาน 
เพื่อให้แน่ใจว่าการพัฒนาดังกล่าวจะก่อให้เกิดความยั่งยืนตาม Millennium Development Goals 
(MDGs) ที่มีเปา้หมายในการบูรณาการหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่นโยบายและโครงการของประเทศ 
ตลอดจนการฟ้ืนฟูความเสียหายที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. SEA เป็นเครื่องมือที่สร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการตัดสินใจทั้งในระดับนโยบาย 
แผนยุทธศาสตร์ และแผนงาน เนื่องจาก SEA เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการให้คำปรึกษา และการมี
ส่วนร่วมของสาธารณะในการประเมินสิ ่งแวดล้อมในการกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และ
แผนงาน การให้คำปรึกษาและการมีส่วนร่วมของสาธารณะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการวางแผน 
อีกทั้งยังก่อให้เกิดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และเพ่ิมความเชื่อถือของนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และ
แผนงานดังกล่าว นำไปสู่การได้รับการยอมรับในที่สุด 

3. SEA มีการพิจารณาการสะสม (Cumulative Effect) และการเสริมกัน (Synergistic Effect) 
ของผลกระทบ เนื่องจาก SEA ได้มีการพิจารณาถึงผลกระทบและทางเลือกในวงกว้างซึ่งมักไม่ได้รับพิจารณา
ในระดับโครงการ 

4. SEA ช่วยให้การดำเนินนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนงาน มีความยั ่งยืนทางด้าน
สิ ่งแวดล้อมมากขึ ้น โดย SEA ช่วยในการระบุถึงทางเลือกที ่ดีที ่ส ุด เพื ่อให้การดำเนินการประสบ
ความสำเร็จในเชิงบวกมากที่สุด และลดกระทบในเชิงลบ ซึ่งช่วยให้ผลการดำเนินนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ 
และแผนงาน เกิดความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่จะทำให้เกิดกระบวนการในการสร้างกรอบการ
ดำเนินงานการประเมินสิ่งแวดล้อมในระดับโครงการ 

SEA เป็นกระบวนการที่ได้รับการพัฒนาขึ้นด้วยความมุ่งหวังที่จะนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาใน
กระบวนการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้กระบวนการเป็นพื้นที่ประสานเชื่อมและนำเสนอให้แตล่ะ
ภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดการเจรจาถกเถียงในเหตุและผลต่าง ๆ จนเกิดเป็นข้อสรุปตัดสินใจ
ร่วมกันในท้ายที่สุด โดยมีจุดหมายร่วมกันที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและทุกฝ่ายได้ผลลัพธ์ของการ
พัฒนาร่วมกัน (Win – Win Situation) ซึ่งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนากระบวนการ SEA  
มีดังนี้ (จำลอง โพธิ์บุญ, 2560) 
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1. แนวคิดของ SEA คือ การสร้างมุมมองต่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของการพัฒนาที่ต้นเหตุ
ของปัญหา หมายถึง ตั้งแต่แนวคิด จุดยืนการพัฒนา และการปฏิบัติการต่อเรื ่องนั้น ๆ และการ
นำเสนอทางเลือกต่าง ๆ ของการพัฒนาเพ่ือการตัดสินใจที่ดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุดของประเทศ 

2. ทิศทางการพัฒนาได้รับการพิจารณาอย่างรอบด้าน รอบคอบ และกำหนดเป้าประสงค์
ร่วมกันที่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

3. กระบวนการ SEA จะเป็นพื้นที่สาธารณะที่ให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามาเจรจา
ถกเถียงในประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการพัฒนานโยบายและแผนนั้น ๆ  

4. การพัฒนานโยบายและแผนได้ร ับการพิจารณาบนพื้นฐานของศักยภาพ ข้อจำกัด 
เงื่อนไข และบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

5.  SEA เป็นกรอบวิธีการที่จะศึกษาแบบเจาะลึกที่จะรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวม
มากกว่าที่จะพิจารณาถึงผลกระทบขั้นต่ำจากการพัฒนาของนโยบายและแผนนั้น ๆ  

6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายและแผนการพัฒนาประเทศจะได้บูรณาการ
ปฏิบัติการทางนโยบายและแผนร่วมกันอย่างเป็นระบบ  

นอกจากนี้ Wood ได้สรุป ประโยชน์ของ SEA ในภาพรวม ดังนี้ (ฉัตรไชย รัตนไชย, 2553) 
1. SEA สามารถผลักดันให้มีการพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับนโยบายและ

การจัดทำแผน สอดคล้องกับหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2. เอื้อต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพราะสามารถเข้ามามีส่วนร่วม ช่วยคิดช่วยทำ 

ตั้งแต่ระยะวางแผน 
3. ช่วยกำหนดแนวทางในการศึกษา EIA ให้ชัดเจน จำเพาะเจาะจง ตรงประเด็นขึ้น ช่วยใน

การหาข้อมูลประกอบการศึกษา EIA 
4. ช่วยลดภาระของ EIA โดยหากการประเมินผลกระทบและการเตรียมมาตรการแก้ไขได้

ดำเนินการไปมากพอแล้ว ในบางกรณีอาจทำให้ไม่มีความจำเป็นต้องศึกษา EIA 
5. อาจช่วยในการกำหนด “มาตรการทั่วไป” สำหรับแก้ไขผลกระทบโครงการที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคต 
6. ทำให้สามารถพิจารณาทางเลือกอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจะคาดถึงได้ในการศึกษา EIA ระดับ

โครงการ หรือทำให้สามารถพิจารณาทางเลือกอื่น ๆ ในระดับที่ละเอียดมากขึ้น เนื่องจากทางเลือก
เหล่านี้อาจถูกตัดออกในระยะวางแผนด้วยเหตุผลอื่นไปก่อนหน้าแล้ว แต่ขณะเดียวกันก็อาจเป็น
ทางเลือกที่เหมาะสม หากประเด็นสิ่งแวดล้อมได้รับความสนใจตั้งแต่เนิ่น ๆ (เช่น ทางเลือกที่มิได้ให้
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุด แต่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมน้อย) 

7. อาจช่วยในการเลือกที่ตั้งโครงการ (Site selection) ในเบื้องต้น ซึ่งจะต้องพิจารณาใน
รายละเอียดด้วยการศึกษา EIA ต่อไป  
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8. ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบสะสม ผลกระทบต่อเนื่อง ผลกระทบทางอ้อม และ
ผลกระทบที่มีลักษณะ Synergistic ได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น 

9. เปิดโอกาสให้สามารถประเมินผลกระทบของนโยบาย ที่มิได้ถูกแปลงไปสู่โครงการ 
10. ช่วยให้ตระหนักถึงประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่เนิ่น ๆ ซึ่งจะช่วยในการวางแผน

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในระยะยาว  
ดังนั้นประโยชน์ของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์จึงมีมากมายหลายประการ  

ซึ่งหลักสำคัญ คือ เป็นการเสริมกระบวนการทำงานของ EIA /EHIA และอุดช่องโห่วของกระบวนการ
ที่ไม่ครอบคลุมในการประเมินสิ่งแวดล้อม โดยเป็นเครื่องมือที่จัดทำขึ้นในขั้นตอนต้น ๆ ของการ
ดำเนินนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนงานก่อนเกิดการพัฒนา การวิเคราะห์ปัญหาและเสนอ
มาตรการที ่สามารถลดผลกระทบเชิงลบและส่งเสริมผลกระทบเชิงบวกที่อาจเกิดขึ ้น โดยอาศัย
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นในขั้นตอนต่าง ๆ ที่ช่วยให้การพัฒนา
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย และเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม
ของประเทศท่ีเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

 
 ขั้นตอนและเทคนิคการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

สำหรับขั้นตอนของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ที่มีการนำมาปรับประยุกต์ใช้
ตามประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งยังไม่มีการกำหนดเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนมีเพียงแนวทาง
หรือกรอบกว้าง ๆ ที ่ต้องมีการปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับระดับและประเภทของนโยบาย แผน
ยุทธศาสตร์ และแผนงานตามบริบทและกฎระเบียบของประเทศนั้น ๆ โดยทั่วไปขั้นตอนการดำเนินการ
ของ SEA เริ่มจากการกลั่นกรอง (Screening) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญในการพิจารณาว่า มีความ
จำเป็นในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) มากน้อยเพียงใด โดยทั่วไปแล้วแนวทางและ
ขั้นตอนการดำเนินการของ SEA ในประเทศต่าง ๆ ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก  

Partidario (1999) กล่าวว่า สิ่งสำคัญของ SEA ในทางปฏิบัติ คือ การกำหนดขอบเขตของ 
SEA ไม่จำเป็นต้องอิงกับกรอบของกฎหมายระเบียบหรือกฎหมายมากนัก แต่ต้องอาศัยประสบการณ์
จากข้อดีและข้อเสียของระบบ EIA มาเป็นพื้นฐานจะเป็นประโยชน์มากกว่าการกำหนดกฎระเบียบ
อย่างเป็นทางการและตายตัว ตั ้งแต่ขั ้นตอนแรก เช่น วิว ัฒนาการของนโยบายการวิเคราะห์
สิ่งแวดล้อม (Environmental Assessment Policy) ในประเทศสหราชอาณาจักร ที่นำความสัมพันธ์
ของโครงการ EIA และ SEA มาพัฒนาเป็นแผนต่าง ๆ โดยกำหนดแนวทางเพ่ือมั่นใจได้ว่า วิธีการและ
กฎเกณฑ์ของ SEA ได้รับการพิจารณาและตรวจสอบอย่างพอเพียงโดยองค์กรท้องถิ่นที่เกี ่ยวข้อง 
ถึงแม้ในความเป็นจริงระบบ SEA ในสหราชอาณาจักรยังคงไม่ถูกกำหนดเป็นกฎหมายบังคับใช้  
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การจัดทำ SEA ในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน แต่ยังคงมีรูปแบบของการดำเนินการ 
ในลักษณะของการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ( Integrated 
Environmental Management Model) ซึ ่งเป็นแนวทางที ่เป็นการวางแผนแบบบูรณาการและ 
ให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการ
กำหนดเป้าประสงค์การพัฒนาและทางเลือกระดับยุทธศาสตร์ที ่ไม่กำหนดขอบเขตและประเด็น
การศึกษาอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น แต่ให้ผลการศึกษาในแต่ละขั้นตอนกำหนดขอบเขตและชี้ประเด็น 
ในกระบวนการนโยบายและแผนมีข้อบังคับให้หน่วยงานต่าง ๆ ต้องคำนึงถึงและผสมผสานมิติ
สิ ่งแวดล้อมในการวางแผน โดย SEA จะให้ความสำคัญกับมิติสิ ่งแวดล้อมค่อนข้างสูงสำหรับการ
ประเมินนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนงานว่า มีผลกระทบและต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม และ
ประโยชน์เกิดอย่างไร โดยใช้การประเมินทางเลือกระดับยุทธศาสตร์ของนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ 
และแผนงานเพ่ือตัดสินใจว่าแนวทางใดมีเหมาะสมมากท่ีสุด  

แนวทางของ SEA ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่นิยมใช้กันทั่วไปมีลักษณะคล้ายคลึงกับ EIA แต่มี
ความยืดหยุ่นมากกว่าและนำมาใช้ในระดับสูงกว่าโครงการ วัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อช่วยในการ
วางแผนระยะยาว โดยเฉพาะในเรื่องผลกระทบสะสม (Cumulative effect) ซึ่งไม่สามารถควบคุม
และดูแลได้ด้วยการจัดทำ EIA ในระดับโครงการ ในประเทศไทยอาจใช้ SEA สำหรับโครงการพัฒนาขนาด
ใหญ่ (Mega Project) ซึ ่งมีโครงการพัฒนาย่อย ๆ เป็นจำนวนมากซึ ่งอาจถูกพิจารณาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเป็นรายโครงการย่อยที่ไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายต่าง ๆ ได้พิจารณาภาพรวมของการเปลี่ยนแปลง
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียง ดังนั้นการเลือกวิธีการศึกษา 
SEA ในแต่ละวิธีการขึ้นอยู่กับการกำหนดขอบเขต การกลั่นกรอง และการวางกรอบการศึกษาของแต่ละ
ประเด็น ซึ่งจะทำให้การเลือกวิธีการศึกษาสอดคล้องและตรงกับการวางเป้าประสงค์ของการพัฒนา
นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนงานนั้น ๆ  

ฉัตรไชย รัตนไชย (2553) ได้ศึกษาค้นคว้าแนวทางและขั้นตอนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย และรวบรวมจากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (2551) และแนวทางข้ันตอนในการศึกษา SEA ของฮ่องกงและประเทศอ่ืน ๆ รวมทั้งจาก
ตำราและเอกสารวิชาการอื่น ๆ เช่น Partidario and Clark (2000) และ Wood (1996) และซึ่งมี
การสรุปขั้นตอนและกิจกรรมหลัก ๆ ในการศึกษา SEA ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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1.การกลั่นกรอง (Screening)  
การกลั่นกรอง (Screening) เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการ เพื่อพิจารณาถึงความจำเป็น

และความเหมาะสมของนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนงานถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมในระดับ
รุนแรงก่อนตัดสินใจในการทำการศึกษา SEA โดยทั่วไปกระบวนการกลั่นกรองได้อาศัยแนวทางของ
การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) ประสบการณ์จากการปฏิบัติ และพ้ืนฐานของกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องที่มีการกำหนดไว้  โดยพิจารณาทั้งห่วงโซ่ของการตัดสินใจ (Decision Chain) เพื่อค้นหา
ผลกระทบสำคัญทั้งในด้านลบและบวกที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีเครื่องมือที่นำมาใช้ปฏิบัติ (Practical Tools)  
ในขั้นตอนการกลั่นกรองที่มีความคล้ายคลึงกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้แก่ Checklist, 
Matrices, Tree Diagram, Threshold Value, การวิเคราะห์พื้นที่อ่อนไหว (Sensitive Area Analysis) เป็นต้น  

2. การกำหนดขอบเขต (Scoping)  
การกำหนดขอบเขต (Scoping) เป็นการกำหนดและวิเคราะห์ประเด็นสำคัญในการศึกษา SEA 

โดยระบุวัตถุประสงค์ในการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ชัดเจน เน้นประเด็นปัญหาที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนงานทั้งทางบวกและทางลบ โดยศึกษานโยบายสิ่งแวดล้อม
ที่เกี ่ยวข้อง ศึกษาภูมิหลัง และข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) ด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ พร้อมทั้งระบุ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา และประเด็นสำคัญในการวิเคราะห์ให้ชัดเจน 

การกำหนดขอบเขตของ SEA จะเน้นในเชิงภูมิศาสตร์ (Geographical) เวลา (Temporal) 
เนื้อหา (Thematic) ระดับของรายละเอียดในการประเมินข้อมูลที่ต้องใช้ เกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องในการประเมิน 
(Criteria) และรูปแบบของรายงาน ซึ่งในขั้นตอนนี้เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ที่มีการให้ความสนใจและชี้ช่องว่างของข้อมูลที่ขาดหายไป  

หลักการสำคัญของการกำหนดขอบเขต คือ การระบุผลกระทบจำแนกเป็นด้านต่าง ๆ 
ซึ่งส่วนใหญ่ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ในบางกรณีอาจมีด้านเทคโนโลยี
เพ่ิมเข้ามาสำหรับการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่ คือ  Checklist ที่ใช้ในการตรวจสอบ
ความละเอียด และเพื่อให้ได้ผลกระทบที่สำคัญ และการกำหนดพารามิเตอร์หรือปัจจัยที่ควรให้
ความสำคัญ และยังมีเครื่องมืออื่น ๆ ที่สามารถนำมาใช้ ได้แก่ Matrices, Problem Trees, Spatial 
Analysis with GIS, Expert Judgment, Interview, Panel และ Consultation เป็นต้น 

3. การระบุและประเมินสิ่งแวดล้อม (Identification & Assessment)  
การระบุและประเมินสิ่งแวดล้อม (Identification & Assessment) ได้แก่ การระบุและ

ประเมินสิ่งแวดล้อมของทางเลือกระดับยุทธศาสตร์ของนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนงาน  
ซึ่งส่วนใหญ่มักกำหนดทางเลือกจำนวน 3-7 ทางเลือก เพ่ือนำไปสู่การคัดเลือกยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมที่สุด 
ซึ่งได้จากการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของสภาพแวดล้อม และการประเมินสิ่งแวดล้อมในประเด็น
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หลัก ๆ ที่คาดว่า อาจเกิดจากการดำเนินการตามแต่ละทางเลือกระดับยุทธศาสตร์ทั้งผลกระทบด้าน
บวกและด้านลบ ผลกระทบสะสม และประเด็นที่เกี่ยวกับความยั่งยืน 

รูปแบบของทางเลือกระดับยุทธศาสตร์เพื่อนำไปสู่การประเมินในการดำเนินนโยบาย 
แผนยุทธศาสตร์ และแผนงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจประกอบด้วยชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันโดย
สามารถแบ่งชนิดของทางเลือกระดับยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

3.1 Demand Alternative เช่น ประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน (Energy Efficiency)  
3.2 Supply Alternative เช่น การใช้พลังงานจากหลายแหล่งร่วมกัน (Max of 

Energy Sources) 
3.3 Modal or Activity Alternatives เช่น การปรับปรุงระบบการขนส่งมวลชน 

เพ่ิมความสามารถของถนนหรือการสร้างถนน 
3.4 Location Alternatives เป็นข้อเสนอทั้งหมดหรือเพียงบางองค์ประกอบ เช่น 

ที่ตั้งและกลุ่มของเขื่อน (Dam Clusters and Sites)  
3.5 Process Alternatives เช่น การใช้เทคโนโลยีด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธภิาพ

หรือการลดของเสีย 
3.6 Scheduling Alternatives เช่น รูปแบบการไหลเพ่ือควบคุมระดับน้ำในเขื่อน 

การดำเนินการ SEA ในร่างแนวทางการดำเนินการของประเทศไทยมีการกำหนดให้  
ต้องมีทางเลือกที่ไม่มีการดำเนินการ (No Action Alternative) หรือในบางประเทศ เรียกว่า “ทางเลือก
พื้นฐาน (Baseline Option)” หรือ “การดำเนินการเป็นปกติ (Business As Usual : BAU)” โดยที่การ
กำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือดำเนินการตามนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์เดิม การเปรียบเทียบทางเลือกนั้นสามารถเลือกใช้เทคนิคต่าง ๆได้แก่ Quantitative 
Assessment, Qualitative Assessment, Matrices, Cost – benefit Analysis, Overlay Mapping 
with GIS และ Computer Modelling เป็นต้น 

ในขั้นตอนนี้เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก เพื่อเป็นการสะท้อนความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อกังวลของประชาชน และควรเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้นำข้อขัดแย้งในมิติต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นมาถกเถียงกัน เพ่ือหาข้อยุติความขัดแย้ง รวมทั้งเสนอแนวทางเลือกระดับยุทธศาสตร์อื่น ๆ  
ที่นำไปสู่การแก้ไขที่ยั่งยืน ควรมีการร่างแผนยุทธศาสตร์ที่ส่งผลกระทบน้อยที่สุด และเป็นฉันทามติ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน หากยุทธศาสตร์ใดมีผลกระทบที่รุนแรงและไม่สามารถป้องกัน
แก้ไขได้ควรมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์หรือยกเลิกยุทธศาสตร์นั้น 
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4. การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน (Public Participation)  
การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน (Public Participation) เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับ

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการปรึกษาประชาชน ซึ่งประกอบด้วย การระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เหมาะสม การดำเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อคิดเห็น ข้อกังวล ข้อห่วงใย เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ 
และผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น นำไปสู่การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงก่อน
การตัดสินใจนำไปกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ 

5. การกำหนดแนวทางป้องกันแก้ไข (Mitigation)  
การกำหนดแนวทางป้องกันแก้ไข (Mitigation) เป็นการคาดการณ์ผลกระทบสำคัญ ๆ 

ที่คาดว่าจะเกิดจากการดำเนินการตามนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนงาน เพ่ือที่กำหนดแนวทาง
ในการป้องกันบรรเทา แก้ไขหรือชดเชยผลกระทบ และการคัดเลือกทางเลือกระดับยุทธศาสตร์  
ที่เหมาะสมที่สุดที่เน้นผลกระทบสำคัญท่ีจำเป็นต่อการตัดสินใจและเปรียบเทียบผลกระทบดังกล่าวกับ
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการคำนึงถึง “ความอ่อนไหว (Sensitivity)” ของผลการศึกษา
การประเมินการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลและสมมุติฐานหลัก ๆ ที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งควรมีการวางแผน
สำรองไว้ 

6. การกำหนดมาตรการติดตามผล (Monitoring)  
การกำหนดมาตรการติดตามผล (Monitoring) เป็นการระบุประเด็นที่ยังมีความจำเป็น

ที่ต้องมีการประเมินเพิ่มเติม ระบุแนวทางในการนำผลการติดตามตรวจสอบไปประเมินประสิทธิภาพ
ของยุทธศาสตร์และกำหนดระยะเวลาในการประเมินยุทธศาสตร์ครั้งต่อไป  

การเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามนโยบาย แผน
ยุทธศาสตร์ และแผนงานที่นำเสนอ ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นการพัฒนาใหม่ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่มีการ
ดำเนินการในขั ้นตอนการประเมินผลการดำเนินงาน ติดตาม ปรับปรุงแก้ไข และเพื ่อทดสอบ
สมมติฐานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ถึงความถูกต้อง เที่ยงตรง หรือข้อมูลเป็นปัจจุบัน
ที่มผีลต่อการตั้งสมมติฐาน และการติดตามการดำเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

หลักการสำคัญของ SEA คือ เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับ
การกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนงาน กระบวนการศึกษาควรเริ่มตั้งแต่การเริ่มต้นการ
กำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนงาน เพื่อนำไปกำหนดทางเลือกระดับยุทธศาสตร์ และ
ดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนที่เป็นระบบควบคู่กับกระบวนการวิเคราะห์ และประเมินทางเลือกระดับ
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ รวมไปถึงการคัดเลือกทางเลือกระดับยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมที่สุด เพื่อที่จะนำมา
กำหนดยุทธศาสตร์และกำหนดมาตรการป้องกัน และบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น โดยเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน ซึ่งจะทำให้การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
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 เทคนิคในการวิเคราะห์การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ในการดำเนินกระบวนการ SEA ในขั้นตอนต่าง ๆ  ดังกล่าวมาข้างต้น จำเป็นต้องมีการประยุกต์ใช้

เทคนิคในการวิเคราะห์ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้การประเมินยุทธศาสตร์ แผน และแผนงานการพัฒนา  
มีความใกล้เคียงความเป็นจริงและนำไปสู ่ทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสม และได้ข้อเสนอแนะ  
เชิงนโยบายและมาตรการเพื่อการดำเนินการในแนวทางเลือกดังกล่าว อันเป็นผลจากกระบวนการ
ตัดสินใจ ซึ่งเครื่องมือที่สำคัญและมีบทบาทอย่างมากในการดำเนินกระบวนการ SEA นั้น ได้แก่ 

1) Formal and Informal Checklists   
เป็นการกำหนดประเด็นกว้าง ๆ ในทุกเรื่อง จัดทำเป็นแบบสำรวจรายการสำหรับการ

สำรวจแบบง่าย ๆ อาจนำเสนอตารางของประเด็นที่ต้องพิจารณา โดยควรมีละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมรวมถึงสุขภาพท่ีเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับกิจกรรมการพัฒนา 

ข้อดี : เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้จำข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานได้ทั้งหมด และบ่งชี้ว่ า
ประเด็นต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กับสมมติฐานและข้อเสนออย่างไร ช่วยให้ป้องกันและตรวจสอบความ
ผิดพลาดจากการมองข้ามประเด็นที่สำคัญได้ 

ข้อเสีย : เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สำรวจในทุกประเด็นทำให้ไม่สามารถนำเสนอการ
วิเคราะห์ที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละด้านในเชิงลึกได้ อาจทำให้ ได้ข้อมูลผลกระทบที่สำคัญไม่ครบถ้วน 
ส่งผลต่อการตัดสินใจในการระบุความสัมพันธ์ของเหตุและผลยากมากข้ึน 

2) Matrices of Impacts  
เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อบ่งชี ้และนำเสนอผลกระทบที ่สำคัญของ

วัตถุประสงค์การพัฒนาหรือเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน ซึ่งมีความคล้ายกับ 
Checklists หรืออาจเรียกว่า Checklists สองมิติ มีการแสดงสัญลักษณ์ คุณสมบัติ หรือการให้
น้ำหนักคะแนน เพ่ือประกอบการพิจารณา 

ข้อดี : เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความสะดวกในการสรุปผลกระทบและง่ายต่อการอ่าน
และแปลผลผลการศึกษา ช่วยบ่งชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของผลกระทบกับสัญลักษณ์ คุณสมบัติ หรือ
การให้น้ำหนักคะแนน สามารถนำเสนอผลกระทบที่สำคัญจากหลายโครงการหรือกิจกรรม  

ข้อเสีย : เครื่องมือนี้มีความจำเพาะ คือ ไม่สามารถกำกับการนำเสนอผลกระทบทางตรง 
3) Decision Trees and Networks  

เป็นเครื่องมืออีกประเภทหนึ่ง ที่สามารถใช้ระบุประเด็นผลกระทบแสดงความสัมพันธ์ของ
เหตุและผล ช่วยบ่งชี้เส้นทางการเกิด โดยใช้อนุกรมหรือห่วงโซ่เชื่อมโยงระหว่างข้อเสนอและสิ่งแวดล้อมที่
ต้องดำเนินการ ช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ของแผนและแผนงานกับทางเลือกในการตัดสินใจ ซึ่งมีผลต่อการ
พัฒนาอื่น ๆ และช่วยเสนอความต่อเนื่องของผลกระทบทางตรงไปสู่ผลกระทบทางอ้อม หรือผลกระทบที่
ตามมาในระยะเวลาสั้นและระยะเวลายาว  
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ข้อดี : สามารถช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ของผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยการนำเสนอและ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์โดยใช้ระบบเครือข่ายนำเสนอข้อมูลพ้ืนฐาน เปรียบเทียบเชิงปริมาณโดยการใช้
แบบจำลองหรือวิธอ่ืน ๆ ช่วยในการดำเนินการด้วย 

ข้อเสีย : เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ใช้การนำเสนอข้อมูลผลกระทบแบบเชื่อมโยง ทำให้
ข้อมูลมีความซับซ้อน ใช้การวิเคราะห์ภาพรวมของผลกระทบไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญของ
ผลกระทบได้ ต้องมีการวิเคราะห์เพิ่มเติม 

4) Overlay Maps and GIS  
เป็นการอธิบายข้อมูลด้วยแผนที่ซ้อนทับและระบบข้อมูลทางภูมิศาสตร์ แสดงการภาพ

เชิงซ้อนของสิ่งแวดล้อมกับการแพร่กระจายของพื้นที่ สุขภาพ ทรัพยากรที่อ่อนไหว ข้อมูลข่าวสารและ
สถานการณ์ที่กดดันต่าง ๆ  นำเสนอผลกระทบที่เกิดขึ้นก่อนการพัฒนาและแสดงตัวอย่างผลกระทบ 
การพัฒนาที่เกิดขึ้นในอนาคต เทคนิคนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจ โดยการวิเคราะห์ข้อมูล
จากแผนที่ (Topographic) ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานหรือการขยายพื้นที่พัฒนา
อย่างแน่นอน 

ข้อดี : เป็นเครื่องมือที่แสดงข้อมูลภาพเชิงซ้อนทำให้เห็นข้อมูลผลกระทบที่เกิดขึ้น  
ในอดีตที่ผ่านมา ปัจจุบันระหว่างการดำเนินการ และอนาคตหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

ข้อเสีย : เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่มีความจำเพาะจึงทำให้มีราคาแพงและใช้ระยะเวลา  
ในการดำเนินการมาก อีกท้ังยังต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้วยในการวิเคราะห์ข้อมูล 

5) Predictive and Simulation Modelling  
เป็นเครื่องมือที่สามารถบอกปริมาณหรือจำนวนของสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งได้รับ

ผลกระทบจากสิ่งกระตุ้นที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและปัจจัยด้านสุขภาพในการวิเคราะห์จะใช้คอมพิวเตอร์
เพ่ือทำนายผลกระทบ โดยแสดงแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น 
คุณภาพอากาศและคุณภาพน้ำ เป็นต้น 

ข้อดี : เป็นเครื่องมือที่ใช้แบบจำลองข้อมูลเชิงตัวเลขเพ่ือประเมินทางเลือกที่แตกต่าง 
มีประโยชน์สำหรับการแสดงผลกระทบที่เกิดขึ้นในเวลาและสถานที่ขณะนั้น 

ข้อเสีย : หากข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนหรือมีความซับซ้อนเข้าใจยากจะไม่สามารถ
อธิบายข้อมูลนั้นได้  

6) Life Cycle Assessment (LCA) 
เป็นเทคนิคที่ใช้ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โดยจะประเมินในทุกประเด็น

รวมทั้งเรื่องสุขภาพ ผลกระทบและประเด็นสำคัญจะสัมพันธ์กับผลลัพธ์หรือผลผลิตจนถึงระยะสิ้นสุด
โครงการ ช่วยให้นำขอบเขตของการศึกษามาใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ 
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ข้อดี : สามารถใช้วิเคราะห์ผลตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงสิ้นสุดการดำเนินการ และช่วย
ให้การนำขอบเขตของการดำเนินการมาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเที่ยงตรงมากข้ึน 

ข้อเสีย : เป็นเครื่องมือที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการวิเคราะห์ผลกระทบ เนื่องจาก
กระบวนการดำเนินการบางขั้นตอนยังมีผลกระทบที่ไม่ชัดเจน ไม่สามารถคาดการณ์ได้  

7) Multi – criteria Analysis (MCA)  
เป็นวิธีการในการประเมินทางเลือกจากหลายเกณฑ์และรวบรวมการประเมินในภาพรวม

ทั้งหมด ซึ่งสามารถทำให้ระบุทางเลือกเดียวที่เหมาะสมน่าจะเป็นไปได้มากที่สุด จัดอันดับทางเลือก 
จำนวนทางเลือก เพ่ือลงรายละเอียดการให้คุณค่า ซึ่งเทคนิค MCA จะช่วยในการจัดการความซับซ้อน
ของการประเมินในลักษณะของค่าคะแนน และพิจารณาตัดสินใจจากค่าน้ำหนักของเกณฑ์โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

ข้อดี : เป็นเครื่องมือที่สามารถเสนอเกณฑ์ความแตกต่างกันในเวลาเดียวกันได้ ซี่งใน
กระบวนการตัดสินใจไม่สามารถทำได้ และยังสามารถนำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในมุมมองที่แตกต่างมา
ประเมินผลร่วมกันได้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม สามารถตรวจสอบติดตามผลได้ง่าย  

ข้อเส ีย : กระบวนการ MCA ไม่สามารถใช้ต ัดสินใจในกรณีที ่ม ีความขัดแย้งกัน  
การนำเสนอข้อมูลข่าวสารจะเป็นเชิงปริมาณจึงอาจทำให้เกิดความไม่เที่ยงตรงของข้อมูล และต้องใช้
ผู้ชำนาญการในการตรวจสอบ 

 
การศึกษาวิจัยเรื ่องการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ในการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้เลือกใช้เทคนิคในการ
วิเคราะห์การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้วยเทคนิคการประเมินทางเลือกจากหลายเกณฑ์ 
(Multi – criteria Analysis : MCA) ซึ่งเป็นเทคนิคที่สามารถนำมาใช้ประเมินสำหรับการพัฒนาที่มี
หลายทางเลือกเพื่อให้สามารถระบุทางเลือกที่เหมาะสมทางเลือกเดียวที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด  
โดยวิธีการจัดตำแหน่งค่าคะแนนความสำคัญ (Ranking) และวิธีการจัดอัตราความสำคัญ (Rating) และให้ค่า
คะแนนน้ำหนักรวม (Combined weight) และคัดเลือกตัวชี้วัดโดยการจับคู่เพื่อเปรียบเทียบหาทางเลือกที่
เหมาะสมที่สุดในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  

เทคนิคการประเมินทางเลือกจากหลายเกณฑ์ (Multi – criteria Analysis : MCA) มีขั ้นตอน
การดำเนินงาน ดังนี้ 

1) การระบุปัญหา (Problem Recognition) เป็นขั ้นตอนเริ ่มต้นเพื ่อให้ทราบถึงข้อมูล
พื้นฐานของปัญหา ได้แก่ สาเหตุที่ต้องมีการตัดสินใจ ระดับของการตัดสินใจ (กลยุทธ์ ยุทธวิธี หรือ
ปฏิบัติการ) ตลอดจนทำให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมของพื้นที่ และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
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ดำเนินการ โดยผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการพิจารณาทางเลือกที่เป็นไปได้
และเกณฑ์ที่จะใช้ในการประกอบการตัดสินใจต่อไป 

2) การพิจารณาทางเลือกที่เป็นไปได้ (Identication of Alternative) หลังจากการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานทำให้ทราบปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการแล้ว นำไปสู่การระบุทางเลือก 
ในการตัดสินใจ (Alternatives) ทั้งนี้ ผู้ศึกษาหรือผู้ตัดสินใจไม่จำเป็นต้องพิจารณาทุกทางเลือกที่มีอยู่
ทั ้งหมด หรือทุกทางเลือกที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ ้น แต่ให้พิจารณาเฉพาะทางเลือกที่เป็นไปได้ 
(Feasible Alternatives/Solutions) ซึ่งเป็นทางเลือกที่ผู้ตัดสินใจสามารถเลือกได้จริงในทางปฏิบัติ 
โดยไม่มีข้อจำกัดในการดำเนินการใด ๆ  

3) การวิเคราะห์ศักยภาพของแต่ละทางเลือก (Alternative Analysis) หลังจากการ
รวบรวมทางเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหมดจากนั้นทำการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ในแต่ล ะทางเลือก  
โดยมีขั้นตอนสำคัญ คือ การระบุเกณฑ์ (Criteria) ของแต่ละทางเลือกที่จะใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ 
ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้จะต้องสอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการเก็บรวบรวมจากขั้นตอนที่ 1 ของการระบุ
ปัญหา เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงกับสาเหตุที่แท้จริง จากนั้นสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินศักยภาพ
ของทางเลือกในแต่ละทางเลือกเพื่อทำการเปรียบเทียบความเหมาะสมในแต่ละเกณฑ์ 

4) การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด (Choice Process) หากเป็นการตัดสินใจ 
ที่มีเพียงเกณฑ์เดียว (Single Criterion Decision – Making) การเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสามารถ 
ทำได้ง่าย เพียงแค่เปรียบเทียบทางเลือกทั้งหมดและทำการเลือกทางเลือกที่มีศักยภาพในเกณฑ์ที่พิจารณา
สูงที่สุด แต่หากในกรณีการตัดสินใจที่พิจารณามีมากกว่าหนึ่งเกณฑ์จะมีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น 
เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะมีทางเลือกที่เหมาะสมได้มากกว่าหนึ่งทางเลือก ดังนั้น การตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่เหมาะสมจึงต้องอาศัยเทคนิคกระบวนการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเข้ามาช่วยประกอบการ
ตัดสินใจเพ่ือให้ได้ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด  

กรณีการตัดสินใจที่พิจารณามีมากกว่าหนึ่งเกณฑ์จะต้องใช้เทคนิคการตัดสินใจที่แตกต่างจาก
กรณีการตัดสินใจเกณฑ์เดียว การตัดสินใจแบบพิจารณาหลายเกณฑ์ ผู ้ต ัดสินใจจำเป็นต ้องมี
องค์ประกอบของข้อมูลสำหรับประกอบการตัดสินใจ 2 ด้าน ได้แก่ ทางเลือกทั ้งหมดที่เป็นไปได้ 
(Alternatives) และเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาเลือก (Criteria) ซึ่งอาจจะมีมากกว่าหนึ่งเกณฑ์ และการ
ตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์สามารถจัดโครงสร้างของปัญหาได้อย่างชัดเจน และมีวิธีการวิเคราะห์ที่
ใช้ได้กับข้อมูลหลายประเภท ผลจากการพิจารณาที่เหมาะสมจะนำไปใช้ในการในการศึกษางานวิจัย
ต่อไป ซึ่งการวิเคราะห์แบบหลายหลักเกณฑ์นั้นเป้นเพียงทางเลือกและวิธีการที่ใช้ในการศึกษาอีกวิธีหนึ่ง 
ซึ่งอาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดสำหรับการตัดสินใจและผู้ศึกษาสามารถเลือกวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลอีกหลายๆ วิธีได้ 
ทั้งนั้นการวิเคราะห์สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การรวมแบบถ่วงน้ำหนักอย่างง่าย (Simple Additive 
Weighting, SAW) กระบวนการวิเคราะห์แบบลำดับชั ้น (Analysis Hierarchy Process, AHP) และ 
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TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution) เ ป ็ น ต้ น  
(ณัชพล เกิดชนะ & วรพจน์ อังกสิทธิ์, 2555) 

1. การรวมแบบถ่วงน้ำหนักอย่างง่าย (Simple Additive Weighting: SAW) เป็นวิธีที่นิยมใช้กัน
มากที่สุดในการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายคุณลักษณะ การรวมแบบถ่วงน้ำหนักอย่างง่ายใช้
แนวคิดในการรวมค่าน้ำหนักเชิงเส้นตรง (Weighted Linear Combination: WLC) หรือแนวคิดการ
ให้คะแนน (Scoring methods) ซึ่งให้หลักการบนพื้นฐานของการให้ค่าน้ำหนักเฉลี่ย โดยจะให้ค่าถ่วง
น้ำหนักท่ีแตกต่างกันตามความสำคัญ 

จุดแข็ง การรวมแบบถ่วงน้ำหนักอย่างง่าย เป็นกระบวนการที่ง่าย ไม่ยุ ่งยาก มีการ
นำไปใช้อย่างกว้างขวาง  

จุดด้อย มีการสมมติฐานว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างปัจจัยที่ใช้ช่วยตัดสินใจ 
 2. TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution) 
เป็นเทคนิคที ่นิยมใช้มากที ่ส ุดของแนวคิดอุดมคติ (Ideal point methods) โดยมีการกำหนด
เป้าหมายในอุดมคติไว้ และทำการวิเคราะห์เป้าหมายทางเลือกไหนมีค่าเข้าใกล้เป้าหมายในอุดมคติ
มากที่สุดและไกลจากจุดอุดมคติเชิงลบมากท่ีสุด ถือเป็นทางเลือกท่ีดีที่สุด 

จุดแข็ง แนวคิดในอุดมคติเหมาะสมสำหรับการตัดสินใจบนหลักเกณฑ์เชิงปริมาณ และ
การตัดสินใจที่อยู่บนทั้งหลักเกณฑ์เชิงบวกและเชิงลบ 

จุดด้อย เทคนิคแนวคิดอุดมคติไม่สามารถใช้ในกรณีหากมีทางเลือกในการตัดสินใจ
จำนวนมาก เนื่องจากอาจเกิดความผิดพลาดในการพิจารณาทางเลือกที่มีค่าดีที ่สุด หรือแย่ที่สุด 
ในแต่ละทางเลือกได้ 

3. กระบวนการวิเคราะห์แบบลำดับชั้น (Analysis Hierarchy Process: AHP) เป็นเทคนิค
ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับนักบริหาร โดยมีหลักการสำคัญ 3 ส่วน คือ 

(1) การจำแนกออกเป็นลำดับชั้น เป็นการพัฒนาลำดับชั้นการทำงานว่าจะเรียงลำดับชั้น
อย่างไร ซึ่งโครงสร้างของการวิเคราะห์แบบลำดับชั้นประกอบด้วย 4 ส่วนใหญ่ ๆ เรียงลำดับ ได้แก่ 
เป้าหมาย (Goal) วัตถุประสงค์ (Objective) คุณลักษณะ (Attribute) และทางเลือก (Alternative) 
แต่จำนวนของระดับชั้นอาจมีมากกว่า 4 ลำดับชั้นเนื่องจากอาจมีวัตถุประสงค์ย่อยเพิ่มเติมหรือ 
ผู้ตัดสินใจอาจมีมากกว่า 1 กลุ่ม 

(2) การเปรียบเทียบองค์ประกอบที ่ใช้ในการตัดสินใจทีละคู ่ (Pairwise) เป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบลำดับชั้นที่ใช้การถ่วงค่าน้ำหนักของข้อมูลและคูณด้วยค่าความสำคัญจากนั้นนำ
ผลรวมของแต่ละปัจจัยมาวิเคราะห์ความสำคัญตามลำดับคะแนนทีละคู่ โดยสามารถแบ่งเป็น 3 
ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 
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2.1) การสร้างเมทริกซ์เปรียบเทียบแบบรายคู่ (Pairwise Comparison Matrix) ซึ่ง
ข้อมูลแต่ละคู่สามารถการเปรียบเทียบกันได ้9 ระดับ 

2.2) คำนวณผลรวมคะแนนของค่าน้ำหนักที ่ได้จากการเปรียบเทียบแบบรายคู่ 
สามารถนำมาเป็นต้นแบบของข้อมูลได้ เมื่อรวมข้อมูลของแต่ละแถวของเมทริกซ์นำมาคูรกับค่าถ่วง
น้ำหนักจะได้คะแนนประกอบการพิจารณาแบบรายคู่ของข้อมูล  

2.3) คำนวณค่าอัตราความสอดคล้องของข้อมูล (Consistency Ratio Data: CRD) 
โดยผลการคำนวณอัตราส่วนความสอดคล้องของข้อมูลที่ได้ ต้องมีค่าน้อยกว่า 0.1 จึงจะถือว่ามีความ
เหมาะสม (สมเหตุสมผล) ของการเปรียบเทียบแบบรายคู่  

(3) รวมค่าคะแนนของแต่ละทางเลือกได้ และเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย โดยทางเลือก
ที่ดีที่สุด คือทางเลือกท่ีมีผลรวมของค่าคะแนนมากที่สุด  

จุดแข็ง กระบวนการวิเคราะห์แบบลำดับชั้น เป็นวิธีการที่มีการประยุกต์ใช้กับการตัดสินใจ
ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง โดยใช้หลักการคิดที่เป็นระบบ สามารถตัดสินใจบนหลักเกณฑ์เชิงคุณภาพและ
มีการวิเคราะห์ถึงความสอดคล้องของข้อมูล ทำให้การตัดสินใจมีความถูกต้องมากขึ้น  

จุดด้อย เนื่องจากกระบวนการวิเคราะห์แบบลำดับชั้น เป็นการเปรียบเทียบทีละคู่ 
ดังนั้นอาจทำให้เกิดความซับซ้อน สับสน ในการพิจารณา หากจำนวนของหลักเกณฑ์และจำนวน
ทางเลือกมีจำนวนมากขึ้น และเป็นวิธีการที่ต้องอาศัยความชำนาญและความเชี่ยวชาญของผู้ให้ข้อมูล
ด้วย (วิริยาภรณ์ พิชัยโชคม & จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ, 2556) 

ขั้นตอนการดำเนินการของการวิเคราะห์แบบลำดับชั้น (Analysis Hierarchy Process: AHP) 
เริ่มต้นด้วยการเปรียบเทียบความสำคัญของเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจเพื่อจัดลำดับความสำคัญของแต่ละ
ทางเลือก จากนั้นทำการวิเคราะห์ความสำคัญโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบเป็นคู่ ให้เกณฑ์น้ำหนักค่า
ความสำคัญของทางเลือก โดยใช้มาตราส่วนในการวัดที่ถูกคิดค้นโดย Thomas Saaty ซึ่งเป็นค่าที่
เหมาะสมกับเหตุผลและสะท้อนถึงระดับที่มนุษย์สามารถแยกแยะความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ 
ได้ง่าย ดังแสดงภาพที่ 2.3  
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ภาพที่ 2.3 โครงสร้างกระบวนการวิเคราะห์แบบลำดับชั้น 
แหล่งที่มา : ณัชพล เกิดชนะ และ วรพจน์ อังกสิทธิ์, 2555 

 
5) การประเมินผลทางเลือกหลังการตัดสินใจ (Post – Choice Evaluation) เป็นกระบวนการที่

กระทำหลังจากที่สามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมได้แล้วนั้น ขั้นตอนสุดท้ายคือ การประเมินผล
ของทางเลือกว่าเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ โดยหากไม่เป็นตามที่ต้องการจะต้องย้อนกลับไปขั้นตอนที่ 1 
คือ การระบุปัญหา แล้วจึงเริ่มกระบวนการตัดสินใจใหม่เพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมและเป็นไปได้ในการ
ดำเนินงานเพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากที่สุด (สถาพร โอภาสานนท,์ 2556) ดังแสดงภาพที่ 2.4  

 
ภาพที่ 2.4 ขั้นตอนการประเมินทางเลือกจากหลายเกณฑ์ 

แหล่งที่มา : สถาพร โอภาสานนท์, 2556 
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ในการศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นการศึกษาที่มีมากกว่าหนึ่งทางเลือกในการ
ตัดสินใจ ผู้ศึกษาจึงเลือกวิธีการในการประเมินทางเลือกจากหลายเกณฑ์ Multi – criteria Analysis (MCA) 
และเนื่องจากเป็นการพิจารณาความสำคัญของทางเลือกมากว่าหนึ่งทางเลือก จึงใช้กฎเกณฑ์การตัดสินใจ 
(Decision Rules) ด้วยกระบวนการเรียงลำดับหรือการคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับปัญหาด้วย
กระบวนการวิเคราะห์แบบลำดับชั้น (Analysis Hierarchy Process, AHP) ซึ่งเป็นกระบวนการวิเคราะห์
แบบลำดับชั้น เป็นวิธีการที่มีการประยุกต์ใช้กับการตัดสินใจต่าง ๆ  อย่างกว้างขวาง โดยใช้หลักการคิด 
ที่เป็นระบบ สามารถตัดสินใจบนหลักเกณฑ์เชิงคุณภาพและมีการวิเคราะห์ถึงความสอดคล้องของข้อมูล  
ทำให้การตัดสินใจมีความถูกต้องมากขึ้น 

 

2.4 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

 ความเป็นมาของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
จากสถานการณ์และแนวโน้มด้านความมั่นคงในระยะยาวในอนาคตระยะ 20 ปีข้างหน้าในด้าน

ความมั่นคงในระยะ 20 ปีข้างหน้า ประเทศที่มีเป็นตัวหลักในการเมืองโลกยังคงเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา 
และกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ (BRICS) ได้แก่ บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ โดยเฉพาะ
ประเทศจีนและอินเดียที่จะมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกเพิ่มมากขึ้น กระแสการเมือง
อิสลามและการรื้อฟื้นระบบการปกครองแบบรัฐเคาะลีฟฮ์และหลายประเทศวิตกกังวลกับความมั่นคงของ
ประเทศ ส่วนประเทศไทยนั้นในระยะ 20 ปีข้างหน้ามีการคาดการณ์ว่ายังต้องเผชิญกับความท้าทายด้าน
ความมั่นคงที่หลากหลาย  ทั้งเรื่องปัญหาการเมืองที่เกิดจากความแตกแยกของสังคม ปัญหาการก่อความ
ไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาการก่อการร้าย ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและปัญหาความมั่นคง
รูปแบบใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  

สถานการณ์และแนวโน้มสิ่งแวดล้อมโลก มีการกำหนดทิศทางการรักษาและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ ให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรุนแรงและเตรียมรับมือกับภาระในการลดก๊าซเรือนกระจกและสภาวะ
โลกร้อน โดยการกำหนดวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่ง
จะเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาโลก เริ่มต้น ค.ศ. 2015 เป็นต้นไป อีกทั้งสถานการณ์และแนวโน้ม
ของพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วพลิกโฉมการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการดำรงชีวิตของมนุษย์ให้อยู่ภายใต้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ 
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ในอนาคต ได้แก่ อินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่ โปรแกรมอัจฉริยะที่สามารถคิดและ
ทำงานแทนมนุษย์ อินเตอร์เน็ตในทุกอย่าง (Internet of Things) เทคโนโลยีคลาวด์ เทคโนโลยี
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หุ่นยนต์ก้าวหน้า ยานพาหนะไร้คนขับ เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ เทคโนโลยีเก็บพลังงาน การพิมพ์
แบบสามมิติ เทคโนโลยีวัสดุขั้นก้าวหน้า เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซขั้นก้าวหน้า เทคโนโลยี
พลังงานทดแทน เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวจะพัฒนาได้ภายใต้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและเพ่ือเพ่ิม
ผลิตผลทางเศรษฐกิจ ในประเทศไทยเองจึงได้เร่งพัฒนาศักยภาพของประเทศในด้านต่าง ๆ เพื่อให้
พัฒนาทันนานาประเทศได้  กลุ่มเทคโนโลยีที่ไทยมีศักยภาพได้เอง ได้แก่ การเกษตร การแพทย์ และ
สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวัฒนธรรม รวมทั้งในระยะยาวต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
พัฒนาคนและบุคคลากรวิจัยที่มีคุณภาพ เพ่ือเป็นคลังสมองในการคิดค้นนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศ 

สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ ในปัจจุบันเศรษฐกิจโลกมีการเติบโตต่ำกว่าศักยภาพ 
เนื ่องจากหลาย ๆ ประเทศตกอยู ่ในวิกฤตด้านเศรษฐกิจและกังวลถึงความมั ่นคงของตลาดโลก 
โดยเฉพาะการพัฒนาของประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา เศรษฐกิจประเทศจีนมีการชะลอตัว
และประเทศญี่ปุ่นกำลังอยู่ในช่วงการฟื้นตัวที่ล่าช้า และทั้งสำคัญคือปัญหาการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคด้านทรัพยากรและกำลังคน ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศ  
ที ่ได้ร ับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกด้วยเช่นกัน การขับเคลื ่อนนวัตกรรมและการผลิต  
ให้ผลสัมฤทธิ์สูงสุด อีกทั้งยังมีปัจจัยและเงื่อนไขภายในและต่างประเทศที่เป็นตัวกระตุ้นการชะลอตัว
ของประเทศ 

ในอนาคตภายใน 20 ปีข้างหน้า สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรง และฉับพลันในหลาย ๆ มิติ ดังนั้น หากประเทศไทยไม่มีการวาง
แผนการดำเนินการพัฒนาประเทศเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบในหลายด้านของ
ประเทศ ประเทศท่ีมีอำนาจพยายามใช้บทบาทของตนเองในการกำหนดการพัฒนาของประเทศเล็ก ๆ 
คู่ค้า ประเทศไทยการพัฒนายังเป็นแบบกระจุก คือมีการกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจและการบริการ
สาธารณะประโยชน์ไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ องค์กรภาครัฐ เอกชน ยังขาดความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการ
ประสานงานการดำเนินการให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันได้ 

