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การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและประเมินผลกระทบของแผนยุทธศาสตร์การพฒันา

เขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย โดยใช้หลกัการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ประกอบการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย และเสนอแนวทางป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน โดยการเปรียบเทียบ
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์จาก  3  ทางเลือก ได้แก่ ทางเลือกท่ี 1 ไม่น ายุทธศาสตร์การพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษไปด าเนินการในพื้นท่ี ทางเลือกท่ี 2 น ายุทธศาสตร์ท่ีเสนอตามแผนพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 3 ยทุธศาสตร์มาด าเนินการ  และทางเลือกท่ี 3 น ายทุธศาสตร์ท่ีเสนอตามแผนพฒันา
เขตเศรษฐกิจพิเศษมาด าเนินการทั้งหมด วิธีการศึกษาท่ีใช ้ไดแ้ก่ 1) ประเมินล าดบัความส าคญัของ
ประเด็นและตวัช้ีวดัโดยผูเ้ช่ียวชาญดว้ยเทคนิคการตดัสินใจตามกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ 
(Analytical Hierarchy Process: AHP) 2) การสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และ 3) การสังเกตการณ์
สภาพพื้นท่ีอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย เพื่อน าขอ้มูลมาพิจารณาประกอบการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์จากทั้ง 3 ทางเลือก ผลการวิจยั พบวา่ ผลรวมระดบัผลกระทบ
จากทางเลือกท่ี 1 มีค่าเป็นลบเท่ากบั -0.72 ส่วนทางเลือกท่ี 2 มีค่าเป็นบวกเท่ากบั 0.02 และทางเลือก
ท่ี 3 มีค่าเป็นบวกเท่ากบั 1.06 นัน่คือ การด าเนินการตามทางเลือกท่ี 3 หรือด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษของพื้นท่ีอ าเภอเชียงแสนทั้งหมด (5 ยุทธศาสตร์ 11 กล
ยทุธ์ รวม 33 โครงการ) จะส่งผลดีต่อพื้นท่ีอ าเภอเชียงแสนมากกวา่ทางเลือกท่ี 1 และ ทางเลือกท่ี 2 
เน่ืองจากทางเลือกท่ี 3 จะสร้างโอกาสการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมในระยะยาว 
ถึงแมจ้ะมีผลกระทบเชิงลบบางประเด็นในช่วงเร่ิมตน้การพฒันา โดยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียคาดวา่การ
พฒันาดงักล่าวจะส่งผลดา้นบวกต่อดา้นอาชีพและคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตของประชาชนมากท่ีสุด 
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และส่งผลดา้นลบต่อการเปล่ียนแปลงภูมิสภาพอากาศและคุณภาพอากาศมากท่ีสุด ส าหรับแนวทาง
ในการปรับตวัเพื่อรองรับการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน คือ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งตอ้ง
ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบเชิงลบพร้อมทั้งส่งเสริมผลกระทบเชิงบวกท่ี
อาจจะเกิดข้ึน โดยการสร้างจุดเด่นของชุมชนและควรเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันาเพื่อให้ประชาชนและผูป้ระกอบการในพื้นท่ี
ไดรั้บทราบและมีความเขา้ใจต่อการพฒันามากข้ึน 
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The objective of this research was to study and assess the impact of the Special 

Economic Zone (SEZ) development strategy in Chiang Saen District, Chiang Rai Province, by 
adopting the Strategic Environmental Assessment (SEA) and interviewing local stakeholders as 
well as to suggest ways for mitigating the impact. The study evaluated the most appropriate 
strategic scenario by comparing 3 scenarios, i.e. Scenario 1, the Special Economic Zone 
development strategy plan in Chiang Saen District will not be applied: Scenario 2, 3 strategies of 
the Special Economic Zone development strategy plan will be applied and Scenario 3, the Special 
Economic Zone development strategy plan will be applied. The methodology used in this research 
were evaluation of, issues and criteria in the theoretic Analytical Hierarchy Process (AHP), 
interviewing of stakeholders, and observations in the area. Then this information was used in the 
assessment process. The results of this study showed that the overall impact from Scenario 1 was 
negative   (-0.72), Scenario 2 was positive (0.02), relate with Scenario 3 was positive (1.06). 
Scenario 3 would have a positive impact on Chiang Saen District because it was seen to increase 
economic and social opportunities in the long term; however, there would be a negative impact on 
some issues during the first phase. The stakeholders expected that the strategy would have the 
highest positive impact on the employment and quality of life whereas the highest negative 
impact would be on climate change and air quality. Therefore, the suggestions for adapting to the 
development are all stakeholders should comply with the mitigation measures in order to reduce 
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the negative impact and to promote the positive impact. In addition, the relevant agencies should 
emphasize the public participation process, and publicize information of the development so that 
the local people and entrepreneurs can have better understanding of the strategy. 
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บทที ่1  

 
บทน า 

 
1.1    ทีม่าและความส าคญั 

 
  การพฒันาประเทศท่ีผ่านมาเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นส าคญัโดยมีการ
น าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นตน้ทุนในการด าเนินกิจกรรมและโครงการพฒันาต่างๆ เพื่อพฒันา
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเพิ่มรายไดใ้ห้กบัประเทศชาติและยกระดบัความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีข้ึน 
ภายใตก้ารพฒันาดงักล่าวก่อให้เกิดนโยบายและโครงการจ านวนมากท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ท า
ให้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์เร่ิมเส่ือมโทรมมากข้ึน เป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงขอ้จ ากดัของ
ระบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment; EIA) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ
ในการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากการพฒันาโครงการต่างๆ ท่ีประเทศไทยใช้มา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 เน่ืองจากการประเมินผลกระทบดงักล่าวมีขอ้จ ากดับางประการ เช่น มีขอบเขตการ
ประเมินเฉพาะระดบัโครงการไม่สามารถพิจารณาทางเลือกการพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นท่ี
และระบบนิเวศโดยรวมได ้(ศูนยว์ศิวกรรมพลงังานส่ิงแวดลอ้ม, 2551: 1) 
  ขณะท่ีประเทศไทยประสบปัญหาจากการใชร้ะบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มหรือ EIA 
นั้น ในต่างประเทศไดมี้การพฒันาระบบการประเมินผลกระทบในรูปแบบของการประเมินส่ิงแวดลอ้ม
ระดบัยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment) หรือ SEA โดยเป็นกระบวนการท่ีใช้
ส าหรับประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมของนโยบาย แผนหรือแผนงานในด้านความสามารถของ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีจะรองรับการพฒันาไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือมีผลกระทบ
ในระดบัท่ียอมรับได ้(ส านกับริหารโครงการ,  2553) โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นตน้แบบในการน าแนวคิด
ของ SEA เขา้สู่กระบวนการตดัสินใจของ National Environmental Policy Act (NEPA) และทางยุโรป
ไดว้างรากฐานการน า SEA มาใช้ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มในอนุสัญญาเอสปู (Espoo Convention) 
หรือช่ือเต็มคือ อนุสัญญาว่าดว้ยการประเมินผลกระทบขา้มแดน (Convention On Environmental 
Impact Assessment In A Transboundary Context) (ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม, 2554) ดงันั้น SEA จึงเป็นเคร่ืองมือทางเลือกส าคญัท่ีประเทศไทยจะน ามา



 
2 

 

ประยกุตใ์ชเ้พื่อป้องกนัปัญหาหรือบรรเทาผลกระทบจากการพฒันาตามนโยบายและแผนงานต่างๆ 
โดยเฉพาะการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นมิติท่ีส าคญัและเป็นปัจจยัท่ีสะทอ้นให้
เห็นถึงศกัยภาพความมัน่คงของประเทศชาติ เน่ืองจาก SEA เป็นเสมือนกระบวนการวิเคราะห์
ประเมินศกัยภาพและขอ้จ ากดัของนโยบายหรือแผนงาน โดยมีการบูรณาการมิติดา้นเศรษฐกิจ มิติ
ดา้นสังคม และมิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็น 3 มิติหลกัแห่งการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืเขา้ดว้ยกนั  
  ตามท่ีรัฐบาลได้ประกาศนโยบายการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและท้องถ่ินซ่ึงเน้น
สนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันาทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
โดยสืบเน่ืองตั้งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ท่ีมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาพื้นท่ีภูมิภาคและเมืองชายแดน เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่
ชุมชนในพื้นท่ี พร้อมทั้งสร้างความเขม้แข็งให้กบัเมืองท่ีเป็นชุมชนศูนยก์ลางของภูมิภาคและเมือง
ชายแดน ซ่ึงมีศกัยภาพท่ีจะเป็นประตูการคา้ติดต่อกบัประเทศเพื่อนบา้น ให้สามารถเช่ือมโยงกบั
ศูนยก์ลางเศรษฐกิจของประเทศ อนัเป็นการพฒันาฐานการผลิตใหม่ของประเทศในระยะยาว (วีระ
ศกัด์ิ ญาวรีะ, 2548) การพฒันาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Economic Zone; SEZ) จึง
เร่ิมเป็นประเด็นท่ีถูกกล่าวถึงต่อเน่ืองมาจนถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 9 
(พ.ศ. 2545 – 2549) และฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ท่ีเนน้ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยรวมในท้องถ่ินให้สูงข้ึนท าให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศขยายตัวได้อย่างต่อเน่ือง 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจปรับตวัสู่ความมัน่คง ความยากจนเร่ิมลดลง และในปัจจุบนัแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2558) ยงัคงเนน้ไปท่ียุทธศาสตร์ของการสร้าง
ฐานการผลิตให้เขม้แข็ง สมดุล อย่างสร้างสรรค ์การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อการผลิต 
การค้า การลงทุน การพฒันาคุณภาพคนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557: 10 - 17) รัฐบาลจึงมี
นโยบายปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและเร่งรัดการจดัตั้งเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษในบริเวณพื้นท่ี
ท่ีมีศกัยภาพ โดยใหค้วามส าคญัต่อจงัหวดัชายแดนเพื่อส่งเสริมการคา้ การลงทุน การตลาด และการ
ใช้ประโยชน์จากการเช่ือมโยงดา้นคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน และเป็นเคร่ืองมือในการ
เตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสจากการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 จึงมี
การประกาศใชร้ะเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีแผนปฏิบติั
การเมืองชายแดนหลกั เช่น อ าเภอเชียงของ อ าเภอแม่สาย อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย, อ าเภอ
แม่สอด จงัหวดัตาก, จงัหวดัมุกดาหาร, จงัหวดันครพนม, จงัหวดัหนองคาย, จงัหวดัสระแก้ว, 
จังหวัดตราด ,  จังหวัดกาญจนบุ รี ,  จังหวัดสงขลา  และจังหวัดนรา ธิวาส  ( ส านักงาน



 
3 

 

คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ, 2558) เพื่อเตรียมพื้นท่ี กิจกรรม และกฎระเบียบ 
พร้อมดว้ยโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับการขยายตวัดา้นการคา้ การลงทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  จงัหวดัเชียงรายหน่ึงในพื้นท่ีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพฒันาเมืองชายแดน ดว้ยความ
ไดเ้ปรียบจากระบบคมนาคมขนส่ง เครือข่ายโลจิสติกส์ท่ีเช่ือมโยงกบัประเทศเพื่อนบา้นผ่านด่าน
ชายแดนไดห้ลายประเทศ (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว, สาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต)้ ทั้งทางบก ทางน ้า และทางอากาศ (ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั
เชียงราย, 2557: 2) และยงัอยูภ่ายใตเ้ขตการพฒันาเศรษฐกิจแนวเหนือใตข้องอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง 
(North – South Economic Corridor) จึงไดรั้บความสนใจจากภาคเอกชนท่ีจะมาลงทุนดา้นการคา้ 
อุตสาหกรรม การท่องเท่ียว และด้านอ่ืนๆ อีกมากมาย ส่งผลให้ปัจจุบนัจงัหวดัเชียงรายมีความ
เติบโตทางเศรษฐกิจค่อนขา้งมาก โดยขอ้มูลสถิติของส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัเชียงราย แสดงให้
เห็นวา่ผลิตภณัฑม์วลรวมของจงัหวดัเชียงรายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึงปี พ.ศ. 2556 มีอตัราการเติบโต
เฉล่ียสะสม 10 ปี อยู่ท่ีร้อยละ 9 โดยในปี พ.ศ. 2546 มีผลิตภณัฑ์มวลรวมของจงัหวดัอยู่ท่ี 34,072 
ล้านบาท และมีการเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองจนอยู่ท่ี 81,263 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2556  (ส านักงาน
เศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง, 2557) การคา้ชายแดนจงัหวดัเชียงราย
กบัประเทศเพื่อนบา้นจึงกา้วหน้าอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้จงัหวดัเชียงรายเป็นเสมือนประตูเพื่อการ
ส่งออกและน าเข้าสินค้าจากเขตการค้าชายแดนในพื้นท่ี 3 อ าเภอท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ไดแ้ก่ อ าเภอเชียงแสน อ าเภอเชียงของ และอ าเภอแม่สาย โดยไดรั้บนโยบายการ
พฒันาตามยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษภายใตแ้นวคิดของฐานการท่องเท่ียว แหล่งผลิตอาหาร 
สินคา้เกษตร ศูนยก์ลางการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ  
  อ าเภอเชียงแสนเป็นหน่ึงในพื้นท่ีเป้าหมายหลักของการจดัตั้ งเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วย
ศกัยภาพพื้นท่ีท่ีตั้ งอยู่ริมแม่น ้ าโขงติดกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ ทิศเหนือติดต่อกับท่าข้ีเหล็ก 
สหภาพเมียนมาร์ และแขวงบ่อแกว้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น ้ าโขงเป็น
เส้นกั้น  (ด่านศุลกากรเชียงแสน, 2553) โดยอ าเภอเชียงแสนมีความเก่ียวขอ้งกบัการคา้ชายแดนมา
เป็นเวลานาน จึงมีแนวโนม้ของความเจริญทางดา้นเศรษฐกิจในทางท่ีดี มีความพร้อมในการขนส่ง
สินคา้เขา้และออกผา่นด่านเชียงแสน จากสถิติการคา้จงัหวดัเชียงรายท่ีด่านเชียงแสน พบวา่ มีอตัรา
การส่งออกรวมเพิ่มข้ึนภายในปี พ.ศ. 2551 – 2555 โดยสินคา้ท่ีผ่านเขา้มากท่ีสุดคือ พืชและ
ผลิตภณัฑ์จากพืช ส่วนสินคา้ส่งออกมากท่ีสุดคือ เน้ือและส่วนต่างๆของสัตวท่ี์บริโภคได้ อ าเภอ
เชียงแสนจึงถูกก าหนดให้เป็นพื้นท่ีน าร่องเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะท่ี 2 ซ่ึงจะเร่ิมด าเนินการในปี 
พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งก าหนดบทบาทของอ าเภอเชียงแสนให้เป็นเขตการคา้เสรี เขตปลอดภาษีอากร 
เป็นศูนยก์ลางการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศซ่ึงตอ้งมีการเตรียมพื้นท่ีจดัตั้งท่าเรือ ศูนยเ์ปล่ียนถ่าย 
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คลงัสินคา้ พาณิชยกรรมส านกังานและส านกังานศุลกากร (ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน, 2558: 18) ดงันั้นพื้นท่ีอ าเภอเชียงแสนยอ่มไดรั้บผลกระทบจากการพฒันาทั้งดา้นบวกและ
ดา้นลบ โดยอาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ทั้งใน
เร่ืองของการคา้ การลงทุน อุตสาหกรรมต่างๆ การท่องเท่ียว การถือครองหรือการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
วิถีชีวิตความเป็นอยู ่ตลอดจนทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนจากแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
โดยใช้หลกัการประเมินส่ิงแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์หรือ SEA เป็นเคร่ืองมือเพื่อประเมินผล
กระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ให้ครอบคลุมมิติทางเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้งหา
แนวทางป้องกนัหรือบรรเทา และขอ้เสนอแนะในการปรับตวัของภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้สามารถ
รองรับการพฒันาภายใตยุ้ทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
การศึกษาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ตลอดจนบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจจะน าผลการศึกษาดงักล่าวไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
 

1.2    วตัถุประสงค์ 
 

1.2.1 เพื่อศึกษาและประเมินผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากยุทธศาสตร์การพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 

1.2.2 เพื่อประเมินและเสนอแนะทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมส าหรับแผน
ยทุธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 

1.2.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 

1.2.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมและบรรเทาผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจาก
การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 

 

1.3    ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1.3.1 ไดท้ราบขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อ าเภอเชียง
แสน จงัหวดัเชียงราย 

1.3.2 ไดท้ราบผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการด าเนินการหรือไม่ด าเนินการตามแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
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1.3.3 ไดท้ราบความคิดเห็นของชุมชนท่ีมีต่อการพฒันาภายใตแ้ผนยุทธศาสตร์การพฒันา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 

1.3.4 ไดท้ราบถึงทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ีเหมาะสมกบัการพฒันาพื้นท่ีอ าเภอเชียงแสน จงัหวดั
เชียงราย 

1.3.5 ไดท้ราบแนวทางและขอ้เสนอแนะในการป้องกนัหรือบรรเทาผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
จากการพฒันาตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 

1.3.6 ไดข้อ้มูลเบ้ืองตน้ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือสนใจเก่ียวกับการวางแผนหรือการพฒันาพื้นท่ีอ าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย ภายใต้แผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล 

 

1.4    นิยามศัพท์เฉพาะของการวจิัย 
 

   ผลกระทบ หมายถึง ปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากการด าเนินงาน
ภายใตแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในดา้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้มและมี
ผลต่อการด ารงชีวติของประชาชน 
  เขตเศรษฐกิจพิเศษ  หมายถึง บริเวณพื้นท่ีส่วนหน่ึงของประเทศเขตท่ีมีขอบเขตพื้นท่ีท่ี
จดัตั้งข้ึนเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวก รวมถึงให้สิทธิ
พิเศษบางประการในการด าเนินกิจกรรม เช่น อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การคา้ การท่องเท่ียว หรือ
กิจกรรมอ่ืนใดท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศโดยก าหนดให้มีการด าเนินงานท่ี
แตกต่างจากพื้นท่ีทัว่ไป 
  การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment) 
หมายถึง กระบวนการท่ีใช้ประเมินผลกระทบ หรือประเมินศกัยภาพและขอ้จ ากดัของส่ิงแวดลอ้ม 
ในระดบัการพฒันานโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญ่ทั้งในรายสาขาหรือในเชิงพื้นท่ี 
เพื่อพิจารณาถึงความสามารถของส่ิงแวดลอ้มท่ีจะรองรับการพฒันาโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มหรือมีผลกระทบในระดบัท่ียอมรับได ้โดยมีการเปิดโอกาสให้สาธารณชนไดมี้ส่วน
ร่วมในการตดัสินใจในการพฒันาดว้ย  
  ผลกระทบระยะส้ัน หมายถึง ผลหรือการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าหรือพฒันา
ส่ิงหน่ึงส่ิงใดในช่วงระยะเวลา 1- 5 ปีของการด าเนินการ โดยมีความหมายครอบคลุมทั้งดา้นบวก
และดา้นลบ 
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  ผลกระทบระยะยาว หมายถึง ผลหรือการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าหรือพฒันา
ส่ิงหน่ึงส่ิงใดไปแลว้มากกวา่ 6 ปี โดยมีความหมายครอบคลุมทั้งดา้นบวกและดา้นลบ 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  หมายถึง ช่ือของหน่วยงาน
ราชการระดบักรม มีช่ือยอ่วา่ สศช.  
  ผู้เช่ียวชาญ หมายถึง ผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง 
  ผู้ประกอบการ หมายถึง พ่อคา้หรือผูท่ี้เป็นนายจา้งหรือเจา้ของกิจการท่ีมีการจา้งงานใน
ลกัษณะของการคา้ การลงทุนหรืออุตสาหกรรมในพื้นท่ีอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
  แรงงานต่างถิ่น หมายถึง คนหรือกลุ่มคนท่ีมีการท างานโดยใช้ก าลงักายหรือความรู้ใน
การท างาน โดยเป็นผูท่ี้ไม่มีถ่ินก าเนิดในอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย หมายรวมถึงแรงงานท่ี
ไม่ใช่สัญชาติไทย 

 

1.5    ขอบเขตของงานวจิัย 
 

1.5.1  ดา้นเน้ือหา เป็นการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ของ
แผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย โดยศึกษาถึง
ประเด็นและตวัช้ีวดัท่ีใชใ้นการประเมิน ศึกษาถึงผลกระทบอนัเกิดจากการพฒันาภายใตยุ้ทธศาสตร์
การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษของอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ซ่ึงครอบคลุมถึงผลกระทบดา้น
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ศึกษาถึงความคิดเห็นของชุมชนท่ีมีต่อการพฒันาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และศึกษาถึงแนวทางป้องกนัและบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

1.5.2  ดา้นประชากร ท าการรวบรวมขอ้มูลจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อการพฒันาอ าเภอเชียง
แสนทั้งระดบัจงัหวดัและระดบัอ าเภอ โดยแบ่งเป็น 

1.5.2.1 ตวัแทนเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานระดบัจงัหวดัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
เขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ได้แก่ กรมการคา้ภายใน จงัหวดัเชียงราย 
ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ส านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงราย 

1.5.2.2 ตวัแทนเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานระดบัอ าเภอ และระดบัเทศบาลต าบล องคก์าร
บริหารส่วนต าบลท่ีอยู่ในอ าเภอเชียงแสนรวมทั้งส้ิน 7 เขตการปกครอง (เทศบาลต าบลเวียงเชียง
แสน, เทศบาลต าบลเวียง, เทศบาลต าบลโยนก, เทศบาลต าบลบา้นแซว, เทศบาลต าบลแม่เงิน, 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าสัก และองคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีดอนมูล) 
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1.5.2.3 บุคลท่ีด ารงต าแหน่งเป็นผูน้ าชุมชนหรือตวัแทนประชาชนแต่ละเขตการ
ปกครองภายในอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 

1.5.3  ดา้นสถานท่ี : พื้นท่ีอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
1.5.4  ด้านเวลา : การศึกษาขอ้มูลและด าเนินการวิจยัใช้เวลาประมาณ 1 ปี โดยเร่ิมต้น

ศึกษาวจิยัตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 – ตุลาคม พ.ศ. 2558 
 



 
บทที ่2 

 
แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
  การศึกษาวิจยัเร่ืองการประเมินส่ิงแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์การ
พฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวความคิด ทฤษฎี และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นแนวทางในการวจิยั โดยมีหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

2.1 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
2.2 การประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์ 
2.3 รูปแบบการประเมินทางเลือกแบบ Multi – Criteria Analysis 
2.4 ทฤษฎีการตดัสินใจโดยใชก้ระบวนการลาํดบัชั้นเชิงวเิคราะห์ 
2.5 แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
2.6 ขอ้มูลทัว่ไปพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
2.7 การพฒันาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ จงัหวดัเชียงราย 
2.8 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
  
2.1.1 ความหมายของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

  การพฒันาเศรษฐกิจเป็นกระบวนการท่ีมีความจาํเป็นและความสําคญัมากกบัทุกประเทศ
ทัว่โลก สาํหรับประเทศไทยซ่ึงจดัอยูใ่นกลุ่มประเทศท่ีพฒันาในระดบัปานกลางหรือประเทศกาํลงั
พฒันา ซ่ึงจะมีลักษณะสําคญับางประการของประเทศกาํลังพฒันา เช่น ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตเน้นด้านธัญพืชและวตัถุดิบมากกว่าเล้ียงสัตว ์ประชาชนมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อบุคคลในเกณฑ์ตํ่า ยากจน มีการออมและสะสมทุนนอ้ย ความเจริญดา้นเทคโนโลยี
อยู่ในระดบัตํ่า มีการพฒันาค่อนขา้งช้าและลา้หลงั การคมนาคมขนส่งและการส่ือสารไม่ทนัสมยั
และไม่เพียงพอ เป็นตน้ ดังนั้นประเทศไทยจึงยงัจาํเป็นต้องมีการปรับสภาพของเศรษฐกิจและ
สังคมเพื่อยกระดบัมาตรฐานการครองชีพให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน แผนพฒันาเศรษฐกิจ
เป็นท่ียอมรับทั้งในประเทศดอ้ยพฒันา ประเทศกาํลงัพฒันา และประเทศพฒันาแลว้วา่มีความสําคญั
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ในการดาํเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศอยา่งมากในปัจจุบนั ทาํให้ทุกๆ ประเทศในโลกมีความ
ต่ืนตวัในการจดัทาํแผนพฒันาเศรษฐกิจมาตลอด โดยความหมายของแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ คือ  
  เจริญพงศ ์พรหมศร (ม.ป.ป) กล่าววา่ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คือ เอกสาร
ดา้นนโยบายสาธารณะท่ีใชใ้นการกาํหนดทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจ (ตั้งแต่แผนฉบบัท่ี 1)  และ
สังคม (ตั้งแต่แผนฉบบัท่ี 2 เป็นตน้มา) ร่วมกนัของประเทศไทย โดยได้ประกาศใช้ฉบบัแรกเม่ือ 
พ.ศ.2504 และมีการประกาศใชเ้ร่ือยมาจนกระทัง่ถึงแผนฯ 11 ในปัจจุบนั  
  เจนจิรา สุนนัท ์(2549) แผนพฒันาเศรษฐกิจคือบนัทึกท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรของรัฐบาลใน
การท่ีจะพฒันาประเทศ โดยกาํหนดวตัถุประสงค ์แบบแผน วิธีดาํเนินการ และการกาํหนดหน่วย
ปฏิบติัการอยา่งเป็นระบบแบบแผนกาํหนดข้ึนเพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี  
   1) เพิ่มรายไดป้ระชาชาติและรายไดท่ี้แทจ้ริงของบุคคล  
   2) ยกระดบัมาตรฐานการดาํเนินชีวติของประชาชนใหสู้งข้ึน  
   3) กระจายความเจริญไปสู่ทอ้งถ่ินอยา่งทัว่ถึง 
   4) กระจายรายไดสู่้ประชาชนอยา่งยติุธรรม 
   5) การจา้งงานเพิ่มอตัราสูง ปัญหาการวา่งงานลดนอ้ยลง 
   6) การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ มีดุลการคา้และดุลการชาํระเงินท่ีอยู่
ในสภาวะเกินดุลหรือขาดดุลนอ้ยลง 
  จากความหมาย สามารถสรุปไดว้า่ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นแนวทางท่ี
กาํหนดข้ึนโดยรัฐบาลเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการระดมและจดัสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
และสังคม กาํลงัเงิน กาํลงัคน และระบบงานของรัฐ มาทาํการบูรณะขยายกิจกรรมขั้นพื้นฐานท่ี
จาํเป็นต่อการเสริมสร้างระบบการผลิต การจาํหน่าย และความเป็นอยู่ของประชาชนจนทาํให้
ประเทศสามารถก้าวเขา้มาสู่สังคมเศรษฐกิจท่ีมีฐานะความเป็นอยู่ดีข้ึนโดยลาํดบั ซ่ึงแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะถูกกําหนดโดยหน่วยงานท่ีมีช่ือว่า สํานักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. (Office of the National Economics and Social 
Development Board) หรือช่ือเดิมวา่ สํานกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจแห่งชาติ หรือ สภาพฒัน์ 
เป็นหน่วยงานภายใตส้ังกดัของสํานกันายกรัฐมนตรี มีหน้าท่ีหลกัคือ จดัทาํแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เพื่อใชเ้ป็นกรอบและแนวทางในการพฒันาประเทศในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี 
และวิเคราะห์ประเมินแผนงานและโครงการพฒันาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้ดาํเนินการ
ตามแนวทางดงักล่าวอยา่งมีประสิทธิภาพ  
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2.1.2 ความเป็นมาของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติของประเทศไทย 
  ประเทศไทยไดเ้ร่ิมมีแผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัแรกเม่ือปี พ.ศ. 2504 โดยการดาํเนินการ
วางแผน ไดรั้บคาํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญจากธนาคารโลก มีสภาพฒันาเศรษฐกิจรับผิดชอบในการ
กาํหนดแผน และนโยบายอนัเก่ียวกบัการพฒันาเศรษฐกิจ มีการประสานงานและร่วมมืออย่าง
ใกล้ชิดกบัสํานกังบประมาณ โดยมีความเป็นมาของการกาํหนดแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ดงัน้ี (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556) 
  ประเทศไทยมีแนวคิดด้านการจดัทาํแผนพฒันาขนาดใหญ่เป็นคร้ังแรก ตั้งแต่ในสมยั 
แรกเร่ิมของเปล่ียนแปลงการปกครอง โดยใน พ.ศ. 2475 คณะราษฎร์โดยหลวงประดิษฐมนูญธรรม 
(ปรีดี พนมยงค์) ไดน้าํเสนอแผนท่ีมีช่ือว่า “เคา้โครงเศรษฐกิจแห่งชาติ” แต่ประสบปัญหาความ
ขดัแยง้ดา้นแนวคิดของแผนท่ีมีลกัษณะการพฒันาเศรษฐกิจในรูปแบบของรัฐสังคมนิยม จึงทาํให้
แผนดงักล่าวไม่ไดรั้บความสนใจแต่ประการใด  
  ปี พ.ศ.2493 รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. 2493 ข้ึน
สาระสําคญัของกฎหมายฉบบัน้ี คือ กาํหนดให้มีการจดัตั้ ง “สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ” โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อทาํหน้าท่ีในการเป็นท่ีปรึกษาให้แก่รัฐบาลในเร่ืองเศรษฐกิจการ
คลงั และมีคณะกรรมการดาํเนินการทาํผงัเศรษฐกิจ ซ่ึงทาํหนา้ท่ีวางกรอบโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยคณะกรรมการชุดดงักล่าวถือเป็นคณะทาํงานหลกัของสภาเศรษฐกิจ  
  ปี พ.ศ. 2494 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ตั้ง “คณะกรรมการดาํเนินการวางผงัเศรษฐกิจของ
ประเทศ” และขอความร่วมมือจากธนาคารโลกให้ส่งคณะผูเ้ช่ียวชาญเขา้มาสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายไทยและไดอ้อกรายงานเร่ือง “โครงการพฒันาการของรัฐบาล
สาํหรับประเทศไทย” (A Public Development Program for Thailand) พร้อมทั้งเสนอแนะให้รัฐบาล
จดัตั้งสถาบนัการวางผงัเศรษฐกิจสาํหรับประเทศไทยข้ึน เพื่อทาํหนา้ท่ีวางแผนพฒันาประเทศอยา่ง
ถาวร รัฐบาลจึงได้จดัตั้งสภาพฒันาการเศรษฐกิจแห่งชาติข้ึนตรงต่อสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อทาํ
หนา้ท่ีจดัทาํแผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ 
  ปี พ.ศ. 2515 คณะปฏิวติัได้โอนอาํนาจหน้าท่ีของสํานักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจ
แห่งชาติมาเป็นสํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและต่อมาไดมี้การ
ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2521 กาํหนดให้สํานกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัทาํแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาจนถึงปัจจุบนั 
  นบัตั้งแต่ประเทศไทยไดเ้ร่ิมพฒันาประเทศตามแผนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 เป็นตน้มาจนถึง
ปัจจุบนั (พ.ศ. 2557) โดยมีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรอบทิศทางการพฒันา
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ประเทศรวมทั้งส้ิน 11 ฉบบั และมีวิวฒันาการและการเปล่ียนแปลงของแนวคิดการพฒันาตามยุค
สมยัในดา้นแนวคิดพื้นฐาน เป้าหมายหลกั รูปแบบ วธีิการ และกระบวนการจดัทาํแผนมาโดยลาํดบั 
โดยในยุคแรกกระบวนการพฒันาประเทศยงัเป็นการพฒันา “โดยราชการเพื่อประชาชน” ซ่ึงเป็น
การวางแผนโดยนกัวิชาการขา้ราชการ (Technocrat) ท่ีมุ่งเนน้การเร่งรัดอตัราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นกระบวนการวางแผนจากบนลงล่าง (Top - Down) ในลกัษณะการบริหารแบบสั่ง
การและควบคุม (Command and Control)  เม่ือโลกกา้วเขา้สู่ยุคโลกาภิวตัน์ สภาพแวดลอ้มทั้งดา้น
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของโลกเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและสลับซับซ้อน การคาดการณ์
ล่วงหนา้ทาํไดย้ากลาํบากมากกว่าในอดีต ประกอบกบักระบวนการประชาธิปไตยไดเ้ร่ิมแทรกซึม
มาในทุกภาคส่วนของสังคมไทย จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนการวางแผน ไป
มุ่งเนน้ “การมีส่วนร่วมของประชาชน” โดยคาํนึงถึงกระบวนการวางแผนจากล่างข้ึนบน (Bottom 
Up) มากข้ึน เปล่ียนจุดมุ่งหมายจาก “อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ” มาเน้นท่ี “คนเป็น
ศูนยก์ลางการพฒันา” และ “การพฒันาท่ีย ัง่ยนื” มากข้ึน 
 

2.1.3 สรุปสาระส าคัญแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ (แผน 1 – 10) 
  สาํหรับการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ือง แต่เร่ิมมี
การวางแผนและเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2504 ซ่ึงถือวา่เป็นปีเร่ิมตน้ในการใช้
แผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบบัท่ี 1 จดัทาํโดยสํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และปัจจุบนัไดด้าํเนินนโยบายตามแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 ซ่ึงแผนพฒันาฯ แต่ละ
ฉบบั มีรูปแบบการดาํเนินนโยบายและวตัถุประสงค์ต่างกันไปตามปัญหาท่ีเกิดข้ึนขณะนั้น ซ่ึง
สามารถสรุปเป้าหมายและผลของการพฒันาแต่ละแผนพฒันาฯ ไดด้งัน้ี (สํานกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556) 
   1) แผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) 
    เน้นด้านเศรษฐกิจเป็นสําคญั โดยเฉพาะการลงทุนกบัส่ิงก่อสร้างขั้นพื้นฐานใน
รูปแบบของระบบคมนาคมและ ขนส่ง ระบบเข่ือนเพื่อการชลประทานและพลังงานไฟฟ้า 
สาธารณูปการ ฯลฯ รัฐบาลทุ่มเททรัพยากรเขา้ไปเพื่อการปูพื้นฐานให้มีการลงทุนในดา้นเอกชน
เป็นหลกั 

- สาระสาํคญั 
(1) เนน้การลงทุนสร้างปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (infra-structure) ของประเทศ 

ไดแ้ก่ การสร้างทางหลวงสายประธาน การพฒันาเส้นทางรถไฟ การปรับปรุงการประปา และการ
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สร้าง เข่ือนเพื่อการชลประทานและการผลิตกระแสไฟฟ้าพลงันํ้ า เช่น เข่ือนภูมิพล และเข่ือนอุบล
รัตน์ เป็นตน้ 

(2) ส่งเสริมการลงทุนของเอกชนในด้านอุตสาหกรรม และเน้นการพฒันา
อุตสาหกรรม สินคา้สาํเร็จรูป 

(3) ส่ง เส ริมการศึกษาขั้ น อุดมศึกษาในส่วนภูมิภาค โดยการจัดตั้ ง
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่และมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

- ผลท่ีไดรั้บเม่ือส้ินแผน 
ประสบความสําเ ร็จในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ผลิตภัณฑ์

ประชาชาติเพิ่มข้ึนร้อยละ 8.1 ต่อปี มูลค่าสินคา้ส่งออกเพิ่มมากข้ึน มีสินคา้ส่งออกท่ีเป็นรายได ้
หลกัของประเทศเพิ่มชนิดข้ึน ไดแ้ก่ ขา้วโพด ปอ มนัสาํปะหลงั นอกเหนือจากขา้ว ไมส้ัก ยางพารา 
และดีบุกท่ีมีอยูแ่ต่เดิม 

- ปัญหาและอุปสรรค 
ขาดแคลนบุคลากรทางดา้นเทคนิค วิชาการ และการบริหาร และตอ้งพึ่งเงินทุน

เงินกูจ้ากต่างประเทศทาํให้เกิดความล่าช้าในการดาํเนินงานตามโครงการ ผลกระทบสําคญัคือการ
กระจายรายไดย้งัไม่ยติุธรรม เพราะผลจากการพฒันาตกอยูก่บัผูมี้โอกาสทางเศรษฐกิจ 

 
   2) แผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2510 - 2514) 
    ยดึแนวทางตามแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 1 โดยขยายขอบเขตของแผนให้ครอบคลุมถึง
การพฒันาของรัฐโดยสมบูรณ์ กระจายให้เกิดผลไปทัว่ประเทศ เน้นเขตทุรกนัดารและห่างไกล
ความเจริญ และมีโครงการพิเศษนอกเหนือไปจากหน้าท่ีปกติของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ เช่น 
โครงการพฒันาภาค โครงการเร่งรัด พฒันาชนบทและโครงการช่วยเหลือชาวนา เป็นตน้ 

- สาระสาํคญั 
(1) เน้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีจาํเป็นเหมือนกบัแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 1 

เช่น ขยายการชลประทาน เส้นทางคมนาคม และการสาธารณูปโภคต่างๆ  
(2) ส่งเสริมการพฒันาการผลิตดา้นเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม โดยสนบัสนุน

การลงทุนของชาวต่างประเทศ 
(3) มุ่งพฒันากาํลงัคนเพื่อเป็นพื้นฐานในการพฒันาประเทศ โดยกระจายการศึกษา

และการสาธารณสุขใหท้ัว่ถึง เร่ิมใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาชนบทและทรัพยากรธรรมชาติ 
- ผลท่ีไดรั้บเม่ือส้ินแผน 
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ในระยะตน้ภาวะเศรษฐกิจขยายตวัรวดเร็ว มีการลงทุนทั้งจากแหล่งเงินทุนภายใน
และภายนอกประเทศในอตัราสูง แต่ระยะปลายภาวะเศรษฐกิจขยายตวัชา้ลง เน่ืองจากราคาขา้วและ
ยางพาราในตลาดโลกตกตํ่าลง 

- ปัญหาและอุปสรรค 
การทํางานของรัฐบาลมีลักษณะซํ้ าซ้อนและขาดการบริหารงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ งานบางโครงการไม่ได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด และการกระจายรายได้ยงัคง
กระจุกตวัอยูก่บัคนส่วนนอ้ย 

 
   3) แผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2515 - 2519) 
    พยายามรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและ
ยกระดบัการผลิต เร่งรัดการส่งออกและทดแทนสินคา้นาํเขา้ กระจายรายไดแ้ละบริการทางสังคม 
โดยลดอตัราการเพิ่มประชากร กระจายบริการเศรษฐกิจและสังคมสู่ชนบท ปรับปรุงสถาบนัและ
องคก์รทางดา้นเกษตรและสินเช่ือ รักษาระดบัราคาสินคา้เกษตร 

- สาระสาํคญั 
(1) เน้นการพฒันาสังคมมากข้ึน เช่น การปรับปรุงความเป็นอยู่ของประชาชน 

การศึกษา การสาธารณสุข ท่ีอยูอ่าศยั และการจดับริการทางสังคม 
(2) กาํหนดเป้าหมายลดอตัราการเพิ่มของประชากรเป็นคร้ังแรก ให้เหลือร้อยละ 

2.5 ต่อปี เม่ือส้ินแผน 
(3) กระจายความเจริญสู่ชนบทให้มากข้ึน และเน้นการกระจายรายไดอ้ย่างเป็น

ธรรม 
(4) ขยายการพฒันาปัจจยัขั้นพื้นฐาน เช่น การขยายท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าอากาศ

ยาน จงัหวดัเชียงใหม่ 
(5) ยกระดบัการผลิตและรายไดป้ระชาชาติให้สูงข้ึน เนน้การพฒันาคนและเพิ่ม

การมีงานทาํ 
(6) รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยรักษาทุนสํารองระหว่าง

ประเทศใหม้ัน่คง 
- ผลท่ีไดรั้บเม่ือส้ินแผน 
ผลิตภณัฑ์ประชาชาติภายในประเทศมีอตัราการเพิ่มตํ่ากว่าเป้าหมาย เน่ืองจาก

สภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน (ฝนทิ้งช่วง) ตลอดระยะเวลาของ แผนพฒันาฯ ฉบบัน้ี และความผนั
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ผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก เช่น การข้ึนราคานํ้ ามนัคร้ังใหญ่ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาตกตํ่า 
และการถอนทหารสหรัฐอเมริกาออกจากประเทศไทยเม่ือส้ินสุดสงครามเวยีดนาม เป็นตน้ 

- ปัญหาและอุปสรรค 
เกิดภาวะเงินเฟ้อ ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศซบเซา และมีการ

วา่งงานสูง แต่อตัราการเพิ่มของประชากรใกลเ้คียงตามเป้าหมายคือร้อยละ 2.6 ต่อปี เม่ือส้ินแผน 
 
   4) แผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) 

- สาระสาํคญั 
(1) เน้นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อแก้ไขภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าในช่วง

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 โดยขยายการผลิต การลงทุน และเพิ่มการจา้งงานใหสู้ง 
(2) เนน้การสร้างความเป็นธรรมทางสังคม โดยเร่งกระจายรายไดใ้ห้ทัว่ถึงและยก

ฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกร ผูใ้ชแ้รงงาน และคนยากจน 
(3) ปรับปรุงคุณภาพของประชากร โดยลดอตัราการเพิ่มของประชากรให้เหลือ

เพียงร้อยละ 2.1 ต่อปี เม่ือส้ินแผน 
(4) ปรับปรุงสภาพส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทาง 

เศรษฐกิจสูงสุด 
- ปัญหาและอุปสรรคและผลท่ีไดรั้บเม่ือส้ินแผน 
(1) สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกยงัไม่ดีข้ึนและส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ไดแ้ก่ การข้ึนราคานํ้ ามนัของกลุ่ม OPEC ทาํให้สินคา้มีราคาสูง เกิดภาวะเงิน
เฟ้อและค่าครองชีพสูง ตลอดจนรายจ่ายภาครัฐบาลสูงข้ึนเป็นผลให้การขาดดุลการค้ากับ
ต่างประเทศสูงเพิ่มข้ึนเป็นลาํดบั 

(2) สถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนดา้นกมัพูชา ทาํให้รัฐบาลมีภาระ
ค่าใชจ่้ายทางการทหารและความมัน่คงมากข้ึน 

(3) ความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจของประเทศกระเต้ืองข้ึนกวา่ในช่วงแผนพฒันาฯ 
ฉบบัท่ี 3 การผลิตโดยส่วนรวมขยายตวัตามเป้าหมาย และการลดอตัราการเพิ่มของประชากรก็อยูใ่น
เกณฑ ์ท่ีกาํหนดเช่นกนั 

 
   5) แผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2525 - 2529) 

- สาระสาํคญั 
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(1) ฟ้ืนฟูฐานะทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ ลดการขาดดุลการคา้และการ
ขาดดุลงบประมาณ เร่งระดมเงินออม สร้างวินยัทางเศรษฐกิจให้มีการประหยดั เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต และการใชท้รัพยากรใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) ปรับโครงสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ เพิ่มการผลิตดา้น
การเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมโดยการใช้พลังงานภายในประเทศเพื่อลดการนําเข้าสินค้า
เช้ือเพลิง 

(3) การพฒันาโครงสร้างและกระจายบริการทางสังคม เน้นการพฒันาคุณภาพ
ประชากรใหมี้ระเบียบวนิยั ศีลธรรม และวฒันธรรม จดัการศึกษาและสาธารณสุขให้ทัว่ถึง และลด
อตัราการเพิ่มของประชากรใหเ้หลือร้อยละ 1.5 ต่อปี เม่ือส้ินแผน 

(4) แกปั้ญหาความยากจนในชนบทลา้หลงั ให้ประชาชนในพื้นท่ียากจนสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได ้และไดรั้บบริการขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง 

(5) ประสานการพฒันาเศรษฐกิจและความมัน่คงของชาติให้สอดคลอ้งกนั โดย
เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกนัประเทศ 

(6) ปฏิรูปการบริหารงานพฒันาของรัฐ ปรับปรุงการจดัเก็บภาษีท่ีดินในอตัราท่ี
กา้วหนา้ เพื่อลดการถือครองท่ีดินไวเ้ก็งกาํไร และกระจายการถือครองสินทรัพยใ์นภาคเอกชนให้
มากข้ึน เช่น ออกกฎหมายการกระจายหุ้นของสถาบนัการเงินและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สู่
ประชาชน 

- ปัญหาและอุปสรรคและผลท่ีไดรั้บเม่ือส้ินแผน 
    (1) การขยายตวัทางเศรษฐกิจ การเพิ่มผลิตภณัฑ์รายไดป้ระชาชาติมีอตัราตํ่ากว่า
เป้าหมาย ท่ีกาํหนดไว ้เป็นเพราะความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจโลกและมีการแข่งขนั และการกีด
กนัทางการคา้ระหวา่งประเทศ เป็นตน้ 

(2) การขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ เพราะการใชจ่้ายเงิน
เกินตวัทั้งภาครัฐบาลและเอกชน การเก็บภาษีอากรตํ่ากวา่เป้าหมาย ทาํให้การขาดดุลการคา้และการ
ขาดดุลงบประมาณอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง 

(3) ปริมาณเงินออมลดตํ่าลงมาก เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ
และสังคม ทาํให้รัฐบาล ธุรกิจภาคเอกชน และครัวเรือนมีรายจ่ายมากข้ึน และกระทบกระเทือนต่อ
การลงทุนเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมิใช่นอ้ย 

(4) ความอ่อนแอของโครงสร้างการผลิต รายได้หลกัของประเทศยงัคงตอ้งพึ่ง
ผลผลิตทางการเกษตรไม่ก่ีชนิด จึงมกัไดรั้บผลกระทบจากความเปล่ียนแปลงของตลาดโลกอยูเ่สมอ 
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นอกจากน้ี โครงสร้างการผลิตดา้นอุตสาหกรรมยงัคงตอ้งพึ่งการนาํเขา้จากต่างประเทศ ทั้งในรูป
ของสินคา้ทุน (เคร่ืองจกัร) และวตัถุดิบอยา่งมาก 

(5) ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะการบุกรุก
พื้นท่ีป่าไม ้

(6) การเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วของกาํลงัแรงงาน โดยเฉพาะปัญหาการวา่งงานของผูมี้
การศึกษา)  
 
   6) แผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2530 -2534) 

- สาระสาํคญั 
(1) การเพิ่มประสิทธิภาพในการพฒันาประเทศ ไดแ้ก่ การใชท้รัพยากรธรรมชาติ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การพฒันาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย ์สร้างงานให้ทาํ และมีชีวิตความ
เป็นอยูท่ี่ดี 

(2) การปรับปรุงระบบการผลิต การตลาด และยกระดบัคุณภาพปัจจยัพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถแข่งขนัในตลาดโลกได้ เน่ืองจากการคา้ขายระหว่างประเทศหรือการ
ส่งออกเป็นรายได ้หลกัโดยตรงของประเทศ 

(3) การกระจายรายไดแ้ละความเจริญไปสู่ภูมิภาคและชนบท 
- ปัญหาและอุปสรรคและผลท่ีไดรั้บเม่ือส้ินแผน 
(1) เศรษฐกิจไทยมีการขยายตวัในระดบัสูงและเปิดกวา้งเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจ

สากลมากข้ึน อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจเฉล่ียร้อยละ 10.5 ต่อปี ซ่ึงสูงกว่าเป้าหมายของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 6 ท่ีตั้งไว ้อนัเน่ืองมาจากการขยายตวัของการส่งออก การลงทุน และการ
ท่องเท่ียว 

(2) ฐานะการเงินการคลงัของประเทศมีเสถียรภาพ คนไทยมีรายไดแ้ละการจา้ง
งานเพิ่มข้ึน ทุนสาํรองเงินตราระหวา่งประเทศเพิ่มสูงข้ึน ภาระหน้ีสินต่างประเทศลดลง และรายได้
ต่อหวัของประชากรเพิ่มสูงข้ึน 

 (3) การพฒันายงัขาดความสมดุลอีกหลายดา้น อาทิ ความเหล่ือมลํ้าของรายได้
ระหว่างคนในเมืองกบัคนในชนบทขยายตวัเพิ่มมากข้ึน การขาดแคลนบริการพื้นฐานมีปัญหา
รุนแรงมาก เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และถนนหนทาง  ความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
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(4) ระบบราชการปรับตวัไม่ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ เกิดปัญหาสมองไหล ขาดแคลนบุคลากรในสาขาวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี 

(5) การเปล่ียนแปลงของสังคมอยา่งรวดเร็วอนัเป็นผลมาจากการพฒันาเศรษฐกิจ
ของประเทศทาํให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆตามมา เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพยติ์ด และ
ปัญหาชุมชนแออดั เป็นตน้ 

 
   7) แผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบบัท่ี 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) 

- สาระสาํคญั 
(1) เนน้การรักษาอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ือง และมีเสถียรภาพ 
(2) เนน้การกระจายรายได ้และการพฒันาไปสู่ภูมิภาคและชนบท 
(3) เนน้การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์คุณภาพชีวติ และส่ิงแวดลอ้ม 
(4) เนน้การพฒันากฎหมาย รัฐวสิาหกิจ และระบบราชการ 
 

   8) แผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) 
เป็นจุดเปล่ียนสาํคญัของการวางแผนพฒันาประเทศท่ีให้ความสําคญักบัการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมและมุ่งให้ “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” ใชเ้ศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือ
ช่วยพฒันาให้คนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน พร้อมทั้งปรับเปล่ียนวิธีการพฒันาแบบแยก
ส่วนมาเป็นบูรณาการแบบองคร์วม เพื่อให้เกิดความสมดุลระหวา่งการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม ในช่วงปีแรกของแผนฯ ประเทศไทยตอ้ง ประสบวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง และ
ส่งผลกระทบต่อคนและสังคมเป็นอยา่งมาก จึงตอ้งเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพมัน่คง และลด
ผลกระทบจากวกิฤตท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาการวา่งงานและความยากจนเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว 

- สาระสาํคญั 
(1) การพฒันาศกัยภาพของคน 
(2) การพฒันาสภาพแวดลอ้มของสังคมใหเ้อ้ือต่อการพฒันาคน 
(3) การเสริมสร้างศกัยภาพการพฒันาของภูมิภาคและชนบทเพื่อ ยกระดบัคุณภาพ

ชีวติของประชาชนอยา่งทัว่ถึง 
(4) การพฒันาสมรรถนะทางเศรษฐกิจเพื่อสนบัสนุนการพฒันา คนและคุณภาพ

ชีวติ 
(5) การจดัหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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(6) การพฒันาประชารัฐ เป็นการพฒันาภาครัฐใหมี้สมรรถนะ และพนัธกิจหลกัใน
การเสริมสร้างศกัยภาพและสมรรถนะ ของคนและมีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศ 

(7) การบริหารจดัการเพื่อให้มีการนาํแผนพฒันาฯไปดาํเนินการ ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบติัดว้ยแนวทางการแปลงแผนไปสู่การ ปฏิบติั 
 
   9) แผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) 

เป็นแผนท่ีไดอ้ญัเชิญแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดาํรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั มาเป็นปรัชญานาํทางในการพฒันาและบริหารประเทศ ควบคู่ไปกบั
กระบวนทรรศน์การพฒันาแบบบูรณาการเป็นองคร์วมท่ีมี “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” ต่อเน่ือง
จากแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 โดยยึดหลกัทางสายกลาง เพื่อให้ประเทศรอดพน้จากวิกฤต สามารถ
ดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง และนาํไปสู่การพฒันาท่ีสมดุล มีคุณภาพและเป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ภายใต้
กระแสโลกาภิวตัน์และสถานการณ์เปล่ียนแปลงต่าง ๆ โดยให้ความสําคญักบัการพฒันาท่ีสมดุลทั้ง
ดา้นตวัคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มเพื่อนาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนและความอยู่ดีมีสุขของ
คนไทย  

- สาระสาํคญั 
(1) การเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจให้ฟ้ืน

ตวัอยา่งรวดเร็วและมีเสถียรภาพ 
(2) การสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานราก 
(3) การบรรเทาปัญหาสังคมและแกไ้ขปัญหาความยากจน 
- ปัญหาและอุปสรรคและผลท่ีไดรั้บเม่ือส้ินแผน 

ผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 สรุปได้ว่า  ประสบ
ความสาํเร็จท่ีน่าพอใจ เศรษฐกิจของประเทศขยายตวัไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในอตัราเฉล่ียร้อยละ 5.7 ต่อปี 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจปรับตวัสู่ความมัน่คง ความยากจนลดลง ขณะเดียวกนัระดบัคุณภาพชีวิต
ของประชาชนดีข้ึนมาก อนัเน่ืองมาจากการดาํเนินการเสริมสร้างสุขภาพอนามยัการมีหลกัประกนั
สุขภาพท่ี มีการปรับปรุงทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ โดยครอบคลุมคนส่วนใหญ่ของประเทศ และ
การลดลงของปัญหายาเสพติด 

 
   10) แผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) 

ประเทศไทยยงัคงตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัในหลายบริบท ทั้งท่ีเป็น
โอกาสและขอ้จาํกดัต่อการพฒันาประเทศ จึงตอ้งมีการเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้มี
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ภูมิคุม้กนั พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน โดยยงัคงอญัเชิญ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวปฏิบติัในการพฒันาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมท่ีมี “คนเป็น
ศูนยก์ลางการพฒันา” ต่อเน่ืองจากแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 และแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9 และให้
ความสาํคญัต่อการรวมพลงัสังคมจากทุกภาคส่วนใหมี้ส่วนร่วมดาํเนินการในทุกขั้นตอนของแผนฯ 
พร้อมทั้ งสร้างเครือข่ายการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพฒันาสู่การปฏิบัติ รวมทั้ งการติดตาม
ตรวจสอบผลการดาํเนินงานตามแผนอยา่งต่อเน่ือง  

 
2.1.4  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555–2559) 

  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เม่่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2554 (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557)โดยใช้แนวคิดท่ีต่อเน่ืองจาก
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8-10 ยงัคงยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีให้คนเป็นศูนยก์ลางของการ
พฒันาและสร้างสมดุลการพฒันาในทุกมิติ มีการกาํหนดวิสัยทศัน์ ประเทศไทยในระยะ 5 ปี
ขา้งหน้า คือ “สังคมอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุม้กนัต่อ
การเปล่ียนแปลง” วตัถุประสงค ์เพื่อให้ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มอุดมสมบูรณ์อยา่งย ัง่ยืน คนไทย
อยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข และพร้อมเชิญกบัการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเป็นสุข มีสาระสําคญัท่ีสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี  
    2.1.4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555–2559) 
   1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความสําคญักบั การสร้างความ
มัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย ควบคู่กบัการเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การจดัการความเส่ียงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง การจดับริการทางสังคมให้ทุกคนตาม
สิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุม้กันระดบัปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตดัสินใจในการพฒันาประเทศ การเสริมสร้างพลงัให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใชชี้วิต
ในสังคมและมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอ้ยา่งมีคุณค่าและศกัด์ิศรี และการ
สานสร้างความสัมพนัธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนกัถึงผลประโยชน์ของสังคม 
และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการ
รับผดิชอบท่ีรัดกุม  
   2) ยุทธศาสตร์การพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย ัง่ยืน ให้
ความสาํคญักบั การปรับโครงสร้างและการกระจายตวัประชากรใหเ้หมาะสม การพฒันาคุณภาพคน
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ไทยใหมี้ภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง การส่งเสริมการลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพอยา่งเป็นองคร์วม 
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ และการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสังคม  
   3) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมัน่คงของอาหารและพลงังาน ให้
ความสําคญักบั การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เขม้แข็งและย ัง่ยืน 
การเพิ่มประสิทธิภาพและศกัยภาพการผลิตภาคเกษตร การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ตลอดห่วงโซ่การผลิต การสร้างความมัน่คงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร การสร้างความ
มัน่คงดา้นอาหารและพฒันาพลงังานชีวภาพในระดบัครัวเรือนและชุมชน การสร้างความมัน่คงดา้น
พลงังานชีวภาพเพื่อสนบัสนุนการพฒันาประเทศและความเขม้แข็งภาคเกษตร และการปรับระบบ
บริหารจดัการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมัน่คงดา้นอาหารและพลงังาน  
   4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย ัง่ยืนให้
ความสําคญักบั การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพฒันาท่ีมีคุณภาพและย ัง่ยืน การพฒันา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจยั และนวตักรรม  การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัท่ีมี
ประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม และการบริหารจดัการเศรษฐกิจส่วนรวมอยา่งมีเสถียรภาพ  
   5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกบัประเทศในภูมิภาคเพื่อความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจและสังคมใหค้วามสาํคญักบั การพฒันาความเช่ือมโยงดา้นการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ภายใตก้รอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ การพฒันาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนัระดบัอนุภูมิภาค การสร้างความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน การเขา้ร่วมเป็นภาคี
ความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใตบ้ทบาทท่ีสร้างสรรค์เป็นทางเลือกในการดาํเนิน
นโยบายระหวา่งประเทศในเวทีโลก การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดา้นการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยก์ารเคล่ือนยา้ยแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ การมี
ส่วนร่วมอยา่งสําคญัในการสร้างสังคมนานาชาติท่ีมีคุณภาพชีวิตป้องกนัภยัจากการก่อการร้ายและ
อาชญากรรม ยาเสพติด ภยัพิบติัและการแพร่ระบาดของโรคภยั การเสริมสร้างความร่วมมือท่ีดี
ระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกบัองคก์รระหว่างประเทศท่ีไม่แสวงหากาํไร 
การเร่งรัดการใชป้ระโยชน์จากขอ้ตกลงการคา้เสรีท่ีมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ การส่งเสริมให้ประเทศไทย
เป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในการพฒันา
ภูมิภาค การปรับปรุงและเสริมสร้างความเขม้แข็งของภาคีการพฒันาภายในประเทศตั้งแต่ระดบั
ชุมชนทอ้งถ่ิน  
   6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย ัง่ยืน ให้
ความสาํคญักบั การอนุรักษฟ้ื์นฟูและสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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การปรับกระบวนทศัน์การพฒันาและขบัเคล่ือนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและ
สังคมคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม การยกระดบัขีดความสามารถในการรองรับและ
ปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมีภูมิคุม้กนั การเตรียมความพร้อมรองรับ
กบัภยัพิบติัทางธรรมชาติ การสร้างภูมิคุม้กนัดา้นการคา้จากเง่ือนไขดา้นส่ิงแวดลอ้มและวิกฤตจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กรอบความตกลงและพนัธกรณีดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศ การควบคุมและลดมลพิษ และการ
พฒันาระบบการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและ
เป็นธรรมอยา่งบูรณาการ  
    2.1.4.2 การบริหารจัดการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 สู่
การปฏิบัติ 
    การบริหารจดัการแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 สู่การปฏิบติัให้เกิดประสิทธิภาพ ให้
ความสําคญักบัการขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศโดยยึดแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 เป็นกรอบทิศทาง
หลกัและแปลงสู่การปฏิบติัในระดบัต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพภูมิสังคม และกระจายการพฒันาลง
สู่พื้นท่ี โดยยึดหลักการพฒันาพื้นท่ีภารกิจ และการมีส่วนร่วม ให้จงัหวดัเป็นพื้นท่ีดาํเนินการ
ขบัเคล่ือนการพฒันา และเป็นจุดเช่ือมโยงการพฒันาจากระดับชุมชนสู่ประเทศและประเทศสู่
ชุมชน เพิ่มการใชอ้งคค์วามรู้เทคโนโลยนีวตักรรม และความคิดสร้างสรรคใ์หเ้ป็นเคร่ืองมือหลกัใน
การขบัเคล่ือนการพฒันาในทุกภาคส่วนทั้งระดบัพื้นท่ี ทอ้งถ่ิน และชุมชนใช้กลไกและเคร่ืองมือ
การพฒันาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และส่ือมวลชนอย่างบูรณาการ ให้การ
ขบัเคล่ือนเกิดประสิทธิภาพ ด้วยกระบวนการสร้างเครือข่ายหรือคลัสเตอร์ท่ีตอบสนองต่อการ
แกปั้ญหาและการพฒันาศกัยภาพของพื้นท่ี โดยมีแนวทางสาํคญั ดงัน้ี 
   1) สร้างความรู้ความเขา้ใจให้ทุกภาคส่วนตระหนกัถึงความสําคญัและพร้อมเขา้ร่วม
ในการผลกัดนัแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 ไปสู่การปฏิบติัโดยจดัทาํแนวทางการส่ือสารประชาสัมพนัธ์
ให้ทุกภาคส่วนตระหนกัและยอมรับแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 สร้างความเขา้ใจให้ภาคการเมืองใน
เป้าประสงค์และแนวทางของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 และผลกัดนัให้ภาคการเมืองนาํประเด็นการ
พฒันาสาํคญัไปผสมผสานในการจดัทาํนโยบาย รวมทั้งจดัทาํคู่มือการแปลงแผนพฒันาฯฉบบัท่ี 11 
เผยแพร่ใหภ้าคีการพฒันารับรู้และนาํไปปฏิบติั 
   2) การสร้างความเช่ือมโยงระหวา่งแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 นโยบายรัฐบาล แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน และแผนระดับอ่ืนๆ โดยกําหนดประเด็นการพัฒนาสําคัญภายใต้
ยุทธศาสตร์ของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 ท่ีเสนอต่อสาธารณะอย่างชัดเจน บูรณาการประเด็นการ
พฒันาภายใตย้ทุธศาสตร์ท่ีมีความเช่ือมโยงกนั และจดัทาํเป็นแผนการลงทุนหรือแผนพฒันาเฉพาะ
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ดา้นท่ีตอบสนองการพฒันาในหลายมิติ เช่ือมโยงแนวคิดพื้นฐานยุทธศาสตร์ประเด็นพฒันาสําคญั 
และแผนพฒันาเฉพาะดา้นภายใตแ้ผนพฒันาฯ ฉบับท่ี 11 เขา้กบันโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผน่ดิน และแผนระดบัต่างๆ จดัทาํยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม โดย
บูรณาการสาระสําคญัของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 และการจดัสรรงบประมาณท่ีสอดคล้องกัน 
รวมถึงกาํหนดแนวทางจดัสรรงบประมาณสนับสนุนแผนพฒันาจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั และแผน
ทอ้งถ่ินภายใตแ้นวทางการพฒันาภาคท่ีเช่ือมโยงกบัแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 ตลอดจนผลกัดนัให้
ภาคเอกชนนําประเด็นการพฒันาสําคญัในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 พิจารณาประกอบการจดัทาํ
แผนการลงทุนทางธุรกิจ  
   3) การสร้างสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการขบัเคล่ือนแผนของภาคีการพฒันาต่างๆ นาํ
การวิจยัเป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือนการพฒันา ปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ให้เอ้ือต่อการขบัเคล่ือน
การพฒันา นาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร จดัทาํฐานขอ้มูลท่ีภาคส่วน
ต่างๆ เขา้ถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย รวมทั้งสร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นและร่วมกิจกรรมการพฒันา  
   4) การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขบัเคล่ือนแผนฯ ท่ีชัดเจน สามารถ
ขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ในระดับประเทศและระดับพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สนับสนุนให้เช่ือมโยงคณะกรรมการระดับชาติท่ีมีอยู่นําแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 มาเป็นกรอบ
ดาํเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรมให้จงัหวดัเป็นจุดประสานการพฒันาระดบัพื้นท่ี รวมทั้งประสานและ
ผลกัดนักลไกนอกภาครัฐมีส่วนร่วมขบัเคล่ือนแผนฯ มากข้ึน 
   5) การเสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขบัเคล่ือนแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 
11 ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อาทิ พฒันาศกัยภาพประชาชนใหมี้บทบาทสาํคญัในกระบวนการพฒันา 
สร้างความเขม้แข็งของชุมชนให้พร้อมรองรับกบัความเปล่ียนแปลง เสริมสร้างความเขม้แข็งให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกรูปแบบ ผลกัดนัให้สถาบนัการศึกษาในพื้นท่ีเขา้ร่วมพฒันาชุมชน
ให้มากข้ึน สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีบทบาทนาํในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมท่ีดี และ
พฒันาบุคลากรภาครัฐใหเ้ป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง 
   6) การติดตามประเมินผลแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 โดยติดตามความกา้วหนา้ ประเมิน
ผลสาํเร็จและผลกระทบของการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองตามประเด็นการพฒันายุทธศาสตร์และผล
การพฒันาในภาพรวม พฒันากลไกการติดตามประเมินผลแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 ทั้งการติดตาม
ประเมินผลการบริหาร จัดการแผนพฒันาฯ ฉบับท่ี 11 สู่การปฏิบัติในภาพรวม การติดตาม
ประเมินผลการพฒันาระดบัพื้นท่ี และการตรวจสอบของภาคประชาชนให้เขม้แข็ง โดยสนบัสนุน
ให้ภาคประชาชนรวมกลุ่มติดตามความก้าวหน้าตรวจสอบความโปร่งใสและความสําเร็จของ
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โครงการต่างๆ ตลอดจนพฒันาระบบฐานขอ้มูลใหเ้ช่ือมโยงเป็นเครือข่ายในทุกระดบั ทั้งฐานขอ้มูล
ระดบัภาพรวมและระดบัพื้นท่ี (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2557) 
 

2.2  การประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
 

 2.2.1 ความหมายของการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
  การประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) 
คือการใช้กรอบแนวคิดและกระบวนการในการวิเคราะห์ ประเมินศักยภาพและข้อจาํกัดของ
ส่ิงแวดล้อม ตั้ งแต่การพัฒนานโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญ่ในรายสาขา  
(Sectoral Based) หรือในเชิงพื้นท่ี (Area Based) โดยให้ความสําคญักบัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน เนน้ให้มี
การบูรณาการมิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ีและเปรียบเทียบทางเลือกในการ
ตดัสินใจ เพื่อใหก้ารตดัสินใจนั้นมีคุณภาพ รอบคอบ โปร่งใส และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งน้ี 
SEA จะเป็นการดาํเนินการก่อนถึงขั้นตอนการพฒันา โดยสามารถช่วยช้ีวา่ นโยบาย แผน แผนงาน 
และโครงการขนาดใหญ่ ลกัษณะใดเหมาะสมกบัพื้นท่ีและเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื และช่วยบ่งช้ี
เร่ืองหรือในประเด็นท่ีตอ้งให้ความสําคญัในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระดบัโครงการ
ดว้ย (สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2554: 1) เป็นกระบวนการท่ี
ช่วยในการตดัสินใจเชิงระบบ ท่ีเขา้มามีความสาํคญัต่อการพฒันาประเทศไทย มีผูศึ้กษาและอธิบาย
ความหมายของการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ เช่น Therivel et al. (2004) กล่าววา่ การ
ประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์นั้น คือ กระบวนการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีขอบเขตและ
ระเบียบวิธีวิจยั ซ่ึงครอบคลุมประเด็นต่างๆ อย่างครบถ้วน ใช้สําหรับการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมของนโยบาย แผน หรือโปรแกรม ตลอดจนขอ้เสนอทางเลือกต่างๆ โดยจดัทาํเป็น
รายงาน เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ ในรูปแบบท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะและสามารถตรวจได ้และ 
Sadler (1996) อธิบายว่า การประเมินส่ิงแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการสําหรับ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของนโยบาย แผน หรือโปรแกรม อยา่งเป็นระบบ เพื่อให้มัน่ใจไดว้า่
ทุกประเด็นผลกระทบไดถู้กนาํมาพิจารณาในช่วงตน้ๆ ของกระบวนการตดัสินใจ ควบคู่ไปกบัการ
พิจารณาทางด้านเศรษฐศาสตร์และสังคม โดยในการพิจารณาจะต้องให้ความสําคัญกับ 
เศรษฐศาสตร์ สังคม และส่ิงแวดล้อม อย่างทดัเทียมกนั และอีกความหมายหน่ึงคือ การประเมิน
ส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ (Strategic environmental assessment - SEA) จะเก่ียวเน่ืองกบัการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมสําหรับร่างข้อเสนอนโยบาย แผนและโปรแกรม และข้อเสนอ
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นโยบาย แผนและโปรแกรมเดิมท่ีมีอยู่แล้ว รวมถึงแนวทางท่ีจะได้มาซ่ึงการเป็นท่ีรู้จกัอย่าง
กวา้งขวาง เปรียบเสมือนเป็นเคร่ืองมือท่ีสนับสนุนสําหรับการมีอาํนาจในการตดัสินใจซ่ึงจะ
นาํไปสู่การพฒันาอย่างย ัง่ยืน (Brown and Therivel 2000; Noble and Storey 2001 อา้งถึงใน 
สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. 2554) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั บณัฑูร  
เศรษฐศิโรตม ์(2550) กล่าววา่ การประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ คือ การใชก้รอบแนวคิด
และกระบวนการท่ีให้ความสําคญักบัการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและบูรณา การมิติเศรษฐกิจ สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งคน้หาโอกาสและเปรียบเทียบทางเลือกในการตดัสินใจในระดบันโยบาย หรือ
แผนงานท่ีจะดาํเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เพื่อให้การตดัสินใจนั้นมีความรอบคอบ 
โปร่งใส และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นเคร่ืองมือป้องกนัปัญหา
และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนภายหลงัจากตดัสินใจ อนุมติัโครงการต่างๆ และเป็นไปในทาํนอง
เดียวกบั ฉตัรไชย รัตนไชย (2553) ท่ีกล่าววา่ การประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ (Strategic 
environmental assessment - SEA) หมายถึง การวิเคราะห์เพื่อประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของ
ยุทธศาสตร์ ซ่ึงอาจเป็นนโยบาย แผน หรือโปรแกรม เพื่อประกอบการตัดสินใจในระดับ
ยทุธศาสตร์ นัน่เอง 
  สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 
environmental assessment) หรือเรียกสั้นๆ วา่ SEA หมายถึง ประยุกตใ์ชก้ระบวนการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้มกบั นโยบาย แผน และแผนงานดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือการพฒันา เพื่อเป็นตวัช่วย
ในการตดัสินใจดาํเนินงานตามนโยบาย แผน แผนงานหรือโปรแกรมดังกล่าว ตลอดจนเสนอ
ทางเลือกต่างๆ และเสนอแนะแนวทางในการป้องกนัผลกระทบส่ิงแวดลอ้มลอ้มท่ีจะเกิดข้ึนอย่าง
เหมาะสม ผลของการทาํ SEA จะบอกให้ทราบถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน และแนวทางปรับปรุง
แกไ้ขยทุธศาสตร์หรือนโยบายนั้นๆ เพื่อลดผลกระทบหรือความเส่ียงท่ีจะเกิดผลกระทบ ดงันั้น การ
ประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ จึงเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีจะนาํมาสู่การบูรณาการ ทั้งความคิด
และการปฏิบติัการร่วมกนัของหลายฝ่าย การส่ือใหส้าธารณชนทราบถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนเพื่อ
ประกอบการตดัสินใจวา่จะร่วมดาํเนินการต่อไป ทาํให้เกิดการทาํงานร่วมกนัอยา่งเป็นระบบและมี
กระบวนการตดัสินใจจากหลายฝ่ายอยา่งมีส่วนร่วม โดยมุ่งเป้าประสงคข์องการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 
 2.2.2 ทีม่าของการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
  แนวคิดของการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 
Assessment: SEA) ได้เร่ิมข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2513 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้นาํการประเมินด้าน
ส่ิงแวดลอ้มเขา้สู่กระบวนการตดัสินใจบนฐานของ NEPA (National Environmental Policy Act)
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ในทางปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัขอ้เสนอของโครงการ หลงัจากนั้นก็มีประเทศต่างๆ ท่ีให้ความสําคญั และ
เร่ิมนาํแนวความคิดของ SEA มาประยกุตใ์ช ้เช่น ประเทศแคนาดา ออสเตรเลีย และฝร่ังเศส โดยใน
ระยะแรกเป็นการนาํไปใชเ้ป็นคร้ังคราวมากกวา่การนาํไปใชอ้ยา่งเป็นระบบ แต่จุดสําคญัท่ีแสดงให้
เห็นถึงการเป็นท่ียอมรับของ SEA นั้นเกิดในยโุรป โดยในปี พ.ศ. 2534 จากการประชุมท่ีเมืองเอสปู 
ประเทศฟินแลนด์ไดมี้การบรรลุขอ้ตกลงใน “อนุสัญญาวา่ดว้ยการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
ขา้มเขตแดน (Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context)” 
หรือเป็นท่ีรู้จกัในนามของ “อนุสัญญาเอสปู (Espoo Convention)” ซ่ึงเป็นพนัธกรณีท่ีวางรากฐาน
ในการนาํ SEA มาใช้ในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ท่ีเมืองเคียฟ ประเทศ
ยเูครน เกิดพิธีสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั SEA (Protocol on Strategic Environmental Assessment) เพิ่มเติม
ในอนุสัญญาเอสปู (Fischer, 2007 อา้งถึงใน สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม, 2554)  
  SEA ครอบคลุมในการประเมินผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มทั้งในระดบันโยบาย แผน 
หรือโปรแกรมตลอดจนทางเลือกท่ีเกิดข้ึนในระดบัดงักล่าวแลว้ SEA มกัจะคาํนึงถึงผลกระทบ
ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ และสังคมท่ีเกิดข้ึนดว้ย เพื่อนาํมาประกอบการตดัสินใจเน่ืองจากการพฒันา
ในรูปแบบ นโยบาย แผน และโปรแกรมนั้นยอ่มมีผลต่อทั้งส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสังคม SEA 
จึงถูกพฒันาข้ึนมาเพื่อเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีเช่ือมโยงความเป็นไปได้ทั้งในแง่บวก และแง่ลบใน
ประเด็นทั้งสามนั้น และนาํไปสู่การตดัสินใจในระดบัท่ีสูงข้ึน ประกอบกบัท่ีผ่านมา ไดมี้ปัญหา
หลายประการท่ีเกิดจากการใช้อีไอเอ หรือ กระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment (EIA) process) ซ่ึงเป็นการประเมินผลในระดับโครงการ เช่น 
การท่ีชุมชนไม่ยอมรับโครงการ เน่ืองจากชุมชนไม่ได้มีโอกาสเขา้ร่วมตดัสินใจตั้งแต่ในระยะ
วางแผน หรือการไม่สามารถป้องกันผลกระทบบางประเด็นได้ เพราะเกิดจากการผิดพลาดใน
ขั้นตอนการวางแผน ซ่ึงเกิดก่อนจะมีการทาํอีไอเอ เป็นตน้ จึงเกิดความพยายามท่ีจะพฒันากลไกท่ี
สามารถบูรณาการปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มเขา้ไปในกระบวนการวางแผนตั้งแต่เน่ินๆ จึงพฒันามาเป็น
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้มีสาระสําคญัของการประเมิน คือการ
ประเมินนโยบาย แผน และแผนงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อจะดูวา่มีประสิทธิผลเพียงใดและเร่ิมใช้
กนัอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั  
 
 2.2.3 ลกัษณะส าคัญของการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
  ลกัษณะท่ีสําคญัของ SEA มีดงัน้ี (สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม, 2551ก) 
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   1) เป็นกระบวนการท่ีใชใ้นการคาดการณ์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอนัเกิดจากการดาํเนิน
นโยบาย แผนงาน และโปรแกรมซ่ึงเป็นขอ้สําคญัท่ีทาํให้ SEA มีความแตกต่างจากการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment: EIA) 
   2) เป็นกระบวนการท่ีมีการดาํเนินการก่อนท่ีจะมีการตดัสินใจ ในนโยบายแผน และ
โปรแกรม ดว้ยการดาํเนินการดงัน้ีจึงทาํใหก้ารพิจารณา SEA มีความยดืหยุน่สูง 
   3) เป็นกระบวนการท่ีมีการพิจารณาหรือเสนอทางเลือก รวมทั้งการคาดการณ์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในแต่ละทางเลือก เพื่อหาแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการลดหรือชดเชยผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม 
   4) เป็นกระบวนการท่ีสาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ โดยมีการดาํเนินการได้
หลากหลายวิธี เช่น การรับทราบข้อมูลข่าวสาร การปรึกษาสาธารณะ การร่วมให้ความเห็นใน
ขั้นตอนการกาํหนดขอบเขตการศึกษา หรือพิจารณาทางเลือก  
   นอกจากน้ี ฉตัรไชย รัตนไชย (2553) ยงัไดอ้ธิบายถึงลกัษณะสาํคญัของ SEA คือ 
   1) เป็นกระบวนการท่ีใชป้ระเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม อนัอาจเกิดจากการดาํเนินงาน
ตามยทุธศาสตร์ นโยบาย แผน หรือโปรแกรม  
   2) เป็นกระบวนการท่ีมีการพิจารณาทางเลือกอย่างกวา้งขวาง และครอบคลุม เพื่อ
หาทางเลือกท่ีมีประโยชน์สูงสุด ขณะท่ีมีผลกระทบทาลบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมนอ้ยท่ีสุด  
   3) เป็นกระบวนการท่ีจะมีข้ึนก่อนท่ีจะมีการตดัสินใจกาํหนดยทุธศาสตร์ 
   4) เป็นกระบวนการท่ีเอ้ือต่อการเปิดใหส้าธารณชนเขา้มามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 
 
 2.2.4 ข้ันตอนและเทคนิคการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
  ในการดาํเนินการ การประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 
Assessment: SEA) นั้นจะมีขั้นตอนซ่ึงไดถู้กพฒันา และมีความหลากหลายแตกต่างกนัไปทั้งใน
ระดบันโยบาย แผน และโปรแกรม และรูปแบบการดาํเนินการในประเทศต่างๆ ซ่ึงสามารถนาํไป
ประยุกต์ใชร่้วมกบัเทคนิคการวิเคราะห์นโยบายและแผนท่ีใชก้นัทัว่ไป เช่น การวิเคราะห์ตน้ทุน/
ผลประโยชน์ (Cost/Benefit Analysis) การวิเคราะห์วงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ (Life Cycle Analysis) เป็น
ตน้ แนวทางและขั้นตอนในการประเมิน SEA ของแต่ละประเทศจะไม่แตกต่างกนัมากนกั โดย
วธีิการของ SEA จะเนน้การรวบรวมขอ้มูลและการส่งผา่นขอ้มูลดงักล่าวไปให้กบัผูมี้อาํนาจในการ
ตัดสินใจโดยใช้รายงานและการหารือเชิงสาธารณะ ขั้นตอนสําคัญของ SEA ได้แก่ การ
ปรึกษาหารือในเบ้ืองต้นกับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกาํหนดขอบเขตและกลัน่กรอง การพฒันา
ฐานความรู้โดยอาจนาํเคร่ืองมือการวิเคราะห์ท่ีเหมาะสมเขา้มาช่วยในการจดัลาํดบัความสําคญัของ
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ประเด็น โดยอาศยัขอ้มูลจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและผูเ้ช่ียวชาญ การสร้างแผนปฏิบติัการและกรอบ
การบริหารจดัการท่ีมีทั้งวธีิการในการใหค้าํปรึกษา การจดัการกบัความแตกต่างดา้นความรู้ และการ
พฒันากรอบการนาํไปปฏิบติัจริงและกรอบการตรวจสอบ ซ่ึงภาพท่ี 2.1 จะแสดงถึงขั้นตอนและ
กิจกรรมหลกัๆ ท่ีใชใ้นการประเมิน SEA โดยดดัแปลงจาก Doe (1991 อา้งถึงใน สาํนกังานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2554) และสามารถอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.1 ขั้นตอนในการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์ 
แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก Doe (1991 อา้งถึงในสํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม, 2554) 

การกลัน่กรอง (Screening) 

การก าหนดวตัถุประสงค์ (Objective Setting) 

การวเิคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการมีส่วนร่วม/ การปรึกษา 
(Stakeholder Analysis and Participation/ Consultation) 

การก าหนดขอบเขต (Scoping) 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลพืน้ฐาน (Baseline Data Collection) 

การพฒันาทางเลอืก (Scenario/Alternative Development) 

การท ารายงานและการส่ือสาร (Reporting and Communication) 

การจัดการและการติดตามการด าเนินนโยบาย แผนงาน และโปรแกรม 
(Management and Monitoring for Implementation) 
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   1) การกลัน่กรอง (Screening) 
    ขั้นตอนแรกของกระบวนการ SEA คือ กระบวนการกลัน่กรอง (Screening) ซ่ึง
เป็นการพิจารณาในขั้นตน้วา่ กระบวนการ SEA น้ีมีความเหมาะสม เก่ียวขอ้งหรือสัมพนัธ์กบัการ
พฒันาในระดบันโยบาย แผน และโปรแกรม หรือไม่ กลัน่กรองโดยพิจารณาถึงความจาํเป็น/ความ
เหมาะสม โดยทัว่ไปก็มกัจะทาํโดยอาศยัแนวทางของการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 
ประสบการณ์จากการปฏิบติั อาศยัพื้นฐานของกฎหมายว่ามีการกาํหนดไวห้รือไม่ การพิจารณา
นยัสาํคญัของผลกระทบ ตอ้งทาํความเขา้ใจเบ้ืองตน้กบัวตัถุประสงคแ์ละธรรมชาติของยุทธศาสตร์ 
วา่มีแนวโนม้ท่ีจะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมหรือไม่เพียงใด ความสามารถในการรองรับ
การพฒันาเป็นอยา่งไร ควรถึงขั้นตอนท่ีตอ้งมีการประเมิน SEA หรือไม่ 
   2) การกาํหนดวตัถุประสงค ์(Objective Setting) 
    การกาํหนดวตัถุประสงค์จะประกอบไปด้วย การระบุวตัถุประสงค์และตวัช้ีวดั
คาํถามเหล่าน้ีจะถูกนาํมาใช้เป็นแนวทางในการกาํหนดวตัถุประสงค ์เราจะรวบรวมและนาํเสนอ
ขอ้มูลฐานอยา่งไร จะตั้งเป้าหมายอย่างไร (ท่ีมีความเหมาะสม) จะระบุปัญหาส่ิงแวดลอ้มอย่างไร
และนาํไปเช่ือมโยงกบักลยุทธ์เชิงปฏิบติัไดอ้ยา่งไร (Therivel, 2004 อา้งถึงใน สํานกังานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2554) 
   3) การวิเคราะห์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และการมีส่วนร่วม/ การปรึกษา (Stakeholder 
Analysis and Participation/ Consultation) 
    การวิเคราะห์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder Analysis) เป็นการกาํหนดขอบเขต
ของผูเ้ก่ียวขอ้งในกระบวนการ SEA เป็นความพยายามท่ีจะตอบคาํถามต่างๆ เช่น ใครเป็นผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียหลกั อะไรคือผลประโยชน์ท่ีพวกเขาจะไดรั้บ และเขามีบทบาทหนา้ท่ีอยา่งไร ผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียอาจเป็นปัจเจกบุคคล กลุ่ม องคก์ร สถาบนั หรือชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลประโยชน์ หรือ
เสียผลประโยชน์จากการมี นโยบาย แผน และโปรแกรม ( สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2554) โดยการจาํแนกผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยทัว่ไปจดั
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
     (1) ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลกั (Key Stakeholder) หรืออาจเรียกวา่ ผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียโดยตรง (Primary Stakeholder) คือ กลุ่มผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบโดยตรงตามท่ีกาํหนดใน
วตัถุประสงค ์ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางบวกหรือทางลบ การสนบัสนุนหรือไม่สนบัสนุนของผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียหลกัมีอิทธิพลท่ีสาํคญัยิง่ต่อความสาํเร็จของการดาํเนินกระบวนการ SEA 
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     (2) ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรอง หรืออาจเรียกวา่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยออ้ม 
(Secondary Stakeholder) คือ กลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบจากกระบวนการดาํเนินการ แต่ไม่มีอิทธิพล
สาํคญัต่อความสาํเร็จของการดาํเนินกระบวนการ 
   ซ่ึงการวิเคราะห์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มีขั้นตอนการดาํเนินการ ดงัน้ี (McCracken and 
Naraya, 1996 อา้งถึงในสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2554)  
     (1) การพิจารณาผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
     (2) การพิจารณาอาํนาจหรืออิทธิพลของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
     (3) การจดัลาํดบัความสาํคญัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
     (4) การระบุผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลกัและรอง 
     (5) การจดัทาํกลยุทธ์การมีส่วนร่วม เป็นการระบุว่าใครควรมีส่วนร่วม
อยา่งไร และร่วมในขั้นตอนใด 
   4) การกาํหนดขอบเขต (Scoping) 
    เป็นการกาํหนดขอบเขตของการประเมิน SEA ในเชิงภูมิศาสตร์ เวลา เน้ือหาสาระ 
ระดบัของรายละเอียดในการประเมินขอ้มูลท่ีตอ้งใช ้เกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งในการประเมิน และรูปแบบ
ของรายงาน ในขั้นตอนน้ีตอ้งมีการเร่ิมเก็บรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานจากแหล่งต่างๆ และช้ีช่องวา่งของ
ขอ้มูลท่ีหายไป โดยส่ิงสาํคญัของการกาํหนดขอบเขต คือ การระบุจาํแนกผลกระทบทั้งหมดทั้งดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และเศรษฐกิจ และสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบั SEA ทาํการตรวจสอบอยา่งละเอียด โดย
อาจใชเ้คร่ืองมือต่างๆ เขา้มาช่วย เช่น Checklist Matrices เป็นตน้  
   5) การเก็บรวบรวมขอ้มูลพื้นฐาน (Baseline Data Collection)  
    เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการประเมิน เช่น ขอ้มูล
ส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนั และขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เม่ือมีการปฏิบติัตามนโยบาย
หรือแผนต่างๆ อาจแบ่งการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นดงัน้ี 
     (1) ข้อมูลปัจจุบัน ท่ีสะท้อนเน้ือหาสาระ สถานการณ์ปัจจุบนัของ
ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัการกาํหนดประเด็นในขั้นกาํหนดขอบเขต 
     (2) ตวักระตุน้ สามารถแบ่งเป็น ตวักระตุน้ทางธรรมชาติ เช่น ปริมาณ
นํ้าฝน อุณหภูมิ ชั้นดิน เป็นตน้ และตวักระตุน้ท่ีมนุษยท์าํให้เกิดข้ึน เช่น การเพิ่มของประชากร การ
ปลดปล่อยมลพิษต่างๆ เป็นตน้ 
     (3) การประเมิน เป็นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลปัจจุบัน เพื่อ
คาดการณ์แนวโน้มของผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน จากตัวกระตุ้นทั้ งในกรณีทางเลือกท่ีไม่มีการ
ดาํเนินการและทางเลือกท่ีมีการดาํเนินการ 
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   ทั้งน้ีการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ควรมีการระบุวตัถุประสงค์ และตัวช้ีวดัใน
ขอบเขตของรายงานโดยสามารถใช้แหล่งขอ้มูลท่ีมีอยู่ทัว่ไป เช่น เวป็ไซด์ รายงานจากหน่วยงาน
ราชการและเอกชน เป็นตน้ 
   6) การพฒันาทางเลือก (Scenario/ Alternative Development) 
    การนาํเสนอทางเลือก (Proposed Alternatives) ในกระบวนการ SEA เป็นส่ิงท่ี
สําคญัมาก เน่ืองจากเป็นการผสมผสานมิติทางส่ิงแวดลอ้มเขา้ไปสู่การดาํเนินการทางนโยบายและ
การวางแผน ทั้งน้ีเป้าหมายทัว่ไปของทางเลือก ก็คือ การแสดงขอบเขตของทางเลือกท่ีเปิดเพื่อการ
ตดัสินใจ (Hayashi, 2003 อา้งถึงในสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม, 2554) โดยจุดประสงคข์องการสร้างทางเลือก (Alternative Generation) เพื่อแสดง
แนวทาง (Options) แบบต่างๆ ให้กบัผูท่ี้มีอาํนาจในการตดัสินใจพิจารณาเลือกสําหรับขั้นตอนของ
การสร้างทางเลือก จะตอ้งประกอบดว้ยคาํถามต่อไปน้ี (Therivel, 2004)  
     (1) มีความจาํเป็นหรือไม่ (Need/ Demand) ท่ีจะตอ้งมีการพฒันา เรา
สามารถสนองความตอ้งการโดยปราศจากการพฒันาไดห้รือไม่ 
     (2) หากมีความจาํเป็นตอ้งทาํการพฒันาจริง จะดาํเนินการอยา่งไร (Mode/ 
Process) ทางเลือกของเทคโนโลยี หรือวิธีการท่ีจะนาํมาใช้ลดความเสียหายทางส่ิงแวดลอ้ม หรือ
ทางท่ีจะทาํใหเ้กิดความย ัง่ยนื จะตอ้งมีความชดัเจน 
     (3) จะไปพฒันาท่ีไหน (Location) 
     (4) เวลาและรายละเอียดในการปฏิบัติ (Timing and Detailed 
Implementation) เม่ือไหร่ และลําดับขั้นตอนในการดําเนินการเป็นอย่างไร รายละเอียดและ
ขอ้กาํหนดต่างๆ ตอ้งมีความชดัเจน 
   กระบวนการสร้างทางเลือกนั้น (Alternative Formulations) ดาํเนินการไดโ้ดยขั้นตอน
ดงัน้ี 
     (1) เปรียบเทียบมุมมองต่างๆ จากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
     (2) รับฟังความคิดเห็นและแนวทางในการพฒันา 
     (3) ถกเถียงความเป็นไปไดไ้ปสู่การปฏิบติั 
   รูปแบบของทางเลือกท่ีเกิดข้ึนเพื่อนาํไปสู่การประเมินในการดาํเนิน นโยบาย แผน 
และโปรแกรมเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง อาจประกอบดว้ยชนิดเดียวกนั หรือต่างชนิดกนัของทางเลือกก็ได้
ในการเสนอทางเลือกของหลายประเทศ รวมทั้งในร่างแนวทางการดาํเนินการ SEA ของประเทศ
ไทยมีการกาํหนดให้ตอ้งมีทางเลือกท่ีไม่มีการดาํเนินการ (No Action Alternative) ดว้ย ในบาง
ประเทศอาจเรียกว่า ทางเลือกขั้นพื้นฐาน (Baseline Option)  หรือ การดาํเนินการเป็นปกติ 
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(Business As Usual: BAU) ซ่ึงในระดบัการวางแผนยุทธศาสตร์แลว้ BAU คือทางเลือกท่ีเกิดจาก
การดาํเนินตามแผนยทุธศาสตร์เดิม โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง 
   7) การทาํรายงานและการส่ือสาร (Reporting and Communication) 
    รายงานส่ิงแวดลอ้ม คือ ผลลพัธ์ของกระบวนการ SEA และขอ้มูลควรท่ีจะเป็น
ข้อมูลของกระบวนการโดยรวม และเป็นการกล่าวโดยสรุป ท่ีจะต้องเตรียมและทาํให้เป็น
ประโยชน์กับสาธารณะ โดยเป็นการอธิบายเก่ียวกับกระบวนการ SEAและสรุปข้อค้นพบ 
ตวัอย่างเช่น ผลกระทบหลัก การออกแบบทางเลือก มาตรการขั้นตอนการลดผลกระทบ และ
ประเด็นสําคญัอ่ืนๆ (Hayashi, 2003 อา้งถึงในสํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม, 2554)   
   8) การจัดการและการติดตามการดําเนินนโยบาย แผนงาน และโปรแกรม  
(Management and Monitoring for Implementation) 
    เป็นการเฝ้าระวงั ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานในทางเลือก
ต่างๆ ท่ีนาํเสนอ ตั้งแต่ขั้นตอนการริเร่ิมการพฒันาใหม่ไปจนถึงขั้นตอนสุดทา้ย โดยการดาํเนินการ
ในขั้นตอนการประเมินผลการใช้งาน ติดตาม ปรับปรุงแก้ไข และเพื่อทดสอบสมมติฐานการ
ประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์วา่มีความถูกตอ้ง เท่ียงตรง หรือมีขอ้มูลสําคญัในปัจจุบนัท่ีมี
ผลต่อสมมติฐานท่ีตั้ งไวห้รือไม่ (DAC, 2006 อ้างถึงใน สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2554)  
  กล่าวโดยสรุปได้ว่า การประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ เป็นการสร้างเคร่ืองมือ 
และกลไกท่ีจะนาํมาใช้เช่ือมประสานการทาํงานของหลายฝ่ายเขา้ดว้ยกนั เร่ิมจากการกาํหนดทิศ
ทางการพฒันาใหเ้กิดดุลยภาพทั้งส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีไปพร้อมกนั บนฐาน
กระบวนการท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder) ไดเ้ขา้มาร่วมตดัสินใจเลือกทิศทางการพฒันานั้นๆ 
โดยมีพื้นฐานของการบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) ความรับผิดรับชอบร่วมกัน 
(Accountability) การพิจารณาฐานศกัยภาพ เง่ือนไขบริบทต่างๆ และปฏิสัมพนัธ์ทั้งทางบวกทางลบ
ของการพฒันา  
  
 2.2.5 เทคนิคในการวเิคราะห์การประเมินส่ิงแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 
  ในการดาํเนินกระบวนการ SEA ในขั้นตอนต่างๆ มีการนาํเทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์ 
มาประยุกต์ใช้ในแต่ละขั้นตอน ให้เหมาะสมกบัประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อให้การประเมินดงักล่าว
สามารถสะท้อนภาพการพฒันาในทางเลือกต่างๆ ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงและจะนําไปสู่ 
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย และมาตรการเพื่อรองรับการดาํเนินการในแนวทางดงักล่าว อนัเป็นผล
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จากกระบวนการตดัสินใจ ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีสําคญัและมีบทบาทอย่างมากในการดาํเนินการประเมิน
ส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์นั้นมีอยู่หลากหลาย โดยแต่ละเคร่ืองมือท่ีจะนาํมาใช้ก็จะมีลกัษณะ
สําคญั และขอ้ดีข้อเสียท่ีแตกต่างกันไป ดงัแสดงในตารางท่ี 2.1 (สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2551ก) 
ตารางที ่2.1  ตวัอยา่งเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน SEA และขอ้ดีขอ้เสียของแต่ละเคร่ืองมือ 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ใน
การวเิคราะห์ 

กรอบการใช้ ข้อดี ข้อเสีย 

1.Formal and 
Informal 
Checklists 

นาํเสนอตารางของประเด็นท่ี
ตอ้งพิจารณา โดยมีรายละเอียด
ท่ีควรนาํเสนอ ดงัน้ี 
- ส่ิงแวดลอ้ม รวมเร่ืองสุขภาพ 
ท่ีเก่ียวขอ้งหรือมีความสมัพนัธ์
กบักิจกรรมการพฒันา 
- ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพ ใน 
ระดบัแผน แผนงาน และ
กิจกรรมการพฒันา 
- -ดชันีช้ีวดั หรือคาํถามช้ีนาํ 
ซ่ึงสามารถประเมิน แผน 
แผนงานไดจ้ริงในภาคปฏิบติั 

- ช่วยใหจ้าํขอ้มูล ข่าวสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานไดท้ั้งหมด 
- ช่วยบ่งช้ีวา่ประเด็นต่างๆ มี
ความสมัพนัธ์กบัขอ้เสนอ 
อยา่งไร และช่วยป้องกนัความ
ผิดพลาดจากการมองขา้ม
ประเด็นสาํคญั 
 

- ไม่สามารถนาํเสนอ การ 
วเิคราะห์ท่ีเฉพาะเจาะจงให้
ไดค้าํตอบในเชิงลึกได ้
- อาจทาํใหพ้ลาดขอ้มูล
ผลกระทบสาํคญั หาก 
นาํเสนอไม่ครบถว้น 
- สามารถตดัสิน โดยใช้
ขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวขอ้งได ้
- ไม่สามารถระบุ 
ความสมัพนัธ์ของเหตุและ
ผล ทาํใหไ้ม่สามารถเสนอ 
ผลกระทบ ท่ีมีความยุง่ยาก
ซบัซอ้นได ้

2. Matrices of 
Impacts 

สามารถบ่งช้ี และนาํเสนอ 
ผลกระทบท่ีสาํคญั หรือเสนอ
กิจกรรมต่างๆ ในสภาวะ
แวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั คลา้ย
กบัการนาํ Checklists หรืออาจ
เรียกวา่ Checklists สองมิติ 
สามารถใชส้ญัลกัษณ์
คุณสมบติัหรือการใหน้ํ้ าหนกั
คะแนน สามารถนาํเสนอ
ผลกระทบสะสม และ
ผลกระทบทางออ้ม และ
ความสมัพนัธ์เช่ือมโยง 

- สนบัสนุนการสรุป
ผลกระทบใหช้ดัเจน และง่าย
ต่อการแปลผล 
- สามารถประยกุตใ์ชใ้นการ
บ่งช้ีผลกระทบสะสม 
ความสมัพนัธ์ของผลกระทบ 
- นาํเสนอผลกระทบสาํคญัท่ี
สมัพนัธ์เช่ือมโยงกบั
ผลกระทบจากหลายกิจกรรม 
หรือเปรียบเทียบทางเลือก
ต่างๆ ได ้

- มกัใชไ้ดก้บัการนาํเสนอ
ผลกระทบทางตรงเท่านั้น 
- อาจตอ้งวเิคราะห์ขอ้มูลท่ี
ซบัซอ้นมากข้ึน เน่ืองจาก
ตอ้งพิจารณาความสมัพนัธ์
เช่ือมโยงทั้งหมดของ
วตัถุประสงค ์และกิจกรรม
การพฒันาถึงผลกระทบ
ทั้งหมด ทาํใหเ้สียเวลาใน
การวเิคราะห์มากข้ึน 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ใน
การวเิคราะห์ 

กรอบการใช้ ข้อดี ข้อเสีย 

3. Decision Trees 
and Impact 
Networks 

เครือข่าย (Networks) และระบบ 
(Systems) จะแสดงความสมัพนัธ์ของ
เหตุและผล ช่วยบ่งช้ีเสน้ทางท่ีทาํให้
เกิดผล โดยใชอ้นุกรมหรือห่วงโซ่
เช่ือมโยงระหวา่งขอ้เสนอ และ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีตอ้งดาํเนินการ 
 

- รูป Flow Diagrams 
ช่วยใหเ้ขา้ใจผลกระทบ
ไดง่้าย 
- นาํเสนอและเช่ือมโยง 
ความสมัพนัธ์ของเหตุ
และผลกระทบได ้
- นาํเสนอขอ้มูลพ้ืนฐาน
ในการเลือก แต่การ
นาํเสนอขอ้มูล
เปรียบเทียบเชิงปริมาณ
จะตอ้งใชแ้บบจาํลอง 
หรือวธีิการอ่ืนๆ ช่วย
ดาํเนินการดว้ย 

- ไม่สามารถ นาํเสนอ
ขอ้มูลในลกัษณะของ
ระยะทางแล ะมาตรการ
วดั 
- Diagram อาจดูยาก และ 
ซบัซอ้น 
- การจดัทาํระบบเครือข่าย
จะใชก้ารวเิคราะห์
ภาพรวมของผลกระทบ 
ซ่ึงยงัตอ้งการ การ
พิจารณา 
จดัลาํ ดบัความสาํคญัของ
ผลกระทบร่วมดว้ย 

4. Overlay Maps 
and GIS 

เป็นการอธิบายการแพร่กระจายท่ี
สมัพนัธ์กบัพ้ืนท่ี เก่ียวขอ้งกบัการ
จดัทาํแผนท่ีและชั้นขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึง
นาํมาซอ้นทบักนั ลกัษณะท่ีสาํคญัของ
การวเิคราะห์ คือ ความสามารถในการ
ตดัสินใจ โดยใชข้อ้มูลจากแผนท่ี 
(Topographic) ซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็นในการ
วางแผนโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือการ
วเิคราะห์ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนอยา่ง
แน่นอน (เช่น เสียงรบกวน คุณภาพ
อากาศในพ้ืนท่ี) 
ซ่ึงสามารถสร้างระบบแผนท่ี
อิเลคทรอนิกส์ และชั้นขอ้มูลข่าวสาร
ไดอ้ยา่งรวดเร็วหรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ 
แผนท่ีซอ้นทบัไฮเทค 

- สามารถนาํเสนอให้
เห็นถึงขอ้มูล 
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนใน
อดีต ปัจจุบนั และ
อนาคต 

- มีราคาแพงและใช้
ระยะเวลาในการ
ดาํเนินการมาก 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ใน
การวเิคราะห์ 

กรอบการใช้ ข้อดี ข้อเสีย 

5. Trends 
Analysis and 
Extrapolation 

เป็นวธีิการท่ีสาํคญัในการ
ประเมินระดบัยทุธศาสตร์ 
สามารถนาํเสนอ การวเิคราะห์
แนวโนม้อยา่งเท่ียงตรง เปล่ียน
ความกดดนัดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็น
สถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มใน
ระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ซ่ึง
จาํเป็นตอ้งใชชุ้ดขอ้มูล เพื่อแปล
ผลแนวโนม้ โดยใชค้วามสมัพนัธ์
เชิงเสน้ตรง ฟังกช์ัน่ Exponential 
หรือวงกลม ซ่ึงนาํเสนอขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งภายใตเ้ง่ือนไขระยะเวลาท่ี
ชดัเจน ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ช่วยในการนาํเสนอ 

- ในกรณีมีขอ้มูลดา้น
ส่ิงแวดลอ้มเพียงพอ Trends 
Analysis สามารถช่วยใน
การประเมินผลกระทบ
สะสมกรณีผลกระทบใน
ระยะยาวได ้

- ในกรณีทัว่ไป มกัขาด
ขอ้มูลสาํคญั หรือประเด็น
กดดนัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ี
ชดัเจน ทาํ ใหไ้ม่สามารถ
ใชเ้ทคนิคน้ีได ้
- กรณีมีช่องวา่งของขอ้มูล 
อาจตอ้งใช ้หลกัการสถิติ
ท่ี 
เหมาะสมมาใชใ้นการ
แปลผล ซ่ึงทาํใหก้าร
วเิคราะห์เกิดความยุง่ยาก
และอาจไม่น่าเช่ือถือ 

6. Collective 
Expert Judgements 
and Delphi 
Technique 

การรวบรวมขอ้สรุปจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ คือ ขอ้คิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้ง อาจ
ดาํเนินการโดยการประชุมเชิง
ปฏิบติัการ การสมัภาษณ์ ทาํ
แบบสอบถามท่ีเนน้การแกไ้ข
ปัญหา หรืออาจใชเ้ทคนิคอ่ืนๆ  
Delphi Technique ตอ้งการระบบ
และเคร่ืองมือทรงประสิทธิภาพ
ในการทาํ และรวบรวมขอ้สรุป
จากผูเ้ช่ียวชาญ สามารถบ่งช้ีถึง
ขอ้สรุปผูเ้ช่ียวชาญในกลุ่มใหญ่ 
ซ่ึงไม่มีผลปฏิสมัพนัธ์ และความ
คิดเห็นเป็นอิสระต่อกนั เป็น
เทคนิคท่ีนาํเสนอขั้นตอนท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจ 

- สามารถต่อเช่ือมกบัการ
จดัทาํเทคนิค และเน้ือหาท่ี
ยุง่ยากซบัซอ้นได ้
- สามารถแลกเปล่ียน 
ขอ้คิดเห็นและเสียงส่วน
ใหญ่ ของผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีห่างไกล
กนัไดง่้าย 
- สะดวกต่อผูมี้ส่วนร่วม
เน่ืองจากสามารถ
ดาํเนินการไดจ้ากสาํนกังาน
หรือท่ีบา้นของผูมี้ส่วนร่วม
ได ้

- ใชเ้วลาในการดาํเนินการ 
และบริหารจดัการนาน
หลายเดือน 
- การสรุปมติของ ผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียอาจติดขดัได ้
หากภาระงาน หรือ
กระบวนการดาํเนินงาน
ยาวเกินไป 
 -มีขอ้มูลค่อนขา้งมาก 
จะตอ้งระวงัในเร่ืองการ
ประเมิน และกระจาย
ขอ้มูล ซ่ึงอาจตอ้งใช้
งบประมาณมาก 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ใน
การวเิคราะห์ 

กรอบการใช้ ข้อดี ข้อเสีย 

7. Predictive and 
Simulation 
Modelling 

เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถบอก
ปริมาณหรือจาํนวนของ
ส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพซ่ึงไดรั้บ
ผลกระทบจากส่ิงกระตุน้ท่ีมีได ้
ในการวเิคราะห์จะใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อทาํนาย
ผลกระทบ โดยแสดงแบบจาํลอง
ทางคณิตศาสตร์ เพื่อวเิคราะห์
ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น 
คุณภาพอากาศ คุณภาพนํ้ า ระดบั
นํ้ า กระแสนํ้ า ระดบัเสียงรบกวน
และระดบัการทบัถมของมลพิษ
ในดินและพืช และยงัครอบคลุม
ถึงแบบการจาํลองของสงัคม และ
เศรษฐกิจ  
 

- แบบจาํลองของเสียง
รบกวน การแพร่กระจาย
ของอากาศ และการไหล
ของนํ้ า เป็นแบบจาํลองท่ี 
ดี ซ่ึงพฒันาใหเ้หมาะสม
กบัการวเิคราะห์ผลกระทบ
ทางตรง และผลกระทบ
สะสม  
- ผลลพัธ์สามารถนาํมา
รวมกบัผลกระทบของ
เทคนิคแผนท่ีแบบปิดทบั 
สาํหรับการ ย ก ตวั อ ยา่ ง 
ก า ร ป ร ะ เมินทางเลือกท่ี
แตกต่างได ้
- มีประโยชน์สาํหรับการ
แสดงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
ในเวลา และสถานท่ี
ขณะนั้น 

- มีราคาแพง และใช้
ระยะเวลาดาํเนินการมาก 
- จะมีความแม่นยาํหากมี
ฐานขอ้มูล ดา้น
ส่ิงแวดลอ้มดี สามารถ
นาํไปใชใ้นการสร้างการ
เทียบวดั และสร้าง
สมมติฐานท่ีใชส้าํหรับการ
ออกแบบ  
- เป็นเร่ืองยากของ
แบบจาํลองในการอธิบาย 
ส่ิงท่ีซบัซอ้น เขา้ใจยากใน
ธรรมชาติ 
- การพฒันาแบบจาํลอง
ใหม่ตอ้งใชง้บประมาณสูง 
และตอ้งใชร้ะยะเวลา และ
ขอ้มูลท่ีซบัซอ้น 

8. Scenario 
Building 

การออกแบบสมมติฐานของ
สถานการณ์ ซ่ึงเป็นปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งความไม่แน่นอนท่ีสุด กบั
ปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อการพฒันาซ่ึง
ไม่มีผลปฏิสมัพนัธ์ และความ
คิดเห็นเป็นอิสระต่อกนั เป็น
เทคนิคท่ีนาํเสนอขั้นตอนท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจ บางคร้ังเกิด
ร่วมกบัการคาดการณ์ ซ่ึงใช้
ทาํนายผลเหตุการณ์ในอนาคต 
โดยมีพ้ืนฐานจากขอ้มูลในอดีต 
และปัจจุบนั 

- ภาพฉาย ช่วยนาํเสนอ
รูปแบบ (หลายรูปแบบ) 
ของความจริงและเป็น
เคร่ืองมือ ในการนาํเสนอ 
เพ่ือทาํใหเ้กิดความเขา้ใจ 
ในเร่ืองหรือระบบท่ียุง่ยาก
ซบัซอ้นได ้
- ภาพฉาย สามารถใช้
ทดลองแนวคิด และการ
สาํรวจเหตุการณ์หรือผลท่ี
เกิดต่อเน่ืองได ้

- ตอ้งใชเ้ทคนิค และความ 
สามารถเฉพาะทางสูง
งบประมาณมาก 
- ตอ้งมีการทดสอบและ
ปรับขอ้มูลใหถู้กตอ้ง เพื่อ 
ป้องกนัการตดัสินใจ หรือ
การปฏิบติัท่ีอาจผิดพลาด
จากการจดัทาํภาพฉายท่ี
บกพร่อง 
- อาจเก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิบติัการทางคณิตศาสตร์
ท่ีซบัซอ้น  
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ใน
การวเิคราะห์ 

กรอบการใช้ ข้อดี ข้อเสีย 

9. Life Cycle 
Assessment 
(LCA) 

เป็นเทคนิคท่ีใชป้ระเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั 
(รวมทั้งเร่ืองสุขภาพ) 
ผลกระทบ 
และประเด็นสาํคญัจะสมัพนัธ์
กบัผลลพัธ์หรือผลผลิต 
โดยทัว่ไป LCA จะตอ้งเสนอ
แนวทางการใชพ้ลงังานนอ้ย
ท่ีสุด และกล่าวถึงการปล่อย
มลพิษ สู่อากาศ นํ้ า การใชท่ี้ดิน 
และการลดลงของทรัพยากรท่ี
นาํมาใช ้

- สามารถวเิคราะห์ผล ตั้งแต่
การผลิตผลิตภณัฑจ์นถึงการ
หมดอายกุารใชผ้ลิตภณัฑ ์
- ช่วยใหก้ารนาํขอบเขต ของ
การผลิตผลิตภณัฑม์าใช ้ใน
การวเิคราะห์ ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เท่ียงตรงมากข้ึน  
 

- ปัจจยัอ่ืนๆ นอกจากการ
ใชพ้ลงังานใน
ขบวนการผลิต ไม่สามารถ
ใชป้ระเมินการปล่อย 
มลพิษได ้
- ตอ้งระมดัระวงั เพราะ
ผลผลิตบางอยา่งยงัไม่มี
ขอ้มูลของมลพิษท่ีเกิดจาก 
กระบวนการผลิตอยา่ง
พอเพียงและมีความ
แตกต่างในระหวา่ง
ประเทศต่างๆ 
- ไม่สามารถใชใ้นการ
วเิคราะห์เชิงพ้ืนท่ีท่ี
แตกต่างกนัได ้

10. Cost/ Benefit 
Analysis (CBA) 

เป็นการวเิคราะห์เปรียบเทียบ
ตน้ทุนกบัผลลพัธ์ของกิจกรรม
ท่ีแปลงค่าหน่วยของผลลพัธ์ให้
อยูใ่นรูปของตวัเงิน (Monetary 
Unit) เช่นเดียวกบัตน้ทุน จึง
สามารถแสดงออกมาในรูป
ของผลไดสุ้ทธิ (Net Benefit) 
โดยเอาผลประโยชน์ลบดว้ย
ตน้ทุน หรือทาํ Benefit-Cost 
Ratio ซ่ึงหากผลไดสุ้ทธิเป็น
บวก หรืออตัราส่วน
ผลประโยชน์ตอ่ตน้ทุนมากกวา่
หน่ึง แสดงวา่กิจกรรมนั้นมี
ความคุม้ค่าท่ีจะลงทุน หรือ
ดาํเนินการการศึกษา 

- ทาํใหท้ราบถึง ตน้ทุนการ
ผลิตและรายไดสุ้ทธิ ท่ีเกิดข้ึน
จากกิจกรรมเปรียบเทียบกนั 
ในแต่ละกิจกรรม รวมทั้ง
พยากรณ์ใหเ้ห็นถึงความคุม้ค่า 
และผลประโยชนท์างการเงินท่ี
จะไดรั้บจากการเลือกกิจกรรม
แต่ละรูปแบบ 
- ขอ้มูลท่ีไดส้ามารถ นาํ ไป
ประกอบการตดัสินใจไดว้า่ จะ
เลือกทางเลือกแบบใด จึงจะมี
ความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ 

- ตอ้งใชผู้ท่ี้มีความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์ ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย ไม่มีส่วนร่วมใน
การวเิคราะห์ขอ้มูล เป็น
เพียงผูใ้หข้อ้มูล 
- ขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นขอ้มูล
คาดการณ์ หากวเิคราะห์
ระดบัลึก ตอ้งใชเ้วลาใน
การเก็บขอ้มูลมาก 
- เป็นเพียงการนาํเสนอให้
ทราบ หากไม่มี
กระบวนการ หรือวธีิการ
อยา่งอ่ืนประกอบการ
นาํเสนอ ผูมี้อาํนาจในการ
ตดัสินใจอาจไม่สนใจ 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ใน
การวเิคราะห์ 

กรอบการใช้ ข้อดี ข้อเสีย 

11. Multi-criteria 
Analysis (MCA) 

เป็นวธีิการประเมินทางเลือก โดย
นาํหลกัเกณฑต์วัแปรหลายตวัมา
ใช ้ในการประเมิน และรวมการ
ประเมินทั้งหมดเป็นผลรวมหรือ
คะแนนรวม เช่น สามารถนาํ
หลกัเกณฑห์รือตวัช้ีวดั มิติดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ สงัคม และ
เทคโนโลย ีมาใชป้ระเมิน
ทางเลือกและใหค้ะแนนทางเลือก
ท่ีเหมาะสม เป็นตน้ สามารถ
แสดงรายละเอียดการประเมิน 
ของแต่ละหลกัเกณฑห์รือตวัช้ีวดั 
และแยกแยะวา่ควรหรือไม่ควร
ดาํเนินการในแต่ละทางเลือก ช่วย
ใหส้ามารถจดัการขอ้มูลหลายตวั
แปร เป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ  

- สามารถเสนอเกณฑท่ี์มี 
ความแตกต่างกนัในเวลา
เดียวกนัได ้ซ่ึง
กระบวนการตดัสินใจไม่ 
สามารถทาํได ้เน่ืองจาก
ข้ึนกบัเกณฑห์รือตวัช้ีวดั
เพียงตวัเดียว 
- สามารถนาํผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียในมุมมองท่ี
แตกต่างมาประเมินผล
ร่วมกนัได ้
- โปร่งใส และเป็น
รูปธรรม สามารถ
ตรวจสอบติดตามไดง่้าย 
- ช่วยใหมี้ช่องทางส่ือสาร 
กบัผูมี้อาํนาจตดัสินใจ 
หรือชุมชนในวงกวา้งได ้

- อาจลดความมีเหตุมีผลท่ี
ไดจ้ากการอภิปราย
ทางเลือก ท่ีหลากหลายทั้ง
บวก และลบ 
- ไม่สามารถใชใ้นการ
สาํรวจการตดัสินใจ ใน
กรณีท่ีมีความเห็นขดัแยง้
กนัได ้
- -การเสนอขอ้มูลข่าวสาร 
เชิงปริมาณ MCA อาจทาํ
ใหเ้กิดความเท่ียงตรงท่ีเป็น
เท็จได ้เน่ืองจากข้ึนกบั
คุณค่าการตดัสินใจ 
- ผลลพัธ์อาจถูกควบคุม 
โดยผูช้าํนาญการใช ้MCA 
ไดง่้าย 

 
แหล่งทีม่า : สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2554. 
 
 2.2.6 ประโยชน์จากการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
  โดยหลกัการของการประเมิน SEA เป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีใช้ในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ควบคู่ไปกบัการกาํหนดยุทธศาสตร์ (ซ่ึงอาจเป็นนโยบาย แผน หรือโปรแกรม) โดยกระบวนการ
ศึกษา ควรเร่ิมในช่วงตน้ๆ ของการวางแผนเพื่อกาํหนดยุทธศาสตร์ และดาํเนินการเป็นขั้นตอน 
คู่ขนานไปกบักระบวนการกาํหนดยุทธศาสตร์ จบลงพร้อมกบัการคดัเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม
ท่ีสุด และกาํหนดมาตรการป้องกนั/แกไ้ขผลกระทบแลว้ (ฉตัรไชย รัตนไชย, 2553) ซ่ึงการทาํ SEA 
เป็นเหมือนความหวงัของหลายๆ ฝ่าย เน่ืองจากการประเมิน SEA ก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆ 
ดงัต่อไปน้ี (สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2554)  
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   1) แนวคิดของการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ คือ การสร้างมุมมองต่อการ
แกไ้ขปัญหาต่างๆ ของการพฒันาท่ีตน้เหตุของปัญหา หมายถึง ตั้งแต่แนวคิด จุดยืนการพฒันา และ
การปฏิบติัการต่อเร่ืองนั้นๆ และการนาํเสนอทางเลือกต่างๆ ของการพฒันาเพื่อการตดัสินใจท่ีดี
ท่ีสุดหรือเหมาะสมท่ีสุดของประเทศ 
   2) ทิศทางการพฒันาได้รับการพิจารณาอย่างรอบด้าน รอบคอบ และกําหนด
เป้าประสงคร่์วมกนัท่ีการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
   3) กระบวนการการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ จะเป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีให้
ทุกฝ่ายท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย ไดเ้ขา้มาเจรจาถกเถียงในประเด็นต่างๆโดยเฉพาะผูท่ี้จะไดรั้บผลกระทบ
จากการพฒันานโยบายและแผนนั้นๆ 
   4) การพฒันานโยบายและแผน ไดรั้บการพิจารณาบนพื้นฐานของศกัยภาพขอ้จาํกดั 
เง่ือนไข และบริบททางส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ี
   5) หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันานโยบาย และแผนการพฒันาประเทศ จะ
ไดบู้รณาการการปฏิบติัการทางนโยบายและแผนร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ 
  ดงันั้น การประเมิน SEA เป็นหลกัการท่ีสามารถนาํมาใช้แกไ้ขปัญหาในกระบวนการ
ต่างๆ อยา่งเป็นระบบ เพื่อใหก้ระบวนการเป็นพื้นท่ีประสานเช่ือม และนาํเสนอให้แต่ละภาคส่วนท่ี
มีส่วนไดส่้วนเสียเจรจาถกเถียงในเหตุและผลต่างๆ จนเกิดเป็นขอ้สรุปตดัสินใจร่วมกนัในทา้ยท่ีสุด 
โดยมีจุดหมายร่วมกนั คือ การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน และทุกฝ่ายก็จะไดรั้บผลประโยชน์ของการพฒันา
ร่วมกนั (Win-win Solution)  
 

2.3 เทคนิควิธีการใช้เคร่ืองมือประเมินแบบ Multi-criteria Analysis (MCA) ในการ
ประเมนิส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
 

  Multi-criteria Analysis (MCA) เป็นวิธีการในการประเมินทางเลือกจากหลายเกณฑ์ท่ี
สามารถนาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจาก
เป็นการรวมเอาการประเมินท่ีแยกส่วนกนัมาอยู่ในการวดัประเมินทั้งหมด ซ่ึงสามารถทาํให้ระบุ
ทางเลือกเดียวท่ีน่าจะเป็นไปได้มากท่ีสุด จดัอนัดับทางเลือก จาํกดัจาํนวนทางเลือก เพื่อลงใน
รายละเอียดในการใหคุ้ณค่า MCAช่วยในการจดัการความซบัซอ้นโดยการแปลงไปเป็นการประเมิน
ในลกัษณะของค่าคะแนน วธีิการ MCA ทั้งหมดนั้นจะตอ้งเกิดจากการร่วมกนัตดัสินใจในการให้ค่า
นํ้าหนกัของเกณฑใ์นการดาํเนินการประเมิน ซ่ึงขั้นตอนในการทาํ MCA มีดงัน้ี (UNECE, 2006) 
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   1) ระบุเกณฑใ์นการประเมินท่ีสามารถวดัผลลพัธ์สาํคญัของทางเลือก ท่ีถูกนาํเสนอได ้
โดยอยูบ่นพื้นฐานของวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้ง หรือความเป็นไปไดข้องผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน ขอ้
ควรระวงัในการกาํหนดเกณฑ์ ไดแ้ก่ การตั้งเกณฑ์นั้นควรจะมีความสมบูรณ์ ไม่ควรใชค้าํซํ้ ากนัใน
เกณฑ ์เกณฑต์อ้งสามารถทาํการวดัไดเ้กณฑแ์ต่ละเกณฑจ์ะตอ้งเป็นอิสระต่อกนั 
   2) การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ท่ีสําคญัของเกณฑ์ (ให้ค่านํ้ าหนกั) เทคนิคการวิเคราะห์
หลายแบบหลกัเกณฑ์นั้น สามารถอธิบายการให้ค่านํ้ าหนกัความสัมพนัธ์ของแต่ละเกณฑ์ในการ
ตดัสินใจได ้โดยวธีิการในการใหค้่านํ้าหนกันั้นจะเร่ิมจากวธีิการท่ีง่ายไปสู่วธีิการท่ีซบัซอ้น 
   3) ดาํเนินการวิเคราะห์ (หรือให้ค่าคะแนน) ก่อนการให้คะแนน ควรอธิบายนยัสําคญั
ของระดบัคะแนน ซ่ึงการใหค้ะแนนอาจจะทาํโดยวธีิพื้นฐาน 3 วธีิ คือ 
     (1) การประเมินโดยตรงโดยให้ผูเ้ช่ียวชาญทาํการประเมิน และให้ค่า
คะแนนแต่ละความคิดเห็น (เช่น 0-100) 
     (2) ทาํการเปรียบเทียบเกณฑ์เพื่อทาํการตดัสินใจ โดยกาํหนดเกณฑ์ใน
การพฒันาเฉพาะดา้น จากตํ่าท่ีสุดจนถึงดีท่ีสุด 
     (3) ตดัสินใจดาํเนินการในทางเลือกท่ีเปรียบเทียบกบัทางเลือกอ่ืนๆ โดย
วธีิการก็จะเปล่ียนจากการจดัลาํดบัโดยการอธิบายอยา่งง่ายสู่การคาํนวณท่ีซบัซอ้น 
   4) ให้ค่านํ้ าหนกัหลายคร้ัง และให้คะแนนในแต่ละทางเลือก และหารด้วยคะแนน
ทั้งหมด แต่ละทางเลือกในการดาํเนินการในแต่ละเกณฑ์ ทุกเกณฑ์ ผลรวมทั้งหมดมาสัมพนัธ์กบั
คะแนนในแต่ละทางเลือก นาํผลทั้งหมดของแต่ละทางเลือกมาทาํการวิเคราะห์ เปรียบเทียบและ
อภิปราย 
   5) วิเคราะห์ความอ่อนไหวของการเปล่ียนแปลงในการให้ค่าคะแนน หรือการให้ค่า
นํ้าหนกั โดยความอ่อนไหวนั้นแสดงใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ีมีกระทบต่อผลของ MCA ซ่ึงการ
วิเคราะห์นั้นอาจจาํเป็นจะตอ้งมีตวัแปรท่ีไม่ทราบ หรือทราบไม่แน่ชดัอยา่งมาก และมีความสําคญั
ต่อการดาํเนินการของบางทางเลือกท่ีเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ถูกเลือก หรือถา้ผูต้ดัสินใจหรือผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียโตแ้ยง้เก่ียวกบัการใหค้่านํ้าหนกัของเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมิน 
 ขอ้ดีและขอ้เสียของการนาํ Multi-criteria Analysis (MCA) มาใชก้ารประเมินส่ิงแวดลอ้ม
ระดบัยทุธศาสตร์สามารถกล่าวโดยสรุปไดว้า่  MCA เป็นเคร่ืองมือท่ีประยุกตใ์ชใ้นการประเมินผล
กระทบ และการพฒันาและเปรียบเทียบทางเลือก โดยนาํหลกัเกณฑ์ตวัแปรหลายตวัมาใช ้ในการ
ประเมิน และรวมการประเมินทั้งหมดเป็นผลรวมหรือคะแนนรวม เช่น สามารถนาํหลกัเกณฑ์หรือ
ตวัช้ีวดั มิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ีมาใชป้ระเมินทางเลือกและให้คะแนน
ทางเลือกท่ีเหมาะสม เป็นตน้ วิธีการน้ีสามารถแสดงรายละเอียดการประเมิน ของแต่ละหลกัเกณฑ์



 
40 

 

หรือตวัช้ีวดั และแยกแยะว่าควรหรือไม่ควรดาํเนินการในแต่ละทางเลือก ช่วยให้สามารถจดัการ
ขอ้มูลหลายตวัแปร เป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยการใหค้ะแนน ซ่ึงมีขอ้ดีและขอ้เสียดงัน้ี 
   1) ขอ้ดี   
    (1) สามารถเสนอเกณฑ์ท่ีมีความแตกต่างกนัในเวลาเดียวกนัได ้ซ่ึงกระบวนการ
ตดัสินใจไม่สามารถทาํได ้เน่ืองจากข้ึนกบัเกณฑห์รือตวัช้ีวดัเพียงตวัเดียว 
    (2) สามารถนาํผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในมุมมองท่ีแตกต่างมาประเมินผลร่วมกนัได ้
    (3) มีความโปร่งใส และเป็นรูปธรรม (มีการให้ค่าคะแนนและให้นํ้ าหนัก) 
สามารถตรวจสอบ ติดตามไดง่้าย 
    (4) สามารถท่ีจะส่ือสารระหวา่งผูต้ดัสิน และสังคมโดยรวมไดง่้ายมากข้ึน ช่วยให้
มีช่องทางส่ือสารกบัผูมี้อาํนาจตดัสินใจ หรือชุมชนในวงกวา้งได ้
   2) ขอ้เสีย 
    (1) ทางเลือกท่ีถูกนาํเสนอในลกัษณะของตวัเลข (คือ การให้ค่าคะแนนและให้
นํ้าหนกั) ซ่ึงอาจจะลดการอภิปรายเชิงเหตุผลของทางเลือกดงักล่าวในแง่บวกและแง่ลบ 
    (2) การเสนอขอ้มูลข่าวสาร เชิงปริมาณ MCA อาจทาํให้เกิดความเท่ียงตรงท่ีเป็น
เทจ็ได ้เน่ืองจาก MCA จะข้ึนกบัคุณค่าการตดัสินใจอยา่งมาก 
    (3) ไม่สามารถใชใ้นการสาํรวจการตดัสินใจ ในกรณีท่ีมีความเห็นขดัแยง้กนัได ้
    (4) ผลลพัธ์อาจจะถูกปรับเปล่ียนแนวโน้มหรือควบคุมโดยผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น 
MCA ไดง่้าย (เช่น การวิเคราะห์ความอ่อนไหว ซ่ึงโดยทัว่ไปจะทาํภายในเกณฑ์ของ MCA มีผลต่อ
ผลลัพธ์มากท่ีสุดและ ความรู้น้ีสามารถสร้างความแตกต่างให้กับการให้ค่าคะแนนได้อย่างมี
นยัสาํคญั) (Gamper and Turcanu, 2007; UNECE, 2006) 
  

2.4 ทฤษฎีการตัดสินใจโดยใช้กระบวนการล าดับช้ันเชิงวิเคราะห์ในการประเมิน
ส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
 

  กระบวนการลาํดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analysis Hierarchy Process) หรือ AHP เป็นเทคนิค
ท่ีช่วยในการตดัสินใจ โดยเป็นกระบวนการท่ีใช้ในการ “วดัค่าระดบั” ของการตดัสินใจในเร่ือง
ต่างๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผลการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งตรงกบัเป้าหมายของการตดัสินใจ
ไดม้ากท่ีสุด (สุธรรม อรุณ, ม.ป.ป.)  
  กระบวนการน้ีได้รับการคิดค้นเม่ือปลายทศวรรษท่ี 1970 โดยศาสตราจารย์ Thomas 
Saaty แห่งมหาวิทยาลยัเพนซิลวาเนีย เป็นวิธีการหน่ึงท่ีใชใ้นการวิเคราะห์เพื่อการตดัสินใจเลือก
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ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด (Best Alternatives) จากนั้นก็มีการนําไปประยุกต์ใช้ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการ
ตดัสินใจต่างๆ มากมาย เช่น การตดัสินใจเก่ียวกบัการดาํเนินงานทางธุรกิจ ไดแ้ก่ การสั่งซ้ือวตัถุดิบ 
การเลือกสถานท่ีในการประกอบการ การกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ฯลฯ รวมถึงการประยุกตใ์ช้
ในเร่ืองของการบริหารทรัพยากรบุคคลในองคก์ร เช่น การจดัลาํดบัความสามารถของพนกังาน การ
ประเมินทางเลือกของสายอาชีพ การสํารวจทัศนคติของพนักงาน เป็นต้น ซ่ึงจุดเด่นของ
กระบวนการลาํดบัขั้นเชิงวเิคราะห์ มีดงัน้ี (สุธรรม อรุณ, ม.ป.ป.) 
   1) ให้ผลการสํารวจน่าเช่ือถือกวา่วิธีอ่ืนๆ เน่ืองจากใชว้ิธีการเปรียบเทียบเชิงคู่ในการ
ตดัสินใจก่อนท่ีจะลงมือตอบคาํถาม 
   2) มีโครงสร้างท่ีเป็นแผนภูมิลาํดบัขั้น เลียนแบบกระบวนความคิดของมนุษย ์ทาํให้
ง่ายต่อการใชแ้ละการทาํความเขา้ใจ 
   3) ผลลัพธ์ท่ีได้เป็นปริมาณตวัเลข ทาํให้ง่ายต่อการจดัลาํดบัความสําคญั และยงั
สามารถนาํผลลพัธ์ดงักล่าวไปเปรียบเทียบ (Benchmarking) กบัหน่วยงานอ่ืนๆ ได ้
   4) สามารถขจดัการตดัสินใจแบบมีอคติหรือลาํเอียงออกไปได ้
   5) ใชไ้ดท้ั้งกบัการตดัสินใจแบบคนเดียวและแบบท่ีเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ 
   6) ก่อใหเ้กิดการประนีประนอมและการสร้างประชามติ 
   7) ไม่จาํเป็นตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญพิเศษมาคอยควบคุม 
 
 2.4.1 ขั้นตอนการตัดสินใจโดยใช้กระบวนการล าดับช้ันเชิงวเิคราะห์ 
  AHP (Analysis Hierarchy Process) มีหลกัการพื้นฐาน คือ แบ่งโครงสร้างของปัญหา
ออกเป็นชั้นๆ ชั้นแรกคือ การกาํหนดเป้าหมาย (Goal) แลว้จึงกาํหนดเกณฑ์ (Criteria) เกณฑ์ยอ่ย 
(Subcriteria) และทางเลือก (Alternatives) ตามลาํดบั (Saaty, 1980 อา้งถึงใน วราวุธ วุฒิวณิชย,์ 
ม.ป.ป.) แลว้จึงวิเคราะห์หาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Trade off) เกณฑ์ใน
การคดัเลือกทางเลือกทีละคู่ (Pairwise) เพื่อให้ง่ายต่อการตดัสินใจ วา่เกณฑ์ไหนสําคญักวา่กนั โดย
การให้คะแนนตามความสําคญัหรือความชอบ หลงัจากให้คะแนนเพื่อจดัลาํดบัความสําคญัของ
เกณฑ์แล้วจึงค่อยพิจารณาวิเคราะห์ทางเลือกทีละคู่ตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวที้ละเกณฑ์จนครบทุก
เกณฑ์ ถา้การให้คะแนนความสําคญัหรือความชอบนั้นสมเหตุสมผล(Consistency) จะสามารถ
จดัลาํดบัทางเลือกเพื่อหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดได ้ 
  กล่าวโดยสรุปคือ การทาํ AHP ตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการเปรียบเทียบ “ความสําคญั” ของเกณฑ์
ท่ีใช้ในการตดัสินใจ เพื่อหา “นํ้ าหนกั” ของแต่ละเกณฑ์ก่อน หลงัจากนั้นจึงนาํ “ทางเลือก” ท่ีมี
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ทั้ งหมดมาประเมินผ่านเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อจัดลําดับความสําคัญของแต่ละทางเลือก โดยมี
รายละเอียดการปฏิบติัดงัน้ี 
   1) สร้างแผนภูมิลาํดบัชั้นหรือแบบจาํลองของการตดัสินใจโครงสร้างของแผนภูมิน้ี
ประกอบไปดว้ย “องค์ประกอบ” หรือปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจต่างๆ แผนภูมิน้ีมีลกัษณะ
เป็นระดบัชั้น จาํนวนของลาํดบัชั้นจะข้ึนอยูก่บัความซบัซอ้นของการตดัสินใจ ซ่ึงอธิบายไดด้งัน้ี 
    (1) ระดบัชั้นท่ี 1 หรือระดบับนสุด แสดงจุดโฟกสัหรือเป้าหมายของการตดัสินใจ 
    (2) ระดบัชั้นท่ี 2 แสดงถึงเกณฑ์การตดัสินใจหลกั ท่ีมีผลต่อเป้าหมายในการ
ตดัสินใจนั้น 
    (3) ระดบัชั้นท่ี 3 ลงมา แสดงถึงเกณฑ์ยอ่ยของการตดัสินใจ ซ่ึงจะมีจาํนวนเท่าไร
นั้น ข้ึนอยูก่บัความชดัเจนของเกณฑห์ลกั (อาจไม่จาํเป็นตอ้งมี ถา้เกณฑห์ลกัมีความชดัเจนเพียงพอ) 
    (4) ส่วนระดบัชั้นล่างสุด หรือระดบัชั้นสุดทา้ย คือทางเลือกท่ีเราจะนาํมาพิจารณา
ผา่นเกณฑก์ารตดัสินใจตามท่ีเรากาํหนดไว ้
   ซ่ึงในการจาํลองแผนภูมิลาํดบัชั้น แสดงไดด้งัภาพท่ี 2.2  
   2) การให้นํ้ าหนักความสําคญัของเกณฑ์การประเมิน เน่ืองจากเกณฑ์ท่ีใช้ในการ
ตดัสินใจแต่ละเกณฑ์นั้น มีความสําคญัต่อเป้าหมายในการตดัสินใจไม่เท่ากนั ดงันั้น จึงจาํเป็นตอ้ง
หานํ้าหนกัความสาํคญัของแต่ละเกณฑก่์อนท่ีจะทาํการประเมินทางเลือก โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
    (1) สร้างตารางเมตริกซ์เปรียบเทียบเกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินใจเป็นคู่ ดงัภาพท่ี 2.3  
  ซ่ึงแต่ละชั้นผูบ้ริหารหรือผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะเป็นผูใ้ห้คะแนนความสําคญัหรือ
ความชอบโดยการเปรียบเทียบของเกณฑ์หรือทางเลือกทีละคู่ มีการแบ่งระดับความเห็นชอบ
ออกเป็น 9 ระดบั โดยท่ี aij คือ สมาชิกในแถวท่ี i หลกัท่ี j ของเมตริกซ์ หมายถึง ผลการเปรียบเทียบ
ความสาํคญัระหวา่งปัจจยั Ai  และ Aj เช่น 
    ถา้ aij เท่ากบั 1 ปัจจยั Ai และ Aj มีค่าเท่ากนั 
    ถา้ aij เท่ากบั 3 ปัจจยั Ai มีค่าสาํคญัมากกวา่ปัจจยั Aj เล็กนอ้ย 
  ซ่ึงไดมี้หลกัการกาํหนดมาตราส่วนในการวินิจฉยัเปรียบเทียบความสําคญัระหวา่งปัจจยั 
ดงัตารางท่ี 2.2 (วฑูิรย ์ตนัศิริคงคล, 2542) 
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ภาพที ่2.2 แผนภูมิลาํดบัชั้นหรือแบบจาํลองการตดัสินใจ 
แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก สุธรรม อรุณ, ม.ป.ป. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.3 ตวัอยา่งตารางเมตริกซ์เปรียบเทียบเกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินใจเป็นคู่ 
แหล่งทีม่า: สุธรรม อรุณ, ม.ป.ป. 
 

ล าดบัช้ันที ่3 
เกณฑต์ดัสินใจรอง 
 

ล าดบัช้ันที ่2 
เกณฑต์ดัสินใจหลกั 

H G I 

เป้าหมายในการตัดสินใจ 

B A C E F 

A 1 A 3 A 4 A 2 

L1 L2 L3 

ล าดบัช้ันที ่1  
เป้าหมายหรือปัญหา 

ล าดบัช้ันที ่4 
ทางเลือก 
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ตารางที ่2.2  ตารางแสดงมาตราส่วนในการวนิิจฉยัเปรียบเทียบเป็นคู่ๆ  
 
ระดบัความเข้มข้น
ของความส าคญั 

ความหมาย ค าอธิบาย 

1 สาํคญัเท่ากนั ทั้งสองตวัช้ีวดัหรือประเด็นส่งผลกระทบในระดบัเท่าๆกนั 

3 สาํคญักวา่ปานกลาง 
ประสบการณ์และการวนิิจฉยัแสดงวา่ประเด็นหรือตวัช้ีวดั
หน่ึงสาํคญัมากกวา่อีกประเดน็หรืออีกตวัช้ีวดัหน่ึงในระดบั
ปานกลาง 

5 สาํคญัมากกวา่ 
ประสบการณ์และการวนิิจฉยัแสดงวา่ประเด็นหรือตวัช้ีวดั
หน่ึงสาํคญัมากกวา่อีกประเดน็หรืออีกตวัช้ีวดัหน่ึงในระดบั
มาก 

7 สาํคญักวา่ท่ีสุด 
ประสบการณ์และการวนิิจฉยัแสดงวา่ประเด็นหรือตวัช้ีวดั
หน่ึงสาํคญัมากกวา่อีกประเดน็หรืออีกตวัช้ีวดัหน่ึงในระดบั
มากท่ีสุด มีอิทธิพลเหนือกวา่อยา่งเห็นไดช้ดั 

9 สาํคญักวา่สูงสุด 

ประสบการณ์และการวนิิจฉยัแสดงวา่ประเด็นหรือตวัช้ีวดั
หน่ึงสาํคญัมากกวา่อีกประเดน็หรืออีกตวัช้ีวดัหน่ึงใน
ระดบัสูงท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้มีหลกัฐานยนืยนัการ
วนิิจฉยัดงักล่าวอยา่งชดัเจน 

2,4,6,8 

สาํหรับในกรณี
ประนีประนอมเพื่อลด
ช่องวา่งระหวา่งระดบั

ความรู้สึก 

ใชใ้นกรณีท่ีผูป้ระเมินตดัสินใจในลกัษณะกํ้าก่ึงกนั ไม่
สามารถอธิบายความแตกต่างระหวา่งระดบันั้นๆ ไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 

1.1 – 1.9 ปัจจยัท่ีเสมอกนั 
เม่ือปัจจยัถูกเลือกข้ึนมานั้น มีความสาํคญัใกลเ้คียงกนัและ
เกือบหาความแตกต่างไม่ไดเ้ลย โดย 1.3 คือระดบักลางๆ 
ส่วน 1.9 คือระดบัสูงสุด 

 
แหล่งทีม่า: วฑูิรย ์ตนัศิริคงคล, 2542: 105. 
 
  ซ่ึงมาตราส่วนดงัตารางท่ี 2.2 น้ีใหค้าํจาํกดัความและอธิบายวา่ค่าท่ีอยูร่ะหวา่ง 1 ถึง 9 เป็น
ตวัวดัการวินิจฉัยเปรียบเทียบปัจจยัเป็นคู่ๆ โดยเม่ือใช้มาตราส่วนน้ีในเน้ือหาทางสังคม จิตวิทยา 
หรือการเมือง ผูอ่้านตอ้งแสดงการวินิจฉัยออกมาในรูปของคาํพูดก่อน แลว้จึงใช้ตวัเลขแทนการ
วนิิจฉยั ซ่ึงการเปล่ียนระดบัการวนิิจฉยัออกมาเป็นตวัเลขเป็นเพียงการประมาณเท่านั้น 
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  หลงัจากท่ีทราบความเห็นท่ีผูบ้ริหารหรือผูเ้ช่ียวชาญหรือผูเ้ก่ียวขอ้งในรูปของคะแนน
ความสําคัญหรือความชอบจากการเปรียบเทียบของเป็นคู่ในชั้นนั้นแล้ว จะทาํการคาํนวณหา
นํ้ าหนกัความสําคญั (Weight) หรือลาํดบัความสําคญัสัมพทัธ์ (Relative Priority) ของในชั้นนั้น ทาํ
การวเิคราะห์ในทาํนองเดียวกนัทีละชั้นจากชั้นบนลงสู่ชั้นล่างจนครบทุกชั้น จะทราบคะแนนความ 
สาํคญัรวมของทางเลือกตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวไ้ด ้จากนั้นทาํการการตรวจสอบความสมเหตุสมผล
ของขอ้มูล (Consistency)  เน่ืองจากความเห็นผูบ้ริหารหรือผูเ้ช่ียวชาญหรือผูเ้ก่ียวขอ้งในรูปของ
คะแนนความสําคัญ ท่ีได้จากการเปรียบเทียบของเป็นคู่ บางคร้ังอาจไม่สมเหตุสมผลหรือมี
ขอ้ผดิพลาด (Error) ในการแสดงความเห็น ความไม่สมเหตุสมผลหรือขอ้ผิดพลาดเป็นส่ิงท่ีสามารถ
เกิดข้ึนไดใ้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบของเป็นคู่ จึงจาํเป็นตอ้งมีการตรวจสอบความสมเหตุสมผล
ของขอ้มูล โดยการคาํนวณดรรชนีความสมเหตุสมผลของขอ้มูล (Consistency Index, CI) ถ้า
คาํนวณแลว้ พบวา่ CI > 0.1 แสดงวา่ขอ้มูลคะแนนความสําคญัท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบของเป็นคู่
ไม่สมเหตุสมผล (วชิรพงศ ์สาลีสิงห์, 2547) จะตอ้งปรับคะแนนความสําคญัในการเปรียบเทียบของ
เป็นคู่ใหม่ก่อนท่ีจะวเิคราะห์ในลาํดบัชั้นถดัไป (วราวธุ วฒิุวณิชย,์ ม.ป.ป.) ซ่ึงสามารถสรุปขั้นตอน
ของการวเิคราะห์ดว้ย AHP ไดเ้ป็น 8 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
   1) กาํหนดทางเลือก ในแต่ละปัญหาจะมีทางเลือกในการแก้ไขท่ีหลากหลาย ใน
ขั้นตอนน้ีใหก้าํหนดทางเลือกต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 
   2) ระบุระดบัของเกณฑต์ํ่าสุด (Threshold Level) ท่ีตอ้งการของแต่ละทางเลือก 
   3) คดัเลือกทางเลือกเบ้ืองตน้จากทางเลือกท่ีกาํหนดในขั้นท่ี 1 โดยตรวจสอบกบัเกณฑ์
ตํ่าสุด ถา้ทางเลือกใดตํ่ากวา่เกณฑ ์ใหค้ดัออก 
   4) ระบุเกณฑ์ (Criteria) หรือเกณฑ์ย่อย (Subcriteria) เพื่อใช้ในการตดัสินใจเลือก
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดจากทางเลือกใน (3) 
   5) สร้างลาํดบัชั้นของการตดัสินใจ (Develop Decision Hierarchy) จากทางเลือกและ
เกณฑ์ท่ีกาํหนดไว ้โดยอย่างน้อยจะมี 3 ลาํดบัชั้น คือ เป้าหมาย (Goal) เกณฑ์ (Criteria) และ 
ทางเลือก (Alternatives)  
   6) เปรียบเทียบเกณฑที์ละคู่ แลว้จึงเปรียบเทียบทางเลือกทีละคู่ตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดไว ้
ทีละเกณฑ์ จนครบทุกเกณฑ์ ในการเปรียบเทียบทางเลือกนั้นจะให้คะแนนเป็นเชิงปริมาณหรือ
คุณภาพก็ได ้
   7) คาํนวณลาํดบัความสําคญัของทางเลือก โดยการนาํค่านํ้ าหนกั (Weight) ของแต่ละ
ทางเลือกในแต่ละเกณฑ ์คูณกบัค่านํ้าหนกัของเกณฑ ์แลว้หาผลรวม ถา้เรียงลาํดบัผลลพัธ์ของแต่ 
ละทางเลือกตามคะแนนจากมากไปนอ้ย ทางเลือกท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดจะเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
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   8) วิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกทางเลือก
จากขอ้ 7) จาํเป็นตอ้งวิเคราะห์ความอ่อนไหวอนัเกิดจากความไม่แน่นอนของขอ้มูลท่ีใช้ในการ
ตดัสินใจ ถา้หากมีการเปล่ียนแปลงนํ้ าหนักหรือความสําคญัของเกณฑ์แล้ว ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดจะ
ยงัคงเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดหรือไม่ ถา้เป็นจะทาํใหเ้กิดความมัน่ใจท่ีเลือกทางเลือกนั้น 
 
 2.4.2 ตัวอย่างวธีิการตัดสินใจโดยใช้กระบวนการล าดับช้ันเชิงวเิคราะห์ 
  ปัจจุบนัมีการนาํทฤษฎีการตดัสินใจโดยใชก้ระบวนการลาํดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) มา
ใช้ในงานวิจัยและการศึกษาอย่างหลากหลาย โดยมีตวัอย่างกรณีศึกษาท่ีใช้ทฤษฎี AHP ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี  
  กรณีศึกษา นกัศึกษาตอ้งการตดัสินใจเขา้ทาํงานจากขอ้เสนอ 3 แห่ง คือ บริษทั A บริษทั 
B และบริษทั C โดยมีแผนภูมิเกณฑ์การตดัสินใจเลือกทาํงานดังภาพท่ี 2.4 ระดับชั้นท่ี 1 
ประกอบดว้ยคาํจาํกดัความของปัญหาหรือประเด็นท่ีตอ้งการศึกษาอย่างชดัเจน ในตวัอย่างน้ี คือ 
ปัจจยัโดยรวมของงานท่ีจะตอบตกลงทาํงานดว้ย ระดบัชั้นท่ี 2 ประกอบดว้ยเกณฑ์ในการพิจารณา
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (หากมีระดบัชั้นท่ี 3 สามารถต่อชั้นแผนภูมิและเพิ่มขั้นตอนการคาํนวณ
เพิ่มข้ึนต่อไปจนกวา่จะครบลาํดบัชั้นท่ีตอ้งการศึกษา กรณีศึกษาน้ียกตวัอยา่งเพียงลาํดบัชั้นท่ี 2 คือ 
อยากทราบถึงความสําคัญของแต่ละประเด็น เพื่อพิจารณาเลือกประเด็นท่ีสําคัญท่ีสุดในการ
ตดัสินใจเลือกทาํงาน  
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.4 แผนภูมิลาํดบัชั้นของเกณฑท่ี์ตอ้งใชใ้นการตดัสินใจ 
แหล่งทีม่า: วฑูิรย ์ตนัศิริคงคล, 2542: 27. 
 
  เม่ือสร้างแผนภูมิแล้ว จึงวินิจฉัยเปรียบเทียบเกณฑ์แต่ละคู่ โดยคาํนึงถึงความพึงพอใจ
ของนักศึกษาว่าปัจจยัหน่ึงมีความสําคญัมากกว่าปัจจยัหน่ึงในแง่ของความพึงพอใจมากแค่ไหน 
ตวัอยา่งเช่น ถา้รู้สึกวา่งานวิจยัท่ีจะไดท้าํมีความสําคญัเท่ากบัสถานท่ีก็สามารถให้ค่าเท่ากบั 1 แต่
เม่ือคิดเห็นวา่ความพึงพอใจมีต่องานวิจยัท่ีจะไดท้าํสําคญัมากกวา่ปานกลางถึงมากท่ีสุดก็สามารถ

งานวจิยั ความก้าวหน้า ผลประโยชน์ เพือ่นร่วมงาน สถานที ่ ช่ือเสียง 

ปัจจยัทีส่ าคญัต่อการตดัสินใจท างาน 
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ใหค้่าเท่ากบั 9 เม่ือเปรียบเทียบทีละคู่ในตารางเมทริกซ์ภายใตเ้ป้าหมายเดียวกนั สามารถสร้างตาราง
สรุปผลไดด้งัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่2.3 ตารางเมทริกซ์แสดงความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัในการเลือกทาํงาน 
 
ความพงึ
พอใจ 

งานวจิยั ความก้าวหน้า ผลประโยชน์ 
เพือ่น
ร่วมงาน 

สถานที ่ ช่ือเสียง 
ล าดบั

ความส าคญั 

งานวจิยั 1 1 1 4 1 1/2 0.16 
ความก้าวหน้า 1 1 2 4 1 1/2 0.19 
ผลประโยชน์ 1 1/2 1 5 3 1/2 0.19 
เพือ่นร่วมงาน 1/4 1/4 1/5 1 1/3 1/3 0.05 
สถานที ่ 1 1 1/3 3 1 1/3 0.12 
ช่ือเสียง 2 2 2 3 3 1 0.30 
รวม 6.25 5.75 6.53 20.0 9.33 3.16 1.00 

 
แหล่งทีม่า: วฑูิรย ์ตนัศิริคงคล, 2542: 127. 
 
  การคาํนวณค่านํ้ าหนักความสําคญัเกณฑ์การประเมินสามารถทาํได้โดยการคาํนวณ
ผลรวมแต่ละคอลมัน์ ปรับผลรวมของแต่ละช่องตารางใหเ้ท่ากบั 1 จากนั้นคาํนวณผลรวมของแต่ละ
แถวโดยใชค้่าหลงัผา่นการปรับให้เท่ากบั 1 แลว้ ต่อจากนั้นจึงหารผลรวมดงักล่าวดว้ย จาํนวนของ
เกณฑ์ท่ีใช้ในการตดัสินใจ ซ่ึงในกรณีน้ีคือ 6 (งานวิจยั, ความกา้วหน้า, ผลประโยชน์, เพื่อน
ร่วมงาน, สถานท่ี และช่ือเสียง) 
   

2.5 แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันายัง่ยนื 
 

  2.5.1 ความหมายของการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
  การพฒันาอย่างย ัง่ยืน หรือ Sustainable Development หมายถึง การพฒันาท่ีสามารถ
ตอบสนองความจาํเป็นพื้นฐานของคนรุ่นปัจจุบนั โดยไม่ไปขดัขวางความสามารถของคนรุ่น
ต่อๆไปในการท่ีจะไดรั้บส่ิงท่ีสนองความจาํเป็นพื้นฐานของเขาเหล่านั้น (จาํลอง โพธ์ิบุญ, 2556: 6) 
เ น่ืองจากทุกค ร้ัง ท่ี มีการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน ต้องมีการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติของและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงจะส่งผลกระทบด้านลบในอนาคต การพฒันาอย่าง
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ย ัง่ยืนจึงเป็นแนวคิดท่ีถูกนํามาแก้ปัญหาน้ีโดยมีวิธีการท่ีเรียกว่า หลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ซ่ึง Word Bank ไดนิ้ยามความหมายของหลกัธรรมาภิบาล คือ ลกัษณะและวิถีทางของ
การใชอ้าํนาจรัฐในการจดัการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติเพื่อการพฒันาโดย
นาํมาใชเ้พื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัราชบณัฑิตยสถานท่ีไดก้ล่าวถึงความหมายของ
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืวา่ ประกอบดว้ยแนวคิดอยา่งนอ้ย 3 ประการดงัน้ี 
   1) ความตอ้งการของมนุษย ์คือการพฒันาอย่างย ัง่ยืนคาํนึงถึงแนวคิดเก่ียวกบัความ
ตอ้งการของมนุษย ์ซ่ึงอาจเป็นความตอ้งการพื้นฐานในการดาํรงชีวิต และความตอ้งการท่ีจะมี
มาตรฐานท่ีดีกวา่เดิม 
   2) ขีดจาํกดัของส่ิงแวดลอ้ม คือ ระบบสภาพแวดลอ้มมีขีดจาํกดัในการให้ทรัพยากร
และมีขีดจาํกดัในการรองรับของเสีย 
   3) ความยุติธรรมในสังคมทั้งระหวา่งชนรุ่นเดียวกนักบัชนรุ่นต่อๆไป คือ ความย ัง่ยืน
ไม่อาจมัน่คงอยูไ่ดห้ากปราศจากนโยบายการพฒันาท่ีคาํนึงถึงปัจจยัทางสังคมและทางวฒันธรรม
เขา้มาพิจารณาดว้ยจึงตอ้งคาํนึงถึงหลกัการความยุติธรรมระหวา่งชนรุ่นปัจจุบนักบัชนรุ่นต่อๆไป 
และหลกัการความยติุธรรมระหวา่งชนรุ่นเดียวกนั  
  นอกจากน้ียงัมีแนวคิดหรือนิยามคาํจาํกดัความเก่ียวกบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนือีกมากมาย 
เช่น การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน คือ นโยบายท่ีสนองความตอ้งการของประชาชนในปัจจุบนัโดยตอ้งไม่
ทาํลายทรัพยากรซ่ึงจะเป็นท่ีตอ้งการในอนาคต หรือการตีความทางสังคม เช่น สังคมท่ีย ัง่ยืน คือ
สังคมท่ีสนองความตอ้งการของตนได้โดยไม่ทาํให้สัตวจ์าํพวกอ่ืนและประชาชนรุ่นต่อๆไปใน
อนาคต ตอ้งประนีประนอมยอมลดความตอ้งการของเขา 
  สาํหรับประเทศไทยไดมี้นกัวชิาการหลายท่านพยายามอธิบายแนวคิดของการพฒันาอยา่ง 
ย ัง่ยืนให้ชดัเจนยิ่งข้ึน ท่ีสําคญัคือ แนวคิดของพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต, 2541) ไดอ้ธิบาย
การพฒันาอย่างย ัง่ยืนวา่ การพฒันาอยา่งย ัง่ยืนมีลกัษณะท่ีเป็นบูรณาการ (Integrated) คือทาํให้เกิด
เป็นองคร์วม (Holistic) หมายความวา่ องคป์ระกอบทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งมาประสานกนัครบ
องคแ์ละมีลกัษณะอีกอยา่งหน่ึงคือ มีดุลยภาพ (Balance) หรือพูดอีกนยัหน่ึง คือการทาํให้กิจกรรม
ของมนุษยส์อดคลอ้งกบักฎเกณฑข์องธรรมชาติ ประกอบกบัในการจดัทาํขอ้เสนอของประเทศไทย
ในการประชุมของโลกว่าดว้ยการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ณ นคร โจฮนัเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต ้เม่ือ
เดือนกนัยายน 2545 คณะอนุกรรมการกาํกบัการอนุวตัตามแผนปฏิบติัการ 21 และการพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยนื ร่วมกบัสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย ไดใ้ห้คาํนิยามของการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนวา่ "การพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยืนในบริบทไทยเป็นการพฒันาท่ีตอ้งคาํนึงถึงความเป็นองค์รวมของทุกๆ ดา้นอยา่งสมดุล บน
พื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทยดว้ยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุก
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กลุ่ม ดว้ยความเอ้ืออาทร เคารพซ่ึงกนัและกนั เพื่อสามารถในการพึ่งตนเอง และคุณภาพชีวิตท่ีดี
อยา่งเท่าเทียมกนั” 
  สามารถกล่าวโดยสรุปไดว้า่ การพฒันาท่ีย ัง่ยนืตอ้งเป็นการพฒันาท่ีก่อให้เกิดความสมดุล
หรือมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีเก้ือกูลกนัในระหว่างมิติ อนัเป็นองค์ประกอบท่ีจะทาํให้ชีวิตมนุษยอ์ยู่ดี มีสุข 
คือ ทั้ งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วฒันธรรม จิตใจ รวมทั้ งทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ทั้งต่อคนในรุ่นปัจจุบนัและคนรุ่นอนาคต ซ่ึงหลกัของการพฒันาอย่างย ัง่ยืนจะตอ้ง
พิจารณาองค์ประกอบท่ีสําคญั 3 ด้านคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และดา้นส่ิงแวดล้อม ดงัใน
แผนภาพท่ี 2.5 
 
 
       
 
 
 
 
 
   Environment      Social 

 
ภาพที ่2.5 แนวคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
แหล่งทีม่า: พวงเพชร ปฏิญาณนุวตั, 2554: 69. 
 
  การพฒันาอยา่งย ัง่ยืนนั้นควรเนน้พฒันาองค์ประกอบทั้ง 3 ดา้น เพื่อให้เกิดความสมดุล
กนั หากมีการพฒันาดา้นใดดา้นหน่ึงมากเกินไปโดยไม่คาํนึงถึงองค์ประกอบอ่ืนๆ จะเกิดปัญหา
ตามมาอีกหลายประการ เช่น เม่ือเนน้การพฒันาดา้นเศรษฐกิจเพียงดา้นเดียว ก็จะเกิดปัญหาสังคม
จาํนวนมากไม่ว่าจะเป็น ผูค้นอพยพหลัง่ไหลเขา้มาหางานทาํในเมือง ปัญหาอาชญากรรม ปัญหา
ชุมชนแออดั และปัญหาอ่ืนๆ ดงันั้นในการพฒันาจึงจาํเป็นตอ้งรักษาสมดุลของทั้ง 3 ให้เหมาะสม
จึงจะเป็นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

 

 

 

Sustainable 
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2.6 การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ 
 

 2.6.1 นิยามความหมายของเขตเศรษฐกจิพเิศษ (Special Economic Zone) 
  เขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ Special Economic Zone หมายถึง เขตท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อส่งเสริมการ
ลงทุน เพื่อให้นกัลงทุนในพื้นท่ีไดรั้บสิทธิพิเศษดา้นต่างๆ ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการลงทุน ไม่ว่าจะ
เป็นสิทธิพิเศษทางดา้นภาษีและท่ีไม่ใช่ภาษี รวมทั้งการไดรั้บประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ ดา้น
ความพร้อมของปัจจยัการผลิต การบริการพื้นฐานต่างๆ เช่น ระบบขนส่ง ไฟฟ้า ประปา ถนน 
โทรคมนาคม และอ่ืนๆ ตลอดจนการไดรั้บการผอ่นปรนกฎระเบียบบางประการท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การประกอบธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น กฎระเบียบเก่ียวกบัการเคล่ือนยา้ยเงินทุน และการใช้
แรงงานต่างดา้ว เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่การดาํเนินงาน (ศรินทิพย ์ ประเศรษฐานนท,์ 2552) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบันิยายตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ, พ.ศ. 2556 ท่ี
กล่าววา่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ Special Economic Zone คือ บริเวณพื้นท่ีส่วนหน่ึงของประเทศท่ี
คณะกรรมการนโยบายฯ ประกาศใหเ้ป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีขอบเขตจาํกดัชดัเจนซ่ึงภายในพื้นท่ี
ผูป้ระกอบการจะมีสิทธ์ิไดรั้บสิทธิประโยชน์ในรูปแบบต่างๆมากกวา่อยูน่อกเขตฯ เพื่ออาํนวยความ
สะดวกและจูงใจให้เกิดการลงทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการดาํเนินการบริหารจดัการและ
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในพื้นท่ีอย่างบูรณาการ เพื่อตอบสนองวตัถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ของการพฒันาประเทศท่ีเฉพาะเจาะจงทั้งในส่วนของการสร้างความสามารถในการ
แข่งขนัและการพฒันาพื้นท่ีเฉพาะของประเทศแบบบูรณาการ และสอดคลอ้งกบัศูนยก์ารเงินและ
การพฒันาระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลยัไอโอวา (2553) ไดใ้หค้าํจาํกดัความของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
วา่หมายถึง พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ซ่ึงบริหารจดัการโดยองคก์รหน่ึงซ่ึงใหสิ้ทธิพิเศษทางการคา้แก่ 
บริษทัท่ีเลือกท่ีตั้งอยูใ่นเขตเศรษฐกิจนั้น 
  เม่ือสังเคราะห์นิยามของเขตเศรษฐกิจพิเศษของธนาคารโลกและประเทศต่างๆ พบว่า
องคป์ระกอบหลกัของคาํนิยามเขตเศรษฐกิจพิเศษมีทั้งส้ิน 4 ประการ คือ 
   1) เขต (Zone) หมายถึง พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ของประเทศ 
   2) เศรษฐกิจ (Economic) หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีศกัยภาพ 
   3) พิเศษ (Special) หมายถึง สิทธิประโยชน์ เง่ือนไข หรือกฎระเบียบท่ีจะไดรั้บหรือมี
ผลบงัคบัใชห้ากเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษซ่ึงมีความแตกต่างจากพื้นท่ีอ่ืนๆในประเทศ 
   4) วตัถุประสงค์ (Objectives) หมายถึง เป้าหมายทางเศรษฐกิจในการพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษเพื่อตอบสนองวตัถุประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์ของการพฒันาประเทศท่ีเฉพาะเจาะจงทั้ง
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ในส่วนของการสร้างความสามารถในการแข่งขนัและการพฒันาพื้นท่ีเฉพาะของประเทศแบบ
บูรณาการ 
  จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง เขตพื้นท่ีท่ีถูกจดัตั้ งข้ึนหรือ
กําหนดข้ึน ด้วยการจัดการในด้านระบบเศรษฐกิจเป็นพิเศษท่ีแตกต่างไปจากปกติ โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการเข้ามาลงทุนในพื้นท่ีนั้น และกาํหนดให้เป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ โดยมีมาตรการจูงใจนกัลงทุนใหต้ดัสินใจเขา้มาลงทุนในเขตนั้นๆ 
   
  2.6.2 ตัวอย่างการจัดตั้งเขตเศรษฐกจิของต่างประเทศ 
 
   2.6.2.1 เขตเศรษฐกจิพเิศษของจีน 
   สาธารณรัฐประชาชนจีนไดเ้รียนรู้การจดัพื้นท่ี ซ่ึงมีรูปแบบพิเศษจากความสําเร็จ
ของประเทศอ่ืนๆในเอเชียและไดพ้ฒันาเทคโนโลยีการจดัพื้นท่ี ซ่ึงมีรูปแบบพิเศษข้ึน เพื่อเช่ือมโยง
กบัจีนแผ่นดินใหญ่ โดยกาํหนดพื้นท่ีเป้าหมายท่ีรัฐลงทุนด้านการจดัทาํผงัเมืองท่ีเหมาะสม การ
จดัหาสาธารณูปโภคท่ีจาํเป็นต่อการประกอบกิจการและอาศยัอย่างครบถ้วนสมบูรณ์รวมทั้งนาํ
ระบบการให้บริการท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของประเทศตะวนัตกมาประยุกต์ใช้ในพื้นท่ี
เป้าหมาย อกจากน้ียงัสร้างเง่ือนไขท่ีกระตุน้ให้นักลงทุน โดยเฉพาะนกัลงทุนต่างประเทศ เขา้มา
ลงทุนในพื้นท่ีเป้าหมายดว้ย 
   เส่ินเจ้ิน เป็นหมู่บ้านเล็กๆ นอกพรมแดนของฮ่องกงเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ี
ทาํงานคู่ขนานไปกบัเขตปกครองพิเศษฮ่องกง เป็นตวัแบบของความสําเร็จในการจดัพื้นท่ีพิเศษ
แบบคู่ขนานกนั เพื่อเช่ือมต่อพื้นท่ีสังคมนิยมเขา้กบัทุนนิยม และเป็นสะพานสําหรับการไหลเขา้มา
ของนักลงทุน ทรัพยากรและเทคโนโลยีข้ามพื้นท่ี ภายในเวลาไม่ถึงหน่ึงทศวรรษ เส่ินเจ้ิน 
กลายเป็นเมืองขนาดใหญ่เป็นส่วนขยายของธุรกิจอุตสาหกรรมจากฮ่องกงมีประชากรหลายลา้นคน 
เกิดสถานะผุอ้พยพทาํให้แรงงานเหล่าน้ีไม่ได้รับสิทธิเช่นประชากรในเมืองอ่ืนๆเด็กซ่ึงเป็น
ลูกหลานไม่ไดรั้บสิทธิในการศึกษาเล่าเรียน ผุอ้พยพเหล่าน้ีมีหนา้ท่ีหลกัเพียง เป็นแรงงานราคาถูก
สาํหรับผลิตสิคา้ เพื่อตอบสนองการบริโภคของตลาดโลก 
   เขตเศรษฐกิจท่ีสาํคญัของจีน เช่น เขตลุ่มนํ้าเพิร์ล ประกอบดว้ย 9 เมือง ไดแ้ก่ นคร
กวางโจว เส่ินเจ้ิน จูไห่ ตงก่วน ฝอซาน(รวมหนนไห่และซุนเต๋อ) จงซาน เจียงเหมิน หุ้ยโจว (ยกเวน้ 
Longmen County) และจา้วฉ้ิง (เขตเมืองจา้วฉ้ิง Gaoyao และ Sihui) เขจปากนํ้ าแยงซี รวม 16 เมือง 
ได้แก่ นครเซ่ียงไฮ ้8 เมืองในมณฑลเจียงชู และ 7 เมืองในมณฑลเจอ้เจียง เขตเศรษฐกิจโป๋ไห่ 
ประกอบด้วย กรุงปักก่ิง มหานครเทียนจิน และเมืองในมณฑลเหอเป๋ยและชานตง และภาค
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ตะวนัออกเฉียงเหนือครอบคลุมมณฑลเหลียวหนิง จ๋ีหลิน และเฮยหลงเจียง ซ่ึงในอดีตเป็นเขต
อุตสาหกรรมหนกัท่ีสาํคญัของประเทศ ในปี ค.ศ. 2001 รัฐบาลจีนจดัให้เซียะเหมิน ท่ีอยูต่รงขา้มกบั
เกาะไตห้วนั เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอีแห่งหน่ึง เพื่อรองรับการลงทุนจากนกัธุรกิจชาวไตห้วนั พื้นท่ี
แห่งน้ีก่อรูปกลายเป็นสามเหล่ียมเศรษฐกิจเซียะเหมิน-จาโจว-กวนโจว ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตสินคา้
ประเภทเคร่ืองจกัร อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองเหล็กและส่ิงทอ ทาํให้การค้าระหว่างเซ้ียะเหมินกับ
ไต้หวนัมีมูลค่าสูงถึงปีละ 1,000 ล้านดอลลาร์ในปี พ.ศ. 2544 สาธารณรัฐประชานจีนเร่ิมใช้
แผนพฒันาเศรษฐกิจแผนท่ี 11 ระยะเวลา 5 ปี โดยมีการพฒันารูปแบบของการคา้ระหว่างประเทศ 
การสร้างความตอ้งการของตลาดภายในประเทศในคร้ังน้ี และการพฒันาในความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ฯลฯ ทั้งน้ีแผนการพฒันาเศรษฐกิจในคร้ังน้ี สามารถแบ่งเป็น  
   1) การพฒันาการคา้ระหวา่งประเทศ 
    (1) จดัระบบและควบคุมการส่งออก อาทิ เช่น การจดระเบียบควบคุมการผลิตและ
ส่งออกสําหรับสิค้าท่ีใช้พลงังานค่อนข้างสูง หรือสิคา้ท่ีใช้วตัถุดิบธรรมชาติราคาค่อนขา้งแพง
สนับสนุนผูผ้ลิตมีการใช้ยี่ห้อสินค้าของตนเองมากข้ึน อีทั้ งควบคุมคุณภาพสิค้าส่งออกให้ได้
มาตรฐาน 
    (2) เพิ่มการนาํเขา้สินคา้ โดยจะเนน้การนาํเขา้สิคา้ประเภทเทคโนโลยีขั้นสูงหรือ
การนาํเขา้วตัถุดิบและอุปกรณ์ช้ินส่วนท่ีจาํเป็นต่อการผลิตในประเทศ  
    (3) ให้การสนบัสนุนการผลิตสิคา้ แปรรูปให้มีมูลค่าเพื่อเพิ่มมูลค่า ผลกดนัให้มี
การยา้ยฐานการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพจากภาคตะวนัออกไปยงัภาคกลางและภาค
ตะวนัตกของจีน 
    (4) ส่งเสริมการคา้ภาคการบริการ อาทิเช่น ธุรกิจการท่องเท่ียว ธุรกิจการขนส่ง
ธุรกิจการเงินและการธนาคาร ธุรกิจประกนัภยั ธุรกิจตรวจสอบบญัชี และธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
เป็นตน้ 
   2) การใชป้ระโยชน์จากเงินลงทุนต่างชาติ 
    (1) สนบัสนุนให้ต่างชาติเขา้มาลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทเทคโนโลยีขั้นสูง 
รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีสามารถประหยดัพลงังานและรักษาสภาพแวดลอ้ม 
    (2) สนับสนุนให้ธุรกิจต่างชาติเขา้มาร่วมทุนกบัธุรกิจภายในประเทศเพื่อเปิด
ศูนยว์จิยัแลละคน้ควา้ พยายามยกระดบัให้นิคมอุตสาหกรรมภายในประเทศมีการพฒันาส่ิงอาํนวย
ความสะดวกใหมี้มาตรฐานมากยิง่ข้ึน 
    (3) ก่อใหเ้กิดความร่วมมือทางดา้นเศรษฐกิจในมิติใหม่ๆเพิ่มมากข้ึน 
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    (4) ใหก้ารสนบัสนุนสินคา้ผูป้ระกอบการในจีน โดยให้มีการพฒันาทั้งในดา้นการ
วจิยัและคน้ควา้ การผลิต และการจาํหน่าย เพื่อใหเ้ขา้สู่ระบบสากลมากยิง่ข้ึน 
    (5) ใหก้ารสนบัสนุนธุรกิจชั้นนาํของจีนออกไปหาผูร่้วมทุนในต่างประเทศให้มาก
ข้ึนโดยการฝึกอบรม ใหค้าํแนะนาํขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ รวมทั้งติดตามการดาํเนินงานของธุรกิจใน
ต่างประเทศใหมี้ความปลอดภยัและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
   4) เพื่อความช่วยเหลือและร่วมมือระหวา่งประเทศมากข้ึน 
    (1) เพิ่มความสัมพนัธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศกบัประเทศท่ี
พฒันาแล้ว ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศท่ีกาํลังพฒันาหรือด้อยพฒันาในด้านต่างๆ อาทิ เช่น 
ช่วยเหลือดา้นเกษตร ดา้นสาธารณสุข ดา้นการศึกษาและการฝึกอบรมบุคลากร เป็นตน้ 
    (2) ผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือดา้นพหุภาคีกบัประเทศต่างๆ มากข้ึนปฏิบติัตาม
ขั้นตอนท่ีไดล้งนามในสนธิสัญญาอย่างต่อเน่ือง เช่น ขอ้ตกลงในเขตการคา้เสรีกบัประเทศต่างๆ 
เป็นตน้ 
    (3) เพิ่มความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจกบัไตห้วนั ฮ่องกงและมาเก๊า 
    (4) ปฏิบติัตามกฎระเบียบขององค์กรการคา้โลก เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจาก
ความไม่สมดุลทางการค้า เช่น ลดข้อกีดกันทางการค้า ลดมาตรการท่ีมิใช่ทางภาษี ลดให้เงิน
อุดหนุนสินคา้ และลดการทุ่มตลาด เป็นตน้ 
 
   2.6.2.2 เขตเศรษฐกจิพเิศษของเวยีดนาม 
 
   ประเทศเวียดนามประกาศปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศ
เม่ือปี พ.ศ. 2529  ภายใต ้นโยบายโด เหมย และมีการตรากฎหมายวา่ดว้ยการลงทุนจากต่างประเทศ
ข้ึนเป็นฉบบัแรกในปี พ.ศ. 2530 นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีทาํให้นกัลงทุนต่างชาติทยอยเขา้มาลงทุนใน
เวียดนามและทาํให้การลงทุนจากต่างประเทศมีบทบาทสําคญัมากยิ่งข้ึนในฐานะกลไกกระตุน้การ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจของเวียดนามในเวลาต่อมา ทั้งน้ี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ถึงเดือน สิงหาคม พ.ศ. 
2548 เวยีดนามมีการลงทุนจากต่างประเทศจาํนวนทั้งส้ิน 5,617 โครงการ รวมมูลค่า รวมมูลค่ากวา่ 
48 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2548 การลงทุนจากต่างประเทศ
หลัง่ไหลเขา้มาในเวยีดนามกวา่ 500 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 2.24 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มข้ึนราว
ร้อยละ 90 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ขณะท่ีการส่งออกผ่านเขตเศรษฐกิจพิเศษจะมี
สัดส่วนเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่าส่งออกสินคา้อุตสาหกรรมทั้งหมดของเวียดนาม และ
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ตั้งเป้าหมายมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษไวสู้งถึง 20 พนัลา้นดอลลาร์
สหรัฐ ภายในปี พ.ศ. 2553 (ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย, 2548)  
   1) ประเภทของเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศเวยีดนาม 
    เวียดนามได้ทาํการศึกษาแนวทางและรูปแบบต่างๆ ในการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั้งจากไตห้วนั สิงคโปร์ และจีน  เพื่อนาํมาเป็นตน้แบบในการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
ประเทศ ทั้งน้ี เขตเศรษฐกิจพิเศษของเวยีดนาม แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
    (1) Export Processing Zone (EPS) เป็นเขตเศรษฐกิจท่ีรวมอุตสาหกรรมประเภท
ต่างๆซ่ึงเนน้ผลิตสินคา้เพื่อการส่งออก มีการจดัระบบสาธารณูปโภคเพื่อใหบ้ริการและอาํนวยความ
สะดวกดา้นการผลิต นกัลงทุนท่ีเขา้มาลงทุนใน EPS สามารถทาํการผลิตรับช่วงต่อ และประกอบ
ช้ินส่วนสินคา้เพื่อการส่งออก การจดัตั้ง EPS ถือกาํเนิดข้ึนเป็นคร้ังแรกในเวยีดนามเม่ือปี พ.ศ. 2534 
    (2) Industrial Zone (IZ) หรือ Industrial Park เป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมซ่ึง
เน้นผลิตสินคา้เพื่อจาํหน่ายในประเทศ การจดัตั้ง IZ เกิดข้ึนเป็นคร้ังแรกในเวียดนามเม่ือปี พ.ศ. 
2537 
    (3) High-tech Zone เป็นเขตเศรษฐกิจท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อส่งเสริมการวิจยัและพฒันา 
รวมทั้งผลิตสินคา้ท่ใชเ้ทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงเป็นสําคญั นอกจากน้ี IZ และ HIT บางแห่งอาจมี
อุตสาหกรรมหรือธุรกิจผลิตสิคา้เพื่อการส่งออกตั้งอยูแ่ละไดรั้บสิทธิเช่นเดียวกบัอุตสาหกรรมหรือ
ธุรกิจประเภทเดียวกนัท่ีตั้งอยู่ใน EPZ ทั้งน้ีการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถทาํไดท้ั้งลกัษณะ
ของการร่วมทุนระหวา่งนกัลงทุนต่างชาติและนกัลงทุนทอ้งถ่ินชาวเวียดนาม และการลงทุน 100 % 
โดยชาวเวยีดนาม ยกเวน้การลงทุน 100 % โดยชาวต่างชาติ 
   2) พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีสาํคญัของเวยีดนาม 
   ในช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2534 - 2547 เวียดนามมีเขตเศรษฐกิจทั้ง 3 ประเภท รวม 114 
แห่ง เปิดดาํเนินการแล้วจาํนวน 69 แห่ง และอยู่ระหว่างก่อสร้างจาํนวน 45 แห่ง มีพื้นท่ีรวมกว่า 
28,100 เฮกเตอร์ (1 เฮกเตอร์ = 6.25 ไร่ ) และมีโครงการลงทุนจากต่างประเทศทั้ งส้ิน 1,542 
โครงการ คิดเป็นมูลค่าราว 13.4 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ  
    (1) ภาคใต ้พื้นท่ีภาคใตข้องเวยีดนามประกอบดว้ย 19 จงัหวดั โดยมีนครโฮจิมินห์
เป็นเมืองสําคญัทางเศรษฐกิจภาคใตเ้ป็นภูมิภาคท่ีสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศไดม้าก
ท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับภาคอ่ืนๆ อุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพในการลงทุน ได้แก่ ส่ิงทอ เส้ือผา้
สาํเร็จรูป ผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกส์ เคร่ืองจกัร พลาสติก อาหาร เคร่ืองด่ืม อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ทาง
การแพทย ์จกัรยาน เป็นตน้ รวมทั้งกิจการทางซอฟแวร์ ซ่ึงไดรั้บการส่งเสริมเป็นพิเศษจากภาครัฐ  



 
55 

 

    (2) ภาคเหนือ พื้นท่ีภาคเหนือของเวียดนามแบ่งเป็น 26 จงัหวดั มีเมืองสําคญัคือ 
ฮานอย ซ่ึงเป็นเมืองหลวงและศูนยร์าชการของประเทศ อุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพในการลงทุน 
ได้แก่ อุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ ผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
เคร่ืองจกัร ช้ินส่วนยานยนต ์อญัมณีและเคร่ืองประดบั ผลิตภณัฑ์พลาสติก อุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นบา้น
คุณภาพสูง เป็นตน้ 
    (3) ภาคกลาง พื้นท่ีภาคกลางของเวียดนามแบ่งออกเป็น 19 จงัหวดั มีพื้นท่ี
ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจซ่ึงมีการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ึนหลายแห่ง อุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพ
ในการลงทุน ไดแ้ก่ เคมีภณัฑ ์ปิโตรเคมี พลาสติก อุตสาหกรรมหนกั (เช่น โรงงานเหล็ก กิจการต่อ
เรือ เป็นตน้) รองเทา้และเคร่ืองหนงัเพื่อการส่งออก ผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ สิคา้ท่ีใชเ้ทคโนโลยี
ขั้นสูงอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากนํ้ามนั ธุรกิจท่องเท่ียว 
 
   2.6.2.3 เขตเศรษฐกจิพเิศษของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
   รัฐบาลของ สปป.ลาวไดอ้อกคาํสั่งนายกรัฐมนตรี ลงวนัท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2545 
วา่ดว้ยการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวนั-เซโน ซ่ึงไดด้าํเนินการศึกษาโดยองค์กรความร่วมมือ
ระหวา่งประเทศของญ่ีปุ่น หรือ The Japan International Cooperation Agency เรียกโดยยอ่วา่ JICA 
แต่เน่ืองจากประกาศฉบบัน้ีระบุอาํนาจหนา้ท่ีของเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวนั-เซโนไม่ชดัเจนทาํให้มี
ปัญหาในการบริหารงานจึงไดมี้การออกคาํสั่งนายกรัฐมนตรีฉบบัใหม่ลงวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 
2546 วา่ดว้ยเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวนั-เซโน มาทดแทนและมีผลบงัคบัใชแ้ทนฉบบัท่ีลงวนัท่ี 21 
มกราคม 2545 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้พื้นท่ีดงักล่าวเป็นศูนยก์ลางการคา้ การลงทุน และการ
บริการแห่งหน่ึงในภูมิภาค โดยอาศยัจุดเด่นในดา้นท่ีตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวนั-เซโน ซ่ึง
ตั้งอยู่บนเส้นทางหมายเลข 9 อนัเป็นส่วนหน่ึง ของแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก-ตะวนัตก 
(East-West Economic Corridor- EWEC) ในการดึงดูด ส่งเสริมการลงทุน และสร้างส่ิงอาํนวยความ
สะดวก เพื่อเอ้ืออาํนวยให้เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวนั- เซโน เป็นแหล่งอุตสาหกรรมท่ีทนัสมยัของ
ประเทศช่วยสร้างอาชีพและยกระดบัความรู้ความสามารถดา้นฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมของ
ประเทศ (ศูนยเ์ขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวนั-เซโน, 2558)  
   1) ตวัอยา่งนโยบายส่งเสริมการลงทุนภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวนั-เซโน  
    (1) ไดรั้บการยกเวน้ภาษีกาํไร (อากรกาํไร) เป็นระยะเวลา 2-10 ปีนบัตั้งแต่เร่ิมมี
ผลกาํไร หลงัจากนั้นจะเสียในอตัราร้อยละ 8-10 ตามปกติจะยกเวน้ภาษีกาํไรเป็นระยะเวลา 2-7 ปี 
หลงัจากนั้นจะเสียในอตัราร้อยละ 10-20 สําหรับนกัลงทุนต่างชาติ และในอตัราร้อยละ 35 สําหรับ
นิติบุคคลลาว 
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    (2) เสียภาษีรายได้ส่วนบุคคล (อากรรายได้ส่วนบุคคล) สําหรับคนต่างชาติใน
อตัรา ร้อยละ 5 ซ่ึงโดยปกติคนต่างชาติเสียในอตัราร้อยละ 10 
    (3) ไดรั้บการยกเวน้ภาษีทางออ้ม ไดแ้ก่ ภาษีการคา้ (อากรตวัเลขธุรกิจ) และ ภาษี
สรรพสามิต (อากรชมใช้) ซ่ึงโดยจะเสียภาษีการคา้ในอตัราร้อยละ 5-10 และภาษีสรรพสามิตใน
อตัราร้อยละ 5-90 
    (4) ได้รับการยกเวน้ภาษีในการส่งออก และยกเวน้ภาษีในการนาํเขา้วตัถุดิบ 
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิต 
    (5) ได้รับสัมปทานเช่าท่ีดินมีระยะเวลานานสุดถึง 99 ปีและสามารถขอต่อ
สัมปทานได ้นอกจากน้ี หากเช่าท่ีดินเกิน 30 ปี จะไดรั้บการยกเวน้ค่าเช่าเป็นระยะเวลา 12 ปี 
    (6) นกัลงทุนท่ีมีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 100,000 เหรียญสหรัฐข้ึนไป พร้อมคู่สมรส
และ บุตรอายุต ํ่ากวา่ 21 ปี จะไดรั้บ Foreign ID Card ซ่ึงอนุญาตให้ทาํงานใน สปป.ลาวไดแ้ละ
ไดรั้บวีซ่าประเภทเขา้ออกไดห้ลายคร้ัง มีอายุอยา่งน้อย 1 ปี หากมีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 10 ลา้น
เหรียญสหรัฐข้ึนไป จะไดรั้บ Permanent Resident ID Card หรือไดรั้บวีซ่าประเภทเขา้ออกไดห้ลาย
คร้ัง มีอายอุยา่งนอ้ย 1 ปี หรือไดรั้บหนงัสือเดินทางลาว 
   2) ประเภทธุรกิจท่ีไดรั้บการส่งเสริมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวนั-เซโน 
    (1) ธุรกิจการผลิตและการแปรรูป เช่น การผลิตสินคา้สาํเร็จรูปเพื่อการส่งออก การ
ผลิตช้ินส่วนอิเล็กโทรนิกส์ การประกอบช้ินส่วนใหเ้ป็นสินคา้สาํเร็จรูป การแปรรูปสินคา้นาํเขา้เพื่อ
ส่งขายต่อภายในหรือต่างประเทศ การแปรรูปสินคา้เกษตร การผลิตสินคา้หัตถกรรม โรงงานรับ
บรรจุหีบห่อสินคา้และผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป 
    (2) ธุรกิจการคา้ เช่น ร้านคา้ปลอดภาษี การขายส่งสินคา้ผา่นแดนปลอดภาษี การ
ขายส่งสินคา้และผลิตภณัฑ์ภายใน (เช่น สินคา้หตัถกรรม ไมเ้น้ือหอม และอ่ืนๆ) ศูนยแ์สดงสินคา้ 
หา้งสรรพสินคา้ ศูนยป์ระชุม การส่งออก นาํเขา้ และการคา้ผา่นแดน 
    (3) ธุรกิจบริการและ การจดัส่งกระจายสินคา้ (Logistics) เช่น ระบบโกดงัเก็บ
สินคา้ ศูนยก์ระจายสินคา้ บริษทัรับเหมาขนส่ง โรงแรม อาคารหรือสํานกังานให้เช่า บา้นจดัสรร 
บริษทันาํเท่ียว การพฒันาแหล่งพกัผ่อน สถานท่ีเล่นกีฬา สวนสนุก แหล่งท่องเท่ียว ธนาคารหรือ
สถาบนัการเงิน การประกนัภยั กองทุนสวสัดิการสังคม โรงเรียนวิชาชีพและพฒันาฝีมือแรงงาน 
โรงเรียนสามญัศึกษา มหาวทิยาลยั โรงพยาบาล ร้านอาหาร ไปรษณีย ์
    (4) สํานกังานตวัแทนและสาขาบริษทัภายในหรือต่างประเทศ เช่น สํานกังาน
ตวัแทนการคา้เพื่อส่งเสริมการส่งออก ดา้นการท่องเท่ียว สาขาบริษทัท่ีปรึกษาต่างประเทศ สาขา
บริษทัการบินและการขนส่งต่างประเทศ 
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   3) การแบ่งขอบเขตท่ีดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวนั-เซโน 
   ในช่วงเร่ิมแรกมีการแบ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวนั-เซโนออกเป็น Zone A และ Zone 
B ต่อมาภายหลงัไดมี้การขยายออกเป็น Zone B1, Zone C และ Zone D ดงัน้ี 
    (1) Zone A หรือ “Savan City” เป็นเขตศูนยก์ลางการคา้และบริการ มีเน้ือท่ี 305 
เฮกตาร์ ตั้งอยู่ติดกบัสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวนันะเขต) เมืองไกสอน พมวิหาน แขวง
สะหวนั นะเขต ซ่ึงจะประกอบดว้ย ร้านคา้ปลอดภาษี โรงพยาบาล โรงแรม ร้านอาหาร ศูนยป์ระชุม 
และสวนสนุก เป็นตน้ ซ่ึงปัจจุบนั ณ ปี พ.ศ. 2558 มีบริษทั สะหวนัโล จาํกดั ของลาว (100%) ไดรั้บ
สัมปทานพื้นท่ี 2 เฮกตาร์ ระยะเวลาสัมปทาน 31 ปี ลงทุนดา้นการสร้างการท่องเท่ียวแบบครบวงจร 
เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ศูนยก์ารคา้ ส่วนการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ สร้างถนน ระบบไฟฟ้า
และนํ้าประปา เป็นการพฒันาของรัฐบาลลาวทั้งหมด 
    (2) Zone B หรือ “Logistic Park” เป็นเขตบริการจดัส่งและกระจายสินคา้ มีเน้ือท่ี 
20 เฮกตาร์ ตั้งอยู่ท่ีเมืองอุทุมพอน แขวงสะหวนันะเขต รัฐบาลลงทุนพฒันาเอง ปัจจุบนัพฒันา
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน (อาทิ การติดตั้งระบบไฟฟ้าและนํ้ าประปาภายในโซน การสร้างถนนดิน
แดง) คิดเป็นร้อยละ 50 นอกจากน้ี สปป.ลาวไดข้อให้ JBIC ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันา
พื้นท่ีซ่ึงอาจขยายพื้นท่ีออกไปอีกได ้(Zone B1) และมีการลงทุนร่วมกบัญ่ีปุ่น ปัจจุบนัมีบริษทั
จาํนวน 3 บริษทัเขา้ไปลงทุน ไดแ้ก่ บริษทั Double A logistics (ไทย) บริษทั นานน โลจิสติกส์ 
(ไทย) และบริษทั Logitem (ญ่ีปุ่น) 
    (3) Zone C หรือ “Savan Park” เป็นเขตอุตสาหกรรมและการคา้ มีเน้ือท่ี 211 
เฮกตาร์ ตั้งอยูท่ี่หลกั 10 เมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวนันะเขต มีบริษทัเขา้มาลงทุนทั้งหมด 
24 บริษทั เช่น บริษทั Savan Pacifica (รัฐบาลลาวร่วมทุนกบัมาเลเซีย 30:70) บริษทั Lao tin (ญ่ีปุ่น) 
บริษทั DKLS (มาเลเซีย) บริษทั OM (ญ่ีปุ่นและมาเลเซีย และเป็นเจา้ของเดียวกบับริษทั Lao tin ) 
บริษทัสุขพฒันา (ลาว) บริษทั Savan Concrete (ฝร่ังเศส) บริษทั DIRI (Holland) ซ่ึงเป็นบริษทั
หลากหลายประเภท เช่น โรงงานผลิตและหลอมเส้นตะกั่ว บริษทัให้บริการเป็นท่ีปรึกษาด้าน
กฎหมายการลงทุน แก่นกัลงทุน โรงงานผลิตคอนกรีตสําหรับจาํหน่ายให้เฉพาะโครงการท่ีลงทุน
อยูภ่ายในเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ และ ธุรกิจนาํเขา้ – ส่งออกสินคา้ เป็นตน้  
    (4) Zone D หรือ “Resettlement” เป็นเขตบา้นจดัสรร มีเน้ือท่ี 118 เฮกตาร์ ตั้งอยูท่ี่
หลกั 8 เมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวนันะเขต ปัจจุบนัรัฐบาลลาวไดล้งทุนสร้างบา้นจดัสรร 
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการโยกยา้ยของประชาชนออกจากพื้นท่ี Zone A ท่ีจะสร้าง "Savan 
City"  
   4) ขอ้จาํกดั/อุปสรรคต่างๆ 
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    (1) ปัญหาท่ีดิน เน่ืองจากพื้นท่ีส่วนใหญ่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวนั-เซโนเป็น
ของประชาชนลาว ทาํให้รัฐตอ้งจ่ายค่าทดแทนในการเวนคืน เป็นจาํนวน 14 พนัล้านกีบ (หรือ
ประมาณ 57 ล้านบาท) และตอ้งทาํการโยกยา้ยประชาชนท่ีตั้งถ่ินฐานอยู่ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สะหวนั-เซโนไปในท่ีท่ีรัฐเตรียมไวใ้หใ้หม ่
    (2) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและโครงสร้างต่างๆ ยงัไม่พฒันา (อาทิ ถนน 
ไฟฟ้า นํ้าประปา) และไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งเพียงพอ ซ่ึงยงัคงเป็นปัญหาส่วน
ใหญ่ของประเทศดอ้ยพฒันาและของ สปป.ลาว ดงันั้น นกัลงทุนท่ีจะมาลงทุนท่ี สปป.ลาว จึงตอ้ง
สร้างถนน และจดัหาไฟฟ้าและนํ้าประปาใหแ้ก่โรงงานของตนดว้ย 
    (3) ด้านกฎหมาย เน่ืองจากการตั้ งเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นไปตามคําสั่ง
นายกรัฐมนตรีซ่ึงมีผลตํ่ากวา่กฎหมาย แมว้า่จะมีการร่างระเบียบการต่างๆ เพื่อคุม้ครองการลงทุน
ในเขตเศรษฐพิเศษสะหวนั-เซโน แต่ก็ยงัมีผลบงัคบัตํ่ากวา่ระดบักฎหมาย ทาํให้นกัลงทุนขาดความ
มั่นใจในการได้รับการคุ้มครองการลงทุนตามกฎหมาย นอกจากน้ี ยงัมีบางมาตราในคาํสั่ง
นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวนั-เซโนซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบักฎหมายของ สปป.ลาว
เอง อาทิ มาตรา 29 ว่าด้วยอายุการให้เช่าท่ีดินระบุว่านกัลงทุนสามารถได้รับสัมปทานเช่าท่ีดิน
สูงสุด 75 ปีและสามารถต่ออายุไดห้ากไดรั้บความเห็นชอบจากคณะบริหารของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สะหวนั-เซโน แต่ในกฎหมายการเช่าท่ีดินของ สปป.ลาวระบุว่าหากจะต่ออายุจะตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากสภาแห่งชาติก่อน หรือในมาตรา 45 วา่ดว้ยการจา้งพนกังานชาวต่างชาติเขา้ทาํงานใน
ธุรกิจท่ีลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวนั-เซโนกาํหนดให้จา้งไดไ้ม่เกินร้อยละ 30 ของพนกังาน
ทั้งหมด แต่ในกฎหมายแรงงานของ สปป.ลาวระบุให้จา้งไดไ้ม่เกินร้อยละ 10 อย่างไรก็ตามใน
มาตรา 68 ระบุว่าคาํสั่งนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวนั-เซโนน้ีมีลกัษณะพิเศษ
เพราะมีบางมาตราซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบักฎหมายอ่ืนๆ จึงให้มีผลบงัคบัใช้ไดเ้ฉพาะในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสะหวนั-เซโนเท่านั้น 
    (4) ขั้นตอนการดาํเนินการดา้นเอกสารซบัซ้อนทาํให้ส้ินเปลืองเวลาและค่าใชจ่้าย
มาก (การเร่ิมดาํเนินธุรกิจใน สปป.ลาวใช้เวลาประมาณ 4 เดือน และการขออนุญาตใช้เวลา
ประมาณ 6 เดือน) บางหน่วยงานยงัไม่ให้ความร่วมมือเท่าท่ีควรเน่ืองจากไม่ทราบอาํนาจหนา้ท่ีท่ี
แทจ้ริงของเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวนั-เซโน ซ่ึงเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของ สปป.ลาว 
  จากแนวคิดดงักล่าว สามารถสรุปไดว้า่ประเทศจีนนั้นสามารถพฒันาให้เขตเศรษฐกิจของ
ประเทศกลายเป็นศูนยก์ลางทั้งในด้านการคา้ การเงิน การผลิต และการส่งออก ขณะท่ีการผลิต
สินคา้นั้นอยู่บนฐานของแรงงานราคาถูก เน่ืองจากประเทศจีนมีประชากรมากท่ีสุดในโลก ดงันั้น 
แรงงานท่ีอพยพเขา้มาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จีนจึงไม่มีการจา้งแรงงานต่างชาติ การจดัพื้นท่ีในเขต
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เศรษฐกิจพิเศษของจีนไดส้ร้างให้เกิดกระบวนการพฒันาในอาํนาจการปกครองท่ีแตกต่างในพื้นท่ี
ต่างๆ พื้นท่ีจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณเมืองชายฝ่ังและคาบสมุทร เช่น 
ฮ่องกง มาเก๊า และเซ่ินเจ้ิน เป็นตน้ ส่วนประเทศประเทศเวียดนามได้ทาํการศึกษาการจดัตั้งเขต
เศรษฐกิจจากไตห้วนั สิงคโปร์ และประเทศจีน เพื่อนาํมาเป็นตน้แบบในการพฒันา เขตเศรษฐกิจ
ของเวยีดนามมีการแบ่งอกเป็น 3 ประเภท คือ Export Procecessing Zone (EPZ) เป็นเขตเศรษฐกิจท่ี
รวมอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ซ่ึงเน้นผลิตสินคา้เพื่อการส่งออก Industrial Zone (IZ) หรือ 
Industrial Park  เป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซ่ึงเนน้ผลผลิตสินคา้เพื่อจาํหน่ายในประเทศ และ 
Hight-Tech Zone (HIT) เป็นเขตเศรษฐกิจท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อส่งเสริมการวิจยัและพฒันา เขตเศรษฐกิจ
พิเศษของเวยีดนามท่ีนกัลงทุนไปลงทุน ไดแ้ก่ ภาคใต ้ภาคเหนือ และตอนกลางของประเทศ 
  ส่วนประเทศไทย ได้ทาํการศึกษาการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศ เช่น จีน 
ดูไบ จอร์แดน เพื่อนาํมาเป็นตน้แบบในการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซ่ึงพื้นท่ีของ
เขตเศรษฐกิจของไทยส่วนใหญ่เป็นเขตพื้นท่ีตามแนวชายแดน ติดต่อกบัหลายประเทศ ไดแ้ก่ พม่า 
ลาว และกมัพชูา ซ่ึงคาดวา่จะพบกบัปัญหาอพยพของแรงงานเขา้มาและปัญหาแรงงานราคาถูกจาก
เมียนมาร์ เป็นตน้ ซ่ึงประเทศไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตยจึงมีความแตกต่างกบัประเทศ
ดงักล่าว ดงันั้น ในการจดัตั้งพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงมีปัญหาค่อนขา้งมาก หากไม่มีการบริหาร
จดัการเป็นอยา่งดี 
 
  2.6.3 รูปแบบแนวคิดในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย (Development 
model) 
  แนวคิดการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย เร่ิมจากแนวคิดในการจดัตั้งเขต
นิคมอุตสาหกรรม (Industrial Zone) ก่อนต่อมาจึงเกิดแนวคิดในการจดัตั้ง Export Processing หรือ 
Custom Free Zone ซ่ึงเนน้ให้เป็นเขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก โดยให้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร 
รวมทั้งสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ และต่อมาไดเ้พิ่มเติมสิทธิประโยชน์มากข้ึนเป็นพิเศษเฉพาะเขตพื้นท่ี 
รวมทั้งการผอ่นคลายกฎระเบียบต่างๆ ของการก่อตั้งเขตอุตสาหกรรมและแนวคิดดงักล่าวไดพ้ฒันา
มาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ศรินทิพย ์ ประเศรษฐานนท,์ 2552) นอกจากน้ี ประเทศไทยมีการพฒันา
เชิงพื้นท่ีท่ีใกลเ้คียงกบัการพฒันาในลกัษณะของเขตเศรษฐกิจพิเศษไดแ้ก่ พื้นท่ีในโครงการพฒันา
พื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออกหรืออีสตเ์ทิร์นซีบอร์ด (Eastern Seaboard Development Program) ซ่ึง
เร่ิมตน้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ครอบคลุมพื้นท่ีการพฒันาระยะแรก 3 จงัหวดั คือ ชลบุรี ระยอง และ
ฉะเชิงเทรา เป็นช่วงท่ีรัฐบาลมีนโยบายให้จดัตั้งเขตเศรษฐกิจเฉพาะข้ึนมาเพื่อเร่งรัดการพฒันา
ประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี โดย
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เป้าหมายสูงสุดคือ ตอ้งการใหพ้ื้นท่ีน้ีเป็นแกนหลกัของการพฒันาประเทศท่ีเป็นประตูเปิดเช่ือมโยง
การพฒันา (Gateway) ไปสู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ พร้อมกบัเช่ือมเส้นทางการคา้สู่
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นศูนยก์ลางดา้นโลจิสติกส์และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมท่ีทนัสมยั
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก สําหรับพฒันาการในดา้นของกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในสมยัรัฐบาล
ของ พ.ต.ท.ดร.ทกัษิณ ชินวตัร เป็นนายกรัฐมนตรี ไดมี้มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2547 
อนุมติัให้สร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในพื้นท่ีอาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก เพื่อให้แม่สอดเป็น
เมืองเศรษฐกิจ-การคา้ชายแดน เพราะมีศกัยภาพและความพร้อมของเมืองสูงทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ 
การลงทุนภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และการท่องเท่ียว และไดมี้การจดัทาํร่างกฎหมายข้ึนมา 1 
ฉบบั ได้แก่ ร่างพระราชบญัญติัเขตเศรษฐกิจพิเศษพ.ศ.... ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมติัใน
หลกัการของร่างพระราชบญัญติัฯ เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2548 และพยายามผลกัดนัให้ร่างดงักล่าว
ผา่นความเห็นชอบของสภาผูแ้ทนราษฎร แต่ไดรั้บการคดัคา้นและต่อตา้นจากภาคประชาชนจนทาํ
ใหต้อ้งชะลอและส้ินสุดวาระของรัฐบาลไปก่อน (สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2556)  
  สําหรับความก้าวหน้าของกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยในปัจจุบนั สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา หรือสคก. ไดมี้หนงัสือกราบเรียน นายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในหลกัการให้มีระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... ซ่ึง
นายกรัฐมนตรีพิจารณาแลว้ให้ความเห็นชอบในหลกัการให้มีระเบียบดงักล่าว และให้สํานกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. รับไปพิจารณาในรายละเอียดเพื่อ
นาํเสนอคณะรัฐมนตรี ซ่ึง สศช. ไดพ้ิจารณารายละเอียดของร่างระเบียบฯ ฉบบัท่ีเสนอโดย สคก. 
แลว้ เห็นชอบในหลกัการของการมีร่างระเบียบดงักล่าว โดย สศช. ไดพ้ิจารณาเพิ่มเติมรายละเอียด 
ของร่างระเบียบฯ และนาํเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบใน
หลกัการร่างระเบียบฯ เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2556 ตามท่ี สศช. เสนอ และให้ส่งให้ สคก. ตรวจ
พิจารณาอีกคร้ังหน่ึง โดยให้รับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการท่ี
เก่ียวข้องไปประกอบการพิจารณา ทั้ งน้ี ให้แก้ไขคาํนิยาม “เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ” ให้
ครอบคลุมพื้นท่ีท่ีไม่ไดมี้การคา้บริเวณพรมแดนดว้ยแลว้ดาํเนินการต่อไปได ้เม่ือร่างระเบียบฯ มีผล
ใชบ้งัคบัแลว้ใหน้าํเร่ืองเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดมาพิจารณาดาํเนินการเป็นลาํดบัแรก (สํานกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2556) 
  โดยในการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษมีประเด็นสําคญัท่ีตอ้งพิจารณาทั้งส้ิน 3 ประการ 
ไดแ้ก่ รูปแบบการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ กิจกรรมทางเศรษฐกิจเป้าหมาย และบทบาทการพฒันา
ในพื้นท่ี (วมิล ป้ันคง, 2557) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   1) รูปแบบการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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    รูปแบบท่ีเหมาะสมในการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยคือ การ
พฒันาแบบ Hybrid ท่ีผสานรูปแบบการพฒันาเชิงพื้นท่ี (Spatial Development) กบัรูปแบบการ
พฒันาแบบคลสัเตอร์กิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Cluster Development) เขา้ดว้ยกนั กล่าวคือ รูปแบบ
การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยเป็นการพฒันาเชิงพื้นท่ีควบคู่การพฒันากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเป้าหมาย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อกระจายความเจริญไปยงัพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพหรือพื้นท่ี
เป้าหมายสาํคญั ทั้งน้ีภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษควรมีการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสอดคลอ้ง
กบันโยบายการพฒันาของประเทศในภาพรวม และควรมีขอบเขตของพื้นท่ีท่ีแน่ชดัโดยอาจอา้งอิง
กบัเขตการปกครอง 
   2) ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีดาํเนินการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
    การใช้เขตเศรษฐกิจพิเศษให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ ควรจะส่งเสริม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีศกัยภาพและเป็นกิจกรรมท่ีประเทศมีความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ ทั้งน้ี
จากการทบทวนแผนในการพฒันาประเทศ สามารถกาํหนดรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป้าหมาย
ไวเ้บ้ืองตน้ไดด้งัน้ี 
    (1) รูปแบบกิจกรรมด้านการผลิต (Manufacturing) ซ่ึงให้ความสําคญักับ
อุตสาหกรรมสะอาดท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและอุตสาหกรรมท่ีประเทศไทยมีขีดความสามารถใน
การแข่งขนั โดยกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง ประกอบไปด้วย การผลิต (Manufacturing) การประกอบ 
(Assembly) การเก็บสินคา้คงคลงั (Warehousing) การซ่อมสินคา้ (Salvaging) และกระบวนการ
อ่ืนๆ (Other Processing) และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการผลิต 
    (2) รูปแบบกิจกรรมดา้นการคา้ (Trade and Logistics) เน้นไปท่ีกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคา้ขายเช่น การนาํเขา้และส่งออกสินคา้ (Importing and Exporting) การเก็บรักษา 
(Storage) การเก็บสินคา้คงคลัง (Warehousing) การจดัแสดง (Exhibition) การตรวจสินค้า 
(Inspection) และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการคา้การลงทุน หรือกิจกรรมท่ีมีความเก่ียวกบักบัโลจิ
สติกส์ เช่น การขนส่ง (Transportation) การกระจายสินคา้ (Distributing) การเก็บสินคา้คงคลงั 
(Warehousing) การบรรจุหีบห่อ (Packaging) การขนถ่ายวสัดุ (Material Handling) และกิจกรรม
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทางโลจิสติกส์ สาํหรับสินคา้ ขอ้มูลหรือทรัพยากร 
    (3) รูปแบบกิจกรรมดา้นการพฒันาท่องเท่ียว (Tourism Development) เช่น การ
พฒันาแหล่งท่องเท่ียว สถานท่ีพกัอาศยัเพื่อการท่องเท่ียว กิจกรรมนนัทนาการเพื่อสร้างให้เกิดความ
บนัเทิง และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว ซ่ึงให้ความสําคญักับการพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีเกิดจากทุนมนุษยห์รือทุนทางวฒันธรรมมากกวา่ทุนทางธรรมชาติ 
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   นอกจากน้ี กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางประเภทไม่สามารถปฏิบติัภายในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษได้ ในกรณีท่ีกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้ นมีประเด็นพิพาททางด้านศาสนา ความมั่นคง 
ผลกระทบทางสังคมหรือส่ิงแวดลอ้ม โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีไม่สามารถกระทาํภายในเขต
เศรษฐกิจพิเศษเช่น การพนัน ส่ิงเสพติด อุตสาหกรรมสกปรกท่ีปล่อยสารเคมีหนัก และการ
คา้ประเวณี เป็นตน้ 
   3) บทบาทการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
    การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษต้องบูรณาการ การทาํงานระหว่างหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งในการพฒันา ทั้งหน่วยงานผูใ้ห้ระบบสิทธิประโยชน์ในปัจจุบนัซ่ึงเขา้มามีส่วนร่วมใน
การพฒันาพื้นท่ีประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และหน่วยงานท่ีคณะกรรมการนโยบายเขต
เศรษฐกิจพิเศษมอบหมายให้ดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการสนับสนุนการประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ เพื่อใหก้ารพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษประสบความสําเร็จ โดยผงัในการพฒันาตามแนวคิด
เขตเศรษฐกิจพิเศษแสดงดงัรูปท่ี 2.6 และบทบาทในการพฒันาดงัแสดงในรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.6 ตวัอยา่งผงัการพฒันาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
แหล่งทีม่า: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558. 
 
  หน่วยงานท่ี เ ก่ียวข้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิ เศษตามการมอบหมายของ
คณะกรรมการ นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการในการพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ โดยการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งตามแนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษในเบ้ืองตน้มีดงัน้ี 
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   1)  แผนการพฒันาพื้นท่ี จดัทาํข้ึนเพื่อกาํหนดทิศทางในการพฒันาพื้นท่ีอย่างเป็น
ระบบและมีความเช่ือมโยงทั้งภายในและภายนอกพื้นท่ี เพื่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพ  
   2) นิคมอุตสาหกรรม/ เขตประกอบการเสรี พฒันาข้ึนเพื่อประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจภายในพื้นท่ี โดยมีเอกชนร่วมดาํเนินงานหรือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็น
ผูพ้ฒันาพื้นท่ีและ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผูค้วบคุมดูแลการพฒันาและบริหาร
จดัการ 
   3)  เขตปลอดอากร/ คลังทัณฑ์บน พฒันาข้ึนเพื่อประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ภายในพื้นท่ี โดยมีเอกชนเป็นผูพ้ฒันาพื้นท่ีและกรมศุลกากรเป็นผูค้วบคุมดูแลการพฒันาและ
บริหารจดัการ  
   4) โครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงอาํนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคภายในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ พฒันาข้ึนเพื่อสนับสนุนการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยมีคณะกรรมการเขต
เศรษฐกิจพิเศษระดบัพื้นท่ีหรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษมอบหมาย
เป็นผู ้พ ัฒนา และคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับประเทศหรือพื้นท่ีเป็นผู ้
ควบคุมดูแลการพฒันาและบริหารจดัการ 
   5)  โครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภคภายนอกเขต
เศรษฐกิจพิเศษ พฒันาข้ึนเพื่อสนบัสนุนการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเช่ือมโยงกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจกับพื้นท่ีรอบนอก โดยมีหน่วยงานท่ีคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
มอบหมายเป็นผูพ้ฒันา และคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษระดบัประเทศหรือพื้นท่ีเป็น
ผูค้วบคุมดูแลการพฒันาและบริหารจดัการ 
 
  2.6.4 รูปแบบและกลไกการบริหารจัดการเขตเศรษฐกจิพเิศษ (Governance & Institutional 
model) 
  การบริหารจดัการเขตเศรษฐกิจพิเศษมีประเด็นสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการของ
ภาครัฐในพื้นท่ี ทั้งส้ิน 3 ส่วน ไดแ้ก่ รูปแบบการบริหารจดัการ โครงสร้างและกลไกในการบริหาร
จดัการ และบทบาทในการบริหารจดัการ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   1) รูปแบบการบริหารจดัการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
    รูปแบบการบริหารจดัการเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีเหมาะสมกบับริบทของประเทศ
ไทย คือ การบริหารจดัการในรูปแบบผูว้างแผนเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ Planner) โดย SEZ 
Planner มีหน้าท่ีบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษและจัดทาํแผนการพฒันาพื้นท่ี ตลอดจน
ประสานงานเพื่ออาํนวยความสะดวกในดา้นต่างๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐานและท่ีอยู่อาศยั และการ
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ใหบ้ริการของหน่วยงานภาครัฐ เป็นตน้ การบริหารรูปแบบจดัการในรูปแบบน้ีเหมาะกบัการพฒันา
พื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพแต่ขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐาน และตอ้งการวางแผนการพฒันาเมืองเพื่อสร้างการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ 
   2) โครงสร้างและกลไกในการบริหารจดัการ 
    จากการศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศ การทบทวนระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556 และการวิเคราะห์รูปแบบการพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยท่ีมีอยู ่พบวา่ เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยควรมีโครงสร้าง
ของหน่วยงานภายในตามระเบียบ สร. และมีการเพิ่มเติมคณะทาํงานในระดับพื้นท่ีเพื่อให้การ
พฒันาเศรษฐกิจในระดบัพื้นท่ีดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกบับริบทของพื้นท่ี 
ดงันั้น โครงสร้างและกลไกในการบริหารจดัการ (Organization structure) ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในประเทศไทยควรประกอบไปด้วย คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
สํานกังานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ คณะกรรมการระดบัพื้นท่ี หน่วยงานภาครัฐ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งในแผนแม่บท และสํานกังานคณะกรรมการ
ระดบัพื้นท่ี โดยมีโครงสร้างและกลไกในการบริหารจดัการดงัรูปท่ี 2.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.7 โครงสร้างและกลไกในการบริหารจดัการ 
แหล่งทีม่า: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557. 
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   3) บทบาทในการบริหารจดัการเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย 
    เม่ือทบทวนบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามระเบียบ สร. 
รวมถึงหลกัการบริหารจดัการ โครงสร้างและกลไกการบริหารจดัการเขตเศรษฐกิจพิเศษ พบว่า 
บทบาทในการบริหารจดัการของเขตเศรษฐกิจพิเศษของผูมี้ส่วนร่วมหลัก ควรมีรายละเอียดดัง
ตารางท่ี 2.4  
 
ตารางที ่2.4  บทบาทการบริหารจดัการเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย 
 
หน่วยงาน ต าแหน่ง บทบาทความรับผดิชอบหลกั 

คณะรัฐมนตรี ผูก้าํหนดนโยบาย  
(Policy maker) 

 พิจารณาอนุมติัร่างแผนแม่บทท่ีพ้ืนท่ีไดน้าํเสนอผา่น กนพ. 
 พิจารณาอนุมติัออกกฎหมาย หรือนโยบายเพื่อการ

สนบัสนุนการประกอบเขตเศรษฐกิจพิเศษตามท่ี กนพ. 
นาํเสนอ 
 

คณะกรรมการ 
นโยบายเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

ผูก้าํหนดนโยบาย  
(Policy maker) 
ผูก้าํกบัดูแล  
(Regulator) 

 ใหค้วามเห็น และกาํหนดแนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัร่าง
แผนแม่บท แผนงานหรือโครงการ หรือแผนปฏิบติัการ 

 กาํกบั ดูแล ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามแผน
แม่บท  

 ส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินการตามแผนแม่บทท่ีได้
อนุมติั 
 

สาํนกังาน
คณะกรรมการ 
นโยบายเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

ผูก้าํกบัดูแล  
(Regulator) 

 ใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัการจดัทาํร่างแผนแม่บท แผนงานหรือ
โครงการ หรือแผนปฏิบติัการ 

 อาํนวยการ สนบัสนุน ติดตามผลและประสานงานเพื่อให้
การพฒันาเป็นไปตามแผนแม่บท 
 

คณะกรรมการเขต
เศรษฐกิจพิเศษระดบั
พ้ืนท่ี 

ผูก้าํกบัดูแล  
(Regulator) 

 ใหค้วามเห็น และกาํหนดนโยบาย แนวทางหรือระเบียบเพื่อ
สนบัสนุนการพฒันาพ้ืนท่ีใหเ้ป็นไปตามตามแผนแม่บท 

 ตรวจสอบและประเมินผลการทาํงานของการพฒันาพ้ืนท่ี 
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ตารางที ่2.4  (ต่อ) 
 
หน่วยงาน ต าแหน่ง บทบาทความรับผดิชอบหลกั 

สาํนกังาน
คณะกรรมการ 
นโยบายเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

ผูก้าํกบัดูแล  
(Regulator) 

 ใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัการจดัทาํร่างแผนแม่บท แผนงานหรือ
โครงการ หรือแผนปฏิบติัการ 

 อาํนวยการ สนบัสนุน ติดตามผลและประสานงานเพื่อให้
การพฒันาเป็นไปตามแผนแม่บท 
 

คณะกรรมการเขต
เศรษฐกิจพิเศษระดบั
พ้ืนท่ี 

ผูก้าํกบัดูแล  
(Regulator) 

 ใหค้วามเห็น และกาํหนดนโยบาย แนวทางหรือระเบียบเพื่อ
สนบัสนุนการพฒันาพ้ืนท่ีใหเ้ป็นไปตามตามแผนแม่บท 

 ตรวจสอบและประเมินผลการทาํงานของการพฒันาพ้ืนท่ี 
 

สาํนกังาน
คณะกรรมการเขต
เศรษฐกิจพิเศษระดบั
พ้ืนท่ี 

ผูก้าํกบัดูแล  
(Regulator) 

 อาํนวยความสะดวกสาํหรับการประกอบการทางเศรษฐกิจ
ในพ้ืนท่ี 

 อาํนวยการ สนบัสนุน ติดตามผลและประสานงานเพื่อให้
การพฒันาเป็นไปตามแผนแม่บท 

หน่วยงานภาครัฐ
ส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค หรือส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผูพ้ฒันาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ  (Developer) 
ผูใ้หบ้ริการภายใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(Operator) 

 จดัทาํแผนงานหรือโครงการ หรือแผนปฏิบติัการ นาํเสนอ
ต่อ กนพ. 