ดังนั้น แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จึงถูกกำหนดขึ้นภายใต้กรอบ “มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน” เพ่ือเป็นการ
กำหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป็นแนวทางในการดำเนินการเดินหน้าประเทศให้สอดคล้องกับทิศทางการ
เจริญเติบโตของนานาประเทศ ทั้งในระดับนโยบายและการนำสู่การปฏิบัติ ซึ่งวิสัยทัศน์ของประเทศไทยใน
การขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคงได้นั้น จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ นโยบายของ
รัฐบาลปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0  นโยบายการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2560) ดังแสดงในภาพที่ 2.5 
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ภาพที่ 2.5 ทิศทางและการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล 
แหล่งที่มา : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2560 

 สาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
วิสัยทัศน์ เป้าหมายอนาคตของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน ทั้งยุทธศาสตร์หลัก

และนโยบายแห่งชาติ ซึ ่งเป็นทิศทาง แนวทาง และวิธีการที่ทุกองค์กร และคนไทยทุกคนต้องมุ่ง
ดำเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขา อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ 
เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคนไทยทุกคนอยู่ดีมีสุข  (สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี, 2560) 

เป้าหมายภาพอนาคตประเทศไทย ประกอบด้วย 1) คนไทยคุณภาพและมีความเป็นสากล มีรายได้สูง 
มีความเป็นอยู่ที่ดี และมีความสุข 2) สังคมไทยที่มีคุณภาพและเป็นธรรม การพัฒนามีความครอบคลุม
ทั่วถึง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 3) ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก  บนพื้นฐานของ
ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม มีความโดดเด่นในเศรษฐกิจฐานชีวภาพและอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต เป็นแหล่งท่องเที่ยวและบริการสุขภาพคุณภาพสูง โดยมีลักษณะของสังคม
ประกอบการที่ผลิตได้ขายเป็น และเศรษฐกิจฐานรากของประเทศมีความหลากหลาย ครอบคลุม และ
แข็งแกร่ง 4) พื้นที่พัฒนาพิเศษ ภาคและเมืองมีความโดดเด่น มีเมืองสีเขียว แข่งขันได้ และน่าอยู่
สำหรับทุกคนกระจายทั่วทั้งประเทศ 5) สังคมและเศรษฐกิจไทยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) ประเทศ
ไทยมีความเป็นสากล เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่มีบทบาทสร้างสรรค์ และมีบทบาทสำคัญในเวทีโลก 7) 
มีความมั่นคงในด้าน อาหาร น้ำ และพลังงาน เป็นประเทศที่มีความมั่นคงปลอดภัยในทุกระดับและ
ทุกด้าน และ 8) มีภาครัฐที่กระทัดรัด ทันสมัย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ   
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 กลไกการขับเคลื่อนประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ในการที่จะก้าวเดินไปให้บรรลุเป้าหมายอนาคตประเทศไทยที่กำหนดร่วมกันอย่างมีเอกภาพและ 

ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ประชาชนไทยทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านต่าง ๆ  
อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง โดยมีประเด็นการพัฒนาสำคัญในการพลิกโฉมประเทศ ประกอบด้วย 

(1) การพัฒนาคนและทรัพยากรมนุษย์ ในทุกช่วงวัย และเป็นการพัฒนาในทุกมิติทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สุขภาพกายและจิตใจ และจิตวิญญาณอย่างจริงจัง เพื่อให้คนไทยเป็นคน
คุณภาพอย่างแท้จริง 

(2) การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก
การให้บริการทางสังคมคุณภาพสูงอย่างทั่วถึง 

(3) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้ก้าวหน้าทันโลกที่ตอบโจทย์
การผลิตและบริการที่มีมูลค่าสูงและแข่งขันได้และมีคุณค่าที่ทำให้คุณภาพชีวิตดี โดยการสร้างสภาวะ
แวดล้อมและปัจจัยสนับสนุนที่เอื้อต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ตลอดห่วงโซ่มูลค่า 
เพ่ือก้าวข้ามกับดักการเป็นผู้ซื้อเทคโนโลยีไปสู่การเป็นผู้ผลิตและขายเทคโนโลยี 

(4) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการที่มุ่งสู่คุณภาพ มาตรฐาน และความยั่งยืน 
รวมถึงการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจศักยภาพสูงบนฐานของการเพิ่มผลิตภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม
สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณค่าเพ่ิมสำหรับการพัฒนาสังคม 

(5) การปฏิรูปภาครัฐและกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อสร้างความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
ให้บริการคุณภาพอย่างทั่วถึงทั่วถึง และเป็นธรรม 

กลไกการขับเคลื ่อนประเทศไทยภายใต้วิสัยทัศน์ “คนอยู ่ดี มีสุข” ภายใต้ยุทธศาสตร์ 20 ปี  
จะให้ความสำคัญกับคนในทุกชนชั้นเพ่ือลดความเหลื ่อมล้ำ ได้แก่ ด้านครอบครัว ภายใต้วิสัยทัศน์ 
“ครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง สร้างเยาวชนคุณภาพ” ด้านชุมชน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็งจัดการ
ตนเองได้ สภาพแวดล้อมปลอดภัย”  ด้านสังคม ภายใต้วิสัยทัศน์ “สังคมเหลื่อมล้ำน้อย เปิดกว้างทาง
ความคิดสมานฉันท์บนความต่าง สถาบันเข้มแข็ง” โดยให้ความสำคัญกับการดูแลคนทุกอาชีพ เพื่อให้
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีศักดิ์ศรีและมีคุณค่าในสังคม มีทักษะการพัฒนาสมวัย แข็งแรง มี EQ สูงสามารถ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง มีวินัยและคุณธรรม เข้าถึงการบริการที่มีประสิทธิภาพสูงการบริการเป็นสากล 
เข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการประกอบอาชีพใหม่ มีตลาดหลากหลาย สามารถผลิตได้ ขายเป็น  
ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในการผลิต สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น ดังภาพที่ 2.6  
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แหล่งที่มา : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2560 
 

การดำเนินการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตระยะยาว ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและ  
มีการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ได้แก่ รัฐบาล เอกชน ประชาชน สถาบันการศึกษา เป็นต้น โดยฝ่าย
บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่เป้าหมายของประเทศที่พึงประสงค์อย่างไม่ชะงัก 
มีเอกภาพตามกำหนดช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ด้วย ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญ 
ตั้งแต่ในขั้นตอนการจัดทำ การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบและประเมินผลที่เกิดขึ้น  
ดังแสดงในภาพที่ 2.7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.7 กลไกการขับเคลื่อนประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แหล่งที่มา : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2560 

ภาพที่ 2.6 กลไกการขับเคลื่อนประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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2.5 นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 

 ความเป็นมาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) หมายถึง นโยบายกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม 

ปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ (Competitive Growth Engines)  
ก่อนที่ประเทศไทยจะก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0 นั้น ต้องผ่านยุค ไทยแลนด์ 1.0 2.0 และ 3.0  

มาก่อนซึ่งในแต่ละยุคได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  
ในแต่ละยุคมีความแตกต่างกัน ดังนี้ 

- ไทยแลนด์ 1.0 หรือ ยุคของเกษตรกรรม ซึ ่งคนไทยส่วนใหญ่มีรายได้มาจากการ 
ปลูกข้าว ทำนา ทำไร่ ปลูกพืชสวน เลี้ยงหมู เป็ด ไก่ และนำผลผลิตมาขายหรือแลกเปลี่ยนกันเพื่อใช้
ในการดำรงชีวิต 

- ไทยแลนด์ 2.0 หรือ ยุคอุตสาหกรรมเบา ซึ่งเป็นยุคที่มีการนำเครื่องจักรเข้ามาใช้ในการ
ประกอบอาชีพ ได้แก่ การใช้เครื ่องจักรในโรงงานผลิตเสื ้อผ้า กระเป๋า เครื ่องดื ่ม เครื ่องเขียน 
เครื่องประดับ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้สูงขึ้น เพื่อให้ทันกับความต้องการของตลาด โดยเน้น
ขายในประเทศเป็นหลัก 

- ไทยแลนด์ 3.0 หรือ ยุคอุตสาหกรรมหนัก  เป็นยุคที ่มีการนำเข้าเครื ่องจักรและ
เทคโนโลยีที ่ทันสมัยจากต่างประเทศเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต เพื ่อเน้นการส่งออกไปยัง
ตลาดโลก ซึ ่งอุตสาหกรรมหลัก ๆ ที ่ประเทศไทยผลิต ได้แก่ อุตสาหกรรมส่งออกเหล็กกล้า 
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ การผลิตก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมน เป็นต้น  

ปัญหาจากการพัฒนาในยุคอุตสาหกรรมหนัก (ไทยแลนด์ 3 .0) มีการหลั่งไหลของเงินทุน
ภายในประเทศออกสู่ต่างประเทศ เนื่องจากต้องใช้แลกเปลี่ยนกับเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
จากต่างประเทศ ทำให้อุตสาหกรรมไทยส่วนใหญ่เน้นการนำเข้ามากกว่าการส่งออก จึงไม่เกิดรายได้
เติบโตภายในประเทศ ทำให้อุตสาหกรรมมีความซับซ้อนมากข้ึน เอ้ือประโยชน์ให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน
ในประเทศไทยส่งผลต่อวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในประเทศ ยอมรับค่านิยมใหม่ ปัจเจกนิยม ทำให้เกิด
การพัฒนาที่ค่อนข้างไม่มั่นคง เปราะบาง ด้วยสาเหตุที่เร่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากจนเกิดไป
ทำให้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ เกิดมลพิษ และขาดทุนสะสม ซึ่งอาจจะมองว่าเป็นยุคที่ “ประเทศ
ไทยดูเหมือนทันสมัย แต่ไม่พัฒนา” ซึ่งทำให้เราไม่สามารถที่จะแข่งขันกับประเทศคู่แข่งท่ีขับเคลื่อนด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เช่น อิตาลี ญี่ปุ่น หรือเกาหลี เป็นต้น  
ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยยังไม่สามารถขยับลงมาแข่งกับประเทศคู่แข่งขันที่ขับเคลื่อนด้วยการผลิต
สินค้าต้นทุนต่ำด้วยแรงงานจำนวนมหาศาลและราคาถูก (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา, 2559) 
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 สาระสำคัญของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
ไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้การนำของรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายที่

มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจแบบเดิมของประเทศไทยในยุคอุตสาหกรรมหนัก ไปสู่การ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในทุก ๆ 
ด้าน ซึ่งครอบคลุมกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย์ กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีและ
อินเตอร์เน็ตเชื ่อมต่อ กลุ่มหุ่นยนต์อัจฉริยะและระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง และกลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวะภาพ  

ในปัจจุบันประเทศไทยยังติดอยู ่ในยุคอุตสาหกรรมหนัก หรือ ไทยแลนด์ 3.0 โดยเน้ นการ
ขับเคลื่อนประเทศแบบ “ทำมาก ได้น้อย” ดังนั้น จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการผลิตสินค้าใน
ยุคนวัตกรรม หรือไทยแลนด์ 4.0 โดยเน้น “ทำน้อย ได้มาก” ซึ่งจะมีกลไกในการขับเคลื่อนไปพร้อม
กันในทุกภาคส่วนเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ธนาคาร ประชาชน สถาบันการศึกษาและ
สถาบันวิจัยต่าง ๆ  ดังนี้ 

- ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
- ภาคการเกษตร ต้องเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการ

บริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีหรือ Smart Farming โดยเกษตรกรต้องร่ำรวย และเป็นเกษตรกร
แบบเป็นผู้ประกอบการ 

- ภาคธุรกิจ เปลี ่ยนจากการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม Small and Medium 
Enterprise (SME) แบบเดิม ไปสู ่การเป็น Smart Enterprises  โดยมีว ัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนา
ศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และ Startup สร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่าง 
SME และ Startup นำไปสู่ธุรกิจยุคใหม่ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพแก่ผู้ประกอบการ 

- ภาคการบริการ เปลี่ยนจากการบริการแบบเดิม ซึ่งมีมูลค่าค่อนข้างต่ำ ไปสู่การบริการที่มี
มูลค่าสูงขึ้น 

- ภาคแรงงาน เพื่อศักยภาพแรงงานจากเดิมที่เป็นแรงงานที่มีทักษะต่ำ ไปสู่แรงงานที่มี
ความรู้ความสามารถและทักษะสูง 

นอกจากการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ภาคธุรกิจ ภาคการบริการ และภาค
แรงงานแล้ว เพ่ือการขับเคลื่อนประเทศที่เต็มรูปแบบในทิศทางเดียวกัน จึงต้องมีการพัฒนาโครงสร้าง
ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมที่มีคุณภาพ มีอินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมประชากรมากที่สุด เพื่อให้
สามารถเชื่อมโยงทุกส่วนเข้าด้วยกันอย่างไม่สะดุด ภายใต้โครงการ “เน็ตประชารัฐ”และมีการขยาย
โครงข่ายทั่วประเทศ  
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 กลไกในการขับเคลื่อนประเทศภายใต้นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 

ไทยแลนด์ 4.0 เป็นกลไกที่คิดค้นขึ ้นมาเพื ่อขับเคลื ่อนประเทศไทยและเปลี ่ยนผ่านไปสู่ 
“ประเทศในโลกที่หนึ่ง” เพ่ือให้หลุดพ้นจาก 3 กับดัก ภายในปี 2575 ดังนี้ 

1. หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ด้วยการสร้างความมั ่งคั ่ง ผ่านกลไก
ขับเคลื ่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ (Competitive 
Growth Engines) เพ่ือก้าวสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง ซึ่งประกอบไปด้วย 

- การยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา 
- การสร้างคลัสเตอร์ หรือกลุ่มธุรกิจเพ่ือเชื่อมโยงทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- การบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ 
- การพัฒนาวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
- การพัฒนาทักษะและงานใหม่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
- การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อการทำธุรกิจ 
- การบริหารจัดการสมัยใหม่พร้อมดำเนินการทั้งใน Physical และ Digital Platforms  
- กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ 
- ฯลฯ 

2. หลุดพ้นจากกับดักความเหลื่อมล้ำ ด้วยการสร้างความมั่งคั่ง ผ่านกลไกการกระจาย
รายได้ โอกาสและความมั่งคั่งอย่างเท่าเทียม ( Inclusive Growth Engine) โดยเน้นการปรับเปลี่ยน
จากความม่ังคั่งที่กระจุกเป็นความม่ังคั่งที่กระจาย หรือการกระจายรายได้ให้ทั่วถึงทุกชนชั้น ด้วยหลัก
คิดท่ีว่า “เราจะเดินหน้าไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ประกอบด้วย 

-  การยกระด ับ Digital Skill Literacy, ICT Literacy, Information Literacy และ Media 
Literacy ของคนไทย 

- การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
- การสร้างเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน 
- การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
- การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็ง ให้สามารถ

แข่งขันได้ในเวทีโลก 
- การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของ

ประชาชนให้ทันกับพลวัตจากภายนอก 
- การจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดแบบมีเงื่อนไข 
- ฯลฯ 
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3. หลุดพ้นจากกับดักความไม่สมดุล ด้วยการสร้างความยั่งยืนผ่านกลไกการพัฒนาที่  
เป ็นมิตรต ่อส ิ ่งแวดล้อม (Green Growth Engine) ปร ับเปล ี ่ยนจากการพัฒนาที ่ ไม ่สมดุลสู่   
“การพัฒนาที่สมดุล” ประกอบด้วย 

- การมุ่งเน้นธุรกิจ การผลิต และการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน 
- การปรับแนวคิดจากเดิมที ่คำนึงความได้เปรียบเรื ่องต้นทุน (Cost Advantage)  

เป็นหลักมาสู่การคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลดความสูญเสียที่เกิดข้ึนทั้งระบบ (Lost Advantage) 
- การส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นองค์กรที่ “คิดดีทำดี” (Doing Good, Doing Well) 
-ฯลฯ 
 

2.6 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนประเทศไทย 

 การบริหารประเทศไทยภายใต้การบริหารประเทศของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  
ได้มีการออกนโยบายในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในจังหวัดที่มีอาณาเขตพรมแดนติดต่อ
กับประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 10 จังหวัด 12 พื้นที่การปกครอง เพื่อเป็นการกระจายการพัฒนาสู่
พื้นที่ชายแดนและสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ ผู้ศึกษาได้ทบทวน
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของประเทศไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

 ที่มาและความสำคัญของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง เขตพื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการ

ส่งเสริมสนับสนุน และอำนวยความสะดวก รวมทั้งให้สิทธิพิเศษบางประการในการดำเนินกิจการต่าง ๆ  
เช่น การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

ตามคำสั่ง คสช.ที่ 72/2557 ของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ (กนพ.) ลงวันที่ 
19 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ได้มอบหมายนโยบายเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมุ่งหมาย
ให้เป็นส่วนหนึ่งของ Roadmap ในการสนับสนุนการนำประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพื่อเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ ลดความเลื่อมล้ำ และช่วยรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยให้คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นผู้กำหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนโครงสร้าง
พื้นฐาน สิทธิประโยชน์ในการลงทุนในพื้นที่ การบริหารแรงงานต่างด้าวแบบไป – กลับ การให้บริการ 
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ และความจำเป็นอ่ืน ๆ เพ่ือดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ (FDI) และเพ่ิมขีดความสามารถ
ของประเทศ กระจายความเจริญออกสู ่ภูมิภาค ลดความเหลื ่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและแก้ปัญหาความมั่นคง  
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ประเทศไทยได้มีการศึกษารูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อปี 2547 ซึ่งได้ให้คำจำกัดความว่า  
“เป็นเขตพื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวก 
รวมทั้งให้สิทธิพิเศษบางประการในการดำเนินกิจการต่าง ๆ เช่น การส่งออก การอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว การบริหารหรือการอื่นใด รวมทั้งเพ่ื อประโยชน์ในการ
พัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี หรือเพ่ือประกอบการเสรี” ซี่งการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นการ
พัฒนาเฉพาะพ้ืนที่โดยให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนภาคเอกชนโดยภาครัฐให้การสนับสนุนการพัฒนา 
โดยมีเป้าหมายเพื่อการส่งออกเพิ่มการจ้างงาน และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
มีหลายรูปแบบซึ่งเรียกชื่อแตกต่างกัน เช่น Free Trade Zone (FTZ), Foreign Trade Zones (FTZ), 
Export Processing Zone (EPZ) , Enterprise Zone (EZ) , Free Port (FP) , Specialized Zone (SZ) 
เป็นต้น (สรัญญา ตั้งยงตระกูล, 2556) 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน แต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ได้มีรัฐบาลใดที่ให้ความสำคัญต่อการดำเนิน
นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้เป็นรูปแบบอย่างชัดเจนและจริงจัง ทำให้ประเทศ
ต้องสูญเสียโอกาสในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของ
สินค้าไทยในตลาดประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องมายาวนาน ซึ่งในรัฐบาลโดยการนำของ พลเอก
ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการปฏิรูปประเทศในทุกมิติเพื่อคืน
ความสุขให้กับประชาชน โดยเฉพาะในมิติด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลได้มีนโยบายให้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 โดยในระยะแรกได้เร่งดำเนินการใน 
5 พื้นที่ชายแดน ได้แก่ แม่สอด อรัญประเทศ ตราด มุกดาหาร และสะเดา (ด่านศุลกากร สะเดาและ 
ปาดังเบซาร์) ซึ่งเป็นความคาดหวังของคนไทยโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยที่ต้องการหารายได้
และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน นอกจากนั้นยังส่งผล
กระทบทางบวกต่อการพัฒนาและนำมาซึ่งโอกาสที่เป็นผลดีทางภาคเศรษฐกิจ แต่ก็พบผลกระทบทาง 
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องทำการศึกษาอย่างท่องแท้ก่อนการดำเนินโครงการ (สุชาติ ผดุงกิจ, 2558) 

 กรอบแนวคิดในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมีวัตถุประสงค์ในการกระจายการพัฒนาไปสู่พ้ืนที่ต่าง ๆ 

เพ่ือมิให้การพัฒนากระจุกตัวเฉพาะในเมืองใหญ่ โดยใช้กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายเป็นตัวนำ
ในการพัฒนา ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการกระจายการพัฒนาไปสู่พื ้นที่เฉพาะที่ได้รับการจัดตั ้งเป็น  
เขตเศรษฐกิจพิเศษอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เฉพาะและพื้นที่ใกล้เคียง
โดยตรงแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวที
การค้าโลกอีกด้วย (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559)  
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 การกำหนดขอบเขตการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศส่วนใหญ่จัดตั้งขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ 

ดึงดูดการลงทุน เพิ่มการจ้างงานและการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และเพื่อความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศโดยรวม ซี่งแต่ละประเทศจะมีความหลากหลายของการสอดรับและเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศที่แตกต่างกัน โดยเบื้องต้นแล้วประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ทำให้การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศประสบความสำเร็จ ได้แก่  

1. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยรวม
ของการพัฒนาประเทศ  

2. กิจกรรมทางเศรษฐกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษต้องสอดคล้องกับจุดแข็งและศักยภาพของพ้ืนที่  
3. ที่ตั้งของเศรษฐกิจพิเศษอยู่ในตำแหน่งทางยุทธศาสตร์สำคัญเชื่อมโยงกับโครงข่ายการ

คมนาคมขนส่งหลัก ตลาดและแหล่งวัตถุดิบ  
4. กลไกการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษต้องมีความคล่องตัว  
5. มาตรการและสิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการลงทุนสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ 
6. การบังคับใช้กฎระเบียบต้องมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในการอำนวยความสะดวกในการลงทุน 

นอกจากนี ้การขับเคลื ่อนและบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศใช้กลไกในส่วนกลาง 
ประสานงานกบักลไกระดับพ้ืนที่เป็นหลัก แต่มีการกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่มีแต่ระดับที่แตกต่างกัน 
เพ่ือให้เหมาะสมสอดคล้องกับระบบการบริหารจัดการของประเทศ 

สำหรับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของประเทศไทยได้กำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือ
กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ำของการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
เสริมสร้างความมั่นคงบริเวณชายแดน รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อใช้ประโยชน์
จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเชื่อมโยงกับประเทศเพื ่อนบ้าน โดยภาครัฐให้การ
สนับสนุนในส่วนที่เป็นองค์ประกอบหลักของการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ือส่งเสริมและ
อำนวยความสะดวกการลงทุนของภาคเอกชน 

การกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
ในระยะแรกการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยให้ความสำคัญกับพื้นที่

ชายแดน เนื่องจากรัฐบาลมีความประสงค์ในการจัดระเบียบพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนเพื่อใช้ทรัพยากรต้นทุน
การผลิตจากประเทศเพื่อนบ้านมาสร้างมูลค่าเพิ่ม และการเพิ่มการจ้างงานและแลกเปลี่ยนแรงงานระหว่าง
ประเทศ ซึ่งข้อดีในการแลกเปลี่ยนแรงงานนั้นจะทำให้ผู้ประกอบการของไทยได้แรงงานที่มีค่าจ้างต่ำ เพ่ือลด
ต้นทุนการผลิตได้ ดังนั้น คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ในการประชุมครั้งที่ 
1/2557 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 จึงได้คัดเลือกและจัดลำดับพื้นที่ชายแดนที่มีศักยภาพเหมาะสมใน
การพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนของประเทศ โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
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หลักเกณฑ์การกำหนดที่ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
- ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์มีความได้เปรียบ โดยประเทศไทยมีแนวภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบ

ทางการติดต่อค้าขายกับประเทศสมาชิก เนื่องจากมีพรมแดนประเทศเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
หลายๆ ประเทศ เช่น กัมพูชา ลาว พม่า เป็นต้น ทั้งยังมีความเหมาะสมด้านการคมนาคมขนส่ง และ
การอำนวยความสะดวกในการผ่านแดน 

- พื้นที่ศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนา ได้แก่ การมีความพร้อมด้านเศรษฐกิจ และ
การเข้าถึงวัตถุดิบที่เป็นต้นทุนการผลิตได้ มีช่องทางการตลาดรองรับการค้าขาย อีกทั้งมีระบบ
โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง สิ่งแวดล้อม สภาพสังคมท่ีเหมาะสมกับการพัฒนา  

- พื้นที่มีความจำเป็นต้องมีการพัฒนาเป็นพิเศษหรือเร่งด่วน หรือมีแผนการพัฒนาใน
อนาคตอันใกล้ โดยมีแผนการพัฒนาร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาซึ่งกันและกันใน
ทุกๆ ด้าน หรือการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในพื้นที่จะช่วยแก้ปัญหา ข้อจำกัดของ
ภูมิภาคของประเทศได้อย่างมีนัยสำคัญ 

- ประชาชนและทุกภาคส่วนในพื้นที่ให้การยอมรับและการสนับสนุน ซึ่งประชาชนในพื้นที่มี
ความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่ เนื่องจากประชาชนเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการ
พัฒนาโดยตรงและเป็นผู้สนับสนุนให้การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนประสบความสำเร็จของ
การพัฒนาโครงการต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นกลุ่มบุคคลที่เฝ้าระวังและให้การดูแลการดำเนินการพัฒนาให้
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

- ประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาหรือมีแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งไทยสามารถใช้
ประโยชน์การค้าการลงทุนกับเศรษฐกิจพิเศษในประเทศเพ่ือนบ้าน 

หลังจากการพิจารณาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงได้มี
ข้อสรุปพื้นที่ชายแดนที่มีศักยภาพและความเหมาะสมในการพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
รวม 10 แห่ง โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 ระยะ เพื่อให้สามารถผลักดันการดำเนินงานให้เป็น
รูปธรรมชัดเจนและสอดคล้องกับความพร้อมของพื้นที่ ดังนี้ 

- ระยะที่ 1 ได้แก่ พ้ืนที่ชายแดนในจังหวัดตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร และสงขลา 
- ระยะที่ 2 ได้แก่ พ้ืนที่ชายแดนในจังหวัดหนองคาย เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส 

 การบริหารจัดการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
ในช่วงของการบริหารของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมาย

ให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ (กนพ.) จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้น ในคำสั่ง 
คสช. ที่ 72/2557 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557 โดยมุ่งหมายให้เป็นส่วนหนึ่งของ Roadmap ในการ
สนับสนุนการนำประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระตุ้นเศรษฐกิจ ลดความเลื่อมล้ำ และช่วยรักษา
ความมั่นคงของประเทศ โดยกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาดังนี้  



44 

1. สร้างพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ เน้นบริเวณชายแดนสำหรับระยะแรก โดยใช้ประโยชน์จากการ
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

2. สนับสนุน SMEs ไทย และการลงทุนต่อเนื่องของประเทศไทยในประเทศเพ่ือนบ้าน 
3. จัดระเบียบพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและสินค้า

เกษตรลักลอบจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
หลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้สามารถรองรับ 

กิจกรรมในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่  
1. สิทธิประโยชน์สำหรับการลงทุน : ให้สิทธิประโยชน์ตามเขตการส่งเสริมการลงทุนเขต 3 พิเศษ 

และสิทธิประโยชน์อื่นทั้งที่เป็นภาษีและไม่ใช่ภาษี 
2. การให้บริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ : จัดตั้ง OSS ด้านการลงทุน โดยมีสำนักงานในพ้ืนที่ 

และเชื่อมโยงกับศูนย์บริการด้านการลงทุนของ BOI และจัดตั้ง OSS ด้านแรงงาน สาธารณสุข และ
ตรวจคนเข้าเมือง 

3. มาตรการสนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าว : จัดระบบแรงงานต่างด้าวแบบไป – กลับ 
และกำหนดแนวทางการฝึกอบรมแรงงาน 

4. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากรในพ้ืนที่ : พัฒนาด้านศุลกากรและการผ่านแดน 
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง และระบบน้ำ ไฟฟ้า และอ่ืน ๆ 

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายรัฐบาลชุดนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อกระจายความเจรญิสู่
ทั ่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยอาศัยโอกาสทางเศรษฐกิจการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนที่จะเป็น
ช่องทางในการติดต่อค้าขายระหว่าประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคและเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติ
ได้ลงทุนประกอบกิจการในประเทศไทยและเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ให้กระจายออกสู่พื้นที่ชายแดน
ของประเทศยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่พัฒนาและมีการออกกฎระเบียบเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานที่เป็นมาตรการในการดำเนินธุรกิจในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงให้
พื ้นที ่ชายแดนด้วย ซึ ่งกรอบแนวคิดของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจดังกล่าวได้แบ่งการบริหารงานตาม
โครงสร้าง ได้แก่ กำหนดขอบเขตพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ กำหนดสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 
การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ การบริหารแรงงานต่างด้าว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านพรมแดน
ระหว่างประเทศ การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรบริเวณพ้ืนที่ชายแดน ดังแสดงในภาพที่ 2.9 
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แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559 
 

นโยบายเศรษฐกิจพิเศษชายแดน สำหรับธุรกิจที่ใช้แรงงาน ใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น ธุรกิจด้าน 
โลจิสติกส์และธุรกิจที่จะไปเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเอื้อต่อการค้าระหว่างกันในอนาคต โดยมี
กิจการเป้าหมายจำนวน 13 กิจการ ที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ดังนี้  

1. เกษตรและอาหารแปรรูป 
2. ผลิตภัณฑ์เซรามิค 
3. สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง 
4. เครื่องเรือน 
5. อัญมณีและเครื่องประดับ 
6. เครื่องมือแพทย์ 
7. ยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน 
8. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
9. ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
10. ยา 
11. กิจการโลจิสติกส์ 
12. นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 
13. กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว 

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ (กนพ.) ยังได้เห็นชอบให้ตั ้งคณะอนุกรรมการ  
3 ชุด เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ขอบเขตพ้ืนที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน 

ภาพที่ 2. 1  ภาพที่ 2.8 กรอบแนวคิด “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ของประเทศไทย 
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2. คณะอนุกรรมการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน การสาธารณสุข และความมั่นคง 
3. คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร 

ซึ่งคณะอนุกรรมการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน การสาธารณสุข และความม่ันคง ภายใต้
การดูแลของกรมการจัดหางานร่วมเป็นอนุกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. กำหนดแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานลักษณะ ไป – กลับ  
2. แนวทางการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 
3. จัดทำแผนจัดตั้ง OSS แรงงานต่างด้าวโดยครอบคลุมงานสาธารณสุขและตรวจคนเข้าเมือง 

กรมการจัดหางานมีส่วนร่วมในการอำนวยความสะดวกนักลงทุนและจัดระบบสนับสนุนที ่มี
มาตรฐานในการจัดตั ้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 10 จังหวัด จึงได้จัดทำ “โครงการจัดตั้ง
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าว เพื่อสนับสนุนเขตพื้นที่พัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้นายจ้าง/สถานประกอบการใช้
แรงงานต่างด้าวทั้งในกลุ่มช่างหรือผู้ชำนาญการ และกลุ่มมิใช่ช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายสอดคล้องกับความต้องการใช้แรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและแก้ไขปัญหาแรงงานต่าง
ด้าวลักลอบเข้ามาทำงานในพ้ืนที่ชั้นใน (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, 2559) 

เศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เป็นพื้นที่ที ่ตั ้งอยู่บนแนวพื้นที่
เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) เชื่อมระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาซึ่งมี
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง (ผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ HYUNDAI/YAZAKI สายไฟใน
รถยนต์/MIKASA อุปกรณ์กีฬา) สามารถเข้าถึงท่าเรือสีหนุวิลล์ 233 กิโลเมตร และท่าเรือแหลมฉบัง 
230 กิโลเมตร และยังเป็นฐานการท่องเที่ยวเดิมของประเทศไทย มีพื้นที่ใกล้เคียงแหล่งท่องเที่ยวทาง
เศรษฐกิจมูลค่าสูง มีศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การขนส่งต่อเนื่อง โลจิสติกส์หลายรูปแบบทั้ง
ทางบกและทางทะเล เป็นการค้าชายแดนแบบปลอดภาษี และสามารถใช้เป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรม 
ดังแสดงภาพที่ 2.13 (สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2559) 
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ภาพที่ 2.9 แนวพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด 

แหล่งที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2559 
 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

การที่ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 และประเทศไทยมี
สภาพทางภูมิประเทศเป็นเสมือนศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การจัดตั ้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษจึงมีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อประเทศไทย เพราะเป็นการสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดประเทศเพื ่อนบ้าน  
โดยประโยชน์ที่จะได้รับ คือ  

1. เป็นการส่งเสริมการลงทุนในประเทศเพราะประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

2. เป็นการส่งเสริมการส่งออกเพราะช่วยลดต้นทุนในการประกอบการต่าง ๆ เช่น 
ค่าแรงงานราคาถูกจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

3. เป็นการส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการผลิตสินค้าจากต่างประเทศเข้ามา
ดำเนินการในประเทศไทย 

4. เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าจากประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ไปสู่ภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้และประเทศอ่ืน ๆ 

5. เป็นการก่อให้เกิดการจ้างงานเพ่ิมขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยที่มีการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

6. การปรับลดภาษีสินค้าปกติมีผลให้อัตราการขยายตัวทางการค้าเพิ่มขึ้น ที่เพิ่มขึ้นมาก
นอกจากนี้คือกรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาค ล้วนมีส่วนให้การค้าชายแดนเติบโตขึ้น 
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7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชายแดน โดยเฉพาะเส้นทางที่อำนวยความสะดวกในการ
เดินทางและการขนส่งบริเวณชายแดนที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ เช่น แม่สอด – เมียวดี กาญจนบุรี – ทวาย 
(ไทย – พม่า) สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 – 4 ที่เชื่อมไทย – ลาว – จีน 

8. ลดขั้นตอนและพิธีการศุลกากร โดยมีการอำนวยความสะดวกด้านบริหารให้เป็นแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Services)  

9. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น โดยรัฐอาจส่งเสริมให้มี
การพัฒนาทั้งจากภาครัฐและเอกชน 

10. ใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยง ด้านคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียนและข้อตกลง
การค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน ในปัจจุบัน หอการค้าไทยได้จัดทำยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนกิจการค้า
ชายแดน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ด้านกฎระเบียบ ด้านเครื่องมือ
สนับสนุน และด้านการส่งเสริมธุรกิจชายแดน (สุชาติ ผดุงกิจ, 2558) 

 

2.7 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตราด 

 จังหวัดตราดเป็นจังหวัดสุดท้ายทางตะวันออกของประเทศไทย มีอาณาเขตพรมแดนติดต่อ
กับประเทศกัมพูชา ซึ ่งเป็นจังหวัดที ่มีความโดดเด่นทั ้งทางด้านภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ ดังนั้นจึงเป็นพ้ืนที่ที่รัฐบาลมองเห็นศักยภาพในการ
พัฒนาให้สามารถดำเนินการทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ จึงดำเนินวางแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเกิดขึ ้นในพื้นที่  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตราด (พ.ศ. 2561 – 2564)  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดตราด, 2561) 

1. วิสัยทัศน์ “ตราดเมืองน่าอยู ่ ประชาชนมีคุณภาพชีว ิตที ่ด ี แหล่งผลิตอาหารคุณภาพ 
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นประตูเศรษฐกิจระหว่างประเทศ” 

2. เป้าประสงค์รวม  
1) เศรษฐกิจของจังหวัดตราดเติบโตอย่างมีเสถียรภาพเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีความม่ันคงทางสังคมอย่างทั่วถึง 
3) ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ใช้อย่างสมดุล 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ จังหวัดตราดได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็นและได้ให้ค่าน้ำหนัก 
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาในรอบ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) (สำนักงานจังหวัด
ตราด, 2560) ได้แก ่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ 
และการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เข้มแข็ง (ร้อยละ 25) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาธุรกิจการค้าไม้ผล ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเกษตรแบบ
ครบวงจรให้เข้มแข็งจากฐานการผลิตคุณภาพสูง และการจำหน่ายเพื่อการส่งออก (ร้อยละ 25) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการคมนาคม และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนประตู
เศรษฐกิจเชื่อมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน (ร้อยละ 20) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์เกิดประโยชน์แก่ชุมชนจังหวัดอย่างยั่งยืน (ร้อยละ 20) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการ และเสริมสร้างการรักษาความมั่นคงภายใน 
ความสงบเรียบร้อยและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ (ร้อยละ 10)  
 

2.8 งานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด นั้นครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ทำการค้นคว้าผลงานวิชาการและการศึกษางานวิจัย
ที่เก่ียวและใกล้เคียงกับการศึกษาเพ่ือมาสนับสนุนและเป็นแนวทางในการศึกษา โดยมีกรณีศึกษาด้าน
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ที่ได้ดำเนินการแล้วเป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 
 จิรนนท์ พุทธา (2558) ทำการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA) ของยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ : กรณีศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี  
เป็นการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดกาญจนบุรีและประเมินผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเพ่ือหาแนวทางการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการพัฒนา โดยทำการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ นโยบาย แผนและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดกาญจนบุรีและการลงพื้นที่สังเกตการณ์และสัมภาษณ์ผู้แทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชนและประชาชน นำยุทธศาสตร์ทั้งหมดมาประเมินโดยใช้กระบวนการ
วิเคราะห์ตามลำดับชั ้น (Analytical Hierarchy Process: AHP) ผลการศึกษา พบว่า ทางเลือก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 คือมีการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมาใช้ทั้งหมด เป็นทางเลือกที่มี
ความเหมาะสมต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากก่อให้เกิดผลดีทาง
เศรษฐกิจ เช่น ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการจ้างงาน ส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดมีการ
เจริญเติบโตยิ่งขึ้น และมีผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ไม่รุนแรง มาตรการที่
สำคัญในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น เตรียมความพร้อมและมาตรการสนับสนุน
ช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ การควบคุมดูแลและจัดระเบียบการจ้างงานแรงงานจากภายนอก
และการเฝ้าระวังติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (จิรนนท์ พุทธา & จำลอง โพธิ์บุญ, 2558) 
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 ดวงรัชนี เต็งสกุล และจำลอง โพธิ์บุญ (2558) ทำการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อประเมินทางเลือกที่เหมาะสมและเสนอแนวทางป้องกันหรือ
บรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งการศึกษาได้ดำเนินการ
รวบรวมข้อมูล การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
โดยการสำรวจภาคสนามโดยตรงและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเชียงแสน ผู้นำระดับอำเภอ และผู้นำระดับชุมชน จากนั้นนำ
ข้อมูลที่ได้มาประมวลผลความคิดเห็น เพื่อทราบถึงผลกระทบที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคาดว่าจะเกิดขึ้น
และหาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสม ผลการศึกษาพบว่า การดำเนินการตามทางเลือกที่ 3 
หรือการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของพื้นที่อำเภอเชียงแสนทั้งหมด  
(5 ยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์ รวม 33 โครงการ) เนื่องจากทางเลือกที่ 3 จะสร้างโอกาสการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ถึงแม้จะมีผลกระทบเชิงลบบางประเด็นในช่วงเริ่มต้น
การพัฒนา โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคาดว่าการพัฒนาดังกล่าวจะส่งผลด้านบวกต่ออาชีพและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนมากที่สุด และส่งผลด้านลบต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและคุณภาพอากาศมาก
ที่สุด โดยเสนอแนวทางในการปรับตัวเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต้องปฏิบัติติตามมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบเชิงลบพร้อมทั้งส่งเสริมผลกระทบเชิงบวกท่ี
อาจจะเกิดขึ้น โดยการสร้างจุดเด่นของชุมชนและควรเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเพ่ือให้ประชาชนและผู้ประกอบการในพ้ืนที่ได้รับ
ทราบและมีความเข้าใจต่อการพัฒนามากข้ึน (ดวงรัชนี เต็งสกุล & จำลอง โพธิ์บุญ, 2558) 
 จีระภา นามี และเรวดี โรจนกนันท์ (2559) ทำการศึกษาการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว กรณีศึกษา กลุ่มพื้นที่การท่องเที่ยวภูกระดึง หนองหินและภูหลวง 
จังหวัดเลย ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุผลกระทบที่สำคัญในมิติสิ่ งแวดล้อม เศรษฐกิจ 
และสังคม ต่อแหล่งท่องเที่ยวที่ครอบคลุมอุทยานแห่งชาติภูกระดึง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ
สำรวจความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจำนวน 17 คน ตอบแบบสอบถามโดยใช้เทคนิคเดลฟาย และนำค่า
มาแปลผลโดยการหาค่าเฉลี่ย พบว่า ความคิดเห็นต่อประเด็นหลักที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวมากที่สุด มี 2 ประเด็น ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ และการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวและ
ออกแบบผังการพัฒนา ประเด็นที่ได้รับความสนใจมาก คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ 
อุทกวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ป่าอนุรักษ์ การจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ที่ดิน/
สภาพถือครองที่ดิน ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก การคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์  แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว การขยายตัวทางเศรษฐกิจและรายได้
จากการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
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เป็น Cluster และเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ด้านสังคม ได้แก่ แรงงาน การสาธารณสุข 
อุบัติเหตุและความปลอดภัยในสังคม ผลิตภัณฑ์/สินค้าในชุมชนและผลผลิตทางการเกษตร การเกษตร 
การเสริมสร้างศักยภาพให้ประชาชน การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการและ
การให้บริการด้านการท่องเที่ยว การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ประเพณี องค์กรอิสระ องค์กร
พัฒนาเอกชน (NGOs) และกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่วนปัจจัยที่ได้รับความสนใจจากผู้เชี่ยวชาญ 
ระดับปานกลาง ได้แก่ การศึกษา และภัยธรรมชาติ (จีระภา นาม ี& เรวด ีโรจนกนันท์, 2559) 