 อาํนวยการ ประสานงานและดาํเนินการตามแผนงาน 
โครงการ หรือแผนปฏิบติัการท่ี กนพ. ไดอ้นุมติั 

ภาคเอกชน ผูพ้ฒันาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ  (Developer) 
ผูใ้หบ้ริการภายใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(Operator) 

 ออกแบบแนวคิดการพฒันาและการลงทุนเขตเศรษฐกิจ
พิเศษซ่ึงรวมถึงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานภายใน  

 จดัตั้งและดาํเนินธุรกิจภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 ใหบ้ริการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการบาง

รูปแบบร่วมกบัภาครัฐ 
 

 
แหล่งทีม่า: สานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557. 
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   นอกจากหน่วยงานหลกัท่ีมีหน้าท่ีในการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษขา้งตน้แลว้ ยงัมี
หน่วยงานและผูมี้ส่วนร่วมอ่ืนๆ ท่ีมีบทบาทในการดําเนินงานของเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น ผู ้
ใหบ้ริการในศูนยบ์ริการจุดเดียวเบด็เสร็จทั้งในระดบัประเทศและในระดบัพื้นท่ี เป็นตน้ 
 
  2.6.5 พืน้ทีท่ีม่ีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 
  ปัจจุบนั (ปี พ.ศ. 2558) มีการประชุมวางแผนงานระหวา่งหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากเป็นช่วงดาํเนินการของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะแรก และระยะท่ี 2 โดยพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพเหมาะสมในการจดัตั้งเป็นเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ
ของประเทศไทยระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 ทั้ง 10 จงัหวดัดงัภาพท่ี 2.8 – 2.10 โดยเป็นพื้นท่ีชายแดน
บนแนวระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มนํ้ าโขง (GMS Economic Corridors) ซ่ึงสามารถเขา้ถึงปัจจยั
การผลิตในพื้นท่ีใกลเ้คียงและเขตเศรษฐกิจ รวมทั้งฐานการผลิตของประเทศเพื่อนบา้น และเป็น
การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเขา้สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดย
แนวทางการพฒันาสาํหรับพื้นท่ีเป้าหมาย แต่ละแห่งพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี  
   1) ศกัยภาพ ขีดความสามารถในการแข่งขนั 
   2) โอกาส 
   3) ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน 
   4.) ปัจจยัการผลิตในพื้นท่ี 
   5) ลกัษณะและมูลค่าการคา้ชายแดน 
   6) แนวทางการพฒันาพื้นท่ีของ ประเทศเพื่อนบา้น 
   7) ปัญหา/ขอ้จาํกดัในการพฒันา 
  ในส่วนของ 5 พื้นท่ีชายแดน รวม 36 ตาํบล 10 อาํเภอ เป็นพื้นท่ีรวมประมาณ 1.83 ลา้น
ไร่ท่ีไดรั้บพิจารณาเป็นเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกนั้น (ตาก, มุกดาหาร, สระแก้ว, ตราด 
และสงขลา) ให้ดาํเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นตน้ไป โดยปรับแผนงานของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง และเตรียมงบประมาณประจาํปี 2558 เป็นลาํดบัแรกทั้งน้ีให้สามารถดาํเนินการไดอ้ย่าง
เป็นรูปธรรมภายในปี พ.ศ. 2558 โดยประกาศเม่ือวนัท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2558 
  ในส่วนของ 5 พื้นท่ีชายแดนเป้าหมาย รวม 54 ตาํบล 13 อาํเภอไดรั้บพิจารณาเป็นเขต
พฒันาเศรษฐกิจพิเศษระยะท่ี 2 (หนองคาย, นราธิวาส, เชียงราย, นครพนม และกาญจนบุรี)ให้
ดาํเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เป็นตน้ไป โดยประกาศเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2558 
   1) สิทธิประโยชน์ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษจะไดรั้บจาํแนกเป็น 2 กรณี ไดแ้ก่ กรณีเป็น
กิจการทัว่ไปให้ไดรั้บสิทธิประโยชน์เท่ากบักรณีตั้งสถานประกอบการในพื้นท่ีท่ีมีรายไดต่้อหวัตํ่า
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ท่ีสุดของประเทศ 20 จงัหวดั และกรณีเป็นกิจการเป้าหมายสาหรับ เขตเศรษฐกิจพิเศษตามท่ี 
คณะกรรมการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษกาํหนด ใหไ้ดรั้บสิทธิประโยชน์ในระดบัสูงสุด (สํานกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558) ตวัอยา่งสิทธิประโยชน์ มีดงัต่อไปน้ี  
    (1) ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพิ่มเติมเป็นเวลา 3 ปี แต่รวมแลว้ไม่เกิน 8 ปี 
    (2) กรณีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นเวลา 8 ปีอยูแ่ลว้ (กลุ่ม A1 A2) ให้
ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี 
    (3) ใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า ในการคาํนวณภาษี เป็นเวลา 10 
ปี 
    (4) ใหห้กัค่าติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอานวยความสะดวกไดร้้อยละ25 ในการคาํนวณ
ภาษี 
    (5) ยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัร 
    (6) ยกเวน้อากรขาเขา้วตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นสําหรับส่วนท่ีผลิตเพื่อการส่งออก
เป็นระยะเวลา 5 ปี 
    (7) ใหใ้ชแ้รงงานต่างดา้วไร้ฝีมือในโครงการท่ีไดรั้บการส่งเสริมตามท่ีหน่วยงานท่ี
ช่วยในการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หรือ Borad of Investment จะกาํหนด 
   2) สิทธิประโยชน์กิจการส่งเสริมการลงทุนมีกิจการเป้าหมายในเขตพฒันาเศรษฐกิจ
พิเศษ 13 กลุ่มกิจการ ดงัน้ี 
    (1) อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 
    (2) เซรามิกส์ 
    (3) อุตสาหกรรมส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่ม และเคร่ืองหนงั 
    (4) อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองเรือน 
    (5) อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั 
    (6) การผลิตเคร่ืองมือแพทย ์
    (7) อุตสาหกรรมยานยนต ์เคร่ืองจกัร และช้ินส่วน 
    (8) อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
    (9) การผลิตพลาสติก 
    (10) การผลิตยา 
    (11) กิจการโลจิสติกส์ 
    (12) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 
    (13) กิจการเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 
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  นอกจากน้ียงัมีสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และมาตรการทางการเงินอ่ืนๆ 
เช่น  
    (1) อนุญาตใหแ้รงงานต่างดา้วเดินทางเขา้มาทาํงานแบบไป–กลบัหรือไม่เกิน 7 วนั 
    (2) มีการฝึกอบรมแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้ว 
    (3) สําหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในพื้นท่ีเขตพฒันา
เศรษฐกิจพิเศษอนุญาตให้ใชแ้รงงานต่างดา้วท่ีถูกกฎหมาย ทั้งผูช้าํนาญการและแรงงานต่างดา้วไร้
ฝีมือ (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558)  
  โดยธุรกิจหรืออุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมต่อการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ
ไทย เช่น อุตสาหกรรมท่ีใชแ้รงงานจาํนวนมาก (Labor Intensive) อุตสาหกรรมท่ีตอ้งพึ่งพาวตัถุดิบ
จากประเทศเพื่อนบา้น ธุรกิจการคา้ชายแดนท่ีตอ้งมีการตั้งคลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ส่งไป
จาํหน่ายยงัประเทศเพื่อนบา้น ธุรกิจสนบัสนุนการท่องเท่ียว รวมถึงธุรกิจบริการท่ีหลากหลายเพื่อ
รองรับการขยายตวัชุมชนในบริเวณเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นตน้ (สํานกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน, 2558: 5)  
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ภาพที ่2.8 พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 แห่ง  
แหล่งทีม่า: สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ, 2558. 



 
71 

 

 
 
ภาพที ่2.9 พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะท่ี 1 ดาํเนินการปี พ.ศ. 2557  
แหล่งทีม่า: สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ, 2558. 
 

 
 
ภาพที ่2.10 พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะท่ี 2 ดาํเนินการปี พ.ศ. 2559 
แหล่งทีม่า: สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ, 2558. 
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2.7 การพฒันาพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ จังหวดัเชียงราย 
 
ความเป็นมาในการดําเนินงานการจัดตั้ งเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวดัเชียงราย มี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
   1) สํานกังานพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และจงัหวดัเชียงราย ศึกษา
ความเหมาะสมการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดน จงัหวดัเชียงรายใน 3 พื้นท่ีคือ อาํเภอเชียงแสน 
อาํเภอแม่สาย อาํเภอเชียงของ ให้เป็นฐานการผลิตและการลงทุนท่ีสามารถเช่ือมโยงประเทศเพื่อ
บา้น โดยเฉพาะประเทศจีนตอนใตใ้นอนาคต ตามยุทธศาสตร์การพฒันาพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน
ระยะ 10 ปี (2542-2551) และการพฒันาพื้นท่ีเศรษฐกิจเชียงราย-เชียงใหม่-ลาํพนู 
   2) มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ.2545 เห็นชอบกรอบแผนปฏิบติัการ
พฒันาเมืองชายแดนหลกั 13 เมือง และดาํเนินการนาํร่องใน 3 เมือง เชียงแสน แม่สาย จงัหวดั
เชียงรายและอาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ไดด้าํเนินการจดัสรรงบประมาณพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ท่ีจาํเป็น เช่น ปรับปรุงถนน ตลาด แหล่งท่องเท่ียวระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรวมถึง
การจดัทาํผงัเมืองรวมและผงัเมืองเฉพาะเพื่อกาํหนดแนวทางการจดัระเบียบการใช้ท่ีดินและได้
ดาํเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการพฒันาเมืองเชียงแสน แม่สายเป็นโครงการนาํร่องในลกัษณะ
เขตเศรษฐกิจชายแดนแห่งแรกของไทย โดย สศช. ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัทาํกรอบแนวคิด
การจดัตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนจงัหวดัเชียงรายใหค้รอบคลุมเมืองชายแดนหลกั (แม่สาย-เชียงแสน-
เชียงของ) เน่ืองจากเห็นวา่พื้นท่ีมีความไดเ้ปรียบดา้นท่ีตั้งท่ีอยูแ่นวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต ้เช่ือมโยง
ไทย-พม่า/ลาว-จีน และมีศกัยภาพการพฒันาเป็นการคา้การลงทุน อุตสาหกรรม และการท่องเท่ียว 
ประกอบกบัมีการขนส่งตามแนวลาํนํ้ าโขงจากเชียงรุ้ง ถึงเชียงแสนอยู่แลว้ในปัจจุบนัและมีการ
ก่อสร้างถนนเช่ือมโยงแม่สาย-ท่าข้ีเหล็ก, เชียงตุง-ชายแดนจีน(R3b) และถนนสายเชียงของ-ห้วย
ทราย-หลวงนํ้าท่า-บ่อเตน็ (R3a) 
   3) จงัหวดัเชียงราย ไดจ้ดัประชุมสร้างความเขา้ใจกบัประชาชนในพื้นท่ี และประสาน
กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการศึกษาเพื่อกาํหนดรูปแบบการจดัการเขตเศรษฐกิจชายแดนและ
นโยบายสนบัสนุนในเบ้ืองตน้ เพื่อรวบรวมเป็นแผนงานการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใน
ลกัษณะแผนเบด็เสร็จเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
   4) ภาคเอกชนไดแ้สดงความสนใจในการร่วมลงทุนกบัภาครัฐ โดยสมาคมวฒันธรรม
และเศรษฐกิจไทย-จีน ได้ประสานกับสํานักงานพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อขอ
ดาํเนินการก่อตั้งบริษทัการคา้เสรี และนิคมอุตสาหกรรมปลอดภาษีให้เป็นไปตามระเบียบของ
ราชการ 
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   5) โครงสร้างสะพานขา้มแม่นํ้ าเมยแห่งท่ี 2 เป็นความร่วมมือระหวา่งรัฐบาลไทยกบั
รัฐบาลพม่า เพื่อเช่ือมโยงการคมนาคมขนส่งระหวา่งประเทศ ส่งเสริมการคา้และการท่ีองเท่ียว 
   6) เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2546 รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทกัษ)์ ไดมี้การ
ลงนามความตกลงระหว่าง ไทยกบัมณฑลยูนนาน เป็นการบนัทึกการประชุม 2 ฉบบัคือ ความ
ร่วมมือเพื่อจดัทาํแผนพฒันา และความร่วมมือทางเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างสํานักงานพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กบั Yunnan Planning and Development Commission 
(ZYPDC) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) กับเขตพฒันาอุตสาหกรรม
เทคโนโลยใีหม่ระดบัสูงนครคุณหมิง (Kunming High Tech Industrial Zone)  เพื่อสนบัสนุนการคา้
การลงทุนในเขตเศรษฐกิจชายแดนจงัหวดัเชียงราย 
   7) วนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบติัการจดัตั้ง
เขตเศรษฐกิจชายแดนจงัหวดัเชียงราย เพื่อให้เกิดการลงทุนร่วม ไทย-จีน อย่างเป็นรูปธรรมโดยมี
สาระสาํคญัดงัน้ี 
    (1) สิทธิประโยชน์ เห็นควรใชก้ฎหมายหลกัท่ีมีอยูแ่ลว้ของ 3 หน่วยงานหลกัคือ 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  กรมศุลกากร และสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (สกท.)  เพื่อกัดตงัให้มีเขตนิคมอุตสาหกรรมทัว่ไป (กฎหมาย กนอ.)  ท่ีได้รับสิทธิ
ประโยชน์ดา้นภาษีเงินได ้(กฎหมาย สก.ท)  สําหรับการบริหารจดัการเขตนิคมอุตสาหกรรมควร
ดาํเนินการในรูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-Stop-Service : OSS )  โดย
ระยะแรก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพดําเนินงานในลักษณะจัดให้
ผูอ้าํนวยการ (CEO)  โดยประสานให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมอบอาํนาจหรือจดัส่งผูแ้ทนเขา้ร่วม
ปฏิบติัการในศูนย ์(OSS)  ส่วนระยะยาวในนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยศึกษาเพื่อจดัการ
บริหารในลักษณะ พื้นท่ีเฉพาะแบบเบ็ดเสร็จ  มีความเป็นเอกภาพในการกับกําดูแล ภายใต้
บทบญัญติัของกฎหมายฉบบัเดียว 
    (2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดน โดยมี
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน และเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี เป็นรองประธาน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 15 หน่วยงาน เป็นกรรมการ เพื่อ
พิจารณากาํหนดแนวทางการจดัตั้งและบริหารจดัการเขตเศรษฐกิจชายแดนจงัหวดัเชียงราย ให้
สนบัสนุนภาคเอกชนลงทุนดา้นการผลิต การคา้ และการท่องเท่ียวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเป็น
รูปธรรม 
    (3) อนุมติัจดัสรรงบกลางปี 2556 จาํนวน 7,002 ล้านบาท ให้การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยดาํเนินโครงการจาํเป็นเร่งด่วน 2 โครงการคือ โครงการศึกษาความ
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เหมาะสมการจดัตั้งนิคม/เขตประกอบการอุตสาหกรรมและสถานีขนถ่ายสินคา้เชียงแสนและโดรง
การเตรียมการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภายใต้การดาํเนินงานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 
   8) วนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2547 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนงาน/โครงการและแนว
ทางการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนจงัหวดัเชียงราย ดงัน้ี 
    (1) เห็นชอบแนวทางการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดน จงัหวดัเชียงราย และให้หา
ขอ้สรุปพื้นท่ีจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมภายใน 1 เดือน 
    (2) เห็นชอบการใชง้บประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาํปีงบประมาณ 2547 จาํนวน 
452.5 ลา้นบาท เพื่อดาํเนินโครงการเร่งด่วนสนบัสนุนการพฒันาเขตเศรษฐกิจชายแดนเชียงราย 
รวม 5 โครงการ ไดแ้ก่  
    - โครงการต่อเน่ืองสะพานขา้มแม่นํ้าสายแห่งท่ี 2 
    - โครงการจดัลานจอดรถหลงัท่าเทียบเรือเชียงแสน 
    - โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มระดบัพื้นท่ี ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจชายแดน
จงัหวดัเชียงราย โดยสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
    - โครงการศึกษากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดาํเนินการจดัตั้งเขต
เศรษฐกิจชายแดนจงัหวดัเชียงราย โดย มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
    - โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม โครงสร้างถนนแนวใหม่ แยกทางหลวงหมายเลข 1 เชียงราย-อาํเภอเชียงแสน ระยะทาง 
40 กิโลเมตร โดยกรมทางหลวง 
    (3) เห็นชอบโครงการเพื่อขอรับจดัสรรงบประมาณ ประจาํปี 2548 จาํนวน 1 
โครงการ วงเงิน 380 ลา้นบาท คือโครงการต่อเน่ืองสะพานขา้มแม่นํ้ าสายแห่งท่ี 2 ระยะ 2 เพื่อ
ก่อสร้างด่านศุลกากรถาวร โดยกรมศุลกากร 
    (4) มอบหมายให้สํานักงานพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็น
เจา้ภาพจดัประชุมหารือแนวทางการจดัตั้ง One - Stop Services บริเวณชายแดนเพื่อให้ไดข้อ้ยุติการ
กาํหนดแนวทางดาํเนินการขอ้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  
  จังหวดัเชียงรายได้รับการประกาศให้เป็นเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 2 โดย
คณะกรรมการนโยบายพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2558 ประกอบดว้ย 21 
ตาํบล ใน 3 อาํเภอ ของจงัหวดัเชียงราย ไดแ้ก่ อาํเภอเชียงของ อาํเภอเชียงแสน และอาํเภอแม่สาย  
   1) ศกัยภาพและโอกาสของจงัหวดัเชียงราย  
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    มีตาํแหน่งท่ีตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต ้(North-South Economic 
Corridor) ซ่ึงสามารถไปทางเหนือเช่ือมโยงกบัประเทศจีนตอนใต ้(มณฑลยูนนาน) ไดท้ั้งทางบก
และทางนํ้ า โดยทางบกอาศยั 2 เส้นทาง ไดแ้ก่ ถนน R3A (ผา่นด่านเชียงของ และ สปป.ลาว) และ 
R3B (ผ่านด่านแม่สาย และเมียนมา) สําหรับทางนํ้ าสามารถขนส่งโดยอาศยัแม่นํ้ าโขงโดยผ่าน
ท่าเรือเชียงแสน มีระบบการคา้ชายแดน ( Border Trade ) ผา่นด่านถาวร 4 ด่าน ใน 3 อาํเภอ และจุด
ผอ่นปรน 10 แห่ง การคา้ขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ( 6 เท่า ในรอบ 10 ปี) และปริมาณการคา้ (พ.ศ. 
2554) มูลค่า 29,771.51 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 41.25 % (สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัเชียงราย, 2557) 
    สามารถเช่ือมโยงลงมาทางใตสู่้ท่าเรือแหลมฉบงัเพื่อส่งออกทางทะเลไปยงัภูมิภาค
อ่ืนของโลก ดงันั้นเชียงรายจึงมีศกัยภาพในการให้บริการดา้นโลจิสติกส์แก่จีนตอนใตแ้ละพื้นท่ี
ตอนบนของเมียนมาและ สปป.ลาว เพื่อขนส่งสินคา้ออกทางทะเลท่ีแหลมฉบงั มีศกัยภาพดา้นการ
ท่องเท่ียวเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวในเชียงรายกบัแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีตอนบนของเมียนมาและ 
สปป.ลาว และจีนตอนใต ้นอกจากนั้นอุตสาหกรรมในพื้นท่ี เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและ
อาหาร เคร่ืองเรือนแปรรูปไม ้มีโอกาสพฒันาขยายห่วงโซ่มูลค่าการผลิต จงัหวดัเชียงรายจึงไดรั้บ
การพฒันาภายใตแ้นวคิด “ฐานการท่องเท่ียว แหล่งผลิตอาหาร สินคา้เกษตร ศูนยก์ลางการขนส่ง
สินคา้ระหว่างประเทศ การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ” (สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน, 2558)  
   2) กิจกรรมท่ีมีศกัยภาพ 
    - อาํเภอแม่สาย พฒันาด่านชายแดนรองรับการคา้ การท่องเท่ียว เตรียมพื้นท่ีจดัตั้ง
โรงแรม ศูนยก์ารประชุม ร้านคา้ปลอดภาษี ศูนยข์นส่งมวลชน และศูนยข์อ้มูลการท่องเท่ียว  
    - อาํเภอเชียงแสนเขตการคา้เสรี เขตปลอดภาษีอากร เป็นศูนยก์ลางการขนส่ง
สินคา้ระหว่างประเทศมีการเตรียมพื้นท่ีจดัตั้ง ท่าเรือ ศูนยเ์ปล่ียนถ่ายและคลงัสินคา้ พาณิชยกรรม
สาํนกังานและศุลกากร  
    - การคา้ การท่องเท่ียว ศูนยข์นส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบและเตรียมพื้นท่ีศูนยโ์ลจิ
สติกส์ พาณิชยกรรม และสาํนกังานการคา้และศุลกากร 
 



 
76 

 

 
 
ภาพที ่2.11 พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 อาํเภอในจงัหวดัเชียงราย 
แหล่งทีม่า: สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2558: 18. 
 

  การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย สามารถสรุปได้ว่าอาํเภอ
เชียงแสนเป็นหน่ึงในพื้นท่ีเป้าหมายของการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะท่ี 2 ร่วมกบัอาํเภอแม่
สายและอาํเภอเชียงของในจงัหวดัเชียงราย มีการศึกษาถึง เกณฑ์และปัจจยัในการเลือกท่ีตั้งพื้นท่ี
พฒันากิจกรรมหลัก (Core Business) ของอาํเภอเชียงแสนจากการพิจารณาพื้นท่ีโครงการท่ี
เหมาะสมในเบ้ืองตน้โดยท่ีปรึกษาท่ีทางจงัหวดัเชียงรายประสานร่วมในวางแผนการพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึงไดด้าํเนินการประมวลผลโดยการกาํหนดค่าความสําคญั (Weight) สําหรับแต่ละ
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ปัจจยั พร้อมทั้งเกณฑ์การพิจารณาค่าคะแนน (Score) ของแต่ละปัจจยั มีการกาํหนด ปัจจยัขอ้จาํกดั
ท่ีสาํคญัในการเลือกพื้นท่ีดงัต่อไปน้ี 
   1) พื้นท่ีอ่อนไหว (Sensitive Area) เป็นพื้นท่ีท่ีไม่สามารถนาํมาใชใ้นการพิจารณา
คดัเลือกให้เป็นพื้นท่ีพฒันากิจกรรมหลกั (Core Business) ได ้จึงถูกกาํหนดให้เป็นปัจจยัขอ้จาํกดัท่ี
สําคญัซ่ึงตอ้งกนัออกจากพื้นท่ีความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงค่าคะแนนความเหมาะสมท่ีได้
จากการคาํนวณ พื้นท่ีดงักล่าวประกอบดว้ย 
   2) พื้นท่ีป่าอนุรักษ ์ประกอบดว้ย เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า เขตห้ามล่าสัตวป่์า อุทยาน
แห่งชาติ และป่าอนุรักษ ์(ป่า C) ตามการกาํหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดินป่าสงวนแห่งชาติ  
   3) พื้นท่ีตน้นํ้าลาํธาร ประกอบดว้ย พื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มนํ้า ชั้นท่ี 1 ทุกชนิด (พื้นท่ีลุ่ม
นํ้าชั้น 1A และ 1B) และพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มนํ้า ชั้นท่ี 2  
   4) พื้นท่ีท่ีมีความลาดชนั มากกวา่ ร้อยละ 35 (Slope Complex) 
   5) พื้นท่ีแหล่งนํ้า 
   6) เขตพื้นท่ีหวงหา้มทางทหาร 
  ศึกษาโดยประมวลผลคดักรองพื้นท่ี (Sieve Analysis) ดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) โดยในจงัหวดัเชียงราย เม่ือทีมงานบริษทัท่ีปรึกษาพิจารณาในรายละเอียดของพื้นท่ีความ
เหมาะสมในเขตอาํเภอเชียงแสน พบวา่ พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมมากคิดเป็นพื้นท่ีประมาณ 67,087 
ไร่อยู่ในบริเวณตาํบลศรีดอนมูล ตาํบลป่าสัก และตาํบลเวียง ส่วนพื้นท่ีเหมาะสมปานกลาง
ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 86,0875 ไร่ ในเขตตาํบลบ้านแซว ตาํบลโยนก และตาํบลศรีดอนมูล 
ตามลาํดบั พื้นท่ีเหมาะสมนอ้ยครอบคลุม 23,007 ไร่ ในเขตตาํบลโยนก ตาํบลบา้นแซว และตาํบล
แม่เงิน และพื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสมในการพฒันาครอบคลุมพื้นท่ีส่วนใหญ่ของอาํเภอประมาณ 108,599 
ไร่ ในตาํบลแม่เงิน ตาํบลบ้านแซว และตาํบลเวียง เป็นต้น จากผลการวิเคราะห์เชิงพื้นท่ีจึงได้
คดัเลือกพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมมากในการพฒันาเป็นพื้นท่ีกิจกรรมหลกั (Core Business) โดย
คดัเลือกพื้นท่ีชุมชนตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1129 ในเขตตาํบลบา้นแซว เป็นพื้นท่ี
กิจกรรมหลกั (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557)  
   1) แนวทางในการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสน  
    การกาํหนดแนวทางการพฒันาพื้นท่ีของอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายไดมี้การ
พิจารณาจากขอ้มูลทั้งดา้นศกัยภาพและขอ้จาํกดัในดา้นต่างๆ โดยเมืองเชียงแสนมีศกัยภาพเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษท่ีมีความพร้อมในดา้นการคมนาคมขนส่งทั้งทางถนนและทางนํ้ า จึงมีปริมาณการคา้
ระหว่างประเทศเป็นจาํนวนมาก เหมาะแก่การพฒันาเป็นเขตการคา้เสรี (Free Trade Zone) หรือ 
เขตปลอดภาษีอากร (Duty Free Zone)เพื่อเป็นศูนยก์ลางการคา้และการขนส่งสินคา้ระหว่าง
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ประเทศ จากแนวทางการพฒันาพื้นท่ีใหเ้ป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ การวางผงัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินใน
บริเวณดังกล่าวจึงตอ้งมีการกาํหนดพื้นท่ีสําคญัเพื่อรองรับกบักิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต ประกอบดว้ย 
    (1) สาํนกังานเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
    (2) ท่าเรือขนส่งสินคา้ 
    (3) สาํนกังานศุลกากร  
    (4) คลงัสินคา้ทณัฑบ์นเพื่ออาํนวยความสะดวกใหก้บัสินคา้ผา่นแดน 
    (5) พื้นท่ี Free Port  
    (6) ศูนยข์นส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบเพื่อเช่ือมโยงการขนส่งทางถนนและทางนํ้ า
เขา้ดว้ยกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
    (7) ยา่นการคา้ส่งระหวา่งประเทศ 
    (8) สาํนกังานและคลงัสินคา้ 
   2) การกาํหนดโครงการพฒันา  
    การจดัตั้งพื้นท่ีกิจกรรมหลกั (Core Business) ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษอาํเภอ
เชียงแสนโดยขยายพื้นท่ีจากด่านการค้าชายแดนท่ีมีอยู่เดิมเพื่อรองรับความต้องการในการค้า
ระหวา่งประเทศ และคลงัสินคา้ทณัฑ์บน ประเภทสินคา้อุปโภคบริโภคและผลไม ้ท่ีซ้ือผา่นมาจาก
ประเทศจีนและการเพิ่มเติมพื้นท่ีศูนย์การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ จึงได้กาํหนดผงัแนวคิด 
เช่ือมโยงท่าเรือกับถนนด้านเหน้าโครงการได้โดยตรง ด้านเหนือเป็นพื้นท่ีสําหรับการขนส่ง
ต่อเน่ืองหลายรูปแบบและคลงัสินคา้ทณัฑ์บน ท่ีสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยถนนริมโขง ดา้นใตเ้ป็นพื้นท่ี
สําหรับการคา้ สํานักงานศุลกากรและส่วนกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ พื้นท่ีทั้งหมดรวมเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษเชียงแสน และพื้นท่ีฝ่ังตรงขา้มถนนซ่ึงเป็นพื้นท่ีของรัฐเพื่อรองรับการขยายตวัของ
กิจกรรมสนบัสนุนท่ีไม่จาํเป็นตอ้งอยูใ่นเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อไปในอนาคต 
    พื้นท่ีจดัตั้งพื้นท่ีกิจกรรมหลกั (Core Business) ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียง
แสนในปัจจุบนัเป็นการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทเกษตรกรรมพืชไร่ และพื้นท่ีลุ่ม ไม่มีส่ิงปลูก
สร้างใดๆ โดยพื้นท่ีจดัตั้งกิจกรรมหลกั (Core Business) ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงแสน ใน
ปัจจุบนัมีพื้นท่ี   ทิศตะวนัตกอยู่ติดกบัทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1129 โดยอยู่ห่างกบัสถานท่ี
สาํคญั เช่น ห่างจากอาํเภอเมืองเชียงราย 72 กิโลเมตร ห่างจากเมืองเชียงแสน 12 กิโลเมตร ห่างจาก
สนามบินเชียงราย 68 กิโลเมตร ห่างจากท่าเรือเชียงแสนแห่งท่ี 1 ประมาณ 11 กิโลเมตร และ
กาํหนดให้การจดัตั้งพื้นท่ีกิจกรรมหลกั (Core Business) ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงแสน เห็น
ควรตั้งอยูบ่ริเวณท่าเรือเชียงแสนแห่งท่ี 2 ติดแม่นํ้ าโขง อยูติ่ดทางหลวงหมายเลข 1129 มีโครงการ
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รถไฟขยายเส้นทางเชียงรายเชียงแสนวิ่งถึง โดยเป็นโครงการท่ีทาํเป็นศูนย์เปล่ียนถ่ายสินค้า 
(สํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557) มีการกาํหนดประเภทการใช้
ประโยชน์ของท่ีดินในการพฒันาพื้นท่ีเป้าหมายเป็น 6 เขตหลกั ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
    (1) ท่าเรือมีพื้นท่ีรวม 272 ไร่ คิดเป็นพื้นท่ีร้อยละ 38 ของพื้นท่ีทั้งหมด  
    (2) ศูนยเ์ปล่ียนถ่ายและคลงัสินคา้ มีพื้นท่ีรวม 346 ไร่ คิดเป็นพื้นท่ีร้อยละ 49 ของ
พื้นท่ีทั้งหมดรองรับแรงงาน 12 คน/ไร่ หรือประมาณ 4,000 คน 
    (3) เขตพาณิชยกรรมและท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นมาก มี พื้ น ท่ี รวม  13 ไ ร่  คิ ด เ ป็ น
พื้นท่ีร้อยละ 2 ของพื้นท่ีทั้งหมดรองรับแรงงาน 41 - 60 คน/ไร่หรือประมาณ 500 – 800 คน 
    (4) สํานักงานและศุลกากร มีพื้นท่ีรวม 45 ไร่ คิดเป็นพื้นท่ีร้อยละ 6 ของพื้นท่ี
ทั้งหมด 
    (5) สาธารณูปการ มีพื้นท่ีรวม 10 ไร่ คิดเป็นพื้นท่ีร้อยละ 1 ของพื้นท่ีทั้งหมด 
    (6) พื้นท่ีสีเขียว (Green Area) หรือพื้นท่ีกนัชน (Buffer Zone) เป็นพื้นท่ีฉนวนเพื่อ
ลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดข้ึน และสามารถใชป้ระโยชน์เป็นสวนสาธารณะหรือแหล่ง
นันทนาการ โดยประมาณการ พื้นท่ีสีเขียว มีพื้นท่ีรวม 26 ไร่ คิดเป็นพื้นท่ีร้อยละ 4 ของพื้นท่ี
ทั้งหมด (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557) 
 

 
 
ภาพที ่2.12 การออกแบบผงัพื้นท่ีกิจกรรมหลกั (Core Business) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงแสน 
แหล่งทีม่า: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557. 
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2.8 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

  การศึกษาเร่ือง การประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์การพฒันา
เขตเศรษฐกิจพิเศษอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ผูศึ้กษาไดค้น้ควา้ผลงานศึกษาวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้ง
และใกลเ้คียงกบัการศึกษาเพื่อมาสนบัสนุนและเป็นแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี  
  นุศรา ตณัลาพุฒ (2548) ทาํการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพเร่ือง ศกัยภาพในการจดัการเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนของจงัหวดัเชียงราย เพื่อให้ทราบถึงศกัยภาพและแผนการประสานความ
ร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ทอ้งถ่ินและเอกชนท่ีจะรองรับโครงการเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
เพื่อให้การดาํเนินโครงการสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนทราบถึงปัจจยัท่ีจะทาํให้
ศกัยภาพของโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ เกิดข้ึนอยา่งเต็มรูปแบบและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยทาํ
การรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง โดยเนน้เฉพาะกลุ่มตวัอย่างท่ีมี
ความรู้ ประสบการณ์ และมีส่วนเก่ียวขอ้งในแต่ละสาขาอาชีพ อนัประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีภาครัฐทั้ง
ส่วนกลาง และส่วนท้องถ่ิน ท่ีมีภารกิจเก่ียวขอ้งในการจดัตั้ งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน กลุ่ม
เอกชน ผูน้าํชุมชนและผูป้ระกอบการคา้ชายแดน ผลการศึกษาพบว่า ศกัยภาพในการจดัการเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน จะเกิดข้ึนไดต่้างตอ้งมีการพึ่งพาอาศยักนั ทั้งทางดา้นการคา้ การลงทุน การ
คมนาคมขนส่ง การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนวตัถุดิบ จึงตอ้งอาศยัการคา้ระหว่างเพื่อน
บา้น เป็นจุดเช่ือมโยงในส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจ และภายในประเทศรัฐบาลยงัตอ้งอาศยัความร่วมมือจาก
ทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรทอ้งถ่ิน ให้เกิดการประสานความร่วมมือการทาํงานให้
สอดคลอ้งกนั ตลอดจนมีเป้าหมายพฒันาคุณภาพการศึกษา พฒันาคน เร่งเสริมงบประมาณพฒันา
ทอ้งถ่ินให้เพิ่มข้ึนส่งเสริมการคา้การลงทุนให้มีโอกาสแข่งขนักบัประเทศเพื่อนบา้นได ้นอกจากน้ี
ควรดูแลเร่ืองส่ิงแวดล้อมควบคู่กันไป กับเร่ืองการท่องเท่ียวเพื่อพฒันาให้เป็นจุดแข็งให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อไป ซ่ึงรัฐบาลควรเร่งเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัประชาชนในพื้นท่ี ท่ี
คาดวา่จะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นแนวทาง และเตรียมความพร้อมในการรองรับกบัวิถีชีวิตท่ี
จะเปล่ียนแปลง จากความเป็นอยู่อย่างพอเพียงเป็นแนวเศรษฐกิจท่ีทนัสมยัไร้พรมแดน อนัเป็น
ความพร้อมในการบริหารจดัการไดง่้ายยิง่ข้ึน 
  วีระศกัด์ิ ญาวีระ (2548) ศึกษาเร่ืองผลกระทบของนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีต่อ
อาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย เพื่อศึกษาผลกระทบรวมถึงแนวทางและขอ้เสนอแนะต่ออาํเภอแม่
สาย จงัหวดัตาก โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างในพื้นท่ี ผล
การศึกษาพบวา่ นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษมีผลกระทบต่อการคา้นระดบันอ้ย โดยอาจทาํให้อาํเภอ
แม่สายกลายเป็นศูนยก์ลางการคา้ของชายแดน เป็นประตูการคา้และการลงทุน และศูนยก์ลางการ
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ขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศเพื่อนบา้น แต่การพฒันาดงักล่าวจะมีผลกระทบต่อการลงทุน การเมือง 
และดา้นสังคม วฒันธรรม ค่อนขา้งมาก ส่วนการท่องเท่ียวมีผลกระทบนอ้ยเน่ืองจาก นกัท่องเท่ียว
อาจไม่ไดรั้บการแนวความสะดวกเท่าท่ีควร เน่ืองการมีการทบัซ้อนกนัของพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
กบัแหล่งท่องเท่ียว และมีขอ้เสนอแนะวา่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรระมดัระวงัและดูแลป้องกนัการ
เกิดปัญหาเร่ืองของแรงงานข้ามชาติให้มาก และเน้นการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารให้ประชาชน
รับทราบอยา่งทัว่ถึง 
  วนิดา กิจตะวงศ์ (2549) ศึกษาเร่ืองการประเมินตน้ทุนดา้นสุขภาพท่ีเกิดจากมลพิษทาง
อากาศของโครงการก่อสร้างถนนเช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (เชียงราย – เชียงแสน) เพื่อ
เพื่อศึกษา แยกแยะมลพิษทางอากาศในพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการสร้างถนนแนวใหม่แยกทาง
หลวงหมายเลข 1 (เชียงราย – เชียงแสน) และประเมินตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ดา้นสุขภาพของ
โครงการก่อสร้างถนนเช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ (เชียงราย – เชียงแสน) โดยใชแ้นวคิดตามหลกั
ทุนมนุษย ์(Human Capital Approach) โดยวดัมูลค่าดา้นสุขภาพตามหลกัตน้ทุนของการเจ็บป่วย 
(cost of illness) และใชจ้าํนวนผูป่้วยโรคระบบทางเดินหายใจเป็นตวัแทนการเปล่ียนแปลงภาวะ
สุขภาพอนัเน่ืองมาจากสารมลพิษทางอากาศ ผลการศึกษา พบวา่ การมีถนนเช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (เชียงราย – เชียงแสน) จะช่วยลดปริมาณปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เฉล่ียทั้ง 3 ฤดู 
ลดลงประมาณร้อยละ 7.9, 13.4 และ 31.8 ในปีพ.ศ. 2554 , 2563 และ 2573 ตามลาํดบั และมี
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนเฉล่ียทั้ง 3 ฤดู ลดลงประมาณร้อยละ 9.7, 9.5 และ 33.5 ในปีพ.ศ. 
2554, 2563 และ 2573 ตามลาํดบั และปริมาณสารมลพิษท่ีเกิดข้ึนบนถนนสายเดิมในกรณีท่ีมี
โครงการนั้นมากกวา่ปริมาณสารมลพิษจะเกิดข้ึนบนถนนของโครงการประมาณ 1.3 – 1.9 เท่า การ
มีถนนถนนเช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ (เชียงราย – เชียงแสน) ทาํให้มีจาํนวนผูป่้วยโรคระบบ
ทางเดินหายใจลดลงประมาณร้อยละ 2.01 , 4.53 และ 3.24ในปีพ.ศ. 2554 , 2563 และ 2573 
ตามลาํดบั และการมีถนนเช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ(เชียงราย – เชียงแสน) จะมีผูป่้วยโรคระบบ
ทางเดินหายใจน้อยกวา่ถนนสายเดิมแมจ้ะมีโครงการแลว้ประมาณ 3.18, 2.77 และ 2.76 เท่า ในปี
พ.ศ. 2554, 2563 และ 2573 ตามลาํดบั และช่วยลดตน้ทุนดา้นสุขภาพของถนนสายเดิมลงอีกดว้ย  
  นภดล จินดาธรรม (2549) ศึกษาเร่ือง ผลกระทบของนิคมอุตสาหกรรมไทย – จีน 
กรณีศึกษาบทสํารวจจากทศันคติของประชาชนอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย พบวา่ ประชาชน
ในอาํเภอเชียงแสนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการนิคมอุตสาหกรรมไทย – จีน อยูใ่นระดบั
ปานกลาง ตลอดจนมีทศันคติท่ีเห็นดว้ยค่อนขา้งมากต่อโครงการดงักล่าว และประชาชนท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งมีส่วนร่วมในโครงการนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีนอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงจากการวิจยัใน
คร้ังน้ีทาํให้ทราบว่า การพฒันาพื้นท่ีควรมีการช้ีแจง ประชาสัมพนัธ์ และประกาศ ให้ประชาชน
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ทราบโดยทั่วกันอย่างเป็นทางการเก่ียวกับโครงการจัดตั้ งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวดั
เชียงรายให้ประชาชนในพื้นท่ีไดท้ราบวา่เป็นโครงการนาํร่องเป็นแห่งแรกของประเทศ รณรงคใ์ห้
คนในท้องท่ีอนุรักษ์ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อมในบริเวณโครงการนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน 
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการช้ีแจงถึงผลได้-ผลเสียของชุมชนในการจัดตั้ งนิคม
อุตสาหกรรมไทย-จีน ในการพฒันาพื้นท่ีชายแดนให้มีความเจริญเติบโตอย่างมีทิศทางแล้ว ตอ้ง
เพ่งเล็งไปท่ีศกัยภาพในพื้นท่ีซ่ึงแบ่งออกเป็น พื้นท่ีดา้นเกษตรกรรม พื้นท่ีดา้นพาณิชยก์รรม และ
พื้นท่ีดา้นอุตสาหกรรม ซ่ึงพื้นท่ีของตาํบลศรีดอนมูล อาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายนั้นส่วนใหญ่ 
เก่ียวขอ้งกบัดา้นเกษตรกรรม ประชาชนในพื้นท่ียงัเคยชินกบัวถีิชีวติแบบพึ่งพากนัในชุมชน การมี 
นิคมอุตสาหกรรมเกิดข้ึน จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งมาก 
  ญาดา ประภาพนัธ์และคณะ (2550) ศึกษาเร่ืองยุทธศาสตร์ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 
การเมือง การบริหาร สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มผา่นกระบวนการพฒันาการคา้ชายแดนและ
การท่องเท่ียวอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย สามารถสรุปประเด็นได้ดังน้ี ผลการวิจัยด้าน
เศรษฐกิจ อาํเภอเชียงแสนมีศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวสูง แต่ยงัมีการเช่ือมโยงเศรษฐกิจชุมชนกบั
การค้าชายแดนไม่มากนัก เม่ือมีการส่งเสริมการท่องเท่ียวไม่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อ
ประชาชนมากนกั เน่ืองจากการคา้ภายในชุมชนเร่ิมซบเซาดว้ยสภาพเศรษฐกิจ ผลการวิจยัดา้นการ
บริหาร ผูน้าํชุมชนและเจา้หนา้ท่ีภาครัฐมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวชายแดนในระดบัดี แต่ยงั
ไม่เข้าใจระบบการบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนมากนัก ส่วนใหญ่ยงัไม่เคยกําหนด
นโยบายและแผนงานดว้ยตวัเอง ผลการวิจยัดา้นทรัพยากรมนุษย ์ผูบ้ริหารและผูน้าํชุมชนตระหนกั
ถึงผลกระทบต่อการเปล่ียนทางเศรษฐกิจสังคมท่ีมีผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนค่อนขา้งมาก 
และคาดว่าในอนาคตต้องมีการเปล่ียนแปลงอาชีพเก่ียวกับการค้าและการท่องเท่ียวชายแดน 
ผลการวิจยัดา้นการพฒันาการท่องเท่ียว อาํเภอเชียงแสนมีศกัยภาพและจุดเด่นหลายประการ โดย
ประชาชนรู้จักการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมแต่ยงัไม่เข้าใจการจัดการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย ์
ผลการวิจยัดา้นการจดัการขยะเพื่อรองรับการท่องเท่ียว เขตการปกครองในอาํเภอเชียงแสนมีแค่
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีงและเทศบาลตาํบลเวียงท่ีมีการจดัการขยะอยา่งเป็นระบบ ส่วนตาํบล
อ่ืนๆ ยงัไม่มีระบบการจดัการขยะของส่วนกลาง เป็นการจดัการขยะในครัวเรือน เช่น ทาํปุ๋ย เผาทิ้ง 
และจาํหน่ายซ่ึงประชาชนสามารถดาํเนินการไดด้ว้ยตนเอง แต่ในส่วนของขยะส่วนกลางหรือขยะ
จากนกัท่องเท่ียวยงัไม่มีการดาํเนินการอยา่งเป็นระบบ 
  อทิตยา ดวงอาํไพ (2555) ศึกษาเร่ืองขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายต่อการจดัการแรงงานขา้ม
ชาติในเขตเศรษฐกิจพิเศษอาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและการจดัการแรงงาน
ขา้มชาติ ชาวพม่าในอาํเภอแม่สอด และศึกษาแนวคิดในการจดัการเชิงนโยบายของแรงงานขา้มชาติ
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ชาวพม่าในอาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก พบวา่ ปัจจยัท่ีทาํให้อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตากประสบปัญหา
แรงงานขา้มชาติชาวพม่าจาํนวนมาก เน่ืองจาก ท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ท่ีเป็นพื้นท่ีชายแดน มีจุดผ่าน
แดนอย่างไม่เป็นทางการอยู่จาํนวนมาก ประชาชนชาวพม่าจึงสามารถขา้มไปมาไดส้ะดวก อีกทั้ง
ปัจจยัทางการเมืองของประเทศเมียนมาร์ท่ีเกิดความไม่สงบในประเทศมาเป็นเวลานาน รวมทั้ง
ปัจจยัทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากอาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก เป็นพื้นท่ีท่ีมีระบบเศรษฐกิจค่อนขา้งดี มี
โรงงานอุตสาหกรรมและแหล่งสําหรับประกอบอาชีพค่อนข้างเยอะจึงเป็นพื้นท่ีเป้าหมายของ
แรงงานขา้มชาติ ซ่ึงประเทศไทยยงัไม่มีนโยบายโดยตรงในการบริหารจดัการกบัแรงงานขา้มชาติ 
ส่วนใหญ่เป็นเพียงการเอาผดิกบัคนท่ีเขา้เมืองแบบผิดกฎหมายเท่านั้น 
  ชิติพทัย์ วงัยาว (2551) ศึกษาเร่ือง ผลกระทบจากการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์เขต
เศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเขา้ใจต่อผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิด
ข้ึนกบัประชาชนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตลอดจนหาแนวทางป้องกนัแกไ้ขในพื้นท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย พบว่า ประชาชนในพื้นท่ีมีความรู้ความเขา้ใจต่อการพฒันาพื้นท่ี
จงัหวดัเชียงราย อยูใ่นระดบัมาก ผลกระทบท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อประชาชนในพื้นท่ีในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยแยกเป็นรายประเด็นผลกระทบท่ีจะส่งผลรุนแรง ได้แก่  ด้านสุขภาพ 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การค้าชายแดน วฒันธรรม สังคม และเศรษฐกิจ (เรียงตามลาํดับ
ผลกระทบจากมากไปนอ้ย) โดยผูบ้ริหารในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและประชาชนมีความเห็น
ดว้ยต่อการพฒันาอยูใ่นระดบัมาก 
  ศรินทิพย ์ประเศรษฐานนท ์(2552) ศึกษาเร่ือง ปัญหากฎหมายในการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ พบว่า ปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวกับการจัดตั้ งเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีข้อเท็จจริงเก่ียวข้องกับ
ประเด็นต่างๆ ดงัน้ี ปัญหาสิทธิประโยชน์ของการลงทุน ปัญหาการกาํกบัดูแล ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
และผงัเมือง และปัญหารูปแบบการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีขอ้เสนอแนะ คือ สิทธิประโยชน์
สําหรับนกัลงทุนควรจะไดค้ร้ังละ 30 ปีต่อการเช่า 1 คร้ัง และค่าเช่าท่ีดินในเขตพื้นท่ีเป้าหมายควร
จะถูกกวา่นอกพื้นท่ีเป้าหมายและห้ามไม่ให้นกัลงทุนประกอบอาชีพท่ีสงวนไวส้ําหรับคนไทย ใน
การกาํกบัดูแลเขตเศรษฐกิจพิเศษควรได้รับนโยบายจากรัฐบาลส่วนกลางเพื่อให้สอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ควรจัดให้มีการคานอํานาจซ่ึงกันและกันทุกฝ่ายระหว่างคณะ
กรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ องค์กรปกครองทอ้งถ่ินและประชาชนในพื้นท่ีและไม่ควร
ยกเลิกกฎหมายนิคมอุตสาหกรรมแต่ควรจดัหารพื้นท่ีสาํหรับการดาํเนินการอยา่งเหมาะสม 
  เสกสรร เช้ือเมืองพาน (2556) ศึกษาเร่ือง ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาํบลเวียงเชียงแสน อาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย พบวา่ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการมูลฝอยของเทศบาลตาํบลเวียงเชียงแสน อยู่ในระดบัมาก 



 
84 

 

ประชาชนมีการคดัแยกขยะและใชป้ระโยชน์จากขยะมูลฝอย มีการนาํมูลฝอยมาใชซ้ํ้ า และเลือกซ้ือ
สินคา้และผลิตภณัฑ์ท่ีออกแบบมาเพื่อให้ใช้ประโยชน์ไดม้ากกว่า 1 คร้ัง โดยมีการบาํรุงรักษา
อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างต่อเน่ือง มีการจดัทาํเวทีประชาคมหมู่บา้นเพื่อ
ร่วมกนัหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและยงัมีการทาํโครงการส่งเสริมและแลกเปล่ียนองค์ความรู้
เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยกบัหน่วยงานต่างๆ อยูเ่สมอ  
  Litwack and Yingyi (1997) ทาํการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพเร่ือง การพฒันาท่ีสมดุลหรือไม่
สมดุล: กบัเขตเศรษฐกิจพิเศษปัจจยัเร่งท่ีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลง ผลการศึกษาพบวา่ ผูศึ้กษาได้
ทาํการพฒันาทฤษฎีสาํหรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจภายใตก้ารพฒันาเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 
ส่ิงท่ีเป็นปัญหาต่อการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ มี 2 ประเด็นท่ีสําคญั ไดแ้ก่: (1) แรงกดดนัทาง
การเมืองท่ีจะตอบสนองความตอ้งการ (2) การขาดสถาบนั เพื่อจดัการการเวนคืนของภาครัฐ ดงันั้น
ควรมีการส่งเสริมความเขม้แข็งของทรัพยากรในบางพื้นท่ี เพื่อรักษาสมดุลของทรัพยากรเม่ือมีการ
พฒันา ในขณะท่ีผลกระทบท่ีสาํคญัหลายประการอาจถูกสร้างข้ึนจากประสบการณ์ของประเทศจีน
ท่ีมีเขตเศรษฐกิจพิเศษและมีการเปิดพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล ทาํใหถู้กตีความในแง่น้ี และบางปัญหาในการ
พฒันาเศรษฐกิจของรัสเซียจะสามารถเป็นตวัอยา่งของกรณีน้ีได ้ 
  Dweiri and Badranb (2002) ทาํการศึกษาวจิยัเร่ือง ทางออกในอนาคตท่ีใกลเ้ขา้มาสําหรับ
ความตอ้งการนํ้ าจากการพฒันา Aqaba Special Economic Zone (ASEZ) ผลการศึกษาพบว่า 
ประเทศจอร์แดนเคยมีทางออกทะเลจาํนวนมาก  จึงเป็นท่ีสนใจในการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ระบบการปกครองท่ีเป็นนวตักรรมใหม่จึงจะถูกจัดตั้ งข้ึนโดยได้รับการประกาศให้เป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ มีอาํนาจในการปกครองพื้นท่ี โดยมีวตัถุประสงค์หลกัของผูมี้อาํนาจใหม่ท่ีมีการ
พฒันาใน Aqaba เพื่อการพาณิชย ์การท่องเท่ียวและศูนยบ์่มเพาะเทคโนโลยี โดยปัจจยัท่ีแข็งแกร่ง
ในการวางแผนการขาดแคลนนํ้าจืดในพื้นท่ี จึงทาํการศึกษาเพื่อดูความเป็นไปไดใ้นการจดัให้มีการ
กลัน่นํ้ าทะเล อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มของประเทศ ระบุวา่ ประเด็นสําคญัท่ีจะตอ้ง
พิจารณาในการผอ่นคลายมาตรการเม่ือมีการออกแบบโรงกลัน่นํ้ าทะเลเพื่อท่ีจะบรรเทาผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่พึงประสงค์ต่อระบบนิเวศ บทความน้ีกล่าวถึงการคาดการณ์ว่าจะตอบสนอง
ความตอ้งการนํ้ าในอนาคต มาตรฐานนํ้ าท่ียอมรับ ASEZA สําหรับการใช้นํ้ าท่ีแตกต่างกนัและ
ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มของโรงกลัน่นํ้าทะเลและมาตรการบรรเทาผลกระทบของตน 
  Tang, Zhu, and Xu. (2007) ทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง การบูรณาการสภาพแวดลอ้มเขา้สู่การ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ กรณีศึกษา กรอบกฎหมายและการปฏิบติังาน 
พบว่า ประเทศจีนมีความมุ่งมั่นท่ีจะสร้างสังคมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยกาํหนดให้เป็น
เป้าหมายหน่ึงของการพฒันาประเทศ เจา้หน้าท่ีฝ่ายบริหารมุ่งหน้าพฒันากฎหมายและระบบการ
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ดาํเนินการให้เกิดประสิทธิภาพ โดยการใช้มาตรการทางส่ิงแวดลอ้มเขา้มาประยุกต์ในระบบการ
วางแผนงาน จึงทาํการศึกษาหาสาเหตุและวิธีการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ (SEA) เพื่อ
ประกาศใชเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพต่อการพฒันาประเทศ โดยเร่ิมจากการวางแผนงานบูรณา
การการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในขั้นตอนการสร้างสังคมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในจีนและศึกษาหา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบูรณาการดงักล่าว เพื่อแสดงสถานะและความกา้วหน้าของการทาํ SEA ใน
ประเทศจีน ซ่ึงผลการศึกษาแสดงใหท้ราบวา่ การประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์มีประโยชน์
มากต่อการพฒันาประเทศ เหมาะสมต่อการบูรณาการเขา้ในระบบการวางแผนการใช้ประโยชน์
ท่ีดิน เพื่อพิจารณาขอ้กฎหมายและการปฏิบติังานในบริบทของประเทศจีน จะช่วยให้การวางแผน
แม่บทและทราบรายละเอียดการประเมินประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและเสนอแนะให้มีการ
ตรวจสอบการดาํเนินการหลงัการประเมินเพื่อทราบถึงผลของการประเมินดว้ย 
  Sarbajit and Shigemi (2010) ทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง การก่อตวัของเขตเศรษฐกิจพิเศษ การ
เปิดเสรีนโยบายการลงทุนโดยตรงและผลผลิตทางการเกษตร ผลการศึกษาวิจยัพบวา่ การก่อตวัของ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) โดยใช้ท่ีดินเพื่อการเกษตร มาส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม ไดก้ลายเป็น
หน่ึงในประเด็นนโยบายท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้มากท่ีสุดในประเทศกาํลงัพฒันาหลายประเทศ
รวมทั้งอินเดีย โดยวิกฤตจากประเมินผลกระทบของนโยบายน้ี การศึกษาชนิดรูปแบบดุลยภาพ
ทัว่ไปลกัษณะการพฒันาเศรษฐกิจโดยทัว่ไป พบวา่การเกษตรและการพฒันา SEZ สามารถเติบโต
ไปพร้อม ๆ กันได้ โดยให้รัฐบาลใช้จ่ายงบประมาณจาํนวนมากเพื่อรักษาทรัพยากรท่ีมีอยู่ใน
โครงการต่างๆ เช่น โครงการชลประทานและโครงสร้างพื้นฐานอ่ืน ๆ การพฒันาออกแบบท่ี
ปรับปรุงประสิทธิภาพของแผ่นดิน ค่าจา้งเกษตรและการจา้งงาน ซ่ึงผลโดยรวมพบว่าในระบบ
เศรษฐกิจยงัอาจตอ้งมีการปรับปรุงอีกมากเพื่อรองรับการพฒันา 
  Jin (2012) ศึกษาถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการดาํเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ประเทศจีน พบวา่ การดาํเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษในเขตเทศบาลของประเทศจีนส่งผลให้เกิดการ
ลงทุนในพื้นท่ีจาํนวนมาก ไม่เพียงแต่การลงทุนของต่างประเทศแต่ยงัมีการลงทุนของนกัลงทุนจาก
ในประเทศ ทั้งบริษทัเอกชนและภาครัฐบาล ดว้ยการลงทุนท่ีมีความหนาแน่นมากทาํให้เทศบาลท่ี
เป็นพื้นท่ีเป้าหมายในการทาํเขตเศรษฐกิจพิเศษประสบความสําเร็จดา้นการกระจายรายได ้มีการ
เพิ่มข้ึนของการจา้งงาน และในขณะเดียวกนัก่อให้เกิดการเพิ่มข้ึนของค่าครองชีพของประชาชนใน
พื้นท่ีโดยรอบ โดยการดาํเนินการในเขตเทศบาลจะเป็นลกัษณะของกลุ่มนกัลงทุนขนาดใหญ่ท่ีเขา้
มาดาํเนินการก่อนแลว้จึงมีการลงทุนรายยอ่ยเกิดข้ึนตามมา 
  Brautigam and Tang (2014) ศึกษาเร่ือง ทิศทางการเปล่ียนแปลงโครงสร้างและเขต
เศรษฐกิจพิเศษของประเทศจีนในต่างประเทศ พบว่า การจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นการช่วย
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พฒันาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศจีน โดยการดึงดูดความสนใจของนักลงทุนจาก
ต่างประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี ในปี ค.ศ. 2006 ท่ีปักก่ิงเร่ิมธุรกิจการคา้ชายแดนและความร่วมมือในการ
จดัแบ่งโครงสร้างของแต่ละบริษทัใหค้วามช่วยเหลือกบับริษทัท่ีมาร่วมลงทุน โดยในการศึกษาวิจยั
มีการรวบรวม 19 เขตพื้นท่ีท่ีจะมีการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีปัจจยัดึงดูดความสนใจนกัลงทุน
และเหมาะสมกับอุตสาหกรรมของประเทศจีน โดยมุ่ง เน้นไปท่ีเขตแอฟริกา เ น่ืองจากมี
อุตสาหกรรมท่ีสําคญัและจากการประเมินศกัยภาพแลว้ พบว่าจะสามารถพฒันาอุตสาหกรรมของ
จีนไดม้าก   
  การทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ ทาํให้ทราบถึง 
ความสาํคญัของการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่อดีตมาจนถึง
ปัจจุบนั ซ่ึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์ปัจจุบนัของประเทศ โดยตั้งแต่แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ท่ีมีการกาํหนดยุทธศาสตร์การพฒันา
พื้นท่ีภูมิภาคและเมืองชายแดน เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนในพื้นท่ี พร้อมทั้งสร้าง
ความเขม้แข็งให้กบัเมืองท่ีมีศกัยภาพท่ีจะเป็นประตูการคา้ติดต่อกบัประเทศเพื่อนบา้น ให้สามารถ
เช่ือมโยงกบัศูนยก์ลางเศรษฐกิจของประเทศ อนัเป็นการพฒันาฐานการผลิตใหม่ของประเทศใน
ระยะยาว  การพฒันาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Economic Zone; SEZ) จึงเร่ิมถูก
กล่าวถึงต่อเน่ืองมาจนถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) และ
ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ท่ีเน้นยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมในทอ้งถ่ินให้
สูงข้ึน ทาํให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศขยายตวัได้อย่างต่อเน่ือง เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ปรับตวัสู่ความมัน่คง ความยากจนเร่ิมลดลง  จนมาถึงปัจจุบนัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2558) ท่ียงัคงมีแนวคิดต่อเน่ืองจากแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8-10 โดยยึด
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีให้คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาและสร้างสมดุลการพฒันา
ในทุกมิติ โดยยึดหลักการพัฒนาพื้นท่ีภารกิจ และการมีส่วนร่วม ให้พื้นท่ีจังหวดัเป็นพื้นท่ี
ดาํเนินการขบัเคล่ือนการพฒันา และเป็นจุดเช่ือมโยงการพฒันาจากระดบัชุมชนสู่ประเทศและ
ประเทศสู่ชุมชน เพิ่มการใช้องค์ความรู้เทคโนโลยี นวตักรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็น
เคร่ืองมือหลกัในการขบัเคล่ือนการพฒันาในทุกภาคส่วนทั้งระดบัพื้นท่ี ทอ้งถ่ิน และชุมชน ใช้
กลไกและเคร่ืองมือการพฒันาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และส่ือมวลชนอย่าง
บูรณาการ ให้การขบัเคล่ือนเกิดประสิทธิภาพ โดยยงัคงเนน้ไปท่ียุทธศาสตร์ของการสร้างฐานการ
ผลิตให้เขม้แข็ง สมดุล อย่างสร้างสรรค์ การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการผลิต การคา้ 
การลงทุน การพฒันาคุณภาพคนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของ รัฐบาลจึงมีนโยบายท่ี
จะปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและเร่งรัดการจดัตั้งเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษในบริเวณพื้นท่ีท่ีมี
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ศกัยภาพ โดยใหค้วามสาํคญัต่อจงัหวดัชายแดน ซ่ึงในการพฒันาพื้นท่ีให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
แต่ละพื้นท่ีนั้น ยอ่มส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มของพื้นท่ีเดิมนั้นๆ โดย
ผลกระทบดงักล่าวสามารถเกิดไดท้ั้งในรูปแบบของผลกระทบทางบวก ผลกระทบทางลบ การนาํ
หลกัการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ (Strategic environmental assessment) หรือเรียก
สั้นๆ วา่ SEA มาประยุกตใ์ชเ้พื่อประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ จึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจศึกษา ทาํให้ไดท้างเลือกท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีดงักล่าว เพื่อให้
เป็นตวัช่วยในการตดัสินใจดาํเนินงานตามแผนดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถพฒันาทางเลือกท่ี
เหมาะสมกบัศกัยภาพของพื้นท่ีเป้าหมายในการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นได้ ตลอดจนเสนอ
ทางเลือกต่างๆ และเสนอแนะแนวทางในการป้องกนัผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีจะเกิดข้ึน และพื้นท่ี
จงัหวดัเชียงรายเป็นหน่ึงในพื้นท่ีเป้าหมายของการพฒันาตามแผนยุทธศาสตร์ดงักล่าว โดยมีพื้นท่ี
พฒันาท่ีสําคญั ไดแ้ก่ อาํเภอแม่สาย ถูกกาํหนดให้เป็นศูนยก์ลางการคา้ การบริการ การท่องเท่ียว 
เป็นประตูเช่ือมโยงกบัประเทศเพื่อนบา้น อาํเภอเชียงของ ถูกกาํหนดให้เป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม
เกษตรครบวงจร และเขตอุตสาหกรรมทัว่ไป ส่วนอาํเภอเชียงแสน ถูกกาํหนดให้เป็นเมืองฐานการ
ผลิตอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของประเทศ และเป็นศูนยก์ลางการพฒันาด้านอุตสาหกรรมของเขต
เศรษฐกิจพิเศษ มีโครงการหลกัคือการจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมไทย – จีน และโครงการก่อสร้าง
ท่าเรือเชียงแสน ประกอบกับพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสนมีความเก่ียวข้องกับการค้าชายแดนมาเป็น
เวลานาน จึงมีแนวโน้มของความเจริญทางด้านเศรษฐกิจในทางท่ีดี ซ่ึงการท่ีอาํเภอเชียงแสนอยู่
ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษดงัท่ีไดก้ล่าวมานั้น การพฒันาโครงการต่างๆยอ่ม
เกิดข้ึนในพื้นท่ีอีกมากมาย จึงควรท่ีจะมีการศึกษาถึงผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนภายใตยุ้ทธศาสตร์
การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย โดยใชเ้ทคนิควิธีการวิเคราะห์เชิง
นโยบาย ตามหลกัการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ เน่ืองจากหลกัการดงักล่าวมีเคร่ืองมือ
และเทคนิควิธี ท่ีจะช่วยให้การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อหาแนวทางและ
ขอ้เสนอแนะในการป้องกนัหรือบรรเทาผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากยุทธศาสตร์การพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ อาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
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กรอบแนวคดิและวธีิวจิยั 

 
  งานวิจยัเร่ืองการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ศึกษาโดยน าหลกัการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบั
ยุทธศาสตร์มาใช้ประเมินผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการน าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายมาด าเนินการ เพื่อประเมินทางเลือกท่ี
เหมาะสมและเสนอแนวทางป้องกนัหรือบรรเทาผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อพื้นท่ีอ าเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงราย เป็นการศึกษาวจิยัในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ซ่ึงการก าหนดแนวทางใน
การด าเนินการศึกษา การรวบรวมขอ้มูล การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชใ้น
การวจิยั ซ่ึงประกอบไปดว้ย กรอบแนวคิดในการวจิยั วธีิการด าเนินการวจิยั แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการ
วจิยั วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล กลุ่มเป้าหมาย ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั และการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1    กรอบแนวคดิการวจิัย 
 

  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและการรวบรวมผลงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งสามารถก าหนด
กรอบแนวคิดในการวิจยัไดด้งัภาพท่ี 3.1 ซ่ึงสามารถอธิบายประเด็นส าคญัต่างๆ ของกรอบแนวคิด
ในการศึกษา เร่ืองการประเมินส่ิงแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ไดด้งัน้ี 
  ประเด็นแรก ไดแ้ก่ รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ครอบคลุมดา้น
การคา้ การตลาดและการลงทุน โดยก าหนดใหมี้การจดัตั้งเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นท่ีท่ีมี
ศกัยภาพ จึงให้ความส าคญักบัจงัหวดัท่ีเป็นเขตชายแดนเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเตรียมความพร้อม
และสร้างโอกาสจากการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 รัฐบาลจึงก าหนดร่าง
ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยเขตเศรษฐกิจพิเศษ ก ากบัดูแลโดยคณะกรรมการนโยบายเขต
พฒันาเศรษฐกิจพิเศษ และพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีท่ีมี
ศกัยภาพส าหรับการพฒันาโดยมีพื้นท่ีอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายเป็นหน่ึงในพื้นท่ีเป้าหมาย
และมีการก าหนดร่างแผนยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ซ่ึงอยูใ่น
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ระหว่างการศึกษาโดยส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านกังาน
จงัหวดัเชียงรายและบริษทัท่ีปรึกษาของส านกังานจงัหวดัเชียงราย 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
  ประเด็นท่ีสอง พฒันาประเด็นและตวัช้ีวดัท่ีจะใช้ในการประเมินผลกระทบให้มีความ
เหมาะสมกบัพื้นท่ีศึกษาโดยยดึตามดชันีช้ีวดัแบบ 3 เสาหลกัของการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน (Sustainable 
Development) ประกอบด้วย ประเด็นด้านเศรษฐกิจ ประเด็นด้านสังคม และประเด็นทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม และให้ค่าล าดบัความส าคญัของทุกประเด็นและตวัช้ีวดัโดยผูเ้ช่ียวชาญจากสาขาวิชาท่ี

ประเมินระดบัผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม  

 

แผนยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน 5 ยทุธศาสตร์ 11 กลยทุธ์ 

พฒันาประเด็นและตวัช้ีวดัส าหรับการประเมินผลกระทบ 
ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม 

ศึกษาจากผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียในพ้ืนท่ี 

 

ก าหนดทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์เป็น 3 ทางเลือก ไดแ้ก่ 
 - ทางเลือกท่ี 1 ไม่มีการด าเนินการตามแผนฯ 
 - ทางเลือกท่ี 2 มีการด าเนินการตามแผนฯ บางยทุธศาสตร์ 
 - ทางเลือกท่ี 3 มีการด าเนินการตามแผนฯ ทั้งหมด 5 ยทุธศาสตร์ 
 

ศึกษาเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

ทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ีเหมาะสมกบัพ้ืนท่ีอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 

 
แนวทางป้องกนัหรือบรรเทาผลกระทบจากการด าเนินงานตามทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์และขอ้เสนอ

และในการปรับตวัของภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 

 

พิจารณาโดย
ผูเ้ช่ียวชาญสาขา
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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เก่ียวขอ้งดว้ยเทคนิคการตดัสินใจตามกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytical Hierarchy 
Process: AHP) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในเทคนิควิธีวิเคราะห์ตามหลกักระบวนการวิเคราะห์แบบพหุ
เกณฑ ์(Multi – Criteria Analysis) หรือ MCA  เพื่อน ามาใชใ้นการประเมินระดบัผลกระทบจากการ
พฒันาอย่างรายละเอียด เพื่อให้ทราบถึงระดบัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการน าแผนยุทธศาสตร์
การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษมาใช้ในพื้นท่ีอ าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงรายในขั้นตอนการ
ประเมินผลกระทบระดบัยทุธศาสตร์ 
  ประเด็นท่ีสาม พฒันาทางเลือกท่ีจะใช้ในการประเมินผลกระทบจากแผนยุทธศาสตร์การ
พฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายตามเทคนิควิธีการประเมินส่ิงแวดลอ้ม
ระดบัยทุธศาสตร์ โดยศึกษาขอ้มูลจากเอกสารและบริบทความตอ้งการในการพฒันาของอ าเภอเชียง
แสน จงัหวดัเชียงราย แลว้จึงก าหนดทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ออกเป็น 3 ทางเลือก โดยมีแนวคิดของ
การพฒันาทางเลือกจากเทคนิควิธีตามกระบวนการศึกษา SEA นัน่คือ มีการกลัน่กรองเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง พิจารณาวตัถุประสงคข์องการศึกษา ศึกษาขอ้มูลจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย แลว้จึงก าหนด
ทางเลือกท่ีจะใชใ้นการประเมินใหค้รอบคลุมวตัถุประสงคก์ารศึกษา 
  ประเด็นท่ีส่ี ด าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ได้แก่ แผน
ยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย แผนพฒันาจงัหวดั
เชียงราย และขอ้มูลจากการศึกษาพื้นท่ีจริงประกอบการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นท่ี เพื่อ
ประเมินผลกระทบจากการด าเนินการตามทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ทางเลือกในพื้นท่ีอ าเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ตามหลักการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment) หรือ SEA  
  ประเด็นท่ีหา้ สรุปผลการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากค่า
คะแนนผลกระทบทุกดา้นแล้วจึงใช้การถ่วงน ้ าหนักค่าล าดบัความส าคญัของแต่ละประเด็นและ
ตวัช้ีวดัท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญกบัคะแนนระดบัผลกระทบท่ีประเมินได ้โดยก าหนดให้ทางเลือกท่ีมีค่า
คะแนนสูงท่ีสุดเป็นตวัแทนทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพพื้นท่ีอ าเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงราย  
  ประเด็นท่ีหก ศึกษาความคิดเห็นของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อการพัฒนาพื้นท่ีทั้ ง
ผลกระทบดา้นลบหรือประเด็นท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียวิตกกงัวลต่อการพฒันาและผลกระทบดา้น
บวกหรือประเด็นท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียตอ้งการให้เกิดข้ึนเพื่อประโยชน์ต่ออ าเภอเชียงแสน จงัหวดั
เชียงราย และรวบรวมความคิดเห็นท่ีมีต่อการป้องกนับรรเทาผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนหากมีการ
พฒันาพื้นท่ีอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
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  ประเด็นท่ีหก เสนอแนวทางป้องกนัหรือบรรเทาผลกระทบจากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ี
เหมาะสม รวมไปถึงขอ้เสนอแนะในการปรับตวัของภาคส่วนต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บจากการศึกษา
ขอ้มูลในพื้นท่ีประกอบกบัเอกสารรายงานต่างๆ  
  ผลการศึกษาท่ีได้สามารถใช้คาดการณ์ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากทุกทางเลือกเชิง
ยทุธศาสตร์ได ้และสามารถเสนอแนะแนวทางป้องกนัและบรรเทาผลกระทบ พร้อมทั้งแนวทางใน
การปรับตวัให้เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันา
ตามแผนยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย โดยเกิดประโยชน์แก่
ประชาชนในพื้นท่ีและเป็นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 

3.2    วธิีการด าเนินการวจิัย 
 

  การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้หลกัการประเมิน
ส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ SEA มาประเมินระดับผลกระทบจากแต่ละทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน ประกอบด้วย
ขั้นตอนดงัน้ี  

 ขั้นที ่1 ศึกษารายละเอียดจากแผนยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษระดบัพื้นท่ีของ
อ าเภอเชียงแสน  

ขั้นที่ 2 พิจารณาหาประเด็นผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัทั้ง 3 มิติตามดชันีช้ีวดัแบบ 3 เสา
หลกัของการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน (Sustainable Development) ไดแ้ก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติ
ส่ิงแวดลอ้ม พฒันาประเด็นและตวัช้ีวดัท่ีสามารถใชบ้่งบอกขอ้มูลสถานการณ์หรือสภาวะแวดลอ้ม
ท่ีชัดเจน เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลการด าเนินงาน บ่งบอกถึงทิศทาง ตรวจสอบการ
เปล่ียนแปลง และสะทอ้นผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
หรือไม่ โดยมีแนวทางการคดัเลือกประเด็นและตวัช้ีวดัดงัต่อไปน้ี 
  1) ความเช่ือมโยงกบันโยบาย (Policy Relevance) โดยควรมีความเช่ือมโยงกบันโยบาย 
ดงัน้ี 
   1) เป็นตวัแทนท่ีเสนอใหเ้ห็นภาพของส่ิงท่ีศึกษาไดช้ดัเจน 

2) เขา้ใจง่าย และสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงแนวโนม้ตั้งแต่อดีตจนถึงอนาคต 
3) มีความยืดหยุ่นปรับเปล่ียนได้ตามการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมและ

กิจกรรมมนุษย ์
4) สามารถใชเ้ป็นฐานท่ีเปรียบเทียบกบัมาตรฐานสากลได ้
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5) สามารถประยกุตใ์ชไ้ดท้ั้งในขอบเขตระดบัชาติ และระดบัภูมิภาค 
  2) มีวธีิการวเิคราะห์ผลทางวชิาการ (Analytical Soundness) ดงัน้ี 

1) เป็นทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีน่าเช่ือถือ 
2) เป็นวธีิท่ีถูกตอ้งไดม้าตรฐานระดบัสากล 
3) สามารถน าไปใช้ทั้งในด้านการค านวณทางเศรษฐศาสตร์ การพยากรณ์ และ

ระบบสารสนเทศได ้
  3) สามารถตรวจวดัได ้(Measurability) ประเด็นและตวัช้ีวดัท่ีใชค้วรสามารถตรวจวดัได ้
(Measurability) โดยเป็นขอ้มูลท่ีหาไดง่้าย หรือสามารถจดัเก็บง่าย โดยใชค้่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสมและ
มีขอ้มูลเชิงปริมาณเพียงพอ (ดดัแปลงจากจ าลอง โพธ์ิบุญ, 2552) 

เพื่อพฒันาประเด็นและตัวช้ีวดัได้ครอบคลุมทุกด้านท่ีต้องการศึกษาจึงน าค่า
น ้าหนกัความส าคญัแต่ละประเด็นและตวัช้ีวดัของผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านประเมินมาหาค่าเฉล่ีย (Mean) 
เพื่อใหเ้ป็นค่ากลางท่ีจะใชใ้นการศึกษาวจิยัในขั้นตอนต่อไป 

ขั้นที ่3 น าค่าน ้ าหนกัของประเด็นและตวัช้ีวดัท่ีไดม้าประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มระดบั
ยุทธศาสตร์จากแต่ละทางเลือกท่ีก าหนดข้ึน ซ่ึงในการศึกษาน้ีมีแนวคิดการพฒันาทางเลือกเชิง
ยทุธศาสตร์จากหลกัการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์ นัน่คือ  
  1) กลัน่กรองเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาวิจยัให้ครอบคลุมวตัถุประสงค์การศึกษา
  2) ศึกษาขอ้มูลจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียต่อการพฒันาพื้นท่ีอ าเภอเชียงแสน จงัหวดั
เชียงราย เพื่อเปรียบเทียบมุมมอง ความคิดเห็น ความตอ้งการการพฒันาและสภาพปัญหาท่ีตอ้งการ
การแกไ้ขเป็นหลกัส าคญั 
  3) พิจารณาความจ าเป็นพื้นฐานของการพฒันา ประกอบดว้ย แนวทางการพฒันาพื้นท่ี
แบบยัง่ยืน ความเป็นไปไดใ้นเชิงสถานท่ี เวลา และรายละเอียดของแผนพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย  

การพิจารณาตามแนวทางดงักล่าว ท าให้ไดท้างเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ีจะใชใ้นการประเมิน 
จากนั้นจึงท าการประเมินผลกระทบของแต่ละทางเลือกโดยใชห้ลกักระบวนการวิเคราะห์แบบพหุ
เกณฑ์ (Multi-Criteria Analysis) ประกอบกบัผลการลงพื้นท่ี สัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งใน
ระดบัพื้นท่ีอ าเภอและระดบัจงัหวดั ครอบคลุมหน่วยงานต่างๆ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม และ
ด้านส่ิงแวดล้อม รวมไปถึงตวัแทนระดับประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอเชียงแสนจาก 7 เขตองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน, เทศบาลต าบลเวียง, เทศบาลต าบลโยนก, 
เทศบาลต าบลบา้นแซว, เทศบาลต าบลแม่เงิน, องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าสัก และองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลศรีดอนมูล รวมทั้งสังเกตการณ์พื้นท่ีจริง  
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ขั้นที่ 4 น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เรียบเรียงและพรรณนาผลการศึกษา อภิปรายผล
การศึกษา สรุปผลและจดัท าขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บจากการศึกษาวจิยั 
 

3.3    แหล่งข้อมูลในการวจิัย 
 

  การศึกษาวิจยัเร่ือง การประเมินส่ิงแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์การ
พฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย มีแหล่งขอ้มูลท่ีส าคญั 2 แหล่งขอ้มูล คือ 
 
  3.3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  

เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในพื้นท่ีศึกษา ดงัน้ี 
  1) ส ารวจภาคสนามโดยตรง โดยใชก้ารส ารวจ สังเกตการณ์สภาพทัว่ไปของพื้นท่ีและ
ลกัษณะความเป็นอยูข่องประชาชนในพื้นท่ี 
  2) สัมภาษณ์เชิงลึก (In - Depth Interview) จากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informants) ไดแ้ก่ 
เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
ทั้งในระดบัจงัหวดั ระดบัอ าเภอ และระดบัชุมชนครอบคลุม 7 เขตองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ไดแ้ก่ เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน, เทศบาลต าบลเวียง, เทศบาลต าบลโยนก, เทศบาลต าบลบา้น
แซว, เทศบาลต าบลแม่เงิน, องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าสัก และองคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีดอน
มูล ดงัรายละเอียดหวัขอ้ท่ี 3.4 จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลผลความคิดเห็น เพื่อให้ทราบถึง
ผลกระทบท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียคาดวา่จะเกิดข้ึนและแนวทางในการพฒันาพื้นท่ีท่ีเหมาะสม 
 
  3.3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  

ศึกษาค้นควา้และรวบรวมจากเอกสารและรายงานของหน่วยงานและเอกสารอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อน าขอ้มูลมาใช้ประกอบการศึกษาและประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 
  1) แผนยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
  2) แผนพฒันาจงัหวดัเชียงรายประจ าปี พ.ศ. 2557 – 2560  
  3) ขอ้มูลพื้นฐาน (Baseline Data) ของพื้นท่ีอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย เช่น ท่ีตั้ง
และอาณาเขต โครงสร้างทางเศรษฐกิจ การจา้งงาน การคา้ชายแดน/ผ่านแดน วฒันธรรมความ
เป็นอยู ่การกระจายอ านาจในพื้นท่ี ขอ้มูลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มดา้นต่างๆ เป็นตน้ 



 
94 

  4) ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สถาบันการศึกษา เครือข่าย
หอ้งสมุดในประเทศไทย และฐานขอ้มูลงานวจิยัจากต่างประเทศ 

 

3.4    กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลหลกั (Key Informants) 
 
  การวจิยัคร้ังน้ีมีกลุ่มเป้าหมายส าคญั 2 กลุ่ม คือ  
  1) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ตวัแทนจากหน่วยงาน
ราชการ ตวัแทนจากสถาบนัการศึกษา และตวัแทนจากภาคเอกชน ซ่ึงประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
เศรษฐกิจครอบคลุมงานขนส่งและระบบโลจิสติก การพฒันาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การคา้และการลงทุนระหวา่งประเทศ เศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์
ส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 5 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสังคมครอบคลุมงานประเมินผลกระทบทางสังคม และ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน จ านวน 4 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ิงแวดลอ้มครอบคลุม
ดา้นการจดัการส่ิงแวดล้อม การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม สาธารณภยั การ
วางแผน วางผงัและออกแบบชุมชน/เมือง/ภูมิภาค และการจดัท ารายงานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและ
การติดตามตรวจสอบมาตรการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 6 ท่าน รวมทั้งส้ิน 15 ท่าน 
เพื่อพิจารณาค่าล าดับความส าคัญของประเด็นและตัวช้ีวดัท่ีจะใช้ในการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์ในพื้นท่ีอ าเภอเชียแสน จงัหวดัเชียงราย  
  2) กลุ่มเป้าหมายในการให้ขอ้มูลเชิงศกัยภาพพื้นท่ีและความคิดเห็นต่อประเด็นผลกระทบ
จากการพฒันาพื้นท่ีอ าเภอเชียงแสน ตามแผนยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษและขอ้มูลทัว่ไปของ
พื้นท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งในระดบัพื้นท่ีและระดบัจงัหวดั ซ่ึงก าหนดให้เป็นผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโดยพิจารณาจากบริบทพื้นท่ี ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิตและ
ผลกระทบจากการพฒันาครอบคลุมหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงตวัแทนระดบัประชาชนในพื้นท่ี
อ าเภอเชียงแสนจาก 7 เขตการปกครอง ไดแ้ก่ เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน, เทศบาลต าบลเวียง, 
เทศบาลต าบลโยนก, เทศบาลต าบลบา้นแซว, เทศบาลต าบลแม่เงิน, องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่า
สัก และองคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีดอนมูล รายละเอียดดงัตารางท่ี 3.1 และ 3.2  
 
 
 
 
 



 
95 

ตารางที ่3.1 จ านวนผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informants) กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญพฒันาประเด็นและตวัช้ีวดั 
 

ล าดบั ความเช่ียวชาญ จ านวน (คน) 

1 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเศรษฐกิจ 5 

2 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสงัคม 4 

3 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ิงแวดลอ้ม 6 

รวม 15 

 
ตารางที ่3.2 จ านวนผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informants) กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นท่ีศึกษา 
 

ล าดบั หน่วยงาน ต าแหน่ง 
จ านวน

ผู้ให้ข้อมูล 

1. เทศบาลต าบลเวยีงเชียงแสน เจา้หนา้ท่ีเทศบาลและตวัแทนผูน้ าชุมชน 2 

2. เทศบาลต าบลเวยีง เจา้หนา้ท่ีเทศบาลและตวัแทนผูน้ าชุมชน 3 

3. เทศบาลต าบลโยนก เจา้หนา้ท่ีเทศบาลและตวัแทนผูน้ าชุมชน 3 

4. เทศบาลต าบลบา้นแซว เจา้หนา้ท่ีเทศบาลและตวัแทนผูน้ าชุมชน 3 

5. เทศบาลต าบลแม่เงิน เจา้หนา้ท่ีเทศบาลและตวัแทนผูน้ าชุมชน 3 

6. องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าสกั เจา้หนา้ท่ีเทศบาลและตวัแทนผูน้ าชุมชน 3 

7. องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีดอนมูล เจา้หนา้ท่ีเทศบาลและตวัแทนผูน้ าชุมชน 3 

8. ท่ีวา่การอ าเภอเชียงแสน เจา้หนา้ท่ีของอ าเภอ 1 

9. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 

10. หน่วยงานดา้นเศรษฐกิจ กรมการคา้ภายในจงัหวดัเชียงราย 1 

11. หน่วยงานดา้นสงัคม ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ 1 

12. หน่วยงานดา้นเศรษฐกิจ ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 1 

รวม 25 
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3.5 วธีิการเกบ็ข้อมูล 

 
  วธีิการเก็บขอ้มูลในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก (In - Depth Interview) จาก
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ไดแ้ก่ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อการพฒันาพื้นท่ีอ าเภอเชียงแสน ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้
ความเขา้ใจในพื้นท่ีและสามารถให้ขอ้มูลได้อย่างถูกตอ้งเป็นการพบปะถามตอบกนัโดยตรง มี
ลกัษณะการสัมภาษณ์โดยใช้ค  าถามแบบปลายเปิด (Open – Ended Questions) ท่ีครอบคลุม
รายละเอียดทั้งหมดของเน้ือหาท่ีตอ้งการศึกษาตามท่ีก าหนดไวใ้นวตัถุประสงค ์โดยผูส้ัมภาษณ์เป็น
ผูซ้กัถาม และผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัสามารถตอบค าถามไดอ้ยา่งอิสระตามความคิดเห็นของตน ท าการจด
บนัทึกประกอบการอดัเสียง ใชว้ิธีการเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กบัผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสียในส่วนงานต่างๆ เพื่อความถูกตอ้งครบถว้นของประเด็นศึกษา 
 

3.5.1 เคร่ืองมือในการพฒันาประเด็นและตัวช้ีวดัในการประเมินผลกระทบ 
  1) แบบฟอร์มการให้ค่าน ้ าหนกัความส าคญัของประเด็นและตวัช้ีวดั เพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญ
พิจารณาให้ค่านความส าคญัรายข้อ โดยมีการก าหนดหลกัเกณฑ์ท่ีครอบคลุมวตัถุประสงค์และ
กรอบแนวคิดท่ีก าหนดไว ้แบ่งไดด้งัน้ี 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้ขอ้มูล จ  านวน 5 ขอ้ ประกอบไปดว้ยค าถามเก่ียวกบั 
ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่งงาน สถานท่ีท างาน เพศ ระดบัการศึกษา  

ส่วนที่ 2 ค าอธิบายความหมายของค่าน ้ าหนักคะแนน ซ่ึงเป็นการอธิบายถึง
สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการประเมินและค่าล าดบัคะแนนพร้อมความหมายของสัญลกัษณ์ต่างๆ  

ส่วนที่ 3 ตารางส าหรับให้ผูเ้ช่ียวชาญกรอกค่าน ้ าหนักคะแนนเปรียบเทียบ
ความส าคญัของประเด็นแต่ละคู่ (เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม) 

ส่วนที่ 4 ตารางส าหรับให้ผูเ้ช่ียวชาญกรอกค่าน ้ าหนักคะแนนเปรียบเทียบ
ความส าคญัของตวัช้ีวดัแต่ละคู่  
  2) แบบฟอร์มการค านวณค่าน ้ าหนักของประเด็นและตวัช้ีวดัท่ีได้รับตอบกลบัจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ 
 

3.5.2 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการลงพืน้ที่ 
  1) แบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 3 แบบ ดงัต่อไปน้ี 

(1) แบบสัมภาษณ์ตวัแทนเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานระดบัจงัหวดั ในส่วนงานท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย  
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(2) แบบสัมภาษณ์ส าหรับเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(อ าเภอ, เทศบาล และอบต.) ในส่วนงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 

(3) แบบสัมภาษณ์ส าหรับตวัแทนผูน้ าชุมชนแต่ละเขตการปกครองภายในอ าเภอ
เชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 

โดยแบบสัมภาษณ์ทั้ ง 3 แบบได้มีการก าหนดแนวค าถามให้ครอบคลุมตาม
วตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดท่ีก าหนดไว ้แบ่งไดด้งัน้ี 

ส่วนที ่1  แนวค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้ขอ้มูล จ  านวน 5 ขอ้ ประกอบไป
ดว้ยค าถามเก่ียวกบั ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่งงาน สถานท่ีท างาน เพศ ระดบัการศึกษา  

ส่วนที ่2  แนวค าถามเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการพฒันาพื้นท่ีอ าเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงราย จ านวน 4 ขอ้ 

ส่วนที่ 3  แนวค าถามเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ จ านวน 4 ขอ้      

ส่วนที่ 4  แนวค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลผลกระทบด้านบวกด้านลบครอบคลุม 3 
ประเด็น ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

ส่วนที่ 5  แนวค าถามเก่ียวกบัการแสดงความคิดเห็นในเชิงสรุปมาตรการป้องกนั
บรรเทาผลกระทบและขอ้เสนอแนะต่อการปรับตวัจากผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
  2) แบบสังเกตการณ์ ซ่ึงประกอบไปดว้ยประเด็นในการสังเกต ดงัต่อไปน้ี 

(1) ลกัษณะทัว่ไปของพื้นท่ี 
(2) สภาพแวดลอ้มของพื้นท่ี 
(3) โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคในพื้นท่ี 
(4) สภาพทางเศรษฐกิจในพื้นท่ี เช่น การคา้ ธุรกิจต่างๆ 
(5) การประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นท่ี 
(6) การคมนาคมขนส่งในพื้นท่ี 
(7) ลกัษณะความเป็นอยูข่องประชาชนในพื้นท่ี 
(8) วฒันธรรมการด ารงชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี เช่น ภาษา การแต่งกาย การ

บริโภคอาหาร 
(9) ความสัมพนัธ์ของประชาชนในพื้นท่ี 
(10) ลกัษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี 
(11) ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี 
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(12) ปัญหาส่ิงแวดลอ้มและลกัษณะการจดัการปัญหาท่ีพบในพื้นท่ี 
  3) กล้องถ่ายรูปดิจิตอล (Compact Camera) และเคร่ืองบนัทึกเสียง ส าหรับการ
บนัทึกภาพในระหวา่งการส ารวจภาคสนามและการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
  4) สมุดบนัทึกภาคสนาม/ปากกา ใชส้ าหรับบนัทึกขอ้มูลการจากสังเกต การสัมภาษณ์ 
ประเด็นความคิดเห็นต่างๆ ท่ีไดจ้ากผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
 

3.6    การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

  ผูว้จิยัน าแบบประเมินเพื่อพฒันาประเด็นและตวัช้ีวดั แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกตการณ์
ท่ีสร้างข้ึนส าหรับการศึกษาวิจยัมาตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ ผูเ้ช่ียวชาญด้านการจดัการส่ิงแวดล้อม และ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นระเบียบวิธีวิจยั ทั้งหมด 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของขอ้
ค าถามและทดสอบสัมภาษณ์กบัพื้นท่ีท่ีมีบริบทใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีเป้าหมายในการศึกษา ไดแ้ก่ พื้นท่ี
อ าเภอโคกไมง้าม จงัหวดัขอนแก่น และอ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย ซ่ึงผลการตรวจสอบพบวา่ ขอ้
ค าถามท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีความครอบคลุมตามวตัถุประสงค์การศึกษาแลว้ แต่ตอ้งมี
การปรับแกก้ารใช้ค  าอธิบายและขอ้ค าถามให้ง่ายต่อการเขา้ใจมากข้ึน ไดแ้ก่ ปรับแกค้  าอธิบายใน
แบบประเมินการจดัล าดบัความส าคญัของประเด็นและตวัช้ีวดัให้กระชบั ชดัเจน และง่ายต่อการ
เขา้ใจของผูใ้ห้ขอ้มูล และปรับแก้ขอ้ค าถาม ตวัอย่างเช่น การน าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษมาใช้จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อระบบเศรษฐกิจของอ าเภอเชียงแสน จงัหวดั
เชียงรายหรือไม่ อยา่งไร และส่งผลต่อใครบา้ง เช่น ดา้นรายได ้ดา้นอาชีพ ดา้นสาธารณูปโภค เป็น
ตน้ ไดป้รับแกโ้ดยแยกขอ้ค าถามยอ่ยออกเป็นผลกระทบดา้นบวกและผลกระทบดา้นลบ เพื่อให้
ไดผ้ลการศึกษาท่ีครอบคลุมมากข้ึน เม่ือปรับแกแ้ลว้จึงสามารถน ามาเคร่ืองมือไปใช้เก็บขอ้มูลจริง
ได ้ 
 

3.7    การจัดท าและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

  เม่ือท าการศึกษาตามกระบวนการวจิยัท่ีวางแผนไว ้แลว้จึงวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้โดยมีวิธีการ
วเิคราะห์ ดงัต่อไปน้ี 
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3.7.1 การค านวณผลการพฒันาประเด็นและตัวช้ีวดัในการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ 
การค านวณผลการพฒันาประเด็นและตวัช้ีวดัท่ีจะใชถ่้วงน ้าหนกัในขั้นตอนการประเมินผล

กระทบส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์มีขั้นตอนดงัน้ี เม่ือพฒันาประเด็นและตวัช้ีวดัไดค้รบถว้นตาม
วตัถุประสงค์การศึกษาแลว้จึงน าแบบประเมินค่าล าดบัความส าคญัไปให้ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ ด้านการพฒันาสังคม และด้านการพฒันาส่ิงแวดล้อม พิจารณาเปรียบเทียบ
ความสัมพนัธ์ทีละคู่ (Pairwise Comparisons) ดว้ยตารางเมตริกซ์ เปรียบเทียบจากระดบัประเด็น
แลว้จึงเปรียบเทียบระดบัตวัช้ีวดั ซ่ึงใชร้ะดบัความเขม้ขน้ของความส าคญัทั้งหมดดว้ยตวัเลข 1 ถึง 9 
(วิฑูรย ์ตนัศิริคงคล, 2542: 101 – 116) ดงัตารางท่ี 3.3 ให้ผูเ้ช่ียวชาญโดยท าเคร่ืองหมายลงในช่อง
ล าดบัความส าคญัตามวิจารณญาณของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่าน จากนั้นจึงน าแบบประเมินดงักล่าวมา
คดัลอกขอ้มูลลงในแบบฟอร์มค านวณผลล าดบัความส าคญัของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านดว้ยเทคนิค
การตดัสินใจตามกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytical Hierarchy Process: AHP) ซ่ึงใน
การศึกษาวจิยัน้ีใชก้ารค านวณดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel ซ่ึงมีการตั้งค่าวธีิการค านวณดงัตาราง
ท่ี 3.4 

นัน่คือ ค านวณค่าล าดบัความส าคญัโดยค านวณผลรวมของตวัเลขในแนวตั้งของแต่ละแถว
ในตารางเมทริกซ์ จากนั้นจึงน าตวัเลขท่ีผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาให้ในแต่ละช่องของแถว (a 11 – a 33) 
หารดว้ยผลรวมแนวตั้งทั้งหมด จากนั้นพิจารณาค่าน ้ าหนกัดว้ยการน าผลการค านวณดงักล่าวหาร
ดว้ย “จ านวน” ของเกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินใจ ซ่ึงในกรณีน้ีคือ 3 (A1, A2, และA3) โดยการศึกษาคร้ัง
น้ีมีผูเ้ช่ียวชาญจากสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มจ านวน 15 
ท่านพิจารณาค่าความส าคญั จากนั้นจึงใชก้ารประมาณค่าเฉล่ียรายประเด็นและรายตวัช้ีวดัทุกดา้น
ก่อนน าผลการค านวณดังกล่าวไปใช้ถ่วงน ้ าหนักคะแนนจากการประเมินระดับผลกระทบของ
ทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ 
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ตารางที ่3.3 ระดบัความเขม้ขน้ของความส าคญัตามกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวเิคราะห์ 
 

ระดบัความเข้มข้น
ของความส าคญั 

ความหมาย ค าอธิบาย 

1 ส าคญัเท่ากนั ทั้งสองตวัช้ีวดัหรือประเด็นส่งผลกระทบในระดบัเท่าๆกนั 
3 ส าคญักวา่ปานกลาง ประสบการณ์และการวินิจฉัยแสดงว่าประเด็นหรือตวัช้ีวดัหน่ึง

ส าคญัมากกวา่อีกประเด็นหรืออีกตวัช้ีวดัหน่ึงในระดบัปานกลาง 
5 ส าคญักวา่มาก ประสบการณ์และการวินิจฉัยแสดงว่าประเด็นหรือตวัช้ีวดัหน่ึง

ส าคญัมากกวา่อีกประเด็นหรืออีกตวัช้ีวดัหน่ึงในระดบัมาก 
7 ส าคญักวา่มากท่ีสุด ประสบการณ์และการวินิจฉัยแสดงว่าประเด็นหรือตวัช้ีวดัหน่ึง

ส าคญัมากกวา่อีกประเด็นหรืออีกตวัช้ีวดัหน่ึงในระดบัมากท่ีสุด มี
อิทธิพลเหนือกวา่อยา่งเห็นไดช้ดั 

9 ส าคญักวา่สูงท่ีสุด ประสบการณ์และการวินิจฉัยแสดงว่าประเด็นหรือตวัช้ีวดัหน่ึง
ส าคญัมากกว่าอีกประเด็นหรืออีกตวัช้ีวดัหน่ึงในระดบัสูงท่ีสุด
เท่าท่ีจะเป็นไปได้ มีหลักฐานยืนยนัการวินิจฉัยดังกล่าวอย่าง
ชดัเจน 

2, 4, 6, 8 ค ว า ม ส า คั ญ ท่ี อ ยู่
ระหว่างช่วงห่างของ 1, 
3, 5, 7 และ 9 

ใชใ้นกรณีท่ีผูป้ระเมินตดัสินใจในลกัษณะก ้ าก่ึงกนั ไม่สามารถ
อธิบายความแตกต่างระหวา่งระดบันั้นๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน 

 
แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก วฑูิรย ์ตนัศิริคงคล, 2542: 105. 
 
ตารางที ่3.4 รูปแบบการเปรียบเทียบประเด็นและตวัช้ีวดัและการค านวณท่ีใชใ้นการตดัสินใจ 

 

ประเดน็ตัดสินใจ 
ปัจจัย 

A1 A2 A3 การค านวณค่าความส าคัญ ค่าความส าคัญ 

ปัจจัย 

A1 a 11 a 12 a 13 (a 11)/X 1  (a 12)/X 2 (a 13)/X 3 {(ผลรวมแนวนอน) / 3} 
A2 a 21 a 22 a 23 (a 21)/X 1 (a 22)/X 2 (a 23)/X 3 {(ผลรวมแนวนอน) / 3} 
A3 a 31 a 32 a 33 (a 31)/X 1 (a 23)/X 2 (a 33)/X 3 {(ผลรวมแนวนอน) / 3} 

ผลรวมแนวตั้ง X 1 X 2 X 3 1 1 1 1 

 
แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจากวฑูิรย ์ตนัศิริคงคล, 2542: 112 – 113. 
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3.7.2 การประเมินผลกระทบรายประเด็น 
ศึกษารายละเอียดจากแผนยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน จงัหวดั

เชียงราย ประกอบกบัขอ้มูลแผนพฒันาจงัหวดัเชียงรายประจ าปี พ.ศ. 2557 – 2560 ขอ้มูลพื้นฐาน
ของพื้นท่ีอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ประกอบขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตการณ์
ท่ีใช้ในการลงพื้นท่ีท่ีใช้การถอดความจากบทสัมภาษณ์ จากนั้นน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูล
เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นดา้นบวกและดา้นลบท่ีมีต่อการพฒันารายประเด็นและตวัช้ีวดั ท าการ
ประเมินผลกระทบของการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจากการพฒันาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์
ออกเป็น 3 ทางเลือก ได้แก่ 1) ไม่มีการน ายุทธศาสตร์ต่างๆ ท่ีเสนอไวใ้นแผนฯ มาใช้  2) น า
ยทุธศาสตร์บางยทุธศาสตร์ท่ีเสนอไวม้าใช ้ และ 3) น าทุกยทุธศาสตร์ท่ีเสนอไวใ้นแผนฯ มาใช ้โดย
ประเมินในรูปแบบของผลกระทบระยะสั้น (ในช่วงเวลาตั้งแต่เร่ิมมีการพฒันาไปถึง 5 ปีแรกของ
การพฒันา) และผลกระทบสะสมระยะยาว (ช่วงเวลาตั้งแต่หลงั 6 ปีข้ึนไป) พร้อมก าหนดค่าล าดบั
ผลกระทบในการประเมิน 7 ระดบั ดงัตารางท่ี 3.5 

จากนั้นใชว้ิธีการวิเคราะห์ทศันภาพ (Scenario Analysis) ในเชิงพรรณนาเป็นเทคนิคหลกั
ให้ทราบถึงรายละเอียดผลกระทบระยะสั้ นและระยะยาวของทั้ง 3 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์
เรียงล าดบัตามประเด็นและตวัช้ีวดัของทางเลือกท่ี 1, 2 และ 3 

 
ตารางที ่3.5 การก าหนดระดบัผลกระทบท่ีใชใ้นการประเมินผลกระทบระดบัยทุธศาสตร์ 
 
ระดบัความเข้มข้น
ของความส าคญั 

ความหมาย ค าอธิบายขอบเขตการประเมนิ 

+3 
ผลประโยชน์

สูงสุด 

มีโอกาสเกิดผลประโยชน์สูง มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างและ
ความสามารถของทรัพยากรไปในทิศทางท่ีดี ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เกิดผลประโยชน์เป็น
ระยะเวลายาวนาน หากมีมาตรการหรือแผนปฏิบัติการจะ
สนบัสนุนใหเ้กิดผลประโยชน์เพ่ิมข้ึนได ้

+2 
ผลประโยชนป์าน

กลาง 

มีโอกาสเกิดผลประโยชน์ปานกลาง มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
และความสามารถของทรัพยากรไปในทิศทางท่ีดี ก่อให้เกิด
ประโยชน์ชัดเจนเป็นระยะเวลานาน ซ่ึงอาจจะมีมาตรการหรือ
แผนปฏิบติัการเพ่ือเพ่ิมพนูผลประโยชน์ใหเ้พ่ิมข้ึนสูงข้ึน 

+1 ผลประโยชนน์อ้ย 
มีโอกาสเกิดผลประโยชน์น้อย ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
และความสามารถของท รัพยากร  แต่ท า ให้ท รัพยากร มี
ความสามารถสูงข้ึนเลก็นอ้ย ในระยะเวลาอนัสั้น 
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ตารางที ่3.5 (ต่อ) 
 
ระดบัความเข้มข้น
ของความส าคญั 

ความหมาย ค าอธิบายขอบเขตการประเมนิ 

0 
ไม่มีประโยชน์
หรือผลกระทบ

ใดๆ 
ไม่ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ต่อทรัพยากร 

-1 ผลกระทบต ่า 

มีโอกาสก่อใหเ้กิดผลกระทบต ่า เกิดผลกระทบในระยะเวลาอนัสั้น 
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนยงัไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน ไม่สูญเสียโครงสร้าง
ของทรัพยากร แต่อาจท าให้ความสามารถและประสิทธิภาพของ
ทรัพยากรลดลงเล็กน้อย ซ่ึงอาจมีมาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบ เพื่อบรรเทาระดบัผลกระทบใหน้อ้ยลง 

-2 
ผลกระทบปาน

กลาง 

มีโอกาสก่อให้เ กิดผลกระทบปานกลาง เ กิดผลกระทบใน
ระยะเวลาไม่นาน ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมีค่าเกินเกณฑม์าตรฐาน อาจ
มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของทรัพยากรชัว่คราว และทรัพยากร
อาจมีความสามารถและประสิทธิภาพลดลงชั่วคราว ซ่ึงต้องมี
มาตรการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
และประชาชนยอมรับได ้

-3 ผลกระทบรุนแรง 

มีโอกาสก่อให้เกิดผลกระทบสูง เกิดผลกระทบในระยะเวลา
ยาวนาน ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน สูญเสีย
ทรัพยากรนั้นโดยส้ินเชิง หรือเกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างและ
ความสามารถของทรัพยากรนั้ นโดยส้ินเชิง เกิดผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มอย่างรุนแรง ซ่ึงตอ้งมีมาตรการ
ป้องกนัและบรรเทาผลกระทบดงักล่าว พร้อมทั้งตอ้งมีแผนปฏิบติั
การฟ้ืนฟูทรัพยากรในพ้ืนท่ีอ่ืนให้มีศกัยภาพเทียบเท่าทรัพยากรท่ี
สูญเสียไป 

 

แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก European Commission, 2001. 
หมายเหตุ: ทรัพยากร มีความหมายครอบคลุมถึงทรัพยากรท่ีมีชีวติ ทรัพยากรไม่มีชีวติ ทรัพยากรท่ีเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติและทรัพยากรท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน โดยแบ่งตามประเด็นไดด้งัต่อไปน้ี  
  ดา้นเศรษฐกิจ ครอบคลุมถึง รายได้, ลักษณะการประกอบอาชีพ, ส่ิงอ านวยความสะดวกทั้ ง
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เป็นตน้ 
  ดา้นสงัคม ครอบคลุมถึง ประชาชน, ผูน้ าชุมชน, วฒันธรรมประเพณี, สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต
ใจ, กระบวนการมีส่วนร่วม เป็นตน้ 
  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ครอบคลุมถึง น ้ า, อากาศ, ธรณีวทิยา, ดิน, ระบบนิเวศ, ขยะ, ทศันียภาพ เป็นตน้ 
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3.7.3 การวเิคราะห์ผลคะแนนจากการประเมินระดับผลกระทบด้วยการถ่วงน า้หนัก 
การวิเคราะห์ผลคะแนนด าเนินการโดยน าค่าระดบัผลกระทบ 7 ระดบั  ไปประเมินผล

กระทบรายประเด็นและตวัช้ีวดัจาก 3 ทางเลือกซ่ึงมีค่าตั้งแต่ 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 ดงัตารางท่ี 3.4 มา
ค านวณผลคะแนนสุดทา้ยดว้ยการวิธีการถ่วงน ้ าหนกัแบบง่าย (Simple Additive Weighting, SAW) 
ภายใตก้ระบวนการวิเคราะห์แบบพหุเกณฑ์ (Multi - Criteria Decision Analysis: MCDA) ดงั
สมการ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2551) 
     Ai = ∑Wj (Xji) 
 
   โดยท่ี Ai  =  คะแนนส าหรับแต่ละทางเลือก 
    Wi =  ค่าน ้าหนกัของตวัช้ีวดัจากผูเ้ช่ียวชาญ  
    Xij  =  คะแนนของตวัช้ีวดัท่ี i ทางเลือก j  

 
เพื่อวิเคราะห์ค่าคะแนนสุดทา้ยของทางเลือกทั้ง 3 ทางเลือก โดยทางเลือกท่ีมีคะแนนมาก

ท่ีสุด คือ ทางเลือกท่ีเหมาะสมต่อการพฒันาพื้นท่ีอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย  
 

3.7.4 การวเิคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีม่ีต่อการพฒันาพืน้ที ่
เป็นการค านวณระดบัความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีต่อการพฒันาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษอ าเภอเชียงแสน โดยหาผลรวมจ านวนความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเห็นดว้ยต่อการ
เกิดผลกระทบดา้นบวกและเห็นดว้ยต่อการเกิดดา้นลบ แลว้จึงหารดว้ยจ านวนผูแ้สดงความคิดเห็น
เป็นรายประเด็นและรายตวัช้ีวดั เพื่อทราบถึงความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียวา่ตอ้งการให้เกิด
การพฒันาดา้นใดและมีความวติกกงัวลต่อประเด็นหรือตวัช้ีวดัใด 

 
3.7.5 การจัดท าข้อเสนอแนะ/มาตรการ ส าหรับการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน

เศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อมทีอ่าจเกดิขึน้  
น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์มารวบรวม จัดหมวดหมู่ จ  าแนก

ประเด็นใหไ้ดข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัมาตรการป้องกนับรรเทาผลกระทบดา้นต่างๆ และแนวทางการ
ปรับตวัเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการพฒันาท่ีจะเกิดข้ึน หรือขอ้เสนอแนะต่างๆท่ีเป็นความคิดเห็น
ของคนในพื้นท่ีอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย เพื่อจดัท าขอ้เสนอแนะ/มาตรการ ส าหรับการ
ป้องกนัและบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการ
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พฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีอ าเภอเชียงแสนตามแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดต่อศกัยภาพพื้นท่ี 
ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการน าเสนอหลกัการป้องกนัไวล่้วงหนา้ (Precautionary Principle) 
 

 

 

 

 

  



 
บทที ่4 

 
ผลการศึกษา 

 
  การประเมินส่ิงแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ทาํการศึกษาโดยนาํหลักการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์มาประยุกต์ใช้ประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงราย ตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีการนาํเสนอผลการศึกษาตาม
กรอบแนวคิดในบทท่ี 3 เป็นหลกั ซ่ึงประกอบดว้ย 4.1) ขอ้มูลพื้นฐานของพื้นท่ีศึกษา (ขอ้มูลระดบั
จงัหวดัเชียงราย ขอ้มูลระดบัอาํเภอเชียงแสน) และการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ ใน
พื้นท่ี 4.2) การพฒันาประเด็นและตวัช้ีวดัในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์
และการพฒันาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ท่ีจะใช้ในการประเมิน  4.3) การประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ของอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย และ 4.4) แนวทางป้องกนั
ผลกระทบทางลบและส่งเสริมผลกระทบดา้นบวก โดยผลการศึกษาแต่ละประเด็นมีรายละเอียดของ
การศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
 

4.1 ข้อมูลพืน้ฐานของพืน้ทีศึ่กษา 
 
  การศึกษาขอ้มูลจากเอกสารและการลงพื้นท่ีสํารวจสถานท่ีจริงของพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงรายเพื่อนําข้อมูลมาประเมินผลกระทบระดบัยุทธศาสตร์อนัเกิดจากการพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษท่ีมีต่อภาวะเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสน จงัหวดั
เชียงราย ผูศึ้กษาได้ศึกษาถึงขอ้มูลพื้นฐานของจงัหวดัเชียงราย และขอ้มูลเชิงพื้นท่ีของอาํเภอเชียง
แสน ซ่ึงเป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีมีความสําคัญต่อการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ มี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
 4.1.1 ข้อมูลพืน้ฐานของจังหวดัเชียงราย 
  จงัหวดัเชียงรายตั้งอยูเ่หนือสุดของประเทศไทย อยูร่ะหวา่งเส้นรุ้งท่ี 19 องศาเหนือ ถึง 20 
องศา 30 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงท่ี 99 องศา 15 ลิปดา ถึง100 องศา 45 ลิปดาตะวนัออกมีพื้นท่ี
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ประมาณ 11,678 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 829 กิโลเมตร มีอาณาเขตท่ีตั้งติดต่อกบั
พื้นท่ีต่างๆ ดงัน้ี 
   ทิศเหนือ ติดต่อกบั ประเทศสหภาพพม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 
   ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
   ทิศใต ้ติดต่อกบั จงัหวดัพะเยาและลาํปาง 
   ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ประเทศสหภาพพม่าและจงัหวดัเชียงใหม่ 
  ซ่ึงมีแนวเขตชายแดนติดต่อกบัประเทศพม่า ไดแ้ก่ ดา้นอาํเภอแม่จนั อาํเภอแม่สาย อาํเภอ
แม่ฟ้าหลวง และอาํเภอเชียงแสน เป็นระยะทางรวม 130 กิโลเมตร แยกเป็นแนวภูเขา 100 กิโลเมตร 
แนวแม่นํ้ าสาย 10 กิโลเมตร และแนวแม่นํ้ ารวก 20 กิโลเมตร และมีแนวเขตชายแดนติดต่อกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดา้นอาํเภอเชียงแสน อาํเภอเชียงของ อาํเภอเวียงแก่น และ
อาํเภอเทิง มีระยะทาง 184 กิโลเมตร โดยแยกเป็นแนวแม่นํ้ าโขง 90 กิโลเมตร และแนวภูเขา 94 
กิโลเมตร โดยจงัหวดัเชียงรายมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงในทวีปตอนเหนือของประเทศ 
(North Continental Highland) มีพื้นราบสูงเป็นหยอ่มๆ ในเขตอาํเภอแม่สรวย อาํเภอเวียงปาเป้า 
และอาํเภอเชียงของ บริเวณเทือกเขาจะมีความสูงประมาณ 1,500 – 2,000 เมตร จากระดบันํ้ าทะเล 
จากการศึกษาขอ้มูล สามารถแยกขอ้มูลพื้นฐานของจงัหวดัเชียงรายเป็นดา้นต่างๆ คือ  
 
 4.1.1.1 ข้อมูลพืน้ฐานด้านเศรษฐกจิ 
 
 1) รายได้และการเพิม่ขึน้ของช่องทางการหารายได้ 

ขอ้มูลในปี พ.ศ. 2557 จงัหวดัเชียงราย มีผลิตภณัฑ์มวลรวม (GPP) 81,263 ลา้น
บาท โดยรายไดห้ลกัคือ สาขาการเกษตร 119,009 ลา้นบาท (ร้อยละ 28.69) รองลงมาไดแ้ก่ สาขา
การคา้ปลีกคา้ส่ง จาํนวน 10,619 ลา้นบาท (ร้อยละ 16.03) และสาขาอุตสาหกรรม 8,535 ลา้นบาท 
(ร้อยละ 12.88) ตามลาํดบั  ซ่ึงประชากรมีรายไดเ้ฉล่ีย 55,348 บาทต่อคนต่อปี (สํานกังานเศรษฐกิจ
ชายแดนและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง, 2555) โดยในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงราย มีโรงงานท่ี
ข้ึนทะเบียนกบัสํานกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัเชียงราย (ยอดรวมสะสมถึงวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2555) 
รวมทั้งส้ิน 940 โรงงาน มีแรงงานรวม 14,771คน ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการเกษตร จาํนวน 
242 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมอ่ืนๆ จาํนวน 156 โรงงาน อุตสาหกรรมอโลหะและ
อุตสาหกรรมอาหารประเภทละ 115 โรงงาน โรงงานท่ีมีมากท่ีสุดคือ โรงงานสีขา้ว อาํเภอเมืองเป็น
อาํเภอท่ีมีโรงงานตั้งอยูม่ากท่ีสุด รองลงมาคือ อาํเภอแม่จนั อาํเภอแม่สาย  
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 2) การประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพ 
ในปี พ.ศ. 2555 จงัหวดัเชียงรายมีประชากรประมาณ 1,195,609 คน แบ่งเป็น

เกษตรกรจาํนวน 511,551 คน คิดเป็นร้อยละ 42.81 ของประชากรทั้งหมด มีการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน
ประมาณร้อยละ 61.73 ในการทาํนา ร้อยละ 26.35 เพื่อปลูกพืชไร่ และร้อยละ 11.92 เป็นการปลูก
ไมผ้ลไมย้ืนตน้ (สํานกังานจงัหวดัเชียงราย, 2555) พืชหลกัท่ีทาํรายไดใ้ห้แก่จงัหวดัเชียงราย ไดแ้ก่ 
ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว ข้าวโพด ชา กาแฟ ล้ินจ่ี ลาํไย สับปะรด ส้มโอ ส้มเขียวหวาน สัตว์
เศรษฐกิจ ไดแ้ก่ โค ไก่พื้นเมือง และสุกร สัตวน์ํ้าเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ปลานิล ปลาดุก และกุง้กา้มกราม  

กลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัเชียงรายท่ีดาํเนินงานหรือยงัดาํเนินธุรกิจมีทั้งหมด 4 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกรทาํนา 37 แห่ง กลุ่มเกษตรกรทาํสวน 22 แห่ง กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว ์8 แห่ง 
และกลุ่มเกษตรกรทาํไร่ 7 แห่ง กลุ่มเกษตรกรทุกสาขารวมทั้งหมดมีจาํนวนทั้งส้ิน 74 แห่ง ขอ้มูล
แสดงดงัตารางท่ี 4.1  

 
ตารางที ่4.1 สถานะกลุ่มเกษตรของจงัหวดัเชียงราย 
 

ประเภทกลุ่มเกษตร 
ด าเนินงาน/
ธุรกจิ (แห่ง) 

หยุดด าเนินงาน/
ธุรกจิ (แห่ง) 

เลกิ 
 (แห่ง) 

รวมทั้งหมด 
(แห่ง) 

1. กลุ่มเกษตรกรทาํนา 37 20 23 80 
2. กลุ่มเกษตรกรทาํสวน 22 4 7 33 
3. กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสตัว ์ 8 0 3 11 
4. กลุ่มเกษตรกรทาํไร่ 7 4 3 14 
5. กลุ่มเกษตรกรทาํประมง 0 0 0 0 

รวม 74 28 36 138 

 
ทีม่า: สาํนกังานจงัหวดัเชียงราย, 2555 
  
 3) การจ้างงาน 

ผลการสํารวจสภาวะการทาํงานของประชากร ในไตรมาสท่ี 4 ปี พ.ศ. 2557 
(ตุลาคม – ธันวาคม) พบว่าจงัหวดัเชียงราย มีจาํนวนประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป มีจาํนวน 
956,208 คน โดยเป็นผูท่ี้อยูใ่นกาํลงัแรงงาน 678,565 คน (ร้อยละ 71.91) และเป็นผูท่ี้ไม่อยูใ่นกาํลงั
แรงงาน 268,643 คน (ร้อยละ 28.09) ของจาํนวนประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไปทั้งหมด ผูท่ี้อยู่ใน
กาํลงัแรงงานจาํนวน 678,565 คน แยกออกเป็นผูมี้งานทาํจาํนวน 686,642 คน และผูไ้ม่มีงานทาํแต่
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พร้อมท่ีจะทาํงานจาํนวน 923 คน โดยไตรมาสท่ี 4 ปี พ.ศ. 2557 (ตุลาคม – ธันวาคม) ผูไ้ม่อยูใ่น
กาํลงัแรงงาน 268,643 คน ส่วนใหญ่เป็นแม่บา้น 73,231 คน ส่วนท่ีเหลือคือเรียนหนงัสือและอ่ืนๆ 
(สาํนกังานแรงงานจงัหวดัเชียงราย, 2557) 

 
 4) ระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ในจังหวดัเชียงราย 
 
 (1) การคมนาคมขนส่ง 

การคมนาคมจากกรุงเทพไปจงัหวดัเชียงราย ใชท้างหลวงหมายเลข 11 จากอาํเภอ
อินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี ผา่นตากฟ้า วงัทอง พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เด่นชยั แพร่ ร้องกวาง แลว้จึงแยก
ซา้ยเขา้ทางหลวงหมายเลข 103 ไปอาํเภองาว จงัหวดัลาํปาง แยกขวาเขา้ทางหลวงหมายเลข 1 ผา่น
พะเยาไปจงัหวดัเชียงราย รวมระยะทางทั้งส้ินประมาณ 804 กิโลเมตร โดยมีระยะทางจากอาํเภอเมือง
ไปอาํเภอและก่ิงอาํเภอต่างๆ ในจงัหวดัเชียงราย (สาํนกังานจงัหวดัเชียงราย, 2555) 

อาํเภอเวยีงชยั    12 กิโลเมตร  อาํเภอแม่สรวย 62 กิโลเมตร 
อาํเภอแม่ลาว   19 กิโลเมตร  อาํเภอขนุตาล 63 กิโลเมตร 
อาํเภอแม่จนั 28 กิโลเมตร  อาํเภอแม่สาย 63 กิโลเมตร 
ก่ิงอาํเภอดอยหลวง 40 กิโลเมตร  อาํเภอเทิง 64 กิโลเมตรก่ิง 
อาํเภอเวยีงเชียงรุ้ง 45 กิโลเมตร  อาํเภอแม่ฟ้าหลวง  65 กิโลเมตร 
อาํเภอพาน 47 กิโลเมตร  อาํเภอเวยีงป่าเป้า    91 กิโลเมตร 
อาํเภอพญาเมง็ราย 48 กิโลเมตร  อาํเภอเชียงของ 145 กิโลเมตร 
อาํเภอป่าแดด 52 กิโลเมตร  อาํเภอเวยีงแก่น 150  กิโลเมตร 
อาํเภอเชียงแสน 60 กิโลเมตร  
ซ่ึงในปี พ.ศ. 2554 จังหวดัเชียงราย มีจํานวนยานพาหนะ ท่ีจดทะเบียนกับ

สํานักงานขนส่งจังหวดัเชียงรายรวมทั้ งส้ิน 564,030 คนัโดยแบ่งเป็น พระราชบญัญัติรถยนต ์
จาํนวน 552,172 คนั และ พระราชบญัญติัขนส่ง จาํนวน 11,858 คนั (สํานักงานขนส่งจงัหวดั
เชียงราย, 2555) 
 
 (2) ระบบไฟฟ้า 

ในภาพรวมของจงัหวดัเชียงรายมีจาํนวนผูใ้ช้ไฟฟ้าทั้งส้ิน 346,210 ราย โดยมี
ปริมาณการจาํหน่ายไฟฟ้าทั้งส้ิน 576,055,475.14 ล้านหน่วย แบ่งออกเป็น ประเภทท่ีอยู่อาศยั
จาํนวน 278,329,674.53 ลา้นหน่วย ประเภทสถานธุรกิจและอุตสาหกรรมจาํนวน 294,635,088.56 
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ลา้นหน่วย ประเภทสถานท่ีราชการและสาธารณะจาํนวน 42,327,369.09 ลา้นหน่วย และประเภท
อ่ืนๆ จาํนวน 5587091.20 ลา้นหน่วย 

 
 (3) ระบบประปา  

ขอ้มูลในภาพรวมของปี 2553 จงัหวดัเชียงรายมีกาํลังการผลิตนํ้ าประปา รวม
ทั้งส้ิน 22,084,273 ลูกบาศก์เมตร โดยผลิตนํ้ าประปาได้ 16,515,131 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณนํ้ า
จาํหน่ายแก่ผูใ้ช้จาํนวน 10,336,779 ลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นนํ้ าจ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และ
ร่ัวไหล 5,600,741 ลูกบาศก์เมตร และปริมาณท่ีใช้ในระบบ 412,693 ลูกบาศก์เมตร มีผูใ้ช้นํ้ ารวม
ทั้งส้ิน 41,341 ราย  

  
 4.1.1.2 ข้อมูลพืน้ฐานด้านสังคม 
 
 1) ข้อมูลด้านคุณภาพชีวติของประชาชนในจังหวดัเชียงราย 
 
 (1) ด้านการศึกษา 
   จงัหวดัเชียงรายไดก้าํหนดยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคมและทรัพยากรมนุษย ์
โดยให้จงัหวดัเชียงรายเป็นศูนยก์ลางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานสากล ผูบ้ริหารจงัหวดัจึง
ได้มีการส่งเสริมและจดัตั้งสถานศึกษาตั้งแต่การศึกษาระดบัพื้นฐาน การศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
เพื่อให้เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างครบถ้วน รวมทั้งสามารถให้บริการแก่จงัหวดัใกล้เคียงและ
ประเทศเพื่อนบา้น  
   ขอ้มูลในปี พ.ศ. 2552 จงัหวดัเชียงรายมีสถิติเก่ียวกบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่
สถานศึกษาตั้งแต่ระดบั เด็กเล็ก อนุบาล ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอน
ปลาย มีโรงเรียนทั้งส้ิน 734 โรงเรียน แยกตามสังกดั คือ สังกดัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
655 โรงเรียน สังกดัสํานักงานบริหารคณะกรมการส่งเสริมการศึกษาทอ้งถ่ิน 9 โรงเรียน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการเอกชน 70 โรงเรียน จาํนวนห้องเรียนรวม 8,376 ห้อง แยกเป็นก่อน
ประถมศึกษา 1,556 หอ้ง ระดบัประถมศึกษา 4,782 หอ้ง มธัยมศึกษา 2,043 หอ้ง จาํนวนครู อาจารย ์
รวมทั้งส้ิน 9,681 คน แยกเป็นชาย 3,658 คน และหญิง 6,203 คน แยกตามระดบัการศึกษา คือ ระดบั
ก่อนประถมศึกษา 27,237 คน ประถมศึกษา 92,429 คน และมัธยมศึกษา 66,932 คน ระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา แยกเป็นสถานศึกษาสังกดักรมอาชีวศึกษา มีจาํนวนรวม 7 แห่ง มีอาจารย์
รวม 1,048 คน นกัศึกษา 12,792 คน สังกดัสํานกังานคณะกรรมการเอกชน มีสถานศึกษา จาํนวน 6 
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แห่ง อาจารย ์436 คน นกัศึกษา 6,418 คน และสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา จาํนวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนาเขตพื้นท่ีเชียงราย (สาํนกังานจงัหวดัเชียงราย, 2555) 
 
 (2) ด้านระบบบริการสุขภาพและความเพยีงพอของบุคคลากรด้านสาธารณสุข 
   จงัหวดัเชียงรายมีจาํนวนสถานพยาบาลทุกประเภทรวมทั้งส้ิน 528 แห่ง แบ่ง
ออกเป็น โรงพยาบาลของรัฐ 19 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ง สถานีอนามยั 213 แห่ง ศูนย์
สุขภาพชุมชน 3 แห่ง และคลินิกทุกประเภทรวม 294 แห่ง สาํหรับสถานพยาบาลท่ีมีเตียงผูป่้วยแบบ
สามารถรับผูป่้วยไวค้า้งคืน ได้แก่ โรงพยาบาล จาํนวน 21 แห่ง จาํนวนเตียงรวม 2,223 เตียง 
(สํานกังานจงัหวดัเชียงราย, 2555) จาํนวนบุคลากรท่ีให้บริการประชาชนในสถานบริการภาครัฐ
และเอกชนของจงัหวดัเชียงราย แบ่งเป็นแพทย ์210 คน คิดเป็นอตัราส่วนต่อประชากร 1 : 6,167.01 
ทนัตแพทย ์62 คน คิดเป็นอตัราส่วนต่อประชากร 1 : 20,888.27 เภสัชกร 119 คน คิดเป็นอตัราส่วน
ต่อประชากร 1 : 10,882.97 พยาบาลวิชาชีพ 1,572 คน คิดเป็นอตัราส่วนต่อประชากร 1 : 823.84 
และพยาบาลเทคนิค 103 คน คิดเป็นอตัราส่วนต่อประชากร 1 : 12,573.52 จาํนวนผูป่้วยรวมทั้งส้ิน 
1,251,797 คน แบ่งเป็นผูป่้วยในสถานบริการภาครัฐ 131,652 คน/465,059 วนั จาํนวนผูป่้วยนอก
ท่ีมารับบริการ 1,120,145 คน เป็นจาํนวนคร้ัง 4,014,679 คร้ัง (สาํนกังานจงัหวดัเชียงราย, 2555) 
 
 2) ข้อมูลด้านประชากร  
   ประชากรจงัหวดัเชียงราย ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 รวมทั้งส้ิน 1,207,373 
แบ่งเป็นชาย 593,281 คน หญิง 614,092 คน โดยอาํเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอเมือง มี
จาํนวน 26,107 คน รองลงมา ไดแ้ก่ อาํเภอพาน มีจาํนวน 123,425 คน และอาํเภอแม่จนัมีจาํนวน 
9,131 คน สําหรับอาํเภอท่ีมีความหนาแน่นของประชากรมากท่ีสุด คือ อาํเภอแม่สาย 297.98 คน/
ตารางกิโลเมตร รองลงมา ไดแ้ก่ อาํเภอเมือง185.93 คน/ตารางกิโลเมตร และอาํเภอเวียงชยั 171.25 
คน/ตารางกิโลเมตร (คณะกรรมการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการจงัหวดัเชียงราย, 2556)  
 
 4.1.1.3 ข้อมูลพืน้ฐานด้านส่ิงแวดล้อม 
 
 1) ด้านทรัพยากรน า้ 
   จงัหวดัเชียงรายเป็นจุดแรกท่ีแม่นํ้ าโขงไหลผ่านเข้าสู่ประเทศไทย เร่ิมต้นจาก
พรมแดนไทย ลาวและพม่า บริเวณสามเหล่ียมทองคาํ ผา่นอาํเภอเชียงแสนและเชียงของก่อนไหลสู่
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ประเทศลาวอีกคร้ังท่ีอาํเภอเวียงแก่น รวมระยะทางทั้งส้ิน 94 กิโลเมตร แม่นํ้ าโขงเป็นพรมแดนท่ี
แบ่งกั้นชายแดนระหวา่งประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวลาว เป็นเส้นทาง
สัญจรของไทยกบัประเทศเพื่อนบา้นและแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ท่ีไดรั้บความนิยมเป็นท่ีรู้จกั
ทัว่โลก  นอกจากน้ีในบริเวณลุ่มแม่นํ้ าโขงยงัอุดมไปดว้ยปลานํ้ าจืดนานาชนิด โดยเฉพาะปลาบึก 
ปลานํ้าจืดขนาดใหญ่ท่ีสุดท่ีพบในแม่นํ้าโขงเพียงแห่งเดียวในโลก 
   นอกจากแม่นํ้าโขงจงัหวดัเชียงรายยงัมีแม่นํ้ ากก แม่นํ้ าอิง แม่นํ้ าคาํ แม่นํ้ าลาว และ
แม่นํ้ าสายไหลหล่อเล้ียงชุมชนและพื้นท่ีเกษตรกรรมในท่ีราบ โดยมีแม่นํ้ ากกท่ีไหลผ่านตวัเมือง
เชียงราย ก่อนลงสู่แม่นํ้าโขงท่ีอาํเภอเชียงแสน ซ่ึงนบัเป็นแม่นํ้ าสายสําคญั เพราะนอกจากใชใ้นการ
อุปโภคบริโภคแลว้ บริเวณริมฝ่ังแม่นํ้ ากกยงัมีธรรมชาติงดงาม และเป็นท่ีตั้งของชุมชนชาวไทย
ภูเขา ส่งผลให้กิจกรรมล่องแม่นํ้ ากกไดรั้บความนิยมในหมู่นกัท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก นอกจากมี
แม่นํ้ าสายสําคญัทั้ง 6 สาย ดงัไดก้ล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัมีหนองนํ้ า ร่องนํ้ า ลาํนํ้ า เล็กๆ เช่น แม่นํ้ าจนั 
แม่นํ้ าปรุง และอ่างเก็บนํ้ า ประมาณ 18 อาํเภอ มีแหล่งนํ้ ารวมไม่นอ้ยกว่า 1,179 แห่ง แหล่งนํ้ าเพื่อ
การเกษตร ประกอบด้วย บ่อบาดาลส่วนตวั 20,184 บ่อ บ่อบาดาลสาธารณะ 2,215 บ่อ แหล่งนํ้ า
ธรรมชาติ มีแม่นํ้า หว้ย ลาํธาร คลอง 1,087 สาย หนอง บึง 461 แห่ง นํ้าพุนํ้าซบั 38 แห่ง 
   จงัหวดัเชียงราย มีแม่นํ้ า ห้วย ลาํธาร คลอง 1,593 สาย ซ่ึงในจาํนวนน้ีมีแหล่งนํ้ าท่ี
ใชง้านไดใ้นฤดูแลง้  1,056 สาย มีหนอง บึง 461 แห่ง ท่ีมีสภาพใชง้านไดใ้นฤดูแลง้ 422 แห่ง มีนํ้ าพุ 
38 แห่ง ท่ีมีสภาพใช้งานได้ใน ฤดูแล้ง 37 แห่ง และอ่ืนๆ 51 แห่ง ท่ีมีสภาพใช้งานในฤดูแล้ง 50 
แห่ง แหล่งนํ้ าธรรมชาติ มีการใชป้ระโยชน์เพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ การผลิตนํ้ าประปา เพาะเล้ียง
สัตวน์ํ้า เช่น ปลานิล แหล่งนํ้าธรรมชาติ แม่นํ้าสายหลกัท่ีประชาชนในจงัหวดัเชียงรายใชป้ระโยชน์
คือ แม่นํ้ากกและแม่นํ้าโขง ในอดีตนํ้าในแม่นํ้ากกมีระดบัสูง เคยท่วมข้ึนพื้นท่ีใกลเ้คียงกบัลาํนํ้ า แต่
ในปัจจุบนัมีระดบันํ้ าลดลงมาก โดยสาเหตุของอุทกภยัส่วนใหญ่เกิดมาจากการตดัไมท้าํลายป่าใน
พื้นท่ีตน้นํ้าลาํธารในฤดูฝนเกิดนํ้าหลาก ทาํใหก้รวด ดินและทรายจาํนวนมาก ถูกนํ้ าพดัพามาทบัถม
อยา่งรวดเร็ว ความต้ืนเขินของแม่นํ้ ากกจึงเกิดข้ึนในอตัราสูง ปัญหาดงักล่าวเกิดในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าโขง
เช่นเดียวกนั นอกจากน้ีแม่นํ้ากกยงั เป็นเส้นทางนํ้าสายสาํคญั ท่ีก่อใหเ้กิดชุมชนและศิลปวฒันธรรม
สองฝ่ังแม่นํ้ามากมาย (สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1, 2553)  
 
 2) ด้านสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ 
   จงัหวดัเชียงรายโดยทัว่ไปจะเป็นจงัหวดัท่ีมีสภาพภูมิอากาศแบบเยน็สบายและมี
อากาศหนาวจดัในฤดูหนาว สามารถสภาพภูมิอากาศ แบ่งออกเป็น 3 ฤดู (สํานกังานจงัหวดัเชียงราย
, 2555) คือ 
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 (1) ฤดูร้อน ประมาณกลางเดือนกุมภาพนัธ์-กลางเดือนพฤษภาคม โดยมีอุณหภูมิ
เฉล่ีย 27.90 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35.4 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิตํ่าสุด 12.3 องศา
เซลเซียส  
 (2) ฤดูฝน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม เดือนท่ีมีฝนตกมาก
ท่ีสุด คือ เดือนสิงหาคม ปริมาณ 590 มิลลิเมตร มีฝนตกทั้งหมด 141 วนั ปริมาณฝนรวม 2,024.7 
มิลลิเมตร  
 (3) ฤดูหนาว อยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนกุมภาพนัธ์ อุณหภูมิตํ่าสุด
เฉล่ีย 14.35 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุด 12 องศาเซลเซียส  
   จงัหวดัเชียงรายประสบปัญหาหมอกควนั ซ่ึงเป็นมลพิษทางอากาศ โดยมีสาเหตุมา
จากการท่ีเกษตรกรเผาเศษวสัดุทางการเกษตรในท่ีโล่ง และการเกิดไฟป่า โดยเฉพาะปริมาณฝุ่ น
ละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน (PM10) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 มาจนถึงปัจจุบนั (ขอ้มูล ปี พ.ศ. 2557)
ซ่ึงจากขอ้มูลปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551 จงัหวดัเชียงรายไม่มีสถานีตรวจวดัอากาศและไดรั้บความ
อนุเคราะห์จากกรมควบคุมมลพิษ ในการจดัตั้งสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แบบ
เคล่ือนท่ี ซ่ึงในปี พ.ศ. 2550 ติดตั้งท่ีโรงเรียนสามคัคีวิทยาคม และในปี พ.ศ. 2550 ติดตั้งท่ีสวนตุง
และโคมเฉลิมพระเกียรติ และทาํการตรวจวดัคุณภาพอากาศมาอยา่งต่อเน่ือง โดยขอ้มูลปี พ.ศ. 2550 
พบค่า (PM10) เกินค่ามาตรฐาน 15 วนั และมีค่าสูงสุดเท่ากบั 211.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใน
วนัท่ี 15 มีนาคม 2550 ในปี พ.ศ. 2551 พบค่า (PM10) เกินค่ามาตรฐาน 3 วนั และมีค่าสูงสุด 137.9 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในวนัท่ี 24 มีนาคม 2551 ในปี พ.ศ. 2552 พบค่า (PM10) เกินค่า
มาตรฐาน 27 วนั และมีค่าสูงสุด 277.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2552  
   ขอ้มูลล่าสุดในปี พ.ศ. 2558 พบว่า ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนบริเวณ
สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงรายมีค่า PM10 เกินมาตรฐาน
จาํนวน 18 วนั โดยมีค่าสูงสุด 253.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในวนัท่ี 21 มีนาคม 2558 และ
บริเวณสาํนกังานสาธารณสุขแม่สาย อาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย มีค่า PM10  เกินมาตรฐานจาํนวน 
20 วนั โดยมีค่าสูงสุด 239.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในวนัท่ี 21 มีนาคม 2558 (สํานักงาน
จดัการคุณภาพอากาศและเสียง, 2558) เหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อการดาํรงชีวิตของอย่าง
มาก และเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในทุกปี การแกปั้ญหายงัไม่ประสบความสําเร็จตอ้งอาศยัระยะเวลาใน
การรณรงคป์ลูกจิตสาํนึก โดยดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองพร้อมทั้งมีการเตรียมความพร้อมอยูเ่สมอ ซ่ึง
จะตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อการแกไ้ขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งย ัง่ยนื 
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 3) ด้านธรณวีทิยา 
จงัหวดัเชียงรายเป็นหน่ึงในหลายจังหวดัของประเทศไทยท่ีเคยมีการผลิตแร่

เศรษฐกิจท่ีสาํคญั เพื่อนาํมาใชใ้นการพฒันาประเทศโดยตรงและเป็นสินคา้ส่งออกอยา่งต่อเน่ืองมา
เป็นเวลายาวนาน ถึงแมว้า่ปัจจุบนัแหล่งแร่ส่วนใหญ่จะมีการผลิตไม่มากนกัจนถึงหยุดกิจการไปก็
ตาม แต่จงัหวดัเชียงรายก็ยงัจดัไดว้่ามีสถานภาพศกัยภาพของทรัพยากรแร่หลายชนิด กระจายอยู่
ตามบริเวณต่างๆ ทรัพยากรแร่จงัหวดัเชียงราย สามารถจาํแนกเป็นประเภทตามลกัษณะการใช้
ประโยชน์ไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแร่เพื่อการพฒันาสาธารณูปโภคพื้นฐานและโครงการขนาดใหญ่
ของรัฐ ไดแ้ก่ หินปูน และทรายกลุ่มแร่เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ ทองคาํ 
ดีบุก ทงัสเตน พลวง แมงกานีส ฟลูออไรด ์ไพโรฟิลไลต ์และแบไรด์ (กรมทรัพยากรธรณี, 2549) 

ในปี 2553 กรมทรัพยากรธรณีไดว้ิเคราะห์ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดดินถล่มใน
พื้นท่ีจงัหวดัเชียงราย จากลักษณะทางธรณีวิทยา ความลาดชัน และพืชพรรณท่ีปกคลุม พบว่า 
จงัหวดัเชียงรายมีพื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดดินถล่มอยู่ตามภูเขาสูงท่ีประกอบดว้ยหินแกรนิต หินโคลน 
และหินทราย มีโอกาสเส่ียงท่ีจะเกิดดินถล่มสูง เน่ืองจากลกัษณะทางธรณีวิทยาประกอบด้วย 
หินแกรนิตท่ีมีอตัราการผุพงัสูงให้ชั้นดินหนาและอ่ิมตวัดว้ยนํ้ า นอกจากน้ียงัพบหลกัฐานการเกิด
รอยแยกของชั้นดินหลายบริเวณ ส่วนการประเมินพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดดินถล่มเบ้ืองตน้ 
เพื่อจดัทาํบญัชีรายช่ือหมู่บา้นเส่ียงภยัดินถล่มระดบัจงัหวดั พบวา่ จงัหวดัเชียงรายมีพื้นท่ีเส่ียงภยัดิน
ถล่มอยูใ่น 16 อาํเภอ 56 ตาํบล 652 หมู่บา้น (กรมทรัพยากรธรณี, 2556) 

แหล่งนํ้ าใตดิ้นส่วนใหญ่เป็นแหล่งนํ้ าใตดิ้นในชั้นหินร่วน  ลกัษณะเป็นตะกอน
พดัพา ตะกอนดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย ทราย และกรวด ระดับความลึกเฉล่ียของชั้นนํ้ า
ประมาณ 30–80 เมตร บางแห่งเป็นแหล่งนํ้ าใตดิ้นในชั้นหินแกรนิตและหินแปร ปริมาณนํ้ าใตดิ้น
เกิดจากรอยแยกและรอยเล่ือนในเน้ือหิน โดยจงัหวดัเชียงรายมีจาํนวนบ่อนํ้ าใตดิ้นกระจายอยู่ตาม
หมู่บา้นต่างๆ ในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าทั้งหมดมากกวา่ 13,421 บ่อ แบ่งเป็นบ่อนํ้ าต้ืน บ่อนํ้ าบาดาล รวมทั้งมี
บ่อบาดาลท่ีเจาะโดยหน่วยงานราชการต่าง ๆ ไดแ้ก่ กรมทรัพยากรธรณี กรมโยธาธิการ กรมอนามยั 
และหน่วยงานอ่ืน อีกประมาณ 3,029 บ่อ ซ่ึงเป็นปริมาณท่ีเพียงพอสําหรับใชอุ้ปโภคบริโภคเท่านั้น 
ดงันั้น จึงไม่มีศกัยภาพพอท่ีจะใช้เป็นแหล่งนํ้ าเพื่อการเกษตร และสําหรับคุณภาพของนํ้ าบาดาล 
ส่วนใหญ่จะมีลกัษณะเป็นนํ้ากระดา้ง 
 
 4) ด้านทรัพยากรดิน 

จงัหวดัเชียงรายมีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 7,298,981 ไร่ แบ่งเป็นพื้นท่ีการเกษตร 
3,246,329ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 44.48 ของพื้นท่ีจงัหวดั พื้นท่ีในเขตชลประทาน 419,800 ไร่ คิด
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เป็นร้อยละ 12.93 ของพื้นท่ีการเกษตร โดยดินในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงราย ประกอบดว้ยดิน 2 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ บริเวณท่ีราบเป็นดินท่ีเกิดบนลานตะพกัลาํนํ้ าระดบัต่างๆ และบริเวณภูเขาและท่ีสูงชนัเป็น
ดินเกิดบนภูเขาและท่ีลาดชัน ซ่ึงดินท่ีเกิดบนลานตะพกัลาํนํ้ าระดบัต่างๆ เป็นดินท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์ตํ่าถึงดีหรือดีปานกลางเน้ือดินร่วมจนถึงดินเหนียว มีการระบายนํ้ าดีจนถึงเลว ปกติใช้
ประโยชน์ในการทาํนา ดินบนภูเขาและท่ีชนัมีทั้งดินลึกและดินต้ืน บางแห่งมีกอ้นกรวดและกอ้น
หินปะปนในเน้ือดินหรือกระจดักระจายไปตามผิวดิน ลกัษณะเน้ือดิน สีของดินและปฏิกิริยาดิน 
แตกต่างกนัไปแลว้แต่ชนิดของหินตน้กาํเนิดโดยทัว่ไปมกัมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ขอ้จาํกดัในการใช้
ดินท่ีสําคญัของพื้นท่ีจงัหวดัเชียงราย คือ ความลาดชันและการเส่ียงต่อกษยัการ (Erosion) ท่ีจะ
เกิดข้ึน อีกทั้งพื้นท่ีจงัหวดัเชียงรายยงัมีสภาพป่าอยูม่าก สมควรเก็บไวเ้ป็นป่ารักษาตน้นํ้า ลาํธาร  

 
 5) ด้านระบบนิเวศและป่าไม้ 

จงัหวดัเชียงรายมีพื้นท่ีป่าไม้ประมาณ 33,227,887 ไร่ หรือ 5,164.62 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 44.22 ของพื้นท่ีทั้งหมด และสามารถแบ่งออกเป็นพื้นท่ีป่าไมป้ระเภท
ต่างๆ ไดแ้ก่ อุทยานแห่งชาติ (National Park) จาํนวน 5 แห่ง และวนอุทยาน (Forest Park) จาํนวน 
27 แห่ง (สํานกังานจงัหวดัเชียงราย, 2555) ซ่ึงป่าไมใ้นเขตลุ่มนํ้ ากก-ลุ่มนํ้ าโขงตอนบน ส่วนใหญ่
เป็นป่าไมผ้ลดัใบประเภทป่าเบญจพรรณและป่าแดง มีป่าไม่ผลดัใบประเภทป่าดิบเขา และป่าสน
บา้ง ไมท่ี้สําคญั ไดแ้ก่ ไมส้ัก ตะเคียน เต็ง รัง ประดู่ แดงเหียง ตะแบก เก็ดดาํ เก็ดแดง มะค่าโมง 
พื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษข์องบริเวณลุ่มนํ้ ากก-ลุ่มนํ้ าโขงตอนบนส่วนท่ี 1 (แม่จนั) ไดมี้การประกาศ
เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง ไดแ้ก่อุทยานแห่งชาติขุนแจ พื้นท่ี 168,750 ไร่ และอุทยานแห่งชาติ
แม่ฝาง พื้นท่ี 378,500 ไร่ เขตวนอุทยาน 13 แห่ง เขตห้ามล่าสัตวป่์า 2 แห่ง และเตรียมประกาศเป็น
อุทยานแห่งชาติเพิ่มอีก 2 แห่ง ได้แก่อุทยานแห่งชาติลาํนํ้ ากก และอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา
(สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1, 2553) ซ่ึงจงัหวดัเชียงรายมีพื้นท่ีชุ่มนํ้าท่ีสาํคญั ไดแ้ก่  
 - แม่นํ้ากก  

- เขตหา้มล่าสัตว ์ป่าหนองบงกาย อาํเภอแม่จนั เน้ือท่ี 2,712.5 ไร่  
- แอ่งเชียงแสน เน้ือท่ี 62,500.0 ไร่  
- หนองฮ่าง  
- หนองหลวง เน้ือท่ี 4,625.0 ไร่  
พื้นท่ีป่าไมข้องจงัหวดัเชียงรายรวมทั้งพื้นท่ีอ่ืนๆ ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน มี

แนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ือง โดยเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น 
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- การลกัลอบตดัไม ้เป็นสาเหตุสําคญัและลกัษณะการลกัลอบตดัไมไ้ปขายมีทั้งท่ี
กระทั้งทางตรงจากกลุ่มนายทุน และทางออ้มจากชาวบา้นท่ียากจนตดัไมม้าขายแก่นายทุน 

- การบุกรุกป่าเพื่อทาํการเกษตร การบุกรุกทา้ลายป่าเพื่อขยายท่ีดินทาํการเกษตร
ส่วนใหญ่เกิดจากชาวเขาบนพื้นท่ีสูง  

- ไฟป่า 
สถานภาพสัตวร์ะดบัจงัหวดัในจงัหวดัเชียงรายทั้งหมด จาํนวน 287 ชนิด พบวา่อยู่

ในขั้นวิกฤติหรือมีโอกาสสูญหายจากพื้นท่ีศึกษา จาํนวน 22 ชนิด พบนอ้ย 225 ชนิด พบปานกลาง 
18 ชนิด พบมาก 22 ชนิด (สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1, 2553) 

 
 6) ด้านขยะมูลฝอย 

จงัหวดัเชียงรายมีปริมาณขยะมูลฝอยสะสมรวมประมาณ 225 ตนัต่อวนั คิดเป็น
อตัราการทิ้งเฉล่ีย 1.04 กิโล/คน/วนั ปริมาณการบริการเก็บขน 217.58 ตนั/วนั ปริมาณขยะรีไซเคิล
ก่อนนาํไปจาํกดั 16.65 ตนั/วนั มีปริมาณขยะมูลฝอยสะสม 3,046.50 ตนั และอตัราการสะสมขยะ
มูลฝอย 0.39 คน/วนั สถานการณ์ในอนาคต ปริมาณขณะของจงัหวดัมีแนวโนม้ท่ีสูงข้ึน และพื้นท่ี
ทาํลายและฝังกลบ อาจจะไม่เพียงพอต่อการดาํเนินการ 

การดาํเนินการจดัการของเสียอนัตรายและขยะมูลฝอยติดเช้ือยงัมีนอ้ย พบวา่ของ
เสีย อนัตรายยงัคงถูกนาํไปกาํจดัร่วมกบัขยะมูลฝอยทัว่ไป เน่ืองจากหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ยงั
ขาดความรู้และขาดเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีจาํเป็นในการจดัการของเสียอนัตรายเหล่าน้ี รวมทั้งยงัขาด
สถานท่ีกาํจดัของเสียอนัตราย ในส่วนของการนาํของเสียอนัตรายจากชุมชนกลบัมาใชป้ระโยชน์ก็
ยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลาย เพราะเทคโนโลยดีงักล่าวมีราคาสูง และขาดการสนบัสนุนจากองคก์รภาครัฐ 
ทาํให้การดาํเนินการดา้นน้ีมีนอ้ย  ส่วนการกาํจดัขยะมูลฝอยติดเช้ือ ส่วนใหญ่เป็นหนา้ท่ีของแต่ละ
โรงพยาบาลในการดาํเนินการกาํจดัขยะมูลฝอยติดเช้ือ โดยสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนส่วน
ใหญ่จะใชร้ะบบเตาขยะมูลฝอยติดเช้ือ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเตาเผาขนาดเล็ก 

 
 7) ด้านสุนทรียะ 

จงัหวดัเชียงรายในปัจจุบนัยงัมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ียงัสวยงาม ทาง
จังหวดัมีการจัดภูมิทัศน์ในแต่ละเขตพื้นท่ีให้เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี อีกทั้ งต้นทุนทางด้าน
สุนทรียะของพื้นท่ีจงัหวดัเชียงรายมีพื้นฐานดี มีธรรมชาติท่ีสวยงามอยู่หลายแห่ง ซ่ึงส่งผลให้
จงัหวดัเชียงรายเป็นจงัหวดัแห่งการท่องเท่ียวในลาํดบัแรกๆ ของประเทศไทย ซ่ึงปัจจุบนั ปี พ.ศ. 
2558 จงัหวดัเชียงรายมีแหล่งท่องเท่ียวจาํนวนมากถึง 121 แห่ง โดยจาํแนกเป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง
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ธรรมชาติ 58 แห่ง ด้านประวติัศาสตร์ จาํนวน 46 แห่ง ด้านศิลปวฒันธรรม 17 แห่ง และยงัเป็น
แหล่งอารยธรรมชนแห่งชนชาติมากกว่า 30 ชนเผ่า แหล่งรวมศิลปินมากกว่า 100 ชีวิต เป็นเมือง
ประวติัศาสตร์ต้นกาํเนิดแห่งอาณาจกัรล้านนาซ่ึงมีอายุมากกว่า 700 ปี โดยความสวยงามทาง
สุนทรียะของพื้นท่ีช่วยให้มีสถานท่ีสําคญัท่ีดึงดูดทั้งนกัท่องเท่ียวและธุรกิจท่ีรองรับหรือต่อเน่ือง
จากการท่องเท่ียวให้เขา้ไปตั้งในพื้นท่ีหรือพื้นท่ีใกลเ้คียง ไดแ้ก่ โบราณสถานเชียงแสน พระธาตุ
ดอยตุง วดัต่าง ๆ เช่น วดัพระแกว้ วดัพระสิงห์ วดัร่องขุ่น วดัพระธาตุผาเงา วดัพระธาตุจอมกิตติ) 
ความสวยงามทางธรรมชาติ เช่น ดอยแม่สลอง ภูชีฟ้า ล่องแพแม่นํ้ ากก นํ้ าตกห้วยแม่ซ้าย ชายหาด
เชียงราย (ริมแม่นํ้ากก) สามเหล่ียมทองคาํ ทิวทศัน์ริมโขงท่ีเชียงของ เป็นตน้ 

 
 4.1.2 ข้อมูลพืน้ฐานของพืน้ทีอ่ าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย 
 เมืองเชียงแสนมีสัณฐานรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ด้านไม่เท่าตั้งอยู่บนท่ีราบริมฝ่ังแม่นํ้ าโขง
ดา้นทิศตะวนัตกในแนวแกนทิศเหนือ -ใต ้ซ่ึงอาํเภอเชียงแสนเป็นเมืองโบราณท่ีมีประวติัศาสตร์
ของแควน้ลา้นนามาอยา่งยาวนาน โดยมีท่ีตั้งอยูท่างภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ตั้งอยูริ่มฝ่ัง
แม่นํ้าโขงบริเวณชายแดนดา้นทิศตะวนัออกของท่ีราบลุ่มเชียงแสน ซ่ึงเป็นท่ีราบลุ่มขนาดใหญ่ทาง
ตอนบนของจงัหวดัเชียงราย และทางฝ่ังตะวนัตกของแม่นํ้ าโขง ปัจจุบนัเมืองเชียงแสนตั้งอยูใ่นเขต
การปกครองของตาํบลเวียง อาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายดว้ยความเหมาะสมของตาํแหน่งท่ีตั้ง
เมือง ซ่ึงเปรียบเสมือนจุดยุทธศาสตร์ทางการปกครอง รวมถึงเป็นเมืองสําคญัทางการคา้ระหว่าง
เมืองทางตอนบนอนัไดแ้ก่จีนและพม่าลงมาสู่พะเยา ตาก กรุงเทพฯ และหลวงพระบางจึงทาํให้เมือง
น้ีเป็นพื้นท่ีสาํคญัมาแต่สมยัโบราณตราบถึงปัจจุบนั 
 ประวติัความเป็นมาส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองราวของชุมชนโบราณในเขตท่ีราบลุ่มจงัหวดั
เชียงราย ซ่ึงคาดวา่เร่ิมตน้เม่ือราวพุทธศตวรรษท่ี 17 มีหลกัฐานจากขอ้มูลพื้นฐานอาํเภอเชียงแสน
ปรากฏอยู่ในเอกสารอย่างชดัเจนว่า  เมืองเชียงแสนเดิมตามประวติัศาสตร์กล่าวว่า เป็นอาณาจกัร
แรกของลา้นนา และได้ร้างไป จนกระทัง่พระเจา้แสนภูเป็นผูบู้รณะเม่ือ ปี พ.ศ. 1871 มีเจา้เมือง
ปกครองสืบเน่ืองกนัมาหลายพระองคจ์นถึงปี พ.ศ. 2442 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
รัชการท่ี 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จึงได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้พระยาเดชดาํรงยา้ยท่ีทาํ
การเมืองเชียงแสน มาตั้งท่ีเมืองกาสา (อาํเภอแม่จนั ในปัจจุบนั) ต่อมาทางราชการเห็นวา่ท่ีตั้งอาํเภอ
เชียงแสนตั้งติดกบัลาํนํ้ าจนั จึงไดเ้ปล่ียนช่ือจากอาํเภอ เชียงแสนเป็นอาํเภอ “แม่จนั” เม่ือปี พ.ศ. 
2470 ยกฐานะเมืองเชียงแสนเดิมตั้งเป็น “ก่ิงอาํเภอเชียงแสน” และไดรั้บการพิจารณายกฐานะจาก
ก่ิงอาํเภอ เป็น “อาํเภอเชียงแสน” เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2501  
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ภาพที ่4.1 แผนท่ีเขตการปกครองพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสน  จงัหวดัเชียงราย 
แหล่งทีม่า: อาํเภอเชียงแสน, 2557. 
 
 ปัจจุบนัอาํเภอเชียงแสนมีพื้นท่ีทั้งส้ินประมาณ 442 ตารางกิโลเมตร หรือ 276,250 ไร่ ตั้งอยู่
ห่างจากตวัจงัหวดัเชียงรายประมาณ 60 กิโลเมตร ลกัษณะภูมิประเทศทัว่ไป เป็นพื้นท่ีราบสลบัภูเขา
โดยมีพื้นท่ีราบประมาณ  55%  พื้นท่ีภูเขาประมาณ  33%  และพื้นท่ีนํ้ าประมาณ  12%  ของพื้นท่ี
ทั้งหมด (อาํเภอเชียงแสน, 2557) พื้นท่ีอาํเภอเชียงแสนติดต่อชายแดนระหวา่งประเทศกบัสหภาพ
เมียนมาร์  ระยะทาง  17  กิโลเมตร  และสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะทาง 40  
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกบัพื้นท่ีต่างๆ ดงัน้ี 

ทิศเหนือ ติดกบั จงัหวดัท่าข้ีเหล็ก สหภาพเมียนมาร์ โดยมีลาํนํ้ ารวกเป็นเส้นกั้น
พ ร ม แ ด น  แ ล ะ เ มื อ ง ต้น ผึ้ ง  แ ข ว ง บ่ อ แ ก้ว  ส า ธ า ร ณ รั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่นํ้ าโขงเป็นเส้นกั้ น
พรมแดน 

ทิศตะวนัออก ติดกบั อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 
ทิศตะวนัตก ติดกบั อาํเภอแม่จนั และอาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย 
ทิศใต ้  ติดกบั ก่ิงอาํเภอดอยหลวง จงัหวดัเชียงราย 
จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบกบัการลงพื้นท่ีจริง พบว่า 

อาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายมีขอ้มูลพื้นฐานท่ีสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 
 



 
118 

 

 4.1.2.1 ข้อมูลพืน้ฐานด้านเศรษฐกจิ 
 ประชากรในพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสนมีจาํนวน  45,328 คน แบ่งเป็น ชายจาํนวน 22,418 
คน และหญิง จาํนวน  22,910 คน และจาํนวนครัวเรือน 19,611 ครัวเรือน (สํานกับริหารทะเบียน, 
2557) โดยร้อยละ 77 มีอาชีพดา้นการเกษตรกรรมและมีพื้นท่ีเพราะปลูกประมาณ 137,737 ไร่ โดย
แบ่งเป็นพื้นท่ีทาํนาประมาณ 66,390 ไร่ พื้นท่ีปลูกพืชไร่ประมาณ 49,620 ไร่ นอกจากน้ีมีการปลูก
ไมผ้ลต่างๆ เช่น ส้มเขียวหวาน  ล้ินจ่ี  ลาํไย  เล้ียงสัตว ์และการประมง นอกจากน้ียงัมีกลุ่มอาชีพ
พื้นเมืองต่างๆ ท่ีประชาชนยงัคงอนุรักษไ์ว ้เช่น กลุ่มทอผา้วดัพระธาตุผาเงา กลุ่มหตัถกรรมทอตุง
บา้นศรีดอนมูล กลุ่มทอผา้ไหมบา้นสันธาตุ กลุ่มทอผา้บา้นวงัลาว ซ่ึงจาํหน่ายสินคา้จาํพวกผา้ทอ
ลายเชียงแสน ตุง ผา้ซ่ิน ผา้ตดัเส้ือ ผา้คลุมไหล่ กระเป๋า ดอกไมป้ระดิษฐ์จากรังไหม และชาใบ
หม่อน และสินคา้ OTOP ต่างๆ เป็นตน้ 
 ขอ้มูลดา้นอุตสาหกรรมในอาํเภอเชียงแสนมีสถานีบ่มใบยาสูบ 7 โรง โรงสีขา้วขนาด
กลางและขนาดเล็กจาํนวน 65 โรง และโรงอุตสาหกรรมนํ้ าด่ืม 5 โรง ส่วนขอ้มูลดา้นการพาณิชยก
รรมในอาํเภอเชียงแสน มีธนาคารทั้งหมด 4 แห่ง สถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิงขนาดใหญ่ 9 แห่ง มี
การทาํธุรกิจคา้ขายระหว่างประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชานลาว-
เมียนมาร์-จีน และเน่ืองจากอาํเภอเชียงแสน มีพื้นท่ีติดกบัแม่นํ้ าโขงแหล่งพฒันาดา้นเศรษฐกิจส่วน
ใหญ่จึงเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ชายแดน โดยในปี พ.ศ. 2551 – 2552 มีขอ้มูลของสินคา้ 10 
ประเภทท่ีมีการนาํเขา้ - ส่งออก  ผา่นด่านศุลกากรเชียงแสน ไดแ้ก่ ผกัสด, ทบัทิมสด, ไฮท-์คาร์บอน
เฟอร์โรแมงกานีส,  หางนมท่ีใชเ้ป็นอาหารสัตว,์ เมล็ดทานตะวนั, แอปเป้ิลสด, เมล็ดแตงโม, สาล่ี
สด และกระเทียม 
 สาธารณูปโภคของอาํเภอเชียงแสนดา้นการคมนาคมและการเดินทางจากอาํเภอเ ชียง
แสนเพื่อไปยงัตวัจงัหวดัสามารถใชบ้ริการรถโดยสารไดต้ลอดทั้งวนัไป ส่วนการเดินทางไปพื้นท่ี
อาํเภออ่ืนๆ ท่ีอยู่ใกล้เคียงเป็นไปด้วยความสะดวก และมีถนนหลายสายสามารถเช่ือมโยงพื้นท่ี
อาํเภอจงัหวดัต่างๆ ไดส้ะดวกตลอดทั้งปี เช่น ถนนสู่อาํเภอแม่จนั สนามบินเชียงราย เมืองเชียงราย 
ถนนสู่อาํเภอแม่สาย ถนนสู่อาํเภอเชียงของ ก่ิงอาํเภอภูเขาหลวง อาํเภอเวียงชัย และอาํเภอเทิง 
สะดวกทั้งปี ถนนภายในหมู่บา้นเป็นถนนลาดยาง และคอนกรีตทัว่ทุกซอยของหมู่บา้น นอกจาก
พื้นท่ีบนเขาหรือกลุ่มชาวเขาบางกลุ่มท่ีการเดินทางยงัไม่สะดวกมากนกั เน่ืองจากตอ้งการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและวถีิชีวติดั้งเดินของกลุ่มคนเหล่านั้นไว ้นอกจากน้ีอาํเภอเชียงแสนมีไฟฟ้าใช้
ครบทั้ง 70 หมู่บา้น มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะครบ 70 หมู่บา้น ท่ีทาํการไปรษณีย ์2 แห่ง มีการวาง
คู่สายโทรศพัทแ์ละสัญญาณอินเตอร์เน็ตเขา้ถึงเกือบทุกตาํบล ทุกหมู่บา้น (ท่ีวา่การอาํเภอเชียงแสน, 
2557) ส่วนการใช้เส้นทางทางนํ้ าจะมีแม่นํ้ าโขงท่ีสามารถเดินเรือไดต้ลอดทั้งปี สามารถเดินทาง
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ไปสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมียนมาร์  แต่ละวนัมี
เรือสินคา้ เรือสินคา้ เรือท่องเท่ียว จากต่างประเทศมาใชบ้ริการมากมาย  

 

 
 

ภาพที่ 4.2 การสัญจรติดต่อคา้ขายโดยใช้เส้นทางแม่นํ้ าโขงบริเวณสามเหล่ียมทองคาํอาํเภอเชียง
แสน จงัหวดัเชียงราย 

 
 4.1.2.2 ข้อมูลพืน้ฐานด้านสังคม 
 อาํเภอเชียงแสนมีการแบ่งการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินออกเป็น 5 เทศบาลตาํบล 
และ 2 องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ดงัน้ี 

เทศบาลตาํบลเวยีง 
เทศบาลตาํบลเวยีงเชียงแสน 
เทศบาลตาํบลบา้นแซว 
เทศบาลตาํบลแม่เงิน 
เทศบาลตาํบลโยนก 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลป่าสัก 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลศรีดอนมู 

 ประชากรในอาํเภอเชียงแสนส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ ซ่ึงเป็นชาวไทยพื้นเมืองและ
ประชากรท่ีอพยพมาจากทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย ซ่ึงปัจจุบนัอาศยัอยู่ในพื้นท่ี 3 
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หมู่บา้น ไดแ้ก่ บา้นท่าขนัทอง หมู่ท่ี 3 ตาํบลบา้นแซว, บา้นสันธาตุ หมู่ท่ี 4 บา้นทุ่งฟ้างาม หมู่ท่ี 5 
ตาํบลโยนก และนอกจากน้ียงัมีชนกลุ่มนอ้ย อดีตทหารจีนคณะชาติ จีนฮ่ออิสระ ไทยล้ือ ผูพ้ลดัถ่ิน
สัญชาติพม่า ผูห้ลบหนีเขา้เมืองสัญชาติพม่า กลุ่มลาวอพยพ ปละชาวเขาเผา่เยา้ อีกอ้ และมง้ อาศยั
อยู่กระจดักระจายอยู่ในพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสนจาํนวนมาก (สํานักสถิติพยากรณ์ สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2553) โดยมีขอ้มูลท่ีพกัอาศยัของชนกลุ่มนอ้ยในพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสน คือ 
 1) ชาวเขา เผา่อีกอ้  มีถ่ินฐานท่ี ดอยสะโง ้หมู่ท่ี 7 ตาํบลศรีดอนมูล  
เผา่เยา้  มีถ่ินฐานท่ี ดอยผาด่ือ บา้นป่าไร่หลวง หมู่ 4 และบา้นหว้ยกวา๊นหมู่ 9 ตาํบลบา้นแซว    
เผา่มง้ (แมว้) มีถ่ินฐานท่ี บา้นขนุนํ้าคาํ หมู่ 7 ตาํบลแม่เงิน  
 2) อดีตทหารจีนคณะชาติ ไดแ้ก่ ทหารจีนคณะชาติในเขตมณฑลยนูาน ซ่ึงเคยถูก
จีนคอมมิวนิสต์แผน่ดินใหญ่กวาดลา้ง ไดห้นีผา่นรัฐฉานของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เขา้
มาอาศยัอยูใ่นประเทศไทย และในพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสน มีถ่ินฐานท่ี บา้นแม่แอบหมู่ท่ี 11 ตาํบลบา้น
แซว  
 3) ผูพ้ลัดถ่ินสัญชาติพม่า ได้แก่ บุคคลพม่าเช้ือสายไทย ซ่ึงอพยพหลบหนีการ
เปล่ียนแปลงการปกครองในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เขา้มาอยูใ่นจงัหวดัชายแดนภาคเหนือ
ของประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2519 ในพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสน อาศยัอยูใ่นเขตตาํบลเวียง ซ่ึง
ทางอาํเภอไดด้าํเนินการจดัทาํทะเบียนและบตัรประจาํตวัประจาํตวัใหอ้ยูใ่นความควบคุมของอาํเภอ 
จาํนวนประมาณ 682 คน และยงัมีกลุ่มผูห้ลบหนีเขา้เมืองจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ คือ 
กลุ่มคนท่ีหลบหนีเขา้มาหลงัปี พ.ศ. 2519 อีกจาํนวนหน่ึง 
 4) ไทยล้ือ ได้แก่ กลุ่มคนเช้ือสายไทยในแควน้สิบสองจุไทยหรือสิบสองปันนา 
มณทลยนูานสาธารณรัฐประชาชนจีน และไดอ้พยพเขา้มาอยูใ่นประเทศไทยนานมากกวา่ 300 ปีท่ี
ผา่นมา ไดจ้ดัทาํทะเบียนประวติัและบตัรประจาํตวัอยูใ่นความควบคุมของอาํเภอ จาํนวน 1,228 คน 
 5) แรงงานต่างดา้ว ไดแ้ก่ บุคคลสัญชาติพม่าและลาว ท่ีหลบหนีเขา้มาใชแ้รงงาน
ในประเทศไทย ส่วนมากจะเขา้มาอาศยัอยู่กบันายจา้ง ซ่ึงกรณีน้ีถือเป็นผูห้ลบหนีเขา้เมืองแต่ทาง
รัฐบาลมีนโยบายผ่อนผนัในกรณีท่ีหาคนไทยรับจา้งไม่ได ้เฉพาะกรณีท่ีไดรั้บการจดัทาํทะเบียน
ประวติั 
 ด้านการศึกษาและสาธารณสุขในพื้นท่ีค่อนขา้งเพียงพอ โดยมีโรงเรียนสังกัดกรม
สามัญศึกษา 2 โรง สังกัดการประถมศึกษาแห่งชาติ 34 โรงเรียน สถาบันฝึกอาชีพ 2 แห่ง มี
โรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลเชียงแสน สถานีอนามยั 12 แห่ง สถานบริการสุขภาพ
ชุมชน 4 แห่ง โดยมี อาสาสมคัรประจาํหมู่บา้นสําหรับบริการดา้นสาธารณูปโภค ผูบ้ริหารจดัให้มี
นํ้าประปาภูมิภาค และประปาหมู่บา้นใชทุ้กหลงัคาเรือน มีไฟฟ้าใชท้ัว่ถึง มีแหล่งนํ้ าสะอาดไวค้อย
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บริโภค ดา้นสาธารณูปการ  จดัให้มีถนนคอนกรีต และลาดยางทุกซอย การดาํเนินการท่ีผ่านมามี
การระบายนํ้าเสียไดดี้ และเจา้หนา้ท่ีมีการเฝ้าระวงัโรคติดต่อต่างๆ ตามสถานการณ์ของประเทศ 
 แหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคญัในพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสนมีอยู่มากมายท่ีสามารถดึงดูดความ
สนใจนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยมีทั้งในรูปแบบของแหล่งท่องเท่ียวตาม
ธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวท่ีถูกดดัแปลงข้ึนมา เช่น สามเหล่ียมทองคาํ พระพุทธรูปลา้นนา อุทยาน
สามเหล่ียมทองคาํ(หอฝ่ิน) พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสน วิวแม่นํ้ าโขง ท่าเรือเชียงแสน  และ
ขนส่งทางนํ้ า เป็นตน้ แต่แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของอาํเภอเชียงแสน คือ แหล่งท่องเท่ียว
ทางวฒันธรรมซ่ึงรวมถึงวดั โบราณสถาน แนวกาํแพงโบราณ วดัร้าง และสถานท่ีสําคญัทางศาสนา
รูปแบบต่างๆ ด้วย โดยภายในอาํเภอเชียงแสนมีวดัมากกว่า 130 วดั ซ่ึงเป็นเก่าท่ีมีคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์อยูห่ลายแห่งดว้ยกนั (ศูนยบ์ริการขอ้มูลอาํเภอเชียงแสน, 2557) เช่น  
 1) วดัเจดียห์ลวง ตั้งอยู่ติดกบัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงแสน มีเจดียท่ี์ใหญ่
ท่ีสุดในเมืองเชียงแสน ลกัษณะทรงระฆงั ภายในวิหารดา้นหนา้เจดียป์ระดิษฐานพระประธานปาง
มารวชิยั 
 2) วดัมหาธาตุ (ร้าง) ตั้ งอยู่ใกล้ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเท่ียวเมืองเชียงแสน  
ภายในวดัมีโบราณสถานสําคญั คือมณฑปทา้ยวิหาร เช่ือกนัวา่ เป็นอาคารท่ีประทบัส่วนพระองค์
ของพระพุทธเจา้ (พระประธาน) ลกัษณะการก่อสร้างมณฑปท้ายวิหารอาจได้แบบอย่างมาจาก
ศิลปะสุโขทยัตอนปลาย หรืออยธุยาตอนกลาง คาดวา่มีอายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 20 – 21 
 3) วดัผา้ขาวป้าน  หรือ  วดัป้าขาวพาน ตั้งอยูริ่มโขง  โบราณสถานท่ีสําคญั ไดแ้ก่ 
เจดียท์รงปราสาทยอดระฆงัดา้นหลงัวิหาร ซ่ึงสร้างในสมยัพญาหลวงเมืองเชียงแสน ประมาณ ปี 
พ.ศ.2158 – 2159  
 4) วดัพระธาตุจอมกิตติ ตั้งอยูน่อกเมืองเชียงแสนทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ  เป็น
วดัเก่าแก่ท่ีมีมานานตั้งแต่ปี พ.ศ.2023 มีเจดียล์กัษณะเป็นทรงปราสาทยอดระฆงัท่ีนิยมสร้างในพุทธ
ศตวรรษท่ี 22 
 5) วดัพระธาตุผาเงา คณะผูศ้รัทธาสร้างวดัพระธาตุผาเงาบนพื้นท่ีวดัโบราณ (ร้าง) 
ในบริเวณดอยคาํ (ดอยจนั) เม่ือปี พ.ศ.2519  โดยภายหลงัการก่อสร้างขณะท่ีปรับพื้นท่ีวิหารโบราณ 
เพื่อสร้างวิหารหลงัใหม่ครอบทพัพบหลวงพ่อผาเงาฝังอยูใ่ตฐ้านพระประธาน ซ่ึงเป็นพระพุทธรูป
ปูนป้ันปางมารวิชยั ประทบันัง่ขดัสมาธิราบ อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 19 – 20 ส่วนพระธาตุผาเงา 
เป็นเจดียท์รงระฆงัขนาดเล็กอยูเ่หนือกอ้นหินใหญ่ 



 
122 

 

 นอกจากน้ีเน่ืองดว้ยความเป็นมาของพื้นท่ีซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์อยา่งยาวนาน 
ทาํให้อาํเภอเชียงแสนมีวฒันธรรมและประเพณีท่ีเป็นจุดสนใจของนักท่องเท่ียวและประชาชน
ทัว่ไปอยูม่าก เช่น  
 1) ประเพณีการทานขา้วสลาก ภาษาทอ้งถ่ินทางเหนือล้านนา เรียกว่าประเพณี 
“ตานก๋วยสลาก” หมายถึง การจดัเตรียมส่ิงของเคร่ืองใช ้ทั้งอุปโภค บริโภค ถวายแด่พระภิกษุสงฆ ์
โดยเร่ิมในช่วงวนัเพญ็เดือน 12 เหนือ (เดือน 10 หรือกนัยายน) และส้ินสุดในเดือนเก๋ียงดบั (เดือน 
11) เป็นประเพณีท่ีได้รับคาํยกย่องชมเชยจากทางผูบ้ริหารระดบัจงัหวดั และเป็นตน้แบบให้กบั
อาํเภออ่ืนๆ ได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากมีการแสดงของเยาวชนในตาํบลและการเตรียมตน้สลากมา
เตรียมถวายพระสงฆ ์จึงมีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเป็นจาํนวนมาก 
 2) ประเพณีสงกรานตเ์มืองเชียงแสน เป็นประเพณีสําคญัเป็นอย่างยิ่งท่ีชาวอาํเภอ
เชียงแสนยืดถือปฏิบัติและจัดเป็นประจาํทุกปี ในช่วงระหว่างวนัท่ี 11-15 เมษายนของทุกปี 
บรรยากาศการเล่นสงกรานตข์องเมืองเชียงแสนมีการผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมแบบดั้งเดิมและ
วฒันธรรมแบบสมยัใหม่ เน่ืองจากอาํเภอเชียงแสนมีเขตแดนติดต่อกบัแม่นํ้ าโขงจึงทาํให้การเล่นนํ้ า
สงกรานตข์องเชียงแสนเป็นไปดว้ยความสนุกสนาน และในช่วงเทศกาลสงกรานตน้ี์จะมีประชาชน
ชาวลาวท่ีอาศยัอยู่ฝ่ังตรงขา้มขา้มมาร่วมงานประเพณีดว้ยจาํนวนมาก รวมถึงนกัท่องเท่ียวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ ทาํใหบ้รรยากาศของงานสงกรานตมี์ความคึกคกัและสนุกสนานอยา่งยิง่ 
 3) ประเพณีสรงนํ้ าวดัพระธาตุผาเงา เพื่ออนุรักษ์วฒันธรรมประเพณี ท่ีดีงาม และ
เป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาใหค้งอยูสื่บไป ซ่ึงจะมีข้ึน ในวนัข้ึน 15 คํ่า เดือนแปดเหนือ (แปดเป็ง) 
ของทุกปี 
 นอกจากน้ีอาํเภอเชียงแสนยงัมีความโดดเด่นในเร่ืองของวฒันธรรมของชนกลุ่มน้อย
เผา่ต่างๆ เช่น ประเพณีป๋ีใหม่เมือง ประเพณีจิบอกไฟ ประเพณีทาํบุญปอย ประเพณีโลชิ้งชา้ของชน
เผ่าอาข่า และประเพณีเต้นรําของชาวเขา ซ่ึงปัจจุบนัผูบ้ริหารแต่ละเขตการปกครองเร่ิมให้การ
ส่งเสริมเพื่อเป็นจุดแข็งของพื้นท่ีในการดึงดูดนกัลงทุนหรือนกัท่องเท่ียวเขา้มาในอาํเภอเชียงแสน
มากข้ึน 
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ภาพที ่4.3  การแสดงพื้นบา้นของชาวเขาเผา่ลาหู่ท่ีอาศยัในพื้นท่ีเทศบาลตาํบลบา้นแซว 
 
 4.1.2.3 ข้อมูลพืน้ฐานด้านส่ิงแวดล้อม 
 อาํเภอเชียงแสนมีสภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีราบลุ่มสลบักบัเทือกเขาสูงโดยมีพื้นท่ี
ราบประมาณ  55%  พื้นท่ีภูเขาประมาณ  33%  และพื้นท่ีนํ้ าประมาณ  12%  ของพื้นท่ีทั้งหมด โดย
ในเขตพื้นท่ีมีลาํนํ้าท่ีสาํคญัไหลผา่น คือ 
  
 1) แม่นํ้ าโขง เป็นแม่นํ้ านานาชาติ มีตน้นํ้ าจากทางทิเบต ไหลผา่นประเทศต่าง ๆ 
เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประเทศไทย ประเทศกมัพชูา และประเทศเวยีดนาม โดยเป็นเส้นกั้นเขตแดนระหวา่ง
ไทย-ลาวดว้ย 
 2) แม่นํ้ ากก มีต้นนํ้ าจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ไหลผ่านจังหวดั
เชียงใหม่ อาํเภอเมืองเชียงราย อาํเภอเวียงชยั อาํเภอแม่จนั ไหลลงสู่แม่นํ้ าโขงท่ีบา้นสบกก หมู่ท่ี 7 
ตาํบลบา้นแซว อาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย  
 3) แม่นํ้ ารวก มีตน้นํ้ าจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เป็นแม่นํ้ าแบ่งเขตแดน
ระหวา่งไทย - พม่า ไหลลงสู่แม่นํ้าโขง ท่ีบา้นสบรวก หมู่ท่ี 1 ตาํบลเวยีง อาํเภอเชียงแสน 
 4) แม่นํ้ าคาํ ไหลมาจากอาํเภอแม่ฟ้าหลวงลงสู่แม่นํ้ าโขง ท่ีบ้านสบคาํ หมู่ท่ี 5 
ตาํบลเวยีง  อาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
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 ขอ้มูล ณ ปี พ.ศ. 2556 พบว่า ในอาํเภอเชียงแสนมีแหล่งนํ้ าท่ียงัใช้ประโยชน์ได้
ประมาณ 18 แห่ง โดยแบ่งเป็นอ่างเก็บนํ้ าขนาดเล็ก 11 แห่ง ฝายคอนกรีต 7 แห่ง (สํานักงาน
ชลประทานจงัหวดัเชียงราย, 2556) โดยมีปริมาณนํ้ าท่ีเก็บสํารองไวเ้ฉล่ียทั้งปีอยู่ท่ี 3.957 ล้าน
ลูกบาศกเ์มตร ซ่ึงเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน 
 ดา้นภูมิอากาศและสภาพอากาศของอาํเภอเชียงแสนจะมีความคลา้ยคลึงกบัพื้นท่ีอ่ืนๆ 
ในจงัหวดัเชียงราย แต่จะมีอุณหภูมิท่ีค่อนขา้งตํ่ากวา่พื้นท่ีอ่ืนในจงัหวดั เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศ
ท่ีมีตน้ไมทิ้วเขาอยู่ค่อนขา้งมาก โดยในช่วงเวลาส่วนใหญ่จะมีอุณหภูมิอยู่ท่ีประมาณ 21 องศา
เซลเซียสหรือตํ่ากวา่ มีหมอกลงหนาและปกคลุมทัว่พื้นท่ี แม่นํ้ าโขงในช่วงฤดูหนาวท่ีมีอุณหภูมิตํ่า
พื้นท่ีจะมีหมอกลงหนาทึบ จนมองไม่เห็นฝ่ังเมืองของประเทศลาว บางคร้ังชาวประมงอาจตอ้งงด
การเดินเรือในช่วงเช้า แลว้รอจนพระอาทิตยข้ึ์น หมอกบางลงถึงสามารถเดินเรือได ้โดยเฉพาะเรือ
บรรทุกสินคา้จีนท่ีบรรทุกสินคา้เต็มลาํตอ้งเล่ือนเวลาในการออกจากท่า เพราะไม่สามารถมองเห็น
ลาํนํ้าดา้นหนา้  
 ดา้นธรณีวิทยาในอาํเภอเชียงแสนมีลกัษณะไม่แตกต่างจากขอ้มูลทางธรณีวิทยาระดบั
จงัหวดัมากนัก แต่ในเขตพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสนมีพื้นท่ีเส่ียงภยัต่อการเกิดดินถล่มอยู่ 1 เขต คือ 
เทศบาลตาํบลแม่เงิน เน่ืองจากมีสภาพทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นภูเขาบริเวณทิศเหนือและทิศใต้
ของตาํบลเป็นพื้นท่ีป่าไมไ้ม่สมบูรณ์ร้อยละ 62 ของพื้นท่ีทั้งหมด การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในเทศบาล
ตาํบลแม่เงิน ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีป่าไมเ้กือบทั้งพื้นท่ี และเคยมีประวติัดินถล่ม นํ้ าป่าไหลหลากและ
นํ้าท่วมฉบัพลนัในอดีตท่ีบริเวณ หมู่ท่ี 1 บา้นสันตน้เปา เคยมีนํ้าท่วมถนนท่ีลน้มาจากลาํห้วย ระดบั
นํ้าสูงประมาณ 50 เซนติเมตร และบริเวณหมู่ท่ี 6 บา้นแม่เงิน เคยมีดินถลมในปี 2534 บริเวณเชิงเขา
ซ่ึงอยูห่่างไกลจากท่ีตั้งของชุมชน และปัจจุบนัพื้นท่ีเทศบาลตาํบลแม่เงินยงัมีหมู่บา้นท่ีอยูใ่นพื้นท่ี
เส่ียงภยันํ้าป่าไหลหลากและนํ้าท่วมฉบัพลนั ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1 ตาํบลสันตน้เปา หมู่ท่ี 3 บา้นป่าคา หมู่ท่ี 
4 บา้นแม่คาํ หมู่ท่ี 6 บา้นแม่เงิน หมู่ท่ี 7 บา้นไร่ หมู่ท่ี 8 บา้นป่าคาใตห้มู่ท่ี 9 บา้นป่าคาเหนือ หมู่ท่ี 
11 บา้นธารทอง และหมู่ท่ี 12 บา้นแม่คาํเหนือ เน่ืองจากบา้นเรือนของหมู่บา้นดงักล่าวตั้งอยูบ่นท่ี
ราบเชิงเขา หากฝนตกหนกัติดต่อกนัอาจทาํให้เกิดนํ้ าป่าไหลหลากและนํ้ าท่วมฉับพลนั สําหรับ
พื้นท่ีเส่ียงภยัดินถล่มพบวา่มีโอกาสเกิดในบริเวณท่ีเป็นพื้นท่ีเขาสูง ซ่ึงห่างไกลจากท่ีตั้งชุมชนของ
หมู่บา้น 
 ดา้นทรัพยากรดินและระบบนิเวศของอาํเภอเชียงแสนนั้น พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นการใช้
ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการทาํเกษตรกรรม เน่ืองจากเดิมเป็นพื้นท่ีป่าไมท่ี้มีความอุดมสมบูรณ์จึงทาํให้
ดินยงัคงมีความอุดมสมบูรณ์ ทาํการเกษตรไดดี้ มีเพียงบางตาํบลท่ียงัใช้ประโยชน์ท่ีดินจากท่ีดิน
แบบเชิงเขา เช่น เทศบาลตาํบลแม่เงิน โดยในอาํเภอเชียงแสนมีพื้นท่ีเขตห้ามล่าสัตวห์นองบงคาย มี
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ลกัษณะเป็นหนองนํ้ า และสภาพป่าเป็นป่าเส่ือมโทรม ประกอบดว้ยตน้ไมข้นาดเล็กข้ึนกระจายอยู่
ทัว่ไป อยูใ่นระหวา่งการทดแทนของสังคมพืช ยงัคงมีสภาพท่ีเป็นป่าธรรมชาติ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีขนาด
เล็กอยูร่ะหวา่งชุมชน ลกัษณะเป็นป่ารุ่นใหม่ท่ีเคยถูกบุกรุกแผว้ถางทาํลายมาก่อน จึงทาํให้สัตวป่์า
ชนิดต่างๆ ลดลง ยงัคงเหลือแต่สัตวป่์าขนาดเล็ก เช่น นก , หนู , งูไซ และไก่ป่า เป็นตน้ แต่พื้นท่ี
แห่งน้ียงัมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติทั้งดา้นแหล่งนํ้ า แหล่งอาหาร จึงเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยั 
สําหรับสัตวป่์าจาํพวกนกนํ้ า จากการสํารวจของระดบัอาํเภอยงัคงพบนกนํ้ าจาํนวนมากประมาณ
มากกวา่ 150 ชนิด มีทั้งนกประจาํถ่ิน นกอพยพ และนกไม่ทราบสถานภาพ โดยนกอพยพบางชนิด
เป็นนกท่ีหายาก เช่น เป็ดเปียหนา้เขียว , เป็ดแมนดาริน , เป็ดผีใหญ่ เป็นตน้ ส่วนนกประถ่ินไดแ้ก่ 
นกเป็ดแดง, นกอีโกง้, นกอีลํ้า เป็นตน้ 
 ดา้นสภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปของพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสน พบวา่ ในปัจจุบนัยงัเป็นพื้นท่ี
ธรรมชาติท่ีมีความสวยงามและมีทศันียภาพท่ีดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียวไดดี้ตามท่ีไดก้ล่าว
ไวข้า้งตน้ จึงทาํใหใ้นพื้นท่ีมีโรงแรม ท่ีพกั บา้นเช่า เกิดข้ึนจาํนวนมาก นอกจากนกัท่องเท่ียวมีเท่ียว
ชมสถานท่ีท่องเท่ียวในอาํเภอเชียงแสนแลว้ยงัสามารถใช้บริการท่าเรือท่าเรือท่องเท่ียวขา้มไปยงั
ประเทศจีน พม่า และลาว  ไดต้ลอดทั้งปี แหล่งท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นของอาํเภอเชียงแสน เช่น  
 1) เมืองโบราณเชียงแสน เน่ืองจากอาํเภอเชียงแสนเคยเป็นศูนยก์ลางอาณาจกัร
ลา้นนาในยคุแรก ๆ และเป็นเมืองเก่าแก่มากแห่งหน่ึงในภาคเหนือ เดิมช่ือเวียงหิรัญนครเงินยาง แม้
ปัจจุบนัยงัมีซากกาํแพงเมืองโบราณ 2 ชั้น และโบราณสถานหลายแห่ง ปรากฏอยูใ่นทั้งในและนอก
ตวัเมือง  
 2) เมืองเก่าสุวรรณโคมคาํ ตาํบลบา้นแซว อาํเภอเชียงแสน บริเวณเมืองเก่าสุวรรณ
โคมคาํ ตาํบลบา้นแซวเป็นดินแดนท่ีเดิมนั้นเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรสุวรรณโคมคาํ มีร่องรอย
ของอารยธรรมโบราณท่ียงัมีหลกัฐานปรากฏในปัจจุบนั 
 3) สามเหล่ียมทองคาํเชียงแสน ซ่ึงเป็นพื้นท่ีรอยต่อระหว่างสามประเทศ ไดแ้ก่ 
ประเทศไทย (จงัหวดัเชียงราย) ลาว (แขวงบ่อแกว้) และพม่า (แขวงท่าข้ีเหล็ก, รัฐฉาน) มีลกัษณะ
เป็นพื้นท่ีสามเหล่ียมบรรจบกนั โดยมีแม่นํ้าโขงตดัผา่นชายแดนไทยและลาว นบัเป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจ
ท่ีสาํคญัแห่งหน่ึงของภูมิภาค นอกจากน้ีสามเหล่ียมทองคาํยงัมีทิวทศัน์ท่ีงดงามโดยเฉพาะยามเชา้ ท่ี
ดวงอาทิตยข้ึ์นท่ามกลางสายหมอก เดิมสามเหล่ียมทองคาํเป็นท่ีรู้จกั ในฐานะเป็นแหล่งท่องเท่ียว
รอยต่อระหวา่งประเทศ แต่ในปัจจุบนัมีความสําคญัในทางเศรษฐกิจมากข้ึน เน่ืองจากเป็นแหล่งขน
ถ่ายสินคา้ท่ีสาํคญัอีกแห่งหน่ึงของไทย 
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ภาพที่ 4.4  เมืองโบราณเชียงแสนมีลกัษณะเป็นวดัร้างท่ียงัคงสภาพสมบูรณ์บริเวณเทศบาลตาํบล
เวยีงเชียงแสน 

 
 4.1.3 การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ ในพืน้ทีอ่ าเภอเชียงแสน  
 จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไป เอกสาร รายงาน และการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียในพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสนและหน่วยงานระดบัจงัหวดัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอ
เชียงแสน พบวา่ ปัจจุบนัไดเ้ตรียมความพร้อมต่อการพฒันาหลายๆ ดา้น รวมทั้งการพฒันาเร่ืองเขต
เศรษฐกิจพิเศษดว้ย โดยกาํหนดแผนงานเพื่อรองรับการพฒันาในแต่ละเขตองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 
และประชุมร่วมกนัทั้งระดบัอาํเภอและระดบัจงัหวดั แบ่งกลุ่มองคก์รปกครองทอ้งถ่ินเพื่อบริหาร
จดัการเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ องค์กรปกครองทอ้งถ่ินรอบใน (อยู่ใกล้พื้นท่ีพฒันา) องค์กรปกครอง
ทอ้งถ่ินรอบนอก (อยูห่่างจากพื้นท่ีพฒันา) ดงัภาพท่ี 4.5 และกาํหนดแผนงานเพื่อรองรับการพฒันา
พื้นท่ีท่ีแตกต่างกนัตามบริบทพื้นท่ี ดงัน้ี 
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ภาพที ่4.5 การแบ่งการบริหารจดัการพื้นท่ีเพื่อรองรับการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอาํเภอเชียงแสน 
 
 1) องค์กรปกครองท้องถิ่นรอบใน ประกอบด้วย เทศบาลตาํบลเวียงเชียงแสน 
เทศบาลตาํบลเวียง เทศบาลตาํบลโยนก และเทศบาลตาํบลแม่เงิน มีท่ีตั้งอยูติ่ดริมแม่นํ้ าโขง จึงเป็น
พื้นท่ีเป้าหมายหลกัในการพฒันาตามแผนยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษ และไดมี้การเตรียมความ
พร้อมดว้ยการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบ ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัแผนงาน
และแนวทางปรับตวัประชุมวางแผนและเตรียมความพร้อมของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง และปัจจุบนัได้
เร่ิมก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานบางประเภทเพื่อรองรับการพฒันา เช่น ถนนสายเช่ือมต่ออาํเภอเชียง
แสน อาํเภอเชียงของและอาํเภอแม่สาย เพื่อการคมนาคมท่ีสะดวกมากยิ่งข้ึน การปรับปรุงภูมิทศัน์
ชุมชน เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวหรือกลุ่มคนต่างถ่ินท่ีเขา้มาภายหลงัการพฒันา  
 2) องค์กรปกครองท้องถิ่นรอบนอก ประกอบดว้ย เทศบาลตาํบลบา้นแซว องคก์าร
บริหารส่วนตาํบลป่าสัก และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลศรีดอนมูล เน่ืองจากทั้ง 3 เขตการปกครองมี
ท่ีตั้งอยูห่่างจากริมฝ่ังแม่นํ้ าโขงออกมารอบนอกซ่ึงอาจไม่ไดรั้บผลกระทบโดยตรง จึงมีหนา้ท่ีเป็น
เขตสนบัสนุนการพฒันา แต่อย่างไรก็ตามผูบ้ริหารและผูน้าํชุมชนไดเ้ตรียมความพร้อมชุมชนดว้ย
การทาํความเขา้ใจกบัประชาชน เตรียมพฒันาฝีมือแรงงานและผลผลิตทางการเกษตร วางแผนงาน
เพื่อเพิ่มรายไดใ้ห้เกษตรกร เร่งพฒันาสร้างจุดเด่นภายในชุมชน เช่น ถนนคนเดิน ตลาดจาํหน่าย
สินคา้ชุมชน ธุรกิจท่ีพกั ปรับปรุงภูมิทศัน์ เปิดแหล่งท่องเท่ียวใหม่สําหรับรองรับนกัท่องเท่ียวและ
กลุ่มนกัลงทุน  
 ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ีคาดว่าศกัยภาพของพื้นท่ีเชียงแสนในปัจจุบนั สามารถ
ส่งเสริมให้มีการลงทุนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ืองไดใ้นระยะยาว และหากมีการพฒันา

- เทศบาลต าบลเวยีงเชียงแสน 
- เทศบาลต าบลเวยีง 
- เทศบาลต าบลโยนก 
- เทศบาลต าบลแม่เงิน 

- เทศบาลต าบลบา้นแซว 
- องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าสกั 
- องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีดอนมูล 

 

องค์กรปกครองท้องถิ่นรอบใน องค์กรปกครองท้องถิ่นรอบนอก 

องค์กรปกครองท้องถิ่น 7 เขตในอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
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ควรมุ่งเน้นการเช่ือมโยงเครือข่ายกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว จีนตอนใตแ้ละตลาดโลกไปพร้อมๆ กบัการควบคุมและป้องกนัผลกระทบทางสังคม
และส่ิงแวดลอ้มท่ีจะเกิดข้ึนในพื้นท่ีจึงจะเหมาะสม 
 

4.2 การพฒันาประเด็น ตัวช้ีวดั และทางเลอืกในการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์  
 

 4.2.1 การพัฒนาประเด็นและตัวช้ีวัดในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ 
 การพัฒนาประเด็นและตัวช้ีว ัดเพื่อใช้ประกอบการประเมินผลกระทบระดับ
ยทุธศาสตร์ใชพ้ื้นฐานการกาํหนดขอบเขตในระดบัประเด็นตามหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน(Sustainable 
Development) นัน่คือ การพฒันาให้ก่อให้เกิดความสมดุลทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม 
และดา้นส่ิงแวดลอ้ม (จาํลอง โพธ์ิบุญ, 2556: 6, 7) จากนั้นจึงกาํหนดขอบเขตระดบัตวัช้ีวดัยอ่ยของ
แต่ละประเด็นจากขอ้มูลพื้นฐานของพื้นท่ีศึกษา การศึกษาเอกสารและงานวิจยัประกอบกบัการ
รวบรวมขอ้มูลจากแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อให้ประเด็นและตวัช้ีวดัท่ีใช้ในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์มีความ
เหมาะสมต่อสภาพพื้นท่ีศึกษามากท่ีสุด  จากนั้นจึงให้ผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขาท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
กบัการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ ด้านสังคม และดา้นส่ิงแวดล้อม รวม 15 ท่าน พิจารณาเปรียบเทียบ
ความสําคญัของทุกประเด็นและตวัช้ีวดัตามหลกักระบวนการตดัสินใจแบบลาํดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ 
(Analytical Hierarchy Process: AHP) ซ่ึงมีผูเ้ช่ียวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1) อาจารยจ์ากสถาบนัการศึกษา     จาํนวน 3 ท่าน 
2) ผูบ้ริหารในหน่วยงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม     จาํนวน 1 ท่าน 
3) นกัวชิาการจากบริษทัเอกชนดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

  จาํนวน 11 ท่าน 
 ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 15 ท่านตอ้งให้ค่านํ้ าหนกัความสําคญัของประเด็นและตวัช้ีวดัโดยการ
เปรียบเทียบประเด็นและตัวช้ีวดัเป็นคู่ๆ เพื่อนําผลการวินิจฉัยโดยผู ้เช่ียวชาญมาคํานวณหา
ค่าประมาณของลาํดบัความสําคญัจากทุกประเด็นและทุกตวัช้ีวดั โดยในการศึกษาคร้ังน้ีมีประเด็น
และตวัช้ีวดัพร้อมทั้งการกาํหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการจดัลาํดบัความสาํคญัดงัแผนภูมิ ต่อไปน้ี 
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ภาพที่ 4.6 แผนภูมิการพิจารณาความสําคญัของเกณฑ์และตวัช้ีวดัในการประเมินผลกระทบระดบั

ยทุธศาสตร์ 
 

 เม่ือผูเ้ ช่ียวชาญวินิจฉัยเปรียบเทียบความสําคัญ (Prioritization) ของประเด็นและ
ตวัช้ีวดัโดยการเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ทีละคู่ (Pairwise Comparisons) ประกอบการประเมินดว้ย
ตารางเมตริกซ์ ซ่ึงเร่ิมจากระดบัชั้นบนสุดของแผนภูมิ คือระดบัประเด็นหรือดา้นท่ีศึกษา (Aspect) 
ก่อนลงมาประเมินระดบัชั้นล่างของแผนภูมิ คือระดบัตวัช้ีวดั (Indicator) โดยใชร้ะดบัความเขม้ขน้
ของความสาํคญัทั้งหมดดว้ยตวัเลข 1 ถึง 9 ดงัตารางแสดงความหมายของตวัเลขในบทท่ี 3  และผล
การพิจารณาลาํดบัความสาํคญัโดยผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 15 ท่าน แสดงดงัตารางท่ี 4.2 และ ตารางท่ี 4.3  

 

ผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ 

ดา้นเศรษฐกิจ (A1) 

รายได ้(I1.1) 

อาชีพ (I1.2) 

สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ (I1.3) 

วถีิชีวติและวฒันธรรม (I2.1)  

คุณภาพชีวติ (I2.2) 

การปกครองและการ
กระจายอ านาจ (I2.3) 

ดา้นสังคม (A2) 

ทรัพยากรน ้ า (I3.1) 

คุณภาพอากาศ (I3.2) 

ธรณีวทิยา (I3.3) 

ทรัพยากรดิน (I3.4) 

ระบบนิเวศ (I3.5) 

ขยะและส่ิงปฏิกลู (I3.6) 

สุนทรียะและทศันียภาพ (I3.7) 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (A3) 
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ตารางที ่4.2 นิยามความหมายของประเด็นและตวัช้ีวดัท่ีพฒันาข้ึนมาเพื่อการประเมินผลกระทบ 
 

ประเดน็ ตวัช้ีวดั ความหมายในการประเมนิผล 
ดา้นเศรษฐกิจ รายได ้ การกระจายรายได ้

แหล่งท่ีมาของรายได ้
การขยายตวัทางเศรษฐกิจ (GDP) จงัหวดัเชียงราย 
รายไดเ้ฉล่ียต่อคนหรือต่อครัวเรือน 
ตน้ทุนการผลิต, การจดัเก็บภาษี  

 อาชีพ จาํนวนกลุ่มอาชีพหรือแหล่งประกอบอาชีพ 
การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของแหล่งประกอบอาชีพ 
จาํนวนและการดาํเนินการของวสิาหกิจชุมชนในอาํเภอเชียงแสน 
อตัราประชาชนท่ีมีงานทาํ, อตัราประชาชนท่ีวา่งงาน 
การเปล่ียนแปลงอาชีพเกษตรกรรมซ่ึงเป็นอาชีพดั้งเดิมชาวเชียงแสน 

 สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ประสิทธิภาพและความเพียงพอของส่ิงจําเป็นพ้ืนท่ีฐาน ได้แก่ 
นํ้ าประปา ไฟฟ้า ระบบคมนาคม ระบบส่ือสาร แหล่งพลงังาน  
ประสิทธิภาพและความเพียงพอของบริการสาธารณะในพ้ืนท่ีอาํเภอ
เชียงแสน เช่น สถานท่ีราชการ ไปรษณีย์ ธนาคาร สวนสาธารณะ 
สถานีตาํรวจ 

ดา้นสงัคม วถีิชีวติและ
วฒันธรรม 

ลกัษณะการดาํรงชีวิตประจาํวนั, ระเบียบแบบแผน, ความเช่ือ, การนบั
ถือศาสนา, ศีลธรรม, จริยธรรม, ส่ิงท่ีนบัถือปฏิบติัสืบทอดมาตั้งแต่รุ่น
บรรพบุรุษ 
พฤติกรรมของประชาชนและความสมัพนัธ์ในชุมชน 
ศิลปวฒันธรรมประเพณีดั้งเดิม เช่น วฒันธรรมทางภาษา อาหาร การ
แต่งกาย  
ศิลปะสาขาต่างๆ ท่ีมีความไพเราะ ความสวยงาม เช่น นาฏศิลป์ 
จิตรกรรม ดนตรี การแสดงต่างๆ เป็นตน้ 

 คุณภาพชีวติ
ประชาชน 

ความเพียงพอและการเข้าถึงบริการต่างๆ ได้แก่ แหล่งความรู้และ
การศึกษา การบริการดา้นสาธารณสุข ส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีสาํคญั
ต่อการดาํรงชีวติ  
จาํนวนอุบติัเหตุ, คดีอาชญากรรม, การเกิดโรคระบาด,  
อตัราการตาย, การยา้ยถ่ินฐานของประชาชน, จาํนวนแรงงานต่างถ่ิน
และต่างชาติ, ประชากรแฝง  
ความสมัพนัธ์ภายในครอบครัว  
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 
 

ประเดน็ ตวัช้ีวดั ความหมายในการประเมนิผล 
 การกระจายอาํนาจ

และการมีส่วนร่วม 
จาํนวนขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการปกครองและการกระจายอาํนาจ 
การดาํเนินกิจกรรมหรือขบัเคล่ือนชุมชนอยา่งเป็นระบบ มีการวางแผน
และรับฟังความคิดเห็น 
การมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็นภายในชุมชน 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรนํ้ า คุณภาพและปริมาณของสาํหรับอุปโภคและบริโภค 
ความเพียงพอของนํ้ าสาํหรับอุปโภคและบริโภค 
การบริหารจดัการนํ้ าท้ิง, นํ้ าเสียจากแหล่งต่างๆ  

 สภาพอากาศและ
คุณภาพอากาศ 

การเปล่ียนแปลงสภาพฤดูกาล 
มลพิษทางอากาศ, ฝุ่ นละออง  
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 ธรณีวทิยา สภาพภูมิประเทศหรือความสูงตํ่าของพ้ืนท่ี 
จาํนวนแหล่งหินและแร่ท่ีสาํคญั 
แหล่งนํ้ าใตดิ้น  

 ทรัพยากรดิน สดัส่วนการชะลา้งพงัทลายของดิน 
สดัส่วนพ้ืนท่ีดินท่ีสามารถใชท้าํการเกษตรได ้
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ลกัษณะการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

 ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าปกคลุมและความอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าสงวน และป่า
อนุรักษ ์ 
พ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ี 
ผลผลิตจากระบบนิเวศป่าไม ้เช่น ของป่า เห็ด พืชสมุนไพร  
ชนิดพนัธ์ุหรือจาํนวนส่ิงมีชีวติ 

 ขยะและส่ิงปฏิกลู ปริมาณขยะและส่ิงปฏิกลู 
ปริมาณขยะต่อคนหรือต่อพ้ืนท่ีเม่ือเทียบกบัแหล่งรองรับและการกาํจดั 
ความสามารถในการกาํจดัขยะชุมชนและขยะอนัตราย  

 สุนทรียะและ
ทศันียภาพ 

ความสวยงาม สงบร่มร่ืน ความเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน 
แหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญั, สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ  
ทศันียภาพท่ีเป็นจุดเด่นของพ้ืนท่ี 

 
แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2555.
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ตารางที ่4.3 ผลการพิจารณาความสาํคญัของประเด็นและตวัช้ีวดัยอ่ยท่ีเหมาะสมกบัอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 

 
ล าดบัที ่

 
A1 ค่าน า้หนัก A2 ค่าน า้หนัก A3 ค่าน า้หนัก 

I1.1 I1.2 I1.3 I2.1 I2.2 I2.3 I3.1 I3.2 I3.3 I3.4 I3.5 I3.6 I3.7 

1. 0.21 0.40 0.41 0.19 0.13 0.33 0.53 0.14 0.66 0.29 0.09 0.10 0.14 0.11 0.11 0.16 
2. 0.23 0.55 0.21 0.24 0.08 0.31 0.49 0.20 0.69 0.16 0.17 0.10 0.23 0.17 0.12 0.06 
3. 0.19 0.20 0.31 0.49 0.45 0.30 0.59 0.11 0.36 0.13 0.16 0.26 0.10 0.13 0.19 0.03 
4. 0.29 0.33 0.26 0.41 0.45 0.48 0.35 0.17 0.26 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 
5. 0.06 0.33 0.33 0.33 0.28 0.08 0.62 0.31 0.65 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 
6. 0.27 0.70 0.13 0.17 0.19 0.25 0.64 0.11 0.54 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 
7. 0.57 0.11 0.44 0.44 0.20 0.20 0.20 0.60 0.14 0.09 0.08 0.12 0.12 0.08 0.16 0.35 
8. 0.59 0.10 0.25 0.65 0.11 0.60 0.20 0.20 0.30 0.03 0.35 0.21 0.09 0.11 0.04 0.18 
9. 0.08 0.23 0.71 0.06 0.27 0.48 0.31 0.21 0.65 0.05 0.09 0.21 0.14 0.21 0.18 0.12 
10. 0.74 0.22 0.69 0.09 0.05 0.79 0.79 0.11 0.21 0.04 0.04 0.49 0.07 0.04 0.04 0.28 
11. 0.33 0.07 0.26 0.67 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 
12. 0.73 0.33 0.33 0.34 0.22 0.69 0.23 0.08 0.05 0.06 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 
13. 0.80 0.23 0.71 0.06 0.10 0.71 0.22 0.08 0.10 0.03 0.21 0.20 0.15 0.04 0.04 0.33 
14. 0.24 0.06 0.69 0.26 0.06 0.71 0.06 0.23 0.69 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 
15. 0.27 0.06 0.25 0.69 0.11 0.47 0.05 0.47 0.62 0.14 0.06 0.10 0.14 0.04 0.15 0.37 

ค่าเฉลีย่ 0.37 0.26 0.40 0.34 0.21 0.45 0.33 0.22 0.42 0.12 0.13 0.18 0.14 0.12 0.13 0.18 
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 เม่ือทาํการประเมินค่านํ้ าหนักของประเด็นและตวัช้ีวดัครบทุกด้าน ทาํให้ทราบถึง
ความสําคญัของประเด็นและตวัช้ีวดัตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญจากสาขาทางเศรษฐศาสตร์
และสามารถจดัลาํดบัความสาํคญัไดด้งัตารางท่ี 4.4  

 
ตารางที ่4.4 สรุปผลการพิจารณาความสาํคญัของประเด็นและตวัช้ีวดัยอ่ยท่ีเหมาะสมกบัอาํเภอเชียง

แสน จงัหวดัเชียงราย 

 
ประเดน็ 
(Aspect) 

ค่าน า้หนัก  
(ล าดบัความส าคญั) 

ตวัช้ีวดั 
(Indicator) 

ค่าน า้หนัก  
(ล าดบัความส าคญั) 

1. เศรษฐกิจ  0.37 (2) 1.1 การเปล่ียนแปลงรายได ้ 0.26 (5) 
  1.2 การเปล่ียนแปลงอาชีพ 0.40 (2) 
  1.3 การเปล่ียนแปลงสาธารณูปโภค 0.34 (3) 
2. สงัคม 0.21 (3) 2.1 การเปล่ียนแปลงวถีิชีวติและวฒันธรรม 0.45 (1) 
  2.2 การเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวติ 0.33 (4) 

  
2.3 การเปล่ียนแปลงการกระจายอาํนาจและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

0.22 (6) 

3. ส่ิงแวดลอ้ม 0.42 (1) 3.1 การเปล่ียนแปลงทรัพยากรนํ้ า 0.12 (10) 

  
3.2 การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศและ
คุณภาพอากาศ 

0.13 (9) 

  3.3 การเปล่ียนแปลงธรณีวทิยา 0.18 (7) 
  3.4 การเปล่ียนแปลงทรัพยากรดิน 0.14 (8) 
  3.5 การเปล่ียนแปลงระบบนิเวศ 0.12 (10) 
  3.6 การเปล่ียนแปลงขยะ/ส่ิงปฏิกลู 0.13 (9) 

  
3.7 การเปล่ียนแปลงสุนทรียะและ
ทศันียภาพ 

0.18 (7) 

หมายเหตุ ตวัเลขในวงเล็บ คือ การจดัลาํดบัความสําคญัของประเด็นและตวัช้ีวดัจากการพิจารณา
โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 
 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ผลการพิจารณาระดบัประเด็นผูเ้ช่ียวชาญให้ความสําคญักบั
ประเด็นการเปล่ียนแปลงด้านส่ิงแวดล้อมมากท่ีสุด (0.42) และในระดบัตวัช้ีวดัผูเ้ช่ียวชาญให้
ความสําคญัต่อการเปล่ียนแปลงดา้นวิถีชีวิตวฒันธรรมของประชาชนมากท่ีสุด (0.37) รองลงมาคือ 
การเปล่ียนแปลงต่อการประกอบอาชีพ (0.21) ซ่ึงลาํดบัความสําคญัทั้งหมดน้ีจะถูกนาํไปใช้
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ประกอบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์จากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของการ
พฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายต่อไป 
 
 4.2.2 การก าหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์
ของพืน้ทีอ่ าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย 
 
 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์จากการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ในพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย  ไดพ้ิจารณา
บทบาทเชิงยุทธศาสตร์ของอาํเภอเชียงแสนไดถู้กกาํหนดให้เป็น “ท่าเรือแม่น ้าโขงสู่จีนตะวันตก
และแหล่งท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองค า” โดยมีกิจกรรมหลกัเป็นพฒันาพื้นท่ีชายแดนฝ่ังของเชียง
แสน – หว้ยทราย ใหเ้ป็นเขตการคา้ปลอดภาษีพร้อมปรับปรุงภูมิทศัน์ให้เป็นตลาดการคา้ชายแดนท่ี
มีความทันสมัยและมีระบบการจัดการท่ีมีมาตรฐาน พร้อมจัดสรรพื้นท่ีเพื่อเป็นศูนย์บริการ
นกัท่องเท่ียว ศูนยข์นส่งมวลชน เพื่อการเช่ือมโยงระหว่างด่านการคา้ชายแดนกบัเมืองเชียงราย 
พฒันาท่าเรือเพื่อการท่องเท่ียว และศูนยโ์ลจิสติกส์การขนส่งเพื่ออาํนวยความสะดวกสินคา้ผ่าน
แดน โดยมีจุดยทุธศาสตร์ท่ีเป็นพื้นท่ีกิจกรรมหลกั (Core Business) ดงัภาพท่ี 4.7 และ 4.8  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษของอาํเภอเชียงแสน จงัหวดั
เชียงราย จากศกัยภาพของพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสนและองค์ประกอบท่ีจาํเป็นสําหรับการพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษเชียงแสน จึงไดถู้กกาํหนดให้มีขอ้มูลทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ 11กลยุทธ์ รวม 33 
โครงการ ดงัภาพท่ี 4.9 จากการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ผุมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
พร้อมทั้ งสังเกตการณ์สถานท่ีจริง จึงได้กําหนดทางเลือกท่ีใช้พิจารณาในการประเมินระดับ
ผลกระทบทั้งหมด 3 ทางเลือกสําคญั คือ 1) ทางเลือกพื้นฐานไม่มีการนาํยุทธศาสตร์การพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษท่ีกาํหนดไวม้าดาํเนินการในพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 2) ทางเลือกใน
กรณีท่ีการพฒันาไม่สามารถดาํเนินการไดท้ั้งหมดจึงกาํหนดให้มีการนาํยุทธศาสตร์การพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษท่ีสําคญัและเป็นความตอ้งการพื้นฐานของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นท่ีมาจาํนวน 3 
ยุทธศาสตร์มาดาํเนินการในพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย (ประกอบดว้ยยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การเสริมสร้างศกัยภาพทางเศรษฐกิจครบวงจร, ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
การเติบโตอยา่งย ัง่ยืนและยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม) 3) ทางเลือกท่ี 3 เป็นทางเลือกตามแนวทางการพฒันาจงัหวดั คือมีการ
นาํทุกยุทธศาสตร์ท่ีกาํหนดไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดมาดาํเนินการในพื้นท่ีอาํเภอ
เชียงแสน จงัหวดัเชียงราย แยกขอ้มูลเชิงยุทธศาสตร์ตามทางเลือกท่ีกาํหนดไวอ้อกเป็น 3 ทางเลือก
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เพื่อใชใ้นการประเมินเปรียบเทียบผลกระทบระดบัยุทธศาสตร์ของแต่ละทางเลือก ไดด้งัขอ้มูลใน
ตารางท่ี 4.5  (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557) และสรุปไดด้งั
ภาพท่ี 4.10  
 

 
ภาพที่ 4.7 พื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพเพื่อจดัตั้งพื้นท่ีพฒันากิจกรรมหลกัของเขตเศรษฐกิจพิเศษ จงัหวดั

เชียงราย 
แหล่งทีม่า: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557. 

Core Business Area  
อ าเภอเชียงแสน 
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ภาพที ่4.8 ภาพขยายตั้งพื้นท่ีกิจกรรมหลกั (Core Business) ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงแสน  
แหล่งทีม่า: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557. 
 

 
 
ภาพที่ 4.9 แผนภาพยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดของอาํเภอเชียงแสน จงัหวดั

เชียงราย 
แหล่งทีม่า: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557. 
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ตารางที่ 4.5 การกาํหนดทางเลือกของยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อาํเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงราย 

ทางเลอืก ยุทธศาสตร์ โครงการ/กจิกรรม 
1 ไม่มีการนาํยทุธศาสตร์มาใช ้ - ไม่มีโครงการ/กิจกรรมจากยุทธศาสตร์การพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงแสน จังหวดั
เชียงราย การพฒันาดา้นต่างๆ เป็นไปตามแผนพฒันาของ
จงัหวดัหรือตามนโยบายของรัฐบาล 

 
2 มีการนาํยทุธศาสตร์การพฒันา

เขตเศรษฐกิจพิเศษจาํนวน 3 
ยทุธศาสตร์มาดาํเนินการในพ้ืนท่ี
อาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
ประกอบดว้ย  

 

ยุทธศาสตร์ที ่1: การเสริมสร้าง
ศกัยภาพทางเศรษฐกิจครบวงจร 

ประกอบดว้ย 3 กลยทุธ์ ดงัน้ี 
1. กลยทุธ์เพ่ิมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ 
- การยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการท่องเท่ียว 
- การพฒันารูปแบบธุรกิจสําหรับให้บริการท่าเรือเชียงแสน 

เพ่ือพฒันาเป็นท่าเรือเสรีครบวงจร 
- การปรับปรุงภูมิทศัน์และเสริมสร้างภาพลกัษณ์การท่องเท่ียว 
- การติดตามประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจของพ้ืนท่ี 
2. กลยทุธ์การจดัระเบียบพ้ืนท่ีชายแดน 
- โครงการวางผงัชุมชนและเขตการคา้เสรีด่านอาํเภอเชียงแสน 
- การส่งเสริมการตลาดเชิงรุกและปรับปรุงชุดการท่องเท่ียว

สามเหล่ียมทองคาํ (ไทย-สปป.ลาว-เมียนมาร์) 
- การจดัหาวตัถุดิบทางการเกษตรจากประเทศเพื่อนบา้นและ

สร้างโรงงานแปรรูปสินคา้เกษตรตามแนวชายแดน 
- การจดัระเบียบการเคล่ือนยา้ยและพาํนกัแรงงานต่างดา้ว 
3. กลยุทธ์การอาํนวยความสะดวกทางการคา้และการขนส่ง

ขา้มแดน 
- การพฒันาระบบ SWI และระบบ Telematics อาํนวยความ

สะดวกในการขนส่งท่าเรือเชียงแสน 
- การตรวจอนุมติัผูป้ระกอบการขา้มแดน AEO (Authorized 
Economic Operator) 
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ตารางที ่4.5 (ต่อ)  

 
ทางเลอืก ยุทธศาสตร์ โครงการ/กจิกรรม 

 ยุทธศาสตร์ที ่2: การสร้าง
เครือข่ายพนัธมิตรเพ่ือพฒันา
ธุรกิจ 

ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์ ดงัน้ี 
1. กลยทุธ์การเช่ือมโยงระบบขนส่ง 
- การก่อสร้างถนนเขา้ท่าเรือเชียงแสน 2 ทางหลวงหมายเลข 1 

อนุสาวรีย ์พอ่ขนุเมง็ราย-แม่จนั ระยะทาง 10 กม. 
- การก่อสร้างถนนเช่ือมท่าเรือเชียงแสน 2 กับอาํเภอเมือง

เชียงราย 
- การก่อสร้างทาง 4 ช่องจราจร ทล.1152 สายเชียงราย-ขุน

ตาล ระยะทาง 49 กม. 
- การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจราจรภายใน

พ้ืนท่ี อ.เชียงแสน 
2. กลยทุธ์การพฒันาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
- การบริหารจดัการนํ้ าเสียและขยะ 
- การพฒันาสาธารณสุข/โรงพยาบาลเพื่อรองรับการเติบโต

ของเมือง (โครงการร่วมกบัอ.เชียงของและอ.แม่สาย) 
- การพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือท่ีอยูอ่าศยั (โครงการร่วมกบัอ.

เชียงของและอ.แม่สาย) 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4: การพฒันาขีด
ความสามารถของ
ผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม 

ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์ ดงัน้ี 
1. กลยทุธ์การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั  
- การ พัฒ น าแน วคิ ดแ ล ะวิ ธีป ฏิบั ติ เ กษ ต รเ ชิง พาณิชย ์

(Agricultural Commercialization) 
- การจดัตั้งกองทุนเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพผูป้ระกอบการ (Venture 

Capital) 
- อบรมผูป้ระกอบการเพื่อวิเคราะห์โครงการและทาํแผนการ

ลงทุน (โครงการร่วมกบัอ.เชียงแสนและอ.เชียงของ) 
- การจัดตั้งศูนยบ่์มเพาะวิสาหกิจ (โครงการร่วมกับอ.เชียง

แสนและอ.เชียงของ) 
- การพฒันาฝีมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเท่ียว 
 

 



 
139 

 

ตารางที ่4.5 (ต่อ)  

 
ทางเลอืก ยุทธศาสตร์ โครงการ/กจิกรรม 

  2. กลยทุธ์การสร้างผูป้ระกอบการในภูมิภาค 
- การสร้างผูป้ระกอบการ SMEs ใหม่ในพ้ืนท่ี (โครงการ

ร่วมกบั อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ) 
- การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจในโซ่อุปทานระหวา่งประเทศ 

(โครงการร่วมกบั อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ) 
- การเปิดตลาดผูป้ระกอบการโลจิสติกส์ระหว่างไทยและ

ประเทศเพื่อนบา้น 
 

3 มีการนาํทุกยทุธศาสตร์การ
พฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษมา
ดาํเนินการในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียง
แสน จงัหวดัเชียงราย 
ประกอบดว้ย 

 

ยุทธศาสตร์ที ่1: การเสริมสร้าง
ศกัยภาพทางเศรษฐกิจครบวงจร 

ประกอบดว้ย 3 กลยทุธ์ ดงัน้ี 
1. กลยทุธ์เพ่ิมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ 
- การยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการท่องเท่ียว 
- การพฒันารูปแบบธุรกิจสําหรับให้บริการท่าเรือเชียงแสน 

เพ่ือพฒันาเป็นท่าเรือเสรีครบวงจร 
- การปรับปรุงภูมิทัศน์และเสริมสร้างภาพลักษณ์การ

ท่องเท่ียว 
- การติดตามประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจของพ้ืนท่ี 
2. กลยทุธ์การจดัระเบียบพ้ืนท่ีชายแดน 
- โครงการวางผงัชุมชนและเขตการค้าเสรีด่านอาํเภอเชียง

แสน 
- การส่งเสริมการตลาดเชิงรุกและปรับปรุงชุดการท่องเท่ียว

สามเหล่ียมทองคาํ (ไทย-สปป.ลาว-เมียนมาร์) 
- การจดัหาวตัถุดิบทางการเกษตรจากประเทศเพื่อนบา้นและ

สร้างโรงงานแปรรูปสินคา้เกษตรตามแนวชายแดน 
- การจดัระเบียบการเคล่ือนยา้ยและพาํนกัแรงงานต่างดา้ว 
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ตารางที ่4.5 (ต่อ)  

 
ทางเลอืก ยุทธศาสตร์ โครงการ/กจิกรรม 

  3. กลยทุธ์การอาํนวยความสะดวกทางการคา้และการขนส่ง
ขา้มแดน 

- การพฒันาระบบ SWI และระบบ Telematics อาํนวย
ความสะดวกในการขนส่งท่าเรือเชียงแสน 

- การตรวจอนุมติัผูป้ระกอบการขา้มแดน AEO (Authorized 
Economic Operator) 

 
ยุทธศาสตร์ที ่2: การสร้าง
เครือข่ายพนัธมิตรเพ่ือพฒันา
ธุรกิจ 

ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์ ดงัน้ี 
1. กลยทุธ์การเช่ือมโยงระบบขนส่ง 
- การก่อสร้างถนนเข้าท่าเ รือเ ชียงแสน 2 ทางหลวง

หมายเลข 1 อนุสาวรีย ์พ่อขุนเม็งราย-แม่จนั ระยะทาง 10 
กม. 