ญาดา สุคนธพันธุ์ (2559) ทำการศึกษาประสิทธิภาพของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ในการตอบสนองต่อความหลากหลายทางชีวภาพชุมชนเมือง ตามบริบทของโลกที่กำลังเปลี่ยนไป โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสืบค้น พิจารณาและนำเสนอความเป็นไปและประสิทธิภาพของการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ในการตอบสนองต่อความหลากหลายทางชีวภาพชุมชนเมืองซึ่งส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนเมืองและเป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ  ที่เกิดจากการเพิ่มข้ึน
อย่างรวดเร็วของประชากรมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน การศึกษาครั้งนี้ใช้กระบวนการศึกษาโดยการเก็บข้อมูล
จากงานวิจัยเชิงประจักษ์เป็นหลัก และใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรมที่น่าเชื่อถือและทบทวนกรณีศึกษาที่
เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันทั ้งในประเทศและต่างประเทศ การถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาทั ้ง 4 กรณี  
จากประเทศอังกฤษ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย ซึ่งจะทำ
ให้เห ็นถ ึงกรอบแนวคิดในการใช ้ SEA ในการตอบสนองพบว่าการแก้ไขปัญหาที ่ เก ี ่ยวข ้องกับ 
ความหลากหลายทางชีวภาพชุมชนเมืองตามบริบทที่กำลังเปลี่ยนไปของโลก ผลการศึกษา ประเด็นเรื่อง
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพชุมชนเมืองจากการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วยังไม่เป็นที่
เข้าใจในวงกว้างมากนักและยังขาดความตระหนักรู้ถึงสาเหตุและผลที่เกิดจากการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพชุมชนเมือง อีกทั ้งผู ้คนยังขาดความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับเครื ่องมือที ่ใช้ในการประเมิน
สิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ ถึงแม้ว่า SEA จะเป็นหนึ ่งใน
เครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพชุมชนเมืองได้ จากการศึกษายังพบ
อีกว่า ที่ผ่านมาประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีกระบวนการทำ SEA ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยตรงนั้นมีจำนวนน้อยมาก และส่วนใหญ่แล้วกระบวนการทำ SEA จะถูกนำมาใช้ในลักษณะอื่นที่ส่งผล
ต่อเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพชุมชนเมืองแทน เช่น การทำ SEA เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำ
กฎหมายใหม่เพ่ือป้องกันและควบคุมมลพิษที่เกิดขึ้นในเขตเมือง (ญาดา สุคนธพันธุ์, 2559) 
 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (2559) ทำการศึกษาการประเมินผลกระทบ 
เชิงยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ เป็นการศึกษาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมและโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการซึ่งเป็นโครงสร้าง
พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาและการลงทุนในสาขา
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เศรษฐกิจต่าง ๆ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมขึ้น โดยได้พิจารณาประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ สังคม การบริหารจัดการและเทคโนโลยี เสนอทางเลือกต่าง ๆ ในการพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ความสอดคล้องและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทำการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการทบทวนเอกสารที ่เกี ่ยวข้อง การศึกษาสถานภาพของทรัพยากรสิ ่งแวดล้อม  
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ชุมชน ผู้นำทางความคิด ผู้ดำเนินโครงการ ผ่านกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบของการประชุมกลุ่มย่อย หรือการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความเห็นและ
ทราบความต้องการของประชาชนและชุมชนจากการทำเครือข่ายประชาสังคมตามความเหมาะสมของแต่
ละพื้นที่ ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ 
แนวการพัฒนาตามทางเลือกที่ 2+ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของภาคใต้และเพ่ิมรายได้
จากการท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในสาขา
เกษตรกรรม เพื่อป้อนภาคอุตสาหกรรมและการส่งออก (สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 
2559) โดยแผนแม่บทการพัฒนา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ ดังนี้  
 ระยะที่ 1 แนวการพัฒนา “ทางเลือก 2+ (สองบวก)” มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวของภาคใต้และเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกและ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในสาขาเกษตรกรรมเพื่อป้อนภาคอุตสาหกรรมและการส่งออก รวมทั้ง 
สาขาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องจากการเกษตรแปรรูป ซึ่งรองรับผลผลิตทางการเกษตรที่เพาะปลูก  
ในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน รวมถึง ผลผลิตทางการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
ซึ่งในช่วง 10 ปี แรก (พ.ศ. 2560 – 2569) ของแผนการพัฒนาภาคใต้ กำหนดเป้าหมายของรายได้
เพิ่มขึ้นจากสาขาการท่องเที่ยว ร้อยละ 80 ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 20 มีที่มาจาสาขาเศรษฐกิจอื่น ๆ ได้แก่  
1) การขนส่ง 2) อุตสาหกรรมเบาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากเกษตรแปรรูป และ 3) อุตสาหกรรมฮาลาล 
 ระยะที่ 2 ในการพัฒนาช่วง 10 ปีหลัง (พ.ศ. 2570 – 2579) รายได้จากการท่องเที่ยวจะ
ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 50 และจำเป็นต้องมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ โดยเน้นไปที่อุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมไบโอดีเซล ซึ่งใช้ผลผลิตทางการเกษตรของภาคใต้เป็นวัตถุดิบ 
ซึ่งได้แก่ ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น  
 ในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้
เกิดดุลยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและได้คำนึงถึงหลักการใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์เชิงระบบหรือองค์รวม 
“การบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ” (Ecosystem Approach) และมุ่งเน้นการจัดการเชิงรุกเพื่อป้องกัน
ผลกระทบล่วงหน้าตามหลักการ “การระวังไว้ก่อน” (Precautionary Principle) เป็นสำคัญ 
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 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม (2559) ทำการศึกษา  
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 
เพื่อประเมินศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งหมดให้ครอบคลุมบริบทที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ทำการศึกษาเก็บข้อมูลโดยใช้หลักความ
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนา ใช้ข้อมูลจาการวิเคราะห์นโยบาย และจากการจำลองภาพใน
อนาคต (Scenario) จากการประชุมหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 4 จังหวัด ได้ข้อสรุปว่า การพัฒนา
พื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออกควรจะดำเนินไปในทิศทางการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์
อย่างสมดุล โดยการพัฒนาพื้นที่ในแต่ละด้านต้องอยู่ภายใต้ระดับความสามารถในการรองรับของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในแต่ละพื้นที่มีระดับความสามารถในการรองรับการพัฒนา
แตกต่างกันตามสถานภาพสิ่งแวดล้อมที่ใช้เป็นตัวชี้วัด โดยจังหวัดที่มีความสามารถในการรองรับการ
พัฒนาได้มากที่สุด คือ จังหวัดตราด รองลงมา คือ จังหวัดชลบุรี ระยอง และจันทบุรี ตามลำดับ  
การพัฒนาจะต้องตอบสนองต่อทิศทางนโยบายในการพัฒนาประเทศที่ต้องสมดุลกับการอนุรักษ์ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายด้านการพัฒนา หรือการดำเนินโครงการพัฒนาขนาด
ใหญ่ จึงได้กำหนดตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องเฝ้าระวังในระดับสูง เพ่ือแจ้งเตือนให้เกิดการเฝ้าระวัง
ป้องกันความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ โดยการเลือกรูปแบบการพัฒนาและโครงการให้เหมาะสมกับ
สถานภาพและความสามารถในการรองรับของการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนฟื้นฟูความเสื่อม
โทรมอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาในแต่ละด้านอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2559) 
 พรรณศิริ จูมลี และวันเพ็ญ วิโรจนกูฎ (2559) ทำการศึกษาการประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพ 
ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พื้นที่ศึกษา
จังหวัดขอนแก่น เป็นการประยุกต์ใช้แนวทางการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และ 
การวางแผนเชิงพื ้นที ่ เพื ่อประเมินศักยภาพและตำแหน่งของพื ้นที ่สำหรับรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดของแก่นตามหลักการพัฒนาที่ยั ่งยืน โดยใช้ข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการพิจารณาเพื่อระบุตัวชี้วัด จากนั้นให้ค่าน้ำหนักแต่ละมิติและ
แต่ละตัวชี้วัด โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์หลายเกณฑ์ (Multi-Criteria Analysis) ร่วมกันกับวิธีการ
พิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละมิติให้ค่าน้ำหนักและกำหนดระดับผลกระทบของตัวชี้วัด ทำการ
คำนวณค่าคะแนนผลกระทบในแต่ละมิติ รวมคะแนนของผลกระทบโดยทางเลือกที ่มีคะแนน
ผลกระทบมากที่สุดคือพื้นที่ที ่มีศักยภาพที่ดีที ่สุด ในการศึกษาครั้งนี้ได้นำเทคนิคทางเทคโนโลยี
สารสนเทศภูมิศาสตร์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ตัวชี้วัดของทั้ง 3 มิติ โดยใช้ขอบเขตการปกครอง 
ในการเชื่อมโยงกันในทุกมิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ผลการศึกษาพบว่า บริเวณโดยรอบ อำเภอเมือง
ขอนแก่น เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพน้อยที่สุดและศักยภาพปานกลาง มาก มากที่สุด จะมีลักษณะการกระจาย
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ตัวที่สัมพันธ์กับระยะทางที่ห่างจาก อำเภอเมืองขอนแก่น พื้นที่ที่มีศักยภาพมากที่สุด คือ อ.เมืองขอนแก่น 
พื้นที่ที่มีศักยภาพมาก คือ อ.เมืองขอนแก่น อ.บ้านแฮด อ.ซำสูง อ.พระยืน พื้นที่ที่มีศักยภาพปานกลาง  
คือ อ.ชุมแพ อ.กระนวน อ.พระยืน อ.บ้านฝาง อ.ชนบท อ.เขาสวนกวาง และ อ. มัญจาคีรี พื้นที่ที่มีศักยภาพน้อย 
คือ อ.ภูเวียง อ.น้ำพอง อ.อุบลรัตน์ อ.ภูผาม่าน อ.สีชมพู อ.หนองเรือ อ.มัญจาคีรี อ.โคกโพธิ์ไชย อ.พล  
อ.หนองสองห้อง อ.บ้านไผ่และ อ.เปือยน้อย ส่วนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพน้อยที่สุด คือ อ.อุบลรัตน์ อ.หนองนาคำ 
อ.เวียงเก่า และ อ.สีชมพูบางส่วน โดยมีการเสนอแนะจากการศึกษาว่าข้อมูลเชิงพื้นที่ ระดับพื้นที่ ตำบล 
อำเภอและจังหวัด มีความเชื่อมโยงกันในทุกมิติจึงต้องใช้ขอบเขตการปกครองเพื่อให้สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ได้ (พรรณศิริ จูมลี & วันเพ็ญ วิโรจนกูฎ, 2559) 
 การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) ของประเทศไทย
และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ซึ่งได้มีผู้ศึกษาค้นคว้าไว้ดังนี้ 
 สุณัฐวีย์ น้อยโสภา (2559) ทำการศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน กลไกก้าวข้ามอุปสรรค
ทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ พบว่า จากประสบการณ์การพัฒนาเขตเศรษฐกิ จพิเศษ
ชายแดนในต่างประเทศซึ่งใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของระดับการพัฒนาระหว่างประเทศและ
ความได้เปรียบเชิงที่ตั้งของเมืองชายแดนที่มีพื้นที่ติดต่อกัน โดยการสร้างฐานการผลิตอุตสาหกรรม
และการค้าเพื่อส่งเสริมการมีงานทำในบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศและขยายโอกาสในการ
เข้าถึงตลาดในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีตัวอย่างกรณีศึกษาคือเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระหว่าง
ประเทศเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาและระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ซึ่งการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนในต่างประเทศโดยทั่วไปจำแนกออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ระดับการจัดการของรัฐบาลกลางและระดับการจัดการของ
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และแนวโน้มกรอบการจัดองค์กรเพ่ือจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
จะมุ่งเน้นการดำเนินการให้ครอบคลุมภารกิจภายในและภายนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ตลอด
ทั้งแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนแนวใหม่โดยภาครัฐมีบทบาทหลัก
ในการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน การพัฒนาเมืองและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ส่วนภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่าง ๆ ภายใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (สุณัฐวีย์ น้อยโสภา, 2559) 
 สำหรับประเทศไทยสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเป็น
เครื ่องมือในการลดช่องว่างทางการพัฒนาทั ้งภายในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาคซึ ่งสามารถ
เปลี่ยนแปลงบทบาทของเมืองชายแดนของไทยในปัจจุบันให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่บริเวณ
ชายแดนโดยการผลักดันให้เกิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแบบบูรณาการกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน ซึ่งประเทศไทยควรคัดเลือกและจัดลำดับ 
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 ปกรณ์ บุญล้อม (2560) ทำการศึกษาการขานรับนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
ประชาชน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เป็นการศึกษาวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method) ระหว่างการ
วิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณใช้การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่
อาศัยในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด การวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการ
สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างขานรับนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ค่อนข้างมากในภาพรวม โดยด้านเนื้อหานโยบาย ประเด็นที่มีการขานรับมากที่สุด ได้แก่ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อกำหนดให้อำเภอคลองใหญ่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ด้านกระบวนการ
นโยบาย ประเด็นที่มีการขานรับในระดับค่อนข้างมาก ได้แก่ บทบาทของผู้นำท้องถิ่นและท้องที่ในการ
ดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีผ่านมา กระบวนการทำประชาพิจารณ์ก่อนจะ
ดำเนินโครงการต่าง ๆ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ปัจจัยที่มีผลต่อการขานรับนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ บทบาทของผู้นำในกระบวนการนโยบายการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน อีกทั้งยังพบ
จุดบกพร่องในกระบวนการยอมรับนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่  ประชาชนในพื้นที่
อำเภอคลองใหญ่ยังไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างลึกซ้ึงและแท้จริง จึงทำ
ให้บางเรื ่องประชาชนเข้าใจผิดคิดว่าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมีแต่ประโยชน์ ไม่ได้ทราบถึง
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต ซึ่งตามความจริงแล้วเมื่อประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่
แท้จริงอาจจะปฏิเสธนโยบายได้ (ปกรณ ์บุญล้อม, 2560) 
 ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ (2560) ทำการศึกษามาตรการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการปฏิบัติติงานและ
ความพึงพอใจของภาคส่วนต่าง ๆ  รวมถึงศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความมั่นคง 
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและศักยภาพในการดำเนินงานตามนโยบายโครงการนำร่องพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ในอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมระหว่างการวิจัยสำรวจในเชิง
ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพทั้งเอกสารและสัมภาษณ์ประชาชนในเขตอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
ทั้งหมด 3 ตำบล คือ ตำบลหาดเล็ก ตำบลคลองใหญ่ และตำบลไม้รูด ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษมีความก้าวหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
(economic infrastructure) ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดินของนิคมอุตสาหกรรมมีการใช้ที่ดินทั้งหมด  
895 ไร่ การสร้างถนน เนื่องจากมีฤดูฝนมากกว่าฤดูร้อน จึงมีความลำบากในการก่อสร้าง การจัดหาการ
ไฟฟ้า ยังคงซื้อไฟฟ้าจากมาจากจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา การจัดการหาน้ำประปา ในปัจจุบัน 
ยังดำเนินการไม่เสร็จเรียบร้อย การพัฒนาท่าเรือ ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว  
เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 การพัฒนาด่านศุลกากร ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างของ
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ภาคส่วนต่าง ๆ มีความพึงพอใจค่อนข้างมากในเนื้อหานโยบายและกระบวนการนโยบายของโครงการนำ
ร่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สามารถเรียงลำดับความพึงพอใจจากมาก
ไปน้อย คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การกำหนดให้อำเภอคลองใหญ่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว  
การสร้างถนน 4 เลน สาย 318 การกำหนดให้อำเภอคลองใหญ่เป็นศูนย์กระจายสินค้าและการกำหนดให้
อำเภอคลองใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตามลำดับ (ชัยยนต์ ประดษิฐศิลป์, 2560) 
 การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความมั่นคง กลุ่มตัวอย่างมีความเห็น
เกี่ยวกับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากการดำเนินนโยบายโครงการนำร่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ในเขต
อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือประเด็นที่มีผลกระทบมากที่สุดกับ
ประเด็นที่มีผลกระทบค่อนข้างมาก โดยสามารถเรียงลำดับผลกระทบจากมากไปน้อย คือ การขยาย
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การขยายตัวการค้าภายในอำเภอ การได้ประโยชน์จากการค้าชายแดน 
ราคาที่ดินสูงขึ้น การขยายตัวของการค้าชายแดน การขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชน การมีรายได้ 
ดีขึ้น การจ้างแรงงานท้องถิ่น การส่งเสริมสินค้า (OTOP) การเกิดอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการเปลี่ยน
อาชีพจากการเกษตรและประมง 
 ธีรังกูร วรบำรุงกุล และคมพล สุวรรณกูฏ (2561) ทำการศึกษาศักยภาพการจัดการเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตราด การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ศักยภาพของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น เกี่ยวกับความพร้อมด้านกำลังคน ด้านทรัพยากร และด้าน
การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อรองรับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดตราด และ  
2) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดตราด 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการค้นคว้าเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
โดยมีเกณฑ์คุณสมบัติของผู ้ให้ข้อมูลสำคัญไว้ 2 ประการ คือ เป็นบุคคลในหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองค์กรท้องถิ่นระดับหัวหน้าส่วนงานในระดับจังหวัด หรือในอำเภอคลองใหญ่ หรือ
เป็นบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรท้องถิ่น ระดับปฏิบัติการและประชาชนในพื้นที่ 
3 ตำบล คือ ตำบลคลองใหญ่ ตำบลหาดเล็ก และตำบลไม้รูด ใช้แนวการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
และใช้การวิเคราะห์จำแนกชนิดข้อมูลด้วยการจำแนกชนิดข้อมูล(Typological Analysis) ในระดับจุลภาพ 
คือ การวิเคราะห์คำหลัก (Domain Analysis) แยกแยะหมวดหมู่ข้อมูลแล้วสังเคราะห์สรุปผลภาพรวม 
ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ศักยภาพของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น เกี่ยวกับความพร้อม 
ด้านกำลังคน ด้านทรัพยากร และด้านการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพ่ือรองรับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน จังหวัดตราด (ธีรังกูร วรบำรุงกุล & คมพล สุวรรณกูฏ, 2561)แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ  

1) ด้านกำลังคน พบว่า ศักยภาพของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น เกี่ยวกับความพร้อม
ด้านกำลังคนยังขาดศักยภาพด้านกำลังคน แต่สามารถส่งเสริมและพัฒนาได้ด้วยการช่วยเหลือเกี่ยวกับ
สวัสดิการต่าง ๆ  การสร้างความเข้าใจโดยการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพื่อการสร้างเจตคติที่ดี สร้างความ
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ตระหนักร่วมกันของประชาชน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของกำลังคนให้มีความศักยภาพเพิ ่มขึ้น  
ด้านภาษา ทักษะ ความชำนาญ เป็นต้น  

2) ความพร้อมด้านทรัพยากร พบว่า หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ ่น มีความพร้อม
ศักยภาพด้านทรัพยากร เนื่องจากจังหวัดตราดเป็นจังหวัดที ่มีทรัพยากรทางธรรมชาติอุดมสมบูรณ์  
มากที่สุดจังหวัดหนึ่ง มีความได้เปรียบเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว การให้บริการด้านที่พักแบบรีสอร์ท 
โฮมสเตย์ โรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยวทั้งทางทะเล ชายหาด ป่าชายเลน ปะการัง รวมถึงมีผลไม้ชนิดต่าง ๆ 
เช่น ทุเรียน มังคุด และพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา เป็นต้น ส่วนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภคต่าง ๆ กำลังมีการดำเนินการให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานในสิ้นปี 2560 นี้ ภาคเอกชนมีการ
รวมกลุ ่มของนักธุรกิจการท่องเที ่ยว เพื ่อเตรียมกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดตราด  
ภาคท้องถิ่น มีทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่โดยรวม 31,375 ไร่ หรือ 50.2 ตารางกิโลเมตร สามารถพัฒนา
ให้เป็นจุดเชื่อมโยงระดับภูมิภาคอาเซียนได้ และประชาชนใน 3 ตำบลของอำเภอคลองใหญ่ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี 

3) ความพร้อมด้านการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ พบว่า มีการดำเนินการสอดรับกันได้อย่างดี
ตามแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตราด ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ส่วนท้องถิ่น 
ผู้ประกอบการ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ แต่ต้องมีการติดตามตรวจสอบการดำเนินการให้รอบครอบ
และรัดกุม เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหากับประชาชนในพื้นท่ี  

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดตราด 
พบว่า มีความกังวลเกี่ยวกับมลภาวะ เช่น จำนวนขยะที่เพิ่มมากขึ้น ปัญหาสังคม เช่น อาชญากรรม 
การเพิ่มขึ้นของแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ความวิตกกังวลของประชาชนในพื้นที่จนทำให้เกิด
ความเครียดสะสม การแย่งพื้นที่ทำกิน ปัญหาเศรษฐกิจ เช่น ค่าครองชีพที่แพงขึ้น ราคาที่ดินที่สูงขึ้น 
และมีข้อเสนอแนะในเรื่องการระบุผู้มีอำนาจ ผู้รับผิดชอบในภาคส่วนต่าง ๆ ให้ใส่ใจดูแลประชาชนใน
พื้นที่ให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ เช่น ควรดำเนินการตามนโยบายให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีด้วยความจริงใจ  

จากการทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น ทำให้ทราบ
ถึงแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ทราบถึงความเป็นมาของการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักการของการพัฒนา
ที่ยั ่งยืนที่มุ ่งเน้นการเชื่อมโยงระหว่างความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม  
การดำเนินการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable 
Development Goals :SDGs) ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมาย 17 ประการที่ประเทศสมาชิกจะต้องดำเนินการ
ให้บระลุเป้าหมายร่วมกัน โดยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ที่สำคัญและเชื่อมโยงกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
การขจัดความยากจน ขจัดความหิวโหย การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอยู่ประชาชน การจัดการน้ำและ
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สุขาภิบาล การเข้าถึงพลังงานสะอาด การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
นวัตกรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาเมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร
และทรัพยากรทางทะเล การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก และการพัฒนาสังคมให้สงบสุข ยุติธรรม 
ไม่แบ่งแยก เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในทุกพื้นที่จะต้องคำนึงและให้ความสำคัญกับ
ประชาชนในพื้นที ่ที ่ได้รับประโยชน์โดยตรงการการพัฒนา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชนและ 
องค์กรพัฒนาอิสระที่มีบทบาทในพื้นที่ บุคคลต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นผู้ที่มีความสำคัญและ 
มีส่วนได้ส่วนเสียจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งสิ ้น ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงต้องให้ความสำคัญและ 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ โดยการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ เพื่อการ
ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ และใช้กระบวนการแนวคิดการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ถือได้ว่าเป็นวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ที่ริเริ่มและ
ผลักดันให้ใช้ในประเทศไทยเริ่มต้นใน พ.ศ. 2548 – 2552 ซึ่งมีผู้ศึกษาวิจัยโดยใช้กระบวนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไม่มากหนัก เนื่องจากขาดกฎหมาย กฎระเบียบและแนวทางในการนำ
กระบวนการ SEA มาใช้ ซึ่งกระบวนการที่สำคัญของ SEA คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง 

การศึกษายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 และการศึกษานโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 
ของประเทศไทย มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เพื่อให้เข้าใจบริบทการพัฒนา
ประเทศไทยไปในทิศทางที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ โดยมีกรอบแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน 
หากเรามีความเข้าใจและให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ทำให้เราสามารถวิเคราะห์
และประเมินการดำเนินการพัฒนาประเทศได้ แผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนประเทศ
ไทย เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การลดความ
เลื่อมล้ำทางสังคม และการช่วยรักษาความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือดึงศักยภาพของแต่ละ
จังหวัดที่มีอยู่มาเป็นจุดเด่นในการพัฒนาและเชื่อมความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เป็นอีก
หนึ่งพื้นที่ท่ีรัฐบาลให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่ติดต่อกับชายแดนประเทศกัมพูชาและใกล้เคียง
กับเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง ท่าเรือเศรษฐกิจสีหนุวิลล์ และยังเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีพื้นที่ติดชายทะเลซึ่งสะดวกต่อการคมนาคมขนส่ง ดังนั้น   
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จึงเป็นอีกหนึ่งพ้ืนที่ที่ต้องให้
ความสำคัญและต้องได้รับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาในพ้ืนที่ ตลอดจนหาแนวทาง มาตรการป้องกันผลกระทบที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของพ้ืนที่  



 

บทท่ี 3  
กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย 

การศึกษาเรื่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ศึกษาโดยการนำหลักเกณฑ์และกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์มาใช้ประกอบการประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนตามยุทธศาสตร์ เพื่อประเมินทางเลือกที่เหมาะสมและเสนอแนวทางในการส่งเสริมและบรรเทา
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นจากการพัฒนาตามทางเลือกที ่เห็นว่าเหมาะสมที่สุด การศึกษาครั ้งนี้ 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
จากการลงพ้ืนที่สังเกตการณ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด สัมภาษณ์
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  
โดยการรวบรวมเอกสารทางวิชาการ แผน ยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการวิเคราะห์ สังเคราะห์และหาทางเลือก
ระดับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของพ้ืนที่ดังกล่าว พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการ 
สำหรับการป้องกันและบรรเทาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ ่งแวดล้อมในพื้นที ่ โดยมี
รายละเอียดการศึกษา ดังนี้ 

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
3.2 วิธีการดำเนินการวิจัย 
3.3 แหล่งข้อมูลในการวิจัย 
3.4 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) 
3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 การประเมินสิ่งแวดล้อมสำหรับทางเลือกระดับยุทธศาสตร์ (Alternatives) ในการพัฒนา

เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
3.7 การจัดทำข้อเสนอแนะ / มาตรการ สำหรับการป้องกันและบรรเทาผลกระทบทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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พิจารณาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้
เทคนิคเดลฟาย 

การศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญและ
สังเกตการณ์พ้ืนที่จริง 

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายและแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับชาติ 

แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
อำเภอคลองใหญ่ 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 

กำหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์เป็น 3 ทางเลือก ได้แก่ 
- ทางเลือกที่ 1 มีการดำเนินการตามแผนฯ ทุกด้าน ประกอบด้วย 4 กิจการเป้าหมาย  
ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เก่ียวข้อง 2) กิจการโลจิสติกส์  

3) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 4) กิจการเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว 
- ทางเลือกท่ี 2 มุ่งเน้นการดำเนินการ 3 กิจการเป้าหมาย ได้แก่  
        1) อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เก่ียวข้อง 2) กิจการโลจิสติกส์  
        3) กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 
- ทางเลือกท่ี 3 มุ่งเน้นการดำเนินการ 2 กิจการเป้าหมาย ได้แก่  
         1) กิจการโลจิสติกส ์2) อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เก่ียวข้อง 

การประเมินทางเลือกระดับยุทธศาสตร์ (Alternatives) ในการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 

ทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุด 

แนวทางในการส่งเสริมและบรรเทาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการ
พัฒนาตามทางเลือกท่ีเห็นว่าเหมาะสมที่สุด 

การพัฒนาประเด็นและเกณฑ์สำหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  

แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดตราด 

ภาพที่ 3. 1  ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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จากกรอบแนวคิดในการศึกษา เรื่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ในการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดในครั้งนี้ ผู ้ศึกษาได้กำหนดประเด็น
การศึกษา คือ 

1) นโยบายและแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับชาติ ซึ่งเป็นนโยบายที่ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็น
แนวทางในการดำเนินงานและการพัฒนาประเทศในรูปแบบที่วางแผนไว้ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนประเทศไทย 

2) แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดตราด เป็นแนวทางที่หน่วยงานในพื้นที่
จังหวัดตราดได้ร่วมกันระดมความคิดและศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาจังหวัดตราดให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น ซึ่งได้กำหนดเป็นแผนการพัฒนาจังหวัดตราด 4 ปี ( พ.ศ. 2558 – 2561) 

3) แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
เป็นแนวทางในการกำหนดรูปแบบการดำเนินงานของเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราดให้เป็นรูปแบบที่ชัดเจนและสามารถติดตามผลการดำเนินงานได้ 

4) การพัฒนาประเด็นและตัวชี้วัดสำหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เป็นการพัฒนาประเด็นและตัวชี ้วัด 
เพื่อการวิเคราะห์และประเมินทางเลือกในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
ตามหลัก 3 เสาของการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม 

5) ทางเลือกสำหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  
ซึ่งได้กำหนดทางเลือกระดับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด ออกเป็น 3 ทางเลือก ได้แก่ 

- ทางเลือกที่ 1 มีการดำเนินการตามแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จ ังหวัดตราด ทุกด้าน ประกอบด้วย 4 กิจการเป้าหมาย ได้แก่  
1) อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เกี ่ยวข้อง 2) กิจการโลจิสติกส์ 3) นิคมหรือเขต
อุตสาหกรรม 4) กิจการเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว 

จากการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตราด พ.ศ. 2561 – 2564 พบว่า ได้กำหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 5 ประเด็น คือ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร  
เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เข้มแข็ง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาธุรกิจการค้าไม้ผล ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเกษตร
แบบครบวงจรให้เข้มแข็งจากฐานการผลิตคุณภาพสูง และการจำหน่ายเพื่อการส่งออก 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการคมนาคม และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน
ประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์เกิดประโยชน์แก่ชุมชนจังหวัดอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการ และเสริมสร้างการรักษาความมั่นคงภายใน 
ความสงบเรียบร้อยและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ 

ซึ่งยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้านดังกล่าวเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ที่มุ ่งเน้นอุตสาหกรรมท่องเที ่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาธุรกิจและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร  
การเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน 

- ทางเลือกที ่ 2 มุ ่งเน้นการดำเนินการ 3 กิจการเป้าหมาย ได้แก่ 1) อุตสาหกรรม
การเกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง 2) กิจการโลจิสติกส์ 3) กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 
ยกเว้น กิจการการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมในพื้นที่ เนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด เป็นพื้นที่ 3 อำเภอที่อยู่ติดทะเล หากมีการจัดตั้งนิคม
หรือเขตอุตสาหกรรมอาจมีความเสี่ยงต่อการทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ 

จากกรณีการศึกษาสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานและร่างมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลาของการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (กนอ.) (2559) หากมีการดำเนินโครงการฯ จะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของ
พื้นที ่โดยรอบชุมชน 3 อันดับแรก ได้แก่ ปัญหาน้ำเน่าเสีย ร้อยละ 88.1 รองลงมา ปัญหาเรื่อง 
ฝุ่นละออง ร้อยละ 85.7 ปัญหาเสียงดังรบกวน/การจราจรติดขัด และปัญหาแรงงานต่างถิ่น/แรงงาน
ข้ามชาติ ในสัดส่วนที ่เท่ากัน ร้อยละ 83.3 ตามลำดับ จากกรณีดังกล่าวทำให้ผู ้ศึกษาวิจัยจึงมี
ความเห็นว่า จากความคล้ายคลึงกันของพื้นที่การจัดตั้ งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ที่เป็นพื้นที่ใกล้เคียง
ชายฝั่งทะเลและเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ ประชาชนในพ้ืนที่มีความ
อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนั ้นหากมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที ่ต่อการ
ดำเนินการโครงการฯ คงเป็นในทิศทางเดียวกัน   

- ทางเลือกที่ 3 มุ่งเน้นการดำเนินการ 2 กิจการเป้าหมาย ได้แก่ 1) กิจการโลจิสติกส์  
2) อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที ่เกี ่ยวข้อง ยกเว้น การดำเนินการนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรมและ กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว  
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จากรายงานการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตราด พ.ศ. 2557 – 2560  
ได้พบปัญหาอุปสรรคด้านการท่องเที่ยว ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการสร้างความ
ประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว และเนื่องจากการขยายตัวทางด้านการท่องเที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยวใน
แต่ละสถานที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้สถานที่ท่องเที่ยวมีความเสื่อมโทรม เนื่องจากนักท่องเที่ยว
ขาดความรับผิดชอบ และขาดการดูแลให้ความรู้เรื ่องการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจาก
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว หากในพื้นที่ยังไม่มีการเร่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาทั้งด้านการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการดูแลสถานที่ท่องเที่ยว ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและส่งเสริมด้าน
กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเพ่ิมเติม ย่อมเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและทำให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึน 

6) การประเมินสิ ่งแวดล้อมทางเลือกระดับยุทธศาสตร์ (Alternative) ในการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยการใช้ตัวชี้วัดในการประเมินสิ่ง แวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ได้ดำเนินศึกษาและสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี ่ยวชาญ ลงสำรวจพื้นที่จริง และ
สอบถามผู้ให้ข้อมูลสำคัญในพื้นที่ วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษา 

7) สรุปทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด เลือกแนวทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการพัฒนา ฯ จากการให้คะแนนผลกระทบ
ทางบวกและทางลบจากการดำเนินงานตามทางเลือกท้ัง 3 ทางเลือก 

8) เสนอแนวทางในการส่งเสริมและบรรเทาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาตาม
ทางเลือกที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุด โดยการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ รวบรวม
ข้อเสนอแนะและข้อกังวลเพื่อหาแนวทางในการลดผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 

3.2 วิธีการดำเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยในแนวคิดและ
ทฤษฎีหลักการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และการพัฒนาตัวชี้วัดที่เหมาะสมจาก
ผู้เชี่ยวชาญในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด และการหาทางเลือกระดับ
ยุทธศาสตร์ที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่และเสนอมาตรการในการลดผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
การพัฒนา ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
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ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ศึกษา
รายละเอียด นโยบายและแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับชาติ แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจจังหวัดตราด แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด 

ขั้นที่ 2 พิจารณาหาประเด็นผลกระทบที่คาดจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน ที่จะเกิดขึ้นทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม ตามหลัก 3 เสาของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และพัฒนาประเด็นและเกณฑ์ตัวชี้วัดที่สามารถให้ประเมินสถานการณ์การพัฒนาในพื้นที่
ได้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินการดำเนินการ บ่งบอกถึงทิศทางการพัฒนา และตรวจสอบการ
เปลี ่ยนแปลงสภาพสังคม และสามารถสะท้อนผลการดำเนินงานการพัฒนาในพื้นที ่ ให้สามารถวาง
มาตรการในการรับมือต่อการพัฒนาในอนาคต สำหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของ 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ 
จำนวน 6 ท่าน ผู้เชี ่ยวชาญด้านสังคม จำนวน 6 ท่านและผู้เชี ่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 ท่าน 
ประเมินความเหมาะสมของตัวช ี ้ว ัดด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Techniques) โดยใช้เครื ่องมือ
แบบสอบถามจำนวน 2 ช ุด ค ือ แบบสอบถามตามเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) สำหรับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1 ลักษณะแบบสอบถามเพื่อให้ผู ้ทรงคุณวุฒิได้แสดงความคิดเห็นถึงตัวชี้วัด
ผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อประเด็นและตัวชี้วัดในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่
ควรมีในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
แบบประเมินสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิการให้ค่าคะแนนเปรียบเทียบความสำคัญของตัวชี้วัด ครั้งที่ 2 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นคำถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) สำหรับการกำหนดและ
จัดลำดับความสำคัญของตัวชี้วัด จากนั้นทำการคำนวณค่าน้ำหนักความสำคัญของประเด็นและ
ตัวชี้วัด โดยประเมินค่าคะแนนด้วยการพิจารณาจับคู่ (Pairwise Comparison Analysis) เพื่อให้ค่า
ความสำคัญของประเด็นและตัวชี้วัดและหาค่าเฉลี่ย (Mean) ที่จะใช้ในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดในขั้นตอนต่อไป 

ขั้นที่ 3 ศึกษาข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในพื้นที่  
อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยแบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรง (Primary Stakeholders) ได้แก่ ภาครัฐบาล ภาคท้องถิ่น เทศบาล
อำเภอคลองใหญ่ ประชาชนในพื้นท่ี อำเภอคลองใหญ่ ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ เป็นต้น 

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยอ้อม (Secondary Stakeholders) ได้แก่ นักท่องเที่ยว องค์กรอิสระ 
(NGO) ในพ้ืนที่ นักการเมือง เป็นต้น 

- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือนักวิชาการ ได้แก่ ผู้ที่ทำวิจัยหรือศึกษางานวิชาการเกี่ยวกับพื้นที่
จังหวัดตราด 
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ขั้นที่ 4 ลงพื้นที่สังเกตการณ์และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกลุ่มที่กำหนดไว้ โดยใช้
เครื่องมือแบบสัมภาษณ์จากการพัฒนาประเด็นและตัวชี้วัดจากการสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้าน  
ด้วยเทคนิคเดลฟายตามขั้นที่ 2 และปรับปรุงประเด็นคำถามให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ ซึ่งการสุ่มตัวอย่าง
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญโดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบบอกต่อ (Snowball Sampling) จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียตรงจนถึงกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ซึ่งเริ่มจากนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอันดับแรก 
สำหรับเครื่องมือแบบสังเกตการณ์เป็นการบันทึกข้อมูลจริงที่ผู้ศึกษาพบเห็นในพื้นที่ตามประเด็นและ
ตัวชี้วัดทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม บันทึกเวลาและสถานที่ที่พบเห็น 
โดยละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในต่อไป 

ขั้นที่ 5 การประเมินสิ่งแวดล้อมทางเลือกระดับยุทธศาสตร์ (Alternatives) ในการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เป็นขั ้นตอนการให้คะแนนระดับ
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาตามทางเลือกทั้ง 3 ทางเลือกที่เสนอไว้ ทั้งผลกระทบ
ระยะสั้น (1-5 ปี) และผลกระทบระยะยาว (6 ปีขึ้นไป) โดยผู้ศึกษาวิจัยทำการให้ค่าคะแนนตาม
ประเด็นและตัวชี้วัดทั้ง 3 ด้าน จากนั้นนำคะแนนระดับผลกระทบคำนวณคูณค่าความสำคัญจากการ
ประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้จากขั้นที่ 2 รวมผลคะแนนผลกระทบในแต่ละทางเลือกเพื่อให้ทราบ
ผลกระทบโดยรวมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการตามทางเลือกดังกล่าว 

ขั้นที่ 6 นำข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา สอดคล้องตาม
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และหามาตรการในการลดผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาตาม
ทางเลือกท่ีเสนอแนะ และจัดทำข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้ 
  

3.3 แหล่งข้อมูลในการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  ดังนี้  

 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
การศึกษาครั ้งนี้ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
- การสังเกตการณ์ สภาพทั่วไปของพื้นที่และลักษณะสังคม ความเป็นอยู่ สภาพเศรษฐกิจ

การค้า การตลาด และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) ได้แก่ เจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล 
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ประกอบด้วย 3 เขตปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ องค์การบริหารส่วน
ตำบลไม้รูด และองค์การบริหารส่วนตำบลหาดเล็ก ประชาชนในพื้นที่ ตำบลคลองใหญ่ ตำบลไม้รูด และ
ตำบลหาดเล็ก ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในเขตอำเภอคลองใหญ่ ผู้ประกอบการท่าเรือและประมงในเขต
อำเภอคลองใหญ่ และนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอคลองใหญ่  

 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  
การศึกษาครั้งนี้ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการและเอกสารจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดหัวข้อ ดังนี้ 
- การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จากเอกสารทางวิชาการ 

- การศึกษายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนประเทศไทย 
จากเอกสารหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สำนักยุทธศาสตร์และการ 
วางแผนพัฒนาพื ้นที ่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกาศ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นต้น 

- การศึกษาข้อมูลของพื้นที่ตั ้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
แผนการพัฒนาจังหวัดตราด 4 ปี ( พ.ศ. 2558 – 2561) แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จากเอกสารหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ กลุ ่มงาน
ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดตราด ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด 
เป็นต้น 
 

3.4 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) 

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
3.4.1 ผู้เชี ่ยวชาญในการพัฒนาประเด็นและตัวชี้วัดสำหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ประกอบด้วยผู้เชี ่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคม และผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ตัวแทน
หน่วยงานภาคเอกชน ตัวแทนจากสถาบันการศึกษา รวมทั้งสิ้น 17 ท่าน เพื่อพิจารณาค่าคะแนน
ลำดับความสำคัญของประเด็นและตัวชี้วัดที่จะใช้ในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ในพ้ืนที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด รายละเอียดดังตารางที่ 3.1  
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ตารางที่ 3.1 จำนวนผู้ให้ข้อมูลสำคัญกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาประเด็นและตัวชี้วัด 

ลำดับ ความเชี่ยวชาญ จำนวน (คน) 
1 ด้านเศรษฐกิจ 6 
2 ด้านสังคม 6 
3 ด้านสิ่งแวดล้อม 5 

 รวม 17 
 

ซึ ่งคุณสมบัติของผู ้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาประเด็นและตัวชี ้ว ัดในการศึกษาวิจัยครั ้งนี้ 
ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ผู้แทนจากหน่วยงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทน
จากสำนักพัฒนาองค์ความรู้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ( ITD) และคณาจารย์
จากสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ เป็นต้น ด้านสังคม ได้แก่ ผู้แทนจากศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมการ
ท่องเที ่ยว ผู ้เช ี ่ยวชาญด้านสังคมวัฒนธรรม มิติของสังคมและวัฒนธรรม และคณาจารย์จาก
สถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชน เป็นต้น ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ผู้แทนจากมูลนิธิเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้แทนจากสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และคณาจารย์จาก
สถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชน เป็นต้น รายละเอียดดังภาคผนวก ข 

 
3.4.2 ผู้ให้ข้อมูลเชิงศักยภาพของพื้นที่และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

จากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอำเภอคลองใหญ่ ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในภาครัฐ 
ภาคเอกชน ประชาชน ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว ซึ่งกำหนดเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงจาก
การดำเนินการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในครั้งนี้ รายละเอียดดังตารางที่ 3.2  
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ตารางที่ 3.2 จำนวนผู้ให้ข้อมูลสำคัญกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี 

ลำดับ หน่วยงาน ตำแหน่ง จำนวน (คน) 
ตัวแทนจากภาครัฐ 

1 จังหวัดตราด เจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 
2 อำเภอคลองใหญ่  เจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 
3 หน่วยงานด้านเศรษฐกิจ การค้าภายในจังหวัดตราด (หรือผู้แทน) 1 
4 หน่วยงานด้านสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1 
5 หน่วยงานด้าน

สิ่งแวดล้อม 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด (หรือผู้แทน) 

1 

ตัวแทนจากประชาชนและบุคคลในพื้นที่ 
6 ตำบลคลองใหญ่ ผู้นำชุมชนและตัวแทนประชาชน 3 
7 ตำบลไม้รูด ผู้นำชุมชนและตัวแทนประชาชน 3 
8 ตำบลหาดเล็ก ผู้นำชุมชนและตัวแทนประชาชน 3 
9 นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยว

ในเขตอำเภอคลองใหญ่ 
5 
 

ตัวแทนจากภาคเอกชนและนักวิชาการ 
10 ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ตัวแทนผู้ประกอบการ 3 
11 ผู ้ประกอบการท่าเรือ

และประมง 
ตัวแทนผู้ประกอบการ 3 

12 อ่ืน ๆ  ผู ้ปฏิบัติงานในองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) 
นักวิชาการ 

2 

  รวม 27 
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3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาประเด็นและตัวชี้วัด   

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาประเด็นและตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนประเทศไทย ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) แบบสอบถามตามเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) สำหรับผู ้ทรงคุณวุฒิ  
เพื่อการพัฒนาประเด็นและตัวชี ้วัดในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้ผู ้เชี ่ยวชาญ
พิจารณาให้ค่าคะแนนความสำคัญรายข้อ ซึ่งประกอบด้วยแบบสอบถามจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

- แบบสอบถามตามเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1 
ประกอบด้วยประเด็น ดังนี้  

 ส่วนที ่ 1 ข้อมูลทั ่วไป ประกอบด้วย ชื ่อ – นามสกุล หน่วยงาน/สถาบันที ่ส ังกัด 
ตำแหน่ง และความเชี่ยวชาญ  

 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วยตารางแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ จำนวน 3 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ระดับความคิดเห็น คือ เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  
ไม่แน่ใจ และตารางข้อเสนอแนะ/เหตุผล และตัวชี้วัดเพิ่มเติมที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะให้ความสำคัญ  
ในด้านเศรษฐกิจ 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นด้านสังคม ประกอบด้วยตารางแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัด
ด้านสังคม จำนวน 3 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ระดับความคิดเห็น คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ และ 
ตารางข้อเสนอแนะ/เหตุผล และตัวชี้วัดเพ่ิมเติมที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะให้ความสำคัญในด้านสังคม 

 ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นด้วยสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยตารางแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 7 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ระดับความคิดเห็น คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  
ไม่แน่ใจ และ ตารางข้อเสนอแนะ/เหตุผล และตัวชี้วัดเพิ่มเติมที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะให้ความสำคัญ
ในด้านสิ่งแวดล้อม 

 ส่วนที่ 5 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวชี้วัด เป็นการแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ตัวชี ้ว ัดสำหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนของประเทศไทย  
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- แบบประเมินสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิการให้ค่าคะแนนเปรียบเทียบความสำคัญของตัวชี้วัด 
ครั้งที่ 2 ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 นิยามศัพท ์
ส่วนที่ 2 การพิจารณาค่าคะแนนเปรียบเทียบตัวชี้วัดสำหรับการปะเมินสิ่งแวดล้อม

ระดับยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน 
2) แบบประเมินการให้ค่าคะแนนเปรียบเทียบความสำคัญของตัวชี้วัด  การประเมิน

สิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพื ่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสำคัญของตัวชี้วัด  
ในแต่ละด้านเม่ือเปรียบเทียบความสำคัญเป็นรายข้อ 

 แบบสังเกตการณ์  
ใช้ในการสังเกตสภาพทั่วไปของพ้ืนที่และลักษณะสังคม ความเป็นอยู่ สภาพเศรษฐกิจ

การค้า การตลาด และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้เทคนิคการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-Participant Observation) โดยการสังเกตการณ์อยู่ภายนอกและใช้วิธีสังเกตแบบมีโครงสร้าง 
(Structured Observation) ซึ่งประกอบด้วยประเด็นในการสังเกต ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของพ้ืนที่ ประกอบด้วย ที่ตั้ง อาณาเขต สิ่งก่อสร้าง อาคาร โรงงาน
อุตสาหกรรม การคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก  

 ส่วนที่ 2 ลักษณะที่เกี ่ยวข้องทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย การลงทุนและกิจการที่เปิด
ดำเนินการ การค้าขายและการเดินทางของออกระหว่างประเทศ 

 ส่วนที่ 3 ลักษณะที่เกี่ยวข้องทางสังคม ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ของประชาชนในพื้นที่ 
วัฒนธรรมการดำรงชีวิต ความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต สวัสดิการและสถานบริการด้านสุขภาพ
ในพ้ืนที่ปัญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุ  

 ส่วนที่ 4 ลักษณะที่เกี่ยวข้องทางสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
ได้แก่ ป่าไม้ ดิน ธรณีวิทยา น้ำ และคุณภาพอากาศ ระบบนิเวศโดยรวมในพื้นที่ ปริมาณขยะและ  
สิ่งปฏิกูล เหตุก่อให้เกิดความรำคาญในพ้ืนที่ 

 ส่วนที ่ 5 ข้อพบเห็นเพิ ่มเติมที ่มีความเกี ่ยวข้องกับการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  

 แบบสัมภาษณ์  
แบบสัมภาษณ์ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ในการเก็บข้อมูลจากบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จริงและ 

มีความเก่ียวข้องกับการดำเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
1) ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย ตัวแทนจากจังหวัดตราด 

จำนวน 1 คน ตัวแทนจากอำเภอคลองใหญ่ จำนวน 1 คน ตัวแทนจากหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ จำนวน 
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1 คน ตัวแทนจากหน่วยงานด้านสังคม จำนวน 1 คน และตัวแทนจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม 
จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 5 คน 

2) ตัวแทนจากประชาชนและบุคคลในพื้นที่ จำนวน 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชนและ
ตัวแทนประชาชนจากตำบลคลองใหญ่ จำนวน 3 คน ผู้นำชุมชนและตัวแทนประชาชน ตำบลไม้รูด จำนวน 
3 คน ผู้นำชุมชนและตัวแทนประชาชนตำบลหาดเล็ก จำนวน 3 คน และนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวใน
สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอคลองใหญ่ จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 14 คน 

3) ตัวแทนจากภาคเอกชนและนักวิชาการ จำนวน 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยว จำนวน 3 คน ผู้ประกอบการท่าเรือและประมง จำนวน 3 คน และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรพัฒนา
เอกชน (NGOs) นักวิชาการ จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 8 คน  

โดยแบบสัมภาษณ์ทั้ง 3 กลุ่มนั้น มีการกำหนดแนวคำถามให้ครอบคลุมตามประเด็นและ
ตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการศึกษาที่กำหนดไว้ โดยแบ่งได้ดังนี้ 

 ส่วนที ่ 1 ประเด็นคำถามเกี ่ยวกับข้อมูลทั ่วไปของผู ้ให้ข้อมูลสำคัญ ประกอบด้วย 
ชื่อ – นามสกุล หน่วยงาน / สถาบันที่สังกัด ตำแหน่ง ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ี 

 ส่วนที่ 2 ประเด็นคำถามเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 

 ส่วนที่ 3 ประเด็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลการดำเนินการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 

 ส่วนที ่ 4 ประเด็นคำถามเกี ่ยวกับข้อมูลผลกระทบด้านบวกและด้านลบครอบคลุม  
3 ประเด็น ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม มิติด้านสิ่งแวดล้อม 

 ส่วนที่ 5 ประเด็นคำถามเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการในการป้องกันและ
มาตรการลดผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื ่องมือที ่ใช้ในการเก็บข้อมูลปฐมภูมิในพื ้นที ่จริง

ประกอบด้วย แบบสังเกตการณ์และแบบสัมภาษณ์ ผู้ศึกษาได้กำหนดประเด็นคำถามที่เกี ่ยวข้อง 
จากการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจัดทำประเด็นคำถาม จากนั้นจึงนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ประเมินจำนวน 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) และปรับปรุง
เครื่องมือตามข้อเสนอแนะก่อนการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์และสังเกตการณ์จริง 
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3.6 การประเมินสิ่งแวดล้อมทางเลือกระดับยุทธศาสตร์ (Alternatives) ในการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 

เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเมินผลกระทบ 
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการตามตัวเลือกทั้ง 3 ด้าน วิเคราะห์ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ 
รวมทั้งให้ค่าน้ำหนักของความสำคัญของปัญหา รวมคะแนนและสรุปผลทางเลือกที่เหมาะสมในการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด การระบุเป้าหมายการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และการระบุหลักเกณฑ์ การให้คะแนนความสำคัญของปัญหา โดยการ
ทบทวนเอกสารและแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดตราด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ใช้กระบวนการวิเคราะห์
ตามลำดับชั้น (Analytical Hierarchy Process: AHP) ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์แบบพหุเกณฑ์ (Multi-
Criteria Analysis: MCA) เป็นกระบวนการที ่ช่วยตัดสินใจทางเลือกที ่เหมาะสมในการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดต่อไป ทั้งนี้หลักการและเกณฑ์การประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ มีดังนี้ 

หลักการ (Principle) ในการพัฒนาประเด็นและตัวชี้วัดในการประเมินทางเลือกในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดในครั้งนี้ โดยประยุกต์เข้ากับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้น
ความสมดุลของทั้ง 3 เสา คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาจาก
ตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้วยเทคนิคเดลฟายในกระบวนการแรก ดังนั้น หลักการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
ประกอบด้วยหลักการดังนี้ 

 หลักการด้านเศรษฐกิจ  
ประกอบด้วย  

1) การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ โดยพิจารณาจากรายได้ที่เพิ ่มขึ ้นของประชาชนในพื้นที่  
ภาวะหนี้สินที่ลดลง และการเพิ่มขึ้นของช่องทางการหารายได้ 

2) การเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพ โดยพิจารณาจากอัตราการว่างงานของคนในพื้นที ่ลดลง  
การเกิดอาชีพใหม่ในพื้นที่ การจ้างงานของคนไทยทั้งในและนอกพื้นที่ การกลับคืนถิ่นของคนในพื้นที่ 
และการจ้างงานแรงงานคนต่างด้าวเพิ่มข้ึน 

3) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยพิจารณาจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ที่
มีความครอบคลุมและทั่วถึงเพียงพอต่อการใช้งาน ทั้งด้านของถนนเส้นทางการคมนาคมที่มีความ
สะดวกสบายขึ ้น ลดการแออัดของการจราจร การพัฒนาระบบไฟฟ้า การพัฒนาระบบสื่อสาร
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โทรคมนาคม ระบบอินเตอร์เน็ตและการเชื่อมโยงสัญญานโทรศัพท์เคลื่อนที่ การพัฒนาระบบประปา 
การพัฒนาแหล่งผลิตพลังงานหรือเชื้อเพลิงใช้เองในพื้นที่การค้นหาแหล่งพลังงานทดแทนต่าง ๆ และ
ศักยภาพพ้ืนที่รองรับการพักอาศัยของการเพ่ิมจำนวนประชากรแฝง  

 หลักการด้านสังคม  
ประกอบด้วย  

1) การเปลี ่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยพิจารณาจากการดำรงชีวิตที ่สะดวกสบาย  
มีความสุขเพิ่มขึ้น สามารถเข้าถึงการบริการต่าง ๆ ได้ เช่น การศึกษา การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของพื้นที่ 
การจัดการที่อยู่อาศัย การลดความแออัดของการพักอาศัยและความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่ 
ตลอดจนการดูแลความปลอดภัยในการใช้ชีวิต อุบัติเหตุ ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพ้ืนที่ 

2) การเปลี ่ยนแปลงด้านสาธารณสุข โดยพิจารณาจากการให้บริการด้านสาธารณสุข
ประกอบด้วย การบริการรักษาพยาบาล การดูแลและป้องกันโรค การให้ข้อมูลเรื่องการแพร่กระจาย
โรคติดต่อ ความเพียงพอของบุคลากรด้านสาธารณสุข ความเพียงพอของเครื่องมือและความทันสมัย
ของอุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบการส่งต่อเมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินเพ่ือการรักษาพยาบาลที่รวดเร็ว 

3) การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน โดยพิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของ
ประชาชนในพื้นท่ี การแสดงความคิดเห็นและการให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนและพ้ืนที่ 

4) การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาจากการบริหารจัดการ
และการกระจายอำนาจที่ทั่งถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มีการติดตามและตรวจสอบประเมินความก้าวหน้า
ของโครงการ การดูแลและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างทั่วถึง มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น และ 
ข้อร้องเรียนและพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 

 หลักการด้านสิ่งแวดล้อม  
ประกอบด้วย  

1) การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน โดยพิจารณาจากปริมาณการขุดเจาะ
และนำน้ำจากใต้ดินและน้ำผิวดินมาใช้ประโยชน์  

2) การเปลี ่ยนแปลงคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน โดยพิจารณาจากการเปลี ่ยนแปลง
คุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในรูปแบบของพื้นที่ สี กลิ่น การปนเปื้อนของน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน
และการทรุดตัวของหน้าดิน  

3) การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยพิจารณาจากการเปลี ่ยนแปลงฤดูกาล การ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ 
ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น 

4) การเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ โดยพิจารณาจากการปลดปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) คาร์บอนมอนนอกไซต์ (CO) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซไนโตรเจนนอกไซด์ (NOx) 
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หรือกิจกรรมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง การคมนาคมขนส่งที่เพ่ิมมลพิษ
ทางอากาศ  

5) การเปลี่ยนแปลงด้านธรณีวิทยา โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อโครงสร้าง
ทางธรณีวิทยา การเคลื ่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก การเกิดแผ่นดินไหว การทรุดตัวของหน้าดิน  
การพังทลายของชั้นหินและดิน  

6) การเปลี ่ยนแปลงด้านทรัพยากรดิน โดยพิจารณาจากความเสื่อมโทรมของชั ้นผิวดิน 
เนื่องจากการถูกทำลายจากสารเคมี การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรดินเกินประสิทธิภาพ  

7) การเปลี่ยนแปลงด้านระบบนิเวศ โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์
ประจำถิ ่น การขาดความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรพืชบก พืชน้ำ ระบบนิเวศน้ำ 
ทรัพยากรสัตว์น้ำ และการเกิดความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศหลังการดำเนินกิจกรรมพัฒนาพื้นที่  

8) การเปลี ่ยนแปลงด้านขยะและสิ ่งปฏิกูล โดยพิจารณาจากปริมาณขยะมูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงประเภทขยะและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้น  
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ความยากง่ายของการบริหารจัดการ และงบประมาณใน
การจัดการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่ 

9) การเปลี่ยนแปลงด้านสุนทรียภาพ โดยพิจารณาจากความสวยงามและการเปลี่ยนแปลง
ทัศนียภาพและสิ ่งแวดล้อม สถานที่ท่องเที ่ยวในพื้นที ่ จำนวนผู ้เข้าเยี ่ยมชมสถานที่ท่องเที ่ยว 
สิ่งก่อสร้างจากการพัฒนาบดบังทัศนียภาพของสถานที่ท่องเที่ยว ลดความสวยงามและส่งผลต่อ
จำนวนผู้มาเยี่ยมชม  

 เกณฑ์ (Criteria) การประเมิน  
ในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ 

จังหวัดตราด ใช้วิธีการประเมิน 2 วิธี ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ทัศนภาพ (Scenario Analysis) ซึ ่งเป็นการประเมินผลกระทบจากการ

พัฒนาทั้งเชิงบวกและเชิงลบ และผลกระทบสะสมระยะสั้นและระยะยาว  
การประเมินผลกระทบสะสม (Cumulative Impact Assessment) เป็นการประเมินผล

กระทบในมิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม ในเชิงการสะสมทั้งผลกระทบ
ทางตรงหรือผลกระทบทางอ้อม ซึ ่งผลที ่เกิดจากการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ เมื่อดำเนินการในช่วงระยะเวลาหนึ่งจะเกิดผลกระทบจากหลายสาเหตุรวมกันทำให้
เกิดเป็นผลกระทบสะสมได้ จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้ทำการวิเคราะห์และ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำหนดคะแนนระดับผลกระทบจากการศึกษาวิจัย การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี (จิรนนท์ พุทธา, 2558) การศึกษาการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเชียงแสน 
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จังหวัดเชียงราย (ดวงรัชนี เต็งสกุลและจำลอง โพธิ์บุญ, 2558) ซึ่งสามารถสรุปหลักเกณฑ์การให้
คะแนนผลกระทบได้ ดังตารางที่ 3.3  