- การก่อสร้างถนนเช่ือมท่าเรือเชียงแสน 2 กบัอาํเภอเมือง
เชียงราย 

- การก่อสร้างทาง 4 ช่องจราจร ทล.1152 สายเชียงราย-ขุน
ตาล ระยะทาง 49 กม. 

- การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจราจรภายใน
พ้ืนท่ี อ.เชียงแสน 

2. กลยุท ธ์การพัฒนาระบ บสาธารณูปโภคแล ะ
สาธารณูปการ 

- การบริหารจดัการนํ้ าเสียและขยะ 
- การพฒันาสาธารณสุข/โรงพยาบาลเพื่อรองรับการเติบโต

ของเมือง (โครงการร่วมกบัอ.เชียงของและอ.แม่สาย) 
- การพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือท่ีอยู่อาศัย (โครงการ

ร่วมกบัอ.เชียงของและอ.แม่สาย) 

 ยุทธศาสตร์ที ่3: การสร้าง
เครือข่ายพนัธมิตรเพ่ือพฒันา
ธุรกิจ 

ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์ ดงัน้ี 
1. กลยทุธ์ดึงดูดการลงทุนดว้ยการใหสิ้ทธิประโยชน์ 
- การจดัตั้งหน่วยงานท่ีปรึกษาธุรกิจ (Business Advisory 

Unit) 
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ตารางที ่4.5 (ต่อ)  

 
ทางเลอืก ยุทธศาสตร์ โครงการ/กจิกรรม 

  - การกาํหนดมาตรการจูงใจเพ่ือดาํเนินกิจกรรมสนบัสนุนการ
ท่องเท่ียว 

2. กลยุทธ์ส่งเสริมความเขา้ใจผูป้ระกอบการระหว่างประเทศ (Mutual 
Understanding) 

- เวทีธุรกิจ (Inter-Business Forum) (โครงการร่วมกบัอ.เชียงแสนและอ.
เชียงของ) 

- การเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอ้มูลธุรกิจการคา้ (โครงการร่วมกบั อ.เชียง
แสน และ อ.เชียงของ) 

 
 ยุทธศาสตร์ที ่4: การพฒันาขีด

ความสามารถของ
ผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม 

ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์ ดงัน้ี 
1. กลยทุธ์การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั  
- การ พัฒ น าแ น วคิ ด แ ล ะ วิ ธีป ฏิ บั ติ เ กษ ต ร เ ชิง พาณิชย ์

(Agricultural Commercialization) 
- การจดัตั้งกองทุนเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพผูป้ระกอบการ (Venture 

Capital) 
- การอบรมผูป้ระกอบการเพื่อวิเคราะห์โครงการและจัดทาํ

แผนการลงทุน (โครงการร่วมกับอ.เชียงแสนและอ.เชียง
ของ) 

- การจัดตั้ งศูนยบ่์มเพาะวิสาหกิจ (โครงการร่วมกับอ.เชียง
แสนและอ.เชียงของ) 

- การพฒันาฝีมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเท่ียว 
2. กลยทุธ์การสร้างผูป้ระกอบการในภูมิภาค 
- การสร้างผูป้ระกอบการ SMEs ใหม่ในพ้ืนท่ี (โครงการ

ร่วมกบั อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ) 
- การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจในโซ่อุปทานระหว่างประเทศ 

(โครงการร่วมกบั อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ) 
- การเปิดตลาดผูป้ระกอบการโลจิสติกส์ระหว่างไทยและ

ประเทศเพื่อนบา้น 
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ตารางที ่4.5 (ต่อ)  

 
ทางเลอืก ยุทธศาสตร์ โครงการ/กจิกรรม 

   
 ยุทธศาสตร์ที ่5: การพฒันา

ความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์ ดงัน้ี 
1. กลยทุธ์ขบัเคล่ือนกลไกความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
- การเจรจา/ทบทวนสิทธิการให้บริการขนส่งสินค้าและ

ผูโ้ดยสารทางแม่นํ้ าโขงระหวา่งไทย - สปป.ลาว-จีนตอนใต ้ 
- การส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน จ.เชียงราย-เชียงของ-เชียงแสน-ห้วย
ทราย-คุนหมิง (โครงการร่วมกับ อ.เชียงของ และ อ.แม่
สาย)  

- การร่วมมือทางวิชาการกับประเทศหุ้นส่วนการพฒันาใน
ก ร อ บ อ นุ ภู มิ ภ า ค ลุ่ ม นํ้ า โ ข ง   ( GMS/Mekong-
Japan/Mekong-Korea /Mekong-Gangga/US LMI) 

-  ธุรกิจชุมชนสญัจร (โครงการร่วมกบั อ.เชียงของ และ อ.แม่
สาย) 

 
 

หมายเหตุ: การพิจารณาเลือกยุทธศาสตร์เป็น 3 ทางเลือกมีท่ีมาแนวคิดตามวิธีการศึกษาในบทท่ี 3 
โดยทางเลือกท่ี 1 และ 3 เป็นการพฒันาพื้นฐาน คือ ไม่มีการพฒันาและมีการพฒันาตาม
นโยบายของภาครัฐทั้งหมด ส่วนการประเมินในทางเลือกท่ี 2 จาํนวน 3 ยุทธศาสตร์จาก
ทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ เป็นทางเลือกเสริมในกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งพฒันาพื้นท่ีแต่ไม่สามารถ
พฒันาไดท้ั้งหมด จึงตอ้งเลือกบางยุทธศาสตร์ท่ีคาดว่าจะมีประโยชน์ต่ออาํเภอเชียงแสน
มากท่ีสุด โดยมีพื้นฐานการคดัเลือกจากผลลงพื้นท่ีสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีในองคก์รปกครอง
ทอ้งถ่ินและตวัแทนผูน้ําชุมชนท่ีอยู่ในพื้นท่ี โดย 3 ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นตวัแทน
ยทุธศาสตร์สาํคญัท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นท่ีตอ้งการให้มีการพฒันาในพื้นท่ีอาํเภอเชียง
แสน จงัหวดัเชียงราย นั่นคือ ความตอ้งการแกปั้ญหาเร่ืองการจดัการขยะแบบเร่งด่วน 
ความตอ้งการพฒันากลุ่มอาชีพและฝีมือแรงงานในชุมชนเป็นจุดเด่น และการพฒันาดา้น
เศรษฐกิจตามแผนพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษของภาครัฐ 
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ภาพที่ 4.10 แผนภูมิทางเลือกในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ของอาํเภอ

เชียงแสน 

การประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์จาก 3 ทางเลอืก 

 

ทางเลือกที่ 1 

 
ไม่มีการน ายทุธศาสตร์ต่างๆ ท่ี

เสนอไวใ้นแผน ฯ มาใช ้

ประกอบดว้ย  5 ยทุธศาสตร์ 11 กลยทุธ์ รวม 33 โครงการ 

น าทุกยุทธศาสตร์ทีเ่สนอไว้ในแผนฯ 
มาใช้ 

ทางเลือกที่ 3 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การเสริมสร้างศกัยภาพทางเศรษฐกิจครบวงจร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การสร้างเครือข่ายพนัธมิตรเพ่ือพฒันาธุรกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพฒันาขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: การพฒันาความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

ทางเลือกที่ 2 

 

ประกอบดว้ย 3 ยทุธศาสตร์ 7 กลยทุธ์รวม 25 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การเสริมสร้างศกัยภาพทางเศรษฐกิจครบวงจร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

น า 3 ยุทธศาสตร์ทีเ่สนอไว้ในแผนฯ 
มาใช้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพฒันาขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
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4.3 การประเมินผลกระทบระดับส่ิงแวดล้อมยุทธศาสตร์ของอ าเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย 

 
  ผูศึ้กษามีการกาํหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์สําหรับนํามาพิจารณาในการประเมินผล
กระทบระดบัยุทธศาสตร์จากการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายแบ่ง
ออกเป็น 3 ทางเลือกดงัท่ีเสนอไวใ้นหวัขอ้ท่ี 4.2.2 ซ่ึงในการประเมินผลกระทบแต่ละทางเลือกจะ
ใช้ข้อมูลพื้นฐานของพื้นท่ีศึกษาทั้ งจากข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) ซ่ึงขอ้มูลทุติยภูมิเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารทางวิชาการ นโยบาย 
แผนและยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษของอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ส่วนขอ้มูล
ปฐมภูมิเป็นการเก็บรวบรวมจากการลงพื้นท่ีสังเกตการณ์ สัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งในระดบั
พื้นท่ีและระดบัจงัหวดัครอบคลุมหน่วยงานต่างๆ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
รวมไปถึงตวัแทนระดบัประชาชนในพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสน รวมทั้งส้ินจาํนวน 25 คน พร้อมกบันาํ
ข้อมูลดังกล่าวประเมินร่วมกับแผนยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเชียงรายและแผนพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษของอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย เพื่อนาํมาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินผล
กระทบท่ีอาจเกิดข้ึน และสามารถสรุปจาํนวนของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ขอ้มูลใน
การศึกษาวจิยัไดด้งัตารางท่ี 4.6  

การประเมินผลกระทบในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการบรรยายและพรรณนาความถึง
รายละเอียดผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนทีละประเด็นและตวัช้ีวดั โดยแยกผลกระทบออกเป็น
ผลกระทบระยะสั้ น (ช่วง 1-5 ปีแรกของการพฒันา) และผลกระทบระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป) 
พร้อมทั้งให้ค่านํ้ าหนกัคะแนนในประเมินเพื่อให้เห็นความชดัเจนของผลกระทบ โดยแบ่งเกณฑ์
ระดบัคะแนนออกเป็น 7 ระดบั ไดแ้ก่ ผลประโยชน์สูงสุด (+3),  ผลประโยชน์ปานกลาง (+2),  
ผลประโยชน์นอ้ย (+1), ไม่มีประโยชน์หรือผลกระทบใดๆ (0), ผลกระทบตํ่า (-1),  ผลกระทบปาน
กลาง (-2),  ผลกระทบรุนแรง (-3) (ดดัแปลงจาก European Commission, 2001) ก่อนนาํระดบั
ผลกระทบทั้งระดบัประเด็นและระดบัตวัช้ีวดัของแต่ละทางเลือกมาคาํนวณโดยการถ่วงนํ้ าหนกักบั
ค่าลาํดบัความสําคญัของประเด็นและตวัช้ีวดัท่ีพิจารณาโดยผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 15 ท่าน โดยรายละเอียด
การประเมินทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ทั้ง 3 ทางเลือก มีดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4.6 ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีให้ความอนุเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
ระดบัยทุธศาสตร์จากการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 

 
ล าดบัที ่ ระดบัหน่วยงาน หน่วยงาน จ านวน 

1 หน่วยงานระดบัจงัหวดั กรมการคา้ภายใน 1 
  สาํนกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ 1 
  สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 1 
 

 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
(ส่วนงานนโยบายและแผนพฒันาจงัหวดั) 

1 

2 หน่วยงานระดบัอาํเภอ อาํเภอเชียงแสน  1 
3 หน่วยงานระดบัเทศบาล/อบต. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลศรีดอนมูล 2 
  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลป่าสกั 2 
  เทศบาลตาํบลเวยีง 2 
  เทศบาลตาํบลบา้นแซว 2 
  เทศบาลตาํบลแม่เงิน 2 
  เทศบาลตาํบลโยนก 2 
  เทศบาลตาํบลเวยีงเชียงแสน 2 
4 ตวัแทนประชาชน ตวัแทนผูใ้หญ่ 5 
  ตวัแทนสมาชิกสภาเทศบาลตาํบลแม่เงินเขต 1 1 

รวม 25 

 
 4.3.1 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์จากการพัฒนาพืน้ที่อ าเภอเชียง
แสน จังหวดัเชียงราย ตามทางเลอืกที ่1 (ไม่มีการน ายุทธศาสตร์ต่างๆ ทีเ่สนอไว้ในแผน ฯ มาใช้) 

 
ทางเลือกท่ี 1 หรือการไม่มีการนาํยุทธศาสตร์ต่างๆ ท่ีเสนอไวใ้นแผน ฯ มาใช้ ทาํให้การ

พฒันาพื้นท่ีเป็นการพฒันาตามแผนพฒันาของจงัหวดัและดาํเนินการตามปกติตามบริบทของพื้นท่ี
และตามหลกัการพฒันาท่ีผูบ้ริหารจงัหวดัเชียงรายตั้งเป้าหมายไว ้อา้งอิงขอ้มูลการพฒันาพื้นท่ีตาม
แผนพฒันาจงัหวดัเชียงรายประจาํปี พ.ศ. 2556 – 2560 ซ่ึงกาํหนดใหจ้งัหวดัเชียงรายเป็น “เมืองทอง
ของวฒันธรรมล้านนา นาํการคา้สู่สากล ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข” โดยมียุทธศาสตร์การพฒันา
ทั้งหมด 4 ยทุธศาสตร์ ประกอบดว้ย 
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 1) ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้การลงทุนการ
เป็นศูนยก์ลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย ัง่ยืนเช่ือมโยงกบักลุ่มประเทศ 
GMS และ ASEAN  
 2) ยุทธศาสตร์ที ่2 การใชบ้ริบทดา้นการศึกษาศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ
ทอ้งถ่ินตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างภูมิคุม้กนัของครอบครัวชุมชนและสังคม  
 3) ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข  
 4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้ดาํรงความ
สมบูรณ์และย ัง่ยนื  

จากการศึกษาขอ้มูลประกอบการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย พบว่า แผนพฒันาจงัหวดั
เชียงรายประจาํปี พ.ศ. 2556 – 2560 เป็นแผนกลางระดบัจงัหวดัซ่ึงกาํหนดแนวทางการบริหาร
จดัการครอบคลุมพื้นท่ีทัว่ทั้งจงัหวดัเชียงราย กิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่จะเป็นการพฒันาใน
ภาพรวมโดยมีโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาํเภอเชียงแสนโดยตรงประมาณ 130 โครงการครอบคลุม
ระยะเวลานาน 5 ปี ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการคา้ชายแดน การดูแลทรัพยากรริมฝ่ังแม่นํ้ า
โขง และโครงการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของอาํเภอเชียงแสน และมีโครงการพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษอาํเภอเชียงแสนเป็นหน่ึงในโครงการเชิงยุทธศาสตร์ของจงัหวดัเชียงราย ผลการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์จากทางเลือกท่ี 1 ทั้งประเด็นทางดา้นเศรษฐกิจ 
ดา้นสังคม และด้านส่ิงแวดล้อม สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 4.7 และมีรายละเอียดการประเมิน
ดงัต่อไปน้ี  
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ตารางที่ 4.7 ผลการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ (SEA) อาํเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงราย (ทางเลือกท่ี 1) 

 

ประเดน็/ตวัช้ีวดั 
ผลกระทบสะสมระยะส้ัน ผลกระทบสะสมระยะยาว 

คะแนน ค่าน า้หนักผู้เช่ียวชาญ คะแนนถ่วงน า้หนัก คะแนน ค่าน า้หนักผู้เช่ียวชาญ คะแนนถ่วงน า้หนัก 

1. ด้านเศรษฐกจิ 
1.1 รายได ้ 2 0.26 0.52 -2 0.26 -0.52 
1.2 อาชีพ 2 0.40 0.80 -2 0.40 -0.80 
1.3 สาธารณูปโภค 0 0.34 0.00 -1 0.34 -0.34 

รวม 4 1.00 1.32 -5 1.00 -1.66 

2. ด้านสังคม 
2.1 วิถีชีวิตและ
วฒันธรรม 

-1 0.45 -0.45 -1 0.45 -0.45 

2.2 คุณภาพชีวิต -2 0.33 -0.66 -2 0.33 -0.66 
2.3 การกระจายอาํนาจ 0 0.22 0.00 -1 0.22 -0.22 

รวม -3 1.00 -1.11 -4 1.00 -1.33 

3. ด้านส่ิงแวดล้อม 
3.1 ทรัพยากรนํ้า 0 0.12 0.00 -1 0.12 -0.12 
3.2 สภาพอากาศและ
คุณภาพอากาศ 

-1 0.13 -0.13 -1 0.13 -0.13 

3.3 ธรณีวิทยา 0 0.18 0.00 -1 0.18 -0.18 
3.4 ทรัพยากรดิน -1 0.14 -0.14 -1 0.14 -0.14 
3.5 ระบบนิเวศ 0 0.12 0.00 -1 0.12 -0.12 
3.6 ขยะ/ส่ิงปฏิกลู -1 0.13 -0.13 -2 0.13 -0.26 
3.7  สุนทรียะ 0 0.18 0.00 0 0.18 0.00 

รวม -3 1.00 -0.40 -7 1.00 -0.95 

ผลกระทบต่อเศรษฐกจิ 1.32 0.37 0.49 -0.34 0.37 -0.13 
ผลกระทบต่อสังคม -1.11 0.21 -0.23 -1.33 0.21 -0.28 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม -0.40 0.42 -0.17 -0.95 0.42 -0.40 

รวม -0.19 1.00 0.09 -2.62 1.00 -0.80 

รวมผลการประเมนิระดบัผลกระทบจากทางเลอืกที ่1  -0.72 

 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ผลการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ของอาํเภอ
เชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ตามทางเลือก 1 หรือการไม่นาํยุทธศาสตร์ต่างๆ ท่ีเสนอไวใ้นแผน ฯ มา
ใช้มีค่าระดับผลกระทบหลังจากถ่วงนํ้ าหนักโดยคะแนนของผูเ้ช่ียวชาญแล้วอยู่ท่ี -0.72 ซ่ึง
รายละเอียดการประเมินแต่ละประเด็นและตวัช้ีวดัมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
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 4.3.1.1 ผลกระทบต่อความยัง่ยนืทางด้านเศรษฐกจิ 
  การไม่ดาํเนินการใดๆ ตามยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจในพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสน
เลย จะก่อใหเ้กิดทั้งผลกระทบระยะสั้น และผลกระทบระยะยาวต่อเศรษฐกิจ ดงัต่อไปน้ี 
 
   1) ผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงรายได้ 

   ผลกระทบระยะส้ัน (1-5 ปี) ทางเลือกท่ี 1 จะก่อให้เกิดผลกระทบตามลกัษณะของ
การพฒันาในระบบปกติ เม่ือพิจารณาจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบนัของอาํเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงราย ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ มีแนวโน้มเติบโตและมีรายได้เพิ่มข้ึน และ
ค่อนขา้งมีศกัยภาพทั้งดา้นระบบคมนาคม สาธารณูปโภค ทาํให้มีการพฒันาดา้นการกระจายรายได้
เติบโตพอสมควร ดงันั้นในการพฒันาพื้นท่ีตามแผนการพฒันาของจงัหวดัคาดว่าจะช่วยเกิดการ
พฒันาไดใ้นระดบัพอสมควร อาจส่งผลให้เกิดการกระจายรายไดใ้นภาพรวมได ้เน่ืองจากปัจจุบนั
เสถียรภาพเศรษฐกิจของอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายอยู่ในเกณฑ์ดีและมีแนวโน้มเติบโต
พอสมควรอยูแ่ลว้ อยา่งไรก็ตาม ระบบเศรษฐกิจของ อาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายในช่วง 1 – 5 
ปีแรกน้ีจะยงัขาดปัจจยัและกิจกรรมกระตุน้ทางเศรษฐกิจ หรือขาดมาตรการทางเศรษฐกิจระยะสั้น
ท่ีจะช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ให้เติบโตและทัว่ถึง และช่องทางการหารายได้ก็ไม่ได้รับการ
สนบัสนุนมากนกั 
   ผลการประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะสั้นท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลง
รายได ้คือ ผลกระทบดา้นบวกระดบัปานกลาง (+2) 
   ผลกระทบระยะยาว (ต้ังแต่ 6 ปี ขึ้นไป) การไม่มีแผนพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
พื้นท่ีอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย จะก่อใหเ้กิดผลกระทบในเชิงบวกตามปกติในระยะเวลาหน่ึง 
แต่เม่ือพิจารณาจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการต่างๆ ประกอบกบั
แนวโน้มการพฒันาประเทศซ่ึงตอ้งมีการแข่งขนัทางเศรษฐกิจกบัประเทศอ่ืนๆ อีกมากจึงสามารถ
ประเมินไดว้า่การไม่มีโครงการใดๆ เกิดข้ึนในพื้นท่ีอาจทาํให้ระบบเศรษฐกิจ อาํเภอเชียงแสน เกิด
ความไม่แน่นอนหรือเกิดความผนัผวนตามปัจจยัต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น สถานการณ์ความ
ตอ้งการสินคา้ของประเทศเพื่อนบา้น การขาดแคลนวตัถุดิบในภาคการผลิต เน่ืองจากไม่มีการ
สนบัสนุนอยา่งจริงจงั หรือการขาดนโยบายส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกิจ เป็นตน้ ส่งผล
ใหร้ายไดข้องประชากร ผูป้ระกอบการ และภาพรวมเศรษฐกิจของ อาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย
ไร้เสถียรภาพและเกิดความไม่มัน่คงตามมาไดใ้นระยะยาว 
   ผลการประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะยาวท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลง
รายได ้คือ ผลกระทบดา้นลบระดบัปานกลาง (-2) 
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   2) ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอาชีพ 

   ผลกระทบระยะส้ัน (1-5 ปี) ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดา้นอาชีพในกรณีท่ีไม่
มีการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษเม่ือพิจารณาจากแนวโนม้จากสถานการณ์เศรษฐกิจของ อาํเภอเชียง
แสน จงัหวดัเชียงราย ในปัจจุบนัประชากรส่วนใหญ่ยงัคงประกอบอาชีพเก่ียวกบัเกษตรกรรม การ
ท่องเท่ียวและธุรกิจต่อเน่ืองเก่ียวกบัการท่องเท่ียว การพฒันาต่างๆ เป็นไปตามแผนพฒันาจงัหวดั
เชียงรายและการบริหารจดัการในระดบัเทศบาลตาํบลซ่ึงมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด มี
โครงการต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน เช่น การฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และบุกเบิก
กิจกรรมตลาดชุมชน เป็นตน้ ทาํให้สามารถคาดการณ์ไดว้่าการเกิดข้ึนของอาชีพใหม่ การจา้งงาน 
และการรวมกลุ่มอาชีพน่าจะเกิดการพฒันาพอสมควร การจา้งงานคาดวา่จะมีอตัราเพิ่มข้ึนในระดบั
หน่ึงทั้งภาคเกษตรกรรมและภาคบริการ เน่ืองจากสองภาคดงักล่าวเป็นภาคท่ีมีแนวโนม้การเติบโต
ค่อนข้างชัดเจน สําหรับอาชีพใหม่อาจเกิดข้ึนบ้างตามสถานการณ์ตลาด ซ่ึงส่งผลให้รายได้ใน
ภาพรวมเพิ่มข้ึน และการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ มีการพฒันาตามปกติ แต่อาจมีเครือข่ายไม่เขม้แข็ง
มากนกัหรือขาดมาตรการทางเศรษฐกิจท่ีจะช่วยสนบัสนุนอาชีพให้เติบโตและทัว่ถึง อยา่งไรก็ตาม 
คาดวา่ภาพรวมของเศรษฐกิจ อาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายมีแนวโนม้เติบโตข้ึนในระดบัหน่ึง 
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะสั้ นท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลง
อาชีพ คือ ผลกระทบดา้นบวกระดบัปานกลาง (+2) 
   ผลกระทบระยะยาว (ต้ังแต่ 6 ปี ขึ้นไป) ผลกระทบจากการพฒันาตามสถานการณ์
ปกติของอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายในระยะยาว เม่ือพิจารณาจากขอ้มูลพื้นฐานของอาํเภอ
เชียงแสน ซ่ึงเนน้การเติบโตของภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ สําหรับอาชีพใหม่อาจเกิดข้ึนบา้ง 
และการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ มีการพฒันาตามปกติยงัไม่โดดเด่นมากนกั ดงันั้นแนวโนม้การเกิดข้ึน
ของอาชีพใหม่อาจเป็นไปได้น้อย ทาํให้ขาดโอกาสในการพฒันาอาชีพ ขาดเส้นทางการสร้าง
ผูป้ระกอบการใหม่ๆ ซ่ึงรวมไปถึงการขาดการพฒันาการสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัสินคา้ท่ีสําคญัทั้งๆ ท่ี
พื้นท่ีอาํเภอเชียงแสนเป็นจุดการคา้ชายแดนท่ีมีความสําคญั จึงสามารถประเมินไดว้า่การพฒันาใน
ระยะยาวระบบเศรษฐกิจจะเกิดความไม่แน่นอนหรือผนัผวนตามปัจจยัต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น 
สถานการณ์ความตอ้งการสินคา้ของประเทศเพื่อนบา้น  เน่ืองจากไม่มีการสนับสนุนอย่างจริงจงั 
หรือการขาดนโยบายส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ เป็นตน้ ส่งผลให้ไม่มี
การพฒันาอาชีพของประชากรและผูป้ระกอบการให้มีศกัยภาพทั้งรายใหม่และรายเก่า การจา้งงาน 
และการรวมกลุ่มอาชีพ ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนเท่าท่ีควร ดงันั้น อาจส่งผลกระทบทางลบต่อทิศทาง
ภาพรวมดา้นเศรษฐกิจของอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายใหมี้การถดถอยลงไดใ้นอนาคต  
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   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะยาวท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลง
อาชีพ คือ ผลกระทบดา้นลบระดบัปานกลาง (-2) 
 
   3) ผลกระทบต่อการพฒันาระบบสาธารณูปโภค 

   ผลกระทบระยะส้ัน (1-5 ปี) ทางเลือกท่ี 1 จะส่งผลกระทบในระยะสั้ นต่อพื้นท่ี
อาํเภอเชียงแสนได้ไม่มากนัก เน่ืองจากข้อมูลพื้นฐานของพื้นท่ีทุกตาํบลและทุกเทศบาลมีการ
พฒันาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการค่อนขา้งเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชนไม่ว่าจะ
เป็น ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบส่ือสารโทรคมนาคม ด้านแหล่ง
พลงังาน/เช้ือเพลิง และท่ีพกัอาศยั ซ่ึงมีเพียงพอและคาดว่าจะมีการเปล่ียนแปลงไม่มากนัก การ
พฒันาในอดีตมาถึงปัจจุบนัค่อนขา้งมีความสมบูรณ์ ดงัตวัอยา่ง การสัญจรทางบก เช่น รถยนต ์รถ
โดยสาร การสัญจรทางนํ้า และการสัญจรทางอากาศมีความเพียงพอในระดบัท่ีประชาชนพอใจและ
พฒันาข้ึนมามากเม่ือเทียบกบัในอดีตยอ้นหลงัประมาณ 10 – 15 ปี และคาดวา่ภาพรวมการขยายตวั
ของประชากรและเศรษฐกิจน่าจะมีการเติบโตในระดบัท่ีโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่ยงัเพียงพอต่อ
ความตอ้งการ  
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะสั้ นท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภคอยูใ่นระดบัท่ีไม่เปล่ียนแปลง (0) 
   ผลกระทบระยะยาว (ต้ังแต่ 6 ปี ขึ้นไป) ผลกระทบในระยะยาวเม่ือไม่มีการพฒันา
เขตเศรษฐกิจพิเศษในอาํเภอเชียงแสน ซ่ึงจากขอ้มูลปัจจุบนัระบบคมนาคมขนส่งมีความพร้อม
ค่อนขา้งสูงอยูแ่ลว้ ส่วนระบบไฟฟ้า ระบบส่ือสารโทรคมนาคม และดา้นแหล่งพลงังาน/เช้ือเพลิง ก็
ค่อนขา้งเพียงพอต่อความตอ้งการใช้ และท่ีพกัอาศยัจากการสํารวจขอ้มูลโดยองค์การบริหารส่วน
ตาํบลและเทศบาลคาดวา่เพียงพอมีต่อประชากร อาจมีเพียงแค่ปัญหาอุปกรณ์เกิดการชาํชุดเสียหาย
ในบางกรณี เช่น ไฟส่องสวา่งถนนเกิดความขดัขอ้ง เกิดเหตุนํ้ าประปาไม่ไหลในบางช่วงเวลา แต่ก็
เกิดในสัดส่วนท่ีนอ้ยเม่ือเทียบกบัปริมาณการใชใ้นสถานการณ์ปกติ อย่างไรก็ตามจึงคาดวา่ระบบ
สาธารณูปโภคในภาพรวมไม่ว่าจะเป็น ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา 
ระบบส่ือสารโทรคมนาคม ดา้นแหล่งพลงังาน/เช้ือเพลิง และท่ีพกัอาศยั ในช่วงหลงัจากน้ีไปอีก 5 – 
6 ปีน่าจะมีการเปล่ียนแปลงท่ีไปไม่มากนกั แต่จากสถานการณ์ระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศท่ี
ภาพรวมของประชากรและเศรษฐกิจมีแนวโน้มจะเกิดการขยายตวัอย่างมากในอนาคต อาจทาํให้
โครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่ท่ีมีเพียงพอในปัจจุบนัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการในอนาคตได ้หาก
ไม่มีการเตรียมการพฒันาเพิ่มเติมหรือเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน  
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   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะยาวท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค คือ ผลกระทบดา้นลบระดบันอ้ย (-1) 
 

 4.3.1.2 ผลกระทบต่อความยัง่ยนืทางด้านสังคม 
 การไม่ดาํเนินการใดๆ ตามยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจในพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสน
เลย จะก่อใหเ้กิดทั้งผลกระทบระยะสั้น และผลกระทบระยะยาวต่อสังคม ดงัต่อไปน้ี 

 
   1) การเปลีย่นแปลงวถิีชีวติ/วฒันธรรม 
   อาํเภอเชียงแสนมีซากโบราณสถานของเมืองเชียงแสนเก่าอยู่ในบริเวณตวัอาํเภอ 
ปัจจุบนัอาํเภอเชียงแสนเป็นแหล่งท่องเท่ียวและมีท่าเรือขนส่งสินคา้ท่ีสําคญัของภาคเหนือ มีพื้นท่ี 
“สามเหล่ียมทองคาํ” ท่ีบรรจบกนัของชายแดนสามประเทศ คือ ไทย ลาว และพม่าในพื้นท่ีหมู่ท่ี 1 
บา้นสบรวก ภายใตเ้ขตการปกครองของเทศบาลตาํบลเวียงเวียง เมืองเชียงแสนเป็นเมืองเก่าแก่มาก
แห่งหน่ึงในภาคเหนือตอนบน มีการตั้งถ่ินฐานมาตั้งแต่ยุคก่อนประวติัศาสตร์ ถือเป็นเมืองท่ีมี
ความสําคญัยิ่งเมืองหน่ึงทางประวติัศาสตร์ของแควน้ลา้นนา ปัจจุบนัยงัมีซากกาํแพงเมืองสองชั้น
อยู่ทางด้านหน้าก่อนเข้าตัวเมือง มีแหล่งโบราณคดีทั้ งสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัย
ประวติัศาสตร์ปรากฏอยูจ่าํนวนมาก เน่ืองจากเมืองเชียงรายเป็นเมืองแห่งจุดเร่ิมตน้ท่ีก่อให้เกิดเป็น
อาณาจกัรลา้นนา ช่วงทาํสงครามกบัประเทศพม่าในสมยัรัตนโกสินทร์ ไดมี้การกวาดตอ้นเอาผูค้น
จากเมืองเชียงตุง สิบสองปันนา ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็น ชาวไทยใหญ่ ชาวไทยล้ือ และชาวไทยเขิน ซ่ึง
มีวฒันธรรมประเพณีท่ีคลา้ยคลึงกบัชาวไทยโยนกของอาณาจกัรลา้นนา มาไวต้ามหวัเมืองต่างๆ ใน
อาณาจกัรลา้นนา กลุ่มท่ีถูกกวาดตอ้นมานั้นไดเ้อาศิลปวฒันธรรมเขา้มาเผยแพร่ด้วย เช่น การทาํ
เคร่ืองเขิน แกงฮงัเล นํ้ าพริกอ่องของ ชาวไทยเขิน ขนมจีนนํ้ าเง้ียวของชาวไทยใหญ่ การทอผา้ของ
ชาวไทยล้ือ เป็นตน้ และไดถ่้ายทอดศิลปวฒันธรรมต่างๆ ไวอ้ยา่งมาก เช่น วฒันธรรมการแต่งกาย 
อาหารการกินและงานหัตถกรรม ประชาชนอาํเภอเชียงแสน มีความเจริญทางดา้นศิลปวฒันธรรม
และวิทยาการต่างๆ โดยได้รับอิทธิพลทางศิลปะจากอินเดียสมยัราชวงศ์ปาละผ่านทางมาทาง
ประเทศพม่า และไดพ้ฒันาใหมี้ลกัษณะของตวัเองจนกลายเป็นรูปแบบของศิลปะไทยแทใ้นยุคแรก 
โบราณสถานและวดัเก่าแก่ส่วนใหญ่จะเป็นวดัตั้งแต่สมยัโบราณ มีการก่อสร้างและตกแต่งแบบ
เมืองสมยัเก่าตามวฒันธรรมท่ีรับมา ส่วนใหญ่จะเป็นพระธาตุเจดีย์แบบล้านนา เช่น วดัป่าสัก 
ภายในวดัมีเจดียป์ระธานทรงมณฑปยอดระฆงั ตกแต่งด้วยลวดลายปูนป้ันอนัวิจิตร นอกจากวดั
เก่าแก่ให้นักท่องเท่ียวชมแลว้ เชียงแสนยงัมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติให้นักท่องเท่ียวได้ไป
สัมผสั คือทะเลสาบเชียงแสน และแม่นํ้าโขงซ่ึงเหมาะสําหรับการนัง่เรือชมทศันียภาพในแม่นํ้ าโขง
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อีกดว้ย ประชาชนในพื้นท่ี อาํเภอเชียงแสนจะใช้ชีวิตดว้ยความสงบเงียบ เรียบง่ายในบรรยากาศ
แบบชาวบา้นในตวัอาํเภอเชียงแสน 
   ผลกระทบระยะส้ัน (1-5 ปี) จากทางเลือกท่ี 1 ท่ีไม่มีกิจกรรมการพัฒนาเชิง
ยุทธศาสตร์เกิดข้ึนในพื้นท่ีผลกระทบในระยะสั้ นท่ีจะเกิดพื้นท่ีจะเป็นการอนุรักษ์และสืบทอด
ประเพณีท่ีดีงามและมีช่ือเสียงของชุมชนตามปกติ ประเพณีประจาํชุมชนตามความเช่ือของแต่ละ
กลุ่มชนเผา่ท่ีมีความสําคญัจะยงัคงอยูใ่นชุมชนต่อไป ซ่ึงมีศกัยภาพพอท่ีจะนาํมาพฒันาเป็นจุดเด่น
ของ อาํเภอเชียงแสน หรือจงัหวดัเชียงราย และสามารถสืบทอดให้ลูกหลานหรือเยาวชนรุ่นหลงัได้
รู้จกัไดใ้นอนาคต แต่ในขณะเดียวกนัการไม่มีการส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีจากการศึกษา
ขอ้มูลจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียคาดวา่อาจเกิดผลกระทบท่ีเป็นลบได ้คือ การขาดโอกาสในการพฒันา
ระบบเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานท่ีจาํเป็นสําหรับการดาํรงชีวิต ขาดการส่งเสริมให้พฒันา
ทรัพยากรในชุมชนท่ีมีให้มีศกัยภาพเพียงพอต่อการแข่งขนักบัพื้นท่ีหรือประเทศอ่ืนๆ การไม่มีส่ิง
เหล่าน้ีทาํให้ประชาชนไม่ได้รับการพฒันาความความเจริญให้เทียบเท่าจังหวดัชายแดนอ่ืนๆ 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกสบาย การเดินทางติดต่อกับพื้นท่ีอ่ืนๆอาจเป็นไปด้วยความ
ยากลาํบาก อาจทาํให้ความรู้และวิทยาการสมยัใหม่เขา้ถึงพื้นท่ีไดช้า้ลง อีกทั้งยงัเป็นการลดโอกาส
หรือช่องทางในการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนผ่านทางกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว เน่ืองจากอาํเภอเชียงแสนมีวิถีชีวิตและวฒันธรรมแตกต่างจากสังคมเมืองทัว่ไป จึงเป็นท่ี
นิยมของกลุ่มนกัท่องเท่ียวและกลุ่มผูส้นใจศึกษาศิลปวฒันธรรมต่างๆ หากการพฒันาพื้นท่ีเป็นไป
ตามแผนพฒันาจงัหวดัตามปกติ อาจไม่มีการพฒันาส่ิงปลูกสร้างหรือส่ิงอาํนวยความสะดวกใดๆ 
หรือมีแต่ตอ้งใช้เวลานาน อาจทาํให้การเขา้ถึงพื้นท่ีไม่สะดวกสบายเท่าแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ เกิด
ความแตกต่างและความเล่ือมลํ้ าทางโอกาสการพฒันา กลุ่มนกัท่องเท่ียวหรือนกัลงทุนอาจหันไป
สนใจพื้นท่ีอ่ืนๆ ท่ีสามารถเขา้ถึงได้ง่ายข้ึน นอกจากน้ีความเป็นพื้นท่ีชายแดนและมีท่าเรือ ด่าน
ขนส่งสินคา้ เส้นทางติดต่อสัญจรกบัเพื่อนบา้นอยา่งสะดวกอาจก่อให้เกิดปัญหาแรงงานต่างดา้วท่ี
ยา้ยเข้ายา้ยออกเพื่อประกอบอาชีพโดยไม่มีกฎหรือระเบียบสําหรับควบคุมอย่างชัดเจน การ
เคล่ือนยา้ยท่ีเป็นไปอยา่งอิสระจะส่งผลกระทบถึงคุณค่าทางจิตใจของประชาชนในชุมชนท่ีอาศยัอยู่
เดิมและความวติกกงัวลในเร่ืองของความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นท่ีจะเกิดข้ึน 
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะสั้นท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงวิถี
ชีวติ/วฒันธรรม คือ ผลกระทบดา้นลบระดบันอ้ย (-1) 
   ผลกระทบระยะยาว ( ต้ังแต่ 6 ปี  ขึ้นไป) การไม่มี กิจกรรมการพัฒนาเชิง
ยุทธศาสตร์เกิดข้ึนในพื้นท่ีจะส่งเป็นการขาดโอกาสในการพฒันาระบบเศรษฐกิจและโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีจาํเป็นสําหรับการดาํรงชีวิตบางประการ เช่น การคมนาคม การจดัระเบียบทางสังคม ซ่ึง
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ผลกระทบท่ีจะเห็นในระยะยาวสําหรับดา้นบวก คือ วฒันธรรมประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยูแ่ละ
การดาํรงชีวิตในรูปแบบต่างๆ ของประชาชนในอาํเภอเชียงแสนยงัคงอยูใ่นสังคม โดยไม่มีปัจจยัท่ี
ท่ีเขา้มาเร่งให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือหายไปจากสังคม แต่ในขณะเดียวกนัการขาดโอกาสในการ
พฒันาโครงสร้างดงักล่าวอาจทาํให้นกัท่องเท่ียวหรือนกัลงทุนไม่สนใจจะเขา้มาประกอบกิจการ
ลงทุนในพื้นท่ีทาํให้เชียงแสนกลายเป็นชุมชนลา้หลงัท่ียงัไม่มีการพฒันาเทียบเท่าชุมชนชายแดน
อ่ืนๆ ผลิตภณัฑ์พื้นเมืองต่างๆ ก็ไม่ได้รับการสนับสนุนให้ออกสู่สาธารณชน หรือไม่มีคนรู้จกั 
เกิดผลกระทบต่อเน่ือง คือ ขาดโอกาสทางการศึกษาและการพฒันาฝีมือแรงงานในระยะยาว และ
สุดทา้ยจะทาํใหป้ระชาชนไม่เห็นคุณค่าหรือประโยชน์ท่ีจะหวงแหนชุมชนอยูอ่าศยัหรือการร่วมมือ
ร่วมใจเพื่ออนุรักษ์ชุมชนของตนเอง เร่งการย้ายถ่ินฐานเพื่อไปหาท่ีอยู่ใหม่ โดยเฉพาะการ
เคล่ือนยา้ยเขา้มาอยูอ่าศยัในเมืองหรือเขา้สู่เมืองหลวง (กรุงเทพมหานคร) เช่นท่ีเยาวชนรุ่นหลงัๆ มี
ค่านิยมการเขา้ศึกษาสถานศึกษาช่ือดงัท่ีอยู่ในเมืองหลวงมากข้ึนส่งผลให้เกิดการกระจุกตวัของ
ประชากรในบางพื้นท่ี และทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรไดใ้นอนาคต 
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะยาวท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงวิถี
ชีวติ/วฒันธรรม คือ ผลกระทบดา้นลบระดบันอ้ย (-1) 
 
   2) การเปลีย่นแปลงคุณภาพชีวติของประชาชน 
   จงัหวดัเชียงรายไดก้าํหนดยุทธศาสตร์ ดา้นการพฒันาสังคมและทรัพยากรมนุษย ์
โดยให้จงัหวดัเชียงรายเป็นศูนยก์ลางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานสากล จึงไดมี้การส่งเสริม
และจดัตั้งสถานศึกษา ตั้งแต่ระดบัพื้นฐาน ระดบัอุดมศึกษา เพื่อให้เยาวชนไดรั้บการศึกษาอย่าง
ครบถ้วน รวมทั้งสามารถให้บริการในจงัหวดั จงัหวดัใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบา้นได้อย่าง
เพียงพอ มีสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงราย วิทยาเขตเชียง
แสน มีสถานพยาบาลทุกประเภททั้งจงัหวดัรวม 528 แห่ง นอกจากน้ีข้อมูลพื้นฐานสําคญั คือ 
ภายในอาํเภอเชียงแสนมีชนกลุ่มนอ้ยอาศยัอยูก่ระจดักระจายในพื้นท่ีจาํนวนมาก เช่น เผา่อีกอ้ อยูท่ี่
ดอยสะโงว้ หมู่ท่ี 7 เผา่เยา้ท่ีดอยผาเด่ือ บา้นป่าไร่หลวง และบา้นห้วยกวา๊น เผา่มง้ (แมว้) อยูท่ี่บา้น
ขุนนํ้ าคาํ อดีตทหารจีนคณะชาติ ไดแ้ก่ ทหารจีนคณะชาติในเขตมณฑลยูนาน ผูพ้ลดัถ่ินสัญชาติ
พม่า ผูห้ลบหนีเขา้เมืองจากพม่า ชาวไทยล้ือ และยงัรวมไปถึงผูใ้ชแ้รงงานจากต่างดา้ว โดยเฉพาะ
บริเวณท่าเรือเชียงแสน เน่ืองจากพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสนเป็นเมืองชายแดนติดต่อถึง 3 ประเทศ จึงมี
กิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจชายแดนค่อนขา้งเด่นชัด เช่น การคา้ชายแดน การขนส่ง
สินค้าเข้าออกประเทศ การท่องเท่ียว เป็นต้น พื้นท่ีดังกล่าวจึงมีความสําคญัทางเศรษฐกิจของ



 
154 

 

ประเทศเป็นอยา่งมาก ซ่ึงปัจจุบนัจึงไดมี้ระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริหารสาธารณะเขา้ถึงพื้นท่ี
ทั้งระบบบริการสุขภาพ การศึกษา ระบบประปา ระบบไฟฟ้า และการคมนาคมขนส่งต่างๆ 
   ผลกระทบระยะส้ัน (1-5 ปี) ท่ีเห็นเด่นชดัคาดวา่จะเก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองการคมนาคม
ขนส่ง การสร้างถนน ทางรถไฟ เขตอุตสาหกรรมและสถานประกอบการต่างๆ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะ
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนค่อนขา้งมาก หากไม่มีโครงการ
ดงักล่าวอาจช่วยเร่ืองความหนาแน่นประชากรท่ีจะไม่เพิ่มข้ึนมากจนเกินขีดความสามารถท่ีอาํเภอ
เชียงแสนจะรับได้ ป้องกนัปัญหาการแพร่กระจายของโรคขา้มพรมแดนหรือโรคต่างถ่ิน ไม่เกิด
ปัญหาการแก่งแย่งทรัพยากรหรือการแก่งแย่งการใช้บริการสาธารณะในชุมชน เน่ืองจากไม่มี
แรงงานหรือบุคคลภายนอกเขา้มาในพื้นแหล่งท่ีมากนกั แต่ในขณะเดียวกนัอาํเภอเชียงแสนจะไม่ได้
รับโอกาสในการก่อสร้างส่ิงอํานวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐานท่ีจะเก้ือหนุนความ
สะดวกสบายในการประกอบอาชีพหรือดึงดูดความสนใจของนกัลงทุน ขาดการขยายเครือข่ายดา้น
การศึกษา ทาํให้ประชาชนในพื้นท่ีไม่ไดรั้บการพฒันาดา้นการศึกษา ดา้นวิทยาการแพทยท่ี์สําคญั
หรือไดรั้บการพฒันาแบบลา้ช้า ทาํให้คุณภาพชีวิตไม่มีการพฒันาให้ทนักระแสการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน อาชีพต่างๆ ท่ีสามารถเกิดข้ึนในพื้นท่ีไดก้็จะไม่ไดรั้บการสนบัสนุนอย่างจริงจงั 
ประกอบกับสถานการณ์หมอกควนัหรือมลพิษต่างๆในจังหวดัเชียงราย และหลายพื้นท่ีใน
ภาคเหนืออาจส่งผลให้โอกาสในการป้องกนัแกไ้ขสถานการณ์ให้ดีมีน้อยลงหรือเป็นไปอย่างชา้ๆ 
เน่ืองจากไม่มีปัจจยัเร่ง ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ีตอ้งเส่ียงต่อการเจ็บป่วยทั้งทางสุขภาพ
กายและทางจิตใจท่ีตอ้งมีการวิตกกงัวลกบัความเส่ียงของตนเอง และมีโอกาสในการเกิดอุบติัเหตุ
หรือความไม่ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นเพิ่มมากข้ึน และมีโอกาสอพยพยา้ยออกนอกพื้นท่ีไปหา
พื้นท่ีท่ีมีความเจริญหรือมีการพฒันามากกวา่  
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะสั้ นท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลง
คุณภาพชีวติของประชาชน คือ ผลกระทบดา้นลบระดบัปานกลาง (-2) 
   ผลกระทบระยะยาว (ต้ังแต่ 6 ปี ขึ้นไป)  ผลกระทบระยะยาวจะคล้ายคลึงกับ
ผลกระทบระยะสั้น คือเก่ียวขอ้งกบัการขาดโอกาสในการพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีสําคญัต่อ
การดาํรงชีวิต ส่งผลให้เป็นชุมชนท่ีไดรั้บการพฒันาชา้ ประชาชนไม่ไดเ้พิ่มศกัยภาพทางการศึกษา 
อาชีพ หรือคุณภาพชีวิต ยอ่มส่งผลกระทบไปถึงความรู้ความสามารถในการร่วมกนัพฒันาชุมชน 
ประชาชนไม่ไดรั้บการพฒันาวิทยาการทางการแพทยท่ี์สําคญั อาจส่งผลต่อเน่ืองไปถึงเร่ืองความ
ปลอดภยัจากโรคระบาดในอนาคต โดยเฉพาะโรคระบาดแหล่งท่ีมาจากการเคล่ือนยา้ยแรงงาน 
เน่ืองจากปัจจุบนัสภาพอากาศท่ีแปรปรวน การแพร่กระจายของโรคระบาดมีมากข้ึน และอาจเกิด
ปัญหาความเจบ็ป่วยอนัมาจากสถานการณ์หมอกควนัหรือมลพิษต่างๆ ใน จงัหวดัเชียงราย เม่ือไม่มี
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การพฒันาระบบสาธารณสุขสมยัใหม่เขา้มา อาจทาํให้การป้องกนัรักษาโรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนทั้งโรค
ระบาดหรือโรคจากการปนเป้ือนสารพิษ เป็นไปอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงหากไม่ไดรั้บการเยียวยา
แก้ไขปัญหาจะคงอยู่ในระยะยาว ไม่เพียงแต่ส่ิงแวดล้อมท่ีจะเส่ือมโทรม แต่ประชาชนในพื้นท่ี 
อาํเภอเชียงแสน และพื้นท่ีใกลเ้คียงก็จะรับผลกระทบต่อสุขภาพส่งผลต่อเน่ืองถึงคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในระยะยาว นอกจากน้ีก็จะไม่ไดรั้บการพฒันาดา้นฝีมือแรงงานและการประกอบอาชีพ
ทาํให้ประชาชนไม่ไดเ้พิ่มศกัยภาพในการประกอบอาชีพหลกัและอาชีพเสริม ส่งผลต่อเน่ืองไปถึง
ความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเองลดลง ความหวงแหนและตอ้งการอนุรักษ์ชุมชนของตนเอง
ลดลง เกิดการแย่งชิงการใช้ทรัพยากรและอาจส่งผลไปถึงการยา้ยออกไปหาท่ีอยู่อาศยัใหม่ของ
ประชาชนและมีผลต่อโครงสร้างประชากรในอนาคต 
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะยาวท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลง
คุณภาพชีวติของประชาชน คือ ผลกระทบดา้นลบในระดบัปานกลาง (-2) 

 
   3) การกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   อาํเภอเมืองเชียงแสนตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้าโขงบริเวณชายแดนดา้นทิศตะวนัออกของท่ี
ราบลุ่มเชียงแสน ปัจจุบนัเมืองเชียงแสนตั้งอยูใ่นเขตการปกครองของ เทศบาลตาํบลเวียง เป็นเมือง
โบราณสัณฐานรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ดา้นไม่เท่ามีกาํแพงเมืองลอ้มรอบ 3 ดา้นคือ ดา้นทิศเหนือซ่ึงยาว
ขนานไปตามแม่นํ้ าโขง ทิศตะวนัตกและทิศใต ้ทั้งพื้นท่ีอาํเภอแบ่งเขตการปกครองระดบัภูมิภาค
ออกเป็น 4 เทศบาลตาํบลและ 2 องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ดงัขอ้มูลพื้นท่ีศึกษา โดยเชียงแสนเป็น
เมืองชายแดนท่ีติดต่อกบัอีก 2 ประเทศ คือ สหภาพเมียนมาร์และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวโดยมีแม่นํ้ ารวกและนํ้ าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง ไทย-พม่า-ลาว ทาํให้มี
สถานการณ์ทางการเมืองท่ีไม่สงบบา้ง เช่น ชนกลุ่มนอ้ยฝ่ังพม่าพยายามท่ีจะจดัตั้งรัฐเป็นอิสระจาก
พม่า  รัฐบาลพม่าไดด้าํเนินการปราบปรามอยูต่ลอดเวลา จึงทาํให้เกิดการสู้รบตามแนวชายแดนอยู่
ตลอดเวลา และกองกาํลงัชนกลุ่มน้อยก็มีฐานท่ีมัน่ติดชายแดนไทยทางทิศตะวนัตกของประเทศ
ไทย และในอดีตช่วงท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปฏิวติัเปล่ียนแปลงการปกครองเป็น
ระบบคอมมิวนิสต์ทาํให้ราษฎรไดรั้บความเดือดร้อน จึงไดพ้ยายามหลบหนีเข้ามาอยู่ในประเทศ
ไทย ซ่ึงทางอาํเภอได้พยายามสกดักั้นและผลกัดนัส่งตวักลบัตลอดเวลา โดยมีจุดผ่านแดนถาวร
ไทย-ลาว บริเวณบา้นเวียงใต ้เทศบาลตาํบลเวียง อาจส่งผลกระทบถึงประชาชนในพื้นท่ีใกลเ้คียง
บา้ง ส่วนดา้นการมีส่วนร่วมทางอาํเภอเชียงแสนก็ไดมี้การพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนโดย
การส่งเสริมให้มีการนาํทรัพยากรมาใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด มีการพฒันากลุ่มอาชีพต่างๆ 
เพื่อสร้างความมัน่คงในชีวิต จึงมีกลุ่มอาชีพต่างๆ เกิดข้ึนมากมาย เช่น กลุ่มทอผา้วดัพระธาตุผาเงา 
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กลุ่มหัตถกรรมทอตุงบ้านศรีดอนมูล กลุ่มทอผา้ไหมบ้านสันธาตุ กลุ่มทอผา้บ้านวงัลาว กลุ่ม
นวตักรรมสินคา้ท่ีระลึก สหกรณ์การเกษตรเชียงแสนจาํกดั กลุ่มธุรกิจท่องเท่ียว เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละ
กลุ่มก็จะมีสินคา้หรือส่ิงของท่ีระลึกท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาวเหนือ ส่วนใหญ่จะเป็นเคร่ืองแต่งกาย 
อาหาร เคร่ืองด่ืม ท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งดี 
   ผลกระทบระยะส้ัน (1-5 ปี) ทางเลือกท่ี 1 ซ่ึงเป็นการพฒันาพื้นท่ีตามสภาพปกติ
โดยส่วนใหญ่เร่ืองของการอนุรักษ์วิถีชีวิตในการประกอบอาชีพและการมีส่วนร่วมในชุมชนจะ
ยงัคงเดิม เน่ืองจากการไม่มีกลุ่มผูมี้อาํนาจใดๆ เขา้มาแทรกแซงเพื่อผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์ทาํ
ให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพ มีการรวมกลุ่มกันกนัประกอบอาชีพได้อย่างอิสระ และมี
บทบาทในการรวมกลุ่มกนัเพื่อพฒันาชุมชนได้อย่างอิสระและสอดคล้องต่อความต้องการของ
ชุมชน ป้องกนัการเส่ียงจากปัญหาความไม่สงบของประเทศเพื่อนบา้นท่ีจะส่งผลให้มีประชาชน
อพยพเขา้มาในพื้นท่ีหรือเส่ียงต่อความขดัแยง้จากปัญหาการแย่งชิงและการกระจายอาํนาจการ
ปกครอง  และช่วยรักษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคนในชุมชนให้คงอยูแ่บบเดิม รักษาความเคารพนบั
ถือท่ีมีต่อผูน้าํชุมชน เพราะการไม่มีความเร่งรัดดา้นการพฒันาเขา้มาในพื้นท่ีจะทาํให้ความสัมพนัธ์
หรือการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูน้าํชุมชนกบัประชาชนหรือระหวา่งภายนอกชุมชนกบัคนในชุมชน
ใหเ้ป็นไปตามปกติ ไม่มีส่ือหรือปัจจยัใดๆ เขา้มาชกันาํให้เกิดความไม่เช่ือถือในตวัผูน้าํชุมชน หรือ
เกิดความเขา้ใจผิดกนั เช่น หากมีการพฒันาเขา้มาระบบการติดต่อส่ือสารอาจเปล่ียนไปเป็นส่ือสาร
กนัผ่านส่ือออนไลน์มากข้ึน ความสัมพนัธ์จากการพูดคุยจะลดลงทาํให้คนขดัแยง้กนัง่ายข้ึน จาก
การไม่สนทนาทาํความเขา้ใจกนั รวมไปถึงการไม่มีปัจจยัเร่งท่ีจะส่งผลให้วฒันธรรมการดาํรงชีวิต
เปล่ียนแปลงเพื่อเขา้สู่สังคมเพื่อธุรกิจอย่างรวดเร็ว ไม่มีเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีจะเขา้มาทาํให้ระบบ
ความเช่ือใจ การเคารพนบัถือผูใ้หญ่หรือผูน้าํชุมชนลดน้อยถอยลง เม่ือไม่มีการพฒันาก็จะทาํให้
ชุมชนดาํเนินไปได้โดยปกติไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆ มากนักแต่ก็อาจมีผลด้านลบในเร่ืองของ
โอกาสสําหรับการพฒันาฝีมือแรงงานและความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกิจจนทาํให้กลุ่ม
นกัลงทุนหรือนกัท่องเท่ียวไม่ใหค้วามสาํคญักบัพื้นท่ี  การผลิตสินคา้ การรวมกลุ่มประกอบอาชีพท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนหรือการท่องเท่ียวไม่เติบโตเท่าท่ีควร สุดทา้ยอาจส่งผล
ถึงความเช่ือมัน่ในตวัผูน้าํชุมชนหรือความภูมิใจในชุมชนตนเอง  
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะสั้ นท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อการกระจายอาํนาจ
และการมีส่วนร่วมของประชาชน อยูใ่นระดบัท่ีไม่เปล่ียนแปลง (0) 
   ผลกระทบระยะยาว (ต้ังแต่ 6 ปี ขึ้นไป) ผลกระทบจากการพฒันาตามสถานการณ์
ปกติของอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายในระยะยาวเม่ือพิจารณาจากขอ้มูลพื้นฐานของอาํเภอเชียง
แสนคาดวา่จะเกิดผลกระทบท่ีมีความคลา้ยคลึงกนักบัผลกระทบระยะสั้นแต่จะแตกต่างกนัในเร่ือง
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ของการขาดโอกาสในการพฒันาพื้นท่ีอย่างต่อเน่ืองทาํให้ประชาชนไม่เห็นความสําคญัของการมี
ส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและการส่วนร่วมเพื่อติดตามตรวจสอบการพฒันาต่างๆ รวมไปถึงอาจ
ไม่มีความเช่ือใจในตวัผูน้าํชุมชน ซ่ึงจะส่งผลต่อถึงความเขม้แข็งของชุมชนในระยะยาว อาจเกิด
การอพยพเคล่ือนยา้ยออกสู่ชุมชนอ่ืนๆ ท่ีมีการรองรับการพฒันาไดดี้กวา่ เกิดความไม่สามคัคี และ
เป็นปัญหาในเร่ืองของการแบ่งเขตการปกครองหรือการกระจายอาํนาจต่อไปในอนาคต และอาจทาํ
ให้ไม่มีทิศทางหรือแนวทางสําหรับการปรับระบบการกระจายอาํนาจการปกครองในพื้นท่ีให้
เหมาะสมกบัศกัยภาพท่ีเป็นจงัหวดัชายแดนหรือมีผลกระทบดา้นลบต่อชุมชน เน่ืองจากไม่ไดรั้บ
การสนบัสนุนใหมี้การจดัสรรทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพได ้
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะยาวท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อการกระจายอาํนาจ
และการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ ผลกระทบดา้นลบระดบันอ้ย (-1) 

 
 4.3.1.3 ผลกระทบต่อความยัง่ยนืทางด้านส่ิงแวดล้อม 
 การไม่ดาํเนินการใดๆ ตามยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจในพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสน
เลย จะก่อใหเ้กิดทั้งผลกระทบระยะสั้น และผลกระทบระยะยาวต่อส่ิงแวดลอ้ม ดงัต่อไปน้ี 
 
   1) การเปลีย่นแปลงด้านทรัพยากรน า้ 
   จงัหวดัเชียงรายเป็นจุดแรกท่ีแม่นํ้ าโขงไหลผ่านเขา้สู่ประเทศไทยจากพรมแดน
ไทย ลาวและพม่า บริเวณสามเหล่ียมทองคาํ ผา่นอาํเภอเชียงแสนและเชียงของก่อนไหลสู่ประเทศ
ลาวอีกคร้ังท่ีอาํเภอเวยีงแก่น แม่นํ้ าโขงเป็นพรมแดนท่ีแบ่งกั้นระหวา่งไทย-ลาว เป็นเส้นทางสัญจร
กบัประเทศเพื่อนบา้นและแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ท่ีไดรั้บความนิยมเป็นท่ีรู้จกัทัว่โลก ซ่ึง
ปัจจุบนัยงัอุดมไปดว้ยปลานํ้าจืดนานาชนิด โดยเฉพาะปลาบึกปลานํ้ าจืดขนาดใหญ่ท่ีสุดท่ีพบไดใ้น
แม่นํ้ าโขงเพียงแห่งเดียวในโลก (ศูนยบ์ริการข้อมูลอาํเภอ, 2557) นอกจากแม่นํ้ าโขง จงัหวดั
เชียงรายและเขตพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสนยงัมีแม่นํ้ ากก และแม่นํ้ าสายอ่ืนๆ ท่ีไหลหล่อเล้ียงชุมชนและ
พื้นท่ีเกษตรกรรมในท่ีราบ เน่ืองจากประชาชนในพื้นท่ีเชียงแสนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม นอกจากใชเ้พื่อการเกษตรแลว้ยงัใชเ้พื่อการอุปโภคบริโภคไดด้ว้ย ปัจจุบนัแม่นํ้ ากกมี
ธรรมชาติงดงามและเป็นท่ีตั้งของชุมชนชาวไทยภูเขา ส่งผลให้กิจกรรมล่องแม่นํ้ ากกไดรั้บความ
นิยมในหมู่นกัท่องเท่ียวท่ีรักการผจญภยัอยา่งมาก ในอดีต นํ้ าในแม่นํ้ ากก มีระดบัสูง แต่ในปัจจุบนั
มีระดบันํ้ าลดลงมากและค่อนขา้งมีความผนัผวนซ่ึงสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการตดัไมท้าํลายป่าใน
พื้นท่ีตน้นํ้าลาํธารในฤดูฝนเกิดนํ้าหลาก ทาํใหก้รวด ดินและทรายจาํนวนมาก ถูกนํ้ าพดัพามาทบัถม
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อยา่งรวดเร็ว ความต้ืนเขินของแม่นํ้ ากกจึงเกิดข้ึนในอตัราสูง ปัญหาดงักล่าวเกิดในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าโขง
เช่นเดียวกนั 
   ผลกระทบระยะส้ัน (1-5 ปี) การพฒันาตามสถานการณ์ปกติของพื้นท่ีอาํเภอเชียง
แสนจากทางเลือกท่ี 1 คาดวา่ไม่มีผลกระทบกบัการเปล่ียนแปลงดา้นปริมาณนํ้ ามากนกั โดยเกิดการ
เปล่ียนแปลงจากเดิมแบบค่อยเป็นค่อยไป กล่าวคือปริมาณการใช้นํ้ าท่ีเกิดจากกิจกรรมของ
ประชาชน เช่น ภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม จะอยู่ในระดับท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงน้อยถึงนอ้ยมาก โดยจะแปรผนัไปพร้อมกบัความเขม้ขน้ของกิจกรรมของมนุษยแ์ละ
ปริมาณนํ้ าดิบ เช่น นํ้ าฝน นํ้ าผิวดิน และนํ้ าบาดาลท่ีเขา้สู่ระบบของพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสนดว้ย ใน
ส่วนของคุณภาพนํ้าจะเกิดในลกัษณะของการปล่อยนํ้าเสียของชุมชนลงไปในแหล่งนํ้ าธรรมชาติซ่ึง
อาจจะไม่มีการบาํบดันํ้ าเสียหรือรวบรวมนํ้ าเสียจากแหล่งชุมชน ดงันั้นจึงจะก่อให้เกิดผลกระทบ
จากการท่ีนํ้ าเสียปนเป้ือนแหล่งนํ้ าธรรมชาติไดด้งักล่าวได ้และจะมีลกัษณะการเปล่ียนแปลงแบบ
ค่อยเป็นค่อยไป ซ่ึงจะทาํให้กลไกการบาํบดัโดยธรรมชาติของระบบทรัพยากรนํ้ าเองสามารถ
ทาํงานได ้ทั้งน้ีเพราะไม่มีการกระตุน้ใหเ้กิดกิจกรรมเชิงยทุธศาสตร์ 
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะสั้นท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้น
ทรัพยากรนํ้าทั้งในดา้นปริมาณนํ้าและคุณภาพนํ้า อยูใ่นระดบัท่ีไม่เปล่ียนแปลง (0) 
   ผลกระทบระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป) จากการไม่มีกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ของ
การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษเกิดข้ึนในพื้นท่ีคาดวา่จะเกิดผลกระทบดา้นปริมาณนํ้ าในระยะยาว คือ  
ในช่วงท่ีมีฝนตกชุกหากมีการเจริญเติบโตของภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมตามแผนพฒันา
จงัหวดัมากยิ่งข้ึน จะส่งผลให้เกิดปริมาณนํ้ าบ่าผิวดินแหล่งท่ีมากข้ึนจากการลดลงของพื้นท่ีรับนํ้ า 
ส่วนดา้นคุณภาพนํ้ าในแหล่งนํ้ าธรรมชาติอาจจะมีการเปล่ียนแปลงไปบา้ง เน่ืองจากกิจกรรมต่างๆ 
ของประชาชนท่ีจะก่อให้เกิดนํ้ าเสียข้ึนจากแหล่งชุมชน และหากประชาชนมีจาํนวนเพิ่มมากข้ึน 
แหล่งการคา้ และท่ีพกัอาศยั กิจกรรมต่างๆ ก็จะเพิ่มตามไปดว้ยทาํให้ปริมาณนํ้ าเสียมีเพิ่มมากข้ึน 
เน่ืองจากเม่ือพิจารณาถึงการเจริญเติบโตของประชากรและการใชป้ระโยชน์ท่ีดินตามแนวโนม้เ ดิม
ของพื้นท่ี ปริมาณนํ้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภคมีโอกาสจะเกิดปัญหาความไม่เพียงพอตามฤดูกาล
ได ้ซ่ึงหากไม่มีการบริหารจดัการจะก่อให้เกิดผลกระทบในระยะยาวได ้ ส่วนดา้นคุณภาพจะมีการ
เปล่ียนแปลงตามประเภทกิจกรรมจากภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม ซ่ึงเม่ือ
มีการเจริญเติบโตตามระยะเวลาในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไปก็จะส่งผลต่อการใชน้ํ้ าและปลดปล่อย
มลพิษทางนํ้ าซ่ึงมีผลต่อคุณภาพของทรัพยากรนํ้ าซ่ึงหากไม่มีการบริหารจดัการในระยะยาวจะ
ก่อให้เกิดการสะสมของปัญหามลพิษทางนํ้ าได ้แต่ถึงอยา่งไรและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนน้ีอาจจะเกิด
ในบางพื้นท่ีเท่านั้น  
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   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะยาวท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้น
ทรัพยากรนํ้าทั้งในดา้นปริมาณนํ้าและคุณภาพนํ้า คือ ผลกระทบดา้นลบระดบันอ้ย (-1) 
    
   2) การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ 
   ภูมิอากาศและสภาพอากาศของอาํเภอเชียงแสนจะมีความคลา้ยคลึงกบัพื้นท่ีอ่ืนๆ 
ในจงัหวดัเชียงราย แต่จะมีอุณหภูมิท่ีค่อนขา้งตํ่ากวา่พื้นท่ีอ่ืนในจงัหวดั เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศ
ท่ีมีตน้ไมทิ้วเขาอยูค่่อนขา้งมาก โดยเฉพาะทางเทศบาลตาํบลบา้นแซวและแม่เงินซ่ึงอยูติ่ดกบัภูเขา
และแม่นํ้าสายใหญ่ค่อนขา้งมาก ในช่วงเวลาส่วนใหญ่จะมีอุณหภูมิอยูท่ี่ประมาณ 21 องศาเซลเซียส
หรือตํ่ากวา่ มีหมอกลงหนาและปกคลุมทัว่พื้นท่ี แม่นํ้ าโขงในช่วงฤดูหนาวท่ีมีอุณหภูมิตํ่าพื้นท่ีจะมี
หมอกลงหนาทึบ และมีบางกรณีท่ีไดรั้บผลกระทบจากปัญหาหมอกควนั ซ่ึงมีแหล่งกาํเนิดมาจาก
หลายพื้นท่ีของจงัหวดัเชียงราย โดยมีสาเหตุมาจากการท่ีเกษตรกรเผาเศษวสัดุทางการเกษตรในท่ี
โล่ง และการเกิดไฟป่าในช่วงท่ีสภาพอากาศร้อนจดั โดยขอ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 มาจนถึงปัจจุบนั 
(ขอ้มูล ปี พ.ศ. 2557) มีรายงานการพบค่า (PM10) เกินค่ามาตรฐานจากกรมควบคุมมลพิษ ในช่วง
เดือนกุมภาพนัธ์ถึงมีนาคมมากถึง 15 วนั โดยขอ้มูลล่าสุดในปี พ.ศ. 2558 พบวา่ ตั้งแต่เดือนมีนาคม
ถึงเดือนเมษายนบริเวณสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงรายมี
ค่า PM10 เกินมาตรฐานจาํนวน 18 วนั โดยมีค่าสูงสุดสูงถึง 253.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ
บริเวณสํานักงานสาธารณสุขแม่สาย อาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย มีค่า PM10  เกินมาตรฐาน
จาํนวน 20 วนั โดยมีค่าสูงสุด 239.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในวนัท่ี 21 มีนาคม 2558 
เหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อการดาํรงชีวิตของอย่างมาก และเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองในทุกปี 
การแก้ปัญหายงัไม่ประสบความสําเร็จต้องอาศัยระยะเวลาในการรณรงค์ปลูกจิตสํานึก โดย
ดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองพร้อมทั้งมีการเตรียมความพร้อมอยูเ่สมอ ซ่ึงจะตอ้งอาศยัความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน เพื่อการแกไ้ขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งย ัง่ยนื 
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ภาพที ่4.11 ลกัษณะของพื้นท่ีท่ีมีหมอกลงหนาและปกคลุมทัว่พื้นท่ีในช่วงฤดูหนาว 
 
   ผลกระทบระยะส้ัน (1-5 ปี) จากทางเลือกท่ี 1 เป็นการพฒันาตามสถานการณ์ปกติ
ของอาํเภอเชียงแสน และจงัหวดัเชียงราย เน่ืองจากไม่มีกิจกรรมการพฒันาภายใตเ้ขตเศรษฐกิจ
พิเศษเกิดข้ึนในพื้นท่ีทั้งเร่ืองของการคมนาคมขนส่ง การสร้าง และเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ต่างๆ จึงจะเกิดผลกระทบดา้นลบในพื้นท่ีนอ้ยเน่ืองจากไม่มีการเพิ่มแหล่งกาํเนิดมลพิษทางอากาศท่ี
ทั้งในเร่ืองของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปลดปล่อยสารมลพิษทางอากาศท่ีเป็นปัญหาต่อ
ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน อาจมีเพียงแค่กรณีท่ีในพื้นท่ีมีสถานประกอบการและ
อุตสาหกรรมมาก่อนหนา้น้ี เช่น โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก การคมนาคมขนส่ง และมลพิษอนั
เกิดจากกิจกรรมการดาํรงชีวิตประจาํวนัของประชาชนในพื้นท่ี เช่น ขยะและนํ้ าเสียจากชุมชน  ซ่ึง
การไม่มีปัจจยัเร่งในการพฒันาอาจขาดวทิยาการสมยัใหม่ท่ีจะช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศหรือขาด
แรงกระตุน้ท่ีจะแกปั้ญหาเร่ืองหมอกควนัเพื่อรองรับกลุ่มนกัลงทุนและธุรกิจท่ีจะเกิดข้ึน แต่อาจ
ไม่ได้ส่งผลกระทบท่ีสําคญัหรือทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านสภาพภูมิอากาศและสภาพ
อากาศมากนัก เน่ืองจากจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวดั วางแผนงานด้านการปรับปรุงคุณภาพอากาศเพื่อ
คุณภาพชีวติท่ีดีของประชาชนในพื้นท่ีอยูใ่นแผนพฒันาจงัหวดัเชียงรายแลว้ 
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะสั้ นท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ คือ ผลกระทบดา้นลบระดบันอ้ย (-1) 
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   ผลกระทบระยะยาว (ตั้ งแต่ 6 ปี ขึ้นไป)  ผลกระทบระยะยาวจะคล้ายคลึงกับ
ผลกระทบระยะสั้ น คือ เก่ียวขอ้งกบัการขาดโอกาสในการได้รับวิทยาการสมยัใหม่หรือการเร่ง
แกไ้ขปัญหาหมอกควนัของภาคเหนือ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและลด
โอกาสในการลงทุนของนกัลงทุนด้านต่างๆ เน่ืองจากปัญหาเร่ืองมลพิษทางอากาศท่ีไม่สามารถ
แกไ้ขปัญหาได ้และอาจมีเร่ืองของการขยายการต่อเติม ปรับปรุงกาํลงัการผลิตหรือพฒันาศกัยภาพ
ของสถานประกอบการต่างๆ ในพื้นท่ีท่ีมีการดาํเนินการมาก่อนหนา้น้ี ประกอบกบัความเส่ียงดา้น
มลพิษทางอากาศจากสารเคมีทางการเกษตร เน่ืองจากพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสนมีการทาํเกษตรกรรม
เป็นส่วนใหญ่ อาจมีการใช้สารเคมีกาํจดัศตัรูพืช วชัพืช หรือเพื่อเร่งผลผลิตซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อ
คุณภาพอากาศ แต่คาดวา่จะไม่มีผลต่อสภาพภูมิอากาศของพื้นท่ี 
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะยาวท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ คือ ผลกระทบดา้นลบระดบันอ้ย (-1) 
   
   3) การเปลีย่นแปลงด้านธรณวีทิยา 
   จงัหวดัเชียงราย เป็นจงัหวดัหน่ึงในหลายจงัหวดัของประเทศไทยท่ีเคยมีการผลิต
แร่เศรษฐกิจท่ีสาํคญัทางเศรษฐกิจ เพื่อนาํมาใชใ้นการพฒันาประเทศโดยตรงและเป็นสินคา้ส่งออก
มาเป็นเวลายาวนาน โดยในปัจจุบนัแหล่งแร่ส่วนใหญ่จะมีการผลิตไม่มาก แต่จงัหวดัเชียงรายก็ยงั
จดัไดว้า่มีสถานภาพศกัยภาพของทรัพยากรแร่หลายชนิดกระจายอยูใ่นหลายบริเวณ  
   ส่วนขอ้มูลด้านด้านธรณีวิทยาในอาํเภอเชียงแสนจะไม่แตกต่างจากขอ้มูลทาง
ระดบัจงัหวดัมากนกั โดยในเขตพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสนมีพื้นท่ีเส่ียงภยัต่อการเกิดดินถล่ม คือ เทศบาล
ตาํบลแม่เงิน เน่ืองจากมีสภาพทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นภูเขาบริเวณทิศเหนือและทิศใตข้องตาํบล
เป็นพื้นท่ีป่าไมไ้ม่สมบูรณ์เกือบทั้งหมด และเคยมีประวติัดินถล่ม นํ้ าป่าไหลหลากและนํ้ าท่วม
ฉบัพลนัในอดีตท่ีบริเวณ หมู่ท่ี 1 บา้นสันตน้เปา เคยมีดินถลมในปี พ.ศ. 2534 และปัจจุบนัพื้นท่ี
เทศบาลตาํบลแม่เงินยงัมีหมู่บา้นท่ีอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงภยันํ้ าป่าไหลหลากและนํ้ าท่วมฉับพลนั ไดแ้ก่ 
หมู่ท่ี 1 ตาํบลสันตน้เปา หมู่ท่ี 3 บา้นป่าคา หมู่ท่ี 4 บา้นแม่คาํ หมู่ท่ี 6บา้นแม่เงิน หมู่ท่ี 7 บา้นไร่ หมู่
ท่ี 8 บา้นป่าคาใตห้มู่ท่ี 9 บา้นป่าคาเหนือ หมู่ท่ี 11 บา้นธารทอง และหมู่ท่ี 12 บา้นแม่คาํเหนือ 
เน่ืองจากบา้นเรือนของหมู่บา้นดงักล่าวตั้งอยู่บนท่ีราบเชิงเขา หากฝนตกหนกัติดต่อกนัอาจทาํให้
เกิดนํ้าป่าไหลหลากและนํ้าท่วมฉบัพลนั แต่ถึงอยา่งไรก็ตามพื้นทัง่กล่าวอยูห่่างไกลจากท่ีตั้งชุมชน
ของหมู่บา้นพอสมควร 
   ผลกระทบระยะส้ัน (1-5 ปี) การไม่ได้พฒันาตามยุทธศาสตร์การพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสนจากการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและการสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชนใน
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พื้นท่ีคาดวา่ผลกระทบดา้นลบจะเกิดข้ึนนอ้ยมากหรืออาจแทบจะไม่เกิดข้ึน เน่ืองจากไม่มีปัจจยัเร่ง
ใดๆ เขา้ไปยุง่เก่ียวกบัพื้นท่ีเส่ียงภยัต่างๆ และพื้นท่ีเส่ียงภยัจากเหตุการณ์ดินถล่มและเกิดอุทกภยัอยู่
ค่อนขา้งไกลจากท่ีตั้งชุมชน ซ่ึงจากประสบการณ์ของชุมชนทาํให้ผูน้าํชุมชนไดร่้วมกบัประชาชนท่ี
จะระมดัระวงัเหตุการณ์ดงักล่าวเป็นอย่างดี มีการวางแผนงานและเตรียมความพร้อมเร่ืองความ
ปลอดภยัค่อนขา้งมาก หากจะมีผลกระทบด้านลบอาจเกิดข้ึนได้เล็กน้อยจากกิจกรรมของคนใน
พื้นท่ี เช่น การบุกรุกพื้นท่ีป่า หรือการกระทาํการใดๆ ท่ีส่งผลให้เกิดความเส่ียงต่อการเกิดอุทกภยั
ในพนัท่ีซ่ึงโอกาสเกิดคาดว่าจะมีน้อยมาก ส่วนผลกระทบดา้นบวกอาจมาจากความสามารถท่ีจะ
คงไวไ้ม่ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงต่อโครงสร้างทางธรณีวทิยาและอุทกธรณีในพื้นท่ีต่อไป 
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะสั้นท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้น
ธรณีวทิยา คือ อยูใ่นระดบัท่ีไม่เปล่ียนแปลง (0) 
   ผลกระทบระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป) จากทางเลือกท่ี 1 คือไม่มีกิจกรรมเชิง
ยุทธศาสตร์ใดๆเกิดข้ึนในพื้นท่ีผลกระทบระยะยาวจะมีความคลา้ยคลึงกนักบัผลกระทบระยะสั้ น 
แต่จะแตกต่างกนัในเร่ืองของความเส่ียงต่อการเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติซ่ึงไม่อาจจะคาดการณ์ได้
ในบางกรณี หรือสามารถคาดการณ์แต่ไม่สามารถควบคุมไดจ้ะทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวกบั
โครงสร้างทางธรณีวทิยาไดใ้นอนาคต 
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะยาวท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้น
ธรณีวทิยา คือ ผลกระทบดา้นลบระดบันอ้ย (-1) 
 

 
 

ภาพที ่4.12 สภาพทางกายภาพของเทศบาลตาํบลแม่เงินส่วนใหญ่เป็นภูเขา 
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   4) การเปลีย่นแปลงด้านทรัพยากรดิน 
   จงัหวดัเชียงรายมีการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ประมาณร้อยละ 61.73 ใชท้าํนาขา้วโดยมี 
พืชหลกัท่ีทาํรายได ้ไดแ้ก่ ขา้วหอมมะลิ ขา้วเหนียว ขา้วโพด ชา กาแฟ ล้ินจ่ี ลาํไย สับปะรด ส้มโอ 
ส้มเขียวหวาน สัตวเ์ศรษฐกิจ ไดแ้ก่ โค ไก่พื้นเมือง และสุกร สัตวน์ํ้ าเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ปลานิล ปลา
ดุก และกุง้กา้มกราม (บรรยายสรุปจงัหวดัเชียงราย, 2555) ส่วนทรัพยากรดินและระบบนิเวศของ
อาํเภอเชียงแสนนั้นส่วนใหญ่เป็นการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อการทาํเกษตรกรรมเช่นเดียวกบัภาพรวม
ของจงัหวดั เน่ืองจากเดิมเป็นพื้นท่ีป่าไมท่ี้มีความอุดมสมบูรณ์จึงทาํใหดิ้นยงัคงมีความอุดมสมบูรณ์ 
และมีบางตาํบลท่ียงัใช้ประโยชน์ท่ีดินจากท่ีดินแบบเชิงเขา เช่น เทศบาลตาํบลแม่เงิน โดยดินใน
พื้นท่ีจงัหวดัเชียงราย ประกอบดว้ยดิน 2 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ บริเวณท่ีราบเป็นดินท่ีเกิดบนลานตะพกั
ลาํนํ้ าระดบัต่าง ๆ และบริเวณภูเขาและท่ีสูงชันเป็นดินเกิดบนภูเขาและท่ีลาดชันดินเกิดบนลาน
ตะพกัลาํนํ้ าระดบัต่างๆ ขอ้จาํกดัในการใช้ดินท่ีสําคญัของพื้นท่ีคือ ความลาดชนัและการเส่ียงต่อ
กษยัการ (Erosion) ท่ีจะเกิดข้ึน พื้นท่ีน้ียงัเป็นป่าอยูม่าก 
    ผลกระทบระยะส้ัน (1-5 ปี) จากทางเลือกท่ี 1 ไม่มีกิจกรรมใดๆเกิดข้ึนในพื้นท่ี 
คาดวา่จะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทรัพยากรดินทั้งในดา้นความอุดมสมบูรณ์ของดินและการชะลา้ง
พงัทลายของหนา้ดินเพียงเล็กนอ้ย คือ เกิดเป็นผลมาจากท่ีไม่มีการทาํโครงการใดๆ ในพื้นท่ีไม่ตอ้ง
มีปรับหนา้ดิน เปล่ียนแปลงโครงสร้างการใชป้ระโยชน์ท่ีดินหรือสูญเสียพื้นท่ีป่าไมแ้ละระบบนิเวศ
ให้กบัการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรมใดๆ แต่ในขณะเดียวกนัก็
อาจเกิดผลกระทบดา้นลบในบางพื้นท่ีเก่ียวกบัเร่ืองของความไม่กระตือรือร้นท่ีจะปรับปรุงพฒันา
ดินท่ีขาดความอุดมสมบูรณ์ ดินท่ีไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการทาํกิจรรมอ่ืนๆได้ หรือดินท่ี
สูญเสียโครงสร้างจากกิจกรรมการพฒันาพื้นท่ีตามปกติ เน่ืองจากเดิมพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสน มีการ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างดินไปค่อนขา้งมาก พื้นท่ีทั้งหมดในอดีตเป็นภูเขาและป่าไมติ้ดกบัแม่นํ้ าโขง 
แต่ปัจจุบนัมีการสร้างตึก อาคารพาณิชย ์ ถนนทางเช่ือมต่อพื้นท่ีต่างๆ รวมไปถึงท่าเรือและกิจกรรม
อ่ืนๆ ตามแผนพฒันาพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสนในสภาวะปกติ ซ่ึงพื้นท่ีปลูกสร้างดงักล่าวจะแกไ้ขปัญหา
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ไดย้ากและใชเ้วลานาน 
    การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะสั้นท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้น
ทรัพยากรดิน คือ ผลกระทบดา้นลบระดบันอ้ย (-1) 

 ผลกระทบระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป)  ผลกระทบในกรณีท่ีไม่มีการพฒันาทั้ง
ด้านสาธารณูปโภคและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะช่วยคงสภาพพื้นท่ีดิน โดยไม่ต้อง
เปล่ียนแปลงโครงสร้างหรือปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้ประโยชน์ท่ีดินมากนัก เน่ืองจากการ
พฒันาเป็นไปตามสภาวการณ์ปกติ แต่หากคาดการณ์ไปถึงอนาคต พบว่า การไม่มีการพฒันาเขต
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เศรษฐกิจพิเศษจะส่งผลให้บางพื้นท่ีท่ีเป็นดินขาดความอุดมสมบูรณ์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได ้
หรือเป็นพื้นท่ีว่างเปล่าสูญเสียโอกาสท่ีจะนาํมาใช้ประโยชน์ดา้นอ่ืนๆ เช่น การทาํเป็นศูนยก์ลาง
การคา้หรือธุรกิจต่างๆ แหล่งท่ีพกัอาศยันกัท่องเท่ียว หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจใดๆ ท่ีมีผูส้นใจจะ
ดาํเนินการต่อ แต่ท่ีดินนั้นจะถูกทิ้งร้างเน่ืองจากประชาชนไม่สามารถใชป้ระโยชน์ได ้
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะยาวท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้น
ทรัพยากรดิน คือ ผลกระทบดา้นลบระดบันอ้ย (-1) 

 
   5) การเปลีย่นแปลงด้านระบบนิเวศ 
   จังหวดัเชียงรายมีพื้นท่ีป่าไม้ท่ียงัคงความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก สามารถแบ่ง
ออกเป็นประเภทต่างๆ ทั้งอุทยานแห่งชาติ (National Park) และวนอุทยาน (Forest Park) โดยป่าไม้
ในเขตลุ่มนํ้ ากก-ลุ่มนํ้ าโขงตอนบน ส่วนใหญ่เป็นป่าไมผ้ลดัใบ ประเภทป่าเบญจพรรณและป่าแดง 
มีป่าไม่ผลดัใบประเภทป่าดิบเขา และป่าสน แต่พื้นท่ีป่าไมใ้นพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนก็มีแนวโน้ม
ลดลงอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การลกัลอบตดัไม ้ไฟป่า และการบุกรุกป่าเพื่อทาํ
พื้นท่ีเกษตร ซ่ึงปัจจุบนัพื้นท่ีป่าเชิงเขาในเขตอาํเภอเชียงแสนไดเ้ปล่ียนเป็นไร่สับปะรดจาํนวนมาก 
เน่ืองจากมีโรงงานอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องเขา้มาทาํธุรกิจร่วมกบัเกษตรกร จึงทาํให้พื้นท่ีป่า
ไม้ลดลงและสถานภาพสัตว์หลายชนิดอยู่ในขั้นวิกฤติหรือมีโอกาสสูญหายจากพื้นท่ีศึกษา 
นอกจากน้ีในเขตการปกครองอาํเภอเชียงแสนยงัมีพื้นท่ีชุ่มนํ้ าแอ่งเชียงแสนมีลกัษณะเป็นท่ีราบลุ่ม
นํ้ าท่วมถึง มีนํ้ าตลอดทั้งปี ปัจจุบนัคงเหลือพื้นท่ีท่ีมีหนงัสือสําคญัท่ีหลวง 24 ตารางกิโลเมตร ถูก
ลอ้มรอบ ดว้ยเนินเขา และประกอบดว้ยแม่นํ้ าเล็กๆ หลายสาย หนอง บึง ป่าไมแ้ละ ทุ่งหญา้ จึงเป็น
ท่ีอยูอ่าศยัของสัตวแ์ละพืชหลากหลายชนิด พื้นท่ีชุ่มนํ้ าแอ่งเชียงแสนมีความสําคญัต่อนกอพยพใน
ฤดูหนาวและนกประจาํถ่ิน และพื้นท่ีโดยรอบแอ่งเชียงแสนกลายเป็นท่ีของเอกชนท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ
ครอบครองท่ีดินบริเวณรอบ ๆ มีการสร้างท่ีพกัแรม บา้นพกั สถานท่ีพกัผอ่นและเปล่ียนแปลงพื้นท่ี
เพื่อการทาํสวนเกษตรกรรมเป็นส่วนมาก 
   ผลกระทบระยะส้ัน (1-5 ปี) จากทางเลือกท่ี 1 ไม่มีกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ใดๆ
เกิดข้ึนในพื้นท่ี ผลกระทบต่อระบบนิเวศจะเป็นไปในทางท่ีดี เน่ืองจากไม่มีกิจกรรมหรือการพฒันา
เขา้มารบกวนพื้นท่ี ทาํให้ไม่เกิดการเปล่ียนแปลงต่อด้านระบบนิเวศและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ หากมีการสูญเสียหรือความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศคาดว่ามาจากกิจกรรมการ
ดาํรงชีวิตประจาํวนัของประชาชน เช่น การลกัลอบตดัไม ้การบุกรุกพื้นท่ีป่าเพื่อทาํเกษตรกรรม 
โดยเฉพาะการปลูกสับปะรดและขา้วโพดเชิงพาณิชย ์ซ่ึงกาํลงัเป็นอาชีพท่ีเกษตรกรในอาํเภอเชียง
แสนให้ความสนใจ และการจับปลาในแม่นํ้ าโขงซ่ึงเป็นอาชีพท่ีประชาชนทําเป็นปกติใน
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ชีวิตประจาํวนั รวมถึงภยัจากธรรมชาติเช่น ไฟป่า แต่ในเขตอาํเภอเชียงแสนยงัไม่มีไฟป่าอย่าง
รุนแรงเกิดข้ึนในพื้นท่ี จึงสามารถคาดการณ์ไดว้่าผลกระทบดงักล่าวจะเกิดแบบค่อยเป็นค่อยไป 
เน่ืองจากการทาํเกษตรกรรมจะมีหน่วยงานราชการ เช่น องค์การบริหารส่วนตาํบล เทศบาล และ
เกษตรอาํเภอดูแลอยู ่ดงันั้นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อระบบนิเวศจึงเกิดข้ึนนอ้ยมาก 
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะสั้นท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้น
ระบบนิเวศ คือ อยูใ่นระดบัท่ีไม่เปล่ียนแปลง (0) 
   ผลกระทบระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป)  การไม่มีกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์การ
พฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสนจะช่วยคงสภาพระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์
ตามธรรมชาติไดใ้นระยะสั้น ดงันั้นผลกระทบระยะยาวท่ีเกิดข้ึนจึงคาดการณ์ไดว้า่จะคลา้ยคลึงกบั
ผลกระทบระยะสั้ น การเปล่ียนแปลงด้านระบบนิเวศในพื้นท่ีจึงเกิดข้ึนน้อยมากหรือแทบจะไม่
เกิดข้ึน ซ่ึงถ้าหากจะเกิดการเปล่ียนแปลงคงจะมาจากการดาํรงชีวิตของประชาชนตามปกติ ซ่ึง
อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในพื้นท่ีบา้งเล็กนอ้ย เช่นการ จบัสัตวน์ํ้ า การบุกรุกพื้นท่ีสีเขียว 
เป็นตน้ ซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีการควบคุมดูแลอยูแ่ลว้ แต่ถึงอยา่งไร หากประชาชนยงัมีการจบั
สัตวน์ํ้ าหรือบุกรุกพื้นท่ีป่าเพื่อการเกษตรต่อไปเร่ือยๆ โดยไม่มีการสร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมการ
บริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ และออกมาตรการควบคุมดูแลอยา่งถัว่ถึงแลว้ในระยะยาวระบบนิเวศ
ทั้งทางบกและทางนั้นอาจลดลงได ้
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะยาวท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้น
ระบบนิเวศ คือ ผลกระทบดา้นลบระดบันอ้ย    (-1) 
 

 
 
ภาพที ่4.13 สภาพการประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ีเร่ิมมีการแผว้ถางป่าใชพ้ื้นท่ีเชิงเขามากข้ึน 
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   6) การเปลีย่นแปลงด้านขยะและส่ิงปฏิกูล 
   จงัหวดัเชียงรายมีปริมาณขยะมูลฝอยเฉล่ียประมาณ 225 ตนัต่อวนั อตัราการทิ้ง
เฉล่ีย 1.04 กิโล/คน/วนั โดยมีปริมาณขยะรีไซเคิลก่อนนาํไปจาํกดั 16.65 ตนั/วนั ในสถานการณ์ใน
อนาคต ปริมาณขณะในจงัหวดัมีแนวโนม้ท่ีสูงข้ึน พื้นท่ีทาํลายและฝังกลบอาจจะไม่เพียงพอต่อการ
ดาํเนินการ การดาํเนินการจดัการของเสียอนัตรายและขยะมูลฝอยติดเช้ือยงัมีน้อย พบว่า ของเสีย 
อนัตรายยงัคงถูกนําไปกาํจดัร่วมกบัขยะมูลฝอยทัว่ไป ส่วนการนําของเสียอนัตรายจากชุมชน
กลบัมาใช้ประโยชน์ก็ยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลาย เพราะเทคโนโลยีดงักล่าวมีราคาสูง การกาํจดัขยะมูล
ฝอยติดเช้ือส่วนใหญ่เป็นหน้าท่ีของแต่ละโรงพยาบาลในการดาํเนินการกาํจดัขยะมูลฝอยติดเช้ือ  
โดยสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนส่วนใหญ่จะใชร้ะบบเตาขยะมูลฝอยติดเช้ือ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
เตาเผาขนาดเล็ก โดยในเขตปกครองอาํเภอเชียงแสนมีหลุมฝังกลบขยะอยู่เพียงแห่งเดียว คือ 
เทศบาลตาํบลเวียง ซ่ึงปัจจุบนัการฝังกลบขยะยงัเพียงพออยู่แต่มีการคาดการณ์ถึงปัญหาความไม่
เพียงพอในอนาคต เน่ืองจากขยะมูลฝอยจะเพิ่มข้ึนตามจาํนวนประชากรและปัจจุบนัอาํเภอเชียง
แสนเร่ิมมีประชากรแฝงเขา้มาอาศยัอยู่มากข้ึนเร่ือยๆ และทางเทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ตาํบลก็มีความวิตกกงัวลถึงปัญหาความขดัแยง้จากการตอ้งใช้หลุมฝังกลบร่วมกนั แต่ถึงอย่างไร
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเร่ิมมีการศึกษาถึงแนวทางส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากขยะในการทาํ
ไปทาํเป็นพลงังานทดแทนในอนาคต  
   ผลกระทบระยะส้ัน (1-5 ปี) ผลกระทบระยะสั้ นในเร่ืองของการเปล่ียนแปลงดา้น
ขยะและส่ิงปฏิกูลท่ีจะเกิดข้ึนคือ ปริมาณขยะท่ีเพิ่มมากข้ึนตามระยะเวลาและจาํนวนประชากรท่ี
เพิ่มข้ึนในสภาวะปกติ ทั้งประชากรในทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝง เน่ืองจากอาํเภอเชียงแสน
มีสถานท่ีและกิจกรรมท่ีสามารถดึงดูดนักลงทุน นักท่องเท่ียว และแรงงานทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศไดม้าก ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นสาเหตุของการเกิดปริมาณขยะท่ีเพิ่มมากข้ึน โดยทางองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีก็ไดมี้การบริหารจดัการขยะอยู่ ซ่ึงยงัไม่สอดคลอ้งกบัหลกัวิชาการ 
และจะก่อให้เกิดผลกระทบดา้นสถานท่ีกาํจดัขยะท่ีไม่เพียงพอและเกิดเร่ืองร้องเรียนในพื้นท่ีต่างๆ 
ปัจจุบนัในอาํเภอเชียงแสนมีหลุมฝังกลบเพียงแห่งเดียว ซ่ึงอาจไม่เพียงพอต่ออนาคตขา้งหนา้ อีกทั้ง
องค์การบริหารส่วนตาํบลขนาดกลางและขนาดเล็กยงัติดปัญหาเร่ืองการบริหารจัดการท่ีไม่
เทียบเท่าเทศบาล ทาํใหย้งัมีปัญหาเร่ืองการจดัการขยะเกิดข้ึน 
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะสั้นท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้น
ขยะและส่ิงปฏิกลู คือ ผลกระทบดา้นลบระดบันอ้ย (-1) 
   ผลกระทบระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปี ขึน้ไป) ผลกระทบในระยาวจากทางเลือกท่ี 1 น้ีจะ
มีความคลา้ยคลึงกนักบัผลกระทบระยะสั้น โดยเป็นผลต่อเน่ืองจากการบริหารจดัการในปัจจุบนัท่ี
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ยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรจะส่งผลต่อการบริหารจดัการในอนาคต เน่ืองจากจาํนวนประชากรท่ี
มีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน ปริมาณขยะคาดว่าจะเพิ่มสูงข้ึน แต่พื้นท่ีฝังกลบหรือแหล่งกาํจดัขยะกลบัมี
น้อยลง และยงัติดปัญหาในเร่ืองของศกัยภาพการบริหารจดัการขยะและส่ิงปฏิกูลขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีท่ียงัไม่มีศกัยภาพเพียงพอ หรือติดขดัเร่ืองกฎหมาย ระเบียบราชการ
ต่างๆ ไม่คล่องตวัเหมือนการดาํเนินงานของเทศบาล ประกอบกบัเมืองเชียงแสนมีความโดดเด่น
ดา้นศิลปวฒันธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ ทาํให้นกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง
ตลอดปี ปริมาณขยะจากกลุ่มนกัท่องเท่ียวและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวก็มีมากข้ึน จึงมีความ
จาํเป็นตอ้งจดัหาแหล่งรองรับปริมาณขยะจาํนวนมากท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองไปถึงอนาคต ถา้หากไม่
มีการบริหารจดัการท่ีดีและถูกตอ้งตามหลกัวชิาการจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นท่ีได ้ซ่ึงคาดการณ์ว่าจะมีการส่งเสริมเร่ืองการนาํขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบ
ของเทคโนโลยีการผลิตเช้ือเพลิงจากขยะ (Refuse Derived Fuel หรือ RDF) ซ่ึงทางผูบ้ริหารองคก์ร
ปกครองทอ้งถ่ินทั้งจงัหวดักาํลงัปรึกษาหารือและวางแผนการดาํเนินการ หากสามารถดาํเนินการได้
จริงจะช่วยลดปัญหาเร่ืองสถานท่ีรองรับขยะไม่เพียงพอในอนาคตได ้  
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะยาวท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้น
ขยะและส่ิงปฏิกลู คือ ผลกระทบดา้นลบระดบัปานกลาง (-2) 
 
   7) การเปลีย่นแปลงด้านสุนทรียะ 
   อาํเภอเชียงแสนมีความโดดเด่นดา้นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสวยงามและมีสถานท่ี
สําคญัของอาํเภอหลายแห่งท่ีมีช่ือเสียง อีกทั้งลกัษณะทางภูมิประเทศท่ีเป็นชุมชนติดริมแม่นํ้ าโขง
และรายลอ้มภูเขานอ้ยใหญ่ ทาํให้เชียงแสนเป็นเมืองท่ีไดช่ื้อวา่มีทศันียภาพท่ีสวยงามอยูใ่นระดบัท่ี
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตอ้งการมาเยีย่มชมและมีนกัท่องเท่ียวสัญจรตลอดทั้งปี จน
เกิดธุรกิจท่ีพกั รีสอร์ท โรงแรมจาํนวนมากในพื้นท่ี ตวัอย่างแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความสําคญัและ
ทศันียภาพสวยงาม เช่น เมืองโบราณเชียงแสน ตั้งอยู่บริเวณรอบๆ ท่ีว่าการอาํเภอติดแม่นํ้ าโขง
สามารถเดินเท่ียวชมโบราณวตัถุ  เจดียเ์ก่าๆ และซากปรักหักพงัท่ีแสดงถึงอารยะธรรมสมยัเชียง
แสน สามเหล่ียมทองคาํมีแม่นํ้ า  2 สายมาบรรจบกนั คือ แม่นํ้ ารวกกบัแม่นํ้ าโขง เกิดเป็นดินแดน
รอยต่อของ 3 ประเทศ คือ ไทย พม่า ลาว  วดัพระธาตุผาเงา เป็นวดัเก่าแก่ มีพระธาตุสร้างบนกอ้น
หินใหญ่และมีพระพุทธรูปฝังอยู่ในพื้นดิน วดัพระธาตุจอมกิตติ อยู่บนเนินเขานอกกาํแพงเมือ 
ภายในเจดียมี์การบรรจุพระบรมสารีริกธาตุยอดปล้องไฉนเป็นลูกแก้ว ทะเลสาบเชียงแสนเป็น
หนองนํ้าใหญ่ มีนํ้าขงัตลอดปี นํ้าตกบา้นไร่อยูใ่นเขตเทศบาลตาํบลบา้นแซว เป็นนํ้ าตกธรรมชาติ มี
นํ้ าตกตลอดปี และอาํเภอเชียงแสนยงัมีวดัท่ีโดดเด่นดา้นความสวยงามและมีประวติัอนัยาวนาน 
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ตั้งแต่สมยัอดีตกาลอีกหลายแห่ง เช่น วดัพระธาตุสองพี่นอ้ง วดัพระเจา้ลา้นทอง และ วดัป่าสัก เป็น
ตน้   
   ผลกระทบระยะส้ัน (1-5 ปี) การพฒันาอาํเภอเชียงแสนในสถานการณ์ปกติจะเนน้
ดา้นการอนุรักษ์ความเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมีศิลปวฒันธรรมท่ีสวยงามอยูแ่ลว้ มีการกาํหนดห้ามสร้าง
ตึกสูงมากเกินกวา่ 12 เมตร เน่ืองจากจะบดบงัทศันียภาพท่ีสวยงามและมีขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่ง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินวา่บริเวณเขตการปกครองรอบใน (หมายถึงเขตการปกครองท่ีอยูติ่ดกบั
จุดยทุธศาสตร์ ติดกบัแม่นํ้าโขงจะไม่มีการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมหรือตึกสูงท่ีจะก่อให้เกิดความ
สั่นสะเทือน เสียงรบกวน หรือการบดบงัทศันียภาพของชายแดนทั้ง 2 ประเทศ ดงันั้นจากทางเลือก
ท่ี 1 ซ่ึงจะไม่มีกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ใดๆเกิดข้ึนในพื้นท่ีจึงคาดว่าจะไม่มีการเปล่ียนแปลงดา้น
สุนทรียะใดๆเลย เน่ืองจากไม่มีการก่อสร้างอาคารท่ีพกัอาศยั ไม่มีการเปล่ียนแปลงทศันียภาพต่างๆ 
หากจะมีก็อาจเกิดจากแผนพฒันาพื้นท่ีเฉพาะบริเวณ เช่น การส่งเสริมกิจกรรมท่องเท่ียวโดยชาวเช่า
ชนเผ่าต่างๆ ซ่ึงตอ้งมีการสร้างถนนเพื่อให้นักท่องเท่ียวเดินทางเขา้ถึง จึงเกิดการเปล่ียนแปลง
ทศันียภาพธรรมชาติไปบา้งในปัจจุบนั 
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะสั้นท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้น
สุนทรียะทั้งในเชิงสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน เสียงและการสั่นสะเทือน และการบดบงัทศันียภาพและ
ภาวะมลทศัน์ คือ อยูใ่นระดบัท่ีไม่เปล่ียนแปลง (0) 
   ผลกระทบระยะยาว (ตั้ งแต่ 6 ปี ขึ้นไป) จากทางเลือกท่ี 1 ไม่มีกิจกรรมเชิง
ยุทธศาสตร์ใดๆเกิดข้ึนในพื้นท่ีผลกระทบระยะยาวจะคลา้ยคลึงกบัผลกระทบระยะสั้ น โดยอาจ
เกิดข้ึนจากการซ่อมแซม บูรณปฏิสังขรณ์ หรือพฒันาอาคาร โบราณสถานและสถานท่ีสําคัญ
บางส่วนตามระยะเวลา หรืออาจมีผลกระทบเล็กนอ้ยจากการปลูกสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ 
ตามแผนพฒันาจงัหวดั ดงันั้นจึงอาจเกิดผลกระทบในเร่ืองของเสียงและการสั่นสะเทือนหรือการ
เปล่ียนแปลงสถาปัตยกรรม แต่อย่างไรก็ตามผูบ้ริหารจากหลายๆ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ี
อาํเภอเชียงแสน คาดการณ์วา่ผลกระทบระยะยาวน้ีไม่ไดเ้ป็นปัญหาสําคญัมากต่อการเปล่ียนแปลง
ดา้นสุนทรียะ  
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะยาวท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้น
สุนทรียะทั้งในเชิงสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน เสียงและการสั่นสะเทือน และการบดบงัทศันียภาพและ
ภาวะมลทศัน์ คือ อยูใ่นระดบัท่ีไม่เปล่ียนแปลง (0) 
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 4.3.2 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์จากการพัฒนาพืน้ที่อ าเภอเชียง
แสน จังหวดัเชียงราย ตามทางเลอืกที ่2 (น า 3 ยุทธศาสตร์ทีเ่สนอไว้ในแผนฯ มาใช้) 
 

คาํอธิบายทางเลือกท่ี 2 หรือมีการนาํยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจาํนวน 3 
ยุทธศาสตร์มาดาํเนินการในพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ประกอบดว้ย ยุทธศาสตร์ท่ี 1, 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2, ยุทธศาสตร์ท่ี 4 นั่นคือ ในพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสนจะมีโครงการต่างๆ เกิดข้ึน
ประมาณ 25 โครงการ จากทั้งหมด 3 ยุทธศาสตร์ ซ่ึงใชเ้กณฑ์การคดัเลือกยุทธศาสตร์จากขอ้มูล
พื้นฐานของพื้นท่ีศึกษาประกอบกับการศึกษาพื้นท่ีจริงและการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถอธิบายถึงการพฒันาของทางเลือกท่ี 2 ได ้ดงัน้ี 
 1) ยุทธศาสตร์ที ่1: การเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกจิครบวงจร 
 มุ่งเน้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมหลกัภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไดแ้ก่ เขตการคา้ปลอดภาษี One Stop 
Service ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว ศูนยข์นส่งมวลชน เพิ่มมูลค่าการคา้ชายแดนจากสินคา้ท่ีผลิตใน
พื้นท่ี อาํนวยความสะดวกการขนส่งผา่นแดน ในขณะเดียวกนัก็ควบคุมการเคล่ือนยา้ยแรงงานต่าง
ดา้ว สินคา้เกษตรกรและป้องกนัส่ิงผิดกฎหมายท่ีลกัลอบนาํเขา้จากประเทศเพื่อนบา้นเพื่อสร้าง
สมดุลในมิติดา้นความมัน่คงของพื้นท่ี 
 2) ยุทธศาสตร์ที ่2: การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่การเติบโตอย่างยัง่ยนื 
 มุ่งเน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเขต
เศรษฐกิจพิเศษเชียงแสน พร้อมทั้งรองรับการเติบโตท่ีเกิดจากการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
อนาคต โดยการเช่ือมโยงระบบขนส่งเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งทั้ง
ภายในอาํเภอเชียงแสน เช่น ระบบขนส่งสาธารณะ และภายนอกอาํเภอเชียงแสนเพื่อเช่ือมโยงและ
เพิ่มความสามารถในการขนส่งสินคา้และผูโ้ดยสารระหว่างอาํเภอเชียงแสนและพื้นท่ีเศรษฐกิจท่ี
สําคัญ และมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นกลยุทธ์การพัฒนา
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ รวมทั้งการวางแผนพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อรองรับการ
เติบโตของเมือง และการยา้ยถ่ินฐานของผูค้นเขา้มาในอาํเภอเชียงแสนจากการพฒันาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 
 3) ยุทธศาสตร์ที ่4: การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 
 มุ่งเนน้ใหผู้ป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มสามารถเป็นส่วนหน่ึง
ของเครือข่ายการผลิตของผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ท่ีเขา้มาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะ
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อยา่งยิง่การเช่ือมโยงภาคการเกษตรเขา้กบัภาคอุตสาหกรรมซ่ึงจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนและยกระดบั
การบริการองคก์รของการทาํการเกษตรแบบดั้งเดิมท่ีไม่มีโครงสร้างองคก์รท่ีชดัเจนไปสู่การบริหาร
จดัการซ่ึงวางอยูบ่นพื้นฐานกระบวนการธุรกิจท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัผูป้ระกอบการในภาคการผลิต
อ่ืนๆ ได้ แนวทางการดาํเนินงานเป็นการจดัตั้งกองทุนเพื่อเพิ่มศกัยภาพให้กบัผูป้ระกอบการใน
ลกัษณะของสินเช่ือเพื่อธุรกิจดอกเบ้ียตํ่า โดยในระยะเร่ิมตน้ส่งเสริมผูป้ระกอบการด้วยการให้
ความรู้และแนวทางในวเิคราะห์แผนธุรกิจ ส่วนในระยะยาวมีศูนยบ์่มเพาะวิสาหกิจท่ีให้ความรู้ดา้น
การวิจยัและพฒันา การตลาดระหวา่งประเทศ การบริหารจดัการองคก์รธุรกิจสมยัใหม่ เป็นตน้ ใน
ขณะเดียวกนัเม่ือผูป้ระกอบการสามารถยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัเพิ่มข้ึน ผูป้ระกอบการ
รายใหม่ก็จะไดรั้บการส่งเสริมเขา้มาทดแทนอยา่งต่อเน่ืองเป็นเครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์จากทางเลือกท่ี 2 ทั้งประเด็นทางดา้น
เศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านส่ิงแวดล้อม สามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 4.8 ซ่ึงพบว่า ผลการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์ของอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ตามทางเลือก 
2 หรือการนาํ 3 ยทุธศาสตร์ท่ีเสนอไวใ้นแผน ฯ มาใชพ้ฒันาพื้นท่ี การประเมินมีค่าระดบัผลกระทบ
หลงัจากถ่วงนํ้ าหนกัโดยคะแนนของผูเ้ช่ียวชาญแลว้อยู่ท่ี -0.02 ซ่ึงรายละเอียดการประเมินแต่ละ
ประเด็นและตวัช้ีวดัมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4.8 ผลการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ (SEA) อาํเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงราย (ทางเลือกท่ี 2) 