 
ตารางที่ 3.3 หลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับผลกระทบ 

ทิศทาง
และขนาด
ผลกระทบ 

ค่า
คะแนน 

 
เกณฑ์ในการประเมินผลกระทบ 

 
 
 
 
 
 

ผลกระทบ 
เชิงบวก 

ระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 

+3 

ด้านเศรษฐกิจ 
มีโอกาสสร้างเกิดผลประโยชน์สูง มีรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนจำนวนมาก ภาวะหนี้สิน
หมดไปจากพื้นที่ อัตราการว่างงานของคนในพื้นที่หมดไป การเกิดอาชีพ
ใหม่ในพื ้นที ่มากขึ ้น การจ้างงานของคนไทยทั ้งในและนอกพื ้นที ่สูง 
การกลับคืนถิ่นของคนในพื้นที่มากขึ้น และการจ้างงานแรงงานคนต่างดา้ว
เพิ่มขึ้น มีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอและ
เข้าถึงในทุกพ้ืนที ่
ด้านสังคม 
มีโอกาสเกิดผลประโยชน์สูง ประชาชนมีการดำรงชีวิตที่สะดวกสบายและ 
มีความสุขเพิ่มมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเกิดการอนุรักษ์  
และสร้างอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น การเข้าถึงการบริการ
ต่าง ๆ ได้ทุกพื้นที่ เข้าถึงการดูแลความปลอดภัยในการใช้ชีวิต อุบัติเหตุ 
ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในทุกพื้นที่ การเข้าร่วมกิจกรรมของ
ประชาชนในพื้นที่ การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและการให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนาชุมชนทุกพ้ืนที่ การบริหารจัดการและการกระจายอำนาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีทั่งถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
ด้านสิ่งแวดล้อม 
มีโอกาสเกิดประโยชน์สูง มีการดูแลทรัพยากรน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน  
มีมาตรการในการดูแลคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน การดูแลสภาพ
ภูมิอากาศและคุณภาพ การดูแลทรัพยากรดิน การใส่ใจดูแลระบบนิเวศ  
มีมาตรการในการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล มีการพัฒนาสุนทรียภาพให้
สวยงาม 
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ) 

ทิศทาง
และขนาด
ผลกระทบ 

ค่า
คะแนน 

 
เกณฑ์ในการประเมินผลกระทบ 

 
 
 
 
 
 

ผลกระทบ 
เชิงบวก

ระดับปาน
กลาง 

 
 
 
 
 
 
 

+2 

ด้านเศรษฐกิจ 
มีโอกาสสร้างเกิดผลประโยชน์ปานกลาง มีรายได้ที ่เพิ ่มขึ ้นปานกลาง  
ภาวะหนี้สินน้อยลง อัตราการว่างงานของคนในพื้นที่ลดลง การเกิดอาชีพ
ใหม่ในพื้นที่มากขึ้น การจ้างงานของคนไทยทั้งในและนอกพื้นที่เพิ่มขึ้น 
การกลับคืนถิ่นของคนในพื้นที่เพิ่มขึ้น และการจ้างงานแรงงานคนต่างด้าว
เพ่ิมข้ึน มีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกเข้าถึงพ้ืนที่ แต่ยัง
มีพ้ืนที่ส่วนน้อยที่ยังขาดแคลน 
ด้านสังคม 
มีโอกาสเก ิดผลประโยชน ์ปานกลาง ประชาชนมีการดำรงช ีว ิตที่
สะดวกสบายและมีความสุขในบางพื ้นที ่ มีการแลกเปลี ่ยนวัฒนธรรม 
สร้างอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นในบางพื้นที่ การเข้าถึง
การบริการต่าง ๆ เข้าถึงการดูแลความปลอดภัยในชีวิต อุบัติเหตุ ปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติด การเข้าร่วมกิจกรรมของประชาชนในพื้นที่ 
การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและการให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน
เกือบทุกพื ้นที ่ การบริหารจัดการและการกระจายอำนาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีทั่งถึงครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่  
ด้านสิ่งแวดล้อม 
มีโอกาสเกิดประโยชน์ปานกลาง มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำส่งผลต่อ
ทรัพยากรน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินและคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินน้อยลง 
มีการปล่อยมลพิษทางอากาศส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ
ลดลง การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินและด้านธรณีว ิทยาลดลง  
มีการศึกษาด้านธรณีวิทยาก่อนการก่อสร้างมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงด้าน
ระบบนิเวศมีความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรพืชบก พืชน้ำ 
ระบบนิเวศน้ำ ทรัพยากรสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลเพิ่มขึ้น มีสถานที่จัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล การก่อสร้างมีความ
สวยงามไม่ขัดต่อสุนทรียภาพของผู้พบเห็น 
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ) 

ทิศทาง
และขนาด
ผลกระทบ 

ค่า
คะแนน 

 
เกณฑ์ในการประเมินผลกระทบ 

 
 
 
 
 
 

ผลกระทบ 
เชิงบวก

ระดับน้อย 

 
 
 
 
 
 
 

+1 

ด้านเศรษฐกิจ 
มีโอกาสสร้างเกิดผลประโยชน์น้อย มีรายได้ที่เพิ ่มขึ้นน้อย ภาวะหนี้สิน
ลดลงเพียงเล็กน้อย อัตราการว่างงานของคนในพื้นที่ลดลงเล็กน้อย มีการ
เกิดอาชีพใหม่ในพื้นที่เพียงเล็กน้อย การจ้างงานของคนไทยทั้งในและ  
นอกพื้นที่เพิ่มขึ้น เล็กน้อย การกลับคืนถิ่นของคนในพื้นที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
และการจ้างงานแรงงานคนต่างด้าวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ระบบสาธารณูปโภค
และสิ่งอำนวยความสะดวกเข้าถึงพ้ืนที่ แต่ยังมีพ้ืนที่ส่วนมากที่ยังขาดแคลน 
ด้านสังคม มีโอกาสเกิดผลประโยชน์น้อย ประชาชนมีการดำรงชีวิตที่
สะดวกสบายเพียงบางพื้นที่ มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สร้างอัตลักษณ์ของ
วัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ ่นเพียงเล็กน้อย การเข้าถึงการบริการต่าง ๆ  
ได้เพียงเล็กน้อย เข้าถึงการดูแลความปลอดภัยในการใช้ชีวิต อุบัติเหตุ 
ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในเพียงบางพ้ืนที่ การเข้าร่วมแสดงความ
คิดเห ็นและการให้ความร ่วมมือในการพัฒนาชุมชนเพียงเล ็กน้อย  
การบริหารจัดการและการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ทัว่ถึงครอบคลุมในพื้นท่ีเพียงเล็กน้อย 

  ด้านสิ่งแวดล้อม 
มีโอกาสเกิดประโยชน์น้อย มีการปล่อยน้ำเสียลงสู ่แหล่งน้ำส่งผลต่อ
ทรัพยากรน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินและคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินลดลงใน
บางพื ้นที่ มีการปล่อยมลพิษทางอากาศส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศและ
คุณภาพอากาศลดลงเพียงในบางพื้นที่ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดิน
ลดลงในบางพื้นที่ มีการศึกษาด้านธรณีวิทยาก่อนการก่อสร้างในบางพื้นที่ 
มีการเปลี ่ยนแปลงด้านระบบนิเวศมีความหลากหลายทางชีวภาพของ
ทรัพยากรพืชบก พืชน้ำ ระบบนิเวศน้ำ ทรัพยากรสัตว์น้ำในบางพื้นที่  
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ มีสถานที่
จัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล การก่อสร้างมีความสวยงามไม่ขัดต่อสุนทรียภาพ
ของผู้พบเห็น 
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ) 

  

ทิศทาง
และขนาด
ผลกระทบ 

ค่า
คะแนน 

 
เกณฑ์ในการประเมินผลกระทบ 

 
 
 
 
 
 

ไม่มี
ผลกระทบ 

 
 
 
 
 
 
0 

ด้านเศรษฐกิจ 
ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อรายได้ ภาวะหนี้สิน อัตราการว่างงาน
ของคนในพื้นที่ การเกิดอาชีพใหม่ในพื้นที่ การจ้างงานของคนไทยทั้งใน
และนอกพื้นที่ การกลับคืนถิ่นของคนและการจ้างงานแรงงานคนต่างด้าว 
ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่  
ด้านสังคม 
ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อการดำรงชีวิตและการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม การเข้าถึงการบริการต่าง ๆ การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและ
การให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน การบริหารจัดการและการกระจาย
อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อทรัพยากรน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน 
คุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน สภาพภูมิอากาศและคุณภาพ ทรัพยากรดิน
และระบบนิเวศ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงสุนทรียภาพในพ้ืนที่ 
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ) 

ทิศทาง
และขนาด
ผลกระทบ 

ค่า
คะแนน 

 
เกณฑ์ในการประเมินผลกระทบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกระทบ 
เชิงลบ

ระดับน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-1 

ด้านเศรษฐกิจ 
มีโอกาสเกิดผลกระทบต่ำ ต ่อการกระจายรายได ้และภาวะหนี ้สิน 
ความไม่มั ่นคงเพียงเล ็กน้อยและการผันแปรไปตามสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ อัตราการว่างงานและการเกิดอาชีพใหม่ในพื้นที่ลดลง การจ้าง
งานของคนไทยทั้งในและนอกพื้นที่ลดลง คนในพื้นที่ย้ายไปทำงานต่างถิ่น 
ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกยังไม่เพียงพอและยังไม่
ครอบคลุมในบางพ้ืนที ่
ด้านสังคม 
มีโอกาสเกิดผลกระทบต่ำ ประชาชนมีการดำรงชีวิต มีการแลกเปลี ่ยน
วัฒนธรรมอย่างช้า ๆ มีการสร้างอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมที่ดีงามของ
ท้องถิ่นเล็กน้อย การเข้าถึงการบริการต่าง ๆ เพียงบางพื้นที่ ประชาชนใน
พื ้นที ่ เร ิ ่มก ังวลต่อความปลอดภัยในการใช ้ช ีว ิต อ ุบั ต ิ เหต ุ ป ัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย การ
เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและการให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนเพียง
เล็กน้อย การบริหารจัดการและการกระจายอำนาจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีเริ่มลดน้อยลง 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
มีโอกาสเกิดผลกระทบต่ำ มีการปล่อยน้ำเสียลงสู ่แหล่งน้ำส่งผลต่อ
ทรัพยากรน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินและคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินเพียงใน
บางพื ้นที่ มีการปล่อยมลพิษทางอากาศส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศและ
คุณภาพอากาศเพียงในบางพ้ืนที่ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินเพ่ิมขึ้น
ในบางพื้นที่ ไม่มีการศึกษาด้านธรณีวิทยาก่อนการก่อสร้างในบางพื้นที่  
มีการเปลี ่ยนแปลงด้านระบบนิเวศมีความหลากหลายทางชีวภาพของ
ทรัพยากรพืชบก พืชน้ำ ระบบนิเวศน้ำ ทรัพยากรสัตว์น้ำในบางพื้นที่  
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไม่มีประสิทธิภาพในบางพ้ืนที่ 
ไม่มีสถานที่จัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล การก่อสร้างมีสร้างความไม่สวยงาม
และขัดต่อสุนทรียภาพของผู้พบเห็นในบางพื้นที่ 
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ) 

ทิศทาง
และขนาด
ผลกระทบ 

ค่า
คะแนน 

 
เกณฑ์ในการประเมินผลกระทบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกระทบ 
เชิงลบ

ระดับปาน
กลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-2 

ด้านเศรษฐกิจ 
มีโอกาสเกิดผลกระทบปานกลาง การกระจายรายได้และภาวะหนี ้สิน 
ความไม่มั่นคงพอสมควรและการผันแปรไปตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
อัตราการว่างงานและการเกิดอาชีพใหม่ การจ้างงานของคนไทยทั้งในและ
นอกพื ้นที ่ลดลงพอสมควร คนในพื ้นที ่ย ้ายไปทำงานต่างถิ ่นเพิ ่มขึ้น
พอสมควร ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกยังไม่เพียงพอ
และยังไม่ครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่ 
ด้านสังคม 
มีโอกาสเกิดผลกระทบปานกลาง ต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 
มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมน้อยลง มีการสร้างอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมที่ดงีาม
ของท้องถิ่นน้อยลง การเข้าถึงการบริการต่าง ๆ ไม่ครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ 
ประชาชนในพื้นที่กังวลต่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิต อุบัติเหตุ ปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่มากพอสมควร เข้าร่วมแสดงความ
คิดเห็นและการให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนเพียงลดน้อยลง  
การบริหารจัดการและการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่เพียงพอในบางพ้ืนที ่
ด้านสิ่งแวดล้อม 
มีโอกาสเกิดผลกระทบปานกลาง มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำส่งผลต่อ
ทรัพยากรน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินและคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินเพิ่มข้ึน
ในพื ้นที่ มีการปล่อยมลพิษทางอากาศส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศและ
คุณภาพอากาศเพียงเพ่ิมขึ้นในบางพ้ืนที่ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดิน
เพ่ิมข้ึนในบางพ้ืนที่ ไม่มีการศึกษาด้านธรณีวิทยาก่อนการก่อสร้างเพ่ิมมาก
ขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงด้านระบบนิเวศมีความหลากหลายทางชีวภาพของ
ทรัพยากรพืชบก พืชน้ำ ระบบนิเวศน้ำ ทรัพยากรสัตว์น้ำลดลง การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไม่มีประสิทธิภาพไม่มีสถานที่จัดเก็บขยะ
และสิ่งปฏิกูลในหลายพ้ืนที่ การก่อสร้างมีสร้างความไม่สวยงามและขัดต่อ
สุนทรียภาพของผู้พบเห็นในหลายพื้นท่ี 
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ) 

ทิศทาง
และขนาด
ผลกระทบ 

ค่า
คะแนน 

 
เกณฑ์ในการประเมินผลกระทบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกระทบ 
เชิงลบ

ระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-3 

ด้านเศรษฐกิจ 
มีโอกาสเกิดผลกระทบสูง การกระจายรายได้และภาวะหนี้สินความไม่มั่นคงสูง
อย่างเห็นได้ชัด อัตราการว่างงานของคนในพื้นที่สูงมาก ไม่มีการเกิดอาชีพ
ใหม่และการจ้างงานของคนไทยทั้งในและนอกพ้ืนที่ ไม่มีคนทำงานในพ้ืนที่ 
ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกยังไม่เพียงพอและยั งไม่
ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่
ด้านสังคม 
มีโอกาสเกิดผลกระทบมาก ประชาชนมีการดำรงชีวิตลำบาก มีการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมแบบใหม่ วัฒนธรรมเดิมเริ่มจางหายไป ไม่มีการให้บริการด้าน
สาธารณสุขต่าง ๆ ในพื้นที ่มีปัญหาด้านความปลอดภัยในการใช้ช ีวิต 
อุบัติเหตุ ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในทุกพื ้นที่ ไม่ได้รับความ
ร่วมมือและเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและการให้ความร่วมมือในการพัฒนา
ชุมชนจากประชาชนในพื้นที่ การบริหารจัดการและการกระจายอำนาจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เข้าถึงพ้ืนที่ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
มีโอกาสเกิดผลกระทบสูง มีการปล่อยน้ำเสียลงสู ่แหล่งน้ำส ่งผลต่อ
ทรัพยากรน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินและคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินเพ่ิมมาก
ขึ้นในทุกพื้นที่ มีการปล่อยมลพิษทางอากาศส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศและ
คุณภาพอากาศมากขึ้นในทุกพ้ืนที่ มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินมาก
ขึ้นในทุกพื้นที่ ในทุกพื้นที่ไม่มีการศึกษาด้านธรณีวิทยาก่อนการก่อสร้าง
ส่งผลต่อการทำลายระบบนิเวศมีความหลากหลายทางชีวภาพของ
ทรัพยากรพืชบก พืชน้ำ ระบบนิเวศน้ำ ทรัพยากรสัตว์น้ำถูกทำลาย 
ในทุกพื้นที่ ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การก่อสร้าง
ขัดต่อสุนทรียภาพของผู้พบเห็นในทุกพ้ืนที่ 
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การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอ
คลองใหญ่ จังหวัดตราดในครั้งนี้ ใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น 
(AHP) ซึ่งพิจารณาผลการประเมินด้วยวิธีการลงพื้นที่วิเคราะห์ทัศนภาพจริง และนำทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์มาเปรียบเทียบกันตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ โดยประเมินค่าคะแนนด้วยการพิจารณาจับคู่ 
(Pairwise Comparison Analysis) ด้วยสูตรคำนวณดังสมการ 

𝑤𝑖 =
√𝛱𝑖

𝑛𝑛 𝐶𝑖

∑√𝜋𝑖
𝑛𝐶𝑛 ⅈ

 

เมื่อ wi   คือ ค่าน้ำหนักของเกณฑ์ 
  ci  คือ ค่าคะแนนของเกณฑ์ 
  i   คือ ลำดับของเกณฑ ์
  n  คือ  จำนวนเกณฑ์ท้ังหมด 

แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก Muneir, 2004: 148 (.  จิรนนท์ พุทธา, 2558) 
  

 สำหรับการพิจารณาประเมินให้ค่าคะแนนด้วยกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น 
สามารถให้ค่าคะแนนการเปรียบเทียบความสำคัญ (Pairwise Comparison Analysis) สำหรับการให้คะแนน
ตัวชี ้ว ัด แต่ละด้านนั ้นจะใช้ว ิธ ีการ AHP (Analytical Hierarchy Process) โดยใช้มาตราวัด 9 ระดับ   
ดังแสดงในตารางที ่3.4 

 
ตารางที่ 3.4 เกณฑ์การให้คะแนนความสำคัญของตัวชี้วัด 
แหล่งที่มา : ปรับปรุงจาก จิรนนท์ พุทธาและจำลอง โพธิ์บุญ, 2558 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

เท่ากัน (Equally Preferred) 1 
เท่ากันถึงปานกลาง (Equally of Moderately) 2 
ปานกลาง (Moderately Preferred) 3 
ปานกลางถึงค่อนข้างมาก (Moderately to Strongly) 4 
ค่อนข้างมาก  (Strongly Preferred) 5 
ค่อนข้างมาก ถึงมากกว่า (Strongly to Very Strongly) 6 
มากกว่า (Very Strongly Preferred) 7 
มากกว่าถึงมากท่ีสุด (Very Strongly to Extremely) 8 
มากที่สุด (Extreme Preferred) 9 
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การคาดการณ์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการดำเนินการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
สามารถใช้วิธีการคาดการณ์ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสม
ในการตัดสินใจดำเนินโครงการตามทางเลือกที่เหมาะสม โดยการคาดการณ์ผลกระทบควรครอบคลุม
ประเด็น และการศึกษาการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ภาคใต้ (สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร., 2559) ดังต่อไปนี้ 

1) ลักษณะ (Nature) ของผลกระทบ ได้แก่ ผลกระทบทางบวก - ผลกระทบทางลบ 
ผลกระทบทางตรง - ผลกระทบทางอ้อม และผลกระทบสะสม 

2) ขนาด (Magnitude) ของผลกระทบ ได้แก่ ผลกระทบระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ 
3) ขอบเขต (Extent) ได้แก่ ขอบเขตพื้นที่ การแพร่กระจายของผลกระทบ รัศมีของ

ผลกระทบ 
4) ระยะเวลา (Duration) ได้แก่ ผลกระทบระยะสั ้น (1-5 ปี) ผลกระทบระยะยาว 

(มากกว่า 5 ปี)  
5) ความสามารถในการคืนสภาพ (Reversibility Irreversibility)  
6) โอกาส (Likelihood) ของการเกิดผลกระทบซ้ำซ้อน 

 

3.7 การจัดทำข้อเสนอแนะ / มาตรการ สำหรับการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

สำหรับข้อเสนอแนะและมาตรการในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการดำเนินการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด หลังจากการ
เลือกทางเลือกระดับยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งครอบคลุมผลกระทบทางบวกและผลกระทบ  
ทางลบในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จัดทำข้อเสนอแนะและมาตรการจากการศึกษา  
ข้อมูลทุติยภูมิ การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในพ้ืนที่ จัดทำเป็นข้อเสนอแนะต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการป้องกันและบรรเทา
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการ และเตรียมความพร้อมรับมือต่อการพัฒนาที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นจากยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 

การกำหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที ่คาดว่าจะเกิดขึ ้นจากการพัฒนา  
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ครั้งนี้ เป็นการวางมาตรการไว้ล่วงหน้า
เพื ่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน สามารถนำมาตรการดังกล่าวไปใช้
ประกอบการดำเนินการโครงการตามระยะเวลาที่เหมาะสม มาตรการดังกล่าว แบ่งออกได้ดังนี้ 
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1) มาตรการในการส่งเสริมผลกระทบทางบวกจากการดำเนินการ เป็นมาตรการที่ส่งเสริม
การพัฒนาที่ก่อให้เกิดผลดีต่อพ้ืนที่ซึ่งควรได้รับการสนับสนุนให้มีการดำเนินการที่ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น  

 1.1) การส่งเสริมช่องทางการเพิ่มอาชีพและการสร้างงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 
การส่งเสริมกิจการใหม่ๆ ให้มีการลงทุนในพ้ืนที่ 

 1.2) การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจการเป้าหมายของผู้ประกอบการที่
ดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายของเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

 1.3) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและการ
ดำเนินกิจการของผู้ประกอบการตามกิจการเป้าหมาย การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ
ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการกิจการตามข้อเสนอแนะ 

2) มาตรการในการบรรเทาผลกระทบทางลบจากการดำเนินการ เป็นมาตรการที่ดำเนินการ
ป้องกันและหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่ส่งผลเสียต่อพื้นที่ ทั ้งการทำลายวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน การทำลายวัฒนธรรมดั่งเดิม และการทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ โดยมาตรการ
ดังกล่าวมุ่งเน้นการหลีกเลี่ยงการดำเนินการหรือป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการ
ให้น้อยที่สุด ตัวอย่างเช่น  

 2.1) การป้องกันการผูกขาดอำนาจการซื้อขายของผู้ประกอบการรายใหญ่ เพ่ือให้
เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงในพ้ืนที่ 

 2.2) หลีกเลี่ยงการก่อสร้างสถานประกอบการในพื้นที่อ่อนไหวที่มีความเสี่ยงต่อการ
ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2.3) ยกเลิกการดำเนินการกิจการของผู้ประกอบการที่ส่งผลกระทบทางลบต่อพื้นที่
โดยไม่มีมาตรการในการป้องกันผลกระทบดังกล่าว 

3) มาตรการในการติดตามตรวจสอบ (Monitoring) ผลกระทบที ่คาดว่าจะเกิดขึ ้นจากการ
ดำเนินการพัฒนาดังกล่าว โดยการจัดตั้งคณะกรรมการในการติดตามตรวจสอบและวางแผนการติดตาม
ตรวจสอบอย่างชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการประกอบไปด้วยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ประกอบด้วย 
ตัวแทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน NGOs นักการเมืองในพ้ืนที่ และนักวิชาการที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านผลกระทบจากการดำเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม และด้านสิ ่งแวดล้อม ซึ ่งคณะกรรมการชุดนี ้จะต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบการ
ดำเนินการของโครงการตามแผนงานที่ได้วางแผนไว้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีการดำเนินกิจการ
เป้าหมาย และมีการรายงานผลการติดตามตรวจสอบพร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ประชาชนใน
พ้ืนที่รับทราบเป็นระยะ  



 

บทท่ี 4  
ผลการศึกษา 

 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ได้ดำเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลรวมทั้งสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
สำคัญในพื้นที่ และสังเกตการณ์ข้อมูลพื้นฐานในพื้นที่จริง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม  
ซึ่งเป็นข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการลงพื้นที่จริง และการสืบค้นข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอำเภอคลองใหญ่ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดตราด 
ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ หลังจากรวบรวมข้อมูล
ปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ศึกษาได้นำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบเพื่อใช้ในการประเมิน
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด โดยมีผลการศึกษารายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

4.1 ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ศึกษา 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดำเนินการศึกษาในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จำนวน 3 ตำบล 
ได้แก่ ตำบลคลองใหญ่ ตำบลไม้รูด และตำบลหาดเล็ก ซึ่งโครงการการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ.  2558 ถึงปัจจุบัน ภายใต้การ
ดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงได้สืบค้นข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่
ศึกษาเพ่ือใช้ประกอบในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในพ้ืนที่ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดตราด 
จังหวัดตราดแต่เดิมมีชื่อเรียกว่า “บ้านบางพระ” ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านชายทะเลใน

การรักษาความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และมีความสำคัญ
ทางประวัติศาสตร์ในการกอบกู้เอกราชของประเทศมากมาย ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ได้ทรงยอมยกดินแดนพระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ ให้กับฝรั่งเศสเพื่อแลกเอาเมืองตราด
และเกาะต่าง ๆ กับเมืองด่านซ้ายฝั ่งขวาของแม่น้ำโขงคืนมาในวันที ่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2449  
ดังนั้นจังหวัดตราดจึงเป็นจังหวัดที ่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างยิ่ง ชาวตราดได้ถือเอา   
วันที่ 23 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันเอกราชของจังหวัดตราดและได้มีการจัดงาน “วันตราดรำลึก”  
ขึ้นทุกปีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาลสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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1) ข้อมูลด้านกายภาพ 
จังหวัดตราดเป็นจังหวัดชายแดนสุดฝั ่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย  

มีรูปร่างลักษณะคล้ายหัวช้าง อาณาเขตด้านชายแดนติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชาทั้งทางบกและ
ทางทะเลระยะทางยาว 330 กิโลเมตร โดยติดต่อกับจังหวัดพระตะบอง จังหวัดโพธิสัต และจังหวัด
เกาะกง มีแนวชายแดนธรรมชาติติดทิวเขาบรรทัดเป็นแนวยาว 165 กิโลเมตร และมีอาณาเขตทาง
ทะเลยาว 165.5 กิโลเมตร ดังแสดงในภาพที่ 4.1 ระยะทางจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดตราด  
ตามเส้นทางสายใหม่ บางนา - บ้านบึง - แกลง - ตราด เป็นระยะทาง 315 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ปกครองทางบก 
2,819 ตารางกิโลเมตร หร ือ 1,761,000 ไร ่ และพื ้นที ่ปกครองทางทะเล 7,257 ตารางกิโลเมตร  
มีเขตติดต่อระหว่างประเทศและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดกับ  อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีและราชอาณาจักรกัมพูชา 
ทิศใต้  ติดกับ อ่าวไทย และน่านน้ำทะเลราชอาณาจักรกัมพูชา 
ทิศตะวันออก ติดกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีทิวเขาบรรทัดเป็นแนวกั้น 
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  
จังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางภูมิประเทศ ซึ่งมีลักษณะ 

ภูมิประเทศประกอบด้วย เทือกเขาสูง ซึ่งส่วนมากเป็นพื้นที่ป่าไม้และพ้ืนที่เกาะ ลักษณะป่าไม้ในพ้ืนที่
เป็นป่าเบญพรรณและป่าดิบชื้น พ้ืนที่ราบแบ่งเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ เหมาะสำหรับการปลูกผลไม้ ปาล์ม
น้ำมัน ทำนาข้าวและปศุสัตว์ พื้นที่ราบเชิงภูเขา เหมาะแก่การทำสวนผลไม้ ยางพาราและสับปะรด 
และพ้ืนที่ราบต่ำชายฝั่งทะเลและพ้ืนที่ทะเล ประกอบด้วยหมู่เกาะใหญ่น้อยต่าง ๆ รวม 52 เกาะ ซึ่งมี
ลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าชายเลนเป็นแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด  
ดังแสดงในภาพที่ 4.2  

ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดตราดโดยภาพรวมมีอากาศที่ไม่ร้อนจัดหรือหนาว
จนเกินไป แต่มีฝนชุกมาก เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย ดังนั้นจังหวัด
ตราดจึงเป็นพื้นที่ที ่มีทุกช่วงฤดูกาล สามารถแบ่งออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูหนาว อยู่ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ อากาศไม่หนาวมากนักอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 20 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน 
อยู่ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยไม่เกิน 34 องศาเซลเซียส ฤดูฝน อยู่ในช่วงเดือน
พฤษภาคม - ตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านทะเลอ่าวไทย โดยเฉลี่ยจะมี
ปริมาณน้ำฝน 4,000 – 5,000 มม. ต่อปี  

จังหวัดตราดมีประชากรทั ้งหมด 229,914 คน เป็นชาย 114,097 คน เป็นหญิง 
115,817 คน ความหนาแน่นของประชากรมีการกระจายตัวสูง โดยอำเภอเมืองตราดมีความหนาแน่นมากที่สุด 
รองลงมาคือ อำเภอเขาสมิง อำเภอบ่อไร่ อำเภอคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ อำเภอเกาะช้าง และอำเภอ 
เกาะกูด ตามลำดับ (สำนักงานจังหวัดตราด., 2560) 
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ภาพที่ 4.1 แผนที่จังหวัดตราด 

แหล่งที่มา : สำนักงานจังหวัดตราด, 2561 
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ภาพที่ 4.2 แผนที่ป่าไม้ จังหวัดตราด 

แหล่งที่มา : สำนักงานจังหวัดตราด, 2561 
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 2) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดตราดถูกขับเคลื่อนด้วยภาคเกษตรและการท่องเที่ยวเป็นหลัก 

ซึ่งกำลังเติบโตได้ดี โดยเฉพาะการขนส่งและการท่องเที่ยวที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว รวมทั้งในด้าน
บริการโดยเฉพาะการก่อสร้างและตัวกลางทางการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ขณะที่ในภาคอุตสาหกรรมแม้จะเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กแต่เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งสังเกตข้อมูล
ดังกล่าวได้จากผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดตราด (Gross Provincial Product Of Trat) ในปี 2558 
(มูลค่า 39,597 ล้านบาท) ที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้นจากในปีที่ผ่านมา (ปี 2557) 
(มูลค่า 38,357 ล้านบาท) คิดเป็นเม็ดเงินรวมมูลค่าถึง 1,240 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 3.67  
ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่ของจังหวัดตราดมาจากภาคเกษตร มีมูลค่า 18,971 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
47.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สาขาการผลิตที่สำคัญได้แก่ เกษตรกรรมการล่าสัตว์ และการป่าไม้  
คิดเป็นร้อยละ 34.9 และสาขาประมง ร้อยละ 13.0  

ส่วนสินค้าสาขาที่เป็นตัวสนับสนุนเศรษฐกิจจังหวัด คือ ภาคนอกเกษตร มีมูลค่า 20,626 
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สาขาการผลิตที ่สำคัญ ได้แก่  
สาขาการขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยายนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 
ร้อยละ 13.4 สาขาขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม ร้อยละ 8.7 และสาขาโรงแรมและ
ภัตตาคาร ร้อยละ 5.4 ดังตารางที ่4.1 

 
ตารางที่ 4.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจำปี จังหวัดตราด 
แหล่งที่มา : สำนักงานจังหวัดตราด, 2560 

สาขาการผลิต 2554 2555r 2556r 2557p 2558 

ภาคเกษตร 23,087 20,699 18,383 19,074 18,971 
- เกษตรกรรมการล่าสัตว์ และการป่าไม้ 16,920 14,629 13,415 13,474 13,826 
- การประมง 6,167 6,070 4,968 5,601 5,145 
ภาคนอกเกษตร 16,678 17,226 17,693 19,283 20,626 
- การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 32 31 34 38 67 
- อุตสาหกรรม 1,301 1,517 1,301 1,621 1,588 
- การไฟฟ้าแก๊ส และการประปา 506 560 607 665 657 
- การก่อสร้าง 571 565 998 1,149 1,315 
- โรงแรมและภัตตาคาร 1,305 1,546 1,693 1,754 2,121 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 

สาขาการผลิต 2554 2555 2556 2557 2558 
สาขาการผลิต      

- การขายส่งการขายปลีก การซ่อมแซม
ยานยนต์ จักรยานยนต์ของใช้ส่วนบุคคล
และของใช้ในครัวเรือน 

5,181 4,700 4,154 4,722 5,319 

- การขนส่งสถานที่เก็บสินค้า และการ
คมนาคม 

2,436 2,529 3,075 3,513 3,443 

- ตัวกลางทางการเงิน 957 1,055 1,184 1,354 1,445 
- บริการด้านอสังหาริมทรัพย ์เช่า  
และบริการทางธุรกิจ 

839 790 888 853 891 

- การบริหารราชการแผ่นดินและการ
ป้องกันประเทศรวมทั้งการประกันสังคม
ภาคบังคับ 

1,315 1,592 1,293 976 1,154 

- การศึกษา 1,263 1,257 1,335 1,448 1,347 
- การบริการด้านสุขภาพและสังคม 738 782 823 892 968 
- การให้บริการชุมชนสังคม และบริการ 
ส่วนบุคคลอ่ืน ๆ 

196 215 226 221 225 

- ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 36 86 82 80 86 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 39,765 37,924 36,076 38,357 39,597 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (บาท) 158,335 148,697 139,321 145,932 148,446 
ประชากร (1,000 คน) 251 255 259 263 267 
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3) ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการบริการอ่ืน ๆ  
ในปี 2560 ภาคการท่องเที ่ยวของไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื ่องจากปีที ่ผ่านมา  

ตามแนวโน้นการขยายตัวของการท่องเที่ยวโลกที่ได้รับปัจจัยบวกจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ  
และการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายการท่องเที่ยวจากเกาหลีสู่ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวจีน โดยคาดว่า
จะมีชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที ่ยวประเทศไทยจำนวน 34.65 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 6.33  
จากปีที่ผ่านมา และจะก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว 1.82 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 11.10 
จากปีที่ผ่านมา ดังภาพที่ 4.3 (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2560) 

 
ภาพที่ 4.3 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไตรมาสที่ 1/2556 -2560 

แหล่งที่มา : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัดตราด, 2561 
 

ในปี 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีโครงการ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด + พลัส ขึ้น 
ซึ่งสร้างรายได้ 34,361.21 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1 ของปี ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถดึงดูดให้ผู้เยี่ยม
เยือนชาวไทย 12.13 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 7.47 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยจังหวัดที่มี
รายได้สูงสุด 3 อันดับแรก คือ นครศรีธรรมราช ตรัง และตราด ตามลำดับ จังหวัดที่ได้รับคัดเลือกเข้า
ร่วมโครงการ ประกอบด้วย ลำปาง ลำพูน น่าน แพร่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก เลย ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
ราชบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม นครปฐม จันทบุรี สระแก้ว ตราด ระยอง ชุมพร ระนอง ตรัง สตูล 
นครศรีธรรมราช และพัทลุง  

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวในภาคตะวันออกโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลมีผู้เยี่ยมเยือน
เพ่ิมข้ึนอย่างเด่นชัด โดยจันทบุรีมีผู้เยี่ยมเยือนเพ่ิมข้ึนสูงอันดับ 1 รองลงมา คือ ระยองและตราด โดย
อุปสรรคสำคัญของการท่องเที่ยวในภาคตะวันออก คือ การจราจรที่แออัดตามเส้นทางไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวสำคัญในช่วงวันหยุดยาว 
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4) ข้อมูลด้านอุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เก่ียวข้อง 
 ข้อมูลด้านการเกษตร จังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคตะวันออก ซึ่งหากเทียบพื้นที่กับ
จังหวัดอื่น ๆ ในภูมิภาค จังหวัดตราดจึงเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่น้อยที่สุด แบ่งการปกครองส่วนท้องถิ่น
ออกเป็น 7 อำเภอประกอบด้วย อำเภอเมืองตราด อำเภอเขาสมิง อำเภอแหลมงอบ อำเภอคลองใหญ่  
อำเภอบ่อไร่ อำเภอเกาะกูด และอำเภอเกาะช้าง ซึ่งในแต่ละพื้นที่อำเภอจะมีการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ อำเภอที่มีพื้นที่มากที่สุด คือ อำเภอเขาสมิง อำเภอเมืองตราด 
อำเภอบ่อไร่ ตามลำดับ และอำเภอคลองใหญ่ เป็นอำเภอที่มีพื้นที่การใช้ประโยชน์น้อยที่สุด เนื่องจากเป็น
ส่วนที่แหลมยื่นออกสู่ทะเลอ่าวไทย และมีส่วนที่แคบที่สุดของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านโขดทราย 
ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ ซึ่งสามารถวัดระยะความกว้างจากจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่งได้เพียง 450 เมตร
เท่านั้น การใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรของจังหวัดตราด สามารถแยกตามรายอำเภอ ปี 2559 ดังตารางที ่4.2 
 
ตารางที่ 4.2 การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรแยกตามรายอำเภอ จังหวัดตราด ปี 2559 
แหล่งที่มา : สำนักงานจังหวัดตราด, 2560 

อำเภอ 
พ้ืนที่ทำการเกษตร 

ที่นา พืชไร่ สวนผลไม้ พืชผัก ไม้ยืนต้น 
เลี้ยง
สัตว์ 

ประมง 
เพาะเลี้ยง 

รวม 

1. เมืองตราด 
2. เขาสมิง 
3. แหลมงอบ 
4. คลองใหญ่ 
5. บ่อไร่ 
6. เกาะกูด 
7. เกาะช้าง 

14,807 
473 
365 
131 
494 
- 
- 

10,861 
3,642 
3,686 
60 

2,255 
- 
 - 

23,740 
82,673 
4,442 
2,589 
17,340 

54 
1,248 

3,184 
505 
49 
2 

194 
- 
- 

141,274 
111,787 
37,593 
4,152 
85,025 
12,138 
8,878 

1,902 
3,200 
715 
126 

2,088 
50 
75 

5,808 
1,733 
852.27 
649 
- 
- 

76.14 

201,576 
204,013 
47,702 
7,709 

107,396 
12,242 
10,277 

รวม 16,270 20,504 132,086 3,934 400,847 8,156 9,118.41 590,915 

  
สำหรับพื้นที่การเกษตรของอำเภอคลองใหญ่นั้น จากตารางที่ 4.2 พบว่า มีพื้นที่การเกษตร

ทั้งหมด 7,709 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูกไม้ยืนต้น ร้อยละ 54 รองลงมาเป็นพื้นที่สวนผลไม้ 
ร้อยละ 33 อันดับที่ 3 ใช้เป็นพ้ืนที่ที่นา ร้อยละ 8 ตามลำดับ ดังแสดงภาพที่ 4.4 
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ภาพที่ 4.4 แผนภูมิพ้ืนที่ทำการเกษตร อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 

แหล่งที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, 2559 
 

ข้อมูลด้านประมง จังหวัดตราดเป็นอีกจังหวัดที่มีความหลากหลายในอาชีพประมง ประชาชน
ในพื้นที่สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งการประมงทะเล การประมงน้ำจืด การเพาะเลี้ยวสัตว์น้ำชายฝั่ง 
และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จากรายงานของสำนักงานประมงจังหวัดตราด ปี 2559 ซึ่งมีรายงาน
ข้อมูลดังนี้ 

1. การประมงทะเล ในปี 2559 มีครัวเรือนประมงทะเล 4,165 ครัวเรือน มีเรือประมงจำนวน 
จำนวน 2,172 ลำ แบ่งเป็นประมงเรือพานิชย์ขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอส 659 ลำ และเรือประมง
พ้ืนบ้าน 1,513 ลำ อู่ต่อเรือ 6 แห่ง คานเรือ 7 แห่ง ท่าเทียบเรือทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก 27 แห่ง 
สัตว์น้ำที่จับได้ส่วนใหญ่เป็น ปลากะตัก หมึก กุ้งทะเล และปูม้า เป็นต้น และมีธุรกิจต่อเนื่องจากการ
ประมง ได้แก่ โรงน้ำแข็ง 12 โรง โรงงานห้องเย็น 3 แห่ง โรงงานน้ำปลา 4 แห่ง โรงงานปลาป่น  
2 แห่ง โรงงานปูกระป๋อง 2 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นบ้าน เช่น ทำกะปิ 
กุ้งแห้งและปลาเค็ม นอกจากนี้ได้มีการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ 2 แห่ง และขนาดเล็ก 
จำนวน 39 แห่ง กระจายทั่วไปในเขตทะเลชายฝั่ง 

2. การประมงน้ำจืด ในปี 2559 มีครัวเรือนประมงน้ำจืด 247 ครัวเรือน ผลผลิตจากการ
ประมงน้ำจืดค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับการประมงทะเล ซึ่งผลผลิตได้จากแม่น้ำตราด แม่น้ำเวฬุ   
อ่างเก็บน้ำ และลำคลองต่าง ๆ เช่น คลองใหญ่ เป็นต้น  
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3. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่มีความเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝั่ง เพราะมีสภาพแวดล้อมเหมาะสม มีชายฝั่งทะเลยาวถึง 165 กิโลเมตร และมีคุณภาพ
น้ำทะเลดี ทำให้สามารถเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำได้หลายประเภท ทั ้ง กุ ้ง , ปลา, หอย, และปู ซึ ่งการ
เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (กุ้งขาวแวนนาไม) ได้รับผลผลิตมูลค่ากว่าร้อยละ 90 จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่
สามารถเพาะเลี ้ยงได้ และ ในปี 2559 มีปริมาณการจับ จำนวน 21,034.06 ตัน คิดเป็นมูลค่า 
3,852.32 ล้านบาท 

4. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างมีสภาพพ้ืนที่โดยรวมไม่เหมาะ
ต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่นิยมบริโภคสัตว์น้ำจืด เกษตรกร
ที่เลี้ยงสัตว์น้ำจืดส่วนใหญ่เลี้ยงไว้บริโภคในครัวเรือน นอกจากผู้เลี้ยงปลาในกระชังที่เลี้ยงเพื่อการค้า
ซึ่งมีจำนวนน้อยราย สัตว์น้ำจืดที่สำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดตราด คือ จระเข้ ปี 2559 ปริมาณ
การเลี้ยง จำนวน 7,500 ตัว คิดเป็นมูลค่าประมาณ 19.76 ล้านบาท และปลาน้ำจืด มีปริมาณการจับ 
จำนวน 50 ตัน คิดเป็นมูลค่า 2.5 ล้านบาท (สำนักงานจังหวัดตราด., 2560) 

5. ข้อมูลด้านกิจการโลจิสติกส์ 
 เส้นทางคมนาคมทางบก มีเส้นทางเชื ่อมโยงระหว่างตราดกับเครือข่ายภายในประเทศ 
ด้านการเดินทางออกสู่จังหวัดอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่ใช้เส้นทางถนนสายสุขุมวิท จากบางนา - ชลบุรี - ระยอง 
- จันทบุรี - ตราด ระยะทางประมาณ 385 กิโลเมตร (เส้นทางเลียบชายฝั่งทะเลหรือเส้นทางสายเก่า) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, 2559 
  

ภาพที่ 4.5 เส้นทางการเดินทาง ถนนสายสุขุมวิท จากบางนา– ตราด 
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เส้นทางคมนาคมทางอากาศ จังหวัดตราดมีสนามบินเอกชน 1 แห่ง (ของบริษัทบางกอกแอร์เวย์) 
ซึ ่งเริ ่มเปิดให้บริการเมื ่อวันที ่ 18 เมษายน 2546 ตั้งอยู ่ที ่ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด  
เปิดบริการวันละ 3 เที่ยวบินกรณีปกติ และวันละ 6 เที่ยวบินกรณีช่วงฤดูการท่องเที่ยว โดยได้รับการ
อนุญาตให้เป็นสนามบินศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 
2556 ซึ ่งการเดินทางสู ่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยระยะทางจากสนามบินตราดสู ่อำเภอ  
เป็นระยะทางประมาณ 95.8 กิโลเมตร ถ้าเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลใช้เวลาเดินทางประมาณ  
1 ชั่วโมง 19 นาที  
 เส้นทางคมนาคมทางน้ำ จังหวัดตราดมีท่าเทียบเรือน้ำลึกขนาดกลาง (500 ตันกรอส)  
ซึ ่งตั ้งอยู ่ในเขตอำเภอคลองใหญ่ สามารถรองรับการขนส่งทางน้ำไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และภูมิภาคอินโดจีน รวมทั้งนานาชาติ เป็นท่าเรือน้ำลึกที ่ได้
มาตรฐานเป็นอย่างดี ก่อสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2559 และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้บริหาร
จัดการท่าเรือดังกล่าว (สำนักงานจังหวัดตราด, 2560) 

สำหรับการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศ ตามแผนของประเทศสมาชิกใน อนุภูมิภาค  
ลุ ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ซึ ่งประกอบด้วย ไทย ลาว เวียดนาม พม่า 
กัมพูชาและจีนตอนใต้ จำนวน 10 เส้นทาง และมี 1 เส้นทางที่มีความสำคัญในการคมนาคมขนส่ง
อำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด คือ เส้นทาง Southern Coastal Sub – corridor หรือเส้นทาง R10  
เป็นเส้นทางจากกรุงเทพมหานคร - เกาะกง – Nam Can เป็นเส้นทางเลียบชายฝั่งด้านใต้ ระยะทาง
ประมาณ 970 กิโลเมตร เชื่อมโยงพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยและทางใต้ของกัมพูชา  
ซึ่งมีศักยภาพด้านการค้า อุตสาหกรรมเบา ตลอดจนเชื่อมโยงไปจนถึงพื้นที่บริเวณ สามเหลี่ยมปาก
แม่น้ำโขงในเวียดนาม ซึ ่งมีอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมเบา โดยเริ ่มต้นจาก 
กรุงเทพ - ตราด ในฝั่งประเทศไทย ต่อด้วย เกาะกง - กัมปอต ประเทศกัมพูชา โดยใช้ทางหลวง
หมายเลข 48 – 4 – 33 จนไปถึงฮาเตียน – Ca Mun – Nam Can ประเทศเวียดนาม (สำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2554) (ดังแสดงภาพที่ 4.6) 
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ภาพที่ 4.6 โครงข่ายเส้นทางถนนเลียบชายฝั่งทะเลไทย-กัมพูชา-เวียดนาม (เส้นทาง R10) 

แหล่งที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ, 2558 
 

 6) ข้อมูลนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 
 จังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่จัดอยู่บนเส้นทางแนวเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลตอนใต้ (Southern Coastal 
Economic Corridor) ตามแนวเส้นทางพื ้นที ่เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) 
โดยได้มีการวางแผนการเศรษฐกิจเริ่มต้นจากกรุงเทพมหานครผ่านมายังอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
เป็นแนวขวางของประเทศทางด้านชายทะเลตะวันออก ผ่านจังหวัดเกาะกงซึ ่งเป็นที่ตั ้งของเขต
เศรษฐกิจพิเศษเกาะกง ประเทศกัมพูชา และต่อไปยังเมืองสีหนุวิลล์ ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศรษฐ 
สีหนุวิลล์ และท่าเรือน้ำลึกสีหนุวิลล์ ไปสิ้นสุดที่จังหวัดนำเชา ประเทศเวียดนาม เป็นระยะทาง  
970 กิโลเมตร เมื่อพิจารณาในศักยภาพของพ้ืนที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดแล้ว พบว่า ศักยภาพ
ในการขยายฐานการผลิตสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาและเวียดนามมีโอกาสสูง เนื่องจากจังหวัด
ตราดอยู่ไม่ไกลจากพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง 
และเขตเศรษฐกิจพิเศษสีหนุวิลล์ และยังสามารถเดินทางเชื่อต่อไปยังชายแดนฮาเตียน ซึ่งเป็น
ชายแดนระหว่างกัมพูชา - เวียดนาม มีระยะทางถึงกว่า 300 กิโลเมตร และใช้เวลาเดินทางราว  
5 ชั่วโมง ดังนั้น อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดจึงมีศักยภาพที่เหมาะสมต่อการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของประเทศไทย เพื่อเป็นช่องทางการค้าขายและดำเนินการทางเศรษฐกิจที่ ดีอีกแห่งของ
ประเทศ 
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กิจกรรมที่กำหนดให้สามารถดำเนินการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ 
ได้แก่ กิจกรรมที่กำหนดตามเป้าอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 13 อุตสาหกรรม และยังได้มีการกำหนดกิจการ
เป้าหมายที่ส่งเสริมในพ้ืนที่ ใน 2 หมวด รวม 4 กิจการ คือ  
 1) หมวด 1: เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร ในกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร ประมง
และกิจการที่เก่ียวข้อง 
 2) หมวด 7: กิจการบริการและสาธารณูปโภค ในกลุ่ม 3 กลุ่ม คือ กลุ่มกิจการโลจิสติกส์  
กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม และกิจการสนับสนุนการท่องเที่ยวซึ่งอุตสาหกรรมที่สามารถ
ประกอบกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ประกอบด้วยอุตสาหกรรม
เป้าหมาย คือ  

- อุตสาหกรรมการบริการโลจิสติกส์ ศูนย์ถ่ายเปลี่ยนสินค้าและยานพาหนะคลังสินค้า  
- อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป 
- กิจการเพื่อสนับสนุนบริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
- บริการฟื้นฟูสุขภาพ 
- บริการอ่ืน ๆ ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
โครงสร้างการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด สามารถแสดงได้ 

ดังภาพที่ 4.7 

 
ภาพที่ 4.7 โครงสร้างการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด 
แหล่งที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ, 2558 
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จากการประมวลข้อมูลโดยคณะที่ปรึกษา วิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติกรมโรงงาน (ข้อมูล ณ 
มิถุนายน พ.ศ. 2559) พบว่า อุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยมและมีมูลค่าเงินทุนสูงสุด อันดับ 1 คือ 
อุตสาหกรรมการผลิตภัณฑ์อาหาร มีจำนวนผู้ประกอบการ 133 ราย มีเงินลงทุน 2,043 ล้านบาท
อันดับที่ 2 คือ อุตสาหกรรมการซ่อมและติดตั้งเครื่องจักร จำนวนผู้ประกอบการ 72 ราย มีเงินทุน 
422 ล้านบาท ส่วนอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการให้ความสนใจใกล้เคียงกันได้แก่ อุตสาหกรรมการ
ผลิตภัณฑ์ที ่ทำจากโลหะประดิษฐ์ อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ และอุตสาหกรรมแร่  
เหมืองแร่อโลหะ จำนวนผู้ประกอบการ 41 , 39 , 35 ราย ตามลำดับ ดังแสดงตารางที่ 4.3 