 

ประเดน็/ตวัช้ีวดั 
ผลกระทบระยะส้ัน ผลกระทบระยะยาว 

คะแนน ค่าน า้หนักผู้เช่ียวชาญ คะแนนถ่วงน า้หนัก คะแนน ค่าน า้หนักผู้เช่ียวชาญ คะแนนถ่วงน า้หนัก 

1. ด้านเศรษฐกจิ 
1.1 รายได ้ 2 0.26 0.52 2 0.26 0.52 
1.2 อาชีพ 2 0.40 0.8 2 0.40 0.8 
1.3 สาธารณูปโภค 2 0.34 0.68 3 0.34 1.02 

รวม 6 1.00 2 7 1.00 2.34 
2. ด้านสังคม 
2.1 วิถีชีวิตและ
วฒันธรรม 

-2 0.45 -0.9 -2 0.45 -0.9 

2.2 คุณภาพชีวิต 1 0.33 0.33 2 0.33 0.66 
2.3 การกระจายอาํนาจ -1 0.22 -0.22 -2 0.22 -0.44 

รวม -2 1.00 -0.79 -2 1.00 -0.68 

3. ด้านส่ิงแวดล้อม 
3.1 ทรัพยากรนํ้า -1 0.12 -0.12 -1 0.12 -0.12 
3.2 สภาพอากาศและ
คุณภาพอากาศ 

-2 0.13 -0.26 -3 0.13 -0.39 

3.3 ธรณีวิทยา -1 0.18 -0.18 -1 0.18 -0.18 
3.4 ทรัพยากรดิน -1 0.14 -0.14 -2 0.14 -0.28 
3.5 ระบบนิเวศ -1 0.12 -0.12 -1 0.12 -0.12 
3.6 ขยะ/ส่ิงปฏิกลู 1 0.13 0.13 2 0.13 0.26 
3.7  สุนทรียะ -1 0.18 -0.18 -1 0.18 -0.18 

รวม -6 1.00 -0.87 -7 1.00 -1.01 

ผลกระทบต่อเศรษฐกจิ 2 0.37 0.74 1.02 0.37 0.38 
ผลกระทบต่อสังคม -0.79 0.21 -0.17 -0.68 0.21 -0.14 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม -0.87 0.42 -0.37 -1.01 0.42 -0.42 

รวม 0.34 1.00 0.21 -0.67 1.00 -0.19 

รวมผลการประเมนิระดบัผลกระทบจากทางเลอืกที ่2 - 0.02 

 
 4.3.2.1 ผลกระทบต่อความยัง่ยนืทางด้านเศรษฐกจิ 
 การพฒันาพื้นท่ีด้วยยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจจาํนวน 3 ยุทธศาสตร์ท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของอาํเภอเชียงแสนจะก่อให้เกิดทั้งผลกระทบระยะสั้น และผลกระทบ
ระยะยาวต่อเศรษฐกิจ ดงัต่อไปน้ี 
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   1) ผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงรายได้ 

   ผลกระทบระยะส้ัน (1-5 ปี) ทางเลือกท่ี 2 มีการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ โครงสร้าง
พื้นฐาน และความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกิจในชุมชน จะก่อให้เกิดการพฒันาด้าน
เศรษฐกิจค่อนข้างมาก เน่ืองด้วยกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ท่ีกาํหนดไวใ้นยุทธศาสตร์ท่ี 1 จะ
สนบัสนุนใหพ้ื้นท่ีกิจกรรมหลกัเป็นเขตปลอดภาษี เน่ืองจากมีการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลทาํให้
การทาํกิจการต่างๆ ก้าวกระโดดได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความได้เปรียบจากระบบคมนาคมขนส่ง 
เครือข่าย Logistic ความเช่ือมโยงกบัประเทศเพื่อนบา้นทั้งทางบก ทางนํ้ า ทางอากาศ ดงัภาพท่ี 4.14 
ซ่ึงแสดงการเช่ือมโยงพื้นท่ีต่างๆ ถือเป็นศกัยภาพสําคญัท่ีจะทาํให้เชียงแสนสามารถพฒันาดา้นการ
กระจายรายไดใ้ห้เติบโตไดพ้อสมควร ประกอบกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบนัของอาํเภอ
เชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ซ่ึงเป็นพื้นท่ีใชป้ระโยชน์ประเภทเกษตรกรรมพืชไร่เป็นส่วนใหญ่ ส่งผล
ใหภ้าคเกษตรกรรมมีแนวโนม้เติบโตและมีรายไดเ้พิ่มข้ึน ส่งเสริมการกระจายรายไดใ้นภาพรวมได ้
จากความสะดวกในการกระจายสินคา้ไปยงัประเทศเพื่อนบา้นรวมทั้งการนาํเขา้สินคา้ต่างๆ ทั้ง
วตัถุดิบ หรือช้ินส่วนต่างจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายงัประเทศไทย โดยอาํเภอเชียงแสนมี
ทรัพยากรสําคญัเป็นผลผลิตทางการเกษตรและมีจุดขายดา้นการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์หาก
ประชาชนในพื้นท่ีสามารถนาํทรัพยากรท่ีตนเองมีมาพฒันาและสร้างจุดขายให้ตนเอง การพฒันา
เศรษฐกิจในช่วงแรกจะไม่ไดอ้ยูเ่พียงแค่บริเวณพื้นท่ีกิจกรรมหลกั (Core Business) แต่จะสามารถ
สร้างรายไดใ้หเ้กษตรกรและประชาชนในพื้นท่ีโดยรอบไดม้าก เน่ืองจากนกัลงทุนและนกัท่องเท่ียว
จะเขา้ไปในพื้นแหล่งท่ีมากข้ึน จึงถือเป็นโอกาสสําคญัในดา้นการพฒันาเศรษฐกิจดา้นรายไดข้อง
ประชาชน ดังนั้นในการพฒันาเขตเศรษฐกิจคาดว่าจะช่วยส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้ใน
ภาพรวมไดม้าก  
   ผลการประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะสั้นท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลง
รายได ้คือ ผลกระทบดา้นบวกระดบัปานกลาง (+2) 
   ผลกระทบระยะยาว (ต้ังแต่ 6 ปี ขึ้นไป) การพฒันาด้านเศรษฐกิจ โครงสร้าง
พื้นฐาน และความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกิจในชุมชนในพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสน จงัหวดั
เชียงรายเม่ือพิจารณาจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ประกอบกบัสิทธิประโยชน์ต่างๆ ท่ีพื้นท่ีอาํเภอ
เชียงแสนจะไดรั้บเม่ือถูกจดัตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ สามารถคาดการณ์ไดว้า่ การพฒันาดงักล่าว
จะมีผลกระทบดา้นบวกต่อการกระจายรายไดข้องประชาชนในระยะยาว เน่ืองจากเป็นการสร้าง
ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ การเป็นจุดเช่ือมโยงและเปล่ียนถ่ายสินคา้ระหวา่งทางบกและทางนํ้ าโดย
ปลอดภาษีการนาํเขา้ – ส่งออกสินคา้เพื่อการผลิตหรือประกอบการเพื่อการขนส่ง จะสนบัสนุนให้
สินคา้ของพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสนและสินคา้ในภาพรวมของจงัหวดัเชียงรายไดเ้ขา้สู่ห่วงโซ่กิจกรรม
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ทางเศรษฐกิจทั้งของประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศจีนตอนใต ้ประเทศพม่า และอาจรวมไปถึง
ห่วงโซ่กิจกรรมของตลาดโลกในระยะยาวจะทาํใหมี้สินคา้ต่างๆ หมุนเวยีนอยูใ่นพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง 
ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบในภาคการผลิต เป็นการเพิ่มจุดแข็งในการแข่งขนัภายในกลุ่ม
ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก อีกทั้ งการพัฒนาความสามารถของ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจจะช่วยพฒันาธุรกิจชุมชนทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีคุณภาพและ
สร้างโอกาสในการพฒันากิจการให้ดียิ่งข้ึน เป็นท่ีรู้จกัของตลาดโลกส่งผลให้รายไดข้องประชากร 
ผูป้ระกอบการ และภาพรวมเศรษฐกิจของ อาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  
   ผลการประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะยาวท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลง
รายได ้คือ ผลกระทบดา้นบวกระดบัปานกลาง (+2) 
 

 
 
 
ภาพที ่4.14 ความเช่ือมโยงของพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
แหล่งทีม่า: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557 
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   2) ผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงอาชีพ 

   ผลกระทบระยะส้ัน (1-5 ปี) ทางเลือกท่ี 2 การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ โครงสร้าง
พื้นฐาน และความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกิจในชุมชนส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
เปล่ียนแปลงดา้นอาชีพของประชาชนในพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสน ถึงแมก้ารพฒันากิจกรรมต่างๆ จะอยู่
ในบริเวณพื้นท่ีกิจกรรมหลกั (Core Business) ท่ีตั้งอยูใ่นเขตเทศบาลตาํบลบา้นแซว แต่การพฒันา
ดงักล่าวจะส่งผลกระทบในลกัษณะของการกระจายเป็นลูกโซ่ในวงกวา้ง นัน่คือ การพฒันาธุรกิจ
การคา้ชายแดนจะกระตุน้ให้สินคา้เกษตรของประชาชนมีโอกาสทางการคา้เพิ่มมากข้ึน และการ
เพิ่มความสะดวกสบายในการคา้หรือการขนส่ง ส่งผลให้เกิดเครือข่ายผูป้ระกอบการและสมาคม
ธุรกิจต่างๆ ทั้งของไทยและของต่างประเทศ ซ่ึงประชาชนท่ีอาศยัอยู่อาํเภอเชียงแสนจะได้รับ
โอกาสในการพฒันาระบบการบริหารจดัการสินคา้เกษตรเพื่อให้ไดคุ้ณภาพและมีมาตรฐานรับรอง 
คาดวา่จะทาํใหอ้าชีพเกษตรกรรมพฒันาไปเป็นธุรกิจการเกษตรเชิงพาณิชยไ์ดม้าก ทาํให้ประชาชน
เห็นความสําคญัของการประกอบอาชีพเกษตรปรับเปล่ียนการประกอบอาชีพใช้รูปแบบการผลิ ต
สินคา้เกษตรในเชิงธุรกิจมากข้ึน ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัศกัยภาพพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสนท่ียงัมีท่ีดินอุดม
สมบูรณ์เหมาะแก่การทาํเกษตรกรรมอีกมาก นอกจากการน้ีการเกิดพื้นท่ีกิจกรรมไม่วา่จะเป็นท่าเรือ 
ศูนยเ์ปล่ียนถ่ายสินคา้หรือแหล่งบริการธุรกิจต่างๆ ยอ่มตอ้งมีการใชแ้รงงานจาํนวนมาก ซ่ึงในช่วง
เร่ิมตน้ของการพฒันาอาจเกิดการเปล่ียนแปลงการประกอบอาชีพค่อนขา้งมาก การจา้งงานคาดว่า
จะมีอตัราเพิ่มข้ึน ดงันั้น อตัราการเปล่ียนแปลงอาชีพของแรงงานทั้งคนในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ียอ่ม
มีสูงทั้งในรูปแบบของการเปล่ียนแปลงเพื่อเขา้สู่ระบบธุรกิจท่ีจะเกิดข้ึนตามแผนยุทธศาสตร์และ
เขา้สู่การเป็นวิสาหกิจระดบัชุมชนของตน ทาํให้สามารถคาดการณ์ไดว้า่การเกิดข้ึนของอาชีพใหม่ 
การจา้งงาน และการรวมกลุ่มอาชีพน่าจะเกิดการพฒันาเป็นอยา่งมาก 
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะสั้ นท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลง
อาชีพ คือ ผลกระทบดา้นบวกระดบัปานกลาง (+2) 
   ผลกระทบระยะยาว (ต้ังแต่ 6 ปี ขึ้นไป) การพฒันาด้านเศรษฐกิจ โครงสร้าง
พื้นฐาน และความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกิจในชุมชนในระยะยาวจะต่อเน่ืองมาจากการ
ช่วงเร่ิมตน้ของการพฒันา ซ่ึงประชาชนมีการเปล่ียนแปลงอาชีพ กลุ่มอาชีพใหม่ๆ เกิดมากข้ึน โดย
ตั้งแต่กระแสเร่ืองการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษของพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายมีความ
ชดัเจนมากข้ึนในช่วงหลงัปี พ.ศ. 2555 ข้ึนมาทาํใหป้ระชาชนและนกัลงทุนต่ืนตวัต่อการเพิ่มโอกาส
และเพิ่มช่องทางการหารายได ้ดว้ยการเปล่ียนแปลงอาชีพของตนให้เหมาะสมกบัการพฒันา ดงัเช่น 
การเกิดธุรกิจการท่องเท่ียว โรงแรม ท่ีพกั ต่างๆ ท่ีเร่ิมมีมากข้ึน อาคารพาณิชย ์ส่ิงปลูกสร้างต่างๆ 
เกิดข้ึนจนพื้นท่ีอําเภอเชียงแสนบริเวณเทศบาลตาํบลเวียง และเทศบาลตาํบลเวียงเชียงแสน
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เปล่ียนแปลงไปมาก พื้นท่ีดงักล่าวประชาชนเร่ิมหนัมาทาํธุรกิจท่องเท่ียว คา้ขาย มากข้ึน เน่ืองจากมี
แหล่งท่องเท่ียวสําคญัทางประวติัศาสตร์และมีท่าเรือขนถ่ายสินคา้และจุดผ่านแดนไปยงัประเทศ
เพื่อนบา้นและยงัอยูใ่กลก้บัพื้นท่ีกิจกรรมหลกั (Core Business) สามารถเช่ือมต่อกนัไดอ้ยา่งสะดวก
ซ่ึงมีการคาดการณ์ถึงอนาคตว่าจะมีนกัท่องเท่ียวและนกัลงทุนเขา้มามากข้ึน ประชาชนจึงหันมา
สนใจอาชีพเก่ียวกบัการท่องเท่ียวทั้งการคา้ขายธุรกิจบริการการท่องเท่ียวต่างๆมากข้ึน บางส่วน
เปล่ียนแปลงอาชีพโดยหนัเขา้สู่การเป็นแรงงานภายใตธุ้รกิจใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี เน่ืองจากเป็น
จุดเร่ิมตน้ของการพฒันาส่งผลให้การเปล่ียนแปลงเป็นไปในระดบัมาก เกิดตลาดสินคา้และบริการ
ใหม่ๆ ท่ีไม่เคยมีและกาํลงัอยูใ่นช่วงของการสร้างความมัน่คงจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ดงันั้น
ในอนาคตหลงัการพฒันามากกว่า 6 ปี ข้ึนไป คาดว่าการเปล่ียนแปลงอาชีพในภาพรวมของทั้ง
อาํเภอเชียงแสนน่าจะเร่ิมคงแหล่งท่ีมากข้ึน หรือถา้ยงัมีการเปล่ียนแปลงหรือมีผลกระทบอยูอ่าจมา
จากธุรกิจต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษแลว้และอาจเกิดผนัผวนตามปัจจยั
ต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น สถานการณ์ความตอ้งการสินคา้ของประเทศเพื่อนบา้น  การพฒันา
ของตลาดโลก และตามนโยบายพฒันาศกัยภาพการแข่งขนัทางเศรษฐกิจในอนาคตซ่ึงคาดวา่จะเป็น
การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีและเพิ่มช่องทางการประกอบอาชีพใหป้ระชาชนมากข้ึน 
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะยาวท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลง
อาชีพ คือ ผลกระทบดา้นบวกระดบันอ้ย (+2) 
 
   3) ผลกระทบต่อการพฒันาระบบสาธารณูปโภค 

   ผลกระทบระยะส้ัน (1-5 ปี) ทางเลือกท่ี 2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจ โครงสร้าง
พื้นฐาน และความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกิจในชุมชนจะส่งผลกระทบในระยะสั้ นต่อ
พื้นท่ีอาํเภอเชียงแสนไดม้าก เน่ืองจากสาธารณูปโภคและสาธารณูปการจะได้รับการพฒันาตาม
ความตอ้งการของประชาชนท่ีคาดวา่จะมีเพิ่มมากข้ึน ถึงแมก้ารพฒันาในอดีตมาถึงปัจจุบนัอาํเภอ
เชียงแสนจะค่อนขา้งมีพร้อมทั้งการสัญจรทางบก เช่น รถยนต ์รถโดยสาร การสัญจรทางนํ้ า และ
การสัญจรทางอากาศ มีความเพียงพอในระดบัท่ีประชาชนพอใจและพฒันามากข้ึนจากอดีต แต่เม่ือ
มีการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษดว้ย 3 ยุทธศาสตร์สําคญัน้ีแลว้ จะส่งผลให้เกิดการพฒันาธุรกิจการ
ท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ จาํเป็นต้องมีเพิ่มข้ึนเพื่อบริการ
นกัท่องเท่ียวและนกัลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ การก่อสร้างถนนสายต่างๆ อาจก่อให้เกิด
ปัญหาในช่วงเร่ิมตน้ นัน่คือ ความไม่สะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร เสียงรบกวน หรือฝุ่ นละออง
ต่างๆ แต่ด้วยพื้นท่ีกิจกรรมหลัก (Core Business) ตั้ งอยู่บริเวณเทศบาลตาํบลบ้านแซว ซ่ึงใน
ปัจจุบนัยงัไม่ใช่แหล่งธุรกิจหรือยา่นท่ีมีประชาชนพลุกพล่าน ดงันั้นในระยะก่อสร้างจึงคาดวา่จะ
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ไม่ส่งผลกระทบดา้นลบมากนกั แต่เม่ือก่อสร้างเสร็จแลว้ประชาชนทั้งพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสนและ
พื้นท่ีใกลเ้คียงจะมีโอกาสไดใ้ช้ประโยชน์จากสาธารณูปโภคและสาธารณูปการทั้งหลายท่ีเกิดข้ึน 
เช่น ระบบจราจรท่ีมีมาตรฐานและความปลอดภยัมากข้ึน ระบบการจดัการนํ้ าเสียและขยะท่ีดีข้ึน 
และโครงสร้างทางสาธารณสุขหรือโรงพยาบาล ซ่ึงลว้นเป็นปัจจยัสําคญัท่ีประชาชนตอ้งการ  จึง
คาดว่าในช่วงเร่ิมการพฒันาจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงสาธารณูปโภคของอาํเภอเชียงแสนได้
ค่อนขา้งดี 
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะสั้ นท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค คือ ผลกระทบดา้นบวกระดบันอ้ย (+2) 
   ผลกระทบระยะยาว (ต้ังแต่ 6 ปี ขึ้นไป) ผลกระทบในระยะยาวเม่ือการพฒันาดา้น
เศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน และความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกิจในชุมชนของอาํเภอ
เชียงแสนก่อสร้างแลว้เสร็จจะส่งผลดีต่อการพฒันาระบบสาธารณูปโภคในภาพรวมไม่ว่าจะเป็น 
ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบส่ือสารโทรคมนาคม ดา้นแหล่งพลงังาน/
เช้ือเพลิง และท่ีพกัอาศยั เป็นอย่างมาก เน่ืองจากพื้นท่ีไดรั้บการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษย่อมมี
ธุรกิจบริการต่างๆ มากข้ึน นกัลงทุนและผูป้ระกอบการท่ีเขา้มาทาํธุรกิจมีความจาํเป็นตอ้งไดรั้บ
ความมัน่คงดา้นปัจจยัการดาํเนินการ ซ่ึงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ดงัท่ีกล่าวมาลว้น
เป็นปัจจยัสําคญัท่ีหากเกิดความผิดพลาดแลว้จะส่งผลกระทบเสียหายต่อการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ 
เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบนํ้ าประปา ระบบการส่ือสารคมนาคม ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญทั้ งต่อการ
ดาํรงชีวติประชาชนและสําคญัต่อการลงทุนทุกๆดา้น ดงันั้นในระยะยาวคาดวา่สาธารณูปโภคน้ีจะ
ไดรั้บการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี เพื่อสร้างความเช่ือมัน่และภาพลกัษณ์ท่ีดีของพื้นท่ี ประกอบ
กบัจาํนวนประชาชนท่ีจะเพิ่มมากข้ึนตามการพฒันา มีการเคล่ือนยา้ยของแรงงานทั้งคนในพื้นท่ี คน
นอกพื้นท่ี ประชากรแฝงต่างๆ จะมีมากข้ึน ความตอ้งการส่ิงอาํนวยความสะดวกจึงตอ้งไดรั้บการ
พฒันาตามไปเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาความไม่เพียงพอในอนาคต 
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะยาวท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค คือ ผลกระทบดา้นบวกระดบัปานกลาง (+3) 
 

 4.3.2.2 ผลกระทบต่อความยัง่ยนืทางด้านสังคม 
 
 การพัฒนาพื้นท่ีด้วยยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจจํานวน 3 ยุทธศาสตร์ท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของอาํเภอเชียงแสนจะก่อให้เกิดทั้งผลกระทบระยะสั้น และผลกระทบ
ระยะยาวต่อสังคม ดงัต่อไปน้ี 
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   1) การเปลีย่นแปลงวถิีชีวติ/วฒันธรรม 
   อาํเภอเชียงแสนเป็นเมืองเก่าแก่มากแห่งหน่ึงในภาคเหนือตอนบน มีกลุ่มคนซ่ึงมี
เช้ือสายจากเมืองเชียงตุง สิบสองปันนา ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็น ชาวไทยใหญ่ ชาวไทยล้ือ และชาวไทย
เขิน มีวฒันธรรมประเพณีท่ีคลา้ยคลึงกบัชาวไทยโยนกของอาณาจกัรลา้นนา เช่น วฒันธรรมการ
แต่งกาย อาหาร และงานหัตถกรรม และประชาชนอาํเภอเชียงแสนยงัมีความเจริญทางด้าน
ศิลปวฒันธรรม โบราณสถานและวดัเก่าแก่ตั้งแต่สมยัโบราณ ประชาชนในพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสนใช้
ชีวติดว้ยความสงบเงียบ เรียบง่ายในบรรยากาศแบบชาวบา้น สังคมพี่นอ้งเครือญาติ ช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั โดยเฉพาะเทศบาลตาํบลโยนกและองคก์ารบริหารส่วนตาํบลศรีดอนมูลท่ีมีชุมชนเขม้แข็ง 
ประชาชนมีความสามคัคีในการพยายามสร้างจุดเด่นดา้นวฒันธรรมการดาํรงชีวิต พฒันาโครงการ
ของกินสะอาด กาดอบต.  ซ่ึ ง เป็นตลาดจําหน่ายสินค้าทั้ งการเกษตรและสินค้าจากงาน
ศิลปหัตถกรรมของประชาชน และมีโครงการถนนคนเดินในช่วงเวลากลางคืนบริเวณทะเลสาบ
เชียงแสนเพื่อนาํศิลปวฒันธรรมมาแสดงใหน้กัท่องเท่ียวเยีย่มชม 
   ผลกระทบระยะส้ัน (1-5 ปี) ทางเลือกท่ี 2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจ โครงสร้าง
พื้นฐาน และความสามารถของผูป้ระกอบการวสิาหกิจในชุมชน ผลกระทบระยะสั้นท่ีจะเกิดจะเป็น
ลกัษณะของการพฒันาพื้นท่ีทาํให้มีผูค้นต่างถ่ินและนกัท่องเท่ียวเขา้ถึงมากข้ึนมีผลต่อเน่ืองให้เกิด
การส่งเสริมการอนุรักษแ์ละสืบทอดประเพณีท่ีดีงามและมีช่ือเสียงของชุมชนผา่นทางโครงการท่ีแต่
ละชุมชนจดัตั้งข้ึนมาเพื่อรองรับการพฒันา เช่น ถนนคนเดิน กาดอบต. ซ่ึงจะเป็นจุดดึงดูดความ
สนใจใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ยีย่มชมศิลปวฒันธรรมของชาวเชียงแสนไดอ้ยา่งสะดวก ถือเป็นโอกาสใน
การเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมให้คนต่างถ่ินได้รู้จกั เช่น โครงการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน
ชาวเขาเผ่าต่างๆ ท่ียงัหลงเหลืออยู่ในพื้นท่ีเทศบาลตาํบลบา้นแซว ดว้ยการท่ีทางเทศบาลนาํองค์
ความรู้ด้านการท่องเท่ียวเขา้ไปส่งเสริม เปิดให้บริการท่ีพกัโฮมสเตยแ์บบดั้งเดิม ซ่ึงจะช่วยให้
ประชาชนในชุมชนเห็นคุณค่าของศิลปวฒันธรรมและทรัพยากรท่ีตนเองมี แต่ในขณะเดียวกัน
ยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ในทางเลือกท่ี 2 นั้นจะมีความโดดเด่นดา้นความมุ่งเนน้จะพฒันาเศรษฐกิจและ
โครงสร้างพื้นฐานในพื้นท่ี ทาํใหเ้กิดการส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบเป็นธุรกิจแหล่งท่ีมาพร้อมความ
สะดวกสบายในการเดินทาง ทําให้นักลงทุนและนักท่องเท่ียวสัญจรเข้ามาในพื้นท่ีโดยไม่
ระมดัระวงั ส่งผลใหเ้กิดกระแสชุมชนเมืองไหลเขา้พื้นท่ีชนบท ความเจริญและการพฒันาให้คนต่าง
ถ่ินเขา้ถึงพื้นท่ีได้โดยสะดวกอาจทาํให้วฒันธรรมดั้งเดิมถูกกลืนหายไปพร้อมกบัการพฒันาและ
เปล่ียนแปลงวถีิชีวติ ความเช่ือตามสมยันิยม วฒันธรรมตะวนัตก (วตัถุนิยม)จะเขา้มากาํหนดวิถีชีวิต
แทนวฒันธรรมไทย ผูค้นจะกา้วร้าวไม่นบัถือกนั การปฏิบติัตนตามหลกัศาสนาก็จะเส่ือมถอยคน
ต่างถ่ินจะยา้ยเขา้มาอยูม่ากข้ึน เกิดวฒันธรรมหลากหลาย ตวัอยา่งจากการศึกษาขอ้มูลในพื้นท่ีจริง
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ทาํให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงของสังคมชนเผ่าต่างๆ ท่ีอาศยัอยู่ตามยอดดอยหรือเชิงเขาในเขต
เทศบาลตาํบลบา้นแซว ซ่ึงมีการพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม วตัถุประสงคเ์พื่อสร้าง
อาชีพ สร้างรายไดใ้ห้ประชาชนและนาํเสนอศิลปวฒันธรรมการแต่งกาย การทาํอาหาร และความ
เป็นอยูท่ี่ไม่สามารถหาชมไดใ้นพื้นท่ีอ่ืนๆ แต่ดว้ยความสะดวกสบายจากการพฒันา สร้างถนนตดั
ผา่นเขา้ถึงชุมชน ทาํใหศิ้ลปะความเป็นอยูข่องชาวเขาเผา่ลาหู่ค่อนมาทางความเป็นเมือง ทั้งส่ิงปลูก
สร้าง ท่ีอยูอ่าศยั การแต่งกาย เน่ืองจากเกิดพฤติกรรมเลียนแบบคนต่างถ่ินและนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ไป
ในพื้นท่ีนัน่เอง 
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะสั้นท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงวิถี
ชีวติ/วฒันธรรม คือ ผลกระทบดา้นลบระดบัปานกลาง (-2) 
   ผลกระทบระยะยาว (ต้ังแต่ 6 ปี ขึ้นไป) การพฒันาตามทางเลือกท่ี 2 จะก่อให้เกิด
ผลกระทบระยะยาวแบบคล้ายคลึงกบัผลกระทบระยะสั้ นคือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
อาชีพมีรายไดเ้สริม โดยการพฒันาความสามารถของผูป้ระกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดยอ่มจะ
ช่วยให้มีช่องทางการหารรายได ้และมีประสิทธิภาพในการดาํเนินการมากข้ึนในระยะยาว แต่ใน
ขณะเดียวกนัหากไม่มีการบริหารจดัการหรือควบคุมให้รอบคอบจะเกิดการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม
อนัเป็นจุดเด่นของชุมชนเชียงแสนไป วฒันธรรมประเพณีท่ีโดดเด่นอาจถูกกลืนหายไปเพราะมี
ปัจจยัท่ีเร่งใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงหรือหายไปจากสังคม ซ่ึงนอกจากกลุ่มนกัท่องเท่ียวแลว้ในระยะ
ยาวย่อมมีกลุ่มแรงงานต่างถ่ินหรือแรงงานต่างด้าวเข้าออกพื้นท่ีได้มากข้ึน อาจเป็นผูน้ําพาเอา
วฒันธรรมประเพณีจากภายนอกชุมชนเข้ามา ทาํให้วิถีชีวิตและการดํารงชีวิตของประชาชน
เปล่ียนไปจากสังคมเกษตรกรรมแบบเรียบง่าย มีความเป็นพี่นอ้งช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั กลายเป็น
สังคมแห่งการแข่งขนัเพื่อแย่งชิงความเจริญหรือแย่งชิงทรัพยากรอนัเป็นปัจจยัของการพฒันา เช่น 
การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีทาํการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมขนาดยอ่มหรือขนาดกลาง วิถีชีวิตของผูค้นใน
ชุมชนเดิมจะเปล่ียนแปลงไปจากวิถีเกษตรกรรมท่ีเป็นระบบนาปีหรือการปลูกพืชแบบตามฤดูกาล
ผลิต เปล่ียนเป็นการรับเงินเป็นรายวนั รายสัปดาห์ ราย 15 วนั หรือรายเดือน ตามระบบธุรกิจทาํให้
คุณภาพชีวิตของประชาชนจะข้ึนอยูก่บัจาํนวนเงินท่ีสะพดั ระบบทุนนิยมและการจา้งแรงงาน การ
เปล่ียนวฒันธรรมการแต่งกายตามสมยันิยมมากข้ึน เกิดการยา้ยเขา้ยา้ยออกของประชาชนอย่าง
สะดวก ทาํใหคุ้ณค่าความเป็นชุมชนนั้นๆ ลดนอ้ยลงในอนาคต 
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะยาวท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงวิถี
ชีวติ/วฒันธรรม คือ ผลกระทบดา้นลบระดบัปานกลาง (-2) 
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ภาพที ่4.15 การแสดงศิลปะของชาวเขา ซ่ึงจดัเป็นแหล่งท่องเท่ียววฒันธรรม (ท่ีอยูอ่าศยัเป็นส่ิงปลูก

สร้างในยคุปัจจุบนั) 
 
   2) การเปลีย่นแปลงคุณภาพชีวติของประชาชน 
   พื้นท่ีอาํเภอเชียงแสนเป็นเมืองชายแดนติดต่อกบัหลายประเทศจึงมีกิจกรรมต่างๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกบัเศรษฐกิจชายแดนค่อนข้างเด่นชัด เช่น การค้าชายแดน การขนส่งสินคา้เข้าออก
ประเทศ การท่องเท่ียว เป็นต้น พื้นท่ีดงักล่าวจึงมีความสําคญัทางเศรษฐกิจของประเทศมาเป็น
เวลานาน ซ่ึงปัจจุบนัจึงได้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะเขา้ถึงพื้นท่ีทั้งระบบ
บริการสุขภาพ การศึกษา ระบบประปา ระบบไฟฟ้า และการคมนาคมขนส่งต่างๆ อย่างถัว่ถึง 
ประชาชนในแต่ละเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความเป็นอยู่ท่ีดี คุณภาพชีวิตส่วนใหญ่อยูใ่น
ระดบัท่ีประชาชนพึงพอใจ โดยเฉพาะการคมนาคมขนส่งท่ีเกิดเส้นทางสัญจรแห่งใหม่ข้ึนเร่ือยๆ ทาํ
ให้การเดินทางติดต่อระหวา่งในและนอกชุมชนค่อนขา้งสะดวก ถนนสายหลกัและถนนสายรองมี
ทัว่ถึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไปโรงเรียนไปสถานพยาบาลหรือหน่วยงานต่างๆ เป็นตน้  
   ผลกระทบระยะส้ัน (1-5 ปี) ผลกระทบท่ีเห็นเด่นชัดจากการพฒันาเศรษฐกิจ 
โครงสร้างพื้นฐาน และผูป้ระกอบการต่างๆ คาดวา่จะเกิดจากการพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง การ
สร้างถนน ทางรถไฟ เขตอุตสาหกรรมและสถานประกอบการต่างๆ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวิตของประชาชนค่อนขา้งมาก ช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจร
ไปมาด้วยความสะดวก หากเกิดกรณีเจ็บป่วยหรือมีความจาํเป็นเร่งด่วนท่ีต้องใช้การเดินทาง
ประชาชนก็จะได้รับความสะดวกสบายมากข้ึน การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานมีกิจกรรมการ
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พฒันาท่ีครอบคลุมถึงการแกปั้ญหานํ้ าเสียและขยะชุมชน ซ่ึงเดิมในพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสนรวมทั้ง
อาํเภออ่ืนๆ ในจงัหวดัเชียงรายมีปัญหาเร่ืองสถานท่ีฝังกลบขยะท่ีอาจจะไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะ
ในอนาคต หากมีการพฒันาระบบการบริหารจดัการขยะตามเขตเศรษฐกิจพิเศษไดจ้ะช่วยลดปัญหา
ตรงส่วนน้ี พร้อมกนันั้นการพฒันาดา้นสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของ
เมืองจะช่วยใหป้ระชาชนมีโอกาสไดรั้บความสะดวกสบายในการใชบ้ริการทางการแพทยห์รือดา้น
สาธารณสุขมากข้ึน อาจไดรั้บวิทยาการใหม่ๆ ท่ีเขา้มาพร้อมกบัการพฒันา แต่ในขณะเดียวกนัการ
พฒันาตามทางเลือกท่ี 2 ก็ก่อให้ผลกระทบดา้นลบไดเ้ช่นกนั นัน่คือ ในระยะสั้ นจะเก่ียวกบัการ
พฒันาท่ีตอ้งใช้พื้นท่ี เช่น การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มเดิม การเวนคืนท่ีดินเพื่อนาํมาปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้างอาคารพาณิชย ์ถนน ทางเช่ือมต่อต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบไดท้ั้งใน
แง่มุมของความเส่ียงอนัตรายจากกลุ่มแรงงานต่างถ่ิน คนงานก่อสร้างท่ีเขา้มาในพื้นท่ีไดม้ากข้ึนอาจ
มีผลต่อสภาพจิตใจท่ีตอ้งมีการวิตกกงัวลกบัความเส่ียงของตนเอง และมีโอกาสในการเกิดอุบติัเหตุ
หรือความไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นเพิ่มมากข้ึน ทั้งจากอุบติัเหตุและจากกลุ่มคนต่างถ่ินท่ี
เขา้มา  
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะสั้ นท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลง
คุณภาพชีวติของประชาชน คือ ผลกระทบดา้นบวกระดบันอ้ย (+1) 
   ผลกระทบระยะยาว (ต้ังแต่ 6 ปี ขึ้นไป) ผลกระทบระยะยาวจากการพฒันาตาม
ทางเลือกท่ี 2 ท่ีเนน้การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน และวิสาหกิจชุมชน จะช่วยให้ใน
ระยะยาวพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสนมีความเจริญและมีความพร้อมดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ทาํ
ใหชุ้มชนเป็นท่ีสนใจของกลุ่มนกัธุรกิจ นกัลงทุน และนกัท่องเท่ียว ก่อให้เกิดช่องทางการหารายได้
และประกอบอาชีพในชุมชน ช่วยลดปัญหาความแออดัเฉพาะพื้นท่ีในเมือง เน่ืองจากประชาชน
สามารถดาํเนินชีวติอยูใ่นชุมชนของตนได ้สามารถศึกษาเล่าเรียน สามารถใชบ้ริการดา้นการแพทย ์
สามารถเดินทางทั้งในและระหว่างชุมชนได้สะดวกข้ึน เป็นการส่งเสริมชุมชนในฐานรากให้มี
สภาพความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนจากการเพิ่มปริมาณการคา้ การลงทุนการผลิต นาํไปสู่การจา้งงานทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม ลดปัญหาการว่างงาน เพิ่มรายได ้และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และ
สาธารณูปโภคต่างๆ จะช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตสภาพแวดลอ้มชุมชนดีข้ึนในระยะยาว แต่
ในขณะเดียวกนัผลกระทบระยะยาวจากการพฒันาตามแนวทางดงักล่าว อาจเกิดความเส่ียงด้าน
ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน การลกัขโมย การก่ออาชญากรรม ปัญหายาเสพ
ติด และชุมชนแออดั ก็จะตามมา เน่ืองจากมีการพฒันาแหล่งธุรกิจ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ยงัส่งผล
ต่อเน่ืองไปถึงเร่ืองความปลอดภยัจากโรคระบาดในอนาคต โดยเฉพาะโรคระบาดแหล่งท่ีมาจาก
การเคล่ือนยา้ยแรงงาน เน่ืองจากปัจจุบนัสภาพอากาศท่ีแปรปรวน การแพร่กระจายของโรคระบาด
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มีมากข้ึน รวมไปถึงสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีจะเส่ือมโทรมไปตามการใชง้านจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ทั้งกายและจิตใจส่งผลต่อเน่ืองถึงคุณภาพชีวติของประชาชนในระยะยาวไดเ้ช่นกนั 
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะยาวท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลง
คุณภาพชีวติของประชาชน คือ ผลกระทบดา้นบวกในระดบัปานกลาง (+2) 

 
   3) การกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   อาํเภอเชียงแสนแบ่งเขตการปกครองระดบัภูมิภาคออกเป็น 5 เทศบาลตาํบลและ 2 
องค์การบริหารส่วนตาํบล เป็นเมืองชายแดนท่ีติดต่อกบัอีก 2 ประเทศ คือ สหภาพเมียนมาร์และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีแม่นํ้ ารวกและนํ้ าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน จึงมี
โอกาสท่ีตอ้งติดต่อส่ือสารและมีกลุ่มคนเดินทางเขา้ออกอยูเ่สมอ ส่วนดา้นการมีส่วนร่วมทางอาํเภอ
เชียงแสนก็ไดมี้การพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการส่งเสริมให้มีการนาํทรัพยากรมาใช้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด มีการพฒันากลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อสร้างความมัน่คงในชีวิต จึงมีกลุ่ม
อาชีพต่างๆ เกิดข้ึนมากมาย เช่น กลุ่มทอผา้วดัพระธาตุผาเงา กลุ่มหตัถกรรมทอตุงบา้นศรีดอนมูล 
กลุ่มทอผา้ไหมบา้นสันธาตุ กลุ่มทอผา้บา้นวงัลาว กลุ่มธุรกิจท่องเท่ียว เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละกลุ่มก็จะมี
สินคา้หรือส่ิงของท่ีระลึกท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาวเหนือ ส่วนใหญ่จะเป็นเคร่ืองแต่งกาย อาหาร 
เคร่ืองด่ืม ท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งดี 
   ผลกระทบระยะส้ัน (1-5 ปี) ทางเลือกท่ี 2 ซ่ึงเป็นการพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
โครงสร้างพื้นฐาน และกลุ่มวสิาหกิจชุมชน จะช่วยส่งเสริมเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนไดใ้น
ระดบัหน่ึง เน่ืองจากการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษตอ้งมีกระบวนการมีส่วนร่วมและศึกษาขอ้มูล
ร่วมกบัประชาชน เช่น การสร้างความเขา้ใจให้แก่ประชาชนในประเด็นการพฒันาว่าตอ้งมีการ
พฒันาอย่างไร และชุมชนตอ้งดาํเนินการอย่างไรจึงจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกนั ประชาชนใน
พื้นท่ีเกิดการต่ืนตวักนัเป็นอย่างมาก โดยมีการรวมกลุ่มปรึกษาหารือกนัทั้งในละแวกบา้น ตลาด
ชุมชน หรือท่ีวดัเก่ียวกบัโครงการพฒันา ซ่ึงจากการลงพื้นท่ีศึกษาขอ้มูลทาํให้เห็นถึงความต่ืนตวั
และการเตรียมความพร้อมของกลุ่มประชาชนเพื่อรองรับการพฒันาอยา่งชดัเจน เช่น ประชาชนใน
เขตเทศบาลตาํบลบา้นแซวซ่ึงเป็นพื้นท่ีกิจกรรมหลกั (Core Business) ของการพฒันาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในส่วนของอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ซ่ึงจะเกิดกิจกรรมต่างๆ มากมายในพื้นท่ี 
ประชาชนไดมี้การปรับปรุงทศันียภาพภายในชุมชน เพื่อตอ้นรับกลุ่มนกัลงทุนให้มองเห็นศกัยภาพ
ของชุมชนท่ีจะเกิดการพฒันา และเตรีมความพร้อมในเร่ืองของการท่องเท่ียวในชุมชน ซ่ึงจะช่วย
ส่งเสริมให้เกิดอาชีพและรายไดเ้สริม โดยเป็นการดาํเนินการร่วมกนัระหว่างประชาชนและผูน้าํ
ชุมชน ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้น และปลดัเทศบาล ปรับปรุงภูมิทศัน์ สร้างจุดขายดา้นการบริการท่ีพกัโฮมส
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เตยใ์ห้นักท่องเท่ียว ถือเป็นตวัอย่างของการเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและเป็น
ตวัอยา่งการกระจายอาํนาจบริหารจดัการท่ียงัประสบความสําเร็จได ้แต่ในขณะเดียวกนัการพฒันา
ในช่วงแรกๆ นั้ นต้องมีการลงทุนด้านต่างๆ อาจเกิดกรณีกลุ่มผูมี้อาํนาจเข้ามาแทรกแซงเพื่อ
ผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ทาํให้ประชาชนไม่สามารถประกอบอาชีพ มีการรวมกลุ่มกันกัน
ประกอบอาชีพได้อย่างอิสระ เส่ียงต่อปัญหาความไม่สงบภายในหรือระหว่างชุมชนจากความ
ขดัแยง้ การแยง่ชิงและการกระจายอาํนาจการปกครองได ้ส่งผลต่อเน่ืองไปถึงความไม่เช่ือในในตวั
ผูน้ําชุมชน และการมีส่วนร่วมต่อการพฒันาดังกล่าว อีกทั้ งการพัฒนาเข้ามาผ่านระบบการ
ติดต่อส่ือสารท่ีทนัสมยัข้ึนอาจเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตดั้ งเดินท่ีพูดคุยกนัแบบพี่น้อง เครือญาติ เป็น
สังคมท่ีส่ือสารกนัผา่นส่ือออนไลน์มากข้ึน ความสัมพนัธ์จากการพดูคุยจะลดลงทาํให้คนขดัแยง้กนั
ง่ายข้ึน จากการไม่สนทนาทาํความเขา้ใจกนั   
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะสั้ นท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อการกระจายอาํนาจ
และการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ ผลกระทบดา้นลบในระดบันอ้ย (-1) 
   ผลกระทบระยะยาว (ต้ังแต่ 6 ปี ขึ้นไป) ผลกระทบจากการพฒันาตามทางเลือกท่ี 2 
ในระยะยาวเม่ือพิจารณาจากขอ้มูลยทุธศาสตร์สาํคญัประกอบกบัขอ้มูลพื้นฐานของอาํเภอเชียงแสน
คาดว่าจะเกิดผลกระทบท่ีมีความคลา้ยคลึงกนักบัผลกระทบระยะสั้ น คือ เป็นผลดีท่ีจะเกิดการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทาํให้ประชาชนเห็นความสําคญัของชุมชน และร่วมมือร่วม
ใจกนัพฒันาชุมชนต่อไป การส่งเสริมด้านวิสาหกิจชุมชนจะช่วยให้กระบวนการต่างๆ มีความ
ชดัเจนมากข้ึน เน่ืองจากองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง แต่การพฒันาดงักล่าวจะทาํให้
พื้นท่ีชุมชนเชียงแสนกลายเป็นแหล่งความเจริญท่ีแต่ละคนสามารถตกัตวงหรือหาผลประโยชน์จาก
การพฒันาได้มาก อาจเกิดปัญหาการแย่งชิงตาํแหน่งการแย่งชิงอาํนาจการบริหารจดัการเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตนมากกวา่ผลประโยชน์ของส่วนรวม อาจเกิดปัญหาในเร่ืองของการแบ่งเขตการ
ปกครองหรือการกระจายอาํนาจต่อไปในอนาคตได ้ 
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะยาวท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อการกระจายอาํนาจ
และการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ ผลกระทบดา้นลบระดบัปานกลาง (-2) 
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ภาพที่ 4.16 การรวมกลุ่มพฒันาการท่องเท่ียวในชุมชน โดยการดดัแปลงท่ีอยูอ่าศยัเป็นท่ีพกัแบบ

โฮมสเตยส์าํหรับบริการนกัท่องเท่ียวและกลุ่มนกัวจิยั นกัลงทุนท่ีเขา้มาศึกษาพื้นท่ี 
 
 4.3.2.3 ผลกระทบต่อความยัง่ยนืทางด้านส่ิงแวดล้อม 
 การพัฒนาพื้นท่ีด้วยยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจจํานวน 3 ยุทธศาสตร์ท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของอาํเภอเชียงแสนจะก่อให้เกิดทั้งผลกระทบระยะสั้น และผลกระทบ
ระยะยาวต่อส่ิงแวดลอ้ม ดงัต่อไปน้ี 
 
   1) การเปลีย่นแปลงด้านทรัพยากรน า้ 
   อาํเภอเชียงแสนมีลาํนํ้ าท่ีสําคญัไหลผ่าน คือ แม่นํ้ าโขง แม่นํ้ ากก แม่นํ้ ารวก แม่
นํ้าคาํ ซ่ึงปัจจุบนัแม่นํ้าสายต่างๆ ยงัมีคุณภาพนํ้ าท่ีดี ประชาชนสามารถใชป้ระโยชน์ในการอุปโภค
บริโภคได ้โดยเฉพาะแม่นํ้ าโขงซ่ึงอุดมไปดว้ยปลานํ้ าจืดนานาชนิด โดยเฉพาะปลาบึกปลานํ้ าจืด
ขนาดใหญ่ท่ีสุดท่ีพบไดใ้นแม่นํ้ าโขงเพียงแห่งเดียวในโลก (ศูนยบ์ริการขอ้มูลอาํเภอ, 2557) และ
ปัจจุบนัแม่นํ้ ากกมีธรรมชาติงดงามและเป็นท่ีตั้งของชุมชนชาวไทยภูเขาส่งผลให้กิจกรรมล่อง
แม่นํ้ ากกไดรั้บความนิยมในหมู่นกัท่องเท่ียวท่ีรักการผจญภยัอย่างมาก นอกจากน้ีแม่นํ้ าสายต่างๆ 
ยงัไหลหล่อเล้ียงชุมชนและพื้นท่ีเกษตรกรรมในท่ีราบ เน่ืองจากประชาชนในพื้นท่ีเชียงแสนส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงมีความจาํเป็นตอ้งใชน้ํ้าเพื่อการทาํเกษตร แต่มีบางช่วงท่ีประสบ
ปัญหาความผนัผวนของระดบันํ้า โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการตดัไมท้าํลายป่าในพื้นท่ีตน้นํ้ าลาํ
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ธารทาํให้ในฤดูฝนเกิดนํ้ าหลาก กรวด ดินและทรายจาํนวนมาก ถูกนํ้ าพดัพามาทบัถมอยา่งรวดเร็ว 
ความต้ืนเขินของแม่นํ้ากก และแม่นํ้าโขงจึงมีอตัราสูงข้ึน  
   ผลกระทบระยะส้ัน (1-5 ปี) การพฒันาพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสนตามยุทธศาสตร์ใน
ทางเลือกท่ี 2 ซ่ึงเป็นการพฒันาท่ีเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน และวิสาหกิจ
ชุมชนขนาดกลางและขนาดยอ่มคาดวา่อาจเกิดผลกระทบจากการพฒันาดา้นต่างๆ โดนเฉพาะกรณี
ท่ีมีแรงงานเขา้มาในพื้นแหล่งท่ีมากข้ึน ความตอ้งการใช้นํ้ าย่อมมีมากข้ึนอาจทาํให้การใช้นํ้ าจาก
กิจกรรม เช่น ภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม มีการเปล่ียนแปลงได้มาก ใน
ส่วนของคุณภาพนํ้ าจะเกิดในลกัษณะของการปล่อยนํ้ าเสีย โดยเฉพาะการพฒันาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เน่ืองจากตอ้งมีการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้าง อาคารพาณิชย ์ถนน ท่าเรือ หรือศูนยบ์ริการต่างๆ 
ตามรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึงการก่อสร้างในช่วงแรกอาจมีผลต่อ
คุณภาพนํ้ าในลกัษณะของการปนเป้ือนฝุ่ นละอองตามแหล่งนํ้ าธรรมชาติ ซ่ึงอาจจะไม่มีการบาํบดั
นํ้าเสียหรือมีการบาํบดันํ้าเสียไดไ้ม่เพียงพอหากไม่มีการวางแผนระบบบาํบดัอยา่งครอบคลุม ดงันั้น
จึงจะก่อให้เกิดผลกระทบจากการท่ีนํ้ าเสียปนเป้ือนแหล่งนํ้ าธรรมชาติได ้แต่ในขณะเดียวกนัการ
พัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานจะมีการบริหารจัดการนํ้ า เ สียภายใต้กลยุทธ์การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ดงันั้น เม่ือการดาํเนินการแลว้เสร็จคาดว่าจะเกิดผลดีต่อคุณภาพ
นํ้าไดต่้อไป 
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะสั้นท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้น
ทรัพยากรนํ้าทั้งในดา้นปริมาณนํ้าและคุณภาพนํ้า คือ ผลกระทบดา้นลบระดบันอ้ย (-1) 
   ผลกระทบระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป) การพฒันาตามทางเลือกท่ี 2 จะเกิดผล
กระทบต่อการเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรนํ้ าในลกัษณะของผลกระทบต่อเน่ืองจากการดาํเนินการ 
นัน่คือ ดา้นปริมาณนํ้ าในระยะยาวอาจไม่เกิดการเปล่ียนแปลงมากนกั เม่ือพิจารณาขอ้มูลพื้นฐาน
ประกอบกบัรายละเอียดการดาํเนินการ เน่ืองจากพื้นท่ีกิจกรรมหลกั (Core Business) มีรัศมีอยูแ่ค่ใน
เขตเทศบาลตาํบลบา้นแซว แต่การเปล่ียนแปลงปริมาณนํ้าจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือการพฒันาแลว้เสร็จ และ
มีธุรกิจ หรือกิจกรรมต่างๆ เกิดข้ึนในพื้นท่ีตามมา เช่น ธุรกิจการท่องเท่ียว ท่ีพกั ร้านอาหาร หรือ
การเปล่ียนแปลงระบบการทาํเกษตรให้เป็นเชิงอุตสาหกรรมเกษตรมากข้ึนจะทาํให้ปริมาณความ
ตอ้งการท่ีจะใช้นํ้ าเพิ่มสูงข้ึนไดร้ะยะยาว ส่วนดา้นคุณภาพนํ้ าในแหล่งนํ้ าธรรมชาติอาจจะมีการ
เปล่ียนแปลงไปบา้ง เน่ืองจากกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนหลงัการพฒันา เช่น นํ้ าเสียจากแหล่งชุมชน
ตามจาํนวนประชาชนท่ีเพิ่มมากข้ึน แหล่งการคา้ และท่ีพกัอาศยั กิจกรรมต่างๆ ก็จะเพิ่มตามไปดว้ย
ทาํให้ปริมาณนํ้ าเสียมีเพิ่มมากข้ึนการใช้นํ้ าและปลดปล่อยมลพิษทางนํ้ าซ่ึงมีผลต่อคุณภาพของ
ทรัพยากรนํ้ าอาจเกิดข้ึนได้ ส่วนท่ีจะเกิดผลกระทบมากกว่าคือการสัญจรทางนํ้ าจากการมีท่าเรือ
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ขนส่งสินคา้ซ่ึงอาจส่งผลต่อการกดัเซาะดินริมแม่นํ้ าและการปนเป้ือนสารเคมีหรือคราบนํ้ ามนัใน
กรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุข้ึน แต่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ีมีความเช่ือมมั่นว่าเม่ือมีการพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ โครงสร้างด้านการบริหารจดัการนํ้ าเสียจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงไม่น่าเกิด
ผลกระทบในระยะยาวจนถึงขั้นไม่สามารถใชแ้หล่งนํ้าในการอุปโภคบริโภคไดอี้กต่อไป  
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะยาวท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้น
ทรัพยากรนํ้าทั้งในดา้นปริมาณนํ้าและคุณภาพนํ้า คือ ผลกระทบดา้นลบระดบันอ้ย (-1) 
 

 
 
ภาพที่ 4.17 กิจกรรมการคมนาคมทางนํ้ าบริเวณริมแม่นํ้ าโขงของอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 

ซ่ึงปริมาณนํ้ามีความผนัผวนตามฤดูกาลและคุณภาพนํ้ายงัคงสามารถใชป้ระโยชน์ได ้
 
   2) การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ 
   จงัหวดัเชียงรายมีสภาพภูมิอากาศท่ีแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ฤดู ฤดูร้อนไม่ร้อนจดัส่วน
ใหญ่จะเยน็สบายและหนาวจดัในฤดูหนาว และพื้นท่ีอาํเภอต่างๆ รวมทั้งอาํเภอเชียงแสนจะประสบ
ปัญหาหมอกควนัซ่ึงเป็นมลพิษทางอากาศจากการเผาเศษวสัดุทางการเกษตร และการเกิดไฟป่า โดย
ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเมษายนจะมีปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) เกินค่า
มาตรฐานอยู่เสมอ โดยล่าสุดในปี พ.ศ. 2558 พบว่า ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนบริเวณ
สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงรายมีค่า PM10 เกินมาตรฐาน
จาํนวน 18 วนั โดยมีค่าสูงสุด 253.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในวนัท่ี 21 มีนาคม 2558 และ 
เหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อการดาํรงชีวติของประชาชนอยา่งมาก 



 
186 

 

   ผลกระทบระยะส้ัน (1-5 ปี) การพฒันาตามทางเลือกท่ี 2 ในช่วงระยะสั้นหรือช่วง
เร่ิมตน้ของการพฒันา คาดวา่จะเกิดผลกระทบดา้นสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศในเร่ืองของ
ฝุ่ นละอองจากการทาํกิจกรรมต่างๆ เน่ืองด้วยการพฒันาตามทางเลือกท่ี 2 เน้นการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานย่อมมีการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมและส่ิงอาํนวยความสะดวก
ต่างๆ ในพื้นท่ีช่วงเร่ิมตน้จะมีการเปล่ียนแปลงสภาพพื้นท่ีและการก่อสร้างในเขตพื้นท่ีกิจกรรม
หลกั (Core Business) ซ่ึงจากเดิมบริเวณเทศบาลตาํบลบา้นแซวเป็นสังคมเกษตรกรรมท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์ ดงันั้นในการพฒันาจึงตอ้งมีการขนส่งวสัดุก่อสร้าง การเปล่ียนแปลงสภาพพื้นท่ีตาม
โครงการท่ีจะเกิดข้ึน ย่อมก่อให้เกิดปัญหาฝุ่ นละอองในอากาศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีใกลเ้คียง อีกทั้งอาจมีการแผว้ถางป่าเพื่อเปิดพื้นท่ีสําหรับทาํกิจกรรมต่างๆ 
จะเป็นการลดพื้นท่ีสีเขียวท่ีช่วยดูดซับสารพิษหรือคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศและขาดตวั
กรองเม่ือเกิดสภาวะหมอกควนัจากไฟป่า ทาํใหป้ระชาชนในพื้นท่ีเส่ียงต่อปัญหาสุขภาพ 
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะสั้ นท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ คือ ผลกระทบดา้นลบระดบัปานกลาง (-2) 
   ผลกระทบระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปี ขึน้ไป) ผลกระทบระยะยาวของทางเลือกท่ี 2 จะ
คลา้ยคลึงกบัผลกระทบระยะสั้น คือ เกิดผลกระทบต่อสภาพอากาศและคุณภาพอากาศจากกิจกรรม
การพฒันา แต่จะแตกต่างกนัในเร่ืองของผลกระทบระยะยาวนั้นไม่ไดม้าจากปัญหาฝุ่ นละอองจาก
กิจกรรมก่อสร้าง แต่เป็นปัญหาฝุ่ น ควนั และสารมลพิษท่ีถูกปลดปล่อยมาจากการดาํเนินการในแต่
ละกิจกรรม เช่น การคมนาคมขนส่งท่ีมีความสะดวกสบายมีหลายเส้นทางทาํให้มียานพาหนะทั้ง
ของประชาชนท่ีใช้ในการดาํรงชีวิตประจาํวนัและยานพาหนะในการขนส่งสินคา้และการบริการ
ต่อเน่ืองอ่ืนๆ ทาํใหเ้กิดสารมลพิษออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและยงัเป็น
ปัจจยัเร่งของการเกิดสภาวะโลกร้อน เน่ืองจากมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากข้ึน นอกจากน้ี
การแผว้ถางพื้นท่ีสีเขียวเปล่ียนเป็นยา่นธุรกิจการคา้หรืออุตสาหกรรมขนาดกลางหรือขนาดเล็กอาจ
มีผลระยะยาว คือ ทาํใหเ้กิดสภาพอากาศแปรปรวนฝนไม่ตกตามฤดูกาล เน่ืองจากพื้นท่ีตน้นํ้ าลาํธาร
และพื้นท่ีป่าลดลง และหากมีหนา้แลง้ยาวนานประชาชนจะไดรั้บผลกระทบหมอกควนัจากการเผา
ไร่ของประชาชนในฝ่ังลาวด้วย แต่ถึงอย่างไรก็คาดว่าจะมีผลกระทบทางบวกเล็กน้อย คือ การ
เปล่ียนแปลงพื้นท่ีทาํการเกษตรเป็นสังคมธุรกิจการคา้และการท่องเท่ียวอาจช่วยลดปริมาณการใช้
สารเคมีทางการเกษตรในบางพื้นท่ีได ้ 
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะยาวท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ คือ ผลกระทบดา้นลบระดบัมาก (-3) 
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   3) การเปลีย่นแปลงด้านธรณวีทิยา 
   ขอ้มูลดา้นดา้นธรณีวทิยาของอาํเภอเชียงแสน พบวา่ มีพื้นท่ีเส่ียงภยัต่อการเกิดดิน
ถล่ม คือ เทศบาลตาํบลแม่เงิน เน่ืองจากมีสภาพทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นภูเขาบริเวณทิศเหนือและ
ทิศใตข้องตาํบลเป็นพื้นท่ีป่าไมไ้ม่สมบูรณ์เกือบทั้งหมด และเคยมีประวติัดินถล่ม นํ้ าป่าไหลหลาก
และนํ้าท่วมฉบัพลนัในอดีต แต่ถึงอยา่งไรก็ตามพื้นทัง่กล่าวอยูห่่างไกลจากท่ีตั้งชุมชนของหมู่บา้น
พอสมควร 
   ผลกระทบระยะส้ัน (1-5 ปี) การมุ่งเนน้พฒันาการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความพร้อม
ทางโครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้ในการพฒันาวิสาหกิจชุมชนทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม 
คาดวา่ก่อใหเ้กิดปัญหาต่อโครงสร้างทางธรณีวทิยาไดม้าก นัน่คือ ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทาง
ธรณีวิทยา โดยในช่วงเร่ิมตน้ของการพฒันาผลกระทบส่วนใหญ่จะเป็นผลกระทบทางลบ จากการ
พฒันาพื้นท่ีตามกิจกรรมภายในโครงการต่างๆ ตั้งแต่ การก่อสร้างถนนเข้าท่าเรือหรือเช่ือมต่อ
ท่าเรือกบัพื้นท่ีอ่ืนๆ หรือการปรับปรุงระบบจราจรทัว่พื้นท่ี เน่ืองจากอาํเภอเชียงแสนเป็นเมือง
ประวติัศาสตร์มีโบราณสถาน โบราณวตัถุ และกาํแพงเมืองสมยัอดีตเป็นจุดเด่นของพื้นท่ี และเป็น
บริเวณท่ีมีความเปราะบางค่อนขา้งมาก การพฒันาท่ีเขา้มาในพื้นท่ีแมว้่าพื้นท่ีกิจกรรมหลกั  (Core 
Business) จะอยูท่ี่เทศบาลตาํบลบา้นแซว แต่พื้นท่ีอ่ืนๆ ต่างก็ต่ืนตวัและเร่งพฒันาความพร้อมเพื่อ
เตรียมตอ้นรับกลุ่มนักลงทุนและนักท่องเท่ียว ทาํให้พื้นท่ีอ่อนไหวดงักล่าวมีความเส่ียงต่อการ
เสียหาย เน่ืองจากโครงสร้างทางธรณีวิทยาท่ีเปล่ียนแปลงไปไม่แข็งแรงเหมือนในอดีต การ
คมนาคมท่ีมีมากข้ึนทาํใหพ้ื้นท่ีบางบริเวณรับรู้ไดถึ้งความสั่นสะเทือนจากรถบรรทุก อีกทั้งแหล่งแร่
หรือทรัพยากรหินแร่ท่ีสําคญัอาจถูกบดบงัหรือเปล่ียนแปลงลกัษณะการใช้ประโยชน์ไป ดงันั้น 
ในช่วงเร่ิมตน้ของการพฒันาท่ีตอ้งมีการก่อสร้างและตอ้งมีรถบรรทุกวสัดุต่างๆ รวมถึงกิจกรรม
ก่อสร้างอาจก่อใหเ้กิดความสั่นสะเทือนและมีผลต่อทรัพยากรหินและแร่ นอกจากน้ีการพฒันาบาง
กิจกรรมอาจขดัขวางเส้นทางนํ้ าใตดิ้นและส่งผลกระทบในระยะยาวได ้แต่ถึงอย่างไร ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียคาดว่าการพฒันาดงักล่าวจะถูกประเมินและวางแผนการดาํเนินการมาอย่างครอบคลุม
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจึงไม่ถึงขั้นรุนแรงมากนกัและสามารถมีมาตรการป้องกนัแกไ้ขได ้
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะสั้นท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้น
ธรณีวทิยา คือ ผลกระทบดา้นลบระดบันอ้ย (-1) 
   ผลกระทบระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป) การพฒันาตามทางเลือกท่ี 2 จะส่งผล
กระทบระยะยาวในลกัษณะท่ีความคลา้ยคลึงกบัผลกระทบระยะสั้ น คือ มีผลกระทบดา้นลบจาก
การสัญจรติดต่อระหว่างพื้นท่ี การขนส่งสินค้า และการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ท่ีล้วนทาํให้
โครงสร้างทางธรณีวิทยาเปล่ียนแปลงไป เปล่ียนแปลงเส้นทางนํ้ าใตดิ้น หรือการไหลบ่าของนํ้ าผิว



 
188 

 

ดินไดเ้ม่ือเกิดฝนตกหนกั และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากหลายหน่วยงานมีความน่าวิตกกงัวลในเร่ือง
ของเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีไม่สามารถควบคุมได ้เน่ืองจากการพฒันาดงักล่าวเปรียบเสมือน
ปัจจยัเร่งท่ีทาํให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวน ฝนไม่ตกตามฤดูกาล นํ้ าป่า และนํ้ าท่วมฉับพลนั ซ่ึง
ลว้นมีผลต่อโครงสร้างทางธรณีวทิยาในอนาคต 
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะยาวท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้น
ธรณีวทิยา คือ ผลกระทบดา้นลบระดบันอ้ย (-1) 
 
   4) การเปลีย่นแปลงด้านทรัพยากรดิน 
   ทรัพยากรดินและระบบนิเวศของอาํเภอเชียงแสนส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์
ท่ีดินเพื่อการทาํเกษตรกรรมและเป็นพื้นท่ีป่าสลบัภูเขา และมีบางตาํบลท่ียงัใชป้ระโยชน์ท่ีดินจาก
ท่ีดินแบบเชิงเขา เช่น เทศบาลตาํบลแม่เงิน โดยดินในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงราย ประกอบดว้ยดิน 2 กลุ่ม
ใหญ่ ไดแ้ก่ บริเวณท่ีราบเป็นดินท่ีเกิดบนลานตะพกัลาํนํ้ าระดบัต่าง ๆ และบริเวณภูเขาและท่ีสูงชนั
เป็นดินเกิดบนภูเขาและท่ีลาดชันดินเกิดบนลานตะพกัลาํนํ้ าระดบัต่างๆ ขอ้จาํกดัในการใช้ดินท่ี
สาํคญัของพื้นท่ีคือ ความลาดชนัและการเส่ียงต่อกษยัการ (Erosion) ท่ีจะเกิดข้ึน พื้นท่ีน้ียงัเป็นป่าอยู่
มาก 
    ผลกระทบระยะส้ัน (1-5 ปี) จากทางเลือกท่ี 2  คาดวา่จะมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
ทรัพยากรดินทั้งในดา้นความอุดมสมบูรณ์ของดินและการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดิน โดยเกิดจาก
การปรับหนา้ดิน เปล่ียนแปลงโครงสร้างการใชป้ระโยชน์ท่ีดินทาํให้สูญเสียพื้นท่ีป่าไมแ้ละระบบ
นิเวศใหก้บัการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรมใดๆ ท่ีจะเกิดข้ึนลว้น
เป็นปัจจยัเร่งของการพงัทลายของหน้าดิน และการพฒันาขีดความสามารถของผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีจะมีการพฒันาแนวคิดและวิธีปฏิบติัเกษตรเชิงพาณิชยต์อ้งมี
การเช่ือมโยงภาคเกษตรกรรมเขา้กบัภาคอุตสาหกรรมอาจทาํให้เกษตรกรมุ่งเนน้ท่ีปริมาณผลผลิต
เพื่อส่งเขา้ระบบอุตสาหกรรมมากข้ึน จนมีการใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชหรือสารเคมีกาํจดัวชัพืชมาก
ข้ึน ส่งผลใหเ้กิดสารพิษตกคา้งในดินและส่ิงแวดลอ้ม ทาํใหคุ้ณภาพและโครงสร้างดินเปล่ียนแปลง
ไป แต่ในขณะเดียวกันการพฒันาดังกล่าวจะช่วยให้มีการปรับปรุงพฒันาดินท่ีขาดความอุดม
สมบูรณ์ ดินท่ีไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการทาํกิจรรมอ่ืนๆได ้หรือดินท่ีสูญเสียโครงสร้างจาก
กิจกรรมต่างๆ ในอดีตใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ไดใ้หม่เพื่อใหท้ดัเทียมต่อการพฒันาท่ีจะเกิดข้ึน 
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะสั้นท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้น
ทรัพยากรดิน คือ ผลกระทบดา้นลบระดบันอ้ย (-1) 
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 ผลกระทบระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป)  ผลกระทบในกรณีท่ีมีการพฒันาตาม
ทางเลือกท่ี 2 คือ การพฒันาระบบสาธารณูปโภคและการพฒันาอสังหาริมทรัพยจ์ะก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างหรือปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน เน่ืองจากตอ้งมีการเร่งรัด
การพฒันาและเตรียมความพร้อมตอ้นรับเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีจะเกิดข้ึน ผลกระทบจะต่อเน่ืองจาก
การเร่งพฒันาผลผลิตทางการเกษตรให้เพียงพอต่อความตอ้งการของอุตสาหกรรมในอนาคตโดยมี
การใชส้ารเคมีต่างๆ จนโครงสร้างดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ ซ่ึงกิจกรรมการพฒันาการสร้างตึก 
อาคารพาณิชย ์ ถนนทางเช่ือมต่อพื้นท่ีต่างๆ รวมไปถึงการใชส้ารเคมีทางการเกษตรดงัท่ีไดก้ล่าวไป 
จะก่อให้เกิดปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์และต้องใช้เวลานานในการฟ้ืนฟูสภาพดังกล่าว 
นอกจากน้ียงัมีผลกระทบต่อเน่ืองจากการพฒันานัน่คือ พื้นท่ีท่ีมีความเจริญเขา้ถึงยอ่มมีประชาชน
ทั้งในและนอกพื้นท่ีเพิ่มสูงข้ึน เม่ือมีการพฒันาธุรกิจต่างๆ และประชาชนเห็นผลดี อาจเกิดความย ั้ง
คิดและตอ้งการเร่งรัดการพฒันาดว้ยการบุกรุกพื้นท่ีป่า การขยายพื้นท่ีทาํกิจกรรมเขา้ไปถึงพื้นท่ีสี
เขียว ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัส่งผลใหเ้ส่ียงต่อการเกิดการพงัทลายของหนา้ดินและเกิดดินทรุดตวั
จากการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์นั่นเอง และในขณะเดียวกนัคาดว่าเป็นการส่งเสริมการใช้
พื้นท่ีท่ีเป็นดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได ้ หรือเป็นพื้นท่ีว่างเปล่าสูญเสีย
โอกาสท่ีจะนํามาใช้ประโยชน์ต่างๆ มานาน ได้ถูกนํามาใช้ประโยชน์เพื่อการพฒันาพื้นท่ีใน
ภาพรวม  เช่น การทาํเป็นศูนย์กลางการค้าหรือธุรกิจต่างๆ แหล่งท่ีพกัอาศยันักท่องเท่ียว หรือ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจใดๆ แลว้ทาํใหมี้ผูส้นใจเขา้มาดาํเนินการต่อ เกิดการใชป้ระโยชน์อยา่งคุม้ค่า 
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะยาวท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้น
ทรัพยากรดิน คือ ผลกระทบดา้นลบระดบัปานกลาง (-2) 
 
   5) การเปลีย่นแปลงด้านระบบนิเวศ 
   จงัหวดัเชียงรายยงัมีพื้นท่ีป่าไมท่ี้คงความอุดมสมบูรณ์อยู่มากทั้งอุทยานแห่งชาติ 
(National Park) และวนอุทยาน (Forest Park) ในเขตอาํเภอเชียงแสนในอดีตก็มีพื้นท่ีป่าไมจ้าํนวน
มากแต่ปัจจุบันเม่ือเส้นทางคมนาคมเข้าถึง การขนส่งสินค้าสะดวกมากข้ึนพื้นท่ีดังกล่าวถูก
เปล่ียนเป็นไร่สับปะรดจาํนวนมาก เน่ืองจากมีโรงงานอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องเขา้มาทาํ
ธุรกิจร่วมกบัเกษตรกร ทาํให้พื้นท่ีป่าไมล้ดลงและสถานภาพสัตวห์ลายชนิดอยูใ่นขั้นวิกฤติหรือมี
โอกาสสูญหายจากพื้นท่ีศึกษา นอกจากน้ีในอาํเภอเชียงแสนยงัมีพื้นท่ีชุ่มนํ้ าแอ่งเชียงแสนท่ีมีนํ้ า
ตลอดทั้งปี ประกอบดว้ยแม่นํ้ าเล็กๆ หลายสาย หนอง บึง ป่าไมแ้ละ ทุ่งหญา้ เป็นท่ีอยู่อาศยัของ
สัตวแ์ละพืชหลากหลายชนิด พื้นท่ีชุ่มนํ้ าแอ่งเชียงแสนมีความสําคญัต่อนกอพยพในฤดูหนาวและ
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นกประจาํถ่ิน แต่บริเวณโดยรอบ ไดถู้กเปล่ียนแปลงเป็นสถานท่ีพกัแรม บา้นพกั สถานท่ีพกัผ่อน
และเปล่ียนแปลงพื้นท่ีเพื่อการทาํสวนเกษตรกรรมเป็นส่วนมาก 
 

 
 
ภาพที่ 4.18 การใชป้ระโยชน์พื้นท่ีในเชิงเกษตรกรรมและเร่ิมมีการรุกลํ้าพื้นท่ีเชิงเขาเพื่อเพิ่มพื้นท่ี

ใหผ้ลผลิต 
  
   ผลกระทบระยะส้ัน (1-5 ปี) จากทางเลือกท่ี 2 กิจกรรมการพฒันามุ่งเน้นการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ โคร้างสร้างพื้นฐานและวิสาหกิจชุมชนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในดา้นลบ
เป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากมีกิจกรรมเร่งหรือการพฒันาเขา้มารบกวนพื้นท่ี ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ เกิดการสูญเสียหรือความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
อนัเกิดจากกิจกรรมการดาํรงชีวติประจาํวนัของประชาชน เช่น การลกัลอบตดัไม ้การบุกรุกพื้นท่ีป่า
เพื่อทาํเกษตรกรรม ประกอบกบัการพฒันาพื้นท่ีเพื่อเพิ่มส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น การสร้างถนน 
การวางผงัชุมชน และการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ ทาํใหพ้ื้นท่ีป่าถูกทาํลายยอ่มเป็นการทาํลาย
ห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศ ทาํใหส่ิ้งมีชีวติขนาดเล็กลดจาํนวนลงและส่ิงมีชีวิตขนาดใหญ่อาจขาด
ท่ีอยูอ่าศยัหรือแหล่งอาหารได ้
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะสั้นท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้น
ระบบนิเวศ คือ ผลกระทบดา้นลบระดบันอ้ย (-1) 
   ผลกระทบระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปี ขึน้ไป) การพฒันาตามทางเลือกท่ี 2 มีกิจกรรมเชิง
ยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสนทั้งหมด 3 ยทุธศาสตร์สําคญัท่ีเนน้
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การเติบโตทางเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐานและวิสาหกิจชุมชนจะก่อให้เกิดการพฒันาพื้นท่ี
ค่อนขา้งมาก ซ่ึงในระยะสั้นจะเป็นการเปล่ียนแปลงสภาพพื้นท่ีเพื่อนาํมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรม
ต่างๆ โดยเป็นช่วงเร่ิมตน้ของการพฒันา แต่เม่ือระยะเวลาผ่านไปนานมากข้ึนการเปล่ียนแปลง
สภาพพื้นท่ีต่างๆ คาดวา่จะเร่ิมคงตวัมากข้ึน การเปล่ียนแปลงระบบนิเวศจากกิจกรรมการพฒันาอาจ
มีไม่มากนัก แต่จะเปล่ียนเป็นผลกระทบท่ีเกิดจากจาํนวนประชาชน แรงงานต่างถ่ิน ท่ีเข้ามา
ประกอบอาชีพในแต่ละชุมชนมากข้ึน เน่ืองจากมีโอกาสในการหารายได้มากข้ึน รวมถึง
นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเท่ียวชมสถานท่ีต่างๆ ซ่ึงกลุ่มคนเหล่าน้ีเป็นเป้าหมายสําคญัของกลุ่มพ่อคา้ 
แม่ค้าท่ีประกอบอาชีพในอาํเภอเชียงแสน ผลกระทบจะเกิดข้ึนในลักษณะของการจบัสัตว์นํ้ า 
โดยเฉพาะปลาประเภทต่างๆ ในแม่นํ้ าโขงเพื่อนาํมาทาํอาหารและจาํหน่ายเป็นจุดขายของวิถีชีวิต
ริมฝ่ังแม่นํ้าโขง ซ่ึงหากมีการจบัและจาํหน่ายกนัต่อไปในระยะยาวจะส่งผลใหเ้กิดความไม่สมดุลใน
ระบบนิเวศและสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลาในการฟ้ืนฟูค่อนขา้งนาน 
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะยาวท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้น
ระบบนิเวศ คือ ผลกระทบดา้นลบระดบันอ้ย  (-1) 
 
   6) การเปลีย่นแปลงด้านขยะและส่ิงปฏิกูล 
   ปริมาณขณะในจงัหวดัเชียงรายมีแนวโนม้ท่ีสูงข้ึนพื้นท่ีทาํลายและฝังกลบอาจจะ
ไม่เพียงพอต่อการดาํเนินการ การดาํเนินการจดัการของเสียอนัตรายและขยะมูลฝอยติดเช้ือยงัมีนอ้ย 
โดยของเสียอนัตรายยงัคงถูกนาํไปกาํจดัร่วมกบัขยะมูลฝอยทัว่ไป ซ่ึงในเขตปกครองอาํเภอเชียง
แสนมีหลุมฝังกลบขยะอยู่เพียงแห่งเดียว คือ เทศบาลตาํบลเวียง ซ่ึงอาจไม่เพียงพอในอนาคต 
เน่ืองจากขยะมูลฝอยจะเพิ่มข้ึนตามจาํนวนประชากร  
   ผลกระทบระยะส้ัน (1-5 ปี) ผลกระทบระยะสั้ นในเร่ืองของการเปล่ียนแปลงดา้น
ขยะและส่ิงปฏิกูลท่ีจะเกิดข้ึนคือ ปริมาณขยะท่ีเพิ่มมากข้ึนตามจาํนวนประชากรทั้งประชากรใน
ทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝง เน่ืองจากอาํเภอเชียงแสนมีสถานท่ีและกิจกรรมท่ีสามารถดึงดูด
นักลงทุน นักท่องเท่ียว และแรงงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มาก และปัจจุบนัแต่ละ
ชุมชนมีการเตรียมความพร้อมมีกิจกรรมพฒันาต่างๆ เขา้ถึงพื้นท่ีค่อนขา้งมาก ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็น
ปัจจยัเร่งการเพิ่มปริมาณขยะอยา่งต่อเน่ือง ก่อให้เกิดผลกระทบดา้นสถานท่ีกาํจดัขยะท่ีไม่เพียงพอ 
ซ่ึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นท่ีเล็งเห็นถึงผลกระทบเชิงบวกจากการพฒันาว่าจะช่วยแกปั้ญหาการ
จดัการขยะใหดี้ข้ึนได ้จากการพฒันาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การวางแผนระบบการ
บริหารจดัการขยะและการหาแหล่งรองรับการฝังกลบแห่งใหม่ รวมไปถึงการพยายามผลกัดนัให้
เกิดแนวคิดการนาํขยะหมุนเวียนกลบัไปใชป้ระโยชน์ในรูปของพลงังานจากขยะ ในขณะเดียวกนั
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การลงศึกษาพื้นท่ีจริงทาํให้เห็นความต่ืนตวัของประชาชน หลายเขตการปกครองมีการรณรงคก์าร
คดัแยกขยะ ส่งเสริมเร่ืองการลดขยะท่ีไม่จาํเป็น เพื่อช่วยแกปั้ญหาท่ีฝังกลบขยะไม่เพียงพอไดใ้น
ระดบัหน่ึง 
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะสั้นท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้น
ขยะและส่ิงปฏิกลู คือ ผลกระทบดา้นบวกระดบันอ้ย (+1) 
   ผลกระทบระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปี ขึน้ไป) ผลกระทบในระยาวจากทางเลือกท่ี 2 น้ีจะ
มีความคล้ายคลึงกนักบัผลกระทบระยะสั้ น โดยเป็นผลต่อเน่ืองจากการบริหารจดัการระบบการ
จดัการขยะท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน เน่ืองจากมีความคงตวัในการดาํเนินการ ซ่ึงการพฒันาพื้นท่ีอาจ
ทาํใหป้ระชาชนมีจาํนวนมากข้ึน ปริมาณขยะเพิ่มข้ึน แต่ดว้ยความพร้อมและเพื่อภาพลกัษณ์ท่ีดีของ
เขตเศรษฐกิจพิเศษทาํให้สามารถประเมินไดว้า่สถานการณ์ดา้นการจดัการขยะในอาํเภอเชียงแสน
จะดีข้ึนและสามารถบริหารจดัการได้อย่างเหมาะสม เน่ืองจากผูบ้ริหารองค์กรปกครองทอ้งถ่ิน
รวมทั้งหน่วยงานระดบัจงัหวดักาํลงัปรึกษาหารือและวางแผนการดาํเนินการเร่ืองการจดัการขยะอยู่
และหากสามารถดาํเนินการไดจ้ริงจะช่วยลดปัญหาเร่ืองสถานท่ีรองรับขยะไม่เพียงพอในอนาคตได ้  
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะยาวท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้น
ขยะและส่ิงปฏิกลู คือ ผลกระทบดา้นบวกระดบัปานกลาง (+2) 
 
   7) การเปลีย่นแปลงด้านสุนทรียะ 
   อาํเภอเชียงแสนมีความโดดเด่นดา้นทศันียภาพท่ีสวยงาม เช่น เมืองโบราณเชียง
แสน เจดียเ์ก่าๆ และซากปรักหักพงัท่ีแสดงถึงอารยะธรรมสมยัเชียงแสน สามเหล่ียมทองคาํ วดั
เก่าแก่ นอกจากน้ียงัมีสภาพธรรมชาติท่ีสวยงามทั้งวิวธรรมชาติริมฝ่ังแม่นํ้ าโขง  ภูเขาน้อยใหญ่
บริเวณเทศบาลตาํบลบา้นแซวและเทศบาลตาํบลแม่เงิน ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ียงัคงความอุดมสมบูรณ์อยู่
มาก 
   ผลกระทบระยะส้ัน (1-5 ปี) การพฒันาอาํเภอเชียงแสนตามทางเลือกท่ี 2 มี
กิจกรรมดา้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ จาํนวนมาก อาจส่งผลกระทบระยะสั้นในช่วงเร่ิมตน้ 
โดยเป็นการทาํลายทศันียภาพท่ีสวยงามดว้ยโครงการก่อสร้างและส่ิงกดัขวางต่างๆ เช่น การสร้าง
ถนน การสร้างตึกแถวท่ีอยูอ่าศยั ลว้นตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าวจะ
เป็นการบดบงัทศันียภาพ อีกทั้งยงัเกิดความสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนซ่ึงคาดว่าจะเป็นการ
เปล่ียนแปลงสุนทรียะภาพท่ีดีไปค่อนขา้งมาก จากสังคมท่ีมีความเรียบง่ายและเป็นเมืองแห่งอารยะ
ธรรมโบราณเปล่ียนเป็นสังคมท่ีมีความเป็นเมืองมากข้ึน แต่ในขณะเดียวกนัการพฒันาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจะช่วยฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียว ดงันั้น จึงมีความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดการบูรณะ
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โบราณสถาน การดูแลสถานท่ีท่องเท่ียว หรือพฒันาให้เกิดสภาพธรรมชาติท่ีสวยงามของชฃแต่ละ
ชุมชนเพื่อดึงดูดนกัลงทุนและนกัท่องเท่ียวในอนาคต 
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะสั้นท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้น
สุนทรียะทั้งในเชิงสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน เสียงและการสั่นสะเทือน และการบดบงัทศันียภาพและ
ภาวะมลทศัน์ คือ ผลกระทบดา้นลบระดบันอ้ย (-1) 
   ผลกระทบระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปี ขึน้ไป) จากทางเลือกท่ี 2 ผลกระทบระยะยาวจะ
เกิดข้ึนจากการซ่อมแซม บูรณปฏิสังขรณ์ หรือพฒันาอาคาร โบราณสถานและสถานท่ีสําคญัตาม
ระยะเวลา ประกอบการปลูกสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ตามแผนกิจกรรมการพฒันา ซ่ึง
ผลกระทบดา้นเสียงและความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างคาดวา่จะหมดไป แต่ในระยะยาวจะเป็น
เสียงและความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมในชีวิตประจาํวนั เช่น รถบรรทุกท่ีใช้ในการขนส่งสินคา้ 
เสียงรบกวนจากกิจกรรมการท่องเท่ียว การเดินทางสัญจรดว้ยยานพาหนะทั้งทางบกและทางนํ้ าซ่ึง
อาจก่อใหเ้กิดการรบกวนไดเ้ช่นกนั นอกจากน้ีส่ิงปลูกสร้างและอาคารพาณิชยต่์างๆ ท่ีเกิดข้ึนพร้อม
การพฒันารวมถึงจาํนวนยานพาหนะและจาํนวนประชาชนท่ีเพิ่มสูงข้ึนล้วนส่งผลต่อการบดบงั
ทศันียภาพและเกิดภาวะมลทศัน์ในบางสถานท่ีได ้เช่น สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมซ่ึงตอ้งเดิน
ทางเขา้ไปในชุมชนเพื่อสัมผสับรรยากาศและวิถีชีวิตดั้งเดิมของกลุ่มคนต่างๆ แต่ปัจจุบนัท่ีอยูอ่าศยั
และสภาพแวดลอ้มของกลุ่มคนเหล่านั้นกลายเป็นสังคมเมืองท่ีมีความเจริญและสามารถเดินทาง
เขา้ถึงไดด้ว้ยยานพาหนะส่วนบุคคลซ่ึงค่อนขา้งขดักบัทศันียภาพดั้งเดิมของชุมชนและคาดว่าใน
อนาคตเม่ือการพฒันาพื้นแหล่งท่ีมากข้ึนยอ่มเกิดการเปล่ียนทศันียภาพไปจากเดิมอยา่งแน่นอน 
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะยาวท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้น
สุนทรียะทั้งในเชิงสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน เสียงและการสั่นสะเทือน และการบดบงัทศันียภาพและ
ภาวะมลทศัน์ คือ ผลกระทบดา้นลบระดบันอ้ย (-1) 
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ภาพที ่4.19 อาคารพาณิชยท่ี์ถูกสร้างข้ึนบนเส้นทางหลกัของชุมชนบดบงัทศันียภาพริมฝ่ังแม่นํ้ าโขง

ซ่ึงเคยเป็นจุดเด่นของชุมชน 
 
 4.3.3 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์จากการพัฒนาพืน้ที่อ าเภอเชียง
แสน จังหวดัเชียงราย ตามทางเลอืกที ่3 (น าทุกยุทธศาสตร์ทีเ่สนอไว้ในแผนฯ มาใช้) 
 

คาํอธิบายทางเลือกท่ี 3 หรือมีการนําทุกยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษมา
ดาํเนินการในพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย นัน่คือ ในพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสนจะมีโครงการ
ต่างๆ เกิดข้ึนประมาณ 33 โครงการจากทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ สามารถอธิบายถึงการพฒันาของ
ทางเลือกท่ี 3 ได ้ดงัน้ี 
 1) ยุทธศาสตร์ที ่1: การเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกจิครบวงจร 

 มุ่งเน้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมหลกัภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไดแ้ก่ เขตการคา้ปลอดภาษี One Stop 
Service ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว ศูนยข์นส่งมวลชน เพิ่มมูลค่าการคา้ชายแดนจากสินคา้ท่ีผลิตใน
พื้นท่ี อาํนวยความสะดวกการขนส่งผา่นแดน ในขณะเดียวกนัก็ควบคุมการเคล่ือนยา้ยแรงงานต่าง
ดา้ว สินคา้เกษตรกรและป้องกนัส่ิงผิดกฎหมายท่ีลกัลอบนาํเขา้จากประเทศเพื่อนบา้นเพื่อสร้าง
สมดุลในมิติดา้นความมัน่คงของพื้นท่ี 
 2) ยุทธศาสตร์ที ่2: การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่การเติบโตอย่างยัง่ยนื 
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 มุ่งเน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเขต
เศรษฐกิจพิเศษเชียงแสน พร้อมทั้งรองรับการเติบโตท่ีเกิดจากการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
อนาคต โดยการเช่ือมโยงระบบขนส่งเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งทั้ง
ภายในอาํเภอเชียงแสน เช่น ระบบขนส่งสาธารณะ และภายนอกอาํเภอเชียงแสนเพื่อเช่ือมโยงและ
เพิ่มความสามารถในการขนส่งสินคา้และผูโ้ดยสารระหว่างอาํเภอเชียงแสนและพื้นท่ีเศรษฐกิจท่ี
สําคัญ และมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นกลยุทธ์การพัฒนา
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ รวมทั้งการวางแผนพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อรองรับการ
เติบโตของเมือง และการยา้ยถ่ินฐานของผูค้นเขา้มาในอาํเภอเชียงแสนจากการพฒันาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 
 3) ยุทธศาสตร์ที ่3: การสร้างเครือข่ายพนัธมิตรเพือ่พฒันาธุรกจิ 

 มุ่ง เน้นการกระตุ้นการลงทุนในพื้น ท่ีด้วยการอํานวยความสะดวกให้กับ
ผูป้ระกอบการท่ีจะเขา้มาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษดว้ยการจดัตั้งหน่วยท่ีปรึกษาทางธุรกิจเพื่อให้
ความปรึกษาในการลงทุนแบบเบ็ดเสร็จท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเร่ิมตน้ทางธุรกิจ สิทธิประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับ การเคล่ือนยา้ยเงินทุน จากนั้นจึงสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจระหว่างนักลงทุน ผูผ้ลิต 
ผูป้ระกอบการค้า และผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ผ่านการส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกให้เกิด
เครือข่ายทางธุรกิจระหวา่งเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงแสน และผูป้ระกอบการในเมืองห้วยทรายและ
มณฑลยูนนาน เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ 
 4) ยุทธศาสตร์ที ่4: การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 
  มุ่งเน้นให้ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเป็นส่วนหน่ึงของ
เครือข่ายการผลิตของผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ท่ีเขา้มาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งการเช่ือมโยงภาคการเกษตรเขา้กบัภาคอุตสาหกรรมซ่ึงจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนและยกระดบัการ
บริการองค์กรของการทาํการเกษตรแบบดั้งเดิมท่ีไม่มีโครงสร้างองค์กรท่ีชดัเจนไปสู่การบริหาร
จดัการซ่ึงวางอยูบ่นพื้นฐานกระบวนการธุรกิจท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัผูป้ระกอบการในภาคการผลิต
อ่ืนๆ ได้ แนวทางการดาํเนินงานเป็นการจดัตั้งกองทุนเพื่อเพิ่มศกัยภาพให้กบัผูป้ระกอบการใน
ลกัษณะของสินเช่ือเพื่อธุรกิจดอกเบ้ียตํ่า โดยในระยะเร่ิมตน้ส่งเสริมผูป้ระกอบการด้วยการให้
ความรู้และแนวทางในวเิคราะห์แผนธุรกิจ ส่วนในระยะยาวมีศูนยบ์่มเพาะวิสาหกิจท่ีให้ความรู้ดา้น
การวิจยัและพฒันา การตลาดระหวา่งประเทศ การบริหารจดัการองคก์รธุรกิจสมยัใหม่ เป็นตน้ ใน
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ขณะเดียวกนัเม่ือผูป้ระกอบการสามารถยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัเพิ่มข้ึน ผูป้ระกอบการ
รายใหม่ก็จะไดรั้บการส่งเสริมเขา้มาทดแทนอยา่งต่อเน่ืองเป็นเครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน 
 5) ยุทธศาสตร์ที ่5: การพฒันาความร่วมมือระหว่างประเทศ 
  มุ่งเนน้การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งทอ้งถ่ินทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการผา่นความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ และไม่เป็นทางการผ่านกิจกรรมเชิงวฒันธรรมของทอ้งถ่ินเพื่อให้เกิด
ความเช่ือใจระหว่างท้องถ่ิน กระชับความสัมพนัธ์เพื่อกระตุ้นให้เป็นประชาคมเดียวกัน โดย
ขบัเคล่ือนกลไกความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศผ่านทางหน่วยงานของรัฐเป็นผูด้าํเนินการหลัก 
จากนั้นจึงสร้างเสริมความเขา้ใจดา้นวฒันธรรมกบัประเทศเพื่อนบา้นโดยให้ภาคเอกชน ชุมชน
ทอ้งถ่ินเป็นผูด้าํเนินการหลกั มุ่งเน้นการสร้างความเขา้ในในวฒันธรรมของทอ้งถ่ินระหว่างไทย 
สปป.ลาว และจีนตอนใต ้
  การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์จากทางเลือกท่ี 3 ทั้งประเด็นทางดา้น
เศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านส่ิงแวดล้อม สามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 4.9 ซ่ึงพบว่า ผลการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์ของอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ตามทางเลือก 
3 หรือการนําทุกยุทธศาสตร์ท่ีเสนอไวใ้นแผน ฯ มาใช้พฒันาพื้นท่ี การประเมินมีค่าระดับ
ผลกระทบหลังจากถ่วงนํ้ าหนักโดยคะแนนของผูเ้ช่ียวชาญแล้วอยู่ท่ี 1.06 ซ่ึงรายละเอียดการ
ประเมินแต่ละประเด็นและตวัช้ีวดัมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 
 4.3.2.1 ผลกระทบต่อความยัง่ยนืทางด้านเศรษฐกจิ 
 การพฒันาพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงรายด้วยยุทธศาสตร์การพฒันาเขต
เศรษฐกิจทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ตามทางเลือกท่ี 3 จะประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงส่วนใหญ่จะ
เนน้ส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาทางเศรษฐกิจ การเติบโตของเมืองและความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ
เพื่อนบ้าน เม่ือศึกษาข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ข้างต้นประกอบการศึกษาข้อมูลในพื้นท่ีและการ
สัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียสามารถประเมินไดว้า่การพฒันาจะก่อให้เกิดผลกระทบระยะสั้นและ
ผลกระทบระยะยาวต่อเศรษฐกิจ ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4.9 ผลการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ (SEA) อาํเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงราย (ทางเลือกท่ี 3) 

 

ประเดน็/ตวัช้ีวดั 
ผลกระทบระยะส้ัน ผลกระทบระยะยาว 

คะแนน ค่าน า้หนักผู้เช่ียวชาญ คะแนนถ่วงน า้หนัก คะแนน ค่าน า้หนักผู้เช่ียวชาญ คะแนนถ่วงน า้หนัก 

1. ด้านเศรษฐกจิ 
1.1 รายได ้ 3 0.26 0.78 3 0.26 0.78 
1.2 อาชีพ 3 0.40 1.20 2 0.40 0.80 
1.3 สาธารณูปโภค 2 0.34 0.68 3 0.34 1.02 

รวม 8 1.00 2.66 8 1.00 2.6 

2. ด้านสังคม 
2.1 วิถีชีวิตและ
วฒันธรรม 

-2 0.45 -0.9 -3 0.45 -1.35 

2.2 คุณภาพชีวิต 2 0.33 0.66 2 0.33 0.66 
2.3 การกระจายอาํนาจ 1 0.22 0.22 2 0.22 0.44 

รวม 1 1.00 -0.02 1 1.00 -0.25 

3. ด้านส่ิงแวดล้อม 
3.1 ทรัพยากรนํ้า -2 0.12 -0.24 1 0.12 0.12 
3.2 สภาพอากาศและ
คุณภาพอากาศ 

-2 0.13 -0.26 -3 0.13 -0.39 

3.3 ธรณีวิทยา -1 0.18 -0.18 -2 0.18 -0.36 
3.4 ทรัพยากรดิน -1 0.14 -0.14 -1 0.14 -0.14 
3.5 ระบบนิเวศ -1 0.12 -0.12 -2 0.12 -0.24 
3.6 ขยะ/ส่ิงปฏิกลู 2 0.13 0.26 2 0.13 0.26 
3.7  สุนทรียะ -1 0.18 -0.18 -2 0.18 -0.36 

รวม -6 1.00 -0.86 -7 1.00 -1.11 

ผลกระทบต่อเศรษฐกจิ 2.66 0.37 0.98 2.6 0.37 0.96 
ผลกระทบต่อสังคม -0.02 0.21 0.00 -0.25 0.21 -0.05 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม -0.86 0.42 -0.36 -1.11 0.42 -0.47 

รวม 1.78 1.00 0.62 1.24 1.00 0.44 

รวมผลการประเมนิระดบัผลกระทบจากทางเลอืกที ่3 1.06 

 
   1) ผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงรายได้ 

ขอ้มูลโดยสาํนกังานพฒันาชุมชน จงัหวดัเชียงราย แสดงขอ้มูลในปี พ.ศ. 2555 คือ 
จาํนวนประชากรในอาํเภอเชียงแสนประมาณ 9,560 ครัวเรือน 31,106 คน (คน) ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม โดยในพื้นท่ีมีขอ้มูลด้านอุตสาหกรรม ได้แก่ สถานีบ่มใบ
ยาสูบ 7 โรง โรงสีขา้วขนาดกลางและขนาดเล็กจาํนวน 65 โรง และโรงอุตสาหกรรมนํ้ าด่ืม 5 โรง 
ส่วนขอ้มูลดา้นการพาณิชยกรรมในอาํเภอเชียงแสน มีธนาคารทั้งหมด 4 แห่ง สถานีบริการนํ้ ามนั
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เช้ือเพลิงขนาดใหญ่ 9 แห่ง มีการทาํธุรกิจคา้ขายระหว่างประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย-สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชานลาว-เมียนมาร์-จีน และเน่ืองจากอาํเภอเชียงแสน มีพื้นท่ีติดกบัแม่นํ้ าโขง
แหล่งพฒันาด้านเศรษฐกิจส่วนใหญ่จึงเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ชายแดน โดยในปี พ.ศ. 
2551 – 2552 มีขอ้มูลของสินคา้ 10 ประเภทท่ีมีการนาํเขา้ - ส่งออก  ผา่นด่านศุลกากรเชียงแสน 
ได้แก่ ผกัสด, ทบัทิมสด, ไฮท์-คาร์บอนเฟอร์โรแมงกานีส,  หางนมท่ีใช้เป็นอาหารสัตว์, เมล็ด
ทานตะวนั, แอปเป้ิลสด, เมล็ดแตงโม, สาล่ีสด และกระเทียม โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อหวัประชากรอยูท่ี่ 
60,613 บาทต่อคน (สํานักงานพฒันาชุมชนจงัหวดัเชียงราย, 2555) และในปี พ.ศ. 2556 จงัหวดั
เชียงราย มีผลิตภณัฑ์มวลรวม (GPP) 81,263 ลา้นบาท โดยรายไดห้ลกัคือ สาขาการเกษตร 19 ,009 
ลา้นบาท (ร้อยละ 28.69) รองลงมาไดแ้ก่ สาขาการคา้ปลีกคา้ส่ง จาํนวน 10,619 ลา้นบาท (ร้อยละ 
16.03) และสาขาอุตสาหกรรม 8 ,535 ล้านบาท (ร้อยละ 12.88) ตามลาํดับ (สํานักงานจงัหวดั
เชียงราย, 2555) 
   ผลกระทบระยะส้ัน (1-5 ปี) ผลกระทบในระยะสั้ นนั้นคาดว่าเป็นการพฒันาใน
ระยะการเตรียมความพร้อม การปรับตวัเพื่อสร้างศกัยภาพทางเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานในกิจกรรมต่างๆ 
และการเร่ิมก่อสร้างโครงการต่างๆ ซ่ึงน่าจะส่งผลทาํให้เกิดการไหลเวียนของแรงงานโดยเฉพาะ
แรงงานก่อสร้างเขา้มาในพื้นท่ี เกิดการจา้งงานข้ึนในระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีตอ้งใช้แรงงานใน
การก่อสร้างทั้งแรงงานในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ี เช่น กิจกรรมการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อท่ีอยู่
อาศยั (โครงการร่วมกับ อาํเภอแม่สาย และ อาํเภอเชียงของ) ทาํให้เกิดการกระจายรายได้แก่
ผูป้ระกอบการรับเหมาก่อสร้าง ส่วนภาคเกษตรกรรมคาดว่ามีแนวโน้มการกระจายรายไดเ้พิ่มข้ึน 
และอาํเภอเชียงแสนส่วนใหญ่ใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมจึงมีผลผลิตทางการเกษตรจาํนวน
มากและอาจช่วยสร้างรายไดใ้ห้เกษตรได ้ซ่ึงเป็นผลมาจากกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ เช่น การจดัหา
วตัถุดิบทางการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน และสร้างโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรตามแนว
ชายแดน การพฒันาแนวคิดและวธีิปฏิบติัเกษตรเชิงพาณิชย ์เป็นตน้ ซ่ึงจากการลงพื้นท่ีศึกษาขอ้มูล
พบว่า พื้นท่ีอาํเภอเชียงแสนจะไม่มีเขตอุตสาหกรรมเกิดข้ึนเน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีความสําคญัทาง
ประวติัศาสตร์ แหล่งโบราณสถานและวดัเก่าแก่ตั้งอยู่มากจึงไม่สามารถสร้างเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมได ้แต่หากมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดข้ึนในพื้นท่ีใกลเ้คียง เช่น อาํเภอเชียงของ ก็จะมี
ผลกระทบมาถึงอาํเภอเชียงแสนไดเ้ช่นกนั นอกจากน้ีภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวคาดว่ามีการ
กระจายรายไดเ้พิ่มข้ึนเช่นกนั ซ่ึงเป็นผลมาจากการส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียวโดยการปรับปรุงภูมิ
ทศัน์และเสริมสร้างภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวหรือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการท่องเท่ียว 
รวมทั้งการส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเท่ียวทาํให้เกิดการดึงดูด
นกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาในพื้นแหล่งท่ีมากข้ึน มีการใช้จ่าย ซ้ือสินคา้และบริการมากข้ึน เช่นท่ี
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เทศบาลตาํบลบา้นแซวท่ีกาํลงัมุ่งเน้นส่งเสริมกิจกรรมท่องเท่ียวโดยชุมชนและปรับปรุงภูมิทศัน์
บริเวณหน้าบ้านภายใต้โครงการ หน้าบ้านน่ามอง  เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้พื้นท่ีแต่ใน
ขณะเดียวกนัอาจมีตน้ทุนการผลิตสูงและราคานํ้ ามนัปรับตวัสูงอย่างต่อเน่ืองจนกระทบต่อรายได้
ของผูป้ระกอบการในบางช่วงเวลา และอาจจะส่งผลทาํให้เกิดความไม่สมดุลในการกระจายรายได้
กบัแรงงาน ทั้งท่ีอยูใ่นพื้นท่ีและมาจากต่างพื้นท่ี รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อรายไดข้องผูผ้ลิตราย
ยอ่ยหรือผูผ้ลิตขนาดเล็กท่ีประกอบธุรกิจเดิมอยูใ่นพื้นท่ีท่ีจะมีการลดลงของรายไดจ้ากการประกอบ
ธุรกิจ เน่ืองจากมีการแข่งขนัดา้นตลาดแรงงานสูงข้ึน สามารถสรุปไดว้า่การพฒันาตามทางเลือกท่ี 3 
จะส่งผลกระทบระยะสั้ นทั้งในดา้นการกระจายของรายไดแ้ละการเพิ่มข้ึนของแหล่งหารายไดเ้ป็น
อยา่งดี 
   ผลการประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะสั้นท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลง
รายได ้คือ ผลกระทบดา้นบวกระดบัมาก (+3) 
   ผลกระทบระยะยาว (ต้ังแต่ 6 ปี ขึ้นไป) ผลกระทบในระยะยาวจากทางเลือกท่ี 3 
อาจส่งผลกระทบดา้นลบต่อรายไดข้องผูผ้ลิตรายย่อยหรือผูป้ระกอบธุรกิจขนาดเล็กท่ีอยู่ในพื้นท่ี 
ซ่ึงอาจะตอ้งเส่ียงภาวะตน้ทุนการผลิตสูงเน่ืองจากมีการแข่งขนัสูงข้ึนในพื้นท่ี แต่ถึงอย่างไรใน
ภาพรวมของการพฒันาคาดวา่จะทาํใหร้ะบบโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจของอาํเชียงแสนค่อนขา้งมี
ความเขม้แข็ง มีศกัยภาพและมีความพร้อมสูงในการสร้างรายได ้ไม่วา่จะเป็นระบบสาธารณูปโภค 
ทรัพยากรแรงงาน ผูป้ระกอบการ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและนอกประเทศ ทาํให้
เกิดการกระจายรายได้อย่างทัว่ถึง  มีการสร้างทรัพยากรแรงงานท่ีมีความรู้ความสามารถในการ
พฒันาเศรษฐกิจของพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี ทาํให้เกิดการพฒันาศกัยภาพแรงงานให้สูงข้ึนส่งผลให้
ภาพรวมรายไดท้ั้งต่อหวัประชากรและรายไดข้องอาํเภอเชียงแสนสูงข้ึน โดยเฉพาะภาคขายส่งขาย
ปลีกภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ ท่ีได้รับการสนับสนุนจากกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์หลาย
กิจกรรมทาํใหแ้หล่งรายไดมี้แนวโนม้เพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ีการพฒันาจากทางเลือกท่ี 3 ยงัทาํให้
เขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวดัเชียงรายเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและมีความสําคญัแห่งหน่ึงของ
ประเทศในอนาคต  
   ผลการประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะยาวท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลง
รายได ้คือ ผลกระทบดา้นบวกระดบัมาก (+3) 
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ภาพที่ 4.20 การปรับปรุงภูมิทศัน์ริมถนนทางเช่ือมต่ออาํเภอเชียงแสนและอาํเภอเชียงของท่ีบริเวณ
เขตรับผดิชอบของเทศบาลตาํบลบา้นแซว 