 
ตารางที่ 4.3 อุตสาหกรรมหลัก 10 อันดับแรกของจังหวัดตราด 
แหล่งที่มา : คณะที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติกรมโรงงาน สำนักงานจังหวัดตราด, 2560 

ลำดับ สาขา จำนวน (ราย) เงินทุน 
(ล้านบาท) 

1 ผลิตภัณฑ์อาหาร 133 2,043 
2 การซ่อม ติดตั้งเครื่องจักร 72 422 
3 ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะประดิษฐ์ 41 59 
4 ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 39 298 
5 เหมือนแร่ เหมืองแร่อโลหะ 35 188 
6 ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่ทำจากแร่อโลหะ 26 198 
7 ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 20 358 
8 คลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้า 9 238 
9 เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี 5 23 
10 ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลี่ยม 2 20 
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 ข้อมูลพื้นฐานของอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด แต่เดิมอยู่ภายใต้การปกครองของราชอาณาจักรกัมพูชา 

ในเขตการปกครองจังหวัดปัจจันตคีรีเขต ปัจจุบันคือจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา และหลังจากที่
ทำการแลกเปลี่ยนพ้ืนที่กลับมาเป็นของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2455 ซึ่งอยู่ในฐานะของกิ่งอำเภอคลองใหญ่ 
ภายใต้การปกครองของอำเภอเมืองตราด ต่อมาได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 ตำบล คือ  
ตำบลไม้รูดและตำบลหาดเล็ก และเมื่อปี พ.ศ. 2502 ได้ยกฐานะเป็นอำเภอคลองใหญ่ โดยมีอาณา
เขตท่ีตั้ง ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อำเภอเมืองตราด  
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ จังหวัดเกาะกง (ประเทศกัมพูชา)  
ทิศใต้   ติดต่อกับ จังหวัดเกาะกง (ประเทศกัมพูชา) 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ อ่าวไทย (เขตอำเภอเกาะกูด) 
ปัจจุบันอำเภอคลองใหญ่ได้เขตการปกครองออกเป็น 3 ตำบล 20 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

ตำบลคลองใหญ่ 9 หมู่บ้าน ตำบลไม้รูด 6 หมู่บ้าน และตำบลหาดเล็ก 5 หมู่บ้าน ภายใต้การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลคลองใหญ่  
เทศบาลตำบลหาดเล็ก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหาดเล็กทั้งตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ 
ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลคลองใหญ่ (นอกเขตเทศบาลตำบลคลองใหญ่) 4.องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด 
ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลไม้รูดทั้งตำบล  

ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาที ่เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศสาธารณรัฐกัมพูชา คือเทือกเขาบรรทัด มีระยะทางยาวประมาณ 51 กิโลเมตร และทางทะเล
ยาวประมาณ 50 กิโลเมตร มีที่ราบอยู่เพียงร้อยละ 29 ของพื้นที่ทั้งหมด ที่เหลือเป็ นที่ราบเชิงเขา 
ทำการเกษตรไม่ได้เพราะมีสภาพส่วนใหญ่เป็นหิน 

ลักษณะภูมิอากาศ ประกอบด้วย 3 ฤดู คือ ฤดูฝน เริ ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือน
ตุลาคมของทุกปี ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีฝนตกชุกยาวนาน ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ได้รับอิทธิพลจามลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออากาศ
หนาวเพียงเล็กน้อย ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี ได้รับอิทธิพลลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีกำลังอ่อนค่อนข้างแปรปรวนฝนตกน้อยอากาศร้อนอบอ้าว อุณหภูมิเฉลี่ย 27 
องศาเซลเซียส 
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4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
จังหวัดตราดกำหนดกรอบการพัฒนาจังหวัดในรอบ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 5 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ (กระทรวงคมนาคม, 2557) ได้แก่   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร  

เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เข้มแข็ง  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาธุรกิจการค้าไม้ผล ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ

เกษตรแบบครบวงจรให้เข้มแข็งจากฐานการผลิตคุณภาพสูง และการจำหน่ายเพ่ือการส่งออก  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการคมนาคม และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน

ประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์เกิดประโยชน์แก่ชุมชนจังหวัดอย่างยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการ และเสริมสร้างการรักษาความ

มั่นคงภายใน ความสงบเรียบร้อยและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ  
 

ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตราด (พ.ศ. 2561 – 2564) มีความสอดคล้องในทิศทาง
เดียวกับเป้าหมายการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ ซึ่งดำเนินการครอบคลุม  
4 กิจการเป้าหมาย ได้แก่ 1) อุตสาหกรรม การเกษตร ประมงและกิจการที่เกี ่ยวข้อง 2) กิจการ  
โลจิสติกส์ 3) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และ 4) กิจการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียด
ขององค์ประกอบพื้นฐานและแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด ดังต่อไปนี้ 

4.2.1.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
พื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ในปัจจุบันมีความเหมาะสมและศักยภาพด้านพื้นที่ใน

การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน 2 รูปแบบ ได้แก่ 
1) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอคลองใหญ่ มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมู่เกาะชายหาดและ 

แหล่งท่องเที่ยวบนฝั่งที่น่าสนใจ ได้แก่ หาดบานชื่น หาดไพลิน หาดราชการุณย์ หาดไม้รูด ส่วนที่แคบที่สุด
ในประเทศไทย ตลาดการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  

2) การท่องเที ่ยววิถีชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนร่วมกับกรมเจ้าท่า ได้สนับสนุน
งบประมาณกว่า 31 ล้านบาท เพ่ือการสร้างเขตเทศบาลตำบลหาดเล็กให้เป็นต้นแบบพัฒนาชุมชนบน
ที่ดินหลวงและสร้างตลาดชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชาวประมง เพื่อสร้างความตระหนักและ
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ส่งเสริมการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่งให้น่าอยู ่ แก้ไขปัญหาขยะชายฝั่ง  
“หาดเล็กโมลเดล” เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ยั ่งยืนในพื้นที่ อำเภอคลองใหญ่ โดยมี
เอกลักษณ์ความดึงดูดใจแก่ผู้ที่มาเยี่ยมชม ได้แก่  

- สร้างสีสันของหมู่บ้านชาวประมง เป็นสิ่งแรกที่นักท่องเที่ยวเห็นโดดเด่นและสะดุดตา
คือสีสันสดใสของเรือประมงพื้นบ้านที่จอดเรียงรายกันอยู่ในเขตคลองมะขาม ซึ่งเป็นคลองที่ไหลผ่าน
บริเวณชุมชนหาดเล็ก สีสันสดใสของบ้านเรือนและเรือประมงสร้ างความสดชื่นและเป็นแรงดึงดูด
ให้แก่นักท่องเที่ยวให้ได้รับความสดใสตัดกับสีน้ำทะเลสีฟ้าและเขียวเป็นอย่างดี  

- อาหารทะเลสด ๆ จากเรือประมง หากนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางมาซื้ออาหาร
ทะเลในเขต อำเภอคลองใหญ่นั้นรับรองความสดใหม่ทุกวัน ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารได้ทั้งบริเวณ
สะพานปลาบ้านหาดเล็ก ท่าเรือเอกชนต่าง ๆ หรือซื้อจากชาวประมงในพ้ืนที่ได้  

4.2.1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาธุรกิจการค้าไม้ผล ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเกษตรแบบครบวงจรให้เข้มแข็ง

จากฐานการผลิตคุณภาพสูง และการจำหน่ายเพื่อการส่งออก  
1) การพัฒนาธุรกิจการค้าไม้ผล ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จังหวัดตราดมีการเพาะปลูกผลไม้

ในพื้นที่ ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ปาล์มน้ำมัน สับปะรด เป็นต้น ในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ 
ประชาชนในพื้นท่ีนิยมปลูกสับปะรด ข้าว และยางพารา เป็นต้น เนื่องจากอำเภอคลองใหญ่มีพ้ืนที่ติด
กับทะเลอยู่มาก ประชาชนส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพประมงชายฝั่งและรับจ้างบนเรือประมงของ
บริษัทเอกชน และมีบางส่วนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้แก่ กุ้งแม่น้ำ ปลาทับทิม หอย ปู เป็นต้น 

2) การจัดตั้งศูนย์โลจิสติกส์เพื่อการส่งออก ซึ่งหลังจากการประกาศนโยบายเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนของประเทศไทย และในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ หลังจากนั้นไม่นานได้มีบริษัทเอกชน
เข้ามาร่วมลงทุนสร้างท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ เพื่อวางแผนการลงทุนประกอบธุรกิจขนสินค้า
ระหว่างประเทศ 

4.2.1.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาการคมนาคมเชื่อมโยงบริเวณชายแดนกับประเทศกัมพูชา การคมนาคมขนส่งและ

การเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาสามารถใช้การเดินทาง 2 เส้นทาง คือ  
การคมนาคมทางบกโดยใช ้ เส ้นทาง  Southern Coastal Sub – corridor หร ือเส ้นทาง R10  
เป็นเส้นทางจากกรุงเทพมหานคร - เกาะกง – Nam Can ผ่านช่องผ่านแดนบ้านหาดเล็ก (ด่านตรวจ
คนเข้าเมืองคลองใหญ่) และอีกหนึ่งเส้นทางคมนาคมทางน้ำ โดยเรือผ่านน่านน้ำไทยเข้าสู่น่านน้ำ
ประเทศกัมพูชา ซึ่งมักจะเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่และปริมาณมาก เนื่องจากใช้เวลา
ในการขนส่งยาวนานกว่าการคมนาคมทางบก   
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4.2.1.4  ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ให้มีความอุดมสมบูรณ์เกิดประโยชน์แก่ชุมชนจังหวัดอย่างยั่งยืน  
1) การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ทั้งสัญชาติไทยและ

สัญชาติกัมพูชามีความรักใคร่สามัคคีซึ่งกันและกันแบบพี่น้อง เนื่องจากมีวัฒนธรรม วิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ใกล้เคียงกัน อีกทั้งยังมีประชาชนสัญชาติกัมพูชามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย หรือประชาชน
สัญชาติไทยไปอาศัยและประกอบอาชีพในประเทศกัมพูชา ทำให้คนในพ้ืนที่มีความสามัคคีสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนได้ เห็นได้จากการร่วมงานประเพณีต่าง ๆ ในพื้นที ่ เช่น วันปีใหม่ สงกรานต์ 
เข้าพรรษา ออกพรรษา เป็นต้น  

2) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  อำเภอคลองใหญ่เป็นอีกหนึ ่งพื้นที ่ที ่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม โดยมีชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวบนฝั่งที่น่าสนใจ ได้แก่ หาดบานชื่น หาดไพลิน  
หาดราชการุณย์ หาดไม้รูด เป็นต้น ทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการดแูล
จากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด อีกทั้งประชาชนในพื้นที่ยังให้ความตระหนักและร่วมมือร่วมใจ  
ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การนำของผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน  
และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันนี้ได้มาการพัฒนาขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบ “หาดสวยน้ำใส” 
บร ิ เวณช ุนชนบ ้านหาดเล ็ก (หาดเล ็กโมเดล) เพ ื ่อเป ็นต ้นแบบในการอน ุร ักษ ์และด ูแล
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่อยู่บริเวณรอบ ๆ ชุมชนให้อยู่อย่างยั่งยืนต่อไปสืบทอดจนลูกหลาน 

4.2.1.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  
จังหวัดตราดได้เตรียมรับมือการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ โดยการ

วางแผนการควบคุมปริมาณแรงงานต่างด้าวที่เคลื่อนย้ายเข้ามาอาศัยภายในประเทศ มีการสำรวจ
จำนวนประชากรแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และมีระบบทะเบียนแรงงานต่างด้าวโดยความ
ร่วมมือจากผู้นำชุมชนในการรวบรวมจำนวนแรงงาน แรงงานต่างด้าวและคนไทยมีความสัมพันธ์อันดี
ต่อกันฉันพี่น้อง แรงงานต่างด้าวที่อาศัยในพ้ืนที่ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรม วัฒนธรรม  
และประเพณีกับประชาชนในพื้นที่อย่างแน่นแฟ้น อีกทั้งได้มีการควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  
มีการตั้งด่านตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวบริเวณช่องผ่านแดนบ้านหาดเล็ก เพื่อตรวจสอบและ  
คัดกรองโรคระบาดระหว่างชายแดน 
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 วิเคราะห์ศักยภาพเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ของพ้ืนที่ศึกษา  
จากการศึกษาข้อมูลทั ่วไปของพื ้นที ่และการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พบว่า จังหวัดตราดเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทาง
ภูมิศาสตร์และมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและสิ่งแวดล้อม ประชาชน 
ในพื้นที่มีความรักใคร่สามัคคีปรองดองกัน เพื่อเป็นการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ อำเภอคลองใหญ่  
ให้มีความสอดคล้องต่อการดำเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตามนโยบายและยุทธศาสตร์  
ที่วางไว้ ดังนั้น จึงควรมีการวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันของพื้นที่ องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อวางแผนการพัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ ด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนา ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ถือว่าเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนของโครงการ และปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการดำเนินการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษถือเป็นโอกาสหรืออุปสรรคของโครงการ ซึ่งจากการค้นคว้าและลงพื้นที่สำรวจครั้งนี้
ทำให้ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้  

1) จุดแข็ง (Strength) 
 - เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลชายฝั่งและ

สิ่งแวดล้อม สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งทางทะเลชายฝั่งและแผ่นดิน เช่น ประมง เกษตรกรรม และ
การท่องเที่ยว เป็นต้น 

 - มีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งพื้นที่แผ่นดิน ชายฝั่งและหมู่เกาะ  สภาพ
ภูมิอากาศที่ดีมีฝนตกต้องตามฤดูกาล ซึ่งเหมาะแก่การทำการเกษตรเป็นอย่างดี 

 - มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนประเทศกัมพูชาทั้งพื้นแผ่นดินและทะเล 3 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดเกาะกง จังหวัดโพธิสัต และจังหวัดพระตะบอง ซึ่งเป็นช่องทางเอื้อต่อการค้าขาย การขนส่ง
แลกเปลี่ยนสินค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน มีโครงข่ายการคมนาคมทั้งทางบกและทางทะเล 

 - เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารขนาดใหญ่ของประเทศทั้งอาหารทะเลและ
ผลผลิตทางการเกษตร 

 - สภาพสังคมมีความสงบสุข มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ประชาชนในพื้นที่รักใคร่ปรองดองกัน 
มีความใกล้ชิดสนิทสนมมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

2) จุดอ่อน (Weaknesses) 
 - เป็นจังหวัดที ่มีนักท่องเที ่ยวเดินทางมาเยี ่ยมชมธรรมชาติจำนวนมาก ทำให้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกนำมาใช้และเสี่ยงต่อการทำลายจากนักท่องเที่ยว 
 - เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่มีทั้งแผ่นดิน ทะเล และภูเขา ทำให้ยากแก่การดูแล

ความสงบเรียบร้อย อาจเสี่ยงต่อการลักลอบเข้าประเทศ ประชากรแฝง การแย่งงานคนในพื้นที่  
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เป็นเส้นทางในการลำเลียงยาเสพติด และทำให้เกิดปัญหาเด็กและเยาวชนในพื้นที ่มั่ วสุมและ 
มีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด 

 - ขาดแคลนแรงงานในทุกระดับ ทั ้งภาคการเกษตร ประมง และการท่องเที ่ยว 
รวมทั้งขาดการสนับสนุนองค์ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 

 - เป็นอำเภอที่อยู่ชายแดนทำให้ขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการ 
หน่วยงานเอกชนของประเทศ  

3) โอกาส (Opportunities) 
 - รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดให้เป็นเขตเศรษฐกิจ

พิเศษชายแดน ส่งเสริมการค้าการลงทุนจากภายนอก การพัฒนาพื้นที ่ด้านการคมนาคม ระบบ
สาธารณูปโภค  

 - ทิศทางการพัฒนาประเทศและนโยบายการพัฒนามีความสอดคล้องกับพื ้นที่ 
ส่งเสริมการเกษตร การท่องเที่ยว และเพ่ิมรายได้ให้คนในพ้ืนที่ 

 - กระแสการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวนวัตวิถีของคนปัจจุบัน สนับสนุน
ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมพ้ืนที่มากขึ้น 

 - การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา ทำให้ประเทศไทยมีโอกาสในการ
เชื่อมโยงการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ส่งเสริมการค้าชายแดนและการส่งออกสินค้า 

 - กฎหมายเกี่ยวกับการเข้าออกประเทศมีความเข้มงวดและมีระเบียบข้อบังคับของ
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ช่วยในการดูแลการเข้า – ออก ของแรงงานต่างชาติ 

 - มีหน่วยงานภาครัฐและสถานศึกษาให้ความสนใจและลงพื้นที ่ศึกษา คิดค้น
โครงการในการพัฒนาพื้นที่มากขึ้น 

4) อุปสรรค (Threats) 
 - การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค ส่งผลให้เกิดการตัดไม้

ทำลายป่าและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - นักลงทุนและบริษัทที่เข้ามาลงทุนในประเทศส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ และมีการ

จ้างแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำงานในประเทศ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ถูกแย่งโอกาสใน
การทำงาน 

 - เมื่อปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นส่งผลต่อการคมนาคม การจราจรติดขัดในพื้นที่ 
เกิดขยะและการทำลายสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

 - ประเทศกัมพูชามีค่าครองชีพและต้นทุนการลงทุน ภาษีการค้าที่ต่ำกว่าประเทศไทย  
ทำให้นักลงทุนสนใจร่วมลงทุนกับกัมพูชามากกว่าประเทศไทย 
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 - นโยบายของรัฐบาลเรื่องการดูแลแรงงานต่างชาติไม่ชัดเจน และมีความยุ่งยากใน
ขั้นตอนการปฏิบัติติตามกฎหมาย ทำให้ผู้ประกอบการมองข้ามความถูกต้อง 

 

4.3 การพัฒนาประเด็นและตัวชี้วัดและการเสนอทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

การศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราดในครั้งนี้ ผู ้ศึกษาได้มีการพัฒนาประเด็นและตัวชี้วัดโดยใช้แบบสอบถามผู้เชี ่ยวชาญ  
ที่เกี่ยวข้องในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมในการตอบแบบสอบถาม ค่าความสำคัญ
ของตัวชี้วัดเพื่อประกอบการวิเคราะห์การประเมินผลกระทบดังกล่าว อีกทั้งมีการเสนอทางเลือก  
เชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่เพื่อประกอบการพิจารณาตามประเด็นและ
ตัวชี้วัด ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 การพัฒนาประเด็นและตัวช้ีวัดในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
 การศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราดในครั้งนี้ มีการพัฒนาประเด็นและตัวชี้วัดตามกรอบของการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งประกอบด้วย
องค์ประกอบที่สำคัญ 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม (Elkington, 1994 
อ้างถึงใน พิพัฒน์ ยอดพฤติการ, 2555: 2) จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องเพื่อหา
ประเด็นและตัวชี้ว ัดที่สอดคล้องกับการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และเหมาะสมกับ  
สภาพพื้นที่มากที่สุดนำข้อมูลมาวิเคราะห์และรวบรวมประเด็นและตัวชี้วัดที่เกี ่ยวข้องจัดทำเป็น
แบบสอบถามตามเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 ท่าน ตอบแบบสอบถามจำนวน 3 ครั้ง 
เพื่อหาประเด็นและตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน จากนั้นพิจารณาเปรียบเทียบความสำคัญและให้ค่าน้ำหนักความสำคัญของประเด็น
และตัวชี้วัดและหาค่าเฉลี่ย (Mean) ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ด้าน มีดังนี้ 
 1) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ    จำนวน 2 ท่าน 
 2) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม    จำนวน 3 ท่าน 
 3) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม    จำนวน 3 ท่าน 
 จากการตอบแบบสอบถามของผู้ทรงคุณวุฒิในทุกด้าน หลังจากนั้นผู้ศึกษาได้นำคำตอบมา
คำนวณหาค่าน้ำหนักประเด็นและตัวชี้วัดในแต่ละด้านที่ผู้ทรงคุณวุฒิตอบแบบสอบถามมานั้น นำค่า
คะแนนมาเปรียบเทียบประเด็นและตัวชี้วัดของคำถามเป็นคู่ ๆ เพื่อนำผลการคำนวณมาวิเคราะห์
ค่าประมาณของลำดับความสำคัญของประเด็นและตัวชี้วัด ซึ่งการจับคู่คำถามประเด็นและตัวชี้วัดใน
การคำนวณค่าความสำคัญสามารถแสดงได้ ดังแผนภูมิในภาพที่ 4.8  
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ภาพที่ 4.8 แผนภูมิการพิจารณาประเด็นและตัวชี้วัดในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
 
 เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของประเด็นและตัวชี้วัดโดยใช้วิธีการพิจารณา
ทีละด้านและจับคู ่ต ัวชี ้ว ัดให้คะแนนความสำคัญแต่ละด้าน โดยให้คะแนนระดับความสำคัญ  
ตั้งแต่ 1 – 9 ตามตารางเกณฑ์การให้คะแนนความสำคัญของตัวชี้วัดในบทที่ 3 ซึ่งนิยามศัพท์ของ
ประเด็นและตัวชี้วัดของแต่ละด้านของตัวชี้วัด ผู้ศึกษาได้ให้นิยามศัพท์ไว้ ดังตารางที่ 4.4  
  

ประเด็นตัวชี้วัดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

ด้านเศรษฐกิจ 

1. รายได้

2. อาชีพ

3. โครงสร้างพื้นฐาน

ด้านสังคม 

4. คุณภาพชีวิต

5. สาธารณสุข

6. การมีส่วนร่วม

7. บริหารจัดการขององค์กร

ด้านสิ่งแวดล้อม 

8. การใช้ประโยชน์น้ําผิวดินและ
น้ําใต้ดิน

9. คุณภาพน้ําผิวดินและใต้ดิน

10. สภาพภูมิอากาศ

11. คุณภาพอากาศ

12. ธรณีวิทยา

13. ทรัพยากรดิน

14. ระบบนิเวศ

15. ขยะและสิ่งปฏิกูล

16. สุนทรียภาพ
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ตารางที่ 4.4 นิยามศัพท์ของตัวชี้วัดในแต่ละด้าน 

ประเด็น ตัวช้ีวัด นิยามศัพท์ 
ด้านเศรษฐกิจ 1. รายได ้ การกระจายรายได ้การเพ่ิม - ลด ของรายได้ 

การเปลี่ยนแปลง รายรับ - รายจ่าย 
การลงทุนของภาคส่วนต่าง ๆ 

2. อาชีพ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบอาชีพ การจ้างงานในพ้ืนที่ 
ความต้องการแรงงาน รูปแบบการประกอบอาชีพ 
การเกิดอาชีพใหม่ 

3. โครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
การก่อสร้างเครือข่ายการคมนาคมระบบไฟฟ้า ระบบ
ประปา ระบบการจราจร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านสังคม 4. คุณภาพชีวิต วิถีชีวิตของประชาชน ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน การกลับคืน
ถิ่นของคนในท้องถิ่นเพ่ือประกอบอาชีพ 

5. สาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การเฝ้าระวังโรคต่าง ๆ  
การเปลี ่ยนแปลงจำนวนของผู ้ป่วยที ่เข้ารับบริการ
สุขภาพในพ้ืนที่ 

6. การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

การแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการในชุมชน 
การกระจายอำนาจในการตัดสินใจให้กับประชาชน
มากยิ่งขึ้น การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการของทุก
ภาคส่วนที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 

7. การบริหารจัดการ
ขององค ์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการใน
ด้านต่าง ๆ ที่สะดวกข้ึน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บทบาทในการพัฒนาพื้นที ่มีการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานในพื้นท่ี 

ด้านสิ่งแวดล้อม 8. การใช้ประโยชน์น้ำ
ผิวดินและน้ำใต้ดิน 

ปริมาณการใช้น้ำ 
ความขาดแคลนน้ำ 

9. ค ุณภาพน ้ำผ ิวดิน
และน้ำใต้ดิน 

คุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินที่เปลี่ยนแปลงไป 
เกิดปัญหาของน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในการนำมาใช้
ประโยชน์ มลพิษทางน้ำ 
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 ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 

  และผลการพิจารณาค่าคะแนนเปรียบเทียบตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ ของผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการ
คำนวณค่าคะแนนด้วยการพิจารณาจับคู ่ (Pairwise Comparison Analysis) ด้วยสูตรคำนวณ 
ดังสมการในบทที่ 3 สามารถแสดงตามระดับความสำคัญของประเด็นตัวชี้วัดในแต่ละข้อ ซึ่งระดับ
ความสำคัญของประเด็นตัวชี้วัดในแต่ละข้อที่ผู้ทรงคุณวุฒิตอบแบบสอบถามมีระดับความสำคัญตั้งแต่ 
คะแนน 1 – 8 และไม่มีประเด็นตัวชี้วัดด้านใดที่มีความสำคัญคะแนน 9 โดยนำคะแนนที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตอบแบบสอบถามผ่านการคำนวณสมการ ดังแสดงในตารางที่ 4.5 

ประเด็น ตัวช้ีวัด นิยามศัพท์ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 10. สภาพภูมิอากาศ การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
การเพ่ิมแหล่งกำเนิดก๊าซเรือนกระจก 

11. คุณภาพอากาศ คุณภาพอากาศตามมาตรฐาน 
การเกิดมลพิษทางอากาศ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นเก่ียวกับคุณภาพอากาศ 

12. ธรณีวิทยา ภาวะเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวและโคลนถล่ม 
ความลาดชันของพื้นที่ รอยเลื่อนต่าง ๆ แหล่ง
แร่ธาตุ พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม 

13. ทรัพยากรดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไป การเสื ่อม
โทรมของคุณภาพดินในพ้ืนที่หรือบริเวณใกล้เคียง 

14. ระบบนิเวศ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศบนบกและ
ระบบนิเวศทางน้ำ การอพยพย้ายถิ ่นของสัตว์  
การรุกล้ำพื ้นที่ส่งผลต่อการเปลี ่ยนแปลงระบบ
นิเวศประจำถิ่น 

15. ขยะและสิ่งปฏิกูล แหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยและสิ ่งปฏิกูล  การ
บริหารจัดการขยะ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
สะสมของขยะและสิ ่งปฏิกูล การกำจัดขยะที่
เหมาะสม 

16. สุนทรียภาพ การก่อให้เกิดทัศนะอุจาดหรือภาวะมลทัศน์ต่อ
ธรรมชาติในพ้ืนที ่การอนุรักษ์สถานที่ที่ควรอนุรักษ ์
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ตารางที่ 4.5 ค่าคะแนนความสำคัญของตัวชี้วัดในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ลำดับที่ ค่าคะแนน 1. ค่าคะแนน 2. ค่าคะแนน 3. ค่าคะแนน 4. ค่าคะแนน 5. ค่าคะแนน 6. ค่าคะแนน 7. ค่าคะแนน 8. ค่าเฉลี่ย 
ตัวชี้วัดที่ 1 0.020 0.980 0.028 0.960 0.161 0.855 0.009 0.058 0.384 

ตัวชี้วัดที่ 2 0.000 0.020 0.972 0.002 0.032 0.003 0.157 0.008 0.149 

ตัวชี้วัดที่ 3 0.980 0.000 0.000 0.038 0.806 0.142 0.835 0.933 0.467 
ตัวชี้วัดที่ 4 0.979 0.498 0.975 0.002 0.001 0.571 0.118 0.549 0.462 

ตัวชี้วัดที่ 5 0.016 0.001 0.022 0.960 0.032 0.047 0.001 0.001 0.135 
ตัวชี้วัดที่ 6 0.002 0.498 0.003 0.031 0.805 0.001 0.002 0.066 0.176 

ตัวชี้วัดที่ 7 0.002 0.003 0.000 0.008 0.161 0.381 0.880 0.384 0.227 

ตัวชี้วัดที่ 8 0.000 0.111 0.000 0.110 0.000 0.000 0.000 0.000 0.028 
ตัวชี้วัดที่ 9 0.000 0.111 0.000 0.110 0.120 0.000 0.000 0.000 0.043 

ตัวชี้วัดที่ 10 0.002 0.111 1.000 0.110 0.120 0.530 0.000 0.000 0.234 

ตัวชี้วัดที่ 11 0.000 0.111 0.000 0.110 0.120 0.000 0.000 0.000 0.043 
ตัวชี้วัดที่ 12 0.002 0.111 0.000 0.110 0.120 0.000 0.000 0.000 0.043 

ตัวชี้วัดที่ 13 0.000 0.111 0.000 0.110 0.120 0.000 0.000 0.000 0.043 
ตัวชี้วัดที่ 14 0.004 0.111 0.000 0.110 0.120 0.080 0.990 0.990 0.301 

ตัวชี้วัดที่ 15 0.993 0.111 0.000 0.110 0.120 0.390 0.010 0.010 0.218 

ตัวชี้วัดที่ 16 0.000 0.111 0.000 0.110 0.120 0.000 0.000 0.000 0.043 
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 จากตารางที่ 4.5 เมื่อทำการคำนวณค่าคะแนนการพิจารณาความสำคัญของประเด็นและ
ตัวชี้วัดแต่ละด้านจากการตอบแบบสอบถามการให้ค่าคะแนนเปรียบเทียบความสำคัญของตัวชี้วัด  
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จากการคำนวณค่าความสำคัญของประเด็นตัวชี้วัดของผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้ค่าน้ำหนักของ
ประเด็นตัวชี ้ว ัดในแต่ละข้อและหาค่าเฉลี ่ยของประเด็นตัวชี ้ว ัด ซึ ่ง สามารถนำมาเรียงลำดับ
ความสำคัญของประเด็นและตัวชี้วัดจากมากไปน้อยได้ ดังตารางที่ 4.6  
 
ตารางที่ 4.6 ลำดับความสำคัญของตัวชี้วัดและคะแนนค่าน้ำหนัก 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าน้ำหนัก 

1 ตัวชี้วัดที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 0.467 
2 ตัวชี้วัดที่ 4 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชน 0.462 

3 ตัวชี้วัดที่ 1 การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ 0.384 
4 ตัวชี้วัดที่ 14 การเปลี่ยนแปลงด้านระบบนิเวศ 0.301 

5 ตัวชี้วัดที่ 10 การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ 0.234 

6 ตัวชี้วัดที่ 7 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.227 
7 ตัวชี้วัดที่ 15 การเปลี่ยนแปลงด้านขยะและสิ่งปฏิกูล 0.218 

8 ตัวชี้วัดที่ 6 การมีส่วนร่วมของประชาชน 0.176 

9 ตัวชี้วัดที่ 2 การเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพ 0.149 
10 ตัวชี้วัดที่ 5 การเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณสุข 0.135 

11 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน 0.043 
ตัวชี้วัดที่ 11 การเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพอากาศ 0.043 

ตัวชี้วัดที่ 12 การเปลี่ยนแปลงด้านธรณีวิทยา 0.043 

ตัวชี้วัดที่ 13 การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรดิน 0.043 

ตัวชี้วัดที่ 16 การเปลี่ยนแปลงด้านสุนทรียภาพ 0.043 
12 ตัวชี้วัดที่ 8 การใช้ประโยชน์ของน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน 0.028 
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จากตารางที่ 4.6 คือผลการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดที่ผ่านการพิจารณาแบบสอบถามตาม
เทคนิคเดลฟายทั้ง 2 ครั้ง พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความสำคัญกับประเด็นด้านเศรษฐกิจ คือ ตัวชี้วัดที่ 3 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมากที่สุด (0.467) : รองลงมาคือ ประเด็นด้านสังคม คือ ตัวชี้วัดที่ 4  
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชน (0.462) และผู้ทรงคุณวุฒิให้ค่าความสำคัญเท่ากันต่อประเด็น
ด้านสิ ่งแวดล้อม คือ ตัวชี ้ว ัดที ่ 9,11,12,13,16 การเปลี ่ยนแปลงด้านคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน,  
การเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพอากาศ, การเปลี่ยนแปลงด้านธรณีวิทยา, การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรดิน, 
การเปลี่ยนแปลงด้านสุนทรียภาพ (0.043) (ตามลำดับ) และให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม คือ 
ตัวชี้วัดที่ 8 การใช้ประโยชน์น้ำผิวดินและน้ำใต้ดินน้อยที่สุด (0.028) และเมื่อพิจารณาค่าความสำคัญ
ของประเด็นทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ 3 ตัวชี้วัด ด้านสังคม 4 ตัวชี้วัด และด้านสิ่งแวดล้อม 9 ตัวชี้วัด 
เมื่อคำนวณผลรวมค่าความสำคัญของตัวชี้วัดรวมในแต่ละประเด็น พบว่า มีค่าความสำคัญประเด็น
เท่ากันทั้ง 3 ด้าน คือ 0.33 ซึ่งผลรวมของประเด็นตัวชี้วัดทั้ง 3 ด้านมีค่าเท่ากับ 1 ดังตารางที่ 4.7 
 
ตารางที่ 4.7 ลำดับความสำคัญของประเด็นและค่าน้ำหนัก 

ลำดับที่ ประเด็นและตัวชี้วัด (รายด้าน) ค่าน้ำหนัก 
1 ด้านเศรษฐกิจ 0.33 

2 ด้านสังคม 0.33 

3 ด้านสิ่งแวดล้อม 0.33 
 รวม 1.00 

 
 ค่าคะแนนความสำคัญของประเด็นและตัวชี้วัดของแต่ละด้านจะได้นำไปใช้ในการประกอบการ
พิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่  
จังหวัดตราด ในหัวข้อต่อไป 
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 การเสนอทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของประเทศไทยและ
แผนยุทธศาสตร์การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด อีกทั้งมีการลงพื้นที่
สำรวจและสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ ได้เสนอทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ไว้ 3 ทางเลือก คือ 1) ทางเลือกที่ 1 มีการดำเนินการตาม
แผนและยุทธศาสตร์ทุกด้าน ประกอบด้วย 4 กิจการเป้าหมาย ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง
และกิจการที่เกี่ยวข้อง (2) กิจการโลจิสติกส์ (3) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม (4) กิจการเพื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยว 2) ทางเลือกที่ 2 มุ่งเน้นการดำเนินการ 3 กิจการเป้าหมาย ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมการเกษตร 
ประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง (2) กิจการโลจิสติกส์ (3) กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (3) ทางเลือกที่ 3 
มุ่งเน้นการดำเนินการ 2 กิจการเป้าหมาย ได้แก่ (1) กิจการโลจิสติกส์ (2) อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง
และกิจการที่เก่ียวข้อง  

การเสนอทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด ดังที่กล่าวมาข้างต้นได้ผ่านการวิเคราะห์จากข้อมูลจริงในพ้ืนที่และสามารถอธิบายด้วยเหตุผล
การศึกษาของทางเลือกดังกล่าวได้ และผู้ศึกษาได้แสดงความสัมพันธ์ของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่เสนอ
เพื่อประกอบการพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด ดังแผนภูมิ ภาพที่ 4.8 

 
ตารางที่ 4.8 การเสนอทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

ทางเลือก กิจการเป้าหมาย เหตุผลสนับสนุน 

ทางเลือก 1  ดำเนินการ 4 กิจการเป้าหมาย คือ 
1) อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง
และกิจการที่เก่ียวข้อง 
2) กิจการโลจิสติกส์ 
3) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 
4) กิจการเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว 

- เพื ่อความสอดคล้องและสนับสนุนส่งเสริม 
การพัฒนาของจังหวัด การดำเนินการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด ควรดำเนินการตามแผนและดำเนิน
กิจการ 4 กิจการดังกล่าว เนื่องจากยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดตราด พ.ศ. 2561 – 2564  
ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
กิจการทั้ง 4 กิจการเป้าหมายอยู่แล้ว 
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ) 

ทางเลือก กิจการเป้าหมาย เหตุผลสนับสนุน 
ทางเลือก 2  ดำเนินการ 3 กิจการเป้าหมาย คือ  

1) อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง
และกิจการที่เก่ียวข้อง 
2) กิจการโลจิสติกส์ 
3) กิจการเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว 

- เน ื ่องจากตำแหน่งท ี ่ต ั ้ งของเขตพ ัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่  
จังหวัดตราด มีพ้ืนทีข่อง 3 ตำบลที่อยู่ติดทะเล 
ได้แก่ ตำบลหาดเล็ก ตำบลไม้รูด และตำบล
คลองใหญ่ ดังนั้นหากมีการจัดตั้งนิคมหรือ
เขตอุตสาหกรรมอาจมีความเสี ่ยงต่อการ
ทำลายทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและ
ชายฝั่งได้ จึงไม่ควรดำเนินกิจการเกี่ยวกับ
นิคมหรือเขตอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

ทางเลือก 3  ดำเนินการ 2 กิจการเป้าหมาย คือ  
1) อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง
และกิจการที่เก่ียวข้อง 
2) กิจการโลจิสติกส์ 

- จากการศึกษารายงานการดำเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตราด พ.ศ. 
2557 – 2560 ที่ผ่านมา พบว่า ยุทธศาสตร์
ด ั งกล ่าวได ้ม ีการสน ับสน ุนก ิจการการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ แต่ประสบกับปัญหาการ
ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้าน
การสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว ส่งผล
ให้นักท่องเที ่ยวลดปริมาณลงในปีต่อ ๆ มา  
อีกทั ้งการที ่นักท่องเที ่ยวมาเยี ่ยมชายหาด
และทะเลในพื ้นที ่ ทำให้เกิดปริมาณขยะ
จำนวนมากและขาดบุคลากรในการส่งเสริม
ความรู ้ เร ื ่องการท่องเที ่ยวที ่ เป ็นมิตรต่อ
สิ ่งแวดล้อมให้กับนักท่องเที ่ยว ส่งผลต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  
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ภาพที่ 4.9 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ของทางเลือก 

4.4 ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ 

จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน 
ผู้ประกอบการ และประชาชน จำนวน 24 คน พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความคิดเห็นต่อประเด็นและ
ตัวชี้วัดผลกระทบจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ประเด็นและ
ตัวชี ้ว ัดที ่ส่งผลกระทบเชิงบวก ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความคิดเห็นต่อประเด็นและตัวชี ้ว ัดที ่ 3  
(การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐาน) มีผลกระทบเชิงบวกที่เห็นได้ชัดเจนหลังจากการประกาศเป็นพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ โดยโครงสร้างที่ได้รับการพัฒนาได้แก่ เส้นทางคมนาคมถนนเลียบชายหาด เส้นทาง
จากอำเภอเมืองตราดถึงเขตชายแดนประเทศกัมพูชาด่านพรมแดนบ้านหาดเล็ก รองลงมาคือ
ผลกระทบเชิงบวกต่อการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้ให้เหตุผลว่า หลังจากมี
การประกาศฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความตื่นตัวและกระจายข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนใน
พื้นที ่ได้รับทราบเพื ่อเตรียมตัวสู ่การพัฒนาในพื้นที่ ซึ ่งความคิดเห็นของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
ผลกระทบเชิงบวก ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ให้ความคิดเห็น () ดังตารางที่ 4.9  

ส่วนความคิดเห็นของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านผลกระทบเชิงลบต่อประ เด็นและตัวชี้วัดการ
ประเมินผล พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนให้คิดเห็นผลกระทบเชิงลบต่อประเด็นและตัวชี้วัดที่ 14 
(การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ) มากที่สุด โดยให้เหตุผลว่า ระบบนิเวศทางทะเลในพ้ืนที่ปัจจุบันมีความ
อุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมาก เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติด้วยความ
ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและหากมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจในพื้นที่จะมีการเพิ่มจำนวนผู้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการทำลายระบบนิเวศในพื้นที่ที ่มีความบอบบางมาก ความคิดเห็นประเด็นและ
ตัวชี้วัดผลกระทบเชิงลบต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ให้ความคิดเห็น ()  
ดังตารางที่ 4.10 

ทางเลือก 3

ทางเลือก 2

ทางเลือก 1

4 กิจการ
เป้าหมาย 
3 กิจการ
เป้าหมาย 
2 กิจการ 
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ตารางที่ 4.9 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประเด็นและตัวชี้วัดผลกระทบเชิงบวก 
ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 1 ตัวช้ีวัด 2 ตัวช้ีวัด 3 ตัวช้ีวัด 4 ตัวช้ีวัด 5 ตัวช้ีวัด 6 ตัวช้ีวัด 7 ตัวช้ีวัด 8 ตัวช้ีวัด 9 ตัวช้ีวัด 10 ตัวช้ีวัด 11 ตัวช้ีวัด 12 ตัวช้ีวัด 13 ตัวช้ีวัด 14 ตัวช้ีวัด 15 ตัวช้ีวัด 16 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20                 

21                 

22                 

23                 

24                 

 รวม 13  12 21 10 14 6 16 1 1 0 0 0 1 0 1 0 

ร้อยละ 54.16 50.00 87.50 41.67 58.33 25.00 66.67 4.17 4.17 0 0 0 4.17 0 4.17 0 
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ตารางที่ 4.10 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประเด็นและตัวชี้วัดผลกระทบเชิงลบ 
ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 1 ตัวช้ีวัด 2 ตัวช้ีวัด 3 ตัวช้ีวัด 4 ตัวช้ีวัด 5 ตัวช้ีวัด 6 ตัวช้ีวัด 7 ตัวช้ีวัด 8 ตัวช้ีวัด 9 ตัวช้ีวัด 10 ตัวช้ีวัด 11 ตัวช้ีวัด 12 ตัวช้ีวัด 13 ตัวช้ีวัด 14 ตัวช้ีวัด 15 ตัวช้ีวัด 16 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20                 

21                 

22                 

23                 

24                 

รวม 6 7 1 9 7 13 6 10 7 15 21 6 14 24 23 12 

ร้อยละ  25.00 29.17 4.17 37.5 29.17 54.16 25.00 41.67 29.17 62.50 87.50 25.00 58.33 100 95.83 50.00 
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ภาพที่ 4.10 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบ 
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4.5 การประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 

 จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการทบทวน
เอกสารที ่เกี ่ยวข้องและการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตราด และการลงพื้นที ่สำรวจข้อมูล 
ในพื้นที่จริงซึ่งเป็นข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ทั้งบุคคล
ในหน่วยงานรายการ หน่วยงานเอกชน ผู ้ประกอบการ ประชาชนในพ้ืนที ่ เกี ่ยวกับสถานการณ์ 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ หลังจากมีการประกาศว่าเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในช่วงระยะ 1 ปี ที่ผ่านมา และสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษในฐานะท่ี
เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดในพ้ืนที่ มีจำนวนผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการลงพ้ืนที่ครั้งนี้ จำนวน 24 คน  
 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้
แบ่งผลกระทบออกเป็น 2 ส่วน คือ ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี) และผลกระทบระยะยาว (6 ปีขึ้นไป) 
โดยใช้วิธีการบรรยายและพรรณนาให้รายละเอียดผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการเขต
เศรษฐกิจพิเศษในระยะเวลาต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ค่าคะแนนความสำคัญของผลกระทบตามประเด็นและ
ตัวชี้วัดในแต่ละด้านของเครื่องมือ โดยแบ่งเกณฑ์ระดับผลกระทบออกเป็น 7 ระดับ ได้แก่ ผลกระทบ
เชิงบวกระดับมาก (+3) ผลกระทบเชิงบวกระดับปานกลาง (+2) ผลกระทบเชิงบวกระดับน้อย (+1) 
ไม ่ม ีผลกระทบ (0) ผลกระทบเช ิงลบระดับน้อย (-1) ผลกระทบเชิงลบระดับปานกลาง (-2)  
และผลกระทบเชิงลบระดับมาก (-3) จากนั้นนำค่าคะแนนผลกระทบมาคำนวณผลคูณกับคะแนน 
ค่าความสำคัญของผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละประเด็นและตัวชี้วัดตามแนวทางเลือกทั้ง 3 ทางเลือก  
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
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  การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ตามทางเลือก 1  
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์จากการดำเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ตามทางเลือก 1 (ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
จังหวัดตราด 4 กิจการเป้าหมาย) 
 ทางเลือก 1 หรือการดำเนินการ 4 กิจการเป้าหมาย ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมการเกษตร 
ประมงและกิจการที่เกี ่ยวข้อง 2) กิจการโลจิสติกส์ 3) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 4) กิจการเพ่ือ
สนับสนุนการท่องเที่ยว ทางเลือกนี้เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
จังหวัดตราด พ.ศ. 2561 – 2564 ที่หน่วยงานในพื้นที่ได้วางแผนไว้ให้นำนโยบายใช้ในการพัฒนา 
ทุกพื้นที่ในจังหวัดตราด ดังนั้น หากพื้นที่อำเภอคลองใหญ่มีการดำเนินการกิจการทั้ง 4 ประการ 
จึงเป็นการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน  
 จากการศึกษาข้อมูลเอกสารที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอ 
คลองใหญ่ เกี่ยวกับการขานรับนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประชาชน (ปกรณ์ บุญล้อม, 
2560) การศึกษามาตรการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอคลองใหญ่ (ชัยยนต์ 
ประดิษฐศิลป์, 2560) พบว่า ประชาชนให้การขานรับกับการดำเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษในด้าน  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบาย ซึ่งมีความพึงพอใจค่อนข้างมาก
ในเนื ้อหานโยบายและกระบวนการของโครงการนำร่องในเรื ่อง การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน  
การกำหนดให้อำเภอคลองใหญ่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและศูนย์กระจายสินค้าและกำหนดให้
อำเภอคลองใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในพ้ืนที่หลังจาก
เริ่มมีการดำเนินการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ พบว่า ประชาชนเห็นการ
เปลี่ยนแปลงในพื้นที่หลังจากประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทาง
คมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การลงส่งเสริมอาชีพของคนในพื้นที่จากหน่วยงาน
ปกครองส่วนท้องถิ่น การพิจารณาจ้างงานคนในพ้ืนที่ก่อน หลังจากการเก็บข้อมูลและลงพื้นท่ีสามารถ
พิจารณาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ตามแนวทางเลือก 1 – 3 ในแต่ละประเด็นและตัวชี้วัดการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ผ่านการให้คะแนนค่าความสำคัญจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 8 ท่าน สามารถ
สรุปได้ดังตารางที่ 4.11 – 4.13 
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ตารางที่ 4.11 ผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (ตามทางเลือก 1) 

ประเด็นและตัวชี้วัด 
ค่าน้ำหนัก

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผลกระทบระยะสัน้ ผลกระทบระยะยาว 

คะแนน คะแนน 

ถ่วง
น้ำหนัก 

คะแนน คะแนน 

ถ่วง
น้ำหนัก 

ด้านเศรษฐกิจ      
1. การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ 0.384 2 0.768 3 1.152 
2. การเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพ 0.149 2 0.298 3 0.447 
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 0.467 2 0.934 3 1.401 

รวม   2.000  3.000 

ด้านสังคม      
4. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชน 0.462 -1 -0.462 1 0.462 
5. การเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณสุข 0.135 1 0.135 2 0.270 
6. การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน 0.176 1 0.176 -3 -0.528 
7. การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
0.227 1 0.227 -1 -0.227 

รวม   0.076  -0.023 
ด้านสิ่งแวดล้อม      
8. การใช้ประโยชน์น้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน 0.028 -1 -0.028 -2 -0.056 
9. เปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน 0.043 -1 -0.043 -3 -0.129 
10. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 0.234 -1 -0.234 -2 -0.468 
11. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ 0.043 -2 -0.086 -3 -0.129 
12. การเปลี่ยนแปลงด้านธรณีวิทยา 0.043 0 0 -1 -0.043 
13. การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรดิน 0.043 -1 -0.043 -2 -0.086 
14. การเปลี่ยนแปลงด้านระบบนิเวศ 0.301 -1 -0.301 -2 -0.602 
15. การเปลี่ยนแปลงด้านขยะและสิ่งปฏิกูล 0.218 -3 -0.654 -3 -0.654 
16. การเปลี่ยนแปลงด้านสุนทรียภาพ 0.043 -1 -0.043 -2 -0.086 

รวม   -1.432  -2.253 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 0.333 2.000 
0.644 

3.000 
0.724 ผลกระทบด้านสังคม 0.333 0.076 -0.023 

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 0.333 -1.432 -2.253 
รวมผลการประเมินระดับผลกระทบจากทางเลือก 1  1.368 
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 จากตารางที่ 4.11 ผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ตามทางเลือก 1 หรือการดำเนินการตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดทั้งหมด ดำเนินกิจการ 4 กิจการเป้าหมาย คือ 1) อุตสาหกรรมการเกษตร 
ประมงและกิจการที่เกี ่ยวข้อง 2) กิจการโลจิสติกส์ 3) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 4) กิจการเพ่ือ
สนับสนุนการท่องเที่ยว  

เมื ่อผู ้ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบและให้คะแนนและคูณกับค่าน้ำหนักความสำคัญของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า มีค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักผลกระทบระยะสั้นและผลกระทบระยะยาวได้ผลรวมการ
ประเมินระดับผลกระทบ เท่ากับ 1.368 โดยมีรายละเอียดการประเมินในแต่ละประเด็นและตัวชี้วัด
ดังต่อไปนี้ 

 1) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
   - การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ย่อมมี
ผลกระทบเชิงบวกแก่ประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากทางเลือกดังกล่าวส่งเสริมกิจการใหม่เข้ามาในพื้นที่ 
คือ กิจการเกี่ยวกับนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม ซึ่งอาจก่อให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น ส่งผลให้ประชาชน
ในพ้ืนที่มีรายได้เพ่ิมข้ึน ส่งผลกระทบเชิงบวกด้านรายได้ ในระยะสั้น (1-5 ปี) อาจมีผลกระทบเชิงบวก
ปานกลางเนื่องจากมีจำนวนผู้ลงทุนและผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่ยังไม่มากและการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษฯ ยังไม่สมบูรณ์ ในระยะยาว (6 ปีขึ้นไป) เมื่อมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ  
เต็มศักยภาพจะส่งผลกระทบเชิงบวกระดับมากกับประชาชนในพ้ืนที่ 
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  เกิดผลกระทบเชิงบวกระดับปานกลาง (+2)  

ผลกระทบระยะยาว  (6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงบวกระดับมาก (+3)  
   - การเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ ตามทางเลือก 1 
หรือการส่งเสริมกิจการ 4 กิจการเป้าหมายดังกล่าว ซึงประชาชนในพื้นที่เดิมมีการประกอบอาชีพ
ประมงและเกษตรกรรมเป็นหลัก หากมีการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและนิคมหรือ
เขตอุตสาหกรรมเข้ามาในพื้นที ่ อาจส่งผลให้ประชาชนมีการเปลี ่ยนแปลงอาชีพจากเดิมเพื ่อไป
ประกอบอาชีพทางเลือกใหม่ เช่น พนักงานโรงงาน พนักงานโรงแรม มัคคุเทศค์  ไกด์นำเท่ียว เป็นต้น 
ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี) อาจมีผลกระทบเชิงบวกระดับปานกลาง เนื่องจากการลงทุนของโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื ้นที ่ย ังไม่มากและการจ้างงานยังไม่เร ิ ่มขึ ้น ผลกระทบระยะยาว (6 ปีขึ ้นไป)  
หากมีการพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรมและการท่องเที ่ยวสมบูรณ์แล้วนั ้น จำนวนผู ้ลงทุนและ
ผู้ประกอบการในพื้นที่เพิ่มจำนวนขึ้น อาจมีผลกระทบเชิงบวกระดับมากต่อการเปลี่ยนแปลงรายได้
ของประชาชนในพื้นท่ี 
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  เกิดผลกระทบเชิงบวกระดับปานกลาง (+2)  

ผลกระทบระยะยาว  (6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงบวกระดับมาก (+3)  
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   - การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ 
ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ถนน ระบบไฟฟ้า ระบบประปา เป็นต้น 
ซึ่งจากการลงพื้นที่หลังจากการประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ พบว่า  
ในระยะ 1-5 ปี ได้มีการวางโครงการพัฒนาระบบขนส่ง เส้นทางคมนาคมเลียบชายทะเล เพื่อความ
สะดวกในการเดินทางมากขึ้น ผู้ศึกษาจึงได้ประเมินผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี) ของการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานให้มีผลกระทบเชิงบวกระดับปานกลาง และหากคาดการณ์ตามนโยบายการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษที่วางแผนไว้ ในระยะยาว (6 ปีขึ้นไป) การพัฒนาโครงสร้างพื้นที่ฐานในพื้นที่จะมี
การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากข้ึน จึงเป็นผลกระทบเชิงบวกระดับมากนั้นเอง 
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  เกิดผลกระทบเชิงบวกระดับปานกลาง (+2)  

ผลกระทบระยะยาว  (6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงบวกระดับมาก (+3)  
 

  2) ผลกระทบด้านสังคม  
   - การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชน หลังจากการประกาศพื้นที่
อำเภอคลองใหญ่ เป็นเขตการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแล้วนั้น ในช่วงระยะแรกหลังการประกาศ
ประชาชนมีข้อกังวลใจเรื่องผลกระทบเชิงลบต่อพื้นที่ ทั้งในด้านของการเพิ่มจำนวนประชากรแฝง  
จากภายนอกเข้าในพื้นที่ การใช้และทำลายทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น การเกิดมลพิษต่อร่างกาย  
เนื่องจากผุ่นละอองจากการก่อสร้าง ส่งผลกระทบเชิงลบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่
ให้มีความลำบาก (ผลกระทบในระยะสั้น 1-5 ปี) ในระยะยาว (6 ปีขึ้นไป) เมื่อประชาชนได้เห็น 
การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ที่ชัดเจนมากขึ้นและเข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ในพ้ืนที่จึงมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตตนเองให้เข้ากับการพัฒนา ส่งผลกระทบเชิงบวกระดับน้อย
สำหรับประชาชนบางส่วนที่มีปรับตัว 
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  เกดิผลกระทบเชิงลบระดับน้อย (-1)  

ผลกระทบระยะยาว  (6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงบวกระดับน้อย (+1)
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   - การเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณสุข การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษส่งผล 
ทำให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่มีการวางแผนเตรียมรับมือในการดูแลสุขภาพของประชาชน  
ในพื้นที่และผู้ที ่จะเข้ามาอาศัยในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นทั้งในเรื ่องของการให้บริการคัดกรองสุขภาพ  
ตรวจคัดกรองความเสี่ยงของโรคและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคจากบุคคลต่างถิ่น ส่งผล
กระทบเชิงบวกต่อด้านสาธารณสุข ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี) ได้แก่การจัดแผนเตรียมรับมือกับ 
การเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ และในระยะยาว (6 ปีขึ ้นไป) มีการขยายสถานที่ให้บริการสุขภาพ 
ให้เพียงพอและท่ัวถึงทุกพ้ืนที่ 
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  เกิดผลกระทบเชิงบวกระดับน้อย (+1)  

ผลกระทบระยะยาว(6 ปีขึ้นไป) เกดิผลกระทบเชิงบวกระดับปานกลาง(+2)  
   - การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน หลักจากการประกาศให้พื้นที่
อำเภอคลองใหญ่ เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนิน
โครงการผ่านการประชาสัมพันธ์จากผู้นำหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชน  
ในการเข้ารับฟังแนวทางการดำเนินงานและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในพื้นที่ ดังนั้น ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี) หลักจากการดำเนินการพัฒนาประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ผลกระทบเชิงบวกระดับน้อย ในเรื ่องการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดตั ้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และในระยะยาว (6 ปี ขึ้นไป) เมื่อมีการดำเนินกิจการในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเสร็จ
สมบูรณ์บทบาทของประชาชนในพ้ืนที่จะลดความสำคัญลง เนื่องจากเขตเศรษฐกิจพิเศษจะจัดตั้งเป็น
พื้นที่ภายใต้การปกครองของตนเอง ประชาชนในพื้นที่ไม่มีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นในการ
ดำเนินงานได้ ส่งผลกระทบเชิงลบระดับมาก 
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  เกิดผลกระทบเชิงบวกระดับน้อย (+1) 

ผลกระทบระยะยาว (6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงลบระดับมาก (-3) 
   - การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  ในพื้นที ่ที ่ม ีการ
ดำเนินงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอคลองใหญ่ ตั้งอยู่ระหว่างตำบลไม้รูดและตำบลคลองใหญ่ และ
พื้นที่ที ่เป็นศูนย์กลางของเขตเศรษฐกิจพิเศษตั้งอยู่ในตำบลไม้รูด ดังนั้น การบริหารจัดการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงอยู่ภายใต้อำนาจของเทศบาลตำบลไม้รูด และองค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองใหญ่ ในระยะแรกของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1-5 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ลงพื้นที่ในการกำกับดูแลการก่อสร้างและการปรับปรุงพื้นที่อยู่เสมอ รวมทั้งการจัดการขยะเศษวัสดุ
จากการก่อสร้าง โดยได้ร ับค่าบริการจัดเก็บจากผู ้ประกอบการในพื ้นที ่ จากการสัมภาษณ์
นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลไม้รูด พบว่า ตัวแทนผู้ลงทุนในพ้ืนที่ได้ให้ข้อมูลเรื่องการบริหารจัดการ
พื้นที่เขตเศรษฐกิจว่า ในช่วงเริ่มต้นการดำเนินโครงการระยะสั้น (1-5 ปี) พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ยังอยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักจากการดำเนินการจัดตั้งศูนย์กลางเขต
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เศรษฐกิจพิเศษเสร็จสมบูรณ์จะโอนย้ายการบริหารจัดการอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานเขต
เศรษฐกิจพิเศษโดยตรง  
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  เกิดผลกระทบเชิงบวกระดับน้อย (+1)  

ผลกระทบระยะยาว (6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงบวกระดับน้อย (-1)  
 
  3) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
   - การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน  การดำเนินกิจการ
เป้าหมาย 4 กิจการที่กำหนดไว้อาจมีผลกระทบระยะยาวต่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำผิวดินและ
น้ำใต้ดินได้ เนื ่องจากในพื้นที ่อำเภอคลองใหญ่ใช้น้ำประปาในการสาธารณูปโภคและจากการ
สัมภาษณ์ประชาชนในพื้นที่ พบว่า ในบางพื้นที่ของอำเภอยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำประปาหรือ
ปริมาณน้ำประปาไม่เพียงพอกับปริมาณการใช้ ทำให้ประชาชนในพ้ืนที่ต้องมีการสูบน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน
มาใช้ในการสาธารณูปโภคและทำประปาหมู่บ้าน ดังนั้น หากมีการดำเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่
ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในระยะสั้น (1-5 ปี) อาจส่งผล
กระทบเชิงลบระดับน้อย แต่ในระยะยาว (6 ปีขึ้นไป) อาจส่งผลกระทบเชิงลบระดับปานกลางได้ 
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  เกิดผลกระทบเชิงลบระดับน้อย (-1) 

ผลกระทบระยะยาว  (6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงลบระดับปานกลาง (-2)  
   - การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน กิจการเป้าหมายของ
ทางเลือก 1 มีกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินได้ คือ กิจการนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นข้อกังวลของประชาชนในพื้นที่ เพราะหากมีการจัดตั้งนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
ในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ อาจมีการปล่อยสารเคมีหรือของเสียที่เป็นมลพิษออกมาสู่บริเวณใกล้เคียง
และอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินได้ ทั้งระยะสั้น อาจมีผลกระทบเชิงลบระดับ
น้อย เนื่องจากระยะเวลาการดำเนินกิจการค่อนข้างสั้นทำให้มีผลกระทบสะสมน้อย แต่ในระยะยาว 
(6 ปีขึ้นไป) ปริมาณสารเคมีและมลพิษที่ออกจากระบวนการของนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น 
และอาจส่งผลกระทบเชิงลบระดับมากต่อคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินได้ 
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  เกิดผลกระทบเชิงลบระดับน้อย (-1) 

ผลกระทบระยะยาว  (6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงลบระดับมาก (-3)  
   - การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กิจการนิคมหรืออุตสาหกรรมในทางเลือก 1 
นั้น โดยนโยบายของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ อุตสาหกรรมการบริการโลจิสติกส์ ศูนย์ถ่ายเปลี่ยน
สินค้าและยานพาหนะคลังสินค้าและอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป ซึ่งเป็นกิจการที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบคุณภาพอากาศแต่ไม่ก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งผลต่อความรุนแรง
ของการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในระยะสั ้นอาจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบระดับน้อย  
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และในระยะยาวหากมีการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการและการปลดปล่อยสารพิษมากขึ้นอาจส่งผล
กระทบเชิงลบระดบัปานกลาง 
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  เกิดผลกระทบเชิงลบระดับน้อย (-1) 

ผลกระทบระยะยาว  (6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงลบระดับปานกลาง (-2)  
   - การเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ กิจการอุตสาหกรรมการบริการโลจิสติกส์ 
ศูนย์ถ่ายเปลี่ยนสินค้าและยานพาหนะสินค้าเป็นกิจการเป้าหมายของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทางเลือก 1 ซึ ่งกิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดการปลดปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  
คาร์บอนมอนนอกไซต์ (CO) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซไนโตรเจนนอกไซด์ (NOx)  
หรือกิจกรรมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง การคมนาคมขนส่งที่เพ่ิมมลพิษ
ทางอากาศ ดังนั้น หากมีการดำเนินกิจการดังกล่าวในพ้ืนที่ย่อมส่งผลกระทบเชิงลบทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวหากมีการสะสมเป็นปริมาณอาจทำลายชั้นบรรยากาศได้ 
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  เกิดผลกระทบเชิงลบระดับปานกลาง (-2) 

ผลกระทบระยะยาว  (6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงลบระดับมาก (-3)  
   - การเปลี่ยนแปลงด้านธรณีวิทยา การดำเนินกิจการ 4 กิจการเป้าหมายใน
ทางเลือก 1 เป็นกิจการที่มีการก่อสร้างและขุดเจาะหน้าดินออกบางส่วนเพื่อทำการก่อสร้างอาคาร
และสถานประกอบการ ดังนั้นในระยะยาวอาจเกิดการทำลายทรัพยากรดินและส่งผลกระทบเชิงลบ
ต่อการพังทลายของหน้าดินบริเวณชายฝั ่งและการทรุดตัวของธรณีวิทยาจากการใช้ประโยชน์  
จากน้ำใต้ดินในปริมาณมาก ซึ่งเป็นผลกระทบสะสมหลังการดำเนินกิจการในระยะยาว (6 ปีขึ้นไป) 
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  ไมเ่กิดผลกระทบ  

ผลกระทบระยะยาว  (6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงลบระดับน้อย (-1) 
   - การเปลี ่ยนแปลงด้านทรัพยากรดิน ในการจัดตั ้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
มีการถางเปิดหน้าดินเพื่อทำการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม และคลังสินค้า ดังนั้น  
จึงเกิดการใช้ประโยชน์บริเวณหน้าดินทำให้เกิดความเสื่อมโทรมและเมื่อมีการประกอบกิจการต่าง ๆ 
มีการปล่อยสารเคมีจากกระบวนการผลิตและการขนส่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงลบในการ
ทำลายทรัพยากรดินทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  เกิดผลกระทบเชิงลบระดับน้อย (-1) 

ผลกระทบระยะยาว  (6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงลบระดับปานกลาง (-2)  
   - การเปลี่ยนแปลงด้านระบบนิเวศ กิจการประมงและการขนส่งโลจิสติกส์
ทางน้ำเป็นกิจการเป้าหมายของทางเลือก 1 ซึ ่งเป็นกิจกรรมที ่ม ีความเสี ่ยงต่อการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและเป็นการก่อกวนการเพาะพันธุ ์และขยายพันธุ ์ของสัตว์น้ำได้ 
เนื่องจากเรือประมงและเรือขนส่งไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของกรมเจ้าท่า อีกทั้งในพ้ืนที่มีการก่อสร้าง
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ท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับปริมาณเรือขนส่งสินค้าและเรือท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 
ดังนั้นบริเวณเส้นทางที่เรือใช้สัญจรผ่านจึงเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกรบกวนระบบนิเวศ และ
ส่งผลต่อสัตว์น้ำในบริเวณนั้น ในระยะสั้น การสัญจรของเรือในพื้นที่มีจำนวนไม่มากจึงส่งผลกระทบ
เชิงลบระดับน้อยต่อระบบนิเวศ หากในอนาคตระยะยาว (6 ปีขึ้นไป) มีการขยายอัตราการรองรับ 
เรือขนส่งมากขึ้นจะเกิดผลกระทบเชิงลบระดับปานกลางต่อระบบนิเวศหากกรมเจ้าท่าไม่มีการควบคุม
อย่างใกล้ชิด 
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  เกิดผลกระทบเชิงลบระดับน้อย (-1) 

ผลกระทบระยะยาว  (6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงลบระดับปานกลาง (-2)  
   - การเปลี ่ยนแปลงด้านขยะและสิ ่งปฏิกูล จากการลงพื ้นที ่สำรวจจริง 
ในบริเวณที่ตั้งศูนย์กลางเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอคลองใหญ่ บริเวณเทศบาลตำบลไม้รูด พบว่า 
เป็นพื้นที่กว้างประมาณ 895 ไร่ มีการถ่มดินเพ่ือเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างอาคารทำการ และ
บริเวณใกล้เคียงพื้นที่นั้นเป็นบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลไม้รูดและพื้นที่ใกล้เคียงในเขต
อำเภอคลองใหญ่ จากการสอบถามข้อมูลจากประชาชนใกล้เคียงพ้ืนที่ พบว่า บริเวณท่ีเตรียมก่อสร้าง
ศูนย์กลางฯ นั้น แต่เดิมเคยเป็นพื้นที่บ่อฝังกลบขยะของทางเทศบาลซึ่งเป็นที่ดินของกรมธนารักษ์ 
จากนั้นรัฐบาลได้ทำการเวนคืนที่เพื่อนำมาสร้างเป็นศูนย์กลาง ฯ จึงต้องฝังกลบและถ่มบ่อขยะ
บางส่วนไป ส่งผลให้ปัจจุบันนี้พื้นที่อำเภอคลองใหญ่ขาดที่ทิ้งและฝังกลบขยะก่อให้เกิดปัญหาขยะใน
พื้นที่ ส่งผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนอย่างมาก ซึ่งทางเทศบาลได้มีการจัดหาพื้นที่ใหม่ในการทำ  
บ่อฝังกลบขยะได้แล้ว อยู ่ระหว่างการปรับปรุงพื ้นที ่และก่อสร้างโรงเก็บขยะและจะสามารถ
ดำเนินการได้ในปี 2563 (เป็นผลกระทบเชิงลบระยะสั้น 1- 5 ปี ระหว่างการดำเนินการเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ) และในอนาคตทางเทศบาลคาดการณ์ว่าปริมาณขยะในพื ้นที ่จะเพิ ่มขึ ้น จากการเพ่ิม
ผู ้ประกอบการและเพิ ่มประชากรแฝงในพื้นที ่ ดังนั ้นจึงต้องหามาตรการในการลดการเกิดขยะ  
เข้ามาร่วมด้วย แต่อย่างไรก็ตามในระยะยาวการเปลี่ ยนแปลงขยะมูลฝอยย่อมมีผลกระทบเชิงลบ
ระดับมากเพ่ิมข้ึน   
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  เกิดผลกระทบเชิงลบระดับมาก (-3) 

ผลกระทบระยะยาว  (6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงลบระดับมาก (-3)  
   - การเปลี ่ยนแปลงด้านสุนทรียภาพ พื้นที ่อำเภอคลองใหญ่มีลักษณะ 
ภูมิประเทศที่สวยงามและเป็นเอกรักษ์ คือ หากหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเจอภูเขาเรียงยาวเป็น
แนวสุดสายตา และหากพันหน้าไปทางทิศตะวันตกจะพบกับทะเลและหาดทรายที่ใสสะอาดตา อีกทั้ง
ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ใคร ๆ ต่างอย่างมาเยี่ยมชม คือส่วนที่แคบที่สุดในประเทศไทย วัดระยะทางได้ 
450 เมตร ตั้งอยู่ในเขตตำบลไม้รูด หากมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ ประชาชนมีความ
กังวลเรื่องอาคารสิ่งก่อสร้างจะบดบังทัศนียภาพที่สวยงามของทิวทัศน์ในพื้นที่ และในการพัฒนา 
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ระยะสั้นอาคารยังมีน้อย จึงเกิดผลกระทบเชิงลบระดับน้อย แต่ในอนาคตเมื่อเปิดดำเนินการจะมีการ
ก่อสร้างอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น ส่งผลกระทบต่อสุนทรียภาพอย่างมาก  
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  เกิดผลกระทบเชิงลบระดับน้อย (-1)   

ผลกระทบระยะยาว  (6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงลบระดับปานกลาง (-2) 
 

  การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ตามทางเลือก 2  
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์จากการดำเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ตามทางเลือก 2 (ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของ
จังหวัดบางกิจการ 3 กิจการเป้าหมาย) เนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เป็นพื้นที ่ 3 อำเภอที่อยู ่ติดทะเล หากมีการจัดตั ้งนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรมอาจมีความเสี่ยงต่อการทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้  ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงได้
เสนอทางเลือก 2 ซึ่งได้ยกเลิกกิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมออกจากแผนการดำเนินการของเขต
เศรษฐกิจพิเศษ อำเภอคลองใหญ่ และได้ให้ค่าน้ำหนักความสำคัญแต่ละประเด็นและตัวชี ้วัด  
ดังตารางที่ 4.12  
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ตารางที่ 4.12 ผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (ตามทางเลือก 2) 

ประเด็นและตัวชี้วัด 
ค่าน้ำหนัก

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผลกระทบระยะสัน้ ผลกระทบระยะยาว 
คะแนน คะแนน 

ถ่วง
น้ำหนัก 

คะแนน คะแนน 
ถ่วง

น้ำหนัก 
ด้านเศรษฐกิจ      
1. การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ 0.384 1 0.384 2 0.768 
2. การเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพ 0.149 1 0.149 2 0.298 
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 0.467 2 0.934 3 1.401 

รวม   1.467  2.467 

ด้านสังคม      
4. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชน 0.462 -1 -0.462 1 0.462 
5. การเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณสุข 0.135 1 0.135 2 0.270 
6. การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน 0.176 1 0.176 -1 -0.176 
7. การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
0.227 1 0.227 -1 -0.227 

รวม   0.076  0.329 
ด้านสิ่งแวดล้อม      
8. การใช้ประโยชน์น้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน 0.028 0 0 -1 -0.028 
9. เปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน 0.043 0 0 -1 -0.043 
10. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 0.234 -1 -0.234 -2 -0.468 
11. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ 0.043 -1 -0.043 -2 -0.086 
12. การเปลี่ยนแปลงด้านธรณีวิทยา 0.043 0 0 -1 -0.043 
13. การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรดิน 0.043 0 0 -1 -0.043 
14. การเปลี่ยนแปลงด้านระบบนิเวศ 0.301 -2 -0.602 -3 -0.903 
15. การเปลี่ยนแปลงด้านขยะและสิ่งปฏิกูล 0.218 -2 -0.436 -3 -0.654 
16. การเปลี่ยนแปลงด้านสุนทรียภาพ 0.043 -1 -0.043 -2 -0.043 

รวม   -1.358  -2.311 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 0.333 1.467 
0.185 

2.467 
0.485 ผลกระทบด้านสังคม 0.333 0.076 0.329 

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 0.333 -1.358 -2.311 
รวมผลการประเมินระดับผลกระทบจากทางเลือก 2  0.670 



 

 จากตารางที่ 4.12 ผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ตามทางเลือก 2 หรือการดำเนินการตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดบางกิจการ 3 กิจการเป้าหมาย คือ 1) อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง
และกิจการที่เก่ียวข้อง 2) กิจการโลจิสติกส์ 3) กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว  

เมื ่อผู ้ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบและให้คะแนนและคูณกับค่าน้ำหนักความสำคัญของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า มีค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักผลกระทบระยะสั้นและผลกระทบระยะยาวได้ผลรวมการ
ประเมินระดับผลกระทบ เท่ากับ 0.670 โดยมีรายละเอียดการประเมินในแต่ละประเด็นและตัวชี้วัด
ดังต่อไปนี้ 
  1) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
   - การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอคลองใหญ่
ตามแนวทางเลือก 2 พบว่า กิจการเป้าหมายดังกล่าวเป็นกิจการที่คนในพื้นที่ใช้ประกอบอาชีพและ
สร้างรายได ้อย ู ่แล ้ว หากมีการส ่งเสริมกิจการทั ้ง 3 ด้านให้มีการพัฒนาที ่ท ันสมัยมากขึ้น 
จะส่งผลกระทบเชิงบวกกับประชาชนในพื้นที่ ทำให้มีการพัฒนากิจการและสร้างรายได้ให้ประชาชน
มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้จากช่องทางใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น และการส่งเสริมกิจการ  
โลจิสติกส์จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการค้าและการลงทุนในพื้นที่มากขึ้น เป็นผลสนับสนุนกิจการ
อุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปและกิจการการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ในระยะสั้น (1-5 ปี) อาจมีนักลงทุน
และผู้ประกอบการในพื้นที่จำนวนไม่มากนักและอาจเพิ่มจำนวนมากขึ้นในระยะยาว (6 ปีขึ้นไป) 
ส่งผลกระทบเชิงบวกในการเพ่ิมรายได้ให้ประชาชนในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง   
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  เกิดผลกระทบเชิงบวกระดับน้อย (+1)  

ผลกระทบระยะยาว(6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงบวกระดับปานกลาง(+2)  
   - การเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพ กิจการเป้าหมายในทางเลือก 2 เป็นกิจการ 
ที่มีการดำเนินการในพื้นที่ของประชาชนใช้ในการประกอบอาชีพ ได้แก่ เกษตรกรรม ประมง เป็นต้น 
หากมีการส่งเสริมกิจการโลจิสติกส์และกิจการท่องเที ่ยวเพิ ่มขึ ้น อาจส่งผลกระทบเชิงบวก  
ในการเปลี่ยนแปลงอาชีพของคนในพื้นที่ เนื่องจากในปัจจุบันกิจการเกษตรกรรมและประมงได้
ผลตอบแทนรายได้ค่อนข้างต่ำ และติดปัญหาเรื่องกฎหมายประมงของประเทศที่พึ่งมีผลบังคับใช้  
เมื่อปี 2558 ทำให้ประชาชนในพื้นที่ยกเลิกกิจการประมงและหันมาประกอบอาชีพรับจ้างในกิจการ  
โลจิสติกส์มากขึ้น และเมื่อมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นการลงทุนในกิจการโลจิสติกส์และ 
การท่องเที่ยวอาจเพ่ิมสูงขึ้นทำให้ในระยะยาวประชาชนในพ้ืนที่จะเปลี่ยนอาชีพไปจากเดิมมากข้ึน 
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  เกิดผลกระทบเชิงบวกระดับน้อย (+1)  

ผลกระทบระยะยาว(6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงบวกระดับปานกลาง(+2)  
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   - การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดเป้าหมาย ส่งผลให้อำเภอคลองใหญ่ได้รับ
งบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ โดยเริ่มต้นดำเนินโครงการก่อสร้าง
ถนน 4 เลน เส้นทางเลียบชายหาด ระยะทางจากตัวเมืองจังหวัดตราดถึงช่องผ่านแดนบ้านหาดเล็ก
หมู่บ้านท้ายสุดของประเทศ เพื่อเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งให้สะดวกมากยิ่งขึ ้น และหากมีการ
ส่งเสริมกิจการโลจิสติกส์และการท่องเที่ยวในพื้นที่รัฐบาลย่อมมีนโยบายและโครงการในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการขนส่งและปริมาณนักท่องเที่ยว  
ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบเชิงบวกในระยะสั้นระดับปานกลางและในระยะยาวมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลกระทบเชิงบวกระดับมากในพ้ืนที่ได้ 
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  เกิดผลกระทบเชิงบวกระดับปานกลาง (+2)  

ผลกระทบระยะยาว  (6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงบวกระดับมาก (+3)  
 
  2) ผลกระทบด้านสังคม  
   - การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชน ในช่วงระยะแรก (1-5 ปี) 
ของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอคลองใหญ่ที่มีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้างศูนย์กลาง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า 
ในช่วงของการก่อสร้างถนนมีรถบรรทุกและเครื่องจักรทำงานในพื้นที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองและเสยีงดัง 
ส่งผลกระทบเชิงลบระดับน้อยต่อประชาชน บางครัวเรือนมีการหยุดกิจการและย้ายที่อยู่อาศัย  
ไปยังหมู่บ้านอื่น บางครัวเรือนรับได้กับผลกระทบและให้เหตุผลว่าเพื่อการพัฒนาพื้นที่และในระยะยาว  
(6 ปีขึ้นไป) หลังการพัฒนาเสร็จสิ้นจะมีผลกระทบเชิงบวกต่อคนในพ้ืนที่ด้วย 
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  เกิดผลกระทบเชิงลบระดับน้อย (-1)  

ผลกระทบระยะยาว  (6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงบวกระดับน้อย (+1)  
   - การเปลี ่ยนแปลงด้านสาธารณสุข หน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ 
ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองใหญ่ โรงพยาบาลชุมชนอำเภอคลองใหญ่ ได้เตรียม
ความพร้อมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที ่เสมอมา เนื ่องจากพื้นที ่อำเภอคลองใหญ่  
มีประชาชนหลายสัญชาติอาศัยอยู่ในพื้นที่ จึงมีความเสียต่อการเกิดโรคระบาดและโรคติดต่อข้ามแดนได้ 
ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ลงพ้ืนที่ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนสัญชาติไทยที่มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคยังหมู่บ้านต่าง ๆ โดยความร่วมมือของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน อีกท้ังยังมีการตรวจ
คัดกรองโรคกับชาวกัมพูชาที่จะเดินทางข้ามแดนบริเวณด่านพรมแดนบ้านหาดเล็ก เพื่อตรวจสุขภาพ
พื้นฐานก่อนการเข้ามาพักอาศัยหรือทำงานในพื้นที่ ดังนั้น ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี) หลักการ
ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษประชาชนในพื้นที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องความตระหนักในการ
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ดูแลสุขภาพตนเองเพิ ่มมากขึ ้น ผลกระทบเชิงบวกระดับน้อย และในระยะยาว (6 ปีขึ ้นไป)  
ตามโครงสร้างการจัดตั้งศูนย์กลางเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ จะมีการขยายโรงพยาบาลชุมชนอำเภอ  
คลองใหญ่ให้สามารถรองรับจำนวนผู ้ป่วยมากขึ ้น ส่งผลกระทบเชิงบวกระดับปานกลางทำให้
ประชาชนในพื้นท่ีได้รับความสะดวกในการเข้าถึงการบริการสุขภาพมากข้ึน 
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  เกิดผลกระทบเชิงบวกระดับน้อย (+1)  

ผลกระทบระยะยาว(6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงบวกระดับปานกลาง(+2)  
   - การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ในพื ้นที ่อำเภอคลองใหญ่ที ่เร ิ ่มดำเนินการ ตั ้งแต่ ปี 2558 นั ้น ประชาชนในพื ้นที ่ให้ข้อมูลว่า  
ในช่วงแรกของการจัดตั้งได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มาชี้แจงความเป็นมาและผลประโยชน์ที่พื้นที่ 
จะได้รับจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ให้แก่ประชาชนได้รับทราบ ประชาชนมีส่วนร่วม  
ในการรับฟังและแสดงความคิดเห็นบางกรณีในการดำเนินการ และหลักการเริ่มดำเนินการก่อสร้าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการไม่มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ
อีกทั้งประชาชนยังไม่มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นต่อกิจการต่าง ๆ ที่จะมาลงทุนในพื้นที่ ในระยะยาว
จึงส่งผลกระทบเชิงลบระดับน้อย 
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี) เกิดผลกระทบเชิงบวกระดับน้อย (+1) 

ผลกระทบระยะยาว(6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงลบระดับน้อย (-1) 
   - การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  ในการจัดตั ้งและ 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง จึงมีการวางแผนการบริหารจัดการในพ้ืนที่ไว้เบื้องต้น แต่หลังจาก
การดำเนินการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเสร็จสิ้นแล้ว จะมีการแบ่งส่วนการบริหารจัดการออกจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้ได้รับผลกระทบเชิงลบในการบริหารจัดการกิจการในพื้นที่ 
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  เกิดผลกระทบเชิงบวกระดับน้อย (+1)  

ผลกระทบระยะยาว (6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงลบระดับน้อย (-1)  
  3) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
   - การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน กิจการเป้าหมายในการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามทางเลือก 2 พบว่า มีกิจการที่ใช้ประโยชน์ของทรัพยากรน้ำผิวดินและ
น้ำใต้ดิน คือ เกษตรกรรม ซึ่งเป็นกิจการที่สร้างอาชีพของคนในพื้นที่มาแต่สมัยอดีต ดังนั้น การประกอบ
กิจการเกษตรในระยะสั้น (1-5 ปี) อาจยังไม่เกิดผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรน้ำผิวดิน
และน้ำใต้ดิน เพราะน้ำยังมีเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ แต่ในอนาคตระยะยาว (6 ปีขึ ้นไป)  
หากประชาชนในพื้นที่ไม่ตระหนักถึงประโยชน์ของทรัพยากรและมีการใช้อย่างฟุ่ มเฟือยอาจส่งผล
กระทบเชิงลบให้ขาดแคลนทรัพยากรน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินได้ 
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 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  ไมเ่กิดผลกระทบ  
ผลกระทบระยะยาว  (6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงลบระดับน้อย (-1)  

   - การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน กิจการเป้าหมายในการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามทางเลือก 2 พบว่า มีกิจการที่ใช้ประโยชน์ของทรัพยากรน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน 
คือ เกษตรกรรม ซึ่งเป็นกิจการที่สร้างอาชีพของคนในพ้ืนที่มาแต่สมัยอดีต ดังนั้น การประกอบกิจการ
เกษตรในระยะสั้น (1-5 ปี) อาจยังไม่เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน แต่ในระยะยาว 
(6 ปีขึ ้นไป) หากประชาชนในพื้นที ่ไม่ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรและมีการใช้สารเคมีอาจส่ง 
ผลกระทบเชิงลบระยะยาวต่อทรัพยากรน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินได้ 
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  ไม่เกิดผลกระทบ  

ผลกระทบระยะยาว  (6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงลบระดับน้อย (-1)   
   - การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กิจการเป้าหมายที่มีความเสี่ยงต่อการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก คือกิจการการขนส่งโลจิสติกส์ทั้งทางบกและทางทะเล ซึ่งเป็นตัวกระตุ้น
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ ในระยะสั้น (1-5 ปี) ช่วงเริ่มดำเนินการกิจการขนส่งอาจมี
ยานพาหนะ เช่น รถขนส่งสินค้า เรือขนส่งสินค้า จำนวนไม่มากหนัก จึงส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับน้อย แต่ในอนาคตการเพิ่มปริมาณความต้องการของประเทศ
เพื ่อนบ้านมากขึ ้น การเพิ ่มจำนวนยานพาหนะเพิ่มขึ้นส่งผลต่อการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ในปริมาณสูง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับปานกลางถึงมากได้ 
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  เกิดผลกระทบเชิงลบระดับน้อย (-1)   

ผลกระทบระยะยาว  (6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงลบระดับปานกลาง (-2)   
   - การเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ การเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์จากเครื่องยนต์
ขนส่งพาณิชย ์เป ็นปัจจ ัยสำคัญต่อการเปลี ่ยนแปลงคุณภาพอากาศ เพราะก่อให ้เก ิด ก ๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) คาร์บอนมอนนอกไซต์ (CO) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และ 
ก๊าซไนโตรเจนนอกไซด์ (NOx) ซึ่งเป็นตัวทำลายชั้นบรรยากาศทำให้คุณภาพอากาศในพื้นที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไป กิจการเป้าหมายการขนส่งและโลจิสติกส์เป็นกิจการที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพอากาศ เนื ่องจากการขนส่งทั ้งทางรถยนต์และเรือที ่บรรทุกของในปริมาณมากทำให้
เครื่องยนต์ทำงานหนัก ดังนั้นในระยะสั้น ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศอาจยังน้อย แต่เมื่อมีการเพ่ิม
การพัฒนา เพิ่มขีดความต้องการ เพิ่มปริมาณพาหนะขนส่ง ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบสะสมเชิงลบ
ระดับปานกลางต่อชั้นบรรยากาศในพ้ืนที่ได้ 
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  เกิดผลกระทบเชิงลบระดับน้อย (-1)   

ผลกระทบระยะยาว  (6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงลบระดับปานกลาง (-2)   
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   - การเปลี ่ยนแปลงด้านธรณีวิทยา การประกอบกิจการการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เป็นการก่อสร้างอาคารและโรงงานเพื่อประกอบกิจการ หากการก่อสรา้ง
อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงธรณีวิทยาในพื้นที่ หรือหากมีการ
ก่อสร้างที่ไม่เหมาะสมลักษณะโครงสร้างของอาคารมีความสูง มีจำนวนอาคารหนาแน่น อาจส่งผล
กระทบเชิงลบทำให้เกิดการทรุดตัวของดินได้ ซึ่งเป็นผลกระทบระยะยาว (6 ปีขึ้นไป) ภายหลังการ
พัฒนาที่เต็มศักยภาพของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  ไม่เกิดผลกระทบ  

ผลกระทบระยะยาว  (6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงลบระดับน้อย (-1)   
   - การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรดิน การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรและการ
ก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยเป็นการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรดินในพื้นที่ ซึ่งบริเวณที่มี
การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรดินมาก ย่อมก่อให้เกิดการเสื่อมโทรมของดินในบริเวณนั้น ดังนั้น 
เกษตรกรในพื้นที่ควรปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกเพื่อเป็นการดูแลดินในบริเวณนั้นให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้ยาวนานขึ้น การเปลี ่ยนแปลงด้านทรัพยากรดินจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทางเลือก 2 จึงส่งผลกระทบเชิงลบระดับน้อยต่อทรัพยากรดินในระยะยาว (6 ปีขึ้นไป) 
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  ไม่เกิดผลกระทบ  

ผลกระทบระยะยาว  (6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงลบระดับน้อย (-1)   
   - การเปลี ่ยนแปลงด้านระบบนิเวศ กิจการการขนส่งทางน้ำและการ
ท่องเที่ยวทางน้ำส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศในพื้นที่ หากกิจการการ
ท่องเที ่ยวและขนส่งในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ร ับความนิยมจากผู ้ประกอบการและ
นักท่องเที่ยวจะส่งผลกระทบเชิงลบระยะสั้นและระยะยาวต่อระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งได้ 
ในช่วงเริ่มต้นดำเนินกิจการ จำนวนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการมีจำนวนไม่มากนักการทำลาย
ระบบนิเวศยังอยู ่ในระดับน้อย แต่เมื ่อเริ ่มมีการประกอบกิจการจำนวนมากผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศก็จะเพ่ิมสูงขึ้นตามจำนวน 
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  เกิดผลกระทบเชิงลบระดับปานกลาง (-2)   

ผลกระทบระยะยาว  (6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงลบระดับมาก (-3)   
   - การเปลี่ยนแปลงด้านขยะและสิ่งปฏิกูล การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่
อำเภอคลองใหญ่ มีการเวนคืนที่ดินจากกรมธนารักษ์เพ่ือใช้ประโยชน์ ซึ่งพ้ืนที่เดิมเป็นบ่อฝังกลบขยะของ
ชุมชน จึงส่งผลกระทบเชิงลบต่อการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ ในระยะสั้นจำนวน
ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวไม่มาก การสร้างจิตสำนึกและการช่วยกันลดปริมาณขยะเป็นแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาปริมาณขยะในพื้นที่ได้ แต่ในอนาคตประชาชนในพื้นที่มีความกังวลเรื่องผู้เดินทางเข้า
มายังพ้ืนที่มากขึ้นส่งผลให้เกิดปริมาณขยะเพ่ิมมากข้ึนด้วย 
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 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  เกิดผลกระทบเชิงลบระดับปานกลาง (-2)   
ผลกระทบระยะยาว  (6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงลบระดับมาก (-3)   

   - การเปลี่ยนแปลงด้านสุนทรียภาพ กิจการเป้าหมายด้านการขนส่งโลจิสติกส์
และการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีการใช้เรือสัญจรในทะเลชายฝั่ง ซึ่งเป็นทัศนียภาพที่สวยงามในพื้นที่  
หากมีปริมาณเรือขนส่งและเรือท่องเที ่ยวมากเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อการเปลี ่ยนแปลงด้าน
สุนทรียภาพทางทะเลชายฝั่งในพ้ืนที่ได้  
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  เกิดผลกระทบเชิงลบระดับน้อย (-1)   

ผลกระทบระยะยาว  (6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงลบระดับปานกลาง (-2) 
 

 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ตามทางเลือก 3  
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์จากการดำเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ตามทางเลือก 3 (ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
จังหวัดบางกิจการ 2 กิจการเป้าหมาย)นั้น กิจการเป้าหมาย 2 กิจการในการดำเนินงานนี้ เป็นกิจการ
ที่ประชาชนในพ้ืนที่มีความคุ้นเคยและประกอบอาชีพอยู่แต่เดิม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด ดังนั้นผู้ศึกษาจึงขอเสนอทางเลือก 3 เพ่ือประกอบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
และให้ค่าน้ำหนักความสำคัญแต่ละประเด็นและตัวชี้วัด ดังตารางที่ 4.13   
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ตารางที่ 4.13 ผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (ตามทางเลือก 3) 

ประเด็นและตัวชี้วัด 
ค่าน้ำหนัก

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผลกระทบระยะสัน้ ผลกระทบระยะยาว 
คะแนน คะแนน 

ถ่วง
น้ำหนัก 

คะแนน คะแนน 
ถ่วง

น้ำหนัก 
ด้านเศรษฐกิจ      
1. การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ 0.384 0 0 -1 -0.384 
2. การเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพ 0.149 0 0 -1 -0.149 
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 0.467 2 0.934 1 0.467 

รวม   0.934  -0.066 

ด้านสังคม      
4. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชน 0.462 0 0 -1 -0.462 
5. การเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณสุข 0.135 1 0.135 1 0.135 
6. การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน 0.176 1 0.176 -1 -0.176 
7. การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
0.227 1 0.227 -1 -0.227 

รวม   0.538  0.730 
ด้านสิ่งแวดล้อม      
8. การใช้ประโยชน์น้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน 0.028 0 0 0 0 
9. เปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน 0.043 0 0 -1 -0.043 
10. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 0.234 0 0 -1 -0.234 
11. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ 0.043 0 0 -1 -0.043 
12. การเปลี่ยนแปลงด้านธรณีวิทยา 0.043 0 0 -1 -0.043 
13. การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรดิน 0.043 0 0 -1 -0.043 
14. การเปลี่ยนแปลงด้านระบบนิเวศ 0.301 -1 -0.301 -3 -0.903 
15. การเปลี่ยนแปลงด้านขยะและสิ่งปฏิกูล 0.218 -2 -0.436 -1 -0.218 
16. การเปลี่ยนแปลงด้านสุนทรียภาพ 0.043 0 0 -1 -0.043 

รวม   -0.737  -1.570 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 0.333 0.934 
0.735 

-0.066 
-0.906 ผลกระทบด้านสังคม 0.333 0.538 0.730 

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 0.333 -0.737 -1.570 
รวมผลการประเมินระดับผลกระทบจากทางเลือก 3  -0.171 
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จากตารางที่ 4.13 ผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ตามทางเลือก 3 หรือการดำเนินการตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดบางกิจการ 2 กิจการเป้าหมาย คือ 1) อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง
และกิจการที่เก่ียวข้อง 2) กิจการโลจิสติกส์  

เมื ่อผู ้ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบและให้คะแนนและคูณกับค่าน้ำหนักความสำคัญของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า มีค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักผลกระทบระยะสั้นและผลกระทบระยะยาวได้ผลรวมการ
ประเมินระดับผลกระทบ เท่ากับ -0.171 โดยมีรายละเอียดการประเมินในแต่ละประเด็นและตัวชี้วัด
ดังต่อไปนี้ 
  1) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
   - การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ กิจการตามทางเลือก 3 ประกอบด้วยกิจการ
เป้าหมาย 2 กิจการ คือ อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการโลจิสติกส์ ซึ ่งเป็นกิจการที่
ประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพเพื่อหารายได้อยู่แต่เดิมในปัจจุบันกำลังประสบกับปัญหาสินค้า
เกษตรตกต่ำและเรือประมงไม่สามารถออกจับปลานอกน่านน้ำไทยได้ ส่งผลให้รายได้ของประชาชน
คงที ่ไม่มีผลกระทบในระยะสั ้น (1-5 ปี) ในระยะยาว (6 ปีขึ ้นไป) หากไม่มีการส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรรมและแก้ไขปัญหาประมงจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนในพื้นที่ระดับน้อย 
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  ไมเ่กิดผลกระทบ  

ผลกระทบระยะยาว (6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงลบระดับน้อย (-1)  
   - การเปลี ่ยนแปลงด้านอาชีพ กิจการตามทางเลือก 3 เป็นกิจการที ่มีการ
ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ของประชาชนอยู่แล้ว ได้แก่ การเกษตร เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ประมงพื้นบ้านชายฝั่ง 
เป็นต้น จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ พบว่า หลักจากปี พ.ศ. 2558 ที่มีการประกาศ
กฎหมายประมงใหม่ ในการออกข้อบังคับเรื ่องระยะทางในการออกจับปลาในทะเลและกฎหมาย
แรงงานต่างด้าวของเรือประมงที่มีข้ันตอนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูงขึ้น อีกท้ังแรงงานต่างด้าว
ที่สมัครเข้าทำงานในเรือประมงมีการเจ็บป่วยและย้ายกลับไปประกอบอาชีพในประเทศของตนเอง
มากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการทำประมง ผู้ประกอบการประมงบางราย 
จึงแก้ปัญหาด้วยการโอนย้ายสัญชาติไทยไปถือสัญชาติกัมพูชาเพื่อให้ได้ประกอบการประมงในพื้นที่
ประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้น ในระยะยาว (6 ปีขึ้นไป) หากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษไม่มีการแก้ไข
ปัญหาเรื่องราคาสินค้าเกษตรและกฎหมายประมงในพื้นที่จะส่งผลกระทบเชิงลบระดับน้อยกับ
ประชาชนในพื้นท่ีได้ 
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  ไมเ่กิดผลกระทบ  

ผลกระทบระยะยาว (6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงลบระดับน้อย (-1)  
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   - การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จากการพัฒนาประเทศเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนทำให้ในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานมากขึ้น และจังหวัดตราดก็มี
ส่วนในการรับงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เช่นกัน ได้แก่ การพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม การพัฒนาระบบไฟฟ้าส่องสว่าง การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ประปาหมู่บ้าน เป็นต้น 
ดังนั้นในช่วงระยะเวลา 1-5 ปี อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดจึงเป็นพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาระบบ
โครงสร้างคมนาคมขนส่งให้สะดวกยิ่งขึ้น แต่ในระยะยาว (6 ปีขึ้นไป) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
น่าจะมีการชะลอตัวลงเนื่องจากกิจการในทางเลือก 3 เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการขนส่งและการผลิต 
ซึ่งได้รับการพัฒนาในช่วงระยะแรกของโครงการไปแล้ว จึงมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐาน 
ในพ้ืนที่ไม่มากนัก   
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  เกิดผลกระทบเชิงบวกระดับปานกลาง (+2) 

ผลกระทบระยะยาว (6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงบวกระดับน้อย (+1) 
 
  2) ผลกระทบด้านสังคม  
   - การเปลี ่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชน การประเมินผลกระทบ 
จากทางเลือก 3 ด้านการเปลี ่ยนแปลงคุณภาพชีว ิตของประชาชน หากมีการดำเนินกิจการ 
ด้านการเกษตร ประมงและการขนส่ง ในระยะแรก (1-5 ปี) ไม่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของ
ประชาชน แต่ในระยะยาว (6 ปีขึ้นไป) ประชาชนอาจขาดรายได้จากอาชีพเดิมและไม่มีอาชีพใหม่ ๆ 
เข้ามาส่งเสริมในพ้ืนที่ ส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีลำบากมากขึ้น 
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  ไมเ่กิดผลกระทบ  

ผลกระทบระยะยาว  (6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงลบระดับน้อย (-1)  
   - การเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณสุข การดูแลสุขภาพของประชาชนภายใต้
การบริหารจัดการของหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ 
พบว่า หน่วยงานสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุขในพ้ืนที่ให้การดูแลสุขภาพของประชาชนเป็น
อย่างดีเสมอมา มีการตรวจสุขภาพ คัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและควบคุมการระบาดของ
โรคติดต่อ ทำให้ประชาชนไม่มีความวิตกกังวลใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณสุขหลังการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อาจมีผลกระทบเชิงบวกต่องบประมาณที่จะสนับสนุนในการพัฒนาสถานที่
และบุคลากรสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนด้วย 
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  เกิดผลกระทบเชิงบวกระดับน้อย (+1) 

ผลกระทบระยะยาว (6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงบวกระดับน้อย (+1) 
   - การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอ
คลองใหญ่ ถูกประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบในช่วงปลายปี พ.ศ. 2558 จากการสัมภาษณ์ 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
พบว่าประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านทางผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และหน่วยงานท้องถิ่น 
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดของวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ ประชาชนจึงอยากให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่เพ่ือให้ข้อมูลแก่ประชาชน แต่ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าชี้แจงข้อมูล
ที่ชัดเจนให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ ส่งผลให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลและมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษน้อยมาก  
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  เกิดผลกระทบเชิงบวกระดับน้อย (+1) 

ผลกระทบระยะยาว (6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงลบระดับน้อย (-1) 
   - การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เบื้องต้นหลังจากการ
ประกาศพื้นที่อำเภอคลองใหญ่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประชุมหารือ
และวางแผนงานเพื ่อตอบสนองกับนโยบายของเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างทันกาล โดยระยะการ
วางแผนงานอยู่ในช่วง 5 ปี ตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด การดำเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษในช่วง 
1-3 ปีหลังจากการประกาศจัดตั้ง มีการชะลอการก่อสร้าง จึงทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
ผลกระทบเชิงลบในการจัดสรรงบประมาณสำรองไว้ในส่วนนี้ 
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  เกิดผลกระทบเชิงบวกระดับน้อย (+1) 

ผลกระทบระยะยาว (6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงลบระดับน้อย (-1) 
 
  3) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
   - การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน  เนื ่องจากกิจการ
เป้าหมายในทางเลือก 3 เป็นกิจการที่มีการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินน้อยมาก 
เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ใช้น้ำตามฤดูกาลจึงไม่ส่งผลกระทบทั้งระยะสั้น (1-5 ปี) และผลกระทบ
ระยะยาว (6 ปีขึ้นไป) ต่อปริมาณน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน 
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  ไมเ่กดิผลกระทบ  

ผลกระทบระยะยาว (6 ปีขึ้นไป) ไมเ่กิดผลกระทบ 
   - การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน กิจการที่ประชาชนในพื้นที่
อำเภอคลองใหญ่ ประกอบอาชีพได้แก่ การทำนาทำไร่ สวนผลไม้ ปลูกพืชผัก และเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น  
ซึ ่งในระยะสั ้น (1-5 ปี) กิจการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินได้  
แต่ในช่วงระยะยาว (6 ปีขึ้นไป) กิจการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำผิวดิน
และน้ำใต้ดินในระยะยาวได้น้อย 
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  ไมเ่กิดผลกระทบ  

ผลกระทบระยะยาว (6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงลบระดับน้อย (-1)  
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   - การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากการลงพื้นที่จริง พบว่า ประชาชน 
ในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่มีพื้นที่การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ตลอดจนที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่จำกัดและ  
มีขอบเขตที่ชัดเจน เนื่องจากบริเวณภูเขาเป็นพื้นที่การดูแลของกรมป่าไม้และทหารรักษาดินแดน 
ดังนั้นจึงไม่มีการถางป่า เผาไหม้ เพื่อทำไร่เลื่อนลอย จึงไม่ส่งผลกระทบระยะสั้นต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศได้ แต่ในระยะยาวอาจเกิดการสะสมของมลพิษจากการคมนาคมขนส่งและการเผาไหม้
ขยะมูลฝอยครัวเรือนอาจส่งผลกระทบเชิงลบในระยะยาว (6 ปีขึ้นไป ) ได้ 
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  ไมเ่กิดผลกระทบ  