 
   2) ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอาชีพ 
 

ประชากรในพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสนมีการประกอบอาชีพต่างๆ มากมาย ประกอบ
อาชีพ  เช่น ทาํนา  ทาํสวนผกั  ไร่ขา้วโพด  ไร่ยาสูบ  คา้ขาย   รับจา้ง โดยขอ้มูลจากฝ่ายทะเบียน
อาํเภอเชียงแสนแสดงขอ้มูลอาชีพดา้นการเกษตรกรรมและมีพื้นท่ีเพราะปลูกประมาณ 137,737 ไร่ 
โดยแบ่งเป็นพื้นท่ีทาํนาประมาณ 66,390 ไร่ พื้นท่ีปลูกพืชไร่ประมาณ 49,620 ไร่ มีการปลูกไม้
ผลต่างๆ เช่น ส้มเขียวหวาน  ล้ินจ่ี  ลาํไย  เล้ียงสัตว ์และการประมง นอกจากน้ียงัมีกลุ่มอาชีพ
พื้นเมืองต่างๆ ท่ีประชาชนยงัคงอนุรักษไ์ว ้เช่น กลุ่มทอผา้วดัพระธาตุผาเงา กลุ่มหตัถกรรมทอตุง
บา้นศรีดอนมูล กลุ่มทอผา้ไหมบา้นสันธาตุ กลุ่มทอผา้บา้นวงัลาว ซ่ึงจาํหน่ายสินคา้จาํพวกผา้ทอ
ลายเชียงแสน ตุง ผา้ซ่ิน ผา้ตดัเส้ือ ผา้คลุมไหล่ กระเป๋า ดอกไมป้ระดิษฐ์จากรังไหม และชาใบ
หม่อน และสินคา้ OTOP ต่างๆ เป็นตน้ ตวัอยา่งกลุ่มอาชีพท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของประชาชนอาํเภอ
เชียงแสน เช่น กลุ่มทอผา้พื้นเมืองเชียงแสนซ่ึงมีการพฒันามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จดัหางบประมาณ
ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ พฒันาองคก์รพิพิธภณัฑ์ผา้ทอเชียงแสน ทาํให้กลุ่มอาชีพมีความเขม้แข็งสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกใหม่ และยงัสามารถถ่ายทอดไปยงัชุมชนในเขตอาํเภอเชียงแสนและ
ใกลเ้คียง เช่น ก่ิงอาํเภอดอยหลวง ต่อมามีหน่วยงานต่าง ๆ ไดเ้ขา้มาให้การสนบัสนุนเพิ่มมากข้ึน 
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เช่น เกษตรอาํเภอ พฒันาชุมชน อุตสาหกรรมจงัหวดั เป็นตน้ จนส่งผลให้ปัจจุบนัพิพิธภณัฑ์ผา้ทอ
ลา้นนาไดท้าํหนา้ท่ีการอนุรักษแ์ละการส่งเสริมอาชีพเป็นอยา่งดี 
   ผลกระทบระยะส้ัน (1-5 ปี) ทางเลือกท่ี 3 จะก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกจาก
การเตรียมความพร้อมและปรับตวัเพื่อสร้างศกัยภาพทางเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานในกิจกรรมต่างๆ ซ่ึง
จะส่งผลทาํให้เกิดการจา้งงาน โดยเฉพาะอาชีพแรงงานก่อสร้างเขา้มาในพื้นท่ี การพฒันาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานตอ้งใชแ้รงงานในการก่อสร้าง และในระยะน้ีจะเกิดการรวบรวมขอ้มูลต่างๆ เพื่อ
ศึกษาความเป็นไปไดห้รือประเมินสภาพ/บริบทของพื้นท่ีดว้ย ซ่ึงอาจทาํให้อาชีพบางสาขากาํลงัอยู่
ในขั้นพฒันา แต่สาขาอาชีพบางส่วน เช่น อาชีพเกษตรกรและอาชีพบริการ ซ่ึงมีการพฒันาท่ีเด่นชดั
กว่าสาขาอ่ืนอยู่แลว้ เน่ืองจากมีความพร้อมและมีศกัยภาพมาเป็นพื้นฐานเดิมของอาํเภอเชียงแสน 
ทาํให้มีการจา้งงานในสาขาดงักล่าวเพิ่มมากข้ึน  ส่วนการเกิดข้ึนของอาชีพใหม่ ซ่ึงเป็นผลมาจาก
กิจกรรมการจดัตั้งศูนยบ์่มเพาะวิสาหกิจ การพฒันาแนวคิดและวิธีปฏิบติัทางการเกษตรเชิงพาณิชย ์
และการสร้างผูป้ระกอบการ SMEs ใหม่ในพื้นท่ี เป็นตน้ ถือเป็นการเพิ่มโอกาสในการจา้งงานทั้ง
คนไทยในพื้นท่ี คนไทยนอกพื้นท่ี ตลอดจนแรงงานต่างดา้ว ทาํให้เกิดอตัราการจา้งงานท่ีเพิ่มข้ึน 
ส่งผลให้จาํนวนผูว้า่งงานใน อาํเภอเชียงแสนลดลง ส่งเสริมใหเ้กิดการรวมตวัของกลุ่มสาขาอาชีพ
ต่างๆ ซ่ึงจะนาํไปสู่การพฒันาความเขม้แข็งในกลุ่มอาชีพท่ีมีความสําคญัให้สามารถเติบโตอย่าง
เขม้แข็งและมีอาํนาจในการต่อรองทางธุรกิจได้ดีกว่าเดิม ทั้งจากการจดัเวทีธุรกิจ การเช่ือมโยง
แลกเปล่ียนขอ้มูลธุรกิจการคา้  การการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจในโซ่อุปทานระหวา่งประเทศ และ
การเปิดตลาดผูป้ระกอบการโลจิสติกส์ระหวา่งไทยและประเทศเพื่อนบา้น ซ่ึงถือเป็นการส่งเสริม
อาชีพท่ีมีความสําคญัใน อาํเชียงแสน และจงัหวดัเชียงรายเช่น อาชีพเกษตรกรซ่ึงเป็นอาชีพหลกัท่ี
สําคญัของประชาชน จะมีการอบรมผูป้ระกอบการเพื่อวิเคราะห์โครงการและจดัทาํแผนการลงทุน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เป็นการเพิ่มศกัยภาพของผูป้ระกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก 
ดงันั้นธุรกิจท่ีมีความเหมาะสมต่อการพฒันา เช่น ธุรกิจท่ีใชแ้รงงานจาํนวนมาก (Labor Intensive) 
ธุรกิจท่ีตอ้งพึ่งพาวตัถุดิบจากประเทศเพื่อนบา้น ธุรกิจการคา้ชายแดนท่ีตอ้งมีการตั้งคลงัสินคา้และ
ศูนยก์ระจายสินคา้ส่งไปจาํหน่ายยงัประเทศเพื่อนบา้น รวมถึงธุรกิจบริการท่ีหลากหลายเพื่อรองรับ
การขยายตวัชุมชนในบริเวณเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงดา้นอาชีพของ
ประชาชนค่อนขา้งมาก นอกจากน้ีอาชีพท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวซ่ึงเป็นจุดเด่นของอาํเภอเชียงแสน
จะไดรั้บสิทธิประโยชน์ในการพฒันาระบบการท่องเท่ียวทั้งการปรับปรุงภูมิทศัน์และเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์การท่องเท่ียว การยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการท่องเท่ียว และมาตรการจูงใจเพื่อ
ดาํเนินกิจกรรมสนับสนุนการท่องเท่ียว เป็นตน้ ทาํให้พฒันาอาชีพท่ีต่อเน่ืองจากธุรกิจท่องเท่ียว
เติบโตและมีศกัยภาพสูงข้ึนไปดว้ย ถึงแมก้ารพฒันากิจกรรมต่างๆ จะอยู่ในบริเวณพื้นท่ีกิจกรรม
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หลกั (Core Business) ท่ีตั้งอยูใ่นเขตเทศบาลตาํบลบา้นแซว แต่การพฒันาดงักล่าวจะส่งผลกระทบ
ในลกัษณะของการกระจายเป็นลูกโซ่ในวงกวา้ง ซ่ึงจากการพฒันาเส้นทางการขนส่งด่านชายแดน 
หรือระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีจาํเป็นยิ่งผลกัดนัให้พื้นท่ีอาํเภอเชียงแสนติดอนัดบัอยู่ในพื้นท่ีมี
ความพร้อมและความเจริญนกัลงทุนและธุรกิจต่างๆ ย่อมเกิดข้ึนตามมา โดยในช่วงเร่ิมตน้จะเป็น
การเปล่ียนแปลงอาชีพและเพิ่มการจา้งงานอยา่งชดัเจน แต่อาจมีประเด็นท่ีควรไดรั้บการห่วงกงัวล 
นัน่คือ ผลกระทบดา้นลบต่อคนในทอ้งถ่ินท่ีมีฝีมือแรงงานตํ่าหรือไร้ฝีมือ เน่ืองจากถูกคนต่างถ่ินท่ีมี
ฝีมือเขา้มาแทนท่ีหรือแย่งงาน อีกทั้ง อาชีพท่ีเป็นทกัษะหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจะขาดการรับช่วง
และสืบทอด จนอาจจะสูญหายไป เพราะผูท่ี้รับช่วงต่อหรือผูท่ี้จะสืบทอดหันไปพฒันาทกัษะและ
ความชํานาญหรือเปล่ียนแปลงการประกอบอาชีพไปเพื่อตอบสนองต่อการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจในพื้นท่ีแทน ซ่ึงหากมีการสนบัสนุนเร่ืองการรวมกลุ่มสาขาอาชีพดั้งเดิมน่าจะมีแนวโนม้
การพฒันาท่ีดี เกิดความเขม้แข็งมากข้ึนกวา่ในอดีตเพราะเกิดความต่ืนตวัในการปรับตวัให้เขา้กบั
สถานการณ์ในอนาคต จึงสรุปไดว้่ากิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ในทางเลือกท่ี 3 ของแผนพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ อาํเภอเชียงแสน ส่งผลกระทบระยะสั้นทั้งในดา้นการเกิดข้ึนของอาชีพใหม่ การจา้ง
งาน และการรวมกลุ่มอาชีพ 
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะสั้ นท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลง
อาชีพ คือ ผลกระทบดา้นบวกระดบัมาก (+3) 
   ผลกระทบระยะยาว (ต้ังแต่ 6 ปี ขึ้นไป) การพฒันาเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน 
เครือข่ายทางเศรษฐกิจ หรือการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศจะทาํให้ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานเศรษฐกิจของอาํเภอเชียงแสนค่อนขา้งมีศกัยภาพและมีความพร้อมสูงในการสร้างรายไดสู่้
จงัหวดั ไม่ว่าจะเป็นระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคม ทรัพยากรแรงงาน ผูป้ระกอบการ และ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและนอกประเทศ ทาํให้เกิดการสร้างอาชีพและจา้งงานอยา่ง
ทัว่ถึงและต่อเน่ือง หลงัจุดเร่ิมตน้ของการพฒันาเป็นช่วงของการดาํเนินการด้านต่างๆ ตามแผน
ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษให้เติบโตอย่างสมดุลทัว่ถึง จึงทาํให้ในระยะยาวมีการส่งเสริม
ศกัยภาพผูป้ระกอบการและทรัพยากรแรงงานให้มีความรู้ความสามารถในการพฒันาเศรษฐกิจของ
พื้นท่ีไดเ้ป็นอย่างดี  สําหรับอาชีพใหม่ท่ีไดมี้การดาํเนินการมาในระยะแรก น่าจะมีความเขม้แข็ง
พอสมควรในการยืนหยดัในตลาดคา้ขายดว้ยตนเอง ซ่ึงรวมไปถึงอาชีพดั้งเดิม เช่น อาชีพในภาค
เกษตรกรรมน่าจะสร้างรายใหอ้าํเภอเพิ่มมากข้ึนกวา่เดิม ทาํให้ภาพรวมเศรษฐกิจเติบโตข้ึน สําหรับ
การรวมกลุ่มอาชีพ อาชีพดั้งเดิมจะมีความมัน่คงและเขม้แข็งกวา่ระยะแรก มีเครือข่ายท่ีกวา้งขวาง
ข้ึนกวา่เดิม ซ่ึงไดรั้บการส่งเสริมอยา่งมีเสถียรภาพ ส่วนอาชีพใหม่จะมีความเขม้แข็งกวา่ระยะแรก
เช่นกนั สามารถดาํเนินธุรกิจของตนได้ดี เน่ืองจากผ่านการทาํกิจกรรมมาค่อนขา้งมาก สามารถ
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เติบโตทดัเทียมหรือใกล้เคียงกบัอาชีพดั้งเดิม ช่องทางการหารายไดน่้าจะมีมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
เน่ืองจากเกิดการพฒันาอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม ช่องทางการหารายไดย้งัข้ึนอยู่กบัสถานการณ์
เศรษฐกิจในอนาคต  โดยตั้งแต่กระแสเร่ืองการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษของพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงรายมีความชดัเจนมากข้ึนในช่วงหลงัปี พ.ศ. 2555 ข้ึนมาทาํให้ประชาชนและนกัลงทุน
ต่ืนตวัต่อการเพิ่มโอกาสและเพิ่มช่องทางการหารายได้ ด้วยการเปล่ียนแปลงอาชีพของตนให้
เหมาะสมกบัการพฒันา ดงัเช่น การเกิดธุรกิจการท่องเท่ียว โรงแรม ท่ีพกั ต่างๆ ท่ีเร่ิมมีมากข้ึน 
อาคารพาณิชย ์ส่ิงปลูกสร้างต่างๆ เกิดข้ึนจนพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสนบริเวณเทศบาลตาํบลเวียง และ
เทศบาลตาํบลเวียงเชียงแสนเปล่ียนแปลงไปมาก พื้นท่ีดังกล่าวประชาชนเร่ิมหันมาทาํธุรกิจ
ท่องเท่ียว คา้ขาย มากข้ึน เน่ืองจากมีแหล่งท่องเท่ียวสําคญัทางประวติัศาสตร์และมีท่าเรือขนถ่าย
สินคา้และจุดผา่นแดนไปยงัประเทศเพื่อนบา้นและยงัอยูใ่กลก้บัพื้นท่ีกิจกรรมหลกั (Core Business) 
สามารถเช่ือมต่อกนัไดอ้ยา่งสะดวกซ่ึงมีการคาดการณ์ถึงอนาคตวา่จะมีนกัท่องเท่ียวและนกัลงทุน
เขา้มามากข้ึน นอกจากน้ี การพฒันาจากทางเลือกท่ี 3 ยงัทาํใหเ้ขตเศรษฐกิจชายแดนอาํเภอเชียงแสน
เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและมีความสําคญัแห่งหน่ึงของประเทศ โดยในอนาคตหลงัการพฒันา
มากกว่า 6 ปี ข้ึนไป คาดวา่การเปล่ียนแปลงอาชีพในภาพรวมของทั้งอาํเภอเชียงแสนน่าจะเร่ิมคง
แหล่งท่ีมากข้ึน หรืออาจยงัมีการเปล่ียนแปลงเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์และสภาพแวดลอ้ม
ในตอนนั้นได ้
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะยาวท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลง
อาชีพ คือ ผลกระทบดา้นบวกระดบัปานกลาง (+2) 
 
   3) ผลกระทบต่อการพฒันาระบบสาธารณูปโภค 
   สาธารณูปโภคของอาํเภอเชียงแสนดา้นการคมนาคมและการเดินทางจากอาํเภอ
เชียงแสนเพื่อไปยงัตวัจงัหวดัสามารถใช้บริการรถโดยสารไดต้ลอดทั้งวนัไป ส่วนการเดินทางไป
พื้นท่ีอาํเภออ่ืนๆ ท่ีอยูใ่กลเ้คียงเป็นไปดว้ยความสะดวก และมีถนนหลายสายสามารถเช่ือมโยงพื้นท่ี
อาํเภอจงัหวดัต่างๆ ไดส้ะดวกตลอดทั้งปี ถนนภายในหมู่บา้นเป็นถนนลาดยาง และคอนกรีตทัว่ทุก
ซอยของหมู่บา้น นอกจากพื้นท่ีบนเขาหรือกลุ่มชาวเขาบางกลุ่มท่ีการเดินทางยงัไม่สะดวกมากนกั 
เน่ืองจากตอ้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตดั้งเดินของกลุ่มคนเหล่านั้นไว ้มีระบบ
ไฟฟ้า นํ้าประปา และส่ิงอาํนวยความสะดวกพื้นฐานค่อนขา้งทัว่ถึง 
   ผลกระทบระยะส้ัน (1-5 ปี) การพฒันาตามทางเลือกท่ี 3 ในอาํเภอเชียงแสนนั้น
ช่วง 1 – 5 ปีแรกคาดวา่ยงัคาบเก่ียวอยูใ่นระยะการเตรียมความพร้อมและปรับตวัเพื่อสร้างศกัยภาพ
ทางเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานในกิจกรรมต่างๆ จึงมีการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในหลาย
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กิจกรรม ไดแ้ก่ การปรับปรุงและขยายถนน การก่อสร้างระบบประปา  ระบบการส่ือสารคมนาคม 
และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยั ระบบป้องกนัภยั ระบบควบคุมขจดัมลภาวะและการรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม ระบบรักษาความปลอดภยั การก่อสร้างระบบแหล่งพลงังาน/เช้ือเพลิง และการสร้างท่ี
พกัอาศยั เป็นตน้ ซ่ึงอาจเกิดความไม่สะดวกต่อการเดินทางของประชาชน เน่ืองจากการมีรถขนส่ง
วสัดุก่อสร้างเขา้มามากในพื้นท่ี มีการปิดช่องทางจราจร ทาํให้การจราจรติดขดั หากมีการจดัการท่ี
ไม่มีประสิทธิภาพ ดา้นระบบไฟฟ้าอาจส่งผลต่อการขาดแคลนพลงังานไฟฟ้า เน่ืองจากในระยะ
ก่อสร้างจะมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพื่อดาํเนินการในปริมาณท่ีสูง และอาจส่งผลกระทบต่อเน่ืองต่อ
การใชไ้ฟฟ้าทั้งในระดบัภูมิภาคและระดบัจงัหวดั ดา้นระบบประปาอาจส่งผลให้เกิดการขาดแคลน
นํ้ าใช้บา้งในกิจกรรมระยะแรกน้ี  ดา้นแหล่งพลงังาน/เช้ือเพลิงอาจส่งผลกระทบต่อการขาดแคลน
พลงังาน เน่ืองจากมีการเพิ่มข้ึนของระบบการผลิตในภาคส่วนต่างๆ แต่ดว้ยพื้นท่ีกิจกรรมหลกั 
(Core Business) ตั้งอยูบ่ริเวณเทศบาลตาํบลบา้นแซว ซ่ึงในปัจจุบนัยงัไม่ใช่แหล่งธุรกิจหรือยา่นท่ีมี
ประชาชนพลุกพล่าน ดงันั้นในระยะก่อสร้างจึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบดา้นลบมากนกั แต่เม่ือ
ก่อสร้างเสร็จแลว้ประชาชนทั้งพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสนและพื้นท่ีใกลเ้คียงจะมีโอกาสไดใ้ชป้ระโยชน์
จากสาธารณูปโภคและสาธารณูปการทั้งหลายท่ีเกิดข้ึน และจากการลงสาํรวจสภาพพื้นท่ีจริง พบวา่ 
ในพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสนยงัค่อนขา้งมีสถานีบริการนํ้ ามนันอ้ยมาก หากมีการพฒันาโครงสร้างดา้น
ต่างๆ มีแรงงานเคล่ือนยา้ยเขา้ออกอาจเกิดปัญหาความไม่เพียงพอได ้โดยเฉพาะการก่อสร้างถนน
เส้นทางเช่ือมต่างๆ ท่ีมีระยะทางหลายกิโลเมตร ทาํให้ปริมาณยานพาหนะในอนาคตตอ้งเพิ่มมาก
ข้ึน จึงตอ้งระมดัระวงัในเร่ืองแหล่งพลงังานในการคมนาคมขนส่งค่อนขา้งมาก  แต่การพฒันา
ดงักล่าวก็ทาํใหชุ้มชนในพื้นท่ีไดรั้บความสะดวกสบายมากข้ึน ระบบส่ือสารโทรคมนาคมจะมีการ
พฒันาข้ึนกวา่เดิม ทาํใหส้ามารถดาํเนินธุรกิจไดดี้และมีประสิทธิภาพ และมีการพฒันาศกัยภาพการ
รองรับการพกัอาศยัและสามารถรองรับกบัการขยายตวัของจาํนวนประชากรท่ีเป็นแรงงานทั้งใน
และนอกพื้นท่ีไดอ้ยา่งเพียงพอ 
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะสั้ นท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค คือ ผลกระทบดา้นบวกระดบัปานกลาง (+2) 
   ผลกระทบระยะยาว (ต้ังแต่ 6 ปี ขึ้นไป) ผลกระทบในระยะยาวคาดว่าจะทาํให้
ระบบโครงสร้างพื้นฐานของอาํเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายค่อนขา้งมีศกัยภาพและมีความพร้อมใน
การรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากมีระบบสาธารณูปโภคท่ีครบครันและสะดวกสบายกวา่
ในระยะแรก นอกจากน้ี ระบบคมนาคมขนส่งท่ีสะดวกรวดเร็ว ระบบไฟฟ้า/ประปา/ส่ือสาร
โทรคมนาคม/แหล่งพลงังานเช้ือเพลิง ไดมี้การพฒันาและยกระดบัการให้บริการท่ีสูงข้ึนกว่าเดิม 
และท่ีพกัอาศยัท่ีเพิ่มข้ึน สามารถรองรับแรงงานท่ีเขา้มาทาํงานไดเ้ป็นอย่างดี เกิดการสร้างอาชีพ
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ต่างๆ และมีการจา้งงานอยา่งทัว่ถึง ซ่ึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ดงักล่าว ก็ทาํให้เกิดการจา้งงาน
ในอาชีพต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบสาธารณูปโภคนั้นๆ เช่นเดียวกนั ตลอดจนส่งเสริมอาชีพหรือ
ส่งเสริมผูป้ระกอบการในการทาํธุรกิจไดดี้ยิ่งข้ึน คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งและ
สารสนเทศระบบโลจิสติกส์และผูใ้ห้บริการจะมีความพร้อมมากข้ึน ด่านชายแสนและกิจกรรมท่ี
สนบัสนุนการคา้และการขนส่งระดบัทอ้งถ่ินจะมีมาตรฐาน เพิ่มศกัยภาพในการดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศใหเ้ขา้มาในพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสนมากข้ึนในอนาคต นอกจากน้ีประชาชนจะไดรั้บสิทธิ
ประโยชน์ในดา้นการปรับปรุงการพฒันาสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลเพื่อรองรับการเติบโตของ
เมือง ซ่ึงเพิ่มความสะดวกสบายในการบริการให้ประชาชนได้มาก ดังนั้น ในระยะยาวคาดว่า
สาธารณูปโภคน้ีจะไดรั้บการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี เพื่อสร้างความเช่ือมัน่และภาพลกัษณ์ท่ีดี
ของพื้นท่ีทาํให้เขตเศรษฐกิจชายแดน อาํเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายเติบโตและมีศกัยภาพสูงดา้น
เศรษฐกิจแห่งหน่ึงของประเทศ 
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะยาวท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค คือ ผลกระทบดา้นบวกระดบัมาก (+3) 
 

 
 
ภาพที่ 4.21 เส้นทางเช่ือมต่ออาํเภอเชียงแสนและอาํเภอเชียงของท่ีถูกก่อสร้างข้ึนเพื่อรองรับการ

พฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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 4.3.3.2 ผลกระทบต่อความยัง่ยนืทางด้านสังคม 
 การพฒันาพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสนด้วยยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจทั้งหมด 5 
ยทุธศาสตร์ตามทางเลือกท่ี 3 จะประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเนน้ส่งเสริมให้เกิดการ
พฒันาทางเศรษฐกิจ การเติบโตของเมืองและความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบา้น เม่ือศึกษา
ขอ้มูลกิจกรรมต่างๆ ขา้งตน้ประกอบการศึกษาขอ้มูลในพื้นท่ีและการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
สามารถประเมินไดว้า่การพฒันาจะก่อให้เกิดผลกระทบระยะสั้นและผลกระทบระยะยาวต่อสังคม 
ดงัต่อไปน้ี 
 
   1) การเปลีย่นแปลงวถิีชีวติ/วฒันธรรม 
   อาํเภอเชียงแสนเป็นเมืองเก่าแก่มากแห่งหน่ึงในภาคเหนือตอนบน มีกลุ่มคนหลาย
เช้ือสายและหลายเผ่าพนัธ์ุ จากการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในขุมชน พบว่า ประชาชนในอาํเภอเชียง
แสนมีวฒันธรรมการใชชี้วติดว้ยความสงบเงียบ เรียบง่ายในบรรยากาศแบบชาวบา้น มีสังคมพี่นอ้ง
เครือญาติช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงชุมชนท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีรอบนอก ไดแ้ก่ เทศบาลตาํบลบา้นแซว 
องค์การบริหารส่วนตาํบลป่าสัก และองค์การบริหารส่วนตาํบลศรีดอนมูล ซ่ึงตั้ งอยู่ห่างจาก
ชายแดนแม่นํ้ าโขง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและใช้ชีวิตดว้ยความสงบเรียบง่าย ส่วน
เขตพื้นท่ีรอบใน ไดแ้ก่ เทศบาลตาํบลเวียงเชียงแสน เทศบาลตาํบลเวียง เทศบาลตาํบลโยนก และ
เทศบาลตาํบลแม่เงิน ตั้งอยู่ติดพื้นท่ีชายฝ่ังแม่นํ้ าโขง ซ่ึงมีกิจกรรมการคา้ชายแดน ท่าเรือขนส่ง
สินคา้ แหล่งท่องเท่ียวสําคญัต่างๆ รวมถึงสถานท่ีพกัแรมของนกัท่องเท่ียวจึงค่อนขา้งมีบรรยากาศ
คึกคัก ผู ้คนสัญจรตลอดทั้ งวนั โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีท่าเรือข้ามฝ่ังและจุดผ่านแดนชั่วคราว 
นอกจากน้ียงัมีบรรยากาศของการจาํหน่ายสินคา้ และธุรกิจบริการต่างๆ ท่ีจดัเตรียมไวเ้พื่อบริการ
นกัท่องเท่ียว  
   ผลกระทบระยะส้ัน (1-5 ปี) ทางเลือกท่ี 3 เป็นการพฒันาพื้นท่ีในหลายๆประเด็น 
คือ การพฒันาเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายธุรกิจต่างๆ รวมถึงความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศ ผลกระทบระยะสั้นท่ีจะเกิดข้ึนต่อการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต/วฒันธรรมการ
ดาํรงชีวติและอาจรวมไปถึงเร่ืองของวฒันธรรมการบริโภคและความสามคัคี/ความขดัแยง้ในชุมชน
ดว้ย เน่ืองจากการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทั้งการก่อสร้างถนน การก่อสร้างทาง 4 ช่องจราจร ซ่ึง
จะช่วยอาํนวยความสะดวกในวถีิชีวติประจาํวนัหรือการดาํรงชีวิตประจาํวนัภายหลงัการดาํเนินการ
แลว้เสร็จ เน่ืองจากการเจริญของเมืองอนัเน่ืองมาจากการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานจะส่งผลให้เกิด
การยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมให้ดียิ่งข้ึน ประชาชนมีความสะดวกสบายมากข้ึน 
จากวิถีชีวิตแบบเดิมท่ีเดินทางดว้ยการเดินหรือใช้ยานพาหนะขนาดเล็ก สามารถเปล่ียนแปลงไป
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เป็นการคมนาคมท่ีทนัสมยั เดินทางสะดวก สามารถเช่ือมต่อกบัพื้นท่ีต่างๆไดส้ะดวกมากยิ่งข้ึน การ
พฒันาดา้นการท่องเท่ียวจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการท่องเท่ียวเดิมในอาํเภอเชียงแสน 
การพัฒนาดังกล่าวอาจมีผลไปถึงว ัฒนธรรมและประเพณีดั้ งเดิมจากความเจริญทางด้าน
ศิลปวฒันธรรมและวิทยาการต่างๆ ส่งผลให้เกิดโอกาสในการแลกเปล่ียนวิถีชีวิตแลกเปล่ียน
ทศันคติหรือแนวคิดในเชิงของการพฒันามีโอกาสเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมของชุมชนให้สาธารณชน
รู้จกัถึงความเป็นเอกลักษณ์วฒันธรรมพื้นเมืองต่างๆ มากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลดีในการช่วยเพิ่มช่อง
ทางการจาํหน่ายสินคา้แหล่งท่ีมาจากทรัพยากรและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง
ของอาํเภอจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เกิดข้ึนมากมาย เช่น กลุ่มทอผา้วดัพระธาตุผาเงา กลุ่มหตัถกรรมทอ
ตุงบา้นศรีดอนมูล กลุ่มทอผา้ไหมบา้นสันธาตุ กลุ่มทอผา้บา้นวงัลาว กลุ่มนวตักรรมสินคา้ท่ีระลึก 
สหกรณ์การเกษตรเชียงแสนจาํกดั เป็นตน้ นอกจากน้ีจะช่วยควบคุมการเคล่ือนยา้ยแรงงานต่างดา้ว 
ควบคุมสินค้าเกษตรกรและป้องกนัส่ิงผิดกฎหมายท่ีลักลอบนาํเขา้จากประเทศเพื่อนบา้น หรือ
ป้องกนัชนกลุ่มนอ้ยท่ีเขา้มาประกอบกิจการหรือตั้งถ่ินฐานเพื่ออยูอ่าศยัในพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสน  
  แต่ในขณะเดียวกนัการพฒันาตามทางเลือกท่ี 3 อาจก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่จากท่ีเคยเป็นอยู่แบบเรียบง่ายและมีการพึ่งพาอาศยักันแบบญาติพี่น้องเปล่ียนเป็น
สังคมท่ีมีการแข่งขนัทางธุรกิจมากยิ่งข้ึน ทาํให้เกิดเปล่ียนแปลงวฒันธรรมจากท่ีเคยเป็นและลด
ระดบัความเขม้ขน้ของอารยธรรมแบบดั้งเดิมลงจากความเจริญและจาํนวนประชากรต่างถ่ินท่ีเขา้มา
ผา่นการพฒันาในพื้นท่ี อาจเกิดการแก่งแยง่การใชท้รัพยากรในพื้นท่ีเกิดกระแสชุมชนเมืองไหลเขา้
พื้นท่ีชนบท ความเจริญและการพฒันาให้คนต่างถ่ินเขา้ถึงพื้นท่ีไดโ้ดยสะดวกอาจทาํให้วฒันธรรม
ดั้ งเดิมถูกกลืนหายไปพร้อมกับการพัฒนาและเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต ความเช่ือตามสมัยนิยม 
วฒันธรรมตะวนัตก (วตัถุนิยม) จะเขา้มากาํหนดวิถีชีวิตแทนวฒันธรรมไทย ผูค้นจะกา้วร้าวไม่นบั
ถือกัน การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาก็จะเส่ือมถอยคนต่างถ่ินจะยา้ยเข้ามาอยู่มากข้ึนจนเกิด
วฒันธรรมหลากหลายทาํใหศิ้ลปะความเป็นอยูท่ ั้งส่ิงปลูกสร้าง ท่ีอยูอ่าศยั การแต่งกาย เปล่ียนแปลง
ไปตามการพฒันา 
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะสั้นท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงวิถี
ชีวติ/วฒันธรรม คือ ผลกระทบดา้นลบระดบัปานกลาง (-2) 
   ผลกระทบระยะยาว (ต้ังแต่ 6 ปี ขึ้นไป) การพฒันาตามทางเลือกท่ี 3 จะก่อให้เกิด
ผลกระทบระยะยาวแบบคลา้ยคลึงกบัผลกระทบระยะสั้น คือ การพฒันาพื้นท่ีจะช่วยให้ประชาชนมี
โอกาสในการแสดงคุณค่าทางศิลปวฒันธรรมท่ีสําคญัของชุมชนให้สาธารณชนหรือชุมชนต่างถ่ิน
ไดเ้รียนรู้ไดรู้้จกั เช่น กิจกรรมผา่นตลาดชุมชน ตลาดนํ้ า การแสดงศิลปวฒันธรรมในงานประเพณี
ประจาํปี อีกทั้งยงัช่วยส่งเสริมเกิดการพฒันาเอกลกัษณ์และวฒันธรรมชุมชนหรือเกิดวฒันธรรม
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และศาสนาท่ีหลากหลายมากข้ึน จากการผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมแต่ละยุคสมยั นอกจากน้ีการ
ท่ีพื้นท่ีชายแดนไดรั้บการพฒันาไปในทางท่ีดีข้ึน ยอ่มทาํให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของทรัพยากร
และวถีิชีวติท่ีตนเองมีอยูเ่กิดเป็นความสามคัคี รู้สึกหวงแหนชุมชนของตน มีความร่วมมือร่วมใจกนั
ในการอนุรักษท์รัพยากรหรือวถีิชีวติดงักล่าวใหค้งอยูห่รือใหเ้ป็นท่ีช่ืนชมต่อสังคมภายนอกต่อไป 
  ทั้งน้ีการพฒันาท่ีเกิดข้ึนสามารถเกิดผลกระทบดา้นลบอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้คือ เร่ืองของ
วฒันธรรมความเป็นอยู่แมว้า่พื้นท่ีกิจกรรมหลกั  (Core Business) จะอยูท่ี่เทศบาลตาํบลบา้นแซว 
แต่การพฒันาย่อมกระจายผลในวงกวา้ง ซ่ึงในระยะยาวของการพฒันาสังคมแบบดั้ งเดิมอาจ
เปล่ียนไปตามวฒันธรรมของผูม้าเยือน ประชาชนไดรั้บอิทธิพลทั้งจากประเทศเพื่อนบา้นท่ีเขา้มา
ทาํธุรกิจ และกลุ่มของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เช่น วฒันธรรมแบบดั้งเดิมท่ี
ส่วนใหญ่เป็นลกัษณะวฒันธรรม ประเพณี ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของยุคสมยัเก่าๆในประวติัศาสตร์ การ
แต่งกาย การแสดง การใชภ้าษา ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีเรียบง่าย ยึดมัน่ในวฒันธรรมประเพณี
อนัดีงามตามความเช่ือของบรรพบุรุษและใช้ชีวิตอย่างพอเพียงอาจเขา้สู่การเปล่ียนแปลงไปเป็น
วฒันธรรมสมยัใหม่ โดยเฉพาะวฒันธรรมดั้งเดิมท่ีเคยมีบทบาทสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชน 
ประเพณีท่ีเคยยึดถือปฏิบติักนัมา พิธีกรรมต่างๆ อาหารประจาํทอ้งถ่ิน ทรัพยากรท่ีมีคุณค่า หรือ
ความสัมพนัธ์ฉนัเครือญาติอาจเลือนหายไปจากการท่ีมีการเคล่ือนยา้ยแรงงานภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคครัวเรือนท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐานเพิ่มข้ึน ซ่ึงอาจหมายรวมถึงผูป้ระกอบการธุรกิจแหล่งท่ีมาพร้อม
การพัฒนาและความเจริญ ความสะดวกในการคมนาคม ความเป็นเสรีในทางธุรกิจ และ
นกัท่องเท่ียวท่ีสามารถเดินทางเขา้ออกพื้นท่ีได้สะดวกยิ่งข้ึน ในระยะยาวอาจส่งผลให้ชุมชนท่ีมี
แหล่งท่องเท่ียวกลายเป็นสังคมแบบเปิด มีการติดต่อเช่ือมโยงกบัสังคมภายนอกอยา่งสะดวกสบาย
มากยิง่ข้ึน และส่งผลต่อเน่ืองใหเ้กิดการส่งผา่นและแลกเปล่ียนวฒันธรรมท่ีหลากหลายมากข้ึน หาก
ทางชุมชนไม่มีการกลัน่กรองและความรู้ความเขา้ใจท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการส่งผ่านและแลกเปล่ียน
วฒันธรรมวา่ส่ิงท่ีไดรั้บเขา้มานั้นเหมาะสมหรือไม่กบับริบทชุมชนและตนเอง เหมาะสมเขา้กนัได้
กบัส่ิงท่ีมีมาแต่เดิมเพียงใดอาจรับมาโดยไม่รู้ตวัหรืออาจรับมาโดยไม่เจตนา ซ่ึงนอกจากจะทาํให้วิถี
ชีวิตและวฒันธรรมเปล่ียนแปลงไป อาจนาํไปสู่ความขดัแยง้ทั้งขดัแยง้ภายในชุมชนและขดัแยง้
ระหว่างชุมชนได ้โดยเฉพาะกรณีความขดัแยง้จากบุคคลต่างถ่ินท่ีเขา้ไปอยูอ่าศยัในชุมชนหรือเขา้
ไปทาํกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนเพิ่มมากข้ึน ส่วนในดา้นวฒันธรรมความเป็นอยู่แบบดั้งเดิม ท่ีมีการ
เคารพบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ความเช่ือตามชนเผ่าต่างๆ พิธีกรรม การแสดงทางศิลปวฒันธรรมต่างๆ 
ประเพณีท่ีมีความโดดเด่น อาจถูกเปล่ียนแปลงหรือดดัแปลงเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของ
กลุ่มคนท่ีเขา้มาในพื้นท่ี เกิดพฤติกรรมเลียนแบบกลุ่มคนต่างถ่ิน เกิดค่านิยมในการบริโภคสินคา้
ต่างๆ ทาํลายเอกลกัษณ์ของชุมชนจากท่ีเคยเป็นเสน่ห์ดึงดูดความสนใจจากชุมชนอ่ืน นกัท่องเท่ียว 
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หรือกลุ่มนกัลงทุนเม่ือไม่มีการระมดัระวงัและกลัน่กรอง ไม่มีการฟ้ืนฟูหรือบริหารจดัการท่ีดี จะ
นําไปสู่การเปล่ียนแปลงในระยะยาว นั่นคือสังคมเปล่ียนเป็นสังคมสมัยใหม่ มีวิถีชีวิตไม่
เหมือนเดิม มีค่านิยมท่ีเปล่ียนไป ส่ิงท่ีเคยมีถูกลบหายหรือแทนท่ีดว้ยส่ิงใหม่ๆท่ีไดรั้บเขา้มา โดยไม่
สามารถแกไ้ขหรือยากแก่การฟ้ืนคืนใหก้ลบัมาเป็นแบบเดิมไดน้ัน่เอง 
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะยาวท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงวิถี
ชีวติ/วฒันธรรม คือ ผลกระทบดา้นลบระดบัมาก (-3) 
 

 
 
ภาพที่ 4.22 กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของกลุ่มชาวเขาในเขตเทศบาลตาํบลบา้นแซวท่ี

เปิดโอกาสในนกัท่องเท่ียวเขา้ถึงพื้นท่ีและเรียนรู้วฒันธรรมอยา่งใกลชิ้ด 
 
   2) การเปลีย่นแปลงคุณภาพชีวติของประชาชน 
 
   พื้นท่ีอาํเภอเชียงแสนเป็นเมืองชายแดนท่ีมีความสําคญัทางเศรษฐกิจของประเทศ
มาเป็นเวลานาน ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้ระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะเขา้ถึงพื้นท่ีทั้งระบบ
บริการสุขภาพ การศึกษา ระบบประปา ระบบไฟฟ้า และการคมนาคมขนส่งต่างๆ อย่างถัว่ถึง 
ประชาชนในแต่ละเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความเป็นอยูท่ี่ดี โดยมีการกาํหนดยุทธศาสตร์ 
ดา้นการพฒันาสังคม และทรัพยากรมนุษยใ์ห้จงัหวดัเชียงรายเป็นศูนยก์ลางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐานสากล มีการส่งเสริมและจดัตั้ งสถานศึกษาตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ระดับอุดมศึกษา 
เพื่อให้เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างครบถ้วน รวมทั้งสามารถให้บริการแก่จงัหวดัใกล้เคียงและ



 
210 

 

ประเทศเพื่อนบ้าน ในปี พ.ศ. 2553 จงัหวดัเชียงรายมีสถิติเก่ียวกบัการศึกษา เช่น การศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้แก่ สถานศึกษาตั้งแต่ระดบั เด็กเล็ก อนุบาลประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนต้น และ
มธัยมศึกษาตอนปลาย โดยมีโรงเรียนทั้งส้ิน 699 โรงเรียน ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา 
สถานศึกษาสังกดักรมอาชีวศึกษา มีจาํนวน 7 แห่งมีอาจารย ์รวม 567 คน นกัศึกษา 10,917 คน และ
สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา จาํนวน 4 แห่ง และมีความเพียงพอต่อการจดัการศึกษาและสามารถ
รองรับการขยายตวัของนกัศึกษาไดท้ั้งในและนอกพื้นท่ีรวมทั้งประชาชนในอาํเภอเชียงแสน  
   ผลกระทบระยะส้ัน (1-5 ปี) ผลกระทบท่ีเห็นเด่นชดัจากการพฒันาตามทางเลือกท่ี 
3 คือ ทาํให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดียิ่งข้ึน มีความสะดวกสบายและมีระบบ
โครงสร้างพื้นฐานท่ีจาํเป็นต่อการดํารงชีวิตอย่างเพียงพอ การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ทาํให้
ประชาชนมีความสุขในการอยู่อาศัยในถ่ินฐานของตน ซ่ึงในช่วงเร่ิมต้นของการพฒันาจะมี
มาตรการท่ีมีความเข้มงวดเก่ียวกับแรงงานทั้ งในและนอกพื้นท่ีจึงช่วยควบคุมการอพยพ การ
เคล่ือนยา้ย หรือการลกัลอบเขา้ออกประเทศของแรงงานต่างดา้ว และช่วยควบคุมปัญหาชนกลุ่ม
นอ้ยจากประเทศเพื่อนบา้นท่ีพยายามจะอพยพเขา้มาอาศยัในพื้นท่ีไดใ้นระดบัหน่ึง การพฒันาดา้น
สาธารณสุขจะช่วยป้องกนัการแพร่กระจายของโรคต่างๆ ป้องกนัการเกิดประชากรแฝงแหล่งท่ีมาก
เกินควรและยงัช่วยควบคุมในเร่ืองความปลอดภยัในชีวติทรัพยสิ์นอีกดว้ย การยกระดบัคุณภาพและ
มาตรฐานการท่องเท่ียวจะช่วยให้การจัดการท่องเท่ียวของอําเภอเชียงแสนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีการสร้างเสริมความเขา้ใจดา้นวฒันธรรมกบัประเทศเพื่อนบา้น
จะช่วยสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างทอ้งถ่ินทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการผ่านความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ และไม่เป็นทางการผา่นกิจกรรมเชิงวฒันธรรมของทอ้งถ่ินเพื่อให้เกิดความเช่ือใจ
ระหว่างท้องถ่ิน กระชับความสัมพนัธ์เพื่อกระตุ้นให้เป็นประชาคมเดียวกัน อีกทั้งยงัส่งเสริม
คุณภาพชีวิตด้านการศึกษาและความเขา้ใจอนัดีกบัประเทศเพื่อนบา้นได้ ถึงแมจ้ะเป็นการศึกษา
นอกระบบแต่ก็มีผลโดยตรงต่อการดาํรงชีวติและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพหรือขยายธุรกิจ
ให้เติบโตยิ่งข้ึนได้ อีกทั้งการพฒันาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตามแผนพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษในทางเลือกท่ี 3 หากมีการดาํเนินการอยา่งระมดัระวงัจะส่งผลกระทบเชิงบวกเป็น
อยา่งมาก ถึงแมใ้นช่วงเร่ิมตน้จะติดขดัดา้นความสะดวกสบายและปัญหาจากการก่อสร้างตามแผน
โครงการ แต่เม่ือดาํเนินการเสร็จส้ินโครงการต่างๆ จะทาํใหคุ้ณภาพชีวติความเป็นอยูข่องประชาชน
ดียิ่งข้ึน มีความสะดวกสบายและมีระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตอยา่งเพียงพอ 
เช่น ระบบสาธารณสุข ระบบการศึกษา ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ ทาํให้ประชาชนไม่
ตอ้งแก่งแยง่กนัใชบ้ริการ อีกทั้งช่วยเพิ่มวทิยาการความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งใหก้บัชุมชน  
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  แต่ในขณะเดียวกนัก็มีโอกาสกลายเป็นผลกระทบในเชิงลบไดห้ากไม่ไดรั้บการบริหาร
จดัการท่ีดี เน่ืองจากมีหลายกิจกรรมท่ีเนน้พฒันาและขยายความเติบโตทางธุรกิจในพื้นท่ีซ่ึงเป็นเขต
ชายแดน จะทาํให้พื้นท่ีเป้าหมายของการพฒันาทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานมีความเจริญเขา้มาใน
พื้นท่ีเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้เกิดการอพยพยา้ยถ่ินฐานให้เขา้ใกลพ้ื้นท่ีพฒันามากข้ึน ทั้งในรูปแบบ
ของแรงงาน นกัลงทุน และนกัท่องเท่ียว จนเกิดภาวะคนต่างถ่ินเขา้มาในพื้นแหล่งท่ีมากเกินพอดี 
ประชาชนอาจมีความเส่ียงจากความไม่ปลอดภยัและเหตุการณ์ไม่สงบต่างๆ โดยเฉพาะในช่วง
เร่ิมตน้ของการพฒันา ซ่ึงคาดว่าจะเป็นช่วงท่ีมีการไหลของคนต่างถ่ินจนส่งผลให้เกิดการแก่งแย่ง
กนัใช้ทรัพยากรในพื้นแหล่งท่ีมากข้ึน และเกิดการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มเดิม การปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้างอาคารพาณิชย ์ถนน ทางเช่ือมต่อต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบไดท้ั้งใน
แง่มุมของความเส่ียงอนัตรายจากกลุ่มแรงงานต่างถ่ิน คนงานก่อสร้างท่ีเขา้มาในพื้นท่ีไดม้ากข้ึนอาจ
มีผลต่อสภาพจิตใจท่ีตอ้งมีการวิตกกงัวลกบัความเส่ียงของตนเอง และมีโอกาสในการเกิดอุบติัเหตุ
หรือความไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นเพิ่มมากข้ึน ทั้งจากอุบติัเหตุและจากกลุ่มคนต่างถ่ินท่ี
เขา้มา  
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะสั้ นท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลง
คุณภาพชีวติของประชาชน คือ ผลกระทบดา้นบวกระดบัปานกลาง (+2) 
   ผลกระทบระยะยาว (ต้ังแต่ 6 ปี ขึ้นไป) ผลกระทบระยะยาวจากการพฒันาตาม
ทางเลือกท่ี 3 ซ่ึงจะทาํให้ในระยะยาวพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสนมีความเจริญและมีความพร้อมดา้นส่ิง
อาํนวยความสะดวกต่างๆ อย่างมาก จึงตอ้งเกิดปัญหาเร่ืองของความหนาแน่นประชากร หากไม่มี
การควบคุมท่ีดีจะทาํให้พื้นท่ีพฒันาดงักล่าวกลายเป็นสังคมเมืองท่ีมีความแออดั ส่งผลต่อเน่ืองไป
ถึงความเพียงพอของเจา้หนา้ท่ีและบริการทางสาธารณสุข การมีประชาชนต่างถ่ินหลัง่ไหลเขา้มาใน
ชุมชนเพิ่มข้ึน ทาํให้มีประชากรแออดัและอาจเกิดการแพร่ระบาดของโรคขา้มแดน จากมาตรฐาน
การบริการสาธารณสุขพื้นฐานแหล่งท่ีมาแบบท่ีแตกต่างกนั เกิดการแก่งแย่งทรัพยากรและปัญหา
อ่ืนๆตามมา การคมนาคมท่ีสะดวกมากข้ึน อาจทาํให้ประชาชนมียานพาหนะเพิ่มมากข้ึน เส่ียงต่อ
การเกิดไดท้ั้งอุบติัเหตุและอาชญากรรม เกิดความเส่ียงในชีวิตและทรัพยสิ์นเพิ่มมากข้ึน ยอ่มส่งผล
กระทบระยะยาว นัน่คือ คุณภาพชีวิตท่ีลดลงทั้งทางดา้นสุขภาพร่างกายและจิตใจ ประชากรแฝง
กลายจะกลายเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ท่ีมีบทบาทสําคญัในสังคม ดงันั้นปัญหาท่ีตามมา คือ ความวิตก
กงัวลต่อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น นาํพาไปสู่การแก่งแย่งทรัพยากร เกิดอาชญากรรม 
สูญเสียชีวิตและทรัพยสิ์น บางโครงการท่ีอาจทาํให้มีประชากรหนาแน่นเป็นบางพื้นท่ีอาจนาํไปสู่
การขดัแยง้ในระยะยาว และประชาชนอาจเปล่ียนวิถีชีวิต เช่น อาชีพเกษตรกรรมท่ีมีพืชผลทาง
การเกษตรเป็นผลผลิตดั้งเดิมของชุมชน เช่น สวนผกั ขา้วโพด  ยาสูบ  ผลไม ้เปล่ียนแปลงไป การ
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ผลิตทางการเกษตรและการผลิตในแต่ละกลุ่มอาชีพอาจเปล่ียนไปเป็นระบบอุตสาหกรรมเกษตร
มากข้ึน หากไม่มีการบริหารจดัการให้มีความพอดีกบัชุมชน อาจส่งผลให้เกิดการพฒันาอย่าง
สุดโต่ง การผลิตท่ีเน้นปริมาณมากกว่าเน้นคุณภาพของผลผลิตได้ อีกทั้ งการเน้นในเร่ือง
อุตสาหกรรม อาจทาํให้มีประชากรเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว เกิดอาชีพใหม่ๆ ท่ีแตกต่างไปจากเดิม เช่น 
กรรมกรตามโรงงานอุตสาหกรรม กรรมกรทาํงานก่อสร้าง ตลอดจนคนงาน ลูกจา้งดา้นบริการ
ต่างๆ นั้น ทาํให้เกิดปัญหาทางสังคมอยา่งมากมายในระยะยาวอยา่งเช่น ปัญหาชุมชนแออดั แหล่ง
ทรัพยากรเส่ือมโทรม เป็นตน้ แต่ถึงอย่างไรหากมีการบริหารจดัการท่ีดี ผลกระทบทางบวกก็จะ
เกิดข้ึนเป็นอยา่งมาก นัน่คือ การพฒันาตามแผนเขตเศรษฐกิจพิเศษจะทาํให้ชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนดีข้ึน เช่น กรณีการเกิดเหตุฉุกเฉิน การตอ้งการความช่วยเหลือเร่งด่วนก็จะสามารถทาํได้
ทนัท่วงที จากความสะดวกสบายในการเดินทาง ความรู้ดา้นการวิจยัและพฒันา การตลาดระหวา่ง
ประเทศ การบริหารจดัการองค์กรธุรกิจสมยัใหม่ เทคโนโลยีท่ีมีประโยชน์ท่ีจะเขา้มาในพื้นท่ีเกิด
อาชีพท่ีเหมาะสม มีผูป้ระกอบการท่ีมีคุณภาพ ประชาชนสามารถดาํเนินชีวิตอยูใ่นชุมชนของตนได ้
สามารถศึกษาเล่าเรียน สามารถใช้บริการดา้นการแพทย ์สามารถเดินทางทั้งในและระหวา่งชุมชน
ไดส้ะดวกข้ึน เป็นการส่งเสริมชุมชนในฐานรากให้มีสภาพความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนจากการเพิ่มปริมาณ
การคา้ การลงทุนการผลิต นาํไปสู่การจา้งงานทั้งทางตรงและทางออ้ม ลดปัญหาการว่างงาน เพิ่ม
รายได ้นอกจากน้ีการพฒันาดา้นความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจของผูป้ระกอบการจะมีการ
สนบัสนุนให้มีการจดัตั้งกองทุนเพื่อเพิ่มศกัยภาพให้กบัผูป้ระกอบการในลกัษณะของสินเช่ือเพื่อ
ธุรกิจดอกเบ้ียตํ่าเช่ือมโยงภาคการเกษตรเขา้กบัภาคอุตสาหกรรมซ่ึงจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนและ
ยกระดบัการทาํการเกษตรแบบดั้งเดิมท่ีไม่มีโครงสร้างองคก์รท่ีชดัเจนไปสู่การบริหารจดัการซ่ึงวาง
อยูบ่นพื้นฐานกระบวนการธุรกิจท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัผูป้ระกอบการในภาคการผลิตอ่ืนๆได ้ทาํให้
อาชีพเกษตรกรรมได้รับการพฒันามากยิ่งข้ึน โดยในพื้นท่ีหลายเขตได้เปล่ียนแปลงไปเพื่อทาํ
การเกษตรมากข้ึน เน่ืองจากมีอุตสาหกรรมแปรรูปเขา้มาติดต่อรับซ้ือผลผลิตโดยตรงเกษตรกรจึง
ไดรั้บความสะดวกมากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลต่อความเป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว
จากความมัน่คงทางรายไดแ้ละอาชีพ นอกจากน้ีสิทธิประโยชน์ของการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจะ
ช่วยพฒันาแรงงานท่ีไร้ฝีมือให้มีศกัยภาพในการเขา้สู่ตลาดแรงงานได้ ซ่ึงนอกจากเป็นการเพิ่ม
รายไดแ้ลว้ยงัเป็นการสร้างความมัน่คงของชุมชนในระยะยาว และหากไดรั้บการส่งเสริมประชาชน
ก็จะกลายเป็นประชาชนท่ีมีคุณภาพและมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาชุมชนของตนเองต่อไป 
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะยาวท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลง
คุณภาพชีวติของประชาชน คือ ผลกระทบดา้นบวกในระดบัมาก (+2) 
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   3) การกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   จงัหวดัเชียงรายแบ่งหน่วยปกครองออกเป็นส่วนราชการ สังกดัส่วนภูมิภาค 34 
หน่วยงาน ส่วนราชการสังกดัส่วนกลาง 84 หน่วยงาน ส่วนราชการสังกดัส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลตาํบล 63 แห่ง องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล 79 แห่ง อาํเภอ 18 อาํเภอ 124 ตาํบล 1,751 หมู่บา้น โดยในเขตอาํเภอเชียงแสนประกอบดว้ย
เทศบาลตาํบล 5 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาํบล 2 แห่ง รวมทั้งส้ินประมาณ 70 หมู่บา้น มี
ระยะทางจากอาํเภอเชียงแสนถึงจงัหวดัเชียงรายประมาณ 60 กิโลเมตร (สํานกังานจงัหวดัเชียงราย, 
2557) จากการศึกษาขอ้มูลในพื้นท่ีจริง พบว่า อาํเภอเชียงแสนปกครองโดยเน้นใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงมาจากวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารและผูน้าํชุมชนเน่ืองจากตอ้งการพฒันา
พื้นท่ีไดต้รงกบัความตอ้งการของประชาชนจึงมีการทาํประชาคม ประชาพิจารณ์ และการประชุม
แบบมีส่วนร่วมของประชาชนมากข้ึนจากในอดีต ซ่ึงการบริหารจดัการท่ีผ่านมามีประสบปัญหา
บา้งจากการท่ีประชาชนในพื้นท่ีซ่ึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมในช่วงฤดูกาลเก็บเก่ียวจะไม่ค่อยให้
ความร่วมมือกบัการประชุมของหมู่บา้นเน่ืองจากเป็นห่วงการเก็บเก่ียวผลผลิต ทางชุมชนจึงตอ้ง
ปรับเปล่ียนกระบวนการดังกล่าวให้เข้าหาชุมชนมากข้ึน เช่นการจดัประชุมตามศาลาหมู่บ้าน
มากกวา่การใหป้ระชาชนตอ้งเดินทางมาท่ีสาํนกังานของเทศบาลหรืออบต. 
   ผลกระทบระยะส้ัน (1-5 ปี) ทางเลือกท่ี 3 เป็นการพฒันาตามแผนยุทธศาสตร์ของ
การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษซ่ึงตอ้งมีกระบวนการมีส่วนร่วมและศึกษาขอ้มูลร่วมกบัประชาชน 
เช่น การสร้างความเขา้ใจให้แก่ประชาชนในประเด็นการพฒันาว่าตอ้งมีการพฒันาอย่างไร และ
ชุมชนตอ้งดาํเนินการอยา่งไร จึงจะไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนั ซ่ึงจากการลงพื้นท่ี พบวา่ ประชาชน
มีการเตรียมความพร้อมรับการพฒันากนัค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะชุมชนท่ีอยูติ่ดกนัริมฝ่ังแม่นํ้ าโขง 
เน่ืองจากมีกิจกรรมการพฒันาต่างๆ เกิดข้ึนมากกวา่ในอดีตอยา่งเห็นไดช้ดั ซ่ึงการพฒันาดงักล่าวจะ
ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการกระจายอาํนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในชุมชนโดยใน
ระยะสั้น จะเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ เขตการคา้และพาณิชย ์เขตท่ีพกัอาศยัสําหรับ
คนงานและพื้นท่ีอนุญาตให้มีการทํางานสําหรับแรงงานต่างด้าว  และเก่ียวข้องกับกลุ่ม
ผูป้ระกอบการวสิาหกิจทั้งขนาดกลางและขนาดยอ่ม ท่ีจะช่วยให้ระบบการดูแลความปลอดภยัและ
การแกปั้ญหาการอพยพของคนต่างแดนมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน นอกจากน้ี การสร้างเครือข่ายธุรกิจ 
การเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ จะทาํให้มีเครือข่ายทางดา้นธุรกิจเพิ่มมากข้ึน มีการ
พึ่งพาอาศยักบัชุมชนต่างถ่ินมากข้ึน เกิดเป็นสังคมท่ีมีความร่วมมือร่วมใจในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรมากข้ึน การสร้างผูป้ระกอบการในระดบัต่างๆ มีผลต่อการเกิดอาชีพใหม่ๆ ในชุมชน ทาํ
ให้มีความร่วมมือระหว่างประชาชนกบัหน่วยงานต่างๆ ในการบริหารจดัการมากข้ึน อาจทาํให้



 
214 

 

ระบบการดูแลความปลอดภยัและการแกปั้ญหาการอพยพของคนต่างแดนมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 
ส่งผลถึงความปลอดภยัและความสัมพนัธ์อนัดีในระยะยาว แต่ในขณะเดียวกนัอาจมีผลต่อการ
กระจายอาํนาจในลกัษณะของความขดัแยง้ของชุมชน ดา้นผลประโยชน์ และการบริหารจดัการ 
โดยการพฒันาในช่วงแรกๆ นั้นตอ้งมีการลงทุนเกิดข้ึนอยา่งหลากหลายอาจเกิดกรณีกลุ่มผูมี้อาํนาจ
เขา้มาแทรกแซงเพื่อผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์ทาํให้ประชาชนไม่สามารถประกอบอาชีพ มีการ
รวมกลุ่มกันกันประกอบอาชีพได้อย่างอิสระ จนเกิดการต่อต้านหรือความไม่สงบภายในพื้นท่ี 
รวมถึงการแย่งชิงและการกระจายอาํนาจการปกครองได้ อีกทั้งการพฒันาเขา้มาผ่านระบบการ
ติดต่อส่ือสารท่ีทนัสมยัข้ึนอาจเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตดั้ งเดินท่ีพูดคุยกนัแบบพี่น้อง เครือญาติ เป็น
สังคมท่ีส่ือสารกนัผา่นส่ือออนไลน์มากข้ึน ความสัมพนัธ์จากการพดูคุยจะลดลงทาํให้คนขดัแยง้กนั
ง่ายข้ึน จากการไม่สนทนาทาํความเขา้ใจกนั   
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะสั้ นท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อการกระจายอาํนาจ
และการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ ผลกระทบดา้นบวกในระดบันอ้ย (+1) 
   ผลกระทบระยะยาว (ต้ังแต่ 6 ปี ขึ้นไป) ผลกระทบจากการพฒันาตามทางเลือกท่ี 3 
ในระยะยาวเม่ือพิจารณาจากขอ้มูลยทุธศาสตร์สาํคญัประกอบกบัขอ้มูลพื้นฐานของอาํเภอเชียงแสน
คาดว่าจะเกิดผลกระทบท่ีมีความคลา้ยคลึงกนักบัผลกระทบระยะสั้ น คือ เป็นผลดีท่ีจะเกิดการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทาํให้ประชาชนเห็นความสําคญัของชุมชน และร่วมมือร่วม
ใจกนัพฒันาชุมชนต่อไป เป็นการสนบัสนุนความร่วมมือร่วมใจในการบริหารจดัการทรัพยากรมาก
ข้ึน หากมีความร่วมมือไปในระยะเวลานาน ย่อมเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน 
เจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานต่าง ๆ และบุคคลภายนอก การพฒันาอาจทาํใหมี้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มา
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนมากข้ึน มีองค์กรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการรวมกลุ่มเข้ามาให้ความ
ช่วยเหลือ ช่วยเพิ่มโอกาสในการพฒันาพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง ทาํให้ประชาชนเห็นความสําคญัของการ
มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและการส่วนร่วมเพื่อติดตามตรวจสอบการพฒันาต่างๆ ซ่ึงจะส่งผล
ต่อเน่ืองไปถึงความเขม้แขง็ของชุมชนในอนาคต ทาํให้ชุมชนดงักล่าวกลายเป็นชุมชนเขม้แข็งหรือ
หากมีการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมก็สามารถพฒันาเป็นชุมชนตน้แบบได ้โดยเฉพาะเร่ืองของการ
ท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์และการนาํเสนอศิลปวฒันธรรมท่ีโดดเด่นตามศิลปวฒันธรรมลา้นนาท่ี
มีในชุมชนให้สามารถนํามาพัฒนาเป็นจุดเด่นของพื้นท่ีอําเภอเชียงแสน มากข้ึน ได้แต่ใน
ขณะเดียวกันอาจเกิดผลกระทบด้านลบในระยะยาว จากการพฒันาพื้นท่ีต่าง ๆ ท่ีนําพาความ
สะดวกสบาย ทาํให้มีประชาชนจากต่างถ่ิน นกัลงทุนและนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในอาํเภอเชียงแสน 
ส่งผลต่อการแยง่ชิงทรัพยากรกนัมากกวา่ท่ีจะร่วมมือกนั เม่ือมีการแยง่ชิงก็จะเกิดเป็นความขดัแยง้
ข้ึนได ้ชุมชนเชียงแสนกลายเป็นแหล่งความเจริญท่ีแต่ละคนสามารถตกัตวงหรือหาผลประโยชน์



 
215 

 

จากการพฒันาไดม้าก อาจเกิดปัญหาการแย่งชิงตาํแหน่งการแย่งชิงอาํนาจการบริหารจดัการเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ของส่วนรวม และความสัมพนัธ์ความเคารพนับถือ 
ความเช่ือมัน่ในตวัผูน้าํชุมชนอาจลดลง หากไม่ไดรั้บการแกไ้ขเยียวยา อาจส่งผลต่อความสัมพนัธ์
ในระยะยาวได ้
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะยาวท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อการกระจายอาํนาจ
และการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ ผลกระทบดา้นบวกระดบัปานกลาง (+2) 
 

 
 
ภาพที่ 4.23 การพฒันากิจกรรมท่องเท่ียวของเทศบาลตาํบลบา้นแซว ซ่ึงเป็นพื้นท่ีกิจกรรมหลกั 

(Core Business) ของการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหลาย
ฝ่าย ทั้ง ประชาชน เจา้หน้าท่ีในเทศบาลและเจา้หน้าท่ีระดบัจงัหวดัจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 
 4.3.2.3 ผลกระทบต่อความยัง่ยนืทางด้านส่ิงแวดล้อม 
 การพฒันาพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสนด้วยยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจทั้งหมด 5 
ยทุธศาสตร์ตามทางเลือกท่ี 3 จะประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเนน้ส่งเสริมให้เกิดการ
พฒันาทางเศรษฐกิจ การเติบโตของเมืองและความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบา้น เม่ือศึกษา
ขอ้มูลกิจกรรมต่างๆ ขา้งตน้ประกอบการศึกษาขอ้มูลในพื้นท่ีและการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
สามารถประเมินได้ว่าการพฒันาจะก่อให้เกิดผลกระทบระยะสั้ นและผลกระทบระยะยาวต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ดงัต่อไปน้ี 
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   1) การเปลีย่นแปลงด้านทรัพยากรน า้ 
   จงัหวดัเชียงรายแบ่งลุ่มนํ้ าหลกัเป็น 2 ลุ่มนํ้ าใหญ่ ไดแ้ก่ ลุ่มนํ้ ากกและลุ่มนํ้ าโขง 
(เหนือ) ซ่ึงแต่ละลุ่มนํ้ าก็มีลุ่มนํ้ าย่อยสําคญัหลายสาย ซ่ึงจะไหลลงแม่นํ้ าโขงสําหรับแม่นํ้ าท่ีเป็น
ปัจจยัต่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชน โดยอาํเภอเชียงแสนมีลาํนํ้ าท่ีสําคญัไหล
ผ่าน คือ แม่นํ้ าโขง แม่นํ้ ากก แม่นํ้ ารวก แม่นํ้ าคาํ ซ่ึงปัจจุบนัแม่นํ้ าสายต่างๆ ยงัมีคุณภาพนํ้ าท่ีดี 
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคได้ โดยเฉพาะแม่นํ้ าโขงซ่ึงอุดมไปดว้ยปลา
นํ้าจืดนานาชนิด โดยเฉพาะปลาบึกปลานํ้าจืดขนาดใหญ่ท่ีสุดท่ีพบไดใ้นแม่นํ้าโขงเพียงแห่งเดียวใน
โลก (ศูนยบ์ริการขอ้มูลอาํเภอ, 2557) ส่วนลุ่มนํ้ ากกซ่ึงมีลกัษณะเป็นเทือกเขาสูงชนัทางทิศเหนือ 
คือ เทือกเขาแดนลาว ทิศใต ้คือ เทือกเขาขุนตาล ทิศตะวนัออก คือ เทือกเขาผีปันนํ้ า ซ่ึงเป็นตน้
กาํเนิดของแม่นํ้ าสาขาท่ีสําคญั มีท่ีราบเชิงเขากระจายอยูร่ะหวา่งหุบเขาและมีท่ีราบลุ่มแม่นํ้ าตลอด
สองขา้งฝ่ังลาํนํ้าแม่นํ้ากก มีตน้กาํเนิดมาจากภูเขาทางเหนือในรัฐเชียงตุง สหภาพเมียนมาร์ ไหลเขา้
สู่เขตประเทศไทยท่ีช่องนํ้าแม่กก อาํเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ แลว้ไหลไปทางทิศตะวนัออกผา่น 
อาํเภอแม่อาย เขา้สู่เขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ผ่านตวัเมืองเชียงราย จากนั้นไหลไปทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เขา้สู่อาํเภอเชียงแสน แลว้ไหลไปลงสู่แม่นํ้ าโขงท่ีบา้นสบกก ตาํบลบา้นแซว 
อาํเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงรายความยาวของแม่นํ้ ากกรวมทั้ งหมด 285 กิโลเมตร ช่วงแรก
ประมาณ 128 กิโลเมตร อยู่ในเขตสหภาพเมียนมาร์ ส่วนท่ีอยู่ในประเทศไทยยาวประมาณ 157 
กิโลเมตร (สาํนกังานจงัหวดัเชียงราย, 2557) นอกจากน้ี ขอ้มูล ณ ปี พ.ศ. 2556 พบวา่ ในอาํเภอเชียง
แสนมีแหล่งนํ้าท่ียงัใชป้ระโยชน์ไดป้ระมาณ 18 แห่ง โดยแบ่งเป็นอ่างเก็บนํ้ าขนาดเล็ก 11 แห่ง ฝาย
คอนกรีต 7 แห่ง (สํานกังานชลประทานจงัหวดัเชียงราย, 2556) โดยมีปริมาณนํ้ าท่ีเก็บสํารองไว้
เฉล่ียทั้งปีอยูท่ี่ 3.957 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ซ่ึงเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน 
   ผลกระทบระยะส้ัน (1-5 ปี) การพฒันาพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสนตามทางเลือกท่ี 3 ซ่ึง
เป็นการพฒันาทั้ง 5 ยุทธศาสตร์อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบในระยะสั้ นต่อการเปล่ียนแปลงดา้น
ทรัพยากรนํ้าจากการก่อสร้างและการดาํเนินการของกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะกรณีท่ีมีแรงงานเขา้มา
ในพื้นแหล่งท่ีมากข้ึน ความตอ้งการใช้นํ้ าย่อมมีมากข้ึนอาจทาํให้การใช้นํ้ าจากกิจกรรม เช่น ภาค
ครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม มีการเปล่ียนแปลงในระดบัท่ีสูง  ในส่วนของ
คุณภาพนํ้าจะเกิดในลกัษณะของการเพิ่มปริมาณของนํ้ าเสียในพื้นท่ี อาจเป็นไดท้ั้งจากการก่อสร้าง
และขยายกิจกรรมท่ีทาํใหมี้นํ้าเสียเกิดข้ึนจากการพกัอาศยั การเขา้ใชบ้ริการของสถานพยาบาล และ
การใช้นํ้ าในช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง ในส่วนของกิจกรรมการพฒันารูปแบบธุรกิจสําหรับ
ให้บริการท่าเรือจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรนํ้ าการปรับเปล่ียนรูปแบบธุรกิจจะทาํ
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ให้เกิดกิจกรรมใหม่ท่ีอาจจะทาํให้คุณภาพนํ้ าบริเวณพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสนเปล่ียนแปลงได้ เช่น 
ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในนํ้ า  (DO)  ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย ์(BOD)  ปริมาณ
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด  (TCB)   ความขุ่นของนํ้ า และอาจจะเกิดการปนเป้ือนของเศษ
วสัดุและขยะจากการก่อสร้างลงไปในแหล่งนํ้ า นอกจากน้ีการก่อสร้างในช่วงแรกอาจมีผลต่อ
คุณภาพนํ้าในลกัษณะของการปนเป้ือนฝุ่ นละอองตามแหล่งนํ้าธรรมชาติ ซ่ึงอาจไม่มีการบาํบดัหรือ
มีการบาํบดันํ้ าเสียไดไ้ม่เพียงพอ หากไม่มีการวางแผนระบบบาํบดัอย่างครอบคลุม ดงันั้นจึงจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบจากการท่ีนํ้ าเสียปนเป้ือนแหล่งนํ้ าธรรมชาติได ้แต่ในขณะเดียวกนัการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานจะมีการบริหารจดัการนํ้ าเสียภายใตก้ลยุทธ์การพฒันาระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ดงันั้น เม่ือการดาํเนินการแลว้เสร็จคาดวา่จะเกิดผลดีต่อคุณภาพนํ้าไดต่้อไป 
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะสั้นท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้น
ทรัพยากรนํ้าทั้งในดา้นปริมาณนํ้าและคุณภาพนํ้า คือ ผลกระทบดา้นลบระดบัปานกลาง (-2) 
   ผลกระทบระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป) การพฒันาตามทางเลือกท่ี 3 จะเกิดผล
กระทบต่อการเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรนํ้ าในลกัษณะของผลกระทบต่อเน่ืองจากการดาํเนินการ 
นัน่คือ ดา้นปริมาณนํ้ าในระยะยาวอาจไม่เกิดการเปล่ียนแปลงมากนกั เม่ือพิจารณาขอ้มูลพื้นฐาน
ประกอบกบัรายละเอียดการดาํเนินการ เน่ืองจากพื้นท่ีกิจกรรมหลกั (Core Business) มีรัศมีอยูแ่ค่ใน
เขตเทศบาลตาํบลบา้นแซว แต่การเปล่ียนแปลงปริมาณนํ้าจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือการพฒันาแลว้เสร็จ และ
มีธุรกิจ หรือกิจกรรมต่างๆ เกิดข้ึนในพื้นท่ีตามมา เช่น ธุรกิจการท่องเท่ียว ธุรกิจท่ีพกั ร้านอาหาร 
หรือการเปล่ียนแปลงระบบการทาํเกษตรให้เป็นเชิงอุตสาหกรรมเกษตรมากข้ึนจะทาํให้ปริมาณ
ความต้องการท่ีจะใช้นํ้ าเพิ่มสูงข้ึนได้ระยะยาว ส่วนด้านคุณภาพนํ้ าในแหล่งนํ้ าย่อมมีการ
เปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากมีกิจกรรมต่างๆ เพิ่มมากข้ึน ปริมาณนํ้ าเสียย่อมมีมากข้ึน ซ่ึงหากการ
พฒันาเป็นไปตามแผนพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอาจเกิดผลดา้นดีจากการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านระบบบาํบัดนํ้ าเสีย ซ่ึงจะช่วยแก้ปัญหานํ้ าเสียในชุมชนเชียงแสนได้ในระยะยาว แต่ใน
ขณะเดียวกนักิจกรรมการคา้ขายชายแดนทางนํ้ าและการส่งเสริมการท่องเท่ียวยอ่มมีผลต่อคุณภาพ
นํ้าบริเวณนั้นๆ ซ่ึงจะคลา้ยกบัผลกระทบระยะสั้น แต่ในระยะยาวการปนเป้ือนอาจเป็นเศษวสัดุจาก
การกิจกรรมการคา้ ขยะจากนกัท่องเท่ียวหรือการปนเป้ือนอนัเกิดจากอุบติัเหตุทางนํ้ าได ้ แต่ถึง
อยา่งไรผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นท่ีมีความเช่ือมัน่วา่เม่ือมีการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงสร้าง
ดา้นการบริหารจดัการนํ้าเสียจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงไม่น่าเกิดผลกระทบในระยะยาวจนถึงขั้น
ไม่สามารถใชแ้หล่งนํ้าในการอุปโภคบริโภคไดอี้กต่อไป  
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะยาวท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้น
ทรัพยากรนํ้าทั้งในดา้นปริมาณนํ้าและคุณภาพนํ้า คือ ผลกระทบดา้นบวกระดบันอ้ย (+1) 
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ภาพที ่4.24 กิจกรรมทางนํ้ าบริเวณริมแม่นํ้ าโขงของอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ซ่ึงปริมาณนํ้ า

มีความผนัผวนตามฤดูกาลและคุณภาพนํ้ ายงัคงสามารถใชป้ระโยชน์ไดแ้ละเป็นพื้นท่ีมี
ความเส่ียงปนเป้ือนคราบนํ้ามนัและความขุ่นจากกิจกรรมประจาํวนั 

 
   2) การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ 
   ผลกระทบระยะส้ัน (1-5 ปี) การพฒันาตามทางเลือกท่ี 3 ในช่วงระยะสั้นหรือช่วง
เร่ิมตน้ของการพฒันาคาดวา่จะเกิดผลกระทบดา้นสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศในเร่ืองของ
ฝุ่ นละอองจากการทาํกิจกรรมต่างๆ เน่ืองดว้ยการพฒันาตามทางเลือกท่ี 3 มีการพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานหลายประเภท ย่อมมีการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมและส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ใน
พื้นท่ีช่วงเร่ิมตน้จะมีการเปล่ียนแปลงสภาพพื้นท่ีและการก่อสร้างในเขตพื้นท่ีกิจกรรมหลกั (Core 
Business) ซ่ึงจากเดิมบริเวณเทศบาลตาํบลบา้นแซวเป็นสังคมเกษตรกรรมท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ 
ดงันั้นในการพฒันาจึงตอ้งมีการขนส่งวสัดุก่อสร้าง การเปล่ียนแปลงสภาพพื้นท่ีตามโครงการท่ีจะ
เกิดข้ึน ย่อมก่อให้เกิดปัญหาฝุ่ นละอองในบรรยากาศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนท่ีอยู่
ในพื้นท่ีใกลเ้คียง อีกทั้งอาจมีการแผว้ถางป่าเพื่อเปิดพื้นท่ีสําหรับทาํกิจกรรมต่างๆ จะเป็นการลด
พื้นท่ีสีเขียวท่ีช่วยดูดซับสารพิษหรือคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศและขาดตวักรองเม่ือเกิด
สภาวะหมอกควนัจากไฟป่า ทาํให้ประชาชนในพื้นท่ีเส่ียงต่อปัญหาสุขภาพ นอกจากน้ีการ
ดาํเนินการของโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการต่างๆในพื้นท่ีใกลเ้คียง เช่น อาํเภอเชียง
ของท่ีมีกระบวนการผลิตและใช้เช้ือเพลิงซ่ึงจะปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสารมลพิษทาง
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อากาศออกมาสู่บรรยากาศซ่ึงอาจจะประกอบด้วย ฝุ่ นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นตน้ ส่วนกิจกรรมการก่อสร้างและขยาย
ถนนนอกจากจะก่อให้เกิดฝุ่ นละอองในระยะก่อสร้างแล้วยงัจะทาํให้เกิดผลกระทบทางอ้อม
กล่าวคือ เม่ือมีการพฒันาเส้นทางคมนาคมท่ีดีข้ึนจะทาํให้เกิดปริมาณการจราจรแหล่งท่ีมากข้ึน ซ่ึง
ยานพาหนะจะปลดปล่อยสารมลพิษทางอากาศและก๊าซเรือนกระจกและส่งผลกระทบต่อสภาพ
อากาศและคุณภาพอากาศ 
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะสั้ นท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ คือ ผลกระทบดา้นลบระดบัปานกลาง (-2) 
   ผลกระทบระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปี ขึน้ไป) ผลกระทบระยะยาวของทางเลือกท่ี 3 จะ
คลา้ยคลึงกบัผลกระทบระยะสั้น คือ เกิดผลกระทบต่อสภาพอากาศและคุณภาพอากาศจากกิจกรรม
การพฒันา และเม่ือผ่านระยะเร่ิมตน้ของการก่อสร้างหรือพฒันาไปก็อาจจะมีการปลดปล่อยก๊าซ
มลพิษและฝุ่ นละอองออกสู่บรรยากาศจากขั้นการดาํเนินการ เช่น การใช้ยานพาหนะท่ีเพิ่มข้ึน 
กระบวนการผลิตสินคา้ต่างๆ หรือแมแ้ต่กิจกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึงมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการดาํเนินการออกมามากนอ้ยตามวฎัจกัรชีวติผลิตภณัฑ์ท่ีถูกนาํเขา้มาใช ้และประเภทของก๊าซ
มลพิษหรือสารมลพิษทางอากาศยงัข้ึนอยู่กับประเภทของอุตสาหกรรมและเช้ือเพลิงท่ีใช้ใน
กระบวนการผลิตของสถานประกอบการนั้นๆ ในระยะดาํเนินการ โดยผลกระทบในระยะยาวจะ
ส่งผลกระทบท่ีรุนแรงกว่าจากการสะสมมาสารพิษในอากาศเป็นระยะเวลายาวนานมากข้ึน สาร
มลพิษบางชนิดอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพไดเ้ช่น ฝุ่ นละออง ท่ีจะมีผลต่อระบบทางเดินหายใจ อีก
ทั้งสารมลพิษบางชนิดอาจจะเป็นสารตั้งตน้ให้เกิดสารมลพิษชนิดใหม่ทาํให้เกิดความรุนแรงมาก
ยิ่ ง ข้ึ น  ส า ร ม ล พิ ษ บ า ง ช นิด ก็ เ ป็ น ตัว ก า ร สํ า คัญ ท่ี ทํา ใ ห้ เ กิ ด ส ภ า วะ โล ก ร้อ น เ ช่ น  ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงเกิดมาจากกระบวนการเผาไหม้เช้ือเพลิงจากการคมนาคมขนส่งและ
กระบวนการในสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมท่ีจะทาํให้ปริมาณของก๊าซเรือน
กระจกเพิ่มมากอย่างหลีกเล่ียงไม่ไดอี้กเช่นกนั นอกจากน้ีการพฒันาในระยะยาวอาจส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพอากาศได ้โดยเป็นผลกระทบทางออ้มท่ีเกิดข้ึนจากแผว้ถางป่า การบุกรุกพื้นท่ีสี
เขียวเพื่อนาํมาพฒันาเป็นพื้นท่ีสําหรับทาํกิจกรรมต่างๆ ทาํให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนฝนไม่ตก
ตามฤดูกาล เน่ืองจากพื้นท่ีตน้นํ้าลาํธารและพื้นท่ีป่าลดลง และหากมีหนา้แลง้ยาวนานประชาชนจะ
ไดรั้บผลกระทบหมอกควนัจากการเผาไร่ของประชาชนในฝ่ังลาวดว้ย ทาํให้สภาพอากาศผนัผวน
ไปจากเดิม ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตได้ แต่ถึงอย่างไรก็คาดว่าจะมี
ผลกระทบทางบวกเล็กนอ้ย คือ การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีทาํการเกษตรเป็นสังคมธุรกิจการคา้และการ
ท่องเท่ียวอาจช่วยลดปริมาณการใชส้ารเคมีทางการเกษตรในบางพื้นท่ีได ้ 
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   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะยาวท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ คือ ผลกระทบดา้นลบระดบัมาก (-3) 
    
   3) การเปลีย่นแปลงด้านธรณวีทิยา 
   อาํเภอเชียงแสนมีพื้นท่ีเส่ียงภัยต่อการเกิดดินถล่ม คือ เทศบาลตําบลแม่เงิน 
เน่ืองจากสภาพทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นภูเขาบริเวณทิศเหนือและทิศใตข้องตาํบลเป็นพื้นท่ีป่าไม้
ไม่สมบูรณ์เกือบทั้งหมด และเคยมีประวติัดินถล่ม นํ้ าป่าไหลหลากและนํ้ าท่วมฉบัพลนัในอดีต แต่
ถึงอยา่งไรก็ตามพื้นทัง่กล่าวอยูห่่างไกลจากท่ีตั้งชุมชนของหมู่บา้นพอสมควร 
   ผลกระทบระยะส้ัน (1-5 ปี) การพฒันาตามทางเลือกท่ี 3 ในระยะสั้นซ่ึงเป็นช่วง
เร่ิมตน้ของการพฒันาจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างทางธรณีวิทยา โดยเกิดจากการพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน การพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการอยูอ่าศยั ซ่ึงคาดวา่จะมีการก่อสร้างตามแผนการพฒันา
โดยท่ีโครงการบางประเภทท่ีตอ้งมีการตอกเสาเข็ม การเคล่ือนยา้ยวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ซ่ึงลว้น
ก่อใหเ้กิดความสั่นสะเทือนและการกระแทก เช่น การก่อสร้างถนนเขา้ท่าเรือหรือเช่ือมต่อท่าเรือกบั
พื้นท่ีอ่ืนๆ หรือการปรับปรุงพื้นผิวจราจรทัว่พื้นท่ี ซ่ึงความน่าวิตกกงัวลจะอยู่ท่ีพื้นท่ีรอบในของ
เมืองเชียงแสน บริเวณเทศบาลตาํบลเวียง และเทศบาลตาํบลเวียงเชียงแสน เน่ืองจากเป็นเขตเมือง
เก่า มีเมืองประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ และกาํแพงเมืองเก่า เป็นจุดเด่นของพื้นท่ีและ
เป็นบริเวณท่ีมีความเปราะบางค่อนขา้งมาก การพฒันาท่ีเขา้มาในพื้นท่ีแมว้่าพื้นท่ีกิจกรรมหลกั  
(Core Business) จะอยูท่ี่เทศบาลตาํบลบา้นแซว แต่พื้นท่ีอ่ืนๆ ต่างก็ต่ืนตวัและเร่งพฒันาความพร้อม
เพื่อเตรียมตอ้นรับกลุ่มนกัลงทุนและนกัท่องเท่ียว ทาํให้พื้นท่ีอ่อนไหวดงักล่าวมีความเส่ียงต่อการ
เสียหาย เน่ืองจากโครงสร้างทางธรณีวิทยาท่ีเปล่ียนแปลงไปไม่แข็งแรงเหมือนในอดีต การ
คมนาคมท่ีมีมากข้ึนทาํใหพ้ื้นท่ีบางบริเวณรับรู้ไดถึ้งความสั่นสะเทือนจากรถบรรทุกอีกทั้งแหล่งแร่
หรือทรัพยากรหินแร่ท่ีสาํคญัอาจถูกบดบงัไปพร้อมกบัการพฒันา ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีประชาชนมีความห่วง
กงัวลค่อนขา้งมาก นอกจากน้ีการพฒันาบางกิจกรรมอาจขดัขวางเส้นทางนํ้ าใต้ดิน หรือมีการ
เปล่ียนแปลงจากการนาํนํ้ าใตดิ้นข้ึนมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ธุรกิจบริการ และการขุดเจาะนํ้ า
บาดาล หากมีการนาํนํ้ าใตดิ้นข้ึนมาใชใ้นกิจกรรมต่างๆ ในปริมาณมากอาจเส่ียงต่อการเกิดแผน่ดิน
ทรุดตวัได้และส่งผลกระทบในระยะยาวได้ แต่ถึงอย่างไร ในภาพรวมของผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงดา้นธรณีวิทยาจากกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ของทางเลือกท่ี 3 มีไม่มากนกั โดยผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียคาดว่าการพฒันาดงักล่าวจะถูกประเมินและวางแผนการดาํเนินการมาอย่างครอบคลุม
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจึงไม่ถึงขั้นรุนแรงมากนกัและสามารถมีมาตรการป้องกนัแกไ้ขได ้ 
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   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะสั้นท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้น
ธรณีวทิยา คือ ผลกระทบดา้นลบระดบันอ้ย (-1) 
   ผลกระทบระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป) การพฒันาตามทางเลือกท่ี 3 จะส่งผล
กระทบระยะยาวต่อพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสนดา้นการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางธรณีวิทยาในระยะยาว
โดยคล้ายคลึงกับผลกระทบระยะสั้ น คือความวิตกกังวลท่ีมีต่อโครงสร้างโบราณวตัถุและ
โบราณสถานในเขตเมืองเก่า ซ่ึงปัจจุบนัมีการสัญจรและมียานพาหนะเพิ่มมากข้ึน จากการลงพื้นท่ี
สัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย พบว่า บางบริเวณมีการรับรู้ไดถึ้งแรงสั่นสะเทือนจากกิจกรรมทาง
ถนน จนปัจจุบนัตอ้งมีการกั้นเขตเมืองและห้ามรถบรรทุกเขา้มาในบริเวณตวัเมืองรอบในท่ีมีวดั
เก่าแก่และแหล่งท่องเท่ียว เน่ืองจากความวิตกกงัวลต่อผลกระทบระยะยาวท่ีจะเกิดข้ึน นอกจากน้ี 
การขนส่งสินคา้ และการก่อสร้างอาคารพาณิชยท่ี์ลว้นทาํให้โครงสร้างทางธรณีวิทยาเปล่ียนแปลง
ไป เปล่ียนแปลงเส้นทางนํ้ าใตดิ้น หรือการไหลบ่าของนํ้ าผิวดินได้เม่ือเกิดฝนตกหนัก อาจเป็น
สาเหตุของการเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีไม่สามารถควบคุมได้ เน่ืองจากการพฒันาดังกล่าว
เปรียบเสมือนปัจจยัเร่งท่ีทาํให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวน ฝนไม่ตกตามฤดูกาล นํ้ าป่า และนํ้ าท่วม
ฉบัพลนัได ้
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะยาวท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้น
ธรณีวทิยา คือ ผลกระทบดา้นลบระดบัปานกลาง (-2) 
 
   4) การเปลีย่นแปลงด้านทรัพยากรดิน 
   ดินในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงราย ประกอบดว้ยดิน 2 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ บริเวณท่ีราบเป็น
ดินท่ีเกิดบนลานตะพกัลาํนํ้าระดบัต่าง ๆ และบริเวณภูเขาและท่ีสูงชนัเป็นดินเกิดบนภูเขาและท่ีลาด
ชนัดินเกิดบนลานตะพกัลาํนํ้าระดบัต่างๆ ประกอบดว้ยดินหลายชนิด เป็นดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์
ตํ่าถึงดีหรือดีปานกลางเน้ือดินร่วมจนถึงดินเหนียว มีการระบายนํ้ าดีจนถึงเลวปกติใช้ในการทาํ
เกษตร ดินบนภูเขาและท่ีชนัมีทั้งดินลึกและดินต้ืน บางแห่งมีกอ้นกรวดและกอ้นหินปะปนในเน้ือ
ดินหรือกระจดักระจายไปตามผิวดิน ลักษณะเน้ือดินสีของดินและปฏิกิริยาดิน แตกต่างกนัไป
แลว้แต่ชนิดของหินตน้กาํเนิดโดยทัว่ไปมกัมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ขอ้จาํกดัในการใช้ดินท่ีสําคญั
ของพื้นท่ีคือ ความลาดชนัและการเส่ียงต่อกษยัการ (Erosion) 
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ภาพที่ 4.25 เขตโบราณสถานบริเวณเทศบาลตาํบลเวียง ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีความสําคัญทาง

ประวติัศาสตร์ของอาํเภอเชียงแสน 
 
    ผลกระทบระยะส้ัน (1-5 ปี) จากทางเลือกท่ี 3 คาดวา่จะมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
ทรัพยากรดินทั้งในดา้นความอุดมสมบูรณ์ของดินและการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดิน โดยเกิดจาก
การปรับหนา้ดิน เปล่ียนแปลงโครงสร้างการใชป้ระโยชน์ท่ีดินทาํให้สูญเสียพื้นท่ีป่าไมแ้ละระบบ
นิเวศให้กับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หรือธุรกิจบริการต่างๆ ตามแผนการพฒันาทั้ ง 5 
ยทุธศาสตร์ ซ่ึงการพฒันาท่ีจะเกิดข้ึนลว้นเป็นปัจจยัเร่งเร่งทาํให้เกิดการชะลา้งพงัทลายของดินจาก
กิจกรรมท่ีตอ้งมีการเปิดหนา้ดินและนาํดินไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ เช่น นาํไปถมท่ี หรือนาํไปใช้ใน
การก่อสร้างถนน โดยท่ีการก่อสร้างอาคารกิจกรรมเหล่าน้ีตอ้งใชป้ระโยชน์จากท่ีดินซ่ึงอาจจะมีการ
ใชป้ระโยชน์จากท่ีดินท่ีไม่เหมาะสม ทาํใหค้วามอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การทาํการเกษตรอาจถูกนาํไปใชเ้ป็นพื้นท่ีก่อสร้างอาคารพาณิชย ์หรือก่อสร้างถนนทาํให้
สูญเสียพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการใชป้ระโยชน์ดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงถือเป็นตวัเร่งให้เกิดการชะลา้งพงัทลาย
ของหน้าดินเร็วข้ึน นอกจากน้ีการพฒันาขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมท่ีจะมีการพฒันาแนวคิดและวิธีปฏิบติัเกษตรเชิงพาณิชย์ตอ้งมีการเช่ือมโยงภาค
เกษตรกรรมเขา้กบัภาคอุตสาหกรรม ประกอบอุตสาหกรรมเกษตรเป็นกิจการเป้าหมายภายใต้
ขอ้กาํหนดสิทธิประโยชน์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ และจะมีการเช่ือมโยงธุรกิจการคา้ ดงันั้นผลผลิต
ทางการเกษตรย่อมได้รับการผลักดันให้มีการผลิตอย่างเพียงพอต่อความต้องการ อาจทาํให้
เกษตรกรมุ่งเน้นท่ีปริมาณผลผลิตเพื่อส่งเขา้ระบบอุตสาหกรรมมากข้ึน จนมีการใช้สารเคมีกาํจดั
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ศตัรูพืชหรือสารเคมีกาํจดัวชัพืชมากข้ึน ส่งผลให้เกิดสารพิษตกคา้งในดินและส่ิงแวดลอ้ม ทาํให้
คุณภาพและโครงสร้างดินเปล่ียนแปลงไป แต่ในขณะเดียวกนัการพฒันาดงักล่าวจะช่วยให้มีการ
ปรับปรุงพฒันาดินท่ีขาดความอุดมสมบูรณ์ ดินท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชน์ในการทาํกิจรรมอ่ืนๆได ้
หรือดินท่ีสูญเสียโครงสร้างจากกิจกรรมต่างๆ ในอดีตให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ใหม่เพื่อให้
ทดัเทียมต่อการพฒันาท่ีจะเกิดข้ึน 
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะสั้นท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้น
ทรัพยากรดิน คือ ผลกระทบดา้นลบระดบันอ้ย (-1) 

 ผลกระทบระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป)  ผลกระทบในกรณีท่ีมีการพฒันาตาม
ทางเลือกท่ี 3 คือ การเสริมสร้างศกัยภาพทางเศรษฐกิจ การพฒันาระบบสาธารณูปโภคและการ
พฒันาอสังหาริมทรัพย์ และการสร้างผูป้ระกอบการจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างหรือ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เน่ืองจากตอ้งมีการเร่งรัดการพฒันาและเตรียมความ
พร้อมตอ้นรับเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีจะเกิดข้ึน อาจมีการเร่งพฒันาผลผลิตทางการเกษตรให้เพียงพอ
ต่อความตอ้งการของอุตสาหกรรมในอนาคตโดยใช้สารเคมีต่างๆ จนโครงสร้างดินสูญเสียความ
อุดมสมบูรณ์ เกิดเป็นการใช้ประโยชน์ท่ีดินแบบผิดประเภท เช่น พื้นท่ีท่ีดินมีความอุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การทาํการเกษตรอาจถูกนาํไปใชเ้ป็นพื้นท่ีก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์หรือก่อสร้างถนนทาํ
ใหสู้ญเสียพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการทาํการเกษตรกรรมไป นอกจากน้ีการเร่งพฒันาอาจทาํให้ในระยะ
ยาวพื้นท่ีสาํหรับทาํกิจกรรมการพฒันาอาจไม่เพียงพอต่อประชาชน เกิดการบุกรุกพื้นท่ีสีเขียว รุกลํ้า
แนวเขตอนุรักษ์ หรือเปิดหนา้ดินและขุดหนา้ดินเพื่อนาํดินไปใช้ประโยชน์อยา่งต่อเน่ืองจะส่งผล
ให้เกิดการชะลา้งพงัทลายของหน้าดิน แลว้ยงัเพิ่มความเส่ียงต่อการเกิดดินถล่ม เน่ืองจากการใช้
ประโยชน์ท่ีไม่เหมาะสมกบัลกัษณะของดินหรือมีการเปิดหนา้ดินมาใชเ้ป็นเวลานาน รวมทั้งอาจทาํ
ให้ดินบริเวณนั้ นขาดความอุดมสมบูรณ์ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมอ่ืนๆไม่ได้อีกต่อไป แต่ใน
ขณะเดียวกนั การพฒันาจะส่งผลให้พื้นท่ีท่ีมีความเจริญมีประชาชนทั้งในและนอกพื้นท่ีเพิ่มสูงข้ึน 
อาจเป็นการส่งเสริมการใชพ้ื้นท่ีท่ีเป็นดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ไม่สามารถใชป้ระโยชน์ได ้ หรือ
เป็นพื้นท่ีวา่งเปล่าสูญเสียโอกาสท่ีจะนาํมาใชป้ระโยชน์ต่างๆ มานาน ไดถู้กนาํมาใชป้ระโยชน์เพื่อ
การพฒันาพื้นท่ีในภาพรวม การพฒันาพื้นท่ีดว้ยเครือข่ายธุรกิจและการเช่ือมโยงระหว่างประเทศ
อาจทาํใหใ้นระยะยาวประชาชนอาํเภอเชียงแสนเห็นความสาํคญัของพื้นท่ีของตนและพยายามฟ้ืนฟู
รักษาพื้นท่ีท่ีเคยเส่ือมโทรม พร้อมทั้งผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินรกร้างหรือพื้นท่ีท่ีไม่
สามารถใช้ประโยชน์อ่ืนใดได ้เช่น การทาํเป็นศูนยก์ลางการคา้หรือธุรกิจต่างๆ แหล่งท่ีพกัอาศยั
นกัท่องเท่ียว หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจใดๆ แล้วทาํให้มีผูส้นใจเขา้มาดาํเนินการต่อ เกิดการใช้
ประโยชน์อยา่งคุม้ค่า 
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   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะยาวท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้น
ทรัพยากรดิน คือ ผลกระทบดา้นลบระดบันอ้ย (-1) 
 

 
 
ภาพที ่4.26 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินบริเวณองคก์ารบริหารส่วนตาํบลศรีดอนมูล ซ่ึงเนน้ส่งเสริมเร่ือง

ผลผลิตทางการเกษตรตอ้นรับการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจนทาํให้เร่ิมรุกลํ้าพื้นท่ีเชิง
เขาเพื่อเพิ่มพื้นท่ีใหผ้ลผลิต 

 
   5) การเปลีย่นแปลงด้านระบบนิเวศ 
   ในพื้นท่ีลุ่มนํ้ ากกและโขง (เหนือ) มีพื้นท่ีชุ่มนํ้ าท่ีมีความสําคญัระดบันานาชาติท่ี
ข้ึนทะเบียนพื้นท่ีชุ่มนํ้ าของเอเชีย จาํนวน 6 แห่ง ไดแ้ก่ พรุหญา้ท่าตอน หนองหลวง แอ่งเชียงแสน 
กวา๊นพะเยา หนองเล็งทราย และหนองฮ่าง โดยมีพื้นท่ีรวมประมาณ 105,868 ไร่ โดยมีพื้นท่ีท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุด ไดแ้ก่ แอ่งเชียงแสนมีพื้นท่ี 39,000 ไร่ เป็นท่ีราบลุ่มนํ้ าท่วมถึงมีนํ้ าตลอดปี หนอง
นํ้ ามีนํ้ าตลอดปี และมีนํ้ าบางฤดู รองลงมาได้แก่ พรุหญ้าท่าตอน มีพื้นท่ี 37,100 ไร่ ส่วนกว๊าน
พะเยาซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงมีพื้นท่ี 12,831 ไร่ โดยแอ่งเชียงแสนเป็นพื้นท่ีชุ่มนํ้ าท่ีมีความสําคญั
ต่อระบบนิเวศเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากมีขนาดใหญ่และเป็นท่ีอยูอ่าศยัของสัตวน์านาชนิด โดยเฉพาะ
นกอพยพในฤดูหนาวและนกประจาํถ่ิน ซ่ึงจากการพฒันาพื้นท่ีในปัจจุบนัทาํให้พื้นท่ีป่าไมล้ดลง
และสถานภาพสัตวห์ลายชนิดอยูใ่นขั้นวิกฤติหรือมีโอกาสสูญหายจากพื้น นอกจากน้ียงัมีบริเวณ
แม่นํ้าโขงซ่ึงเป็นแม่นํ้าสายใหญ่ท่ีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจยงัมีสัตวน์ํ้าหายาก เช่น ปลาบึก ซ่ึงเป็น
ปลานํ้ าจืดขนาดใหญ่และหายากอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี เป็นแหล่งท่ีมาของกิจกรรมตกปลาท่ีไดรั้บความ
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นิยมในกลุ่มนกัท่องเท่ียว นอกจากน้ีในลุ่มนํ้ าโขงยงัมีความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งระบบนิเวศ
ทางนํ้าขนาดใหญ่อีกดว้ย 
   ผลกระทบระยะส้ัน (1-5 ปี) จากทางเลือกท่ี 3 จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศใน
ดา้นลบเป็นส่วนใหญ่ เม่ือประเมินในช่วงเวลาสั้นๆ ท่ี 1 – 5 ปีแรกของการพฒันา พบวา่ จะเป็นช่วง
ท่ีมีกิจกรรมเร่งหรือการพฒันาเขา้มารบกวนพื้นท่ีค่อนขา้งมาก ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงระบบ
นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ เกิดการสูญเสียหรือความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศอนั
เกิดจากกิจกรรมการดาํรงชีวิตประจาํวนัของประชาชน เช่น การลกัลอบตดัไม ้การบุกรุกพื้นท่ีป่า
เพื่อทาํเกษตรกรรม ประกอบกับการพฒันาพื้นท่ีเพื่อเพิ่มส่ิงอาํนวยความสะดวกด้วยการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้างถนน การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบการจราจร และการ
พฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อท่ีอยูอ่าศยั จะทาํให้พื้นท่ีสีเขียวลดลง และถูกดดัแปลงไปใชเ้พื่อทาํการ
ก่อสร้าง ทาํให้ระบบนิเวศท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติตอ้งสูญเสียไป ในดา้นกิจกรรมการพฒันาท่าเรือเพื่อ
การท่องเท่ียวทั้งในช่วงก่อสร้างและเสร็จส้ินการก่อสร้างรวมทั้งพื้นท่ีเขตประกอบการและโรงงาน
แปรรูปสินคา้การเกษตรตามแนวชายแดนท่ีมีการปล่อยนํ้าเสียโดยไม่ผา่นระบบบาํบดัทาํให้คุณภาพ
นํ้ าในแหล่งนํ้ าบริเวณนั้นเส่ือมสภาพลง แหล่งอาหารของสัตวน์ํ้ าอาจลดลง จึงทาํให้สัตวน์ํ้ าบาง
ชนิดมีการยา้ยถ่ินท่ีอยูอ่าศยัซ่ึงส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งนํ้าบริเวณนั้น  
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะสั้นท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้น
ระบบนิเวศ คือ ผลกระทบดา้นลบระดบันอ้ย (-1) 
   ผลกระทบระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป) การพฒันาตามทางเลือกท่ี 3 ซ่ึงจะมี
ประชาชนเขา้มาอยูอ่าศยัในพื้นท่ีเพิ่มมากข้ึน กลุ่มแรงงาน และนกัท่องเท่ียวจะถึงพื้นท่ีโดยสะดวก 
กิจกรรมต่างๆ จะเกิดข้ึนโดยง่ายส่งผลกระทบต่อสัตวท่ี์อยู่อาศยัในบริเวณพื้นท่ีพฒันาและทาํลาย
ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นท่ี โดยเฉพาะพื้นท่ีกิจกรรมหลกั (Core Business) ท่ีอยูใ่นเขต
เทศบาลตาํบลบา้นแซว ซ่ึงเดิมเป็นพื้นท่ีป่าสลบัภูเขาและทาํการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จะส่งผลให้
พื้นท่ีดงักล่าวเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ ซ่ึงถือเป็นการทาํลายห่วงโซ่อาหารและกระทบต่อ
ระบบนิเวศโดยรวมในระยะยาว ในส่วนของระบบนิเวศทางนํ้ าอาจจะส่งผลกระทบต่อความอุดม
สมบูรณ์ของแหล่งนํ้ าเพราะสูญเสียแหล่งท่ีอยูอ่าศยัและแหล่งอาหารในบริเวณนั้น และทาํให้สัตว์
นํ้ าบางชนิดยา้ยท่ีอยูอ่าศยัหรืออาจจะถูกชาวบา้นในพื้นท่ีจบัมาเป็นอาหาร ประกอบกบักิจการดา้น
การประมงเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตกิ้จการเป้าหมายท่ีจะไดรั้บสิทธิประโยชน์สูงสุด ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมา
ของความห่วงกงัวลของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นท่ีท่ีมองวา่ หากมีการพฒันาอาชีพประมงบริเวณ
แม่นํ้ าโขง จะส่งผลกระทบต่อจาํนวนสัตวน์ํ้ าในอนาคต โดยเฉพาะการจบัปลาบึก และปลานํ้ าจืด
ชนิดอ่ืนๆ เพื่อนาํมาบริการนกัท่องเท่ียวในร้านอาหาร และการทาํประมงนํ้ าจืดเพื่อการพาณิชยล์ว้น
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ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและทาํให้จาํนวนของสัตวน์ํ้ าลดน้อยลงได ้โดยเฉพาะการจบัปลาซ่ึง
เป็นวถีิชีวติริมฝ่ังแม่นํ้าโขง ซ่ึงหากมีการจบัและจาํหน่ายกนัต่อไปในระยะยาวจะส่งผลให้เกิดความ
ไม่สมดุลในระบบนิเวศและสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพซ่ึงตอ้งใช้ระยะเวลาในการฟ้ืนฟู
ค่อนขา้งนาน แต่ถึงอยา่งไร การกระชบัความสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบา้นและการเช่ือมโยงขอ้มูล
แลกเปล่ียนทางการคา้อาจช่วยให้อาํเภอเชียงแสนไดรั้บอิทธิพลของการพฒันาเศรษฐกิจสีเขียวท่ี
ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศคู่ค้าเร่ิมให้ความสําคัญ จนเกิดประโยชน์ทางอ้อม คือการ 
แลกเปล่ียนองคค์วามรู้หรือวฒันธรรมของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติได้ 
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะยาวท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้น
ระบบนิเวศ คือ ผลกระทบดา้นลบระดบัปานกลาง  (-2) 

 

 
 

ภาพที่ 4.27 การแผว้ถางพื้นท่ีป่าเชิงเขาเพื่อเปล่ียนแปลงเป็นท่ีอยู่อาศยัของประชาชนและทาํ
การเกษตรบริเวณเทศบาลตาํบลบา้นแซว 