ผลกระทบระยะยาว (6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงลบระดับน้อย (-1)  
   - การเปลี ่ยนแปลงคุณภาพอากาศ ในพื ้นที ่อำเภอคลองใหญ่ กิจกรรมที่
ก่อให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์และเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) คาร์บอนมอนนอกไซต์ (CO)  
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซไนโตรเจนนอกไซด์ (NOx) ในพื้นที่มีน้อยมาก อาจได้แก่ 
กิจการขนส่งทางบกและทางน้ำ การเผาไหม้ศัตรูพืช เป็นต้น ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพอากาศในระยะสั้น (1-5 ปี) แต่อาจส่งผลกระทบเชิงลบในระยะยาว (6 ปีขึ้นไป) ได้  
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  ไมเ่กิดผลกระทบ  

ผลกระทบระยะยาว (6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงลบระดับน้อย (-1)  
   - การเปลี ่ยนแปลงด้านธรณีวิทยา กิจการเป้าหมายตามทางเลือก 3  
เป็นกิจการที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านธรณีวิทยาน้อยมาก เนื่องจากมีการประกอบกิจการ
บริเวณผิวดินที่ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างชั้นลึกลงไปของดิน ทำให้ไม่เสี่ยงต่อการพังทลายของหน้า
ดินและการเคลื่อนตัวของผิวเปลือกโลก ซึ่งในระยะยาวอาจมีผลกระทบเรื่องการทรุดตัวของหน้าดินได้ 
เนื่องจากกิจกรรมการเกษตร แต่ถือเป็นผลกระทบระดับน้อย  
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  ไมเ่กิดผลกระทบ  

ผลกระทบระยะยาว (6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงลบระดับน้อย (-1) 
   - การเปลี ่ยนแปลงด้านทรัพยากรดิน  การประกอบกิจการการเกษตร  
การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ของชาวบ้าน เป็นการเลี้ยงแบบวิถีชนบทปราศจากการใช้สารเคมี
หรือมีการใช้สารเคมีในปริมาณน้อย ดังนั้น ในระยะสั้นจึงไม่เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรดินในพื้นที่ 
แต่ในระยะยาวอาจเกิดการสะสมและมีผลกระทบเชิงลบระดับน้อยต่อทรัพยากรดินได้ 
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  ไมเ่กิดผลกระทบ  

ผลกระทบระยะยาว (6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงลบระดับน้อย (-1)  
   - การเปลี่ยนแปลงด้านระบบนิเวศ กิจการโลจิสติกส์และการขนส่งทางน้ำ
เป็นกิจการที่ประชาชนในพื้นที่ให้ความกังวลต่อผลกระทบในการทำลายระบบนิเวศทางทะเลในพื้นที่ 
เนื่องจากปัจจุบันชาวประมงในพ้ืนที่ใช้เรือประมงขนาดเล็กในการออกหาปลาและหาปลานอกช่วงฤดู
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วางไข่ มีการให้ความสำคัญกับระบบนิเวศอย่างมาก จึงส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน้อย (ระยะสั้น)  
ในระยะยาว (6 ปีขึ้นไป) มีการเปิดน่านน้ำเพื่อทำการคมนาคมขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจะมีเรือ
ขนาดใหญ่วิ่งผ่านน่านน้ำอำเภอคลองใหญ่ ส่งผลกระทบเชิงลบต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมาก  
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  เกิดผลกระทบเชิงลบระดับน้อย (-1)  

ผลกระทบระยะยาว (6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงลบระดับมาก (-3)  
   - การเปลี่ยนแปลงด้านขยะและสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมักเกิด
จากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ทั้งในเรื่องการดำรงชีวิตประจำวัน การบริโภคอาหาร การท่องเที่ยว 
การค้าขาย เป็นต้น ทั้งนี้ในกิจการทางเลือก 3 เป็นกิจการที่ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยประเภทขยะอินทรีย์ 
ที่ย่อยสลายง่าย ดังนั้น ผลกระทบระยะสั้นจากการพพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในครั้งนี้ คือการจัดสรรหา 
ที่ฝังกลบขยะใหม่ของพื ้นที ่ และจัดการกับขยะมูลฝอยให้หมดสิ ้น ไป ในระยะสั ้น (1-5 ปี) จึงมี
ผลกระทบเชิงลบระดับปานกลาง ในระยะยาว ขยะอินทรีย์ที่เกิดจากกิจกรรมการเกษตรที่สามารถ
ย่อยสลายได้ด้วยตนเองจะส่งผลกระทบน้อยต่อสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ในระยะยาว (6 ปีขึ้นไป) 
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  เกิดผลกระทบเชิงลบระดับปานกลาง (-2)  

ผลกระทบระยะยาว (6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงลบระดับน้อย (-1)  
   - การเปลี่ยนแปลงด้านสุนทรียภาพ การขนส่งทางน้ำและกิจการโลจิสติกส์ 
อาจเป็นกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสุนทรียภาพของท้องทะเลในพื้นที่ได้ ซึ่งใน
ระยะแรกของการเริ่มดำเนินการ 1-5 ปี จำนวนเรือพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากอาจไม่ส่งผลกระทบต่อ
ทัศนียภาพ แต่เมื่อมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเต็มศักยภาพ จำนวนเรือพาณิชย์เพิ่มปริมาณขึ้น
อาจส่งผลต่อทัศนียภาพความสวยงามของท้องทะเลตราดได้ 
 ผลการประเมิน : ผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี)  ไมเ่กิดผลกระทบ 

ผลกระทบระยะยาว (6 ปีขึ้นไป) เกิดผลกระทบเชิงลบระดับน้อย (-1)  
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4.6 แนวทางการส่งเสริมและบรรเทาผลกระทบจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 

 การศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดในครั้งนี้ ได้ผ่านการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และการลงสำรวจ
พ้ืนที่จริงอีกทั้งการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว ซึ่งผู้ให้ข้อมูล
สำคัญได้ให้ความคิดเห็นและข้อกังวลใจต่อการพัฒนาในประเด็นและตัวชี้วัดแต่ละด้านดังข้อมูลที่
แสดงในหัวข้อ 4.4 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงได้หาแนวทางในการส่งเสริมผลกระทบเชิงบวกและบรรเทา
ผลกระทบเชิงลบต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยแบ่งออกเป็นด้าน ๆ ดังต่อไปนี้ 

   แนวทางส่งเสริมและบรรเทาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ 
  1) ด้านรายได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมช่องทาง
การเพิ่มอาชีพและการสร้างงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยการจัดอบรมอาชีพที่เหมาะสมกับพื้นที่  
ในหลายอาชีพเพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือกและมองหาความเหมาะสมที่ตนเองจะสร้างรายได้ 
ให้ครัวเร ือน และหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้องควรมีข้อมูลผู ้ประกอบการ กิจการที ่ลงทุนในพื ้นที่  
เพ่ือตรวจสอบการสร้างรายได้เม็ดเงินไม่ให้ตกแก่ผู้ประกอบการรายใหญ่ ๆ ที่ทำการผูกขาดตลาดและ
กดราคาสินค้าของประชาชน ควรมีการเปิดตลาดเสรีเพื ่อให้ประชาชนได้มีโอกาสสร้างรายได้  
จากตนเองโดยตรงและส่งเสริมการสร้างรายได้ระหว่างประเทศแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรกรรม ประมง 
ของประชาชนได้โดยตรง 
  2) ด้านอาชีพ หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องควรเตรียมความพร้อมเรื ่องการให้ความรู้
ช่องทางการสร้างอาชีพจากเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่ และให้ความรู้เรื่องการสร้างอาชีพ
แก่ประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อประชาชนได้หาข้อมูลอาชีพเพิ่มเติมและ
เตรียมความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ ในการลงทุนประกอบอาชีพในพื้นที่ได้ทันและ 
ก่อนการลงทุนของนายทุนผู้ประกอบการใหญ่ และควรมีกองทุนสนับสนุนการสร้างอาชีพใหม่ เพ่ือให้
คำปรึกษาแก่ประชาชนเรื่องการสร้างอาชีพ และสนับสนุนเงินลงทุนสำหรับผู้ที่สนใจประกอบการ 
พร้อมทั้งดูแลกิจการให้คำปรึกษาด้านการประกอบการอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่
ในพ้ืนที ่
  3) ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเตรียมความพร้อม
ของการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่พื้นที่ยังขาดความพร้อม เพื่อการจัดสรรงบประมาณให้การพัฒนา  
ให้ครอบคลุมทุกด้าน และมีการวางแผนการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับ
กิจการการพัฒนาในพื้นที่และการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ ไม่ใช่การพัฒนาโครงสร้าง
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พื้นฐานที่สนับสนุนเพียงกิจการผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้น เพื่อให้เกิดความเท่าเทีย มของการ
พัฒนาและได้รับประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่ อีกท้ังควรมีการวางแผนการลดผลกระทบของมลพิษ
ที่เกิดจากการก่อสร้างเช่น ฝุ่นละออง เสียง และการขนส่ง ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ 
และมีการแจ้งข้อมูลและการปฏิบัติตนแก่ประชาชนที่จะปฏิบัติตนระหว่างการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในพื้นท่ี เพ่ือให้ประชาชนไม่เกิดผลกระทบจากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  

 แนวทางส่งเสริมและบรรเทาผลกระทบทางด้านสังคม 
  1) ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องควรเตรียมความพร้อม 
ในด้านการสร้างความสุขให้คนในพ้ืนที่เป็นหลัก มุ่งเน้นการสร้างผลประโยชน์ให้ประชาชนในพ้ืนที่มิใช่
เพียงสร้างผลประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใหญ่ ๆ แต่คนในพื้นที่ประสบความยากจนและ 
เป็นหนี้สิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการสำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเตรียมการ
พัฒนาให้สอดคล้องความต้องการของประชาชนภายใต้นโยบายของเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำในชุมชน และมีการสนับสนุนการสร้างบริการต่าง ๆที่ยังขาดแคลนในพื้นที่ เช่น สถาน
บริการสุขภาพ สถานศึกษา ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ เป็นต้น อีกท้ังควรใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในการใช้
ชีวิตของประชาชน การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทั้งจากการจราจรทางบกและจราจรทางน้ำ ตลอดจน
การป้องกันปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพ้ืนที่ชายแดน 
  2) ด้านสาธารณสุข หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องควรเตรียมความพร้อมด้านการบริการ
สาธารณสุขให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ อีกทั้งการเพิ่มศักยภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและครอบ คลุม 
ทุกโรคหรือสามารถส่งต่อการรักษาไปยังสถานบริการที่มีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อการรักษาพยาบาล
ประชาชนในพื้นที่อย่างทันทางที และควรเตรียมการรับมือกับจำนวนผู้ป่วยจากผู ้อพยพย้ายถิ่น 
ประชากรแฝง และแรงงานต่างชาติ ที่เพ่ิมจำนวนขึ้นจากการขยายเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยการจัดสรร
การบริการสุขภาพไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่ และควรมีการตรวจสุขภาพแรงงานก่อนอพยพ  
สู่พื้นที่เพ่ือป้องกันโรคติดต่อจากประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นการตัดวงจรการแพร่เชื้อโรคได้ 
  3) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเตรียม
ความพร้อมในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ประชาชนได้รับทราบ
อย่างชัดเจนและต่อเนื ่อง ประชาชนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นต่อกิจการต่าง ๆที่จะลงทุน
ประกอบการในพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นผู้อาศัยเดิมในพ้ืนที่ ควรมีการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในพ้ืนที่ก่อนการตัดสินใจดำเนินกิจการต่าง ๆ ในพื้นที่ และหากเกิดผลกระทบจากการ
ประกอบการประชาชนสามารถรายงานผลกระทบต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบได้โดยตรง เพื ่อลด
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในพื้นท่ี  
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  4) ด้านการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ควรเตรียมความพร้อมด้านนโยบายและแผนงานที่ครอบคลุมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจในพ้ืนที่ และการ
จัดสรรงบประมาณการพัฒนาอย่างทั่วถึง มีการติดตามการดำเนินงานของโครงการอย่างใกล้ชิด  
และรายงานความก้าวหน้าของโครงการให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบเป็นระยะ ๆ มีช่องทางการ
ตอบโต้ระหว่างผู้ประกอบการและประชาชนในการรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาและมีสิทธิ
ร้องเรียนปัญหาที่พบจากการพัฒนาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
  

 แนวทางส่งเสริมและบรรเทาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 
  1) ด้านทรัพยากรน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเตรียมความพร้อม
เรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของผู้ประกอบการในพื้นที่ ควรมีการยื่นคำร้องขอใช้ทรัพยากรก่อน
การเริ่มกิจการเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนการใช้ทรัพยากรก่อนการเริ่มดำเนินการ อีกทั้ง
การใช้ทรัพยากรน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ควรคำนึงถึงการใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่
มากกว่าการใช้ประโยชน์เพื่อผู้ประกอบการนอกพ้ืนที่ 
  2) ด้านคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเตรียมความพร้อม
ในด้านเครื่องมือสำหรับการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินก่อนการพัฒนา และมีการ เก็บ
ตัวอย่างน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในบริเวณที่มีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษก่อนการดำเนินการ  
เพ่ือตรวจวัดคุณภาพและติดตามผลกระทบจากการประกอบการของกิจการในพ้ืนที่  
  3) ด้านสภาพภูมิอากาศ หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องควรเตรียมความพร้อมในการ 
ให้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่  
โดยเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก ให้ประชาชนในพื้นที่สามารถรับมือต่อ
ความรุนแรงของการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและไม่ส่งผลกระทบต่อกิจการของประชาชน  
โดยหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องควรแจ้งข้อมูลสถานการณ์สภาพภูมิอากาศปัจจุบันให้ประชาชนได้รับทราบ 
อย่างต่อเนื่องและมีการเตือนภัยเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินให้ประชาชนสามารถรับมือกับภัยพิบัติต่าง ๆ ได้ 
เพ่ือลดผลกระทบความสูญเสียจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ 
  4) ด้านคุณภาพอากาศ หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องควรเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล 
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ กิจการที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่ กิจการอันตราย  
ที่ควรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ควรมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการเสี่ยงอย่างทั่วถึง
และให้ความรู้สร้างความเข้าใจ ความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการหลีกเลี่ยงการประกอบกิจการ  
ที่ปลดปล่อยก๊าซมลพิษที ่เป็นต้นเหตุของการทำลายคุณภาพอากาศในพื้นที ่ อีกทั ้งหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการที่ชัดเจนในการดำเนินการกับสถานประกอบการที่ตรวจพบการทำลาย
คุณภาพอากาศและหยุดกิจการที่มีผลกระทบได้ทันกาล 



144 

  5) ด้านธรณีวิทยา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลพื้นที่เสี่ยง
ต่อการเกิดผลกระทบด้านธรณีวิทยาในพื้นที่ เพื่อการป้องกันความเสี่ยงของประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่และป้องกันการก่อสร้างกิจการที่อาจเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านธรณีวิทยาใน
พ้ืนที่ มีการตรวจสอบกิจการที่ส่งผลกระทบต่อการทรุดตัวของหน้าดิน การพังทลายของชั้นหินและดิน
ในพ้ืนที ่
  6) ด้านทรัพยากรดิน หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องควรเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล
ทรัพยากรดินในพื้นที่ ตำแหน่งที่มีความเสี่ยงและความอ่อนไหวต่อการถูกทำลาย และข้อมูลกิจการ
ของผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อทราบข้อมูลเบื้องต้นในการผลิตและการใช้สารเคมีที่ก่อให้เกิดความ
เสื่อมโทรมของดินในพื้นที่ และการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรดินของผู้ ประกอบการ
ไม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์ของดินมากเกินไปซึ่งอาจก่อให้เกิดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน 
  7) ด้านระบบนิเวศ หน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้องควรเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล  
การสำรวจแหล่งทรัพยากรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ สัตว์บก และ
ทรัพยากรที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ซึ่งหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลด้านทรัพยากรระบบนิเวศของ
พื้นที่ตนเองจะสามารถคัดกรองกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการทำลายระบบนิเวศและจำกัดบริเวณการ
ประกอบกิจการในพื้นที ่ที ่สามารถประกอบกิจการได้เท่านั ้น เพื ่อลดความเสี ่ยงต่อการทำลาย  
ระบบนิเวศท่ีอดุมสมบูรณ์ และมีมาตรการในการฟ้ืนฟูระบบนิเวศในพื้นที่ 
  8) ด้านขยะและสิ่งปฏิกูล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเตรียมความพร้อมในการจัดการ
ปริมาณขยะมูลฝอยสะสมในพ้ืนที่ที่มาจากการขาดแหล่งจัดเก็บและควรเร่งกำจัดให้หมดไป อีกท้ังควร
ให้ความรู ้และรณรงค์การลดการใช้ขยะและสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ ่งแวดล้อมให้ประชาชนและ
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดใหม่ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด และควรมีการส่งเสริม
การรีไซเคิลวัสดุเหลือใช้นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งเพ่ือสร้างอาชีพและรายได้ให้ประชาชนในพ้ืนที่ 
  9) ด้านสุนทรียภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเตรียมความพร้อมเรื่องข้อมูลสถานที่
อ่อนไหวที่ควรได้รับการอนุรักษ์และดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น ชายหาด ภูเขา จุดชมวิว เป็นต้น ซึ่งเป็น
สถานที่ที ่มีคุณค่าทางจิตใจต่อประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ถูกสิ่งก่อสร้างใหม่ ๆ มาทำลายทัศนียภาพ 
สุนทรีภาพความสวยงามของพื้นที่ ในสถานที่ที่มีความอ่อนไหวควรมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว
และผู้ประกอบการ ประเภทกิจการที่สามารถลงทุนได้เฉพาะในพ้ืนที่นั้น เพ่ือป้องกันการเปลี่ยนแปลง
ด้านสุนทรีภาพและความสวยงามของธรรมชาติให้คงอยู่ดังเดิม 

 



 

บทท่ี 5  
สรุป อภิปรายผลการศกึษา และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเรื่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและหาทางเลือกในการพัฒนา  
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ โดยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ตามประเด็นและตัวชี้วัดที่ผ่านการ
ให้ค่าความสำคัญจากผู้เชี ่ยวชาญที่ 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ ่งแวดล้อม 
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดตราด พ.ศ. 2561 – 2564 และ
การลงพื้นที่สังเกตการณ์และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจในพื้นที่  
ซึ ่งประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐ ตัวแทนจากประชาชนและบุคคลในพื้นที ่ และตัวแทนจา ก
ภาคเอกชนและนักวิชาการ จำนวน 24 คน เพื่อประกอบการพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมในการ
พัฒนาในพื้นที่ และนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ตามขั้นตอนและกรอบแนวคิดการศึกษา โดยสามารถ
สรุป อภิปรายผลและมีข้อเสนอแนะจากการศึกษา ดังนี้  
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและการศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พบว่า พ้ืนที่อำเภอคลองใหญ่ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษในปี 2558 ซึ่งในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องมีการเตรียม  
ความพร้อมและวางแผนยุทธศาสตร์ของอำเภอให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที ่ มีการจัดสรร
งบประมาณสำหรับการดำเนินการพัฒนาหน่วยงานและชุมชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาในพื้นที่ 
ประชาชนมีความตื่นตัวต่อการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและคาดการณ์การพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่
ในทิศทางท่ีก้าวหน้ามากขึ้น จากการรวบรวมข้อมูลสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้   
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่ศึกษา 
 ผลการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดตราด พ.ศ. 2561 – 2564 

พบว่า จังหวัดตราดได้แบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 5 ประเด็น เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ที่ยั่งยืนทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การพัฒนาผลผลิต
ทางการเกษตรและการประมงในพ้ืนที่ ด้านสังคม มุ่งเน้นเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชน มีการพัฒนา
ระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกสบายมากขึ ้น การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั ่งยืน  
ด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความอุดมสมบูรณ์
ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน  

นอกจากการพัฒนาในพื้นที่ของตนเองแล้ว จังหวัดตราดมีการกำหนดยุทธศาสตร์
ด้านความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ เนื่องจากจังหวัดตราดเป็นจังหวัดสุดท้ายทางตะวันออกของ
ประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชา ดังนั ้น การค้าขาย การดำรงชีวิตและการใช้
ทรัพยากรทางทะเลในพื ้นที ่ต ้องมีการใช้ร ่วมกัน จากการลงพื ้นที ่ชาวตราดและชาวกัมพูชา  
มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเป็นอย่างยิ่ง มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และอยู่อาศัยแบบพ่ึงพากันในชุมชน  

ผลการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ของอำเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด พบว่า จังหวัดตราดมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งพื้นที่แผ่นดินใหญ่และชายฝั่ง
หมู่เกาะ มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลชายฝั่งและสิ่งแวดล้อม ทำให้ประชาชน
ในพื้นที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น เกษตรกรรม ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ท่องเที่ยว 
ประมง เป็นต้น ผลผลิตจากการประกอบอาชีพของประชาชนสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ส่งออกนอกพื้นที ่ได้ ทำให้มีการจัดตั้งอุตสาหกรรมขนาดเล็กและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ได้แก่ 
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล อุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดและผลไม้ตามฤดูกาล เป็นต้น  
สภาพสังคมในพ้ืนที่ประชาชนมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีความสงบสุขและรักใคร่กันดี มีความสัมพันธ์อันดี
กับประเทศเพื่อนบ้าน แต่เนื่องจากเป็นพื้นที่ชายแดนระหว่างประเทศทำให้จังหวัดตราดมีความเสี่ยง
ต่อการเป็นช่องทางในการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าประเทศ และการลักลอบเข้าเมืองของชาว
กัมพูชาโดยผิดกฎหมายผ่านช่องแดนธรรมชาติ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิด อีกทั้ง
จังหวัดตราดเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดชายฝั่งทะเล มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ ยมชม
จำนวนมาก ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลชายฝั่งที่มีอยู่ มีความเสี่ยงต่อการถูกทำลายและ  
เสื่อมโทรมลงมาก ในภาคการเกษตร การประมงและการท่องเที่ยวยังประสบปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาดูแลในพื้นที่ เนื่องจากประชาชนออกทำงานนอกพื้นที่จำนวนมาก 
และอำเภอคลองใหญ่เป็นพ้ืนที่ที่มีระยะทางห่างไกลจากอำเภอเมืองและตัวจังหวัด ทำให้ขาดการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นอย่างทันและทำให้ไม่สามารถรับมือกับบางปัญหาที่เกิดข้ึนได้ 
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 จังหวัดตราดเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานภายนอกให้ความสำคัญในการศึกษาค้นคว้าวิจัยทั้งในเรื่อง
ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลชายฝั่ง วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเล การส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูป 
ซึ่งจากการสัมภาษณ์คนในพื้นที่ พบว่า มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งของประเทศไทยลงพื้นที่ศึกษาวิจัย  
ในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ด้วยเอกลักษณ์และความโดดเด่นทางพื้นที่ภูมิศาสตร์และ  
การมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทำให้รัฐบาล  
เรงเห็นศักยภาพของพื้นที่และประกาศให้เป็นพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเป็นโอกาสที่พื้นที่  
จะเกิดการพัฒนาเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ทั้งการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาการค้า  
การลงทุนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษยังมี
ระเบียบและความเข้มงวดในการตรวจสอบการเข้าออกประเทศมากขึ้นทำให้ลดปัญหาอาชกรรมและ
การลักลอบเข้าประเทศได้ เมื่อมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ทำให้เกิดการตัดไม้ ทุบภูเขา 
เพ่ือสร้างเส้นทางคมนาคมขนส่ง ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลายไป ซึ่งประชาชน
ในพ้ืนที่ให้ควางกังวลเป็นอย่างยิ่ง เพราะทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่มีความอ่อนไหวต่อการถูกทำลาย
มาก และในอนาคตมีการเปิดเขตการลงทุนระหว่างประเทศที่ใช้เส้นทางการขนส่งทางน้ำ อาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลชายฝั่งได้ อีกทั้งปัจจุบันประเทศกัมพูชามีการพัฒนา  
ด้านเทคโนโลยีเพ่ิมขึ ้น ทำให้นักลงทุนชาวต่างชาติมีความสนใจในการลงทุนในประเทศกัมพูชา
มากกว่าประเทศไทย เนื่องจากค่าครองชีพและภาษีการค้าการลงทุนต่ำกว่าประเทศไทยจึงเป็น  
แรงดึงดูดนักลงทุนมากข้ึน ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่รัฐบาลไทยต้องให้ความสำคัญและเร่งแก้ปัญหา 
  

 การพัฒนาประเด็นและตัวชี้วัดและเสนอทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาฯ  
 ผลการศึกษาการพัฒนาประเด็นและตัวชี้วัดในการประเมินสิ่งแวดล้อมและเสนอทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พบว่า จากการตอบ
แบบสอบถามของผู้เชี ่ยวชาญในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมและการพิจารณา 
ค่าคะแนนความสำคัญของประเด็นและตัวชี ้ว ัดที ่เหมาะสมกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ผู้เชี่ยวชาญให้ค่าความสำคัญกับประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมากที่สุด (0.467) อันดับที่สอง
คือประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ (0.462) อันดับที่สามคือประเด็น
ด้านการเปลี ่ยนแปลงด้านรายได้ (0.384) และให้ค่าคะแนนความสำคัญน้อยที ่สุดในด้านการใช้
ประโยชน์ของน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน (0.028) และเมื่อทำการคำนวณค่าความสำคัญของประเด็นและ
ตัวชี ้วัดรายด้าน พบว่า ทั ้ง 3 ด้าน (ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ ่งแวดล้อม) ผู ้เชี ่ยวชาญให้ 
ค่าความสำคัญเท่ากัน (0.33) 
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 จากการศึกษาการพัฒนาประเด็นและตัวชี้วัดในการประเมินสิ่งแวดล้อม พบว่า ประเด็นและ
ตัวชี ้ว ัดที ่เหมาะสมกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
ประกอบด้วย 
 - ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ อาชีพ และ
โครงสร้างพื้นฐาน 
 - ด้านสังคม ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพชีวิต การบริการ
สาธารณสุข การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - ด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 9 ตัวชี้วัด ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของน้ำผิวดิน
และน้ำใต้ดิน การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน สภาพภูมิอากาศ คุณภาพอากาศ 
ธรณีวิทยา ทรัพยากรดิน ระบบนิเวศ ขยะและสิ่งปฏิกูล และสุนทรียภาพ   
 
 ผลการศึกษาการเสนอทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พบว่า จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของพื้นที่และการศึกษายุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด พ.ศ. 2561 – 2564 ผู้ศึกษาได้เสนอทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์
ไว้ 3 ด้าน ดังนี้ 
  - ทางเลือก 1 ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดตราดทุกด้าน  
4 กิจการเป้าหมาย ประกอบด้วย 4 กิจการเป้าหมาย ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและ
กิจการที่เกี่ยวข้อง (2) กิจการโลจิสติกส์ (3) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม (4) กิจการเพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว 
  - ทางเลือก 2 ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดตราด  
บางกิจการ ประกอบด้วย 3 กิจการเป้าหมาย ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่
เกี่ยวข้อง (2) กิจการโลจิสติกส์ (3) กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 
  - ทางเลือก 3 ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดตราด  
บางกิจการ ประกอบด้วย 2 กิจการเป้าหมาย ได้แก่ (1) กิจการโลจิสติกส์ (2) อุตสาหกรรมการเกษตร 
ประมงและกิจการที่เก่ียวข้อง 
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 ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ศึกษา 
 ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที ่ พบว่า ผู ้ให้ข้อมูลสำคัญ  
มีความคิดเห็นต่อผลกระทบเชิงบวกในด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมค่อนข้างมาก ซึ่งให้ผลกระทบ  
เชิงบวกต่อประเด็นและตัวชี้วัดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานมากที่สุด (ร้อยละ 87.50) อันดับที่สองคือ
ผลกระทบเชิงบวกต่อประเด็นการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร้อยละ 66.67) 
อันดับที่สามคือผลกระทบเชิงบวกต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณสุข (ร้อยละ 58.33)  
ในด้านผลกระทบเชิงลบผู ้ให้ข้อมูลสำคัญมีความคิดเห็นต่อผลกระทบเชิงลบต่อประเด็นการ
เปลี ่ยนแปลงด้านระบบนิเวศ (ร้อยละ 100) อันดับที ่สองคือผลกระทบเชิงลบต่อประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงด้านขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ร้อยละ 95.83) อันดับที่สามคือผลกระทบเชิงลบต่อ
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพอากาศ (ร้อยละ 87.50) 
 

 ผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  

 ผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ตามประเด็นและตัวชี้วัดของผู้เชี ่ยวชาญในแต่ละทางเลือก ดังนี้ 
ทางเลือก 1 ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดตราดทุกด้าน 4 กิจการเป้าหมาย 
เกิดผลกระทบเชิงบวก (0.644) ในระยะสั้น (1-5 ปี) และคาดการณ์ผลกระทบระยะยาว (6 ปีขึ้นไป) 
จากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเกิดผลกระทบเชิงบวก (0.724) ซึ ่งคะแนนรวมการประเมิน 
ผลกระทบจากทางเลือก 1 มีทิศทางการส่งผลกระทบเชิงบวก (1.368) ซึ่งเกิดผลดีต่อการพัฒนาพื้นที่
อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ทางเลือก 2 ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด 
บางกิจการ 3 กิจการเป้าหมาย จากการให้คะแนนผลกระทบและวิเคราะห์ความสำคัญ พบว่า  
ในระยะสั้น (1-5 ปี) ทางเลือกดังกล่าวส่งผลกระทบเชิงบวก (0.185) และในระยะยาว (6 ปีขึ้นไป) 
ส่งผลกระทบเชิงบวก (0.485) ดังนั้น การดำเนินการตามทางเลือก 2 ในภาพรวมส่งผลกระทบเชิงบวก
แก่พ้ืนที่สามารถดำเนินการกิจการดังกล่าวได้  
 ทางเลือก 3 ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด บางกิจการ 2 กิจการ
เป้าหมาย ผลการประเมินทางเลือกจากการให้ค่าคะแนนความสำคัญตามประเด็นและตัวชี้วัด พบว่า 
ในระยะสั ้น (1-5 ปี) คาดการณ์เกิดผลกระทบเชิงบวก (0.735) แต่ในระยะยาว (6 ปีขึ ้นไป)  
เกิดผลกระทบเชิงลบ (-0.906) เมื่อพิจารณารวมผลการประเมินระดับผลกระทบจากทางเลือก 3 
พบว่า เกิดผลกระทบเชิงลบ (-0.171) ซึ่งแสดงว่าการดำเนินการตามทางเลือก 3 มีผลกระทบเชิงลบสะสม
จากกิจการดังกล่าวมาก ดังนั้น ทางเลือก 3 จึงไม่เหมาะสมกับการพัฒนาในพ้ืนที่   
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 แนวทางการส่งเสริมและบรรเทาผลกระทบจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 

 ผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พบว่า ในภาพรวมเกิดผลกระทบเชิงบวกด้านเศรษฐกิจและ
ด้านสังคม และเกิดผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงเสนอแนวทางการส่งเสริมและ
การบรรเทาผลกระทบจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ 
 (1) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ตามประเด็นและ
ตัวชี ้ว ัด พบว่า ผลการประเมินด้านเศรษฐกิจในภาพรวมเกิดผลกระทบเชิงบวกจากกิจการ 
ที่จะดำเนินการในพื้นที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่ผู้ศึกษาจึงเสนอแนวทางการส่งเสริม
การพัฒนาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ช่องทางการพัฒนาอาชีพ การเพ่ิมรายได้จากกิจการการลงทุนในพื้นที่ หน่วยงานควรลงพื้นที่ให้ความรู้
เกี่ยวกับกิจการที่สามารถประกอบอาชีพใหม่ในพื้นที่เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้ประชาชนในพื้นที่ได้
เลือกประกอบอาชีพเพิ่มเติมเพื่อสร้างรายได้ อีกทั้งควรมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกหรือ
กองทุนสนับสนุนการสร้างอาชีพใหม่ เพื่อเป็นหน่วยงานที่คอยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาด้านการ
สร้างอาชีพแก่ประชาชน อีกท้ังให้การสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิด
ผู้ประกอบการรายใหม่ในพื้นที่ได้ และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องควรมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
ให้มีความสะดวกสบายเอื้อต่อการพัฒนากิจการในพื้นที่ ในด้าน คมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ เครือข่ายการสื่อสาร และด้านอ่ืน ๆ ให้มีความพร้อมสู่การพัฒนาของกิจการเป้าหมาย 
 (2) ผลกระทบด้านสังคม ผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ตามประเด็นและ
ตัวชี้วัด พบว่า ผลการประเมินด้านสังคมในภาพรวมเกิดผลกระทบเชิงบวกจากกิจการที่จะดำเนินการ
ในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาของพ้ืนที่ผู้ศึกษาจึงเสนอแนวทางการส่งเสริมการเตรียมความพร้อม
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมคุณภาพของประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมี
การสอบถามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ การทำประชาพิจารณ์ความต้องการของประชาชน
เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ และให้การสนับสนุนหน่วยงานที่อำนวยความสำดวก
แก่ประชาชนในการประสานงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อีกทั้ง
ควรใส่ใจเรื ่องความปลอดภัยในการใช้ชีวิต การป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้ชีวิตและการสร้าง 
ความเป็นอยู ่ที ่ดีแก่ประชาชนในพื้นที ่เป็นหลัก ด้านสาธารณสุข หน่วยงานในพื้นที ่ควรเตรียม  
ความพร้อมเรื่องระบบการบริการสุขภาพ เนื่องจากการเปิดเศรษฐกิจพิเศษเป็นการเปิดการเดิน
ทางเข้าสู่ประเทศอย่างเสรีของแรงงานต่างชาติ สถานบริการสุขภาพควรวางแผนการให้บริการสุขภาพ
ให้ทั่วถึงทั้งประชาชนในพื้นที่และประชาชนแฝง โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม ป้องกัน และรักษาโรคให้แก่
ประชาชนในพื ้นที ่เป็นหลัก มีการคัดกรองและตรวจสุขภาพประชาชนแฝงก่อนอพยพสู ่พื ้นที่  
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เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษสำหรับ
ประชาชนให้พร้อมและกระจายข่าวสารสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ มุ่งเน้นการสร้างความรู้
ความเข้าใจและความสามารถในการปรับตัวของประชาชนในพ้ืนที่ และรายงานความก้าวหน้าของการ
พัฒนาโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง 
 (3) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ตามประเด็นและ
ตัวชี้วัด พบว่า ผลการประเมินด้านสังคมในภาพรวมเกิดผลกระทบเชิงลบจากกิจการที่จะดำเนินการ
ในพื้นที่ เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการพัฒนาของพื้นที่ผู้ศึกษาจึงเสนอแนวบรรเทาผลกระทบต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านสิ่งแวดล้อมในประเด็นและตัวชี้วัดที่ประชาชน 
ให้ความกังวลต่อผลกระทบมากที่สุดในด้านระบบนิเวศ หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องควรสำรวจและ  
เตรียมข้อมูลจำนวนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหว พื้นที่ที่ควรแก่การอนุรักษ์ 
และพื้นที่ต้องห้ามในการประกอบกิจการ เพื่อการวางแผนการจัดตั้งสถานประกอบการในพื ้นที่  
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ด้านขยะและสิ่งปฏิกูล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรให้ความรู้ ความตระหนัก และสร้างการอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม การประกอบการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อมุ่งเน้นการลดปริมาณขยะเกิดใหม่ในพื้นที่แล ะส่งเสริม
ความรู้การนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือรีไซเคิล เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนและ
ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น ด้านทรัพยากรน้ำผิวดิน น้ำใต้ดินและทรัพยากรดิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ควรตรวจสอบกระบวนการผลิตขของกิจการที่จะดำเนินการในพื้นที่ เพื่อวางแผนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ 
อย่างเกิดประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติน้อยที่สุด อีกทั้งควรมีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน ดิน อากาศ และธรณีวิทยา อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือประเมินคุณภาพ
ของทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง และหากเกิดความผิดปกติหรือการใช้ทรัพยากรที่เกินประสิทธิภาพ 
ควรรายงานให้ประชาชนรับทราบและพิจารณายกเลิกกิจการที่ส่งผลกระทบในพ้ืนที่ ด้านสุนทรียภาพ
ทางทะเลชายฝั่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรวางแผนพ้ืนที่ในการก่อสร้างอาคารและสถานประกอบการ
อย่างเหมาะสมโดยไม่เกิดผลกระทบต่อทัศนียภาพทางทะเลและชายฝั่ง อีกทั้ งมีการจำกัดจำนวน
นักท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวทางธรรมชาติ เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงด้านสุนทรียภาพ
และคงความสวยงามของธรรมชาติดังเดิม 
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษาเรื่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ผู้ศึกษาได้เสนอทางเลือกระดับยุทธศาสตร์โดยอ้างอิงจากยุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดตราด พ.ศ. 2561 – 2564 โดยทางเลือก 3 ด้าน ประกอบด้วย ทางเลือก 1 
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดทุกประการ 4 กิจการเป้าหมาย 
ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง (2) กิจการโลจิสติกส์ (3) นิคมหรือ
เขตอุตสาหกรรม (4) กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางเลือก 2 ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดบางกิจการ 3 กิจการเป้าหมาย ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมการเกษตร 
ประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง (2) กิจการโลจิสติกส์ (3) กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางเลือก 3 
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดบางกิจการ 2 กิจการเป้าหมาย  ได้แก่  
(1) อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เกี ่ยวข้อง (2) กิจการโลจิสติกส์ การศึกษาครั้งนี้ 
ผู้ศึกษาใช้หลักการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในการเลือกทางเลือกที่เหมาะสมในการ
พัฒนาพื้นที่และการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการลงสำรวจและสัมภาษณ์  
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในพื้นที่ ดังผลการศึกษาข้างต้นและสามารถนำมาอภิปรายผลได้ดังนี้  
 1) พื้นที่ตั้งและลักษณะทางภูมิศาสตร์ อำเภอคลองใหญ่ เป็นอำเภอสุดท้ายทางตะวันออกของ
ประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชา มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ ภูขาและทะเลชายฝั่ง 
ซึ่งมีข้อได้เปรียบด้านการเดินทางสัญจรระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศที่สามารถเดินทางได้  
ทั้งทางบกและทางน้ำ จึงสามารถใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าและการค้าขายระหว่างประเทศได้ 
นอกจากนี้ยังมีชายหาดที่สวยงามเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ได้แก่ หาดบานชื่น 
หาดไพริน หาดราชการุณย์ และหาดไม้รูด เป็นต้น เนื่องจากลักษณะภูมิอากาศของพ้ืนที่ที่เอ้ืออำนวย
ต่อการทำการเกษตรและการเพาะปลูกในพื้นที่จึงมีประชาชนบางส่วนที่ทำการเกษตร ทำไร่ ทำสวน
เลี้ยงสัตว์ และบางส่วนทำประมงชายฝั่ง ได้ผลผลิตเป็นอย่างดีจากการประกอบกิจการ จึงเป็นที่ดึงดูด
ในแก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ ดังนั้นพื้นที่อำเภอคลองใหญ่  
จึงเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของประเทศ ซึ่งเป็นลักษณะ
พื้นที่ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำหนดที่ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
ที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้กำหนดขึ้น (ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557) คือมีตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์พ้ืนที่ชายแดนมีความพร้อมที่จะเชื่อมโยง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดนทั้งด้านการขมนาคมขนส่ง และอำนวยความสะดวกในการผ่านแดน  
มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สุณัฐวีย์ น้อยโสภา 
(2559) ทำการศึกษากลไกก้าวข้ามอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ พบว่า  
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จากประสบการณ์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในต่างประเทศที่มีความแตกต่างกันในระดับ
การพัฒนาระหว่างประเทศและความได้เปรียบเชิงพื้นที่ส่งเสริมศักยภาพของประเทศ ซึ่งมีตัวอย่าง
กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระหว่างประเทศเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาและระหว่าง
ประเทศอ่ืน ๆ ซึ่งการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษจำแนกออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับการกำหนด
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ระดับการจัดการของรัฐบาลกลางและ
ระดับการจัดการของเขตเศรษฐกิจชายแดน ซึ่งจากการศึกษาดังกล่าวสรุปผลสำหรับประเทศไทย  
คือแนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเป็นเครื่องมือในการลดช่องว่างทางการพัฒนา 
ทั้งภายในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงบทบาทของเมืองชายแดนของไทย  
ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่บริเวณชายแดนได้  
 2) ประเด็นและตัวชี้วัดผลต่อการพัฒนาพ้ืนที่อำเภอคลองใหญ่ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ควรมีประเด็นและตัวชี้วัดที่เหมาะสมและครอบคลุมประเด็นปัญหาในพื้นที่ ภายใต้
หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งต้องคำนึงถึงการพัฒนา 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันในทุกประเด็นตามมุมมอง Triple Bottom Line 
ผลการศึกษาเมื่อเรียงลำดับความสำคัญของประเด็นและตัวชี้วัดของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พบว่า ประเด็นด้านประเด็นทั้ง 3 ด้าน
มีความสำคัญเท่ากัน เนื่องด้วยการดำเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นการพัฒนาควรมีความสมดุลกัน
ในทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดตราดที่วางแผนการพัฒนาทั้งด้านสังคม 
ด้านเศรษฐกิจและด้านสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของจีระภา นามี และเรวดี 
โรจนกนันท์ (2559) ที่ทำการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว 
กรณีศึกษากลุ่มพื้นที่การท่องเที่ยวภูกระดึง หนองหินและภูหลวง จังหวัดเลย พบว่า การศึกษาระดับ
ยุทธศาสตร์ควรให้ความสำคัญในประเด็นผลกระทบที่สำคัญในมิติสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม 
ซึ่งจากการศึกษาประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ 
อุทกวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ การจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ที่ดิน เป็นตน้ 
ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก การคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
การท่องเที ่ยว การขยายตัวทางเศรษฐกิจและรายได้ การเชื ่อมโยงการท่องเที ่ยว การเชื ่อมโยง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น ด้านสังคม ได้แก่ แรงงาน การสาธารณสุข อุบัติเหตุและ 
ความปลอดภัยในสังคม การเกษตร การเสริมสร้างศักยภาพให้ประชาชน การมีส่วนร่วมของชุมชน  
วิถีชีวิตและวัฒนธรรม เป็นต้น   
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3) ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในพ้ืนที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบเชิงบวกต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม
ค่อนข้างสูง ในประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม ถนน และการก่อให้เกิดอาชีพและ
รายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ สอดคล้องกับชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ (2560) ที่พบว่าประชาชนในพื้นที่
อำเภอคลองใหญ่มีความพึงพอใจในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากการดำเนินการตามนโยบายเขต
เศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ ซึ่งมองว่าการสร้างถนน 4 เลน สาย 318 จะเป็นช่องทางให้อำเภอคลองใหญ่
เป็นศูนย์กระจายสินค้าและแหล่งท่องเที ่ยว ซึ ่งคาดการณ์ภาพรวมผลกระทบจากการพัฒนา  
เขตเศรษฐกิจพิเศษมีผลกระทบต่อประเด็นการขยายโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การขยายตัว
การค้าภายในอำเภอ การได้ประโยชน์จากการค้าชายแดน ราคาที่ดินสูงขึ้น การขยายตัวของการค้า
ชายแดน การขยายตัวของธุรกิจท่องเที ่ยวโดยชุมชน การมีรายได้ดีขึ ้น การจ้างแรงงานท้องถิ่น  
การส่งเสริมสินค้า OTOP การเกิดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการเปลี่ยนแปลงอาชีพจากการเกษตร
และประมง อีกทั้งยังเป็นกังวลผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องการทำลายระบบนิเวศและ
ปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพ่ิมข้ึนในพื้นที่ สอดคล้องกับการศึกษาของ ธีรังกูร วรบำรุงกุล และ 
คมพล สุวรรณกูฏ (2561) ที่พบว่า ปัญหาและอุปสรรคจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
จังหวัดตราด มีความกังวลเกี่ยวกับมลภาวะ เช่น จำนวนขยะที่เพิ่มมากขึ้น ผู้รับผิดชอบในภาคส่วน
ต่าง ๆ ควรดำเนินการตามนโยบายให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นท่ีด้วยความจริงใจ 
 4) ทางเลือกท่ีเหมาะสมของพ้ืนที่จากการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ผลการศึกษา
ทางเลือกที ่เหมาะสมของพื้นที ่จากการประเมินผลกระทบตามประเด็นและตัวชี ้วัดทางเลือก 1  
(การดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดตราดทุกกิจการ 4 กิจการเป้าหมาย)  
และทางเลือก 2 (การดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดตราดบางกิจการ  
3 กิจการเป้าหมาย) ในภาพรวมส่งผลกระทบระยะสั้น (1-5 ปี) และผลกระทบระยะยาว (6 ปีขึ้นไป) 
ผลการประเมินส่งผลกระทบเชิงบวกหรือกิจการดังกล่าวส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่ เนื่องจากการ
ดำเนินการตามทางเลือก 1 และทางเลือก 2 เป็นการส่งเสริมกิจการใหม่ในพ้ืนที่สร้างอาชีพและรายได้ 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบด้านบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมต่อพื้นที่ 
ถึงแม้การพัฒนาตามทางเลือกดังกล่าวจะส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อย แต่ประชาชน  
ในพื้นที่สามารถเตรียมรับมือและหาทางแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาได้ สอดคล้องกับการพัฒนา  
ในพื้นที่อื่น ๆ ที่ให้ความสำคัญกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมของการพัฒนาเป็นลำดับต้น ๆ 
ดังการศึกษาของ ดวงรัชนี เต็งสกุล และจำลอง โพธิ ์บุญ (2558) ซึ ่งทำการศึกษาการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย พบว่า การพัฒนาตามทางเลือกควรสร้างโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ
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สิ่งแวดล้อมในระยะยาว ถึงแม้การพัฒนาจะมีผลกระทบเชิงลบบางประเด็นในช่วงเริ่มต้นการพัฒนา
แต่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียคาดว่าการพัฒนาดังกล่าวจะส่งผลบวกด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนมากท ี ่ส ุดซ ึ ่ ง เป ็นผลกระทบด ้านเศรษฐก ิจและด ้านส ังคม และส ่งผลด ้านลบ  
ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและคุณภาพอากาศซึ่งเป็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยให้เหตุผลว่า 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบเชิงลบพร้อมทั้งส่งเสริม
ผลกระทบเชิงบวกท่ีอาจจะเกิดขึ้นภายใต้การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้อง
ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับทราบและมีความเข้าใจต่อการพัฒนามากขึ้นและ
สอดคล้องในทิศทางเดียวกับ จิรนนท์ พุทธา (2558) ซึ ่งได้ศึกษาการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA) ของยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ : กรณีศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 
พบว่าการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดกาญจนบุรีมาใช้ทั้งหมด
จะก่อให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจ เช่น ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการจ้างงาน ส่งผลให้เศรษฐกิจของ
จังหวัดมีการเจริญเติบโตยิ่งขึ้น ถึงแม้จะมีผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ไม่รุนแรง 
แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 5) การส่งเสริมและการบรรเทาผลกระทบจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื ้นที่  
การพัฒนาในพ้ืนที่ใด ๆ ย่อมเกิดผลกระทบต่อพ้ืนที่ไม่มากก็น้อย ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องมี
มาตรการในการส่งเสริมและบรรเทาผลกระทบจากการพัฒนาดังกล่าว โดยการเตรียมความพร้อม
เรื่องแผนงาน ความรู้ ความเข้าใจ และบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งศักยภาพของหน่วยงานที่
เกี ่ยวข้องมีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังที่ธีรังกูร วรบำรุงกุล และคมพล สุวรรณกูฏ (2561) กล่าวว่า  
ความพร้อมด้านกำลังคน หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งจึงควรพัฒนา
ศักยภาพด้านกำลังคนให้มีความสามารถด้านภาษา ทักษะ ความชำนาญการ ให้สามารถส่งเสริมและ
พัฒนาช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่าง ๆ และการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนโดยการให้ข้อมูลข่าวสาร
ที่ถูกต้องเพ่ือสร้างเจตคติท่ีดีและสร้างความตระหนักร่วมกันของประชาชน ด้านความพร้อมทรัพยากร 
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ควรสำรวจข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สร้าง  
ความได้เปรียบทางการท่องเที่ยว มีสถานประกอบการโรงแรม ที่พัก รีสอร์ทที่พร้อมต่อการพัฒนา
ธุรกิจท่องเที่ยว และมีพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาในแต่ละด้านได้ อีกทั้งเตรียม
ความพร้อมด้านนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ควรมีการวางแผนนโยบายขององค์กรให้มีการสอดรับกับ
นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และประชาชน
ในพ้ืนที ่
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

  ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาครั้งนี้ 
5.3.1.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) หน่วยงานภาครัฐ  
1.1) รัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นควรเตรียมความพร้อมในการออก

นโยบายและแผนการดำเนินการพัฒนาในพื้นที ่ ร่วมทั ้งเขียนโครงการและจัดสรรงบประมาณ  
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาตามแผนงานที่วางไว้ 

1.2) รัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรวางแผนการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 

1.3) รัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดสรรเวลาและงบประมาณในการ
สนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรเข้าร่วมศึกษาด้านภาษาและการสื่อสารของประเทศใกล้เคียง 

2) หน่วยงานภาคเอกชน 
2.1) ผู ้ประกอบการและนักลงทุนควรวางแผนการดำเนินกิจการของตนเองให้

สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ 
2.2) ผู้ประกอบการและนักลงทุนควรวางแผนงานและระยะการดำเนินการลงทุน 

งบประมาณการลงทุนให้สอดคล้องกับการพัฒนาของพ้ืนที่ 
2.3)- ผู้ประกอบการและนักลงทุนควรศึกษาสิทธิประโยชน์และระเบียบการประกอบ

กิจการในพื้นท่ีให้ชัดเจนและแม่นยำ  
3) ประชาชนและบุคคลในพื้นที่ 
3.1) ผู้นำชุมชนและตัวแทนประชาชนควรมีการประชุมวางแผนทิศทางการดำเนินการ

และบทบาทของประชาชนต่อการพัฒนาในพ้ืนที่ 
3.2) ผู้นำชุมชนและตัวแทนประชาชนควรมีแผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบ 

การดำเนินการกิจการและการพัฒนาในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 
3.3) ผู้นำชุมชนและประชาชนควรมีการวางแผนมาตรการรับมือการป้องกันผลกระทบ

ที่อาจเกิดข้ึนจากการดำเนินการพัฒนาในพ้ืนที่ 
5.3.1.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1) หน่วยงานภาครัฐ  
1.1) รัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ สำรวจข้อมูล

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที ่
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1.2) รัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดตั้งหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนและ
ให้คำปรึกษาเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่  

1.3) รัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นควรลงพื ้นที ่สำรวจความต้องการและ 
ทิศทางการพัฒนาที่ประชาชนในพื้นที่คาดหวังจากการพัฒนาครั้งนี้ 

1.4) รัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นควรลงพื ้นที ่รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการพัฒนาในทุกครั้ง 

2) หน่วยงานภาคเอกชน 
2.1) ผู ้ประกอบการและนักลงทุนควรรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื ้นที่

เกี่ยวกับทิศทางการดำเนินกิจการที่ประชาชนอยากให้เป็น 
2.2) ผู้ประกอบการและนักลงทุนควรชี้แจงและเปิดเผยข้อเท็จจริงของข้อมูลการ

ดำเนินกิจการตลอดจนผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นจากกิจการแก่ประชาชนในพื้นที ่และร่วมกับ  
หาแนวทางในการส่งเสริมและบรรเทาผลกระทบ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ี 

2.3) ผู้ประกอบการและนักลงทุนควรลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ
ต่อการดำเนินกิจการในพื้นท่ีจากประชาชนโดยตรง 

3) ประชาชนและบุคคลในพื้นที่ 
3.1) ผู้นำชุมชนและประชาชนควรเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร กิจการที่

พัฒนาในพื้นที่ และการปรับตัวให้เข้ากับการพัฒนาในพ้ืนที่ 
3.2) ผู้นำชุมชนและประชาชนควรเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารและ

ภาษาที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น  
3.3) ผู ้นำชุมชนและประชาชนควรมีการพัฒนาฝีมือทักษะการปฏิบัติงานที ่เป็น

เอกลักษณ์เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการจ้างงานมากข้ึน 
3.4) ประชาชนควรให้ข ้อมูลและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั ้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อไป 
 

 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
  การศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิเคราะห์และประเมินผล
โดยใช้ประเด็นและตัวชี้วัดสำหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียนเพื่อประกอบการพิจารณา
และการลงพื ้นที่สำรวจข้อมูลและสัมภาษณ์ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที ่ และเสนอแนวทางเลือก  
เชิงยุทธศาสตร์ประกอบการพิจารณาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ เพื่อประเมินผล
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ทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่และเสนอแนวทางการส่งเสริมและบรรเทาผลกระทบจากการ
พัฒนาตามทางเลือกดังกล่าว ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป ดังนี้ 

1) การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นการศึกษาสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ระยะยาว ดังนั้นผู้ศึกษาควรมีข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนและครอบคลุมทุกประเด็น
การประเมิน และควรมีการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการของโครงการหลังการดำเนินการ  
ระยะสั้น (1-5 ปี) เพ่ือดูผลการดำเนินการและการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมและบรรเทาผลกระทบ
ที่เสนอในการศึกษาครั้งก่อนหน้า 

2) ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ต่อประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
กับประเด็นด้านอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

3) ควรมีการศึกษาความเหมาะสมของการพัฒนาพ้ืนที่ก่อนการวางแผนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

4) การศึกษาครั ้งนี ้เป็นคาดการณ์ผลกระทบจากการดำเนินการตามยุทธศาสตร์  
ที่วางไว้ของอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดเพียงแห่งเดียว ซึ ่งในจังหวัดตราดยังมีหลายพื ้นที่  
ที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์และความเหมาะสมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเช่นกัน ดังนั้นจึงควรมี
การศึกษาความเหมาะสมของพ้ืนที่อ่ืน ๆ ในการพัฒนาเป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษด้วย  
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แบบสอบถามตามเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1 
 

 

คำชี้แจงสำหรับการตอบแบบสอบถามตามเทคนิคเดลฟาย 
การตอบแบบสอบถามตามเทคนิคเดลฟายของโครงการวิจัยนี้ แบ่งออกเป็น 3 ครั้ง ได้แก่  

1. การตอบแบบสอบถามครั้งที่ 1 ลักษณะแบบสอบถามเพื่อให้ผู ้ทรงคุณวุฒิได้แสดง 
ความคิดเห็นถึงตัวชี้วัดผลกระทบ (ทั้งด้านบวกและด้านลบ) ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ที่ควรมีในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. การตอบแบบสอบถามครั้งที่ 2 ลักษณะแบบสอบถามเป็นคำถามแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) สำหรับการกำหนด และจัดลำดับความสำคัญของตัวชี้วัด 

3. การตอบแบบสอบถามครั้งที่ 3 ลักษณะแบบสอบถามเป็นคำถามแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) ซึ่งเป็นการทบทวนผลการจัดลำดับความสำคัญของตัวชี้วัดก่อน
นำไปใช้ในการประเมิน 

 
เมื่อท่านตอบแบบสอบถามเสร็จแล้วกรุณาตอบกลับทางอีเมล์ ถ้าหากท่านมีข้อ

สงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ประสานงานได้โดยตรง 
 

ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างสูง 
 

รศ.ดร. จำลอง โพธิ์บุญ  
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 ชื่อ...............................................................นามสกลุ....................................................... 