 
   6) การเปลีย่นแปลงด้านขยะและส่ิงปฏิกูล 
   จงัหวดัเชียงรายมีการขยายตวัดา้นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอย่าง
ต่อเน่ือง ทาํให้ประชากรในจงัหวดัเชียงราย เพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากการรายงานจาํนวน
ประชากรระหว่างปี พ.ศ.2547-2551 ของสํานักงานสถิติจงัหวดัเชียงราย (2551) พบว่าภายใน
ระยะเวลา 5 ปี จงัหวดัเชียงราย มีประชากรเพิ่มข้ึนเฉล่ียปีละ 1.594 เปอร์เซ็นต ์ประกอบกบัปัจจุบนั 
พฤติกรรมการบริโภคของประชาชน เนน้ความสะดวกสบายมากข้ึน รูปแบบของภาชนะบรรจุภณัฑ์
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และหีบห่อสาํหรับใส่อาหารจึงถูกพฒันาใหมี้ความหลากหลายและมีการเติมแต่งสารเคมีสังเคราะห์
เขา้ไปในกระบวนการผลิต เพื่อใหบ้รรจุภณัฑมี์ความคงทน มีสีสันสวยงามดึงดูดใจผูซ้ื้อ จนเกิดเป็น
วฒันธรรมบริโภคนิยม และการบริโภคแบบทิ้งขวา้งในลักษณะใช้คร้ังเดียวทิ้ง เป็นผลทาํให้
โครงสร้างของขยะซับซ้อนมากข้ึน จึงยากต่อการกาํจดัไดท้นัท่วงที โดยขอ้มูลในปี พ.ศ. 2556 
ปริมาณขยะมูลฝอย จาํแนกเป็นรายจงัหวดัในภาคเหนือ  พ.ศ. 2554 – 2556 แสดงให้ทราบวา่จงัหวดั
เชียงรายมีปริมาณขยะมูลฝอยรวม 1,192 ตนัต่อวนั การดาํเนินการจดัการของเสียอนัตรายและขยะ
มูลฝอยติดเช้ือยงัมีน้อย พบว่า ของเสียอนัตรายยงัคงถูกนาํไปกาํจดัร่วมกบัขยะมูลฝอยทัว่ไป ใน
ส่วนของพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสนเป็นหน่ึงพื้นท่ีท่ีประสบปัญหาปริมาณขยะท่ีเพิ่มสูงข้ึน ส่งผลให้
แหล่งฝังกลบขยะท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนัอาจไม่เพียงพอในอนาคต เน่ืองจากปัจจุบนัอาํเภอเชียงแสนมี
หลุมฝังกลบขยะอยู่เพียงแห่งเดียว คือ เทศบาลตาํบลเวียง และขยะมูลฝอยจะเพิ่มข้ึนตามจาํนวน
ประชากร อีกทั้งเทคโนโลยีในการกาํจดัขยะยงัไม่มีในพื้นท่ี มีเพียงแผนการระดบัจงัหวดัท่ีจะ
เช่ือมโยงเขตพื้นท่ีต่างๆ เพื่อรวบรวมขยะนาํมาพฒันาเป็นพลงังานเช้ือเพลิงจากขยะ แต่ทั้งน้ีตอ้งทาํ
การประเมินความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัว่าสามารถดาํเนินการไดจ้ริงและมีความคุม้ค่ามากน้อย
เพียงใด 
   ผลกระทบระยะส้ัน (1-5 ปี) ผลกระทบระยะสั้ นในเร่ืองของการเปล่ียนแปลงดา้น
ขยะและส่ิงปฏิกูลท่ีจะเกิดข้ึนคือ ปริมาณขยะท่ีเพิ่มมากข้ึนตามจาํนวนประชากรทั้งประชากรใน
ทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝง เน่ืองจากอาํเภอเชียงแสนมีสถานท่ีและกิจกรรมท่ีสามารถดึงดูด
นักลงทุน นักท่องเท่ียว และแรงงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มาก และปัจจุบนัแต่ละ
ชุมชนมีการเตรียมความพร้อมมีกิจกรรมพฒันาต่างๆ เขา้ถึงพื้นท่ีค่อนขา้งมาก ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็น
ปัจจยัเร่งการเพิ่มปริมาณขยะอยา่งต่อเน่ือง ก่อให้เกิดผลกระทบดา้นสถานท่ีกาํจดัขยะท่ีไม่เพียงพอ 
ปริมาณขยะท่ีเพิ่มมากข้ึนและทาํให้ประเภทของขยะเปล่ียนแปลงไปตามการพฒันา รวมทั้ ง
ประสิทธิภาพของพื้นท่ีท่ีจะสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงของปริมาณขยะและส่ิงปฏิกูลท่ีเพิ่ม
มากข้ึนในอนาคตท่ีอาจจะก่อปัญหาให้กบัเทศบาลหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีได ้ใน
ส่วนของกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างหรือพฒันาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ล้วนก่อให้เกิด
ผลกระทบในช่วงระยะเร่ิมแรกของการพฒันาแทบทั้งส้ิน อีกทั้งการเขา้มาทาํธุรกิจการคา้ หรือยา้ย
เขา้มาทาํงาน รวมทั้งการติดต่อสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบา้นจะทาํให้เกิดประชากรแฝงมากข้ึนและ
จะสร้างขยะและส่ิงปฏิกูลมากข้ึนตามไปดว้ย รวมทั้งในเร่ืองของประสิทธิภาพในการจดัการขยะ
และส่ิงปฏิกลูขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีท่ีตอ้งใชเ้วลาในการพฒันาปรับปรุงให้มีการ
ดูแลเอาใจใส่และมีการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งในเร่ืองการบริหารจดัการขยะและส่ิงปฏิกูลไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและไม่เกิดปัญหากบัประชาชนในพื้นท่ี แต่เน่ืองปัญหาขยะเป็นปัญหาใหญ่ท่ีมีการพูด
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ถึงมาเป็นระยะเวลานาน ทาํให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นท่ีมีความตอ้งการพฒันาและหาทางออก
สําหรับการพฒันาทั้งกล่าว จึงเล็งเห็นถึงผลกระทบเชิงบวกจากการพฒันาตามแผนยุทธศาสตร์เขต
เศรษฐกิจพิเศษเน่ืองจากมีโครงการบริหารจดัการนํ้ าเสียและขยะโดยองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ร่วมกบัสํานักงานจงัหวดัเชียงรายและการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึงจะเป็นการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การวางแผนระบบการบริหารจดัการขยะและการหาแหล่งรองรับ
การฝังกลบแห่งใหม่ รวมไปถึงการพยายามผลกัดนัให้เกิดแนวคิดการนาํขยะหมุนเวียนกลบัไปใช้
ประโยชน์ในรูปของพลงังานจากขยะ ในขณะเดียวกนัการลงศึกษาพื้นท่ีจริงทาํให้เห็นความต่ืนตวั
ของประชาชนหลายเขตการปกครองมีการรณรงค์การคดัแยกขยะ ส่งเสริมเร่ืองการลดขยะท่ีไม่
จาํเป็น ซ่ึงถือเป็นส่ิงท่ีดีท่ีจะช่วยแกปั้ญหาท่ีฝังกลบขยะไม่เพียงพอไดใ้นระดบัหน่ึง และจากการลง
พื้นท่ี พบวา่ วา่อาํเภอเชียงแสนเป็นพื้นท่ีท่ีไม่มีขยะเกล่ือนกลาดตามทอ้งถนนเลย 
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะสั้นท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้น
ขยะและส่ิงปฏิกลู คือ ผลกระทบดา้นบวกระดบัปานกลาง (+2) 
   ผลกระทบระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปี ขึน้ไป) ผลกระทบในระยาวจากทางเลือกท่ี 3 น้ีจะ
มีความคล้ายคลึงกนักบัผลกระทบระยะสั้ น โดยเป็นผลต่อเน่ืองจากการบริหารจดัการระบบการ
จดัการขยะท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน เน่ืองจากมีความคงตวัในการดาํเนินการ ซ่ึงการพฒันาพื้นท่ีอาจ
ทาํใหป้ระชาชนมีจาํนวนมากข้ึน ปริมาณขยะเพิ่มข้ึน ประเภทของขยะท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงจาก
เดิมซ่ึงอาจจะมาจากการพฒันาเขตการคา้เสรี และการส่งเสริมตลาดเชิงรุกและปรับปรุงชุดการ
ท่องเท่ียวสามเหล่ียมทองคาํ ท่ีทาํให้เกิดขยะประเภทใหม่ข้ึนมา รวมทั้งประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการขยะและส่ิงปฏิกูลท่ีอาจจะเกิดผลกระทบในเร่ืองของสถานท่ีกาํจดัขยะเน่ืองจากปริมาณขยะ
ท่ีเพิ่มมากข้ึนอาจทาํให้แหล่งรองรับและกาํจดัขยะและส่ิงปฏิกูลท่ีมีอยู่เดิมไม่เพียงพอหากไม่มี
มาตรการรองรับไวต้ั้งแต่เร่ิมดาํเนินการ อยา่งไรก็ตามผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นท่ีคาดการณ์ว่าการ
พฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจดัการขยะและส่ิงปฏิกลู อาํเภอเชียงแสน จะช่วยลดปัญหา
เร่ืองขยะในพื้นท่ีลงไดส่้วนหน่ึง และดว้ยความพร้อมและเพื่อภาพลกัษณ์ท่ีดีของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทาํใหส้ามารถประเมินไดว้า่สถานการณ์ดา้นการจดัการขยะในอาํเภอเชียงแสนจะดีข้ึนและสามารถ
บริหารจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสม เน่ืองจากผูบ้ริหารองค์กรปกครองทอ้งถ่ินรวมทั้งหน่วยงานระดบั
จงัหวดักาํลังปรึกษาหารือและวางแผนการดาํเนินการเร่ืองการจดัการขยะอยู่และหากสามารถ
ดาํเนินการไดจ้ริงจะช่วยลดปัญหาเร่ืองสถานท่ีรองรับขยะไม่เพียงพอในอนาคตได ้  
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะยาวท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้น
ขยะและส่ิงปฏิกลู คือ ผลกระทบดา้นบวกระดบัปานกลาง (+2) 
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   7) การเปลีย่นแปลงด้านสุนทรียะ 
   อาํเภอเชียงแสนมีความโดดเด่นดา้นทศันียภาพท่ีสวยงาม สืบเน่ืองจากการมีแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีสาํคญัทางศิลปวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ และทางธรรมชาติ ไดแ้ก่ เทศบาลตาํบลโยนก 
เช่น ทะเลสาบเชียงแสน วดัพระธาตุศรีโยนก เทศบาลตาํบลเวียง เช่น วดัพระธาตุผาเงา สามเหล่ียม
ทองคาํ ศูนยห์ตัถกรรมบา้นวงัลาว เทศบาลตาํบลเวียงเชียงแสน เช่น กาํแพงเมืองเชียงแสน วดัพระ
ธาตุเจดียห์ลวง เทศบาลตาํบลบา้นแซว เช่น หมู่บ้านเยา้ห้วยกว๊าน หมู่บา้นจีนคณะชาติแม่แอบ 
เทศบาลตาํบลแม่เงิน เช่น สถานีพฒันาเกษตรท่ีสูงตามพระราชดาํริบา้นธารทอง บา้นดอนจาํปี ป่า
อนุรักษ์ห้วยออกรู องค์การบริหารส่วนตาํบลศรีดอนมูล เช่น หมู่บ้านชนเผ่าอู๋โล้ อาข่า และ
โครงการหลวงดอยสะโงว้ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลป่าสัก เช่น วดัป่าสัก หนองบวัสด เป็นตน้ ดว้ย
แหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลายทาํให้อาํเภอเชียงแสนเป็นเมืองท่ีไดรั้บการยอมรับเร่ืองทศันียภาพท่ี
สวยงามและควรค่าแก่การอนุรักษใ์หเ้ยาวชนรุ่นหลงัไดรู้้จกั 
   ผลกระทบระยะส้ัน (1-5 ปี) การพฒันาอาํเภอเชียงแสนตามทางเลือกท่ี 3 มี
กิจกรรมเชิงยทุธศาสตร์จาํนวนมากอาจส่งผลกระทบในช่วงเร่ิมตน้ โดยเป็นการทาํลายทศันียภาพท่ี
สวยงามด้วยโครงการก่อสร้างและส่ิงกัดขวางต่างๆ การบดบังทัศนียภาพและภาวะมลทัศน์ 
เน่ืองจากการก่อสร้างอสังหาริมทรัพยเ์พื่อท่ีอยู่อาศยั การส่งเสริมตลาดเชิงรุกและปรับปรุงชุดการ
ท่อเท่ียวสามเหล่ียมทองคาํ และการปรับปรุงภูมิทศัน์และเสริมสร้างภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวและ
การก่อสร้างถนนอาจทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงทศันียภาพในพื้นท่ีท่ีแตกต่างจากในอดีต อีกทั้งยงั
เกิดความสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนจากการตอกเสาเข็ม การเจาะ การขุด และขนส่งอุปกรณ์ท่ี
อาจทาํใหเ้กิดเสียงและความสั่นสะเทือนในบริเวณพื้นท่ี ซ่ึงจะเป็นเหตุรบกวนต่อประชาชนท่ีอยูใ่น
พื้นท่ีใกลเ้คียงแต่จะเป็นผลกระทบในช่วงระยะเวลาก่อสร้างและคาดวา่จะเกิดผลกระทบดงักล่าวใน
บางพื้นท่ีท่ีเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการพฒันา  แต่ในขณะเดียวกนัการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจะ
ช่วยฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียว ดังนั้ น จึงมีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดการบูรณะ
โบราณสถาน การดูแลสถานท่ีท่องเท่ียว หรือพฒันาให้เกิดสภาพธรรมชาติท่ีสวยงามของแต่ละ
ชุมชนเพื่อดึงดูดนกัลงทุนและนกัท่องเท่ียวในอนาคต 
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะสั้นท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้น
สุนทรียะทั้งในเชิงสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน เสียงและการสั่นสะเทือน และการบดบงัทศันียภาพและ
ภาวะมลทศัน์ คือ ผลกระทบดา้นลบระดบันอ้ย (-1) 
   ผลกระทบระยะยาว (ตั้งแต่ 6 ปี ขึน้ไป) จากทางเลือกท่ี 3 ผลกระทบระยะยาวจะ
เกิดข้ึนจากการปรับปรุงหรือซ่อมแซม หรือขยายกิจการเพิ่มเติมซ่ึงอาจจะมีการก่อสร้างเพิ่มข้ึนทาํ
ให้เกิดผลกระทบในเร่ืองของเสียงและการสั่นสะเทือนได ้รวมถึงเสียงและการรบกวนอนัเกิดจาก
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การซ่อมแซม บูรณปฏิสังขรณ์ หรือพฒันาอาคาร โบราณสถานและสถานท่ีสําคญัตามระยะเวลา 
ประกอบการปลูกสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ตามแผนกิจกรรมการพฒันา ซ่ึงในระยะยาว
ผลกระทบดา้นเสียงและความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างคาดวา่จะหมดไป คงเหลือไวเ้พียงเสียง
และความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมในชีวิตประจาํวนั เช่น รถบรรทุกท่ีใช้ในการขนส่งสินคา้ เสียง
รบกวนจากกิจกรรมการท่องเท่ียว การเดินทางสัญจรดว้ยยานพาหนะทั้งทางบกและทางนํ้ าซ่ึงอาจ
ก่อใหเ้กิดการรบกวนไดเ้ช่นกนั นอกจากน้ีส่ิงปลูกสร้างและอาคารพาณิชยต่์างๆ ท่ีเกิดข้ึนพร้อมการ
พฒันารวมถึงจาํนวนยานพาหนะและจาํนวนประชาชนท่ีเพิ่มสูงข้ึนล้วนส่งผลต่อการบดบัง
ทศันียภาพและเกิดภาวะมลทศัน์ในบางสถานท่ีได ้เช่น สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมซ่ึงตอ้งเดิน
ทางเขา้ไปในชุมชนเพื่อสัมผสับรรยากาศและวิถีชีวิตดั้งเดิมของกลุ่มคนต่างๆ แต่ปัจจุบนัท่ีอยูอ่าศยั
และสภาพแวดลอ้มของกลุ่มคนเหล่านั้นกลายเป็นสังคมเมืองท่ีมีความเจริญและสามารถเดินทาง
เขา้ถึงไดด้ว้ยยานพาหนะส่วนบุคคลซ่ึงค่อนขา้งขดักบัทศันียภาพดั้งเดิมของชุมชนและคาดว่าใน
อนาคตเม่ือการพฒันาพื้นแหล่งท่ีมากข้ึนยอ่มเกิดการเปล่ียนทศันียภาพไปจากเดิมอยา่งแน่นอน 
   การประเมิน: ระดบัผลกระทบระยะยาวท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงดา้น
สุนทรียะทั้งในเชิงสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน เสียงและการสั่นสะเทือน และการบดบงัทศันียภาพและ
ภาวะมลทศัน์ คือ ผลกระทบดา้นลบระดบัปานกลาง (-2) 
 

 
 
ภาพที ่4.28 การแสดงพื้นเมืองของกลุ่มชาวเขาเผา่อาข่า ซ่ึงเปิดแสดงให้นกัท่องเท่ียวเขา้ชมไดอ้ยา่ง

ใกลชิ้ด แต่ดว้ยการพฒันาความเป็นเมืองทาํให้สภาพแวดลอ้มของส่ิงปลูกสร้างขดักบั
วฒันธรรมการดาํรงชีวติดั้งเดิมไปแลว้  



 
231 

 

จากการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ทางเลือกจากการศึกษาขอ้มูลตามแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ แผนพฒันาจงัหวดัเชียงราย การลงพื้นท่ีศึกษาขอ้มูลจาก
กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นท่ี พบวา่ ทางเลือกท่ี 3 ซ่ึงเป็นทางเลือกท่ีเสนอให้มีการดาํเนินการ
ตามแผนพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ครบทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ เป็น
ทางเลือกท่ีมีคะแนนการประเมินอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (1.06) รองลงมา คือ ทางเลือกท่ี 2 คือ 
ดาํเนินการตามแผนพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย เพียง 3 ยุทธศาสตร์
โดยมุ่งเน้นพฒันาด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (-0.02) และ
ทางเลือกท่ีไดค้ะแนนเป็นลาํดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ ทางเลือกท่ี 1 คือ ไม่มีการดาํเนินการใดๆ ในพื้นท่ี
อาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย (-0.72) หรือกล่าวอีกทางหน่ึงคือเป็นการพฒันาพื้นท่ีในสภาวะ
ปกติท่ีมีเพียงแผนพฒันาจงัหวดัและการดูแลพื้นท่ีโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงสามารถสรุป
เป็นกราฟเปรียบเทียบระดบัผลกระทบจากการประเมินไดด้งัน้ี 
 

 
 
ภาพที่ 4.29 กราฟแสดงการเปรียบเทียบระดบัคะแนนของผลกระทบระยะสั้นจากการพฒันาพื้นท่ี

ทั้ง 3 ทางเลือก 
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ภาพที่ 4.30 กราฟแสดงการเปรียบเทียบระดบัคะแนนของผลกระทบระยะยาวจากการพฒันาพื้นท่ี

ทั้ง 3 ทางเลือก 
 
 4.3.4 การศึกษาความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
อ าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย  
 การศึกษาในส่วนน้ีเป็นการลงพื้นท่ีสํารวจความคิดเห็นของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย เพื่อประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อการ
พฒันาพื้นท่ีตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษในกรณีท่ีมีการดาํเนินการพฒันาตาม
ทางเลือกท่ี 3 ซ่ึงเป็นการดาํเนินการตามแผนพฒันาครบทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์ 33 โครงการ 
โดยผูร่้วมแสดงความคิดเห็นจาํนวน 25 ท่าน ประกอบดว้ย 

 1) เจา้หนา้ท่ีของรัฐในระดบัเทศบาลและอาํเภอ  จาํนวน 15 ท่าน 
 2) ผูน้าํชุมชนและตวัแทนประชาชน    จาํนวน  6 ท่าน 
 3) เจ้าหน้าท่ีของรัฐในระดับจงัหวดัจากหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดลอ้ม         จาํนวน  4 ท่าน 
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 ผลการศึกษาความคิดเห็น พบว่า ประเด็นเร่ืองการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ี
อาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารและผูน้าํชุมชนในพื้นท่ีรับรู้เป็นอยา่งดี และมีการ
ยอมรับต่อแผนการพฒันา ตวัแทนประชาชนส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัการพฒันา ซ่ึงปัจจุบนัเร่ิมมีการ
เตรียมความพร้อมการพฒันาท่ีจะมาถึงในอนาคต โดยมีการกําหนดแผนงานเพื่อรองรับการ
พฒันาข้ึนมาเป็นของแต่ละองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน และมีการประชุมร่วมกนัทั้งในระดบัอาํเภอและ
ระดบัจงัหวดั เร่ิมมีการทาํความเขา้ใจกบัประชาชนในพื้นท่ี เตรียมพฒันาฝีมือแรงงานและผลผลิต
ทางการเกษตร เพื่อรองรับการพฒันา วางแผนงานเพื่อเพิ่มรายไดใ้ห้เกษตรกรในชุมชน เร่งพฒันา
สร้างจุดเด่นภายในชุมชน เช่น ถนนคนเดิน ธุรกิจท่ีพกั การปรับปรุงภูมิทัศน์ การเปิดแหล่ง
ท่องเท่ียวใหม่ๆ สําหรับรองรับนกัท่องเท่ียวและกลุ่มนกัลงทุนต่างๆ โดยมีชุมชนต่างๆ ท่ีเตรียม
ความพร้อมตอ้นรับการพฒันา ดงัต่อไปน้ี 
 องค์การบริหารส่วนตาํบลศรีดอนมูลจดักิจกรรม “ของก๋ินสะอาดกาดอบต.” ซ่ึงเป็น
ตลาดกลางของชุมชนจดัข้ึนเพื่อเพิ่มช่องทางการหารายไดใ้หแ้ก่ประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรและ
กลุ่มแรงงานประเภทงานฝีมือและงานศิลปหตัถกรรมให้ไดมี้โอกาสนาํผลงานของตนมาวางขายใน
พื้นท่ีส่วนกลาง เน่ืองจากทางผูบ้ริหารไดท้ราบถึงแผนงานพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีจะเกิดข้ึนแต่
พื้นท่ีรับผดิชอบของอบต.ศรีดอนมูลนั้นเป็นเขตพื้นท่ีรอบนอก กิจกรรมพฒันาเกิดข้ึนไม่มาก อีกทั้ง
สภาพพื้นท่ีในเขตรับผิดชอบเป็นพื้นท่ีตํ่ าท่ีมีนํ้ าท่วมถึงอยู่เป็นประจําสลับกับภัยแล้ง ทาํให้
ประชาชนประสบปัญหาจากการทาํเกษตรกรรม และตอ้งการสร้างจุดขายดา้นการท่องเท่ียวข้ึนมา
รองรับการพฒันาจึงจดัตั้งตลาดชุมชนข้ึนมา 
 เทศบาลตําบลบ้านแซวพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในชุมชน โดยฟ้ืนฟู
ศิลปวฒันธรรมดั้งเดิมของชุมชนชาวเขาแต่ละชนเผ่า เช่น ชาวเขาเผ่าลั้ว ชาวเขาเผ่าลาหู่ โดยการ
รวมกลุ่มประชาชนท่ีมีความพร้อมเปิดบา้นตอ้นรับนกัท่องเท่ียวในลกัษณะโฮมสเตย ์และมีการ
บริการอาหารพื้นบา้นประจาํชนเผา่ ซ่ึงไม่สามารถหาชมไดท้ัว่ไปตอ้งเขา้มาในพื้นท่ีโดยเฉพาะ ซ่ึง
ไดรั้บความร่วมมือจากกลุ่มประชาชนในชุมชนเป็นอยา่งดี เน่ืองจากช่วยเพิ่มรายไดเ้สริมและไดพ้บ
เจอนกัท่องเท่ียวหลากหลายรูปแบบแหล่งท่ีมาพร้อมความเจริญเขา้ถึงในพื้นท่ี เช่น การสร้างถนน 
ไฟฟ้า และนํ้าประปาใหเ้ขา้มาในหมู่บา้น เป็นตน้ 
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ภาพที ่4.31 การจดัตั้งตลาดชุมชนข้ึนบริเวณหนา้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลศรีดอนมูล  
 

 
 

ภาพที ่4.32 การแต่งกายดว้ยชุดประจาํเผา่ของชาวเขาเผา่อาข่าในเขตเทศบาลตาํบลบา้นแซว 
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ภาพที่ 4.33 การแต่งกายดว้ยชุดและการแสดงประจาํเผา่ของชาวเขาเผา่ลาหู่ในเขตเทศบาลตาํบล

บา้นแซว 
 
 นอกจากน้ีทางเทศบาลตาํบลโยนกและเทศบาลตาํบลเวียงเชียงแสนยงัมีการพฒันา
กิจกรรมตลาดนดัในลกัษณะของถนนคนเดินและร้านอาหารริมแม่นํ้าโขง เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวท่ี
จะเขา้มาเท่ียวชมสถานท่ีสาํคญัต่างๆ ซ่ึงถือเป็นโอกาสในการสร้างช่องทางเพิ่มรายไดใ้ห้ประชาชน
และไดเ้ผยแพร่ศิลปวฒันธรรมใหค้นต่างถ่ินไดรู้้จกั และส่วนใหญ่ไดรั้บเสียงตอบรับจากประชาชน
เป็นอยา่งดี ให้ความร่วมมือกบักิจกรรม โดยเฉพาะกลุ่มผูสู้งอายุในเขตเทศบาลตาํบลโยนกท่ีมีการ
รวมตวักนัฝึกซ้อมการแสดง เพื่อนาํมาแสดงในงานถนนคนเดินเป็นประจาํคร้ัง โดยผูสู้งอายุกลุ่ม
ดงักล่าวใหเ้หตุผลในการดาํเนินการลกัษณะน้ี คือ ช่ืนชอบท่ีตนเองไดท้าํกิจกรรมสร้างเสียงหวัเราะ
และรอยยิ้มให้ลูกหลานและกลุ่มคนท่ีผ่านไปมา ช่วยทาํให้ชุมชนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักของคน
ภายนอก ผลผลิตหรืองานฝีมือต่างๆ ของลูกหลานก็จะขายไดดี้ข้ึนและการร่วมทาํกิจกรรมเช่นน้ี
ยอ่มดีกว่าท่ีตนเองจะอยูน่ิ่งเฉยแต่ในบา้น พร้อมกนัน้ีกลุ่มผูสู้งอายุไดใ้ห้ความคิดเห็นวา่การพฒันา
เขตเศรษฐกิจพิเศษนั้ นก็คงเป็นเร่ืองดีต่อลูกหลานในอนาคต เพื่อจะได้มีงานทาํใกล้บ้านใกล้
ครอบครัวไม่ตอ้งเดินทางเข้าเมืองหรือไปไกลถึงกรุงเทพเพื่อเรียนหนังสือหรือหางานทาํ และ
คาดหวงัวา่การพฒันาดงักล่าวจะช่วยให้คนในครอบครัวของตนมีโอกาสสร้างงานสร้างรายไดเ้พิ่ม
มากข้ึน 
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 การศึกษาความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้ง 8 เขตปกครองและ 3 หน่วยงาน
ระดบัจงัหวดั พบวา่ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่างมีความคิดเห็นต่อประเด็นผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
พฒันาพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสน โดยแยกออกเป็นผลกระทบดา้นบวกหรือผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึน และผลกระทบดา้นลบหรือประเด็นท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียวิตกกงัวลว่าจะเกิดข้ึนเม่ือมีการ
พฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนาคต สามารถแสดงผลการแสดงความคิดเห็นในลักษณะของ
ผลกระทบดา้นบวกและดา้นลบไดด้งัตารางท่ี 4.10 และตารางท่ี 4.11 
   ผลกระทบด้านบวก นัน่คือ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงรายตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษมีความคิดเห็นวา่ผลกระทบดา้น
บวกหรือผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายจะเกิดข้ึนกบั
ประเด็นดา้นเศรษฐกิจท่ีตวัช้ีวดัดา้นการเปล่ียนแปลงอาชีพ และประเด็นดา้นสังคมท่ีตวัช้ีวดัดา้น
คุณภาพชีวิตมากท่ีสุด (ร้อยละ 100) รองลงมา ได้แก่ ประเด็นด้านเศรษฐกิจท่ีตัวช้ีวดัด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (ร้อยละ 88) และรองลงมาเป็นลาํดบัท่ีสาม ไดแ้ก่ ประเด็นดา้น
เศรษฐกิจท่ีตวัช้ีวดัดา้นการเปล่ียนแปลงรายได ้(ร้อยละ 76) ส่วนประเด็นท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้ง 
25 คนคาดวา่จะเกิดผลกระทบดา้นบวกไดน้อ้ยท่ีสุดหรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเด็นนั้นเลย 
คือ ประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีตวัช้ีวดัด้านการเปล่ียนคุณภาพอากาศ (ร้อยละ 24) รองลงมาไดแ้ก่ 
ประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีตวัช้ีวดัดา้นธรณีวิทยาและตวัช้ีวดัดา้นสุนทรียะและทศันียภาพ (ร้อยละ 
20)  
   ผลกระทบด้านลบ นัน่คือ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงรายตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษมีความคิดเห็นวา่ผลกระทบดา้น
ลบหรือประเด็นท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียวิตกกงัวลว่าจะเกิดการเปล่ียนแปลงในทางลบข้ึนเม่ือมีการ
พฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอาํเภอเชียงแสนในอนาคตจะเกิดข้ึนกบั ประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีตวัช้ีวดั
ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศและคุณภาพอากาศมากท่ีสุด (ร้อยละ 92) รองลงมาได้แก่ 
ประเด็นดา้นสังคมท่ีตวัช้ีวดัดา้นวิถีชีวิตและวฒันธรรม (ร้อยละ 84) และรองลงมาลาํดบัท่ีสาม 
ไดแ้ก่ ตวัช้ีวดัด้านส่ิงแวดล้อมท่ีประเด็นการเปล่ียนแปลงปริมาณขยะและส่ิงปฏิกูล (ร้อยละ 76) 
ส่วนประเด็นท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้ง 25 คนคาดวา่จะเกิดผลกระทบดา้นลบไดน้้อยท่ีสุดหรือไม่มี
ความวิตกกงัวลต่อประเด็นนั้นเลย คือ ประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมท่ีตวัช้ีวดัการเปล่ียนแปลงทาง
ธรณีวิทยา (ร้อยละ 36) ประเด็นดา้นสังคมท่ีตวัช้ีวดัการปกครองและการกระจายอาํนาจ (ร้อยละ 
32) และประเด็นด้านเศรษฐกิจท่ีตัวช้ีวดัด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (ร้อยละ 20) 
ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.10 ความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อผลกระทบดา้นบวกในแต่ละประเด็นท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึนกบัพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 

 
ล าดบัผู้มส่ีวน
ได้ส่วนเสีย 

ด้านเศรษฐกจิ (A1) ด้านสังคม (A2) ด้านส่ิงแวดล้อม (A3) 
I1.1 I1.2 I1.3 I2.1 I2.2 I2.3 I3.1 I3.2 I3.3 I3.4 I3.5 I3.6 I3.7 

1      - - -   -   
2    -     - - -  - 
3       - - - - -  - 
4 -       - - - - - - 
5 -  -   - - - - - - - - 
6    -  - - - - - - - - 
7    -          
8 -   -  - - - - - -  - 
9      - - - - - -  - 

10   -    - - -    - 
11              
12 -      - - - - - - - 
13 -   -   - - - - - - - 
14    -    - -    - 
15       - - -    - 
16   - -   -       
17    -   - - - - - - - 
18 -   -    - - - - - - 
19    -   - - - - - - - 
20      - - - - - - - - 
21      -        
22    -  - -   - -  - 
23    -       -  - 
24       - - - - -  - 
25       - - - - -  - 
รวม 19 25 22 14 25 17 8 6 5 9 7 16 5 

คดิเป็นร้อยละ 76 100 88 56 100 68 32 24 20 36 28 64 20 

 
หมายเหตุ การใชส้ัญลกัษณ์ I แทนความหมายของ Indicator (ตวัช้ีวดั) อา้งอิงตามแผนภาพท่ี 4.6 
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ตารางที่ 4.11 ความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อผลกระทบดา้นลบในแต่ละประเด็นท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนกบัพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 

 
ล าดบัผู้มส่ีวน
ได้ส่วนเสีย 

ด้านเศรษฐกจิ (A1) ด้านสังคม (A2) ด้านส่ิงแวดล้อม (A3) 
I1.1 I1.2 I1.3 I2.1 I2.2 I2.3 I3.1 I3.2 I3.3 I3.4 I3.5 I3.6 I3.7 

1 -  -           
2  - -  -  -      - 
3 -    - -   - - -   
4 -  -    -   -    
5  -    -   - -  -  
6 - - - -  - -  - -    
7   -           
8 -  -   -   -  -  - 
9   -  - - -  -  - - - 

10 -  -  - -    - -  - 
11 - -  - - - -  - -   - 
12 -  -  - - -  - -    
13   -           
14  - - -  -   - - - - - 
15 - - -   -   -  - - - 
16 -  - - - -   -     
17  - -           
18  -    -   -    - 
19 - - -  - - -  -  - - - 
20              
21 -    -     - -   
22 - - -   -  - - - -   
23 - - -  - -        
24  - -  - -  - - - - -  
25 - - -  - -   - -  -  
รวม 10 12 5 21 14 8 16 23 9 13 14 19 16 

คดิเป็นร้อยละ 40 48 20 84 56 32 64 92 36 52 56 76 65 

 

หมายเหตุ การใชส้ัญลกัษณ์ I แทนความหมายของ Indicator (ตวัช้ีวดั) อา้งอิงตามภาพท่ี 4.6 
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 การศึกษาความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อประเด็นผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจาก
การพฒันาพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสนสามารถสรุปแสดงการเปรียบเทียบไดด้งั ภาพท่ี 4.34 
 

 
 
ภาพที่ 4.34 ความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบจากการพฒันาพื้นท่ีตาม

แผนยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
 

4.4 แนวทางส่งเสริมผลกระทบด้านบวกและบรรเทาผลกระทบทางลบจากการพัฒนา
เขตเศรษฐกจิพเิศษอ าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย 
  
  การศึกษาข้อมูลการพฒันาพื้นท่ีอําเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงรายจากเอกสารต่างๆ 
ประกอบการลงพื้นท่ีและสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
ตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย สามารถรวบรวม
แนวทางส่งเสริมผลกระทบดา้นบวกและบรรเทาผลกระทบทางลบจากการพฒันา ดงัรายละเอียด
ต่อไปน้ี 
 
 4.4.1 แนวทางส่งเสริมและบรรเทาผลกระทบทางด้านเศรษฐกจิ 
   1) รายได ้ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งควรเตรียมความพร้อม ดงัน้ี  
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   ควรให้ความสําคญักบัมาตรการอุดหนุนทางการเงินหรือมาตรการช่วยเหลือเพื่อ
กระตุน้เศรษฐกิจแก่ผูป้ระกอบท่ีอาจเผชิญสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน เช่น ช่วงท่ีตน้ทุนการผลิตและ
ราคานํ้ ามนัปรับตวัสูง และควรรวบรวมขอ้มูลผูผ้ลิตรายย่อยให้เป็นระบบ เพื่อการส่งเสริมและ
สนับสนุนไม่ให้เกิดความเหล่ือมลํ้ าด้านรายได้ และสามารถเขา้มาร่วมกิจกรรมการพฒันาด้าน
เศรษฐกิจชายแดน อาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายและพฒันาศกัยภาพให้สูงข้ึน หน่วยงานภาครัฐ
ตอ้งมีมาตรการป้องกนัการผกูขาด เพื่อมิใหผู้ป้ระกอบการใชส้ถานภาพทางเศรษฐกิจท่ีเหนือกวา่เอา
เปรียบประชาชนหรือผูป้ระกอบการท่ีมีกาํลงัหรือศกัยภาพน้อยกว่าดว้ยขอ้จาํกดัดา้นการคา้ หรือ
การปฏิบติัทางการคา้ท่ีเป็นการจาํกดัสิทธิ เช่น การรวมตวักาํหนดราคา การจาํกดัลูกคา้เฉพาะอาณา
เขตพื้นท่ี หรือการทาํสัญญาขอ้ตกลงในลกัษณะของการผกูมดั  
   2) อาชีพ ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งควรเตรียมความพร้อม ดงัน้ี  
   ควรใหค้วามสาํคญัและส่งเสริมอาชีพท่ีเป็นภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินของ อาํเภอเชียง
แสน จงัหวดัเชียงราย เพื่อไม่ใหเ้กิดความเหล่ือมลํ้าดา้นสาขาอาชีพ และไม่ให้อาชีพเหล่านั้นหายไป 
ควรส่งเสริมคนในทอ้งถ่ินท่ีฝีมือแรงงานนอ้ยให้มีศกัยภาพท่ีสูงข้ึน เช่น อบรมให้ความรู้เพื่อพฒันา
ทกัษะอาชีพ เป็นตน้ เพื่อรองรับการพฒันาเศรษฐกิจท่ีจะเกิดข้ึน และลดอตัราการวา่งงานของคนใน
ทอ้งถ่ินใหน้อ้ยลง เพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัแรงงานต่างถ่ินได ้
   3) การพฒันาระบบสาธารณูปโภค ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งควรเตรียมความพร้อม ดงัน้ี 
   วางแผนงานเพื่อลดผลกระทบเชิงลบท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างการก่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภคในพื้นท่ี และอาจก่อให้เกิดความรําคาญและความไม่สะดวกต่อการสัญจร เช่น การ
ทาํถนนชั่วคราวขนส่งวสัดุก่อสร้าง แยกมาจากถนนท่ีทาํการปรับปรุงหรือขยาย เพื่อไม่ให้
การจราจรติดขดัหรือเส่ียงต่ออุบติัเหตุจากการปิดช่องทางจราจร ควรวางแผนการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
และพลงังานเช้ือเพลิงในระยะยาว และประเมินสถานการณ์การใช้พลงังานดงักล่าวเป็นระยะๆ 
เพื่อให้เพียงพอต่อความตอ้งการใชใ้นระบบผลิตต่างๆ เช่น ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ เป็นตน้ อาจ
เพิ่มการสร้างแหล่งเก็บกกัแหล่งนํ้ าสํารองเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรนํ้ าระหว่าง
ชุมชนกับอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจต่างๆ และควรวางแผนเฝ้าระวงัปัญหาความแออัดของ
ประชากรในพื้นท่ีท่ีเกิดจากการขยายตวัของท่ีพกัอาศยั และจดักฎระเบียบการดูแลและแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าว กาํหนดอาํนาจหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบให้ชดัเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความแออดัหรือปัญหา
อ่ืนๆ ตามมา  
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 4.4.2 แนวทางส่งเสริมและบรรเทาผลกระทบทางด้านสังคม 
   1) ดา้นวถีิชีวติและวฒันธรรม ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งควรเตรียมความพร้อม ดงัน้ี 
  วางแผนงานเพื่อรักษามรดกวฒันธรรมท่ีเป็นประโยชน์และให้คุณค่าแก่สังคม พฒันาการ
ท่องเท่ียวให้นาํไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจและรายไดข้องชุมชน เน้นรักษาสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรม และการส่งเสริมพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ซ่ึงมาตรการ
ดงักล่าวจะสาํเร็จลุล่วงไปไดจ้ะตอ้งอาศยัความร่วมมือกนัจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคก์ร
อิสระ ท่ีเก่ียวข้องกับพื้นท่ีและชุมชน ส่วนทางชุมชนควรสร้างความเข้มแข็งและกาํหนดกลุ่ม
สําหรับเป็นแกนนาํในการอนุรักษ์วฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน สนับสนุนใน
ประชาชนเห็นคุณค่าและสร้างเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน รณรงค์ให้มีการสืบสานประเพณีและ
วฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน เพื่อให้บุคคลภายนอกท่ีเขา้มาอยู่อาศยัหรือเขา้มาประกอบ
กิจการเห็นถึงความสาํคญัและประพฤติปฏิบติัตามมากกวา่ท่ีจะนาํวฒันธรรมจากภายนอกเขา้มา  
   2) ดา้นคุณภาพชีวติของประชาชน ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งควรเตรียมความพร้อม ดงัน้ี 
   เน้นป้องกนัท่ีปัญหาของแรงงานต่างดา้ว หรือแรงงานจากภายนอกท่ีจะเขา้มาใน
พื้นท่ีก่อน ดูแลควบคุมแรงงานจากภายนอกเพื่อป้องกนัปัญหา เช่น การลกัขโมย ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์น ปัญหาการพนนั ปัญหายาเสพติด โดยการควบคุมตาํแหน่งท่ีตั้งของท่ีอยู่อาศยั
ของแรงงานจากต่างถ่ินใหอ้ยูห่่างจากชุมชน หากตอ้งมีการจา้งแรงงานเพื่อก่อสร้าง ให้จดัทาํประวติั
พนักงานและออกกฎระเบียบควบคุมอย่างเคร่งครัด เพิ่มมาตรการรักษาความสงบและความ
ปลอดภยัของประชาชน พร้อมทั้งมีการติดตามตรวจสอบความปลอดภยัเป็นระยะๆ นอกจากน้ีควร
มีการวางผงัชุมชนเพื่อวางแผนพฒันาท่ีดินให้สอดคล้องกับศกัยภาพพื้นท่ีและการขยายตวัของ
ชุมชน มีการวางแผนสําหรับการพฒันาดา้นสาธารณสุขและระบบการจดัการศึกษาให้เพียงพอต่อ
การขยายตวัของประชากรในอนาคต โดยเฉพาะการพฒันาดา้นความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ควรมี
การวางแผนงานใหเ้ป็นการพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหาหรือความตอ้งการของพื้นท่ีนั้นๆ  
   3) การกระจายอาํนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งควร
เตรียมความพร้อม ดงัน้ี 
   เน้นไปท่ีการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จดัการพฒันาชุมชนของตนเอง อาจทาํได้โดยการจดัตั้งกลุ่มงานดา้นประชาสัมพนัธ์เพื่อกระจาย
ขอ้มูลข่าวสารให้ประชาชนอย่างทัว่ถึง หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสนบัสนุนให้ผูน้าํชุมชนมีการจดัทาํ
กระบวนการทางสังคมเพิ่มมากข้ึน ทั้งในระดบัหมู่บา้น ระดบัตาํบล เพื่อให้เกิดเป็นชุมชนท่ีเขม้แข็ง 
ส่งเสริมใหป้ระชาชนรวมกลุ่มกนัประกอบอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายไดแ้ละความสัมพนัธ์อนัดีต่อคน
ในชุมชน มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ มีการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง เนน้การอบรมให้ความรู้
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แก่ประชาชนในเร่ือง ความเขม้แข็งของกลุ่ม การดาํเนินการของกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มสามารถบริหาร
จดัการได้ดว้ยตนเองและมีการถ่ายถอดความรู้และให้การช่วยเหลือไดอ้ย่างทัว่ถึง และเน้นสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเพื่อป้องกนัปัญหาการขดัแยง้กนัเองภายในชุมชน เป็นตน้ นอกจากน้ี
ควรมีมาตรการป้องกนัหรือแกไ้ขปัญหาเร่ืองชนกลุ่มนอ้ยและชาวต่างถ่ินท่ีเขา้มาอยูอ่าศยัในจงัหวดั
เชียงราย เช่น เนน้แกปั้ญหาแบบผสมกลมกลืน ให้ชนกลุ่มนอ้ยผสมกลมกลืนกบัชนกลุ่มใหญ่ผา่น
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม ให้ค่อยๆเปล่ียนวิถีชีวิต ความรู้สึกนึกคิด ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีของตนใหก้ลมกลืนและสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมของชนกลุ่มใหญ่จนในท่ีสุดชนกลุ่มนอ้ย
จะไม่มีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง ช่วยลดปัญหาความขดัแยง้จากความแตกต่างไดเ้ป็นอยา่งดี   
 
 4.4.3 แนวทางส่งเสริมและบรรเทาผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อม 
   1) ดา้นทรัพยากรนํ้า ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งควรเตรียมความพร้อม ดงัน้ี 
   กาํหนดมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้ าทิ้งจากแหล่งกาํเนิด และการสร้าง
ระบบบาํบดันํ้าเสียรวมในพื้นท่ี อาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ในส่วนของการก่อสร้างถนน และ
การก่อสร้างอาคาร ตอ้งกาํหนดให้มีการจดัการขยะจากส่ิงก่อสร้างไม่ให้ถูกทิ้งปะปนลงแหล่งนํ้ า
ธรรมชาติ ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาในเร่ืองของคุณภาพท่ีเปล่ียนแปลงลงได ้
   2) สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งควรเตรียมความพร้อม 
ดงัน้ี 
   ควรมีการติดตั้ งอุปกรณ์บาํบัดอากาศในสถานประกอบการในพื้นท่ี และการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยการติดตั้งสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศไวใ้นพื้นท่ีอาํเภอเชียง
แสนและพื้นท่ีใกลเ้คียงท่ีมีความเส่ียงและมีการแสดงผลคุณภาพอากาศพร้อมกบัคาํแนะนาํให้กบั
ประชาชนในพื้นท่ีรับทราบ รวมถึงการรณรงค์ให้มีการใช้บริการขนส่งสาธารณะเพื่อลดปัญหา
มลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากยานพาหนะส่วนบุคคลและลดปัญหาเร่ืองความหนาแน่นทางการจราจร 
   3) ดา้นธรณีวทิยา ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งควรเตรียมความพร้อม ดงัน้ี 
   เพิ่มการศึกษาขอ้มูลในอดีตเร่ืองของพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดแผ่นดินไหวเพื่อนาํมา
วางแผนในการก่อสร้างหรือจดัทาํมาตรการรองรับหรืออาจทาํได้โดยการศึกษาข้อมูลปัจจุบนั
เก่ียวกับพื้นท่ีเส่ียงการพงัทลายหรือการเกิดแผ่นดินไหวจากสาเหตุต่างๆ รวมทั้ งศึกษาข้อมูล
ทางด้านอุทกธรณีในพื้นท่ี ความลึกของชั้ นนํ้ าใต้ดินและทิศทางการไหลของนํ้ าใต้ดิน ซ่ึงจะ
สามารถเป็นขอ้มูลในการเลือกพื้นท่ีพฒันาต่างๆได ้
   4) ดา้นทรัพยากรดิน ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งควรเตรียมความพร้อม ดงัน้ี 
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   ศึกษาขอ้มูลพื้นท่ีและจดัทาํแผนท่ีการใช้ประโยชน์ของท่ีดินแบ่งตามความอุดม
สมบูรณ์ของดินและประเภทของดิน เพื่อนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนการพฒันาพื้นท่ีและการ
ใช้ดิน  ในระหว่างการก่อสร้างถนนและการก่อสร้างอาคารในพื้นท่ีตอ้งมีการนาํดินมาใช้ในการ
ปรับถมพื้นท่ีซ่ึงตอ้งทาํการศึกษาความเหมาะสมของดินท่ีนาํไปใชแ้ละแหล่งดินท่ีนาํไปใช ้รวมทั้ง
ระมดัระวงัพื้นท่ีเส่ียงต่อการกดัเซาะพงัทลายของดินเช่น ตล่ิงขา้งแม่นํ้ า ลาํคลอง และบริเวณท่ีลาด
ชนั เป็นตน้ 
   5) ดา้นระบบนิเวศ ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งควรเตรียมความพร้อม ดงัน้ี 
   ควรจดัทาํขอบเขตพื้นท่ีท่ีจะทาํการพฒันาให้ชดัเจน เพื่อกาํหนดมาตรการในการ
ป้องกนัพื้นท่ีป่าไมใ้นพื้นท่ีอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายอยา่งเขม้งวด หลีกเล่ียงการบุกรุกพื้นท่ี
ป่าไมโ้ดยไม่จาํเป็น และจดัตั้งหน่วยงานกาํกบั ดูแลและติดตามตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอ 
   6) ดา้นขยะและส่ิงปฏิกลู ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งควรเตรียมความพร้อม ดงัน้ี 
   ควรมีการพฒันาศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัการแกไ้ขกบั
ปัญหาด้านขยะและส่ิงปฏิกูลท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จดักิจกรรมรณรงค์เก่ียวกบัการลด
ปริมาณและคดัแยกขยะและส่ิงปฏิกลู  และจดัหาพื้นท่ีสํารองในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินเก่ียวกบัพื้นท่ี
กาํจดัขยะและส่ิงปฏิกลู 
   7) ดา้นสุนทรียะและทศันียภาพ ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งควรเตรียมความพร้อม ดงัน้ี 
   ควรกาํหนดขอบเขตของพื้นท่ีในการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและการก่อสร้าง
อาคารให้ชดัเจน เพื่อป้องกนัการเกิดภาวะมลทศัน์และการบดบงัทศันียภาพ ส่วนผลกระทบท่ีเกิด
จากการก่อสร้าง เช่น เสียงและการสั่นสะเทือน ให้ผูรั้บเหมาก่อสร้างแจง้กาํหนดการก่อสร้างหรือ
ขั้นตอนท่ีจะทาํใหเ้กิดเสียงและการสั่นสะเทือนแก่ประชาชนในพื้นท่ีบริเวณโดยรอบท่ีอาจจะไดรั้บ
ผลกระทบรับทราบและหลีกเล่ียงการทํางานในช่วงเวลากลางคืน การออกแบบอาคารและ
ส่ิงก่อสร้างให้กลมกลืนและลดความขดัแยง้กบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติหรือสภาพแวดลอ้ม
ทางชุมชน เพื่อลดการเกิดปัญหาภาวะมลทศัน์ในพื้นท่ี อาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
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สรุป อภปิรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 
  งานวิจยัเร่ืองการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและประเมินผลกระทบท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึนจากยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
ศึกษาความคิดเห็นของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงราย พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมและบรรเทาผลกระทบท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนจากการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย โดยการศึกษาขอ้มูลจาก
เอกสารส าคญัไดแ้ก่ แผนยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
แผนพฒันาจงัหวดัเชียงราย ปี พ.ศ. 2557 – 2560 ท าการพฒันาประเด็นและตวัช้ีวดัท่ีเหมาะสมต่อ
การประเมินพื้นท่ี ท าการศึกษาสภาพพื้นท่ีจริงประกอบการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียต่อการ
พฒันาพื้นท่ี ประกอบดว้ย เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานระดบัจงัหวดั เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานระดบัอ าเภอ 
ผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานระดับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล และตัวแทน
ประชาชน เพื่อน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีการศึกษา โดยสามารถสรุปผลอภิปราย
ผลการศึกษา และมีขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี  
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
  การศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย พบวา่ ปัจจุบนัพื้นท่ีอ าเภอเชียง
แสนมีการพฒันาเชิงพื้นท่ีตามแผนพฒันาจงัหวดัเชียงรายและเร่ิมมีการเตรียมความพร้อมต่อการ
พฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน หน่วยงานส่วนทอ้งถ่ินและประชาชนทราบถึงแผนพฒันา
ดงักล่าวอย่างทัว่ถึง และมีการเตรียมความพร้อมโดยการประชุมและก าหนดแผนงานรองรับการ
พฒันาในทุกเขตการปกครอง โดยแบ่งองคก์รปกครองทอ้งถ่ินเพื่อบริหารจดัการเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
องค์กรปกครองทอ้งถ่ินรอบใน (อยู่ใกล้พื้นท่ีพฒันา) จ  านวน 4 เขตการปกครอง และองค์กร
ปกครองทอ้งถ่ินรอบนอก (อยู่ห่างจากพื้นท่ีพฒันา) จ  านวน 3 เขตการปกครอง ผลการศึกษาใน
ประเด็นต่างๆ มีดงัต่อไปน้ี 
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 5.1.1 การพฒันาประเด็น ตัวช้ีวดั และทางเลอืกในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ 
 ผลการพฒันาประเด็นและตวัช้ีวดัเพื่อใชป้ระกอบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มระดบั
ยุทธศาสตร์จากการพฒันาพื้นท่ีตามแผนยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยการให้ค่าน ้ าหนกัของ
ผูเ้ช่ียวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการพฒันาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 15 ท่าน ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ จ านวน 3 ท่าน 
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการพฒันาสังคมจ านวน 4 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม
และทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 6 ท่าน พิจารณาวินิจฉัยเปรียบเทียบความส าคญั (Prioritization) 
ของประเด็นและตัวช้ีวดัท่ีเหมาะสมกับการพัฒนา ผลการพิจารณาในระดับประเด็น พบว่า 
ผูเ้ช่ียวชาญให้ความส าคญักบัประเด็นการเปล่ียนแปลงดา้นส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด (0.42) รองลงมา 
คือ ประเด็นทางเศรษฐกิจ (0.37) และประเด็นท่ีผูเ้ช่ียวชาญให้ความส าคญัเป็นประเด็นสุดทา้ย คือ 
ประเด็นทางสังคม (0.21) ส่วนผลการพิจารณาระดบัตวัช้ีวดั พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญให้ความส าคญัต่อ
การเปล่ียนแปลงด้านวิถีชีวิตว ัฒนธรรมของประชาชนมากท่ีสุด (0.45) รองลงมาคือ การ
เปล่ียนแปลงต่อการประกอบอาชีพของประชาชน (0.40) และการเปล่ียนแปลงสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ (0.34) ตามล าดับ โดยตวัช้ีวดัท่ีผูเ้ช่ียวชาญให้ความส าคญัเป็นล าดับสุดท้าย คือ 
ตวัช้ีวดัทางการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศและคุณภาพอากาศและการเปล่ียนแปลงขยะและส่ิงปฏิกูล 
(0.13) รองลงมาไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงทรัพยากรน ้าและการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศ (0.12)  
 

 5.1.2 การก าหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ของพืน้ทีอ่ าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย 
 ผลการพิจารณาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมของการ
พฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายโดยการศึกษาขอ้มูลจากเอกสารส าคญั
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ แผนพฒันาจงัหวดัเชียงรายประจ าปี พ.ศ. 2557 – 2560 แผนยุทศาสตร์การ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน และแผนการพัฒนาพื้นท่ีของอ าเภอเชียงแสน
ประกอบการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในการพฒันาพื้นท่ีทั้ งระดับจงัหวดัและระดบัอ าเภอ 
สามารถก าหนดบทบาททางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ในการประเมินระดบัผลกระทบได ้3 ทางเลือก คือ 
 
 1) ทางเลอืกที ่1 
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 เป็นทางเลือกพื้นฐาน คือ ไม่มีการน ายุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ี
ก าหนดไวม้าด าเนินการในพื้นท่ีอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ท าการประเมินโดยพิจารณาขอ้มูล
จากแผนพฒันาจงัหวดัเชียงรายประจ าปี พ.ศ. 2556 – 2560 ซ่ึงประกอบไปดว้ย 4 ยุทธศาสตร์ส าคญั
และมีโครงการเชิงยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัอ าเภอเชียงแสนประมาณ 130 โครงการภายใน
ระยะเวลา 5 ปี ซ่ึงบางโครงการเป็นโครงการต่อเน่ืองจากแผนพฒันาจงัหวดัเชียงรายฉบบัก่อนหนา้ 
 2) ทางเลอืกที ่2 
 เป็นทางเลือกในกรณีท่ีการพฒันาพื้นท่ีไม่สามารถด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
การพฒันาท่ีก าหนดไวไ้ด้ทั้งหมด จึงเลือกน ายุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจ านวน 3 
ยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัและเป็นความตอ้งการพื้นฐานของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมาด าเนินการในพื้นท่ี
อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ซ่ึงเป็นตวัแทนยุทธศาสตร์ส าคญัท่ีมาจากการประเมินความ
ตอ้งการและสภาพปัญหาในชุมชน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นท่ีตอ้งการให้มีการพฒันาจริงใน
พื้นท่ีอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายรวมทั้งส้ิน 7 กลยทุธ์ 25 โครงการ ประกอบดว้ย 
 (1) ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างศกัยภาพทางเศรษฐกิจครบวงจร 
 (2) ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
 (3) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม 
 3) ทางเลอืกที ่3 
 เป็นทางเลือกตามนโยบายการพฒันาจงัหวดัมีการน าทุกยทุธศาสตร์ท่ีก าหนดไวใ้น
แผนพฒันาเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดมาด าเนินการในพื้นท่ีอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย รวม 11 
กลยทุธ์ 33 โครงการ ประกอบดว้ย  
 (1) ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างศกัยภาพทางเศรษฐกิจครบวงจร 
 (2) ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
 (3) ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างเครือข่ายพนัธมิตรเพื่อพฒันาธุรกิจ  
 (4) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม 
 (5) ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การพฒันาความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
 
 
 5.1.3 การประเมินผลกระทบระดับส่ิงแวดล้อมยุทธศาสตร์ของอ าเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย 
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 5.1.3.1 การพฒันาตามทางเลือกที่ 1 (ไม่มีการน ายุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เสนอไว้ในแผน ฯ 
มาใช้)  

ผลการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์จากทางเลือกท่ี 1 คือ ไม่มีการน า
ยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีก าหนดไวม้าด าเนินการในพื้นท่ีอ าเภอเชียงแสน จงัหวดั
เชียงราย โดยการศึกษาเอกสารประกอบการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัการพฒันาพื้นท่ีและ
ถ่วงน ้ าหนกัคะแนนโดยผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ จากผลการศึกษาพบวา่ ผลกระทบจากการ
พฒันามีค่าคะแนนเท่ากบั -0.72 ซ่ึงเป็นผลกระทบดา้นลบ เม่ือพิจารณาประเด็นดา้นเศรษฐกิจ พบวา่ 
การพฒันาตามทางเลือกท่ี 1 จะส่งผลดีต่อความย ัง่ยืนทางเศรษฐกิจในระยะสั้น 1-5 ปีแรกของการ
พฒันาแต่เม่ือเวลาผา่นไปมากกวา่ 6 ปี การด าเนินการตามทางเลือกท่ี 1 จะเป็นผลกระทบดา้นลบ
หรือไม่เกิดประโยชน์การขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจของอ าเภอเชียงแสน เม่ือพิจารณาประเด็นทาง
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ การพฒันาตามทางเลือกท่ี 1 จะไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ สังคม
และส่ิงแวดลอ้มของอ าเภอเชียงแสนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยการพฒันาจะมีระดบัคะแนน
เป็นลบ นัน่คือ ในภาพรวมของการพฒันาตามทางเลือกท่ี 1 จะไม่ส่งผลดีต่ออ าเภอเชียงแสน จงัหวดั
เชียงราย  
 
 5.1.3.2 การพฒันาตามทางเลอืกที ่2 (น า 3 ยุทธศาสตร์ทีเ่สนอไว้ในแผนฯ มาใช้)  

ผลการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์จากทางเลือกท่ี 2 คือ น า 3 
ยุทธศาสตร์ท่ีเสนอไวใ้นแผนฯ มาใช้ในพื้นท่ีอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย โดยการศึกษา
เอกสารประกอบการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัการพฒันาพื้นท่ีและถ่วงน ้ าหนกัคะแนนโดย
ผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ จากผลการศึกษาพบวา่ ผลกระทบจากการพฒันามีค่าคะแนนเท่ากบั 
0.02 ซ่ึงเป็นผลกระทบดา้นบวก เม่ือพิจารณาประเด็นดา้นเศรษฐกิจ พบวา่ การพฒันาตามทางเลือก
ท่ี 2 จะส่งผลดีต่อความย ัง่ยนืทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้น 1-5 ปีแรกของการพฒันาและในระยะยาว
หลงัการพฒันามากกวา่ 6 ปีข้ึนไปโดยมีระดบัผลกระทบเป็นบวก เม่ือพิจารณาประเด็นทางสังคม
และส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ การพฒันาตามทางเลือกท่ี 2 จะไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม
ของอ าเภอเชียงแสนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการพฒันาจะมีระดบัคะแนนเป็นลบทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว นัน่คือ ในภาพรวมของการพฒันาตามทางเลือกท่ี 2 จะส่งผลดีต่ออ าเภอเชียง
แสน จงัหวดัเชียงรายเพียงเล็กนอ้ย 
 

 5.1.3.3 การพฒันาตามทางเลอืกที ่3 (น าทุกยุทธศาสตร์ทีเ่สนอไว้ในแผนฯ มาใช้)  
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ผลการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์จากทางเลือกท่ี 3 คือ น าทุก
ยุทธศาสตร์ท่ีเสนอไวใ้นแผนฯ มาใช้ในพื้นท่ีอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย โดยการศึกษา
เอกสารประกอบการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัการพฒันาพื้นท่ีและถ่วงน ้ าหนกัคะแนนโดย
ผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ จากผลการศึกษาพบวา่ ผลกระทบจากการพฒันามีค่าคะแนนเท่ากบั 
1.06 ซ่ึงเป็นผลกระทบดา้นบวก เม่ือพิจารณารายประเด็น พบว่า การพฒันาตามทางเลือกท่ี 3 จะ
ส่งผลดีต่อความย ัง่ยืนทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้น 1-5 ปีแรกของการพฒันาและในระยะยาวหลงั
การพฒันามากกวา่ 6 ปีข้ึนไปโดยมีระดบัผลกระทบเป็นบวก เม่ือพิจารณาประเด็นทางสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ การพฒันาตามทางเลือกท่ี 3 จะก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของอ าเภอเชียงแสน
ทั้งในระยะสั้ นและระยะยาว โดยการพฒันาจะมีระดบัคะแนนเป็นบวก และทางด้านสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มจะเป็นผลกระทบดา้นลบในระดบันอ้ย ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีตอ้งมีการศึกษาและวางแผน
มาตรการป้องกนัแกไ้ขต่อไป และเม่ือพิจารณาในภาพรวมของการพฒันาตามทางเลือกท่ี 3 พบว่า 
ก่อใหเ้กิดผลดีต่ออ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายมากกวา่ทางเลือกท่ี 1 และทางเลือกท่ี 2  
  สามารถสรุปไดว้า่ทางเลือกท่ี 3 ซ่ึงเป็นทางเลือกท่ีเสนอให้มีการด าเนินการตามแผนพฒันา
เขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ครบทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ เป็นทางเลือกท่ีมีคะแนน
การประเมินอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ ทางเลือกท่ี 2 คือ ด าเนินการตามแผนพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย เพียง 3 ยุทธศาสตร์โดยมุ่งเนน้พฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
โครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และทางเลือกท่ีไดค้ะแนนเป็นล าดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ 
ทางเลือกท่ี 1 คือ ไม่มีการด าเนินการใดๆ ในพื้นท่ีอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
 
 5.1.4 การศึกษาความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
อ าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอ
เชียงแสน จงัหวดัเชียงรายทั้งในระดบัชุมชน ระดบัอ าเภอและระดบัจงัหวดั พบวา่ ผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียต่อการพฒันาพื้นท่ีเห็นด้วยต่อการพฒันาตามแผนยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษ เน่ืองจาก
ตอ้งการพฒันาพื้นท่ี เพิ่มช่องทางการหารายไดแ้ละสร้างงานสร้างอาชีพโดยไม่ตอ้งเดินทางไปไกล
จากท่ีอยู่อาศยัและคาดหวงัว่าการพฒันาดงักล่าวจะมาพร้อมกบัส่ิงอ านวยความสะดวกและท าให้
คุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึน โดยประเด็นและตวัช้ีวดัท่ีจะได้รับผลกระทบด้านบวกหรือเกิด
ผลประโยชน์จากการพฒันามากท่ีสุด คือ ประเด็นดา้นเศรษฐกิจท่ีตวัช้ีวดัดา้นอาชีพ และประเด็น
ด้านสังคมท่ีตัวช้ีวดัด้านคุณภาพชีวิต รองลงมาได้แก่ ประเด็นด้านเศรษฐกิจท่ีตัวช้ีวดัด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โดยประเด็นท่ีเกิดผลกระทบดา้นบวกนอ้ยท่ีสุดหรือการพฒันาไม่
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ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเด็นนั้นเลย คือ ประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีตวัช้ีวดัดา้นธรณีวิทยาและ
ตวัช้ีวดัดา้นสุนทรียะและทศันียภาพ ในส่วนของประเด็นและตวัช้ีวดัท่ีจะไดรั้บผลกระทบดา้นลบ
หรือมีการเปล่ียนแปลงในทางไม่ดีมากท่ีสุดนั้น คือ ประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมท่ีตวัช้ีวดัด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพอากาศและคุณภาพอากาศ รองลงมาไดแ้ก่ ประเด็นดา้นสังคมท่ีตวัช้ีวดัดา้นวิถี
ชีวิตและวฒันธรรม โดยส่วนประเด็นคาดว่าจะเกิดผลกระทบดา้นลบไดน้้อยท่ีสุดหรือไม่มีความ
วติกกงัวลต่อประเด็นนั้นเลย คือ ประเด็นดา้นสังคมท่ีตวัช้ีวดัการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม
และประเด็นด้านเศรษฐกิจท่ีตัวช้ีวดัด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการซ่ึงสอดคล้องกับ
การศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อผลกระทบดา้นบวก 
 
 5.1.5 แนวทางส่งเสริมผลกระทบด้านบวกและบรรเทาผลกระทบทางลบจากการพัฒนาเขต
เศรษฐกจิพเิศษอ าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย 
 ผลการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางการส่งเสริมผลกระทบดา้นบวกและบรรเทาผลกระทบ
ทางลบจากการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย จากเอกสารประกอบกบั
การสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย สามารถสรุปไดว้่า ภาคส่วนต่างๆ ควรมีการเตรียมความพร้อม
และด าเนินการตามแนวทาง ดงัต่อไปน้ี 
 
 5.1.5.1 แนวทางส่งเสริมและบรรเทาผลกระทบทางด้านเศรษฐกจิ 

ด้านรายได้  เตรียมมาตรการอุดหนุนทางการเงินหรือมาตรการช่วยเหลือแก่
ผูป้ระกอบการท่ีอาจเผชิญสถานการณ์ไม่แน่นอน เช่น ช่วงต้นทุนการผลิตหรือราคาเช้ือเพลิง
ปรับตวัสูง และควรรวบรวมขอ้มูลผูผ้ลิตรายยอ่ย เพื่อสนบัสนุนไม่ใหเ้กิดความเหล่ือมล ้าดา้นรายได ้ 
ด้านอาชีพ ควรส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของอ าเภอเชียงแสน ช่วยเหลือคนในทอ้งถ่ินฝีมือ
แรงงานสูงข้ึน เช่น ให้ความรู้ด้านทกัษะอาชีพ เพื่อรองรับการพฒันาท่ีจะเกิดข้ึน และสามารถ
แข่งขนักบัแรงงานต่างถ่ินได ้ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ควรวางแผนงานลดผลกระทบท่ี
อาจเกิดข้ึนระหวา่งก่อสร้างรวมไปถึงการเกิดเหตุร าคาญและความไม่สะดวกต่อการสัญจร เช่น ท า
ถนนชัว่คราวใช้ขนส่งวสัดุก่อสร้าง เพื่อไม่ให้การจราจรติดขดัหรือเส่ียงต่ออุบติัเหตุ ควรวางแผน
การใช้ไฟฟ้าและเช้ือเพลิงระยะยาว และประเมินสถานการณ์การใช้พลงังานดังกล่าวเป็นระยะ 
เพื่อใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการใชใ้นระบบผลิต อาจเพิ่มแหล่งเก็บกกัน ้ าส ารองเพิ่มเติมป้องกนัการ
แยง่ชิงน ้าระหวา่งชุมชนกบัภาคธุรกิจต่างๆ และควรเฝ้าระวงัปัญหาความแออดัของประชากร 
 
 5.1.5.2 แนวทางส่งเสริมและบรรเทาผลกระทบทางด้านสังคม 
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ด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ควรสงวนรักษามรดกวฒันธรรมท่ีเป็นประโยชน์และ
ให้คุณค่าแก่สังคม พฒันาการท่องเท่ียวของชุมชนโดยรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์มรดกทาง
วฒันธรรม และการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงว ัฒนธรรม ส่งเสริมความร่วมมือจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน องคก์รอิสระท่ีเก่ียวขอ้ง สร้างความเขม้แข็งในชุมชนอาจก าหนดให้มีแกนน าอนุรักษ์
วฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เพื่อให้บุคคลภายนอกเห็น
ความส าคญัและปฏิบติัตาม ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน เฝ้าระวงัแรงงานต่างดา้ว เพื่อป้องกนั
ปัญหา เช่น การลกัขโมย ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น การพนนั ยาเสพติด ควบคุมต าแหน่ง
ท่ีอยูอ่าศยัของแรงงานต่างถ่ินใหห่้างจากชุมชน ท าประวติัแรงงานและออกกฎระเบียบควบคุมอยา่ง
เคร่งครัด พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบอยู่เสมอ นอกจากน้ีควรวางผงัชุมชนเพื่อพฒันาท่ีดินให้
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพพื้นท่ี วางแผนงานดา้นสาธารณสุขและการศึกษาให้เพียงพอต่อการขยายตวั
ของประชากรในอนาคต ด้านการมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจ เนน้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจดัการพฒันาชุมชนตนเองกระจายขอ้มูลข่าวสารทราบอยา่งทัว่ถึง สนบัสนุนใหเ้กิดเป็นชุมชนท่ี
เขม้แข็ง ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์อยา่งต่อเน่ือง ให้ความรู้ประชาชนเร่ือง
ความเขม้แข็งของกลุ่ม นอกจากน้ีควรมีมาตรการเร่ืองชนกลุ่มนอ้ยและชาวต่างถ่ินท่ีเขา้มาอยูอ่าศยั 
เช่น การแกปั้ญหาแบบใหช้นกลุ่มนอ้ยผสมกลมกลืนกบัชนกลุ่มใหญ่ ผา่นการกล่อมเกลาทางสังคม
ให้ค่อยๆ เปล่ียนวิถีชีวิตให้กลมกลืนและสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมของชนกลุ่มใหญ่ ช่วยลดความ
ขดัแยง้จากความแตกต่าง 
 

 5.1.5.3 แนวทางส่งเสริมและบรรเทาผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อม 
ด้านทรัพยากรน ้ า  ก าหนดมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ าทิ้งจาก

แหล่งก าเนิด อาจสร้างระบบบ าบดัน ้ าเสียรวมในพื้นท่ีอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ส่วนการ
ก่อสร้างทุกกรณีตอ้งจดัการขยะจากส่ิงก่อสร้างไม่ให้ปะปนลงแหล่งน ้ าธรรมชาติ เพื่อลดปัญหา
เร่ืองคุณภาพน ้ า สภาพอากาศและคุณภาพอากาศ สถานประกอบการต่างๆ รวมทั้งการคมนาคม
ขนส่งในพื้นท่ีอ าเภอเชียงแสน ควรติดตั้งอุปกรณ์บ าบดัอากาศในแหล่งก าเนิด ติดตั้งสถานีตรวจวดั
คุณภาพอากาศไวใ้นพื้นท่ีอ าเภอเชียงแสนและพื้นท่ีใกลเ้คียงท่ีมีความเส่ียงเพื่อเฝ้าระวงั พร้อมทั้ง
แสดงผลคุณภาพอากาศ ประกอบกับให้ค  าแนะน าต่อประชาชนอย่างทัว่ถึง อาจรณรงค์การใช้
บริการขนส่งสาธารณะ เพื่อลดปัญหามลพิษจากยานพาหนะส่วนบุคคลและลดความหนาแน่นทาง
การจราจร ด้านธรณีวิทยา ควรศึกษาขอ้มูลในอดีตของพื้นท่ี ท่ีเส่ียงต่อการเกิดแผน่ดินไหวเพื่อน ามา
วางแผนการก่อสร้างหรือท ามาตรการรองรับ รวมทั้งศึกษาขอ้มูลดา้นอุทกธรณีในพื้นท่ี ความลึก
ของชั้นน ้าใตดิ้นและทิศทางการไหลของน ้ าใตดิ้นก่อนการเลือกท าโครงการหรือเลือกพื้นท่ีเพื่อการ
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พฒันาต่างๆได้ ด้านทรัพยากรดิน ตอ้งศึกษาขอ้มูลและท าแผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามความ
อุดมสมบูรณ์ของแต่ละประเภทดิน เพื่อวางแผนการใช้ท่ีดินให้เหมาะสม ช่วงก่อสร้างถนนและ
อาคารหากน าดินมาใช้ปรับถมพื้นท่ีตอ้งศึกษาขอ้มูลและแหล่งดินท่ีน าไปใช้ รวมทั้งระมดัระวงั
พื้นท่ีเส่ียงต่อการกดัเซาะพงัทลายของดิน เช่น ตล่ิงขา้งแม่น ้ า ล าคลอง และบริเวณท่ีลาดชนั เป็นตน้ 
ด้านระบบนิเวศ ควรจดัท าขอบเขตพื้นท่ีพฒันาให้ชดัเจน เพื่อก าหนดมาตรการป้องกนัพื้นท่ีป่าไม้
หรือพื้นท่ีสีเขียวอยา่งเขม้งวด และจดัตั้งหน่วยงานก ากบัดูแลและติดตามตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ  
ด้านขยะและส่ิงปฏิกูล ควรพฒันาศกัยภาพองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้สามารถจดัการปัญหา
ขยะและส่ิงปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพ รณรงคก์ารลดปริมาณและคดัแยกขยะ จดัหาพื้นท่ีส ารองเพื่อ
ก าจดัขยะและส่ิงปฏิกลู วางแผนโครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะแห่งใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนในพื้นท่ีอยา่ง
ครอบคลุม พร้อมทั้งท าความเขา้ใจกบัประชาชนอยา่งทัว่ถึง และด้านสุนทรียะ ควรก าหนดขอบเขต
พื้นท่ีพฒันาให้ชัดเจน ออกแบบส่ิงก่อสร้างให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติหรือ
สภาพแวดลอ้มชุมชน ส่วนการก่อสร้างท่ีอาจก่อให้เกิดเสียงและการสั่นสะเทือน ผูรั้บเหมาตอ้งแจง้
ก าหนดการให้ประชาชนโดยรอบรับทราบ หลีกเล่ียงการท างานช่วงเวลากลางคืน และควรปฏิบติั
ตามขั้นตอนของการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงั 
 

5.2 อภปิรายผลการศึกษา 
 
  การศึกษาเร่ือง การประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์การพฒันา
เขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ไดก้ าหนดทางเลือกระดบัยุทธศาสตร์เป็น 3 
ทางเลือก ไดแ้ก่ ทางเลือกท่ี 1 ไม่มีการน ายุทธศาสตร์ต่างๆ ท่ีเสนอไวใ้นแผน ฯ มาใช ้ทางเลือกท่ี 2 
น า 3 ยุทธศาสตร์ส าคญัดา้นเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน และการพฒันาวิสาหกิจชุมชนท่ีเสนอไว้
ในแผนฯ มาใช้ และทางเลือกท่ี 3 น ายุทธศาสตร์ท่ีเสนอไวต้ามแผนพฒันาเศรษฐกิจพิเศษไป
ด าเนินการทั้งหมด โดยใชห้ลกัการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 
Assessment: SEA) ประกอบกบัการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและสังเกตการณ์ในพื้นท่ี 
สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี  
 1) อ าเภอเชียงแสนมีท่ีตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ตั้งอยู่ริมฝ่ัง
แม่น ้าโขงบริเวณชายแดนดา้นทิศตะวนัออกของท่ีราบลุ่มเชียงแสน มีขอ้ไดเ้ปรียบทางภูมิศาสตร์ท่ีมี
ท่ีตั้ งติดแม่น ้ าโขง จึงสามารถใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าท่ีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได ้
นอกจากน้ียงัเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม และยงัมีสถานท่ีดึงดูด
นักท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดี จึงเป็นหน่ึงในพื้นท่ีเป้าหมายในการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
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จงัหวดัเชียงรายร่วมกบัอ าเภอเชียงของและอ าเภอแม่สาย ตามแผนการด าเนินการน าร่องของ
คณะรัฐมนตรีตั้งแต่วนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2545 ท่ีเห็นชอบให้จงัหวดัเชียงรายเป็นพื้นท่ีรองรับการ
ขยายตวัทางการคา้ระหว่างประเทศของไทยในภาคเหนือ ซ่ึงมีศึกษาขอ้มูลการเตรียมความพร้อม
และจะเร่ิมด าเนินการในระยะท่ี 2 ตั้งแต่ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2557เป็นตน้มาดว้ยยุทธศาสตร์
การพฒันาทั้ง 5 ดา้นเพื่อผลกัดนัให้อ าเภอเชียงแสนมีบทบาทเป็น ท่าเรือแม่น ้ าโขงสู่จีนตะวนัตก
และแหล่งท่องเท่ียวสามเหล่ียมทองค า จากนโยบายการพฒันาส่งผลให้มีการศึกษาถึงประเด็น
ทางดา้นกฎหมาย ศกัยภาพ ผลกระทบ หรือขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายอยา่งหลากหลาย เช่น งานวิจยั
ของชิติพทัธ์ วงัยาว (2551) ท่ีศึกษาถึงผลกระทบจากการพฒันาภายใตยุ้ทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนจงัหวดัเชียงราย พบว่า ประชาชนในพื้นท่ีมีความรู้ความเข้าใจต่อการพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษอยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก โดยประเด็นผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนภายหลงัการ
พฒันามากท่ีสุด ไดแ้ก่ ประเด็นดา้นสุขภาพและสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ โดยผูบ้ริหารองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและประชาชนมีความคิดเห็นวา่การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจะเกิดผลกระทบ
ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนุศรา ตณัลาพุฒ (2550) ท่ีศึกษาศกัยภาพในการจดัการ
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของจงัหวดัเชียงราย แลว้พบว่า การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ของจงัหวดัเชียงรายเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับประชาชนและเป็นการบริหารจดัการคร้ังยิ่งใหญ่ในเชิง
พื้นท่ี โดยศกัยภาพในการจดัการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจะเกิดข้ึนไดต้อ้งมีการพึ่งพาอาศยักนั 
ทั้งทางดา้นการคา้ การลงทุน การคมนาคมขนส่ง การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนวตัถุดิบ จึง
ตอ้งอาศยัการคา้ระหวา่งเพื่อนบา้น และรัฐบาลยงัตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน องค์กรทอ้งถ่ิน ให้เกิดการประสานความร่วมมือการท างานให้สอดคลอ้งกนั ปัจจุบนั
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายจึง
ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูลให้ทุกภาคส่วนไดรั้บทราบอย่างทัว่ถึง จากผลการศึกษาของงานวิจยั
พบวา่ การพฒันาดงักล่าวไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริหารในเขตปกครองและประชาชนในพื้นท่ี โดย
มีการเตรียมความพร้อมต่อการพฒันาด้วยการประชุมสัมมนาวางแผนงานเชิงนโยบายร่วมกัน 
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อประชาชนมากท่ีสุด  
 2) ประเด็นและตวัช้ีวดัท่ีเหมาะสมต่อการพฒันาพื้นท่ีอ าเภอเชียงแสน จงัหวดั
เชียงรายควรมีความครอบคลุมทุกด้านของการพฒันาโดยยึดหลกัของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน คือ การ
พฒันาใหเ้กิดความสมดุลทั้ง 3 ประเด็น คือ ประเด็นดา้นเศรษฐกิจ ประเด็นดา้นสังคม และประเด็น
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2556: 6, 7) เม่ือศึกษาถึงล าดบัความส าคญัของแต่ละประเด็น 
พบว่า ประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นประเด็นท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดในการพฒันาพื้นท่ี รองลงมา
คือ ประเด็นดา้นเศรษฐกิจ และสุดทา้ยคือประเด็นด้านสังคม เน่ืองด้วยประเด็นทางส่ิงแวดล้อม
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เ ก่ียวข้องกับทรัพยากรหลายประเภทท่ีล้วนมีความส าคัญ และการพัฒนาพื้นท่ีย่อมมีการ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมเพื่อสนองตอบแผนงานและโครงการต่างๆ เป็นจ านวนมาก ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการให้ขอ้มูลสัมภาษณ์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นท่ีอ าเภอเชียงแสนท่ีมีมีความ
คิดเห็นว่าการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษย่อมท าให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มตามมาทั้งดา้นขยะท่ีเพิ่ม
มากข้ึน การปรับเปล่ียนทศันียภาพ การเปล่ียนแปลงของทรัพยากรรูปแบบต่างๆ ทั้ง น ้ า ดิน อากาศ 
และเป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัในอดีตตั้งแต่มีนโยบายการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
พื้นท่ีชายแดนของจังหวดัเชียงรายส่งผลให้มีผู ้สนใจศึกษาเก่ียวกับประเด็นผลกระทบทาง
ส่ิงแวดล้อมมากข้ึน เช่น วนิดา กิจตะวงศ์ (2549) ท่ีท าการประเมินตน้ทุนด้านสุขภาพท่ีเกิดจาก
มลพิษทางอากาศของโครงการก่อสร้างถนนเช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (เชียงราย – เชียง
แสน) ด้วยการแยกแยะมลพิษทางอากาศในพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการสร้างถนนและประเมิน
ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ด้านสุขภาพของโครงการก่อสร้างถนนเช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(เชียงราย – เชียงแสน) เพื่อสร้างแนวทางป้องกนัและบรรเทาผลกระทบจากผลพิษทางอากาศท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึนภายหลงัการพฒันา ในท านองเดียวกนักบังานวิจยัของเสกสรร เช้ือเมืองพาน (2556) ท่ี
ศึกษาถึงระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีต่อการจดัการขยะในพื้นท่ีเทศบาลต าบลเวียงเชียง
แสนซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เน่ืองจากเทศบาลต าบลเวียงเชียง
แสนเป็นเขตการปกครองท่ีอยู่ติดริมฝ่ังแม่น ้ าโขงครอบคลุมดูแลแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั กิจกรรม
ท่าเรือขนส่งสินคา้และจุดผ่านแดนของอ าเภอเชียงแสน อีกทั้งยงัเป็นแหล่งรองรับขยะจากทุกเขต
การปกครองของอ าเภอเชียงแสนมาฝังกลบในพื้นท่ี จึงตอ้งมีการศึกษาถึงศกัยภาพการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเพื่อสร้างแนวทางบริหารจดัการท่ีเหมาะสมและเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการ
พฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนาคต แต่ถึงอยา่งไรค่าคะแนนล าดบัความส าคญัของทั้ง 3 ประเด็น
แตกต่างกนัเพียงเล็กน้อย ซ่ึงเป็นการแสดงถึงความส าคญัท่ีไม่แตกต่างกนัมาก ดงันั้นในการศึกษา
ถึงผลกระทบท่ีจะเกิดจากการพฒันาจึงตอ้งมีการศึกษาให้ครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็น พร้อมทั้งพฒันา
ตวัช้ีวดัในแต่ละประเด็นให้เหมาะสมต่อการพฒันาซ่ึงจากการศึกษาสามารถพฒันาตัวช้ีวดัท่ี
เหมาะสมต่อการประเมินดา้นเศรษฐกิจ ประกอบดว้ย ตวัช้ีวดัทางรายได ้อาชีพ และสาธารณูปโภค
ต่างๆ ส่วนตวัช้ีวดัท่ีเหมาะสมต่อการประเมินดา้นสังคม ประกอบดว้ย ตวัช้ีวดัดา้นวิถีชีวิต คุณภาพ
ชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชน และตวัช้ีวดัท่ีเหมาะสมต่อการประเมินด้านส่ิงแวดล้อม 
ประกอบดว้ย ตวัช้ีวดัดา้นทรัพยากรน ้ า สภาพอากาศและคุณภาพอากาศ ธรณีวิทยา ทรัพยากรดิน 
ระบบนิเวศ ขยะหรือส่ิงปฏิกูล สุนทรียะพร้อมทั้งทศันียภาพ โดยการจดัล าดบัความส าคญัของ
ตวัช้ีวดัแต่ละดา้น พบวา่ ตวัช้ีวดัทางวิถีชีวิตและวฒันธรรมเป็นตวัช้ีวดัท่ีมีความส าคญัและควรใช้
ในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์จากการพฒันาอ าเภอเชียงแสนตามแผน
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ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษมากท่ีสุด เน่ืองดว้ยอ าเภอเชียงแสนเป็นเมืองเก่าท่ีมีความส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์ พร้อมทั้งมีศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวซ่ึงมีประเพณี ศิลปวฒันธรรมท่ีโดดเด่นเป็นจุด
สนใจของนักท่องเท่ียวค่อนขา้งมาก จึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล (2548) ท่ีศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มระดบัพื้นท่ี เขตเศรษฐกิจชายแดนเชียงราย 
พบวา่ การเขา้มาของโครงการพฒันาไม่ควรก่อให้เกิดผลกระทบทางศิลปกรรม และประวติัศาสตร์
ตลอดจนวฒันธรรมอนัดีงาม ควรมีขอบเขตการใชท่ี้ดินท่ีสามารถระบุและยอมรับได ้ซ่ึงแนวทาง
ดงักล่าวเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพฒันาพื้นท่ีอ าเภอเชียงแสนของจงัหวดัเชียงรายในปัจจุบนั 
(2557 – 2560)  คือ การเป็นเมืองแห่งท่าเรือและการท่องเท่ียว (Port City) มีแนวทางในการพฒันา 
คือ การบูรณะฟ้ืนฟูเมืองโบราณเชียงแสน ปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียวบริเวณสามเหล่ียมทองค าซ่ึง
เป็นศิลปวฒันธรรมอันโดดเด่นของเชียงแสนให้เป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวทั้ งชาวไทยและ
ต่างประเทศ 
 3) การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์จากการพฒันาตามแผน
ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษของอ าเภอเชียงแสนตามทางเลือกท่ี 3 คือ มีการน าทุกยุทธศาสตร์ท่ี
เสนอไวต้ามแผนฯ มาด าเนินการทั้งหมดจะส่งผลกระทบด้านบวกมากกว่าทางเลือกท่ี 1 และ
ทางเลือกท่ี 2 นัน่คือ การพฒันาอ าเภอเชียงแสนดว้ยยทุธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดมีผลดีต่อ
พื้นท่ีอ าเภอเชียงแสนมากกว่าการไม่มีแผนพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือการพฒันาเพียงบาง
ประเด็นยุทธศาสตร์ เน่ืองจากทางเลือกท่ี 3 จะสร้างโอกาสในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมเป็น
อย่างมากทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และถึงแมว้่าทางเลือกท่ี 3 จะมีโอกาสส่งผลกระทบสะสม
ทางลบต่อส่ิงแวดล้อมในบางประเด็นมากกว่าทางเลือกท่ี 1 และทางเลือกท่ี 2 แต่ถึงอย่างไร
ผลกระทบดงักล่าวก็ไดอ้ยูใ่นแผนงานและการเตรียมการของผูบ้ริหารในแต่ละเขตการปกครองท่ีจะ
บริหารจดัการตามหลกัการบรรเทาผลกระทบ โดยใช้ความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นท่ี
อ าเภอเชียงแสน เพื่อป้องกันผลกระทบด้านลบดังกล่าวให้เกิดข้ึนน้อยท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวจิยัของวรีะศกัด์ิ ญาวรีะ (2548) ท่ีศึกษาผลกระทบจากนโยบายการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ี
มีต่ออ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย ซ่ึงเป็นพื้นท่ีชายแดนอีกหน่ึงเป้าหมายส าคญัการพฒันาจงัหวดั
เชียงรายและพบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่เห็นดว้ยท่ีจะมีการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในอ าเภอแม่สาย 
โดยคาดวา่จะมีผลกระทบดา้นสังคมต่อวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน การถือครองท่ีดิน ความ
เสมอภาคระหวา่งชุมชนกบัเขตเศรษฐกิจพิเศษ และความมัน่คงปลอดภยั อีกทั้งเห็นวา่จะส่งผลดีต่อ
ระบบเศรษฐกิจของอ าเภอแม่สายอีกดว้ย และงานวิจยัของ Jin (2012) ท่ีพบว่า การด าเนินการเขต
เศรษฐกิจพิเศษในเขตเทศบาลของประเทศจีนส่งผลใหเ้กิดการลงทุนในพื้นท่ีจ  านวนมาก ไม่เพียงแต่
การลงทุนของต่างประเทศแต่ยงัมีการลงทุนของนักลงทุนจากในประเทศ ทั้งบริษทัเอกชนและ
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ภาครัฐบาล ดว้ยการลงทุนท่ีมีความหนาแน่นมากท าให้เทศบาลท่ีเป็นพื้นท่ีเป้าหมายในการท าเขต
เศรษฐกิจพิเศษประสบความส าเร็จดา้นการกระจายรายได ้มีการเพิ่มข้ึนของการจา้งงาน ซ่ึงเป็นการ
สนบัสนุนผลการวิจยัว่า การพฒันาตามทางเลือกท่ี 3 จะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของอ าเภอเชียง
แสนและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
 4) ผลการศึกษาเพื่อประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์แสดงให้ทราบถึงการรับรู้ 
ความเขา้ใจของประชาชนท่ีมีต่อการพฒันาพื้นท่ี ซ่ึงกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัมีความรู้ความเขา้ใจต่อการ
พฒันาพื้นท่ีค่อนขา้งมาก สามารถสนทนาพูดคุยถึงประเด็นการพฒันาและสามารถให้ขอ้มูลในเชิง
ผลกระทบได้ในระดับหน่ึง ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นภดล จินดาธรรม (2549) ท่ีมี
การศึกษาถึงระดบัความรู้ความเขา้ใจท่ีมีต่อโครงการนิคมอุตสาหกรรมไทย – จีนท่ีจะเกิดในบริเวณ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีดอนมูล ซ่ึงผลการศึกษาไดแ้สดงระดบัความรู้ความเขา้ใจและทศันคติ
ท่ีมีต่อการพฒันาวา่ประชาชนรับรู้ข่าวสารและมีขอ้มูลการพฒันาพื้นท่ีในระดบัท่ีสามารถให้ขอ้มูล
ต่อกบัผูอ่ื้นได ้แต่ถึงอย่างไรก็ตามผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถแสดงให้ทราบถึงระดบัความชดัเจน
ของความรู้ความเขา้ใจของประชาชนท่ีมีต่อการพฒันาพื้นท่ีว่าในปัจจุบนัทางหน่วยงานราชการมี
การช้ีแจงข่าวสาร ประชาสัมพนัธ์สถานการณ์การพฒันาให้ประชาชนในพื้นท่ีรับรู้โดยทัว่ถึงท าให้
การพฒันาพื้นท่ีไม่มีเกิดปัญหาความขดัแยง้หรือการประทว้งร้องเรียนใดๆ เน่ืองจากประชาชนไดมี้
ส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็นมาโดยตลอด 
 5) การประเมินผลกระทบจากทั้ง 3 ทางเลือก พบวา่ ตวัช้ีวดัดา้นสภาพอากาศและ
คุณภาพอากาศเป็นตวัช้ีวดัล าดบัตน้ๆ ท่ีมีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียพิจารณาถึง เน่ืองจากการพฒันาพื้นท่ี
ยอ่มก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงคุณภาพอากาศทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ ซ่ึงผลการ
ประเมิน พบว่า ทางเลือกท่ี 3 ซ่ึงหากมีการพฒันาครบทั้งหมดตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษจะก่อให้เกิดผลกระทบดา้นลบ เน่ืองจากกิจกรรมก่อสร้างและผลจากการพฒันาใน
ระยะยาวท่ีจะก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสารท่ีเป็นมลพิษต่ออากาศและสุขภาพ
ของประชาชนได้ เช่น การเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากร การเพิ่มปริมาณการคมนาคมขนส่ง ซ่ึง
ขดัแยง้กบัผลการศึกษาของ วนิดา กิจตะวงศ ์เม่ือ ปี พ.ศ. 2549 ท่ีศึกษาถึง ตน้ทุนดา้นสุขภาพท่ีเกิด
จากมลพิษทางอากาศของโครงการก่อสร้างถนนเช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (เชียงราย – 
เชียงแสน) และพบวา่ การก่อสร้างถนนเช่ือมโยงอ าเภอเชียงของและเชียงแสนจะท าให้ปริมาณสาร
มลพิษท่ีปล่อยออกสู่บรรยากาศจากการจราจรลดลงทั้งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน เน่ืองจากปริมาณสารมลพิษท่ีปล่อยออกสู่บรรยากาศแปรผนัตรงตามปริมาณ
การจราจรบนถนนเส้นเดิม ซ่ึงการสร้างถนนทางเช่ือมต่อเพิ่มข้ึนท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้าน
ปริมาณจราจรจากถนนสายเดิมมาสู่ถนนสายใหม่ท่ีจะพฒันาข้ึน ส่งผลให้ปริมาณสารมลพิษจาก
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ถนนสายเดิมลดลง ซ่ึงถือเป็นการลดตน้ทุนทางสุขภาพของถนนสายเดิม แต่การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี
ครอบคลุมการพฒันาทุกประเด็นตามแผนยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษ ดังนั้นผลกระทบจาก
ปริมาณสารมลพิษในภาพรวมยอ่มมากข้ึนตามกิจกรรมการพฒันา 
 4) ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน จงัหวดั
เชียงราย มีความคิดเห็นต่อการพฒันาพื้นท่ีตามแผนยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษว่าหากมีการ
พฒันาจะเกิดผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนมากท่ีสุดจากความสะดวกสบายของส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน โอกาสในการพฒันาอาชีพความเป็นอยู่ คุณภาพการศึกษาและการ
บริการทางสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศ
ไทย (2557) ท่ีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา ประเทศเมียนมาร์ และพบวา่ การพฒันาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษติละวาจะช่วยพฒันาเศรษฐกิจของประเทศพร้อมกบัพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีอยู่
อาศยัโดยรอบพื้นท่ีให้มีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ในขณะเดียวกนัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในอ าเภอเชียงแสน
ยงัไดแ้สดงความห่วงกงัวลต่อการเปล่ียนแปลงวถีิชีวติและวฒันธรรมของชุมชนมากท่ีสุด จากการท่ี
มีประชากรแฝงและคนต่างถ่ินจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ของชุมชน และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลกระทบทาง
วฒันธรรมจากการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจงัหวดัเชียงรายของชิติพทัธ์ วงัยาว (2551) ท่ี
พบวา่ วฒันธรรม ประเพณีท่ีดีงามและโบราณสถานท่ีส าคญัตามอารยะธรรมลา้นนาในอ าเภอเชียง
แสนจะได้รับผลกระทบจากการพฒันาทั้งจากแรงงานต่างถ่ิน การก่อสร้าง จนอาจท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงร่องรอยและหลกัฐานท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม อีกทั้งวิถีชีวิตชนบทพื้นเมืองจากเดิม
ท่ีอยูร่่วมกนัอยา่งสงบเรียบง่ายกลายเป็นการด าเนินชีวิตแบบต่างคนต่างอยูแ่ละเขา้สู่สังคมแห่งการ
แข่งขนักนัมากข้ึน 
 5) การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายย่อมก่อให้เกิด
ผลกระทบทั้งดา้นบวกและผลกระทบด้านลบไม่มากก็น้อย ดงันั้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจึงตอ้งมีการ
ด าเนินมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมผลกระทบดา้นบวกและบรรเทาผลกระทบดา้นลบท่ีอาจจะเกิด
ให้ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม เช่น การเตรียมมาตรการรองรับการ
ช่วยเหลือแก่ผูป้ระกอบ และประชาชนโดยเฉพาะในภาคเกษตรกรท่ีอาจเผชิญสถานการณ์ท่ีไม่
แน่นอนภายหลงัการพฒันา การมีมาตรการป้องกนัการผกูขาด เพื่อมิให้ผูป้ระกอบการใชส้ถานภาพ
ทางเศรษฐกิจท่ีเหลือกว่าเอาเปรียบประชาชนหรือผูป้ระกอบการท่ีมีก าลงัหรือศกัยภาพน้อยกว่า 
ส่งเสริมและวางแผนเตรียมความพร้อมในดา้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการพฒันาอาชีพในทอ้งถ่ินและ
แรงงานจากทอ้งถ่ิน ใหค้วามส าคญัและส่งเสริมอาชีพท่ีเป็นภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน วางแผนงานเพื่อ
ป้องกนัเหตุเดือดร้อนหรือการก่อให้เกิดความร าคาญและความไม่สะดวกต่อการสัญจรในระหวา่ง
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การก่อสร้าง วางแผนงานเพื่อรักษามรดกวฒันธรรมท่ีเป็นประโยชน์และให้คุณค่าแก่สังคม 
พฒันาการท่องเท่ียวให้น าไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจและรายไดข้องชุมชน เนน้ป้องกนัท่ีปัญหา
ของแรงงานต่างดา้ว หรือแรงงานจากภายนอกท่ีจะเขา้มาในพื้นท่ี สนบัสนุนให้ผูน้  าชุมชนมีการ
จดัท ากระบวนการทางสังคมเพิ่มมากข้ึน ทั้งในระดบัหมู่บา้น ระดบัต าบล เพื่อให้เกิดเป็นชุมชนท่ี
เขม้แข็ง พร้อมทั้งมีการส่งเสริมในเร่ืองของการลดมลพิษทางส่ิงแวดลอ้ม การสร้างระบบบ าบดั
มลพิษและแหล่งก าจดัขยะมูลฝอย ส่งเสริมเตรียมความพร้อมแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มของพื้นท่ี และ
ควรก าหนดของเขตพื้นท่ีในการพฒันาให้ชดัเจนเพื่อสามารถวางแผนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มได ้
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัชิติพทัธ์ วงัยาว (2551) ท่ีกล่าววา่ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะรัฐบาลตอ้งเขา้มา
ดูแลอย่างจริงจงั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรมีอิสระในการปกครองพื้นท่ีและประชาชนตอ้ง
เขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดบทบาทการพฒันา ไดท้ราบขอ้เทจ็จริงถึงปัญหาและสามารถเขา้มามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงแกไ้ขใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
 6) การพฒันาพื้นท่ีดว้ยแผนยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษก่อให้เกิดไดท้ั้งผลเชิง
บวกและเชิงลบ เม่ือมีการพฒันาจะท าให้อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย เติบโตและมีศกัยภาพสูง
ในการแข่งขนัสูงเป็นล าดบัตน้ๆ แห่งหน่ึงของประเทศ แต่ในขณะเดียวกนัก็ก่อให้เกิดผลกระทบ
สะสมเชิงลบต่อประเด็นต่างๆ เน่ืองจากทุกปัจจยัของการพฒันาลว้นมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ซ่ึงกนั
และกนั สามารถส่งผลกระทบต่อเน่ืองถึงกนั เช่น การพฒันาดา้นเศรษฐกิจสามารถส่งผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่ในสังคมของพื้นท่ีนั้นๆ ได ้ดงันั้นการพฒันาท่ีดีจึงตอ้งเป็นการพฒันาบนพื้นฐานของ
ความสมดุลในทุกๆประเด็น ดงัเช่นท่ีกล่าวถึงในหลกัการพฒันาย ัง่ยืน (Sustainable Development) 
ท่ีริเร่ิมกล่าวถึงมาตั้งแต่การประชุมสหประชาชาติ คร้ังท่ี 2 ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล 
ในหัวขอ้ว่าด้วยส่ิงแวดล้อมและการพฒันา (Environment and Development) และปรากฏใน 
Agenda 21 เพื่อแก้ปัญหาส่ิงแวดลอ้มระดบัโลกโดยก าหนดให้มีส่วนประกอบพื้นฐานส าคญั 3 
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้มและมีความเช่ือมโยง
สัมพนัธ์ต่อกนัตามแนวทางสามเสาหลกั (Three - Pillar Approach) คือ ตอ้งค านึงถึงความตอ้งการ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม (สุภาสินี ตนัติศรีสุข, 2555) ดงันั้นการพฒันาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจึงตอ้งไม่เน้นไปท่ีประเด็นใดประเด็นหน่ึง เพราะทั้งเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มต่างมี
ความส าคญัในตวัเองจึงจะเป็นการพฒันาเพื่อความย ัง่ยนืของอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายต่อไป  

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
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  จากการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์จากการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียราย ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกีย่วข้อง  

 
 5.3.1.1 หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 1) ควรเตรียมความพร้อมต่อการพฒันาทั้งในเชิงนโยบาย แผนงาน และบุคลากรท่ี
จะรับผดิชอบปฏิบติัหนา้ท่ีโดยตรง  
 2) สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้เกิดการพฒันานโยบายทั้งระบบโดย
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละเขตการปกครองควรก าหนดจุดยืนดา้นการพฒันาภายในชุมชน 
เช่น ชุมชนท่ีเป็นสังคมเกษตรกรรมจะไม่มีการพฒันาอุตสาหกรรมในพื้นท่ี หรือชุมชนท่ีมี
ศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ก็จะอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมดงักล่าวให้คงอยู่และน ามาสร้างเป็น
จุดยนืดา้นการท่องเท่ียว ซ่ึงถือเป็นการลดการสูญเสียจากการพฒันา  
 3) ควรจดัท าแผนงานโครงการท่ีสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี รวมทั้ งจัด
กระบวนการท่ีจะท าให้รับทราบถึงความตอ้งการของประชาชน พร้อมทั้งมีการประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนรับทราบถึงขอ้เท็จจริงดา้นผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบจากการพฒันาตาม
แผนดงักล่าว  
 4) ผูบ้ริหารแต่ละเขตการปกครองควรส่งเสริมทกัษะดา้นภาษาและการส่ือสาร
ให้กับบุคลากรและประชาชนเป็นภาษาท่ีสาม เช่น ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการรอบรับการพฒันาระหวา่งประเทศ 
 
 5.3.1.2 หน่วยงานภาคเอกชน  
 1) ควรวางยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รใหมี้ความศกัยภาพและความพร้อมต่อการ
พฒันาทั้งส่วนระบบบริหารจดัการ การวางแผนการลงทุน แผนการตลาด และการพฒันาบุคลากร
ในองคก์ร 
 2) ควรความรู้ทางกฎหมายแก่พนกังานลูกจา้งอยา่งเหมาะสม พร้อมทั้งปฏิบติัตาม
ระเบียบและกฎหมายอยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะกฎหมายทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
 3) ควรให้ความส าคญักบักระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีพร้อมทั้ง
เปิดเผยขอ้เทจ็จริงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและประชาชนก่อนมีการด าเนินการต่างๆ ของ
สถานประกอบการ เช่น การท ากิจกรรมร่วมกบัชุมชน  
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 4) ควรสร้างความตระหนกัต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนโดยวางแผนงานร่วมกบัรัฐบาล
เพื่อใหก้ารพฒันาเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  
 
 5.3.1.3 ประชาชน  
 1) ควรเตรียมความพร้อมต่อความเจริญด้านต่างๆ ท่ีเข้ามา โดยการใช้
ชีวิตประจ าวนัดว้ยความไม่ประมาท ระมดัระวงัปัญหาต่อท่ีจะเกิดข้ึน มีการศึกษาขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัแผนการพฒันาทั้งระดบัชุมชนและระดบัจงัหวดัเพื่อให้รับรู้ผลดีผลเสียและแนวทางการ
ปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมพร้อมรับการเปล่ียนแปลง  
 2) ประชาชนควรพฒันาทกัษะความรู้และอาชีพให้เหมาะสมกบัศกัยภาพพื้นท่ี 
โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านภาษาเพื่อการส่ือสารและงานฝีมือท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะชุมชน เร่ง
พฒันาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการยอมรับ มีการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนั  
 3) ประชาชนและชุมชนควรให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ร่วมแสดง
ขอ้คิดเห็นและรับฟังขอ้เทจ็จริงในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอยา่งเตม็ท่ี 

  
 5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 การประเมินส่ิงแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ของการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียง
แสน จงัหวดัเชียงราย เป็นการประยกุตเ์ทคนิควธีิการวเิคราะห์และประเมินผลในระดบัเบ้ืองตน้ เพื่อ
หาทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดจาก 3 ทางเลือก คือ กรณีไม่มีโครงการเชิงยุทธศาสตร์ใดๆ กรณีมีการ
ด าเนินการตามแผนพฒันาเพียง 3 ยุทธศาสตร์และกรณีด าเนินการตามโครงการเชิงยุทธศาสตร์
ทั้งหมด 5 ยทุธศาสตร์ ซ่ึงมีขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
 1) ควรมีการศึกษาโดยเพิ่มทางเลือกของการศึกษาให้มีหลากหลายมากข้ึน เช่น 
ทางเลือกแบบน าบางประเด็นยุทธศาสตร์ท่ียงัไม่มีการศึกษามาประเมิน เพื่อให้สะท้อนถึง
ผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ท่ีมีความเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ให้
ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด  
 2) การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาผลกระทบระดบัยุทธศาสตร์ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนใน
พื้นท่ีอ าเภอเชียงแสนเพียงแห่งเดียว ซ่ึงในการพฒันาพื้นท่ีจริงนั้นมีพื้นท่ีชายแดนเป้าหมายของการ
จดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษอีกจ านวนมากโดยเฉพาะเขตติดต่อ 3 อ าเภอของจงัหวดัเชียงราย คือ อ าเภอ
เชียงของและอ าเภอแม่สาย ซ่ึงถือเป็นพื้นท่ีเป้าหมายของการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดั



 
260 

 

เชียงรายระยะท่ี 2 ร่วมกนั จึงควรศึกษาผลกระทบหลงัการเช่ือมโยงพื้นท่ีเพิ่มเติมเพื่อให้ทราบ
ผลกระทบโดยรวมมากข้ึน 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินล าดบัความส าคญั 
ของประเดน็และตวัช้ีวดัโดยผู้เช่ียวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
แบบประเมนิการจัดล าดับความส าคญัของประเด็นและตัวช้ีวดั 

โครงการวจิัยเร่ือง การประเมนิส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์การ
พฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษอ าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย 

........................................................................................................................................... 
ค าอธิบาย 
 แบบประเมินการจดัล าดบัความส าคญัของหลกัการและเกณฑ์น้ีจดัท าข้ึนเพื่อใช้ใน
การเก็บข้อมูลส าหรับประเมินและจัดล าดับความส าคัญของประเด็น (Aspect) และตวัช้ีวดั 
(Indicator) ในขั้นตอนของการก าหนดกรอบแนวทางการศึกษาของการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบั
ยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ: อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย เพื่อ
เปรียบเทียบความส าคญัของประเด็นและตวัช้ีวดัในการประเมินผลกระทบจากยุทธศาสตร์การ
พฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ: อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย โดยประกอบไปดว้ย 
 
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
  ส่วนท่ี 2 การอธิบายความหมายของค่าล าดบัคะแนน 
  ส่วนท่ี 3 การพิจารณาจดัล าดบัความส าคญัของประเด็น การประเมินส่ิงแวดลอ้ม
ระดบัยทุธศาสตร์ของยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ: อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
  ส่วนท่ี 4 การพิจารณาจดัล าดบัความส าคญัของตวัช้ีวดั การประเมินส่ิงแวดล้อม
ระดบัยทุธศาสตร์ของยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ: อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
 
 ขอขอบพระคุณท่านท่ีให้ความร่วมมือในการท าแบบประเมินการจัดล าดับ
ความส าคญัของประเด็นและตวัช้ีวดัอยา่งครบถว้นทุกประเด็น หากมีขอ้สงสัยสามารถสอบถามได้
ท่ี นางสาวดวงรัชนี เตง็สกุล เบอร์โทรศพัท ์088-4541765 
 

     ดวงรัชนี เตง็สกุล 
     นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

     คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
     สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
ช่ือ – นามสกุล..................................................................................................................................... 
หน่วยงาน/สังกดั ................................................................................................................................ 
ต าแหน่ง............................................................................................................................................... 
เบอร์โทรศพัท.์.................................................................................................................................... 
E-mail..................................................................................................................................... 
 

ส่วนที ่2 ค าอธิบายความหมายของค่าล าดับคะแนน 
  
เรียน  ท่านผูเ้ช่ียวชาญ 

 

         ประเด็น (Aspect) และตวัช้ีวดั (Indicator) ในการประเมินผลกระทบจากยุทธศาสตร์การพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ: อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ถูกรวบรวมและพฒันาข้ึนบนพ้ืนฐานของการบริหารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มในภาพรวมระดบันโยบาย แผน หรือแผนงาน และขอ้มูลพ้ืนฐานของทางจงัหวดัเชียงราย ซ่ึงหลกัการ 
และเกณฑ ์ดงักล่าวน้ีจะใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการประเมินผลกระทบจากยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ: อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ต่อไป ทั้งน้ีการพิจารณาจดัล าดบัความส าคญัจะใชว้ิธีการพิจารณาทีละคู่
วา่ประเด็นใดมีความส าคญัมากกวา่ และมากกวา่ในระดบัใด แลว้จึงท าเคร่ืองหมาย X ลงบนตวัเลขดา้นนั้น โดย
ระดบัความส าคญัตั้งแต่  1-9 มีความหมายดงัต่อไปน้ี 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

มี
ความส าคญั
เท่ากนั 

มี
ความส าคญั
มากกวา่ 

นอ้ยท่ีสุด 

มี
ความส าคญั
มากกวา่ 

นอ้ย 

มี
ความส าคญั
มากกวา่ 

นอ้ยถึงปาน
กลาง 

มี
ความส าคญั
มากกวา่ 

ปานกลาง 

มี
ความส าคญั
มากกวา่ 

ปานกลาง
ค่อนขา้ง 

มาก 

มี
ความส าคญั
มากกวา่ 

ค่อนขา้ง 

มาก 

มี
ความส าคญั
มากกวา่ 

มาก 

มี
ความส าคญั
มากกวา่ 

มากท่ีสุด 
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ในกรณีท่ีท่านพิจารณาแลว้วา่ประเด็นทั้ง 2 ฝ่ังมีความส าคญัเท่ากนัให้ท่านท าเคร่ืองหมาย X ลงบน 
ช่องหมายเลข 1 

 

ตวัอยา่ง 

 

          1. หากท่านพิจารณาแลว้ว่าประเด็นดา้นเศรษฐกิจมีความส าคัญมากกว่าประเด็นด้านสังคมมากกว่าใน
ระดับมาก ในการประเมินผลกระทบจากยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ: อ าเภอเชียงแสน จังหวดั
เชียงราย ท่านจึงท าเคร่ืองหมาย X ลงบนหมายเลข 8 ท่ีอยูใ่นฝ่ังดา้นของประเด็นเศรษฐกิจ (ดา้นซา้ย) ดงัภาพ 

 

 

 

          2. หากท่านพิจารณาแลว้ว่าประเด็นดา้นการเปล่ียนแปลงอาชีพมีความส าคัญมากกว่าประเด็นด้านการ
เปล่ียนแปลงรายได้มากกว่าในระดับมากท่ีสุด ในการประเมินผลกระทบจากยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ: อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ท่านจึงท าเคร่ืองหมาย X ลงบนหมายเลข 9 ท่ีอยูใ่นฝ่ังดา้นของประเด็น
การเปล่ียนปลงดา้นอาชีพ (ดา้นซา้ย) ดงัภาพ 

 

  

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
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ส่วนที ่3 การพจิารณาจัดล าดับความส าคัญ ประเด็น ในการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ: อ าเภอเชียง
แสน จังหวดัเชียงราย 
 3.1 ใหท้่านจึงท าเคร่ืองหมาย X ลงบนหมายเลขท่ีอยูใ่นฝ่ังหลกัการความย ัง่ยนืตามล าดบัท่ีท่านพิจารณาแลว้วา่มีความส าคญัมากกวา่  
 

1. ความยัง่ยนืของระบบเศรษฐกิจ 

จ า ก ก า ร ด า เ นิ น ต า ม แ ผ น

ยุ ท ธ ศ า สต ร์ ก า ร พัฒ น า เ ข ต

เศรษฐกิจพิเศษ 

 

9 

 

8 

 

7 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

2. ความยัง่ยืนของระบบสังคม จากการ

ด าเนินตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันา

เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 

9 

 

8 

 

7 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

3. ความยัง่ยืนของระบบส่ิงแวดล้อม 

จากการด าเนินตามแผนยทุธศาสตร์การ

พฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

2.ความยั่งยืนของระบบสังคม 

จ า ก ก า ร ด า เ นิ น ต า ม แ ผ น

ยุ ท ธ ศ า สต ร์ ก า ร พัฒ น า เ ข ต

เศรษฐกิจพิเศษ 

 

9 

 

8 

 

7 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

3. ความยัง่ยืนของระบบส่ิงแวดล้อม 

จากการด าเนินตามแผนยทุธศาสตร์การ

พฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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ส่วนที ่4 การพจิารณาจัดล าดับความส าคัญ ตัวช้ีวดั การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ: อ าเภอเชียงแสน 
จังหวดัเชียงราย (ใหท้่านจึงท าเคร่ืองหมาย X ลงบนหมายเลขท่ีอยูใ่นฝ่ังตวัช้ีวดัท่ีมีความย ัง่ยนืตามท่ีท่านพิจารณาแลว้วา่มีความส าคญัมากกวา่) 
 

 4.1 การประเมินความย ัง่ยนืของระบบเศรษฐกิจจากการด าเนินตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 

1.1 การเปล่ียนแปลงดา้นรายได ้ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.2 การเปล่ียนแปลงดา้นอาชีพ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.3 การพฒันาระบบสาธารณูปโภค 

1.2 การเปล่ียนแปลงดา้นอาชีพ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.3 การพฒันาระบบสาธารณูปโภค 

 

 4.2 การประเมินความย ัง่ยนืของระบบสังคมจากการด าเนินตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
   

2.1 ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง วิ ถี ชี วิ ต แ ล ะ
วฒันธรรม 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.2 การเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.3 การมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจ 

2.2 การเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.3 การมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจ 
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 4.3 การประเมินความย ัง่ยนืของระบบส่ิงแวดลอ้มจากการด าเนินตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 

3.1 การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรน ้า 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.2 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาพอากาศ 