 หน่วยงาน/สถาบัน..................................................ตำแหน่ง............................................ 

 ความเชี่ยวชาญ     □ ด้านเศรษฐกิจ    □ ด้านสังคม     □ ด้านสิ่งแวดล้อม   

        □ ด้านอ่ืน ๆ (โปรดระบุ).............................................................. 

คำชี้แจง 1. กรุณากรอกเครื่องหมาย / ตามความคิดเห็นของท่าน 

มิติ ตัวช้ีวัด ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ/
เหตุผล เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่แน่ใจ 

ด้าน
เศรษฐกิจ 

1. การเปลี ่ยนแปลง
ด้านรายได้ 

    
 

2. การเปลี ่ยนแปลง
ด้านอาชีพ 

    
 

3 .การพ ัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 

    
 

ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
……………………………....…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………...…………………………………………………………………………………………………………………… 

มิติ ตัวช้ีวัด ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ/
เหตุผล เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่แน่ใจ 

ด้านสังคม 1. การเปลี่ยนแปลงวิถี
ช ีว ิต/ว ัฒนธรรมการ
ดำรงชีวิต 

    
 

2.การเปลี่ยนแปลง
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

    
 

3. การมีส่วนร่วมและ
การกระจายอำนาจ 

    
 

ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
……………………………....…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………......……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………...…………………………………………………………………………………………………………………… 
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คำชี้แจง 1. กรุณากรอกเครื่องหมาย / ตามความคิดเห็นของท่าน (ต่อ) 

มิติ ตัวช้ีวัด ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ/
เหตุผล เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่แน่ใจ 

ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

1. การเปลี ่ยนแปลง
ด้านทรัพยากรน้ำ 

    
 

2. การเปลี ่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและ
คุณภาพอากาศ 

    
 
 

3. การเปลี ่ยนแปลง
ด้านธรณีวิทยา 

    
 

4. การเปลี ่ยนแปลง
ด้านทรัพยากรดิน 

    
 

5. การเปลี ่ยนแปลง
ด้านระบบนิเวศ 

    
 

6. การเปลี ่ยนแปลง
ด้านขยะและสิ่งปฏิกูล 

    
 

7. การเปลี ่ยนแปลง
ด้านสุนทรียะ 

    
 

ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
……………………………....…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………...…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
2. ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวชี้วัดสำหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของประเทศไทย 
……………………………....…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………...…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………......……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………...…………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับการให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินการให้ค่าคะแนนเปรียบเทียบความสำคัญของตัวชี้วัด 
สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ  
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แบบประเมินสำหรับผู้เชี่ยวชาญการให้ค่าคะแนนเปรียบเทียบตัวชี้วัด 
แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AEC) 
เรียน  ท่านผู้เชี่ยวชาญ 

แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับประเมินและเปรียบเทียบ
คะแนนของตัวชี้วัด ในขั้นตอนการกำหนดตัวชี้วัดสำหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 
สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพื ่อรองรับประชาคมอาเซียน (AEC) โดยแบบประเมินฉบับนี้  
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นิยามศัพท์ และ ส่วนที่ 2 การพิจารณาค่าคะแนนเปรียบเทียบของ
ตัวชี้วัด  

ทั้งนี้การพิจารณาจัดลำดับความสำคัญจะใช้วิธีการพิจารณาทีละคู่ว่าตัวชี้วัดใดมีความสำคัญ
มากกว่า และมากกว่าในระดับใดจึงทำเครื่องหมาย X ลงบนตัวเลขด้านนั้น โดยระดับความสำคัญ
ตั้งแต่  1-9 มีความหมายดังนี้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
มี

ความสำคัญ
เท่ากัน 

มี
ความสำคัญ

มากกว่า  
น้อยท่ีสุด 

มี
ความสำคัญ

มากกว่า  
น้อย 

มี
ความสำคัญ

มากกว่า  
น้อยถึง

ปานกลาง 

มี
ความสำคัญ

มากกว่า 
ปานกลาง 

มี
ความสำคัญ

มากกว่า  
ปานกลาง

ค่อนข้างมาก 

มี
ความสำคัญ

มากกว่า  
ค่อนข้างมาก 

มี
ความสำคัญ

มากกว่า  
มาก 

มี
ความสำคัญ

มากกว่า  
มากที่สุด 

ในกรณีที่ท่านพิจารณาแล้วว่าประเด็นทั้ง 2 ฝั่งมีความสำคัญเท่ากันให้ท่านทำเครื่องหมาย X 
ลงบนตัวเลข 1 ดังภาพที่ 1  

 
 
 
ภาพที่ 1 กรณีพิจารณาแล้วพบว่า มีความสำคัญเท่ากัน 

ในกรณีที่ท่านพิจารณาแล้วว่าประเด็นด้าน เศรษฐกิจมีความสำคัญมากกว่าประเด็นด้าน
สังคมมากกว่ามาก ในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนฯ ท่านจึงทำเครื ่องหมาย X ลงบนหมายเลข 8 ที่อยู ่ในฝั ่งด้านของประเด็นเศรษฐกิจ 
(ด้านซ้าย) ดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 กรณีพิจารณาแล้วพบว่า ด้านเศรษฐกิจมีความสำคัญมากกว่าประเด็นด้านสังคมมากกว่ามาก 

ในการนี้ทางผู้วิจัยขอขอบคุณยิ่งที่ท่านสละเวลาให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน  
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ส่วนที่ 1 นิยามศัพท์ 
 

1.1 การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ (ภาครัฐ เอกชน ประชาชน) หมายถึง การพัฒนาส่งผลให้
เกิดการกระจายรายได้ การเพิ่ม-ลดของรายได้จากการประกอบกิจการ/บริการของภาคส่วนต่าง  
การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับรายรับ-รายจ่าย การลงทุนของภาคส่วนต่าง ๆ และค่าครองชีพ เป็นต้น 

1.2 การเปลี่ยนแปลงด้านการประกอบอาชีพ หมายถึง การพัฒนาส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการประกอบอาชีพของประชาชน เช่น การจ้างงานในพ้ืนที่ ความต้องการด้านแรงงาน รูปแบบการ
ประกอบอาชีพ และการเกิดอาชีพใหม่ เป็นต้น 

1.3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองการการ
เจริญเติบโตของพื้นที่อย่างเพียงพอและเหมาะสม เช่น การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
การก่อสร้างเครือข่ายการคมนาคม ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบการจราจร เป็นต้น 

1.4 การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต/วัฒนธรรมการดำรงชีวิต หมายถึง วิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชน 
ในท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น จากชุมชนชนบทเปลี่ยนไปเป็นชุมชนกึ่งเมือง หรือชุมชนเมอืง 
เป็นต้น  

1.5 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชน หมายถึง คุณภาพชีวิตในภาพรวมของ
ประชาชนในท้องถิ่นดียิ ่งขึ้น ซึ่งอาจพิจารณาในประเด็น การกลับคืนถิ่ นของคนในท้องถิ่นเพื่อมา
ประกอบอาชีพในท้องถิ่น เป็นต้น 

1.6 การเปลี่ยนแปลงทางด้านสาธารณสุข หมายถึง การพัฒนามีผลกระทบต่อการบริการ
สาธารณสุข ทั้งด้านการให้บริการ การป้องกันและควบคุมโรค การเฝ้าระวังโรคต่าง ๆ และการเพ่ิม
จำนวนของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการสุขภาพในพ้ืนที ่

1.7 การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน หมายถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการในชุมชน มีการกระจายอำนาจในการตัดสินใจให้กับประชาชน
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดำเนินกิจการของทุกภาคส่วนที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน  

1.8 บทบาทและการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มีการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ที่สะดวก สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ 
และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นท่ี  

1.9 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน หมายถึง การใช้ประโยชน์จากแหล่ง
ทรัพยากรน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในพ้ืนที่ ซึ่งพิจารณาในด้านปริมาณการใช้ และความขาดแคลน  

1.10 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน หมายถึง คุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้
ดินมีคุณภาพที่ไม่เปลี่ยนแปลงไป และเหมาะแก่การนำมาใช้ประโยชน์ ซึ่งครอบคลุมถึงมลพิษทางน้ำ
ด้วยเช่นกัน 

1.11 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หมายถึง การปลดปล่อยและแหล่งกำเนิดก๊าซเรือน
กระจาก และคาร์บอนเครดิต  

1.12 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ หมายถึง คุณภาพอากาศตามมาตรฐาน และการเกิด
มลพิษทางอากาศ และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนเกี่ยวกับคุณภาพอากาศ  
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1.13 การเปลี่ยนแปลงด้านธรณีวิทยา หมายถึง ภาวะเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว และโคลนถล่ม 
ความลาดชันของพ้ืนที่ รอยเลื่อนต่าง ๆ แหล่งทรัพยากรแร่ธาตุ และพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม 

1.14 การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรดิน หมายถึง การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไป 
และการเสื่อมโทรมของคุณภาพดินในพ้ืนที่หรือบริเวณใกล้เคียง  

1.15 การเปลี่ยนแปลงด้านระบบนิเวศ หมายถึง ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อระบบนิเวศบนบก 
และระบบนิเวศทางน้ำ การอพยพย้ายถิ่นของสัตว์ และการรุกล้ำพื้นที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบ
นิเวศประจำถิ่น เป็นต้น 

1.16 การเปลี่ยนแปลงด้านขยะและสิ่งปฏิกูล หมายถึง แหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
การบริหารจัดการขยะ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสะสมของขยะและสิ่งปฏิกูล และการกำจัดขยะที่
เหมาะสม 

1.17 การเปลี่ยนแปลงด้านสุนทรียภาพ หมายถึง การก่อให้เกิดทัศนอุจจาด หรือภาวะมลทัศน์ 
ที่ขัดกับธรรมชาติในพื้นที่ และการอนุรักษ์แหล่งโบราณสถานและสถานที่ที่ควรอนุรักษ์ 
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ส่วนที่ 2 การพิจารณาค่าคะแนนเปรียบเทียบตัวชี ้วัดสำหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AEC)  

2.1 การพิจารณาค่าคะแนนเปรียบเทียบในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
1. ความยั่งยืนของ
ระบบเศรษฐกิจ
จากการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 

 
9 

 
8 

 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

2. ความยั่งยืนของระบบสังคม
จากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน 

 
9 

 
8 

 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

3. ความยั่งยืนของระบบ
สิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

2. ความยั่งยืนของ
ระบบสังคมจาก
การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 

 
9 

 
8 

 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

3. ความยั่งยืนของระบบ
สิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
2.2 การพิจารณาค่าคะแนนเปรียบเทียบตัวช้ีวัดในด้านต่าง ๆ  

 2.2.1 ความย่ังยืนของระบบเศรษฐกิจจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
1.1 การเปลี่ยนแปลง
ด้านรายได้ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.2 การเปลีย่นแปลงด้าน
อาชพี 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.3 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.2 การเปลี่ยนแปลง
ด้านอาชีพ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.3 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
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 2.2.2 ความย่ังยืนของระบบสังคมจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
2.1 การเปลี่ยนแปลง
ว ิถ ีช ีว ิต/ว ัฒนธรรม
การดำรงชีวิต 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.2 การเปลี่ยนแปลง
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.3 การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสาธารณสุข 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.4 การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและชุมชน 

2.2 การเปลี่ยนแปลง
ค ุณภาพช ี ว ิ ต ของ
ประชาชน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.3 การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสาธารณสุข 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.4 การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและชุมชน 

2.3 การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสาธารณสุข 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.4 การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและชุมชน 

2.2.3 ความย่ังยืนของระบบส่ิงแวดล้อมจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
3.1 การใช้ประโยชน์
ทรัพยากรน้ำผิวดิน
และน้ำใต้ดิน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.2 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ 
น้ำผิวดินและนำ้ใต้ดิน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.3 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.4 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.5 การเปลี่ยนแปลงดา้นธรณวีิทยา 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.6 การเปลี่ยนแปลงดา้นทรัพยากร

ดิน 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.7 การเปลี่ยนแปลงดา้นระบบนิเวศ 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.8 การเปลี่ยนแปลงดา้นขยะและสิ่ง

ปฏิกูล 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.9 การเปลี่ยนแปลงดา้นสุนทรียภาพ 

3.2 การเปลีย่นแปลง
คุณภาพนำ้ผิวดนิและ
น้ำใต้ดิน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.3 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.4 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.5 การเปลี่ยนแปลงดา้นธรณวีิทยา 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.6 การเปลี่ยนแปลงด้าน

ทรัพยากรดิน 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.7 การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.8 การเปลี่ยนแปลงด้านขยะและ

สิ่งปฏิกูล 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.9 การเปลี่ยนแปลงด้าน

สุนทรียภาพ 
3.3 การเปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.4 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.5 การเปลี่ยนแปลงดา้นธรณวีิทยา 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.6 การเปลี่ยนแปลงดา้นทรัพยากร

ดิน 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.7 การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.8 การเปลี่ยนแปลงดา้นขยะและสิ่ง

ปฏิกูล 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.9 การเปลี่ยนแปลงดา้นสุนทรียภาพ 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.5 การเปลี่ยนแปลงดา้นธรณวีิทยา 
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3.4 การ
เปลี่ยนแปลง
คุณภาพอากาศ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.6 การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดิน 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.7 การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.8 การเปลี่ยนแปลงด้านขยะและ

สิ่งปฏิกูล 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.9 การเปลี่ยนแปลงดา้นสุนทรียภาพ 

3.5 การเปลี่ยนแปลง
ด้านธรณีวทิยา 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.6 การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดิน 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.7 การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.8 การเปลี่ยนแปลงด้านขยะและสิ่ง

ปฏิกูล 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.9 การเปลี่ยนแปลงด้านสุนทรยีภาพ 

3.6 การเปลี ่ยนแปลง
ด้านทรัพยากรดิน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.7 การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.8 การเปลี่ยนแปลงด้านขยะและสิ่ง

ปฏิกูล 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.9 การเปลี่ยนแปลงด้านสุนทรยีภาพ 

3.7 การเปลี ่ยนแปลง
ด้านระบบนิเวศ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.8 การเปลี่ยนแปลงด้านขยะและสิ่ง
ปฏิกูล 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.9 การเปลี่ยนแปลงด้านสุนทรยีภาพ 

3.8 การเปลี ่ยนแปลง
ด้านขยะและสิ่งปฏิกูล 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.9 การเปลี่ยนแปลงด้านสุนทรยีภาพ 

2.2.3 ความย่ังยืนของระบบส่ิงแวดล้อมจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. ...

................................................................................................................................................................ 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสังเกตการณ ์
ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  
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แบบสังเกตการณ์ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 

 ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
.................................................................................................................................................. 

1. ข้อมูลทั่วไป 
สถานที่สังเกตการณ์........................................................................................................................  
วัน / เดือน / ปี ที่สังเกตการณ์............................................ เวลา ............................................ ... 
ผู้สังเกตการณ์ ชื่อ.................................. สกุล...............................ตำแหน่ง.....................................  

 
2. ประเด็นในการสังเกตการณ์ 

รายการ สิ่งท่ีพบเห็น 
ด้านเศรษฐกิจ  

การประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่  
 
 
 
 

โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค  
 
 
 
 

การคมนาคมขนส่งในพ้ืนที่  
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2. ประเด็นในการสังเกตการณ์ (ต่อ) 

รายการ สิ่งท่ีพบเห็น 
ด้านสังคม  

ลักษณะความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นท่ี  
 
 
 
 

ปฏิสัมพันธ์ของประชาชนในพื้นท่ี  
 
 
 
 

หน่วยงานราชการที ่อำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนในพื้นท่ี 

 
 
 
 
 

ด้านสิ่งแวดล้อม  

ลักษณะทั่วไปของพ้ืนที่  
 
 
 
 

สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่  
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2. ประเด็นในการสังเกตการณ์ (ต่อ) 

รายการ สิ่งท่ีพบเห็น 
ด้านสิ่งแวดล้อม (ต่อ)  

ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  
 
 
 
 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบในพ้ืนที่  
 
 
 
 

การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีพบในพ้ืนที่  
 
 
 
 

 
ประเด็นอ่ืน ๆ ที่พบเห็น 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณ ์
สำหรับหน่วยงานราชการระดับจังหวัด ระดบัอำเภอและผู้นำชุมชน  
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เลขที…่………........ 
แบบสัมภาษณ์ 

การศึกษาวิจัยเร่ือง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยทุธศาสตร์ (SEA)  
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ: กรณีศึกษา จังหวัดตราด  

 
ผู้ให้สัมภาษณ.์.....................................................ตำแหน่ง................................................................... 
หน่วยงาน / สถานที่.............................................................................................................................. 
ผู้สัมภาษณ.์.......................................................................................................................................... 
วัน / เดือน / ปี ....................................................................เวลา..........................................................  
 
1. ประเด็นคำถามข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ 

ประเด็นคำถามเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด   

 1.1 ท่านคิดว่า ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น และสิ่งอำนวยความสะดวก  
ในพ้ืนที่ของท่านมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ อย่างไร  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

1.2 ท่านคิดว่า การพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่ของท่านมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อ
การใช้งานหรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 1.3 ท่านคิดว่าสภาพเศรษฐกิจของอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจาก
ช่วง 5 ปีที่ผ่านมาอย่างไร (เช่น รายได้ การค้าขายสินค้า การเคลื่อนย้ายแรงงาน เป็นต้น) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. ...............................
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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ประเด็นคำถามเกี่ยวกับด้านสังคมและการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด   

 1.4 ลักษณะความเป็นอยู่ วิถีชีวิต และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ มีลักษณะเป็นอย่างไร 
(ความอยู่ดีมีสุข ความสุข ความพึงพอใจในชีวิต)  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

1.5 การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ มีลักษณะเป็นอย่างไร (เช่น ร่วมรับรู้ ร่วมคิด 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.6 บทบาทและการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีลักษณะเป็นอย่างไร  
........................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 1.7 ท่านหรือหน่วยงานของท่านได้อำนวยความสะดวกเรื่องการให้บริการแก่ประชาชนในในพื้นที่ 
ครอบคลุมหรือไม่ อย่างไร 
........................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 

 1.8 การเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาประกอบอาชีพ และการสร้างหลักประกัน
สุขภาพของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ ก่อให้เกิดผลกระทบและภาระรับผิดชอบต่อประชาชนในพื้นที่ใน
ด้านใดบ้าง อย่างไรบ้าง  
........................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คำถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  

1.9 ท่านคิดว่า สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมของพื้นที่ทั ่วไป และ
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ของท่านมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมหรือไม่ อย่างไร   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.10 ในพื้นที่ของท่านมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติประเภทใดบ้าง และมีความ
เพียงพอหรือไม ่อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.11 ในพ้ืนที่ของท่านมีปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านใดบ้าง ลักษณะของปัญหาเป็นอย่างไร และ
ได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม ่อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ประเด็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพ ระบบสุขภาพ และสาธารณสุข 

 1.12 ลักษณะความเป็นอยู่ และวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชนในพื้นที่ เช่น อาชีพ รายได้ 
กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม มีลักษณะเป็นอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 1.13 จำนวนและระบบบริการด้านสุขภาพและสาธารณสุข ในพื้นที่มีความเพียงพอและ
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (เช่น โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ด้านควบคุมโรค ด้าน
อาหารและยา บุคลากร และงบประมาณ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 1.14 ในพ้ืนที่มีบริการสุขภาพและสาธารณสุข ประเภทใดบ้าง และมีความเพียงพอหรือไม่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 1.15 ในพื้นที่ของท่านมีปัญหาด้านสุขภาพ อะไรบ้างและได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือไม ่อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 1.16 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค และการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของประชาชนในพื้นท่ีเป็นอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 1.17 การจัดหาน้ำสะอาด การสุขาภิบาล การจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูล ที่อาจก่อให้เกิดโรค  
การป้องกันและควบคุมโรคระบาดในพืน้ที่ เป็นอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 1.18 การเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาประกอบอาชีพ  และการสร้างหลักประกัน
สุขภาพของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่   ก่อให้เกิดภาระรับผิดชอบด้านงบประมาณในการบริการของ
สถานพยาบาล อย่างไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 1.19 ผลกระทบต่อสุขภาพจิตและความวิตกกังวล อันเป็นผลจากการอพยพย้ายถิ่นของ
แรงงาน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสังคม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 1.20 การเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร การได้รับบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ และภาวะ
ฉุกเฉินด้านอุบัติภัย มีลักษณะแนวโน้มการเกิดข้ึน และแนวทางการป้องกันอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 1.21 แนวโน้มสภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของพ้ืนจะที่มี
ลักษณะอย่างไร และเกิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนหรือไม่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 1.22 บทบาทของท่านหรือหน่วยงานของท่าน ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด
ในด้านสุขภาพ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 1.23 บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
ตราด  ในด้านสุขภาพมีลักษณะเป็นอย่างไร (เช่น ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ และ
ร่วมตรวจสอบ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ประเด็นคำถามเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

2.1 ท่านหรือหน่วยงานของท่านทราบข้อมูลการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในอำเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด หรือไม่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.2 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด มีผลกระทบ
โดยตรงต่อหน่วยงานของท่านหรือไม่ อย่างไร 

-ด้านเศรษฐกิจ................................................................................................................. ....... 
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

-ด้านสังคม.................................................................................................................... ......... 
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

-ด้านสิ่งแวดล้อม............................................................................................................... ...... 
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

-ด้านสุขภาพ...................................................... .................................................................... 
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

3.  ประเด็นคำถามเกี่ยวกับข้อกังวลของท่านต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

หากมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  ท่านมีความ
กังวลในด้านเศรษฐกิจ  เรื่องใด อย่างไรบ้าง 

3.1............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
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หากมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  ท่านมีความ
กังวลในด้านสังคม เรื่องใด อย่างไรบ้าง 

 3.2 การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต/คุณภาพชีวิต/วัฒนธรรมการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี 
.................................................................................................................................. ..............................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 3.3 การมีส่วนร่วม/ปฏิสัมพันธ์ของประชาชนและชุมชนในพื้นท่ี  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 3.4 บทบาทและการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

หากมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  ท่านมีความ
กังวลในด้านสิ่งแวดล้อม เรื่องใด อย่างไรบ้าง 

3.5 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.6 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.7 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.8 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.9 การเปลี่ยนแปลงด้านธรณีวิทยา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.10 การเปลี่ยนแลงด้านทรัพยากรดิน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.11 การเปลี่ยนแปลด้านระบบนิเวศ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.12 การเปลี่ยนแปลงด้านขยะและสิ่งปฏิกูล 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.13 การเปลี่ยนแปลงด้านสุนทรียภาพ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 หากมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  ท่านมีความ
กังวลในด้านสุขภาพ  เรื่องใด อย่างไรบ้าง 

 3.14 ท่านมีความกังวลถึงผลกระทบต่อตัวท่าน/ครอบครัว/ชุมชน/หน่วยงานของท่านในเรื่อง
สุขภาพและการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพอย่างไรบ้าง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.  ประเด็นคำถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการป้องกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากยุทธศาสตร์
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 

 4.1 ท่านมีข้อเสนอแนะในการป้องกัน บรรเทา และลดผลกระทบ จากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดตราด อย่างไรบ้าง 

ด้านเศรษฐกิจ  

- ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ข้อเสนอแนะต่อภาคประชาชน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ข้อเสนอแนะต่อภาคเอกชน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ด้านสังคม 

- ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ข้อเสนอแนะต่อภาคประชาชน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ข้อเสนอแนะต่อภาคเอกชน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

- ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ข้อเสนอแนะต่อภาคประชาชน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ข้อเสนอแนะต่อภาคเอกชน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ด้านสุขภาพ 

- ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ข้อเสนอแนะต่อภาคประชาชน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ข้อเสนอแนะต่อภาคเอกชน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.2 แนวทางการปรับตัวและการปรับปรุงการดำเนินงานของท่าน / หน่วยงานของท่านต่อ
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด 

-ด้านเศรษฐกิจ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-ด้านสังคม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-ด้านสิ่งแวดล้อม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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-ด้านสุขภาพ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5.  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่าน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณ ์
สำหรับหน่วยงานเอกชนและผู้ประกอบการ  
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แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเอกชน 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 

 ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์ .........................................................................ตำแหน่ง.............................. ................... 
ชื่อสถานประกอบการ/สถานที่.................................................................................................... ........ 
วัน / เดือน / ปี .................................................................... เวลา.................. ..................................... 
1. ประเด็นคำถามข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ 

คำถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ 
 1.1 ปัจจุบันท่านประกอบอาชีพใด มีการเปลี่ยนแปลงอาชีพจากเดิมหรือไม่ และสร้างรายได้
เพียงพอต่อการใช้ดำรงชีวิตหรือไม่ อย่างไร  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.2 ท่านคิดว่า ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น และสิ่งอำนวยความสะดวก  
ในพ้ืนที่ของท่านมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.3. ท่านคิดว่า การพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ของท่านมีความเหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการใช้งานหรือไม่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. ประเด็นคำถามข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ (ต่อ) 

คำถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านสังคมพื้นที่ 
1.4 ท่านคิดว่า การดำรงชีวิต การปฏิสัมพันธ์ของประชาชน วัฒนธรรมในอตีดและวัฒนธรรม

ในปัจจุบันของท่านมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ อย่างไร  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ID……… 
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 1.5 พื้นที่ของท่านได้รับการอำนวยความสะดวกและการให้บริการของหน่วยงานราชการในพื้นที่ 
ครอบคลุมหรือไม่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คำถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมพื้นที่ 
1.6 ท่านคิดว่า สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมของพื้นที่ทั ่วไป และ

ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ของท่านมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมหรือไม่ อย่างไร   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.7 ในพื้นที่ของท่านมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเภทใดบ้าง  
และมีความเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่หรือไม่ อย่างไร  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.8 ในพื้นที่ของท่านมีปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านใดบ้าง ลักษณะของปัญหาเป็นอย่างไร และ
ได้รับมีการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ประเด็นคำถามที่เกี่ยวกับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 2.1 ท่านทราบข้อมูลการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
หรือไม่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.2 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด มีผลกระทบโดยตรงต่อท่าน 
ครอบครัว ชุมชนของท่านหรือไม่ อย่างไร 
 - ด้านเศรษฐกิจ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 - ด้านสังคม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 - ด้านสิ่งแวดล้อม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.3 ท่านมีข้อกังวลเกี ่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่  
จังหวัดตราด เรื่องใดบ้าง  
 - ด้านเศรษฐกิจ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 - ด้านสังคม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 - ด้านสิ่งแวดล้อม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 2.4 ท่านมีข้อเสนอแนะในการป้องกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด อย่างไร 
 - ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 - ข้อเสนอแนะต่อภาคประชาชน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 - ข้อเสนอแนะต่อภาคเอกชน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.5 ท่านมีแนวทางในการปรับตัวโดยตรงหรือการปรับตัวหน่วยงานของท่านต่อการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด อย่างไร 
 - ด้านเศรษฐกิจ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 - ด้านสังคม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 - ด้านสิ่งแวดล้อม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

 
ผู้สัมภาษณ์........................................................... 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณ ์
สำหรับนักท่องเที่ยวและนักวิชาการ  
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แบบสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 

 ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ....................................................................................................................................... 
สถานที่ ................................................................................................................ ................................... 
วัน / เดือน / ปี ..................................................................... เวลา.................................. ..................... 
1. ประเด็นคำถามข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ 

คำถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ 
 1.1 ท่านมาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เป็นครั้งที่เท่าไหร่ เหตุผลที่เลือก
ท่องเที่ยวในพื้นที่เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.2 ท่านคิดว่า ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น และสิ่งอำนวยความสะดวก  
ในพ้ืนที่ของท่านมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.3. ท่านคิดว่า การพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ของท่านมีความเหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการใช้งานหรือไม่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. ประเด็นคำถามข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ (ต่อ) 

คำถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านสังคมพื้นที่ 
1.4 ท่านคิดว่า การดำรงชีวิต การปฏิสัมพันธ์ของประชาชน วัฒนธรรมในอตีดและปัจจุบัน

ของประชาชนในพื้นท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ อย่างไร  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ID……… 
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 1.5 ท่านได้รับการอำนวยความสะดวกและการให้บริการของหน่วยงานราชการในพื้นที่ใน
การอำนวยความสะดวกครอบคลุมหรือไม่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คำถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมพื้นที่ 
1.6 ท่านคิดว่า สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมของพื้นที่ทั ่วไป และ

ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่อำเภอคลองใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมหรือไม่ อย่างไร   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.7 ท่านคิดว่าพื ้นที ่อำเภอคลองใหญ่ มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมประเภทใดบ้าง และมีความเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่หรือไม่ อย่างไร  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.8 ท่านพบปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านใดบ้างในพ้ืนที่อำเภอคลองใหญ่ ซึ่งลักษณะของปัญหาเป็นอย่างไร 
และได้รับมีการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ประเด็นคำถามที่เกี่ยวกับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 2.1 ท่านทราบข้อมูลการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
หรือไม่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 2.2 ท่านคิดว่าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  
มีผลกระทบโดยตรงประชาชน ชุมชน หรือ หน่วยงานในพื้นท่ีหรือไม่ อย่างไร 
 - ด้านเศรษฐกิจ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 - ด้านสังคม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 - ด้านสิ่งแวดล้อม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.3 ท่านมีข้อกังวลเกี ่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่  
จังหวัดตราด เรื่องใดบ้าง  
 - ด้านเศรษฐกิจ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 - ด้านสังคม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 - ด้านสิ่งแวดล้อม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 2.4 ท่านมีข้อเสนอแนะในการป้องกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด อย่างไร 
 - ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 - ข้อเสนอแนะต่อภาคประชาชน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 - ข้อเสนอแนะต่อภาคเอกชน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.5 ท่านมีแนวทางเสนอแนะแก่ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ ในการปรับตัว
โดยตรงหรือการปรับตัวหน่วยงานของท่านต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลอง
ใหญ่ จังหวัดตราด อย่างไร 
 - ด้านเศรษฐกิจ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 - ด้านสังคม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 - ด้านสิ่งแวดล้อม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ผู้สัมภาษณ์........................................................... 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถาม 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล  
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แบบประเมินสำหรับผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
แบบสัมภาษณ์หน่วยงานราชการและหน่วยงานท้องถิ่น  

การศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 

คำชี้แจง : แบบประเมินฉบับนี้ใช้สำหรับท่านซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบว่าข้อคำถามแต่ละข้อ
มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ให้คะแนน  +1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อคำถามวัดจุดประสงค์/เนื้อหานั้น 
ให้คะแนน   0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดจุดประสงค์/เนื้อหานั้น 
ให้คะแนน  -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคำถามไม่วัดจุดประสงค์/เนื้อหานั้น 
 

จุดประสงค์ คำถาม 
คะแนนประเมิน
จากผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

คำถาม
เกี่ยวกับ
ข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจ 

1.1 ท่านคิดว่า ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พื้นฐานที่จำเป็น และสิ่งอำนวยความสะดวก ใน
พื้นที่ของท่านมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อ
การใช้งานหรือไม่ อย่างไร 

    

1.2 ท่านคิดว่า การพัฒนาเส้นทางคมนาคมใน
พื้นที่ของท่านมีความเหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการใช้งานหรือไม่ อย่างไร 

    

1.3 ท่านคิดว ่าสภาพเศรษฐกิจของอำเภอ
คลองใหญ่ จ ังหวัดตราดในปัจจ ุบ ันม ีการ
เปลี่ยนแปลงจากช่วง 5 ปีที่ผ่านมาอย่างไร 

    

คำถาม
เกี่ยวกับ
ข้อมูลด้าน
สังคม 

1.4 ท่านคิดว่า การดำรงชีวิต การปฏิสัมพันธ์
ของประชาชน ว ัฒนธรรมในอต ี ดและ
วัฒนธรรมในปัจจุบันของประชาชนในพื้นที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ อย่างไร 

    

1.5 หน่วยงานของท่านได้อำนวยความสะดวก
เรื ่องการให้บริการแก่ประชาชนในในพื ้นที่ 
ครอบคลุมหรือไม่ อย่างไร 

    

คำถาม
เกี่ยวกับ
ข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อม 

1.6 ท่านคิดว ่า สภาพภูม ิประเทศ สภาพ
ภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ทั่วไป และ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื ้นที ่ของท่านมีการ
เปลี่ยนแปลงจากเดิมหรือไม่ อย่างไร   
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จุดประสงค์ คำถาม 
คะแนนประเมิน
จากผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

1.7 ในพื้นที่ของท่านมีการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเภท
ใดบ้าง และมีความเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชนในพื้นท่ีหรือไม่ อย่างไร 

    

1.8 ในพื้นที่ของท่านมีปัญหาสิ่งแวดล้อมด้าน
ใดบ้าง ลักษณะของปัญหาเป็นอย่างไร  

    

ประเด็น
คำถามที่
เกี่ยวกับการ
จัดตั้งเขต
พัฒนา
เศรษฐกิจ
พิเศษ 

2.1 หน่วยงานของท่านทราบข้อมูลการจัดตั้ง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอ
คลองใหญ่ จังหวัดตราด หรือไม่ อย่างไร 

    

2.2 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด มีผลกระทบ
โดยตรงต่อหน่วยงานของท่านหรือไม่ อย่างไร 

    

2.3 ท่านมีข้อกังวลเกี ่ยวกับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่  
จังหวัดตราด เรื่องใดบ้าง 

    

2.4 ท่านมีข้อเสนอแนะในการป้องกัน บรรเทา 
และลดผลกระทบจากยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด อย่างไร 

    

2.5 หน่วยงานของท่านมีแนวทางในการปรับตัว
โดยตรงต ่อการพัฒนาเขตเศรษฐก ิจพ ิ เศษ
ชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด อย่างไร 
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แบบประเมินสำหรับผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
แบบสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว การศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 

ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
คำชี้แจง : แบบประเมินฉบับนี้ใช้สำหรับท่านซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบว่าข้อคำถามแต่ละข้อ
มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ให้คะแนน  +1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อคำถามวัดจุดประสงค์/เนื้อหานั้น 
ให้คะแนน   0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดจุดประสงค์/เนื้อหานั้น 
ให้คะแนน  -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคำถามไม่วัดจุดประสงค์/เนื้อหานั้น 

จุดประสงค์ คำถาม 
คะแนนประเมิน
จากผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

คำถาม
เกี่ยวกับข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจ 

1.1 ท่านมาท่องเที ่ยวในพื้นที ่อำเภอคลอง
ใหญ่ จังหวัดตราด เป็นครั้งที่เท่าไหร่ เหตุผล
ที่เลือกท่องเที่ยวในพื้นที่เพราะเหตุใด 

    

1.2 ท ่านค ิดว ่า ระบบสาธารณ ูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น และสิ่งอำนวยความ
สะดวก ในพื้นที่ของท่านมีความเหมาะสมและ
เพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ อย่างไร 

    

1.3. ท่านคิดว่า การพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ในพ ื ้นท ี ่ของท ่านม ีความเหมาะสมและ
เพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ อย่างไร 

    

คำถาม
เกี่ยวกับข้อมูล
ด้านสังคม 

1.4 ท่านคิดว่า การดำรงชีวิต การปฏิสัมพันธ์
ของประชาชน วัฒนธรรมในอตีดและปัจจุบัน
ของประชาชนในพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมหรือไม่ อย่างไร  

    

1.5 ท่านได้รับการอำนวยความสะดวกและ
การให้บริการของหน่วยงานราชการในพื้นที่
ในการอำนวยความสะดวกครอบคลุมหรือไม่ 
อย่างไร 

    

คำถาม
เกี่ยวกับข้อมูล
ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

1.6 ท่านคิดว่า สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
สภาพแวดล ้ อมของพ ื ้ นท ี ่ ท ั ่ ว ไป  และ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ มีการเปลี่ยนแปลง
จากเดิมหรือไม่ อย่างไร   

    



 209 

จุดประสงค์ คำถาม 
คะแนนประเมิน
จากผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

1.7 ท่านคิดว่าพื้นท่ีอำเภอคลองใหญ่ มีการใช้
ประโยชน ์จากทร ัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ ่งแวดล้อมประเภทใดบ้าง และมีความ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและ
นักท่องเที่ยวในพื้นที่หรือไม่ อย่างไร 

    

1.8 ท่านพบปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านใดบ้างใน
พื้นที่อำเภอคลองใหญ่ ซึ่งลักษณะของปัญหา
เป็นอย่างไร และได้รับมีการจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไร 

    

ประเด็น
คำถามที่
เกี่ยวกับการ
จัดตั้งเขต
พัฒนา
เศรษฐกิจ
พิเศษ 

2.1 ท่านทราบข้อมูลการจัดตั ้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด หรือไม่ อย่างไร 

    

2.2 ท่านคิดว่าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด มี
ผลกระทบโดยตรงประชาชน ชุมชน หรือ 
หน่วยงานในพื้นท่ีหรือไม่ อย่างไร 

    

2.3 ท่านมีข้อกังวลเกี ่ยวกับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่  
จังหวัดตราด เรื่องใดบ้าง 

    

2.4 ท ่ านม ีข ้อ เสนอแนะในการป ้องกัน 
บรรเทา และลดผลกระทบจากยุทธศาสตร์
การพัฒนาเขตเศรษฐก ิจพ ิ เศษชายแดน 
อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด อย่างไร 

    

2.5 ท่านมีแนวทางเสนอแนะแก่ประชาชน 
ชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ในการปรับตัว
โดยตรงหรือการปรับตัวหน่วยงานของท่าน
ต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด อย่างไร 
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แบบประเมินสำหรับผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเอกชนการ ศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์ (SEA)ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
คำชี้แจง : แบบประเมินฉบับนี้ใช้สำหรับท่านซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบว่าข้อคำถามแต่ละข้อ
มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ให้คะแนน  +1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อคำถามวัดจุดประสงค์/เนื้อหานั้น 
ให้คะแนน   0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดจุดประสงค์/เนื้อหานั้น 
ให้คะแนน  -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคำถามไม่วัดจุดประสงค์/เนื้อหานั้น 

จุดประสงค์ คำถาม 
คะแนนประเมิน
จากผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

คำถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจ 

1.1 ปัจจ ุบ ันท ่านประกอบอาช ีพใด ม ีการ
เปลี ่ยนแปลงอาชีพจากเดิมหรือไม่ และสร้าง
รายได้เพียงพอต่อการใช้ดำรงชีวิตหรือไม่ อย่างไร 

    

1.2 ท ่านค ิดว ่า ระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น และสิ่งอำนวยความ
สะดวก ในพื้นที่ของท่านมีความเหมาะสมและ
เพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ อย่างไร 

    

1.3. ท่านคิดว่า การพัฒนาเส้นทางคมนาคมใน
พื้นที่ของท่านมีความเหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการใช้งานหรือไม่ อย่างไร 

    

คำถามเกี ่ยวกับ
ข้อมูลด้านสังคม 

1.4 ท่านคิดว่า การดำรงชีวิต การปฏิสัมพันธ์
ของประชาชน วัฒนธรรมในอดีตและวัฒนธรรม
ในปัจจุบันของท่านมีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมหรือไม่ อย่างไร 

    

1.5 พื ้นที ่ของท่านได้ร ับการอำนวยความ
สะดวกและการให ้บร ิการของหน่วยงาน
ราชการในพ้ืนที่ ครอบคลุมหรือไม่ อย่างไร 

    

คำถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อม 

1.6 ท่านคิดว ่า สภาพภูมิประเทศ สภาพ
ภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ทั่วไป และ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื ้นที ่ของท่านมีการ
เปลี่ยนแปลงจากเดิมหรือไม่ อย่างไร   
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จุดประสงค์ คำถาม 
คะแนนประเมิน
จากผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

1.7 ในพื้นที่ของท่านมีการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเภท
ใดบ้าง และมีความเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนที่หรือไม่ อย่างไร 

    

1.8 ในพื้นที่ของท่านมีปัญหาสิ่งแวดล้อมด้าน
ใดบ้าง ลักษณะของปัญหาเป็นอย่างไร และ
ได้ร ับมีการจัดการปัญหาสิ ่งแวดล้อมจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไร 

    

ประเด็นคำถามที่
เกี่ยวกับการ
จัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

2.1 ท่านทราบข้อมูลการจัดตั ้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด หรือไม่ อย่างไร 

    

2.2 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด มีผลกระทบ
โดยตรงต่อท่าน ครอบครัว ชุมชนของท่าน
หรือไม่ อย่างไร 

    

2.3 ท่านมีข้อกังวลเกี ่ยวกับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่  
จังหวัดตราด เรื่องใดบ้าง 

    

2.4 ท่านมีข้อเสนอแนะในการป้องกัน บรรเทา 
และลดผลกระทบจากยุทธศาสตร์การพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด อย่างไร 

    

2.5 ท่านมีแนวทางในการปรับตัวโดยตรงหรือ
การปรับตัวหน่วยงานของท่านต่อการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด อย่างไร 

    

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
สรุปการเก็บข้อมลูและผู้ให้ข้อมูลสำคัญ



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในการพิจารณาประเดน็และตัวช้ีวัด  
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 
คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ :  

1) สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอกเกี ่ยวกับด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมหรือ  
ด้านสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 1 ปริญญานิพนธ์ 

2) มีประสบการณ์การทำงานเกี ่ยวกับด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม หรือด้านสิ ่งแวดล้อม  
อย่างน้อย 5 ปี 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

1 ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผอ.สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

2 รศ.ดร. ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร 
ผอ.สถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
คณะสิ่งแวดล้อม หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3 คุณเรวดี ประเสริฐเจริญสุข กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
4 รศ.ดร. เรณู เวชรัชต์พิมล ภาควิชาชีววิทยาด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5 ผศ. ลือพล ปุณณกันต์ 
อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล 

6 คุณอินทิรา เอื้อมลฉัตร เลขาธิการ สผ. 
ด้านสังคม 

1 อ.ดร. วิชัย รูปขำดี  อาจารย์คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
2 อ.ดร. หลี่ เหรินเหลียง อาจารย์คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
3 ผศ.ดร. แตงอ่อน มั่นใจตน อาจารย์คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
4 รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
5 ผศ.ดร. จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ อาจารย์คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ด้านเศรษฐกิจ 
1 ผศ.ดร.วิศิษฏ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข อาจารย์คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
2 ผศ.ดร. ณดา จันทร์สม คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

3 รศ.ดร.สมพจน์ กรรณนุช  
อาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

4 คุณประทีป เอ่งฉ้วน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม 

5 คุณวิมล ปั้นคง 
ผอ.สำนักพัฒนาองค์ความรู้ สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือ
การค้าและการพัฒนา (ITD) 

6 อาจารย์สุณัฐวีย์ น้อยโสภา 
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยธนบุรี 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
ในพ้ืนที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  
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รายช่ือผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
คนที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/สังกัด 
ตัวแทนจากภาครัฐ 

1 นายรังสรรค์   เรืองสวัสดิ์ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
2 นายพีระ  การุณ นายอำเภอคลองใหญ่ 
3 นายวุฒิพงษ์    รัตนมณฑ์ ประธานหอการค้าจังหวัดตราด 
4 นายวโรตนม์    หนูดาษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
5 นายนที ธรรมพิทักษ์พงษ์ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  

ตัวแทนจากประชาชนและบุคคลในพื้นที่ 
6 นายสุรศักดิ์  อินทรประเสริฐ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด  
7 นายมาโนช  หอยสังข์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลไม้รูด 
8 นายอนุรักษ์  อิ่มสารพงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลไม้รูด 
9 นายสงคราม  พุทธา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลไม้รูด 
10 นายเสาร์  พรมรอด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหญ่ 
11 นายนพพร  คชรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหญ่ 
12 นายประพันธ์  จรุงศิลป์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลคลองใหญ่ 
13 นายทศพล  พรมสุภา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลคลองใหญ่  
14 นายชาลี  บุญช่วย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลหาดเล็ก 
15 นายปิยวุฒิ  ประสิทธิเวช กำนันตำบลหาดเล็ก 
16 นายโกสุม  ฝอยทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลหาดเล็ก 
17 นายวิชัย  กิมสร้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลหาดเล็ก 
18 ไม่เปิดเผยชื่อ จาก จ.จันทบุรี นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในหาดบานชื่น 

ตัวแทนจากภาคเอกชนและนักวิชาการ 

19 ผู้ประกอบการท่าเรือชลาลัย 

20 ผู้ประกอบการท่าเรือกัลปังหา 

21 นายสุรพงษ์ ถนอมกุล พนักงานร้านกาแฟในอำเภอไม้รูด 

22 นายนิรันดร์ พรม พนักงานร้านกาแฟในอำเภอไม้รูด 

23 พญ. ศิรดา  วงศ์วานวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ 

24 นายนรศักดิ์  เงางาม สาธารณสุขอำเภอคลองใหญ่ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ประมวลภาพการลงพืน้ที ่  
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การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
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การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
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การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
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การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
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การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคม 
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ตลาดด่านพรมแดนบ้านหาดเล็ก 
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
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การประกอบกิจการของผู้ประกอบการ 
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ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ 
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พ้ืนที่ที่ตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ เขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอคลองใหญ่ 
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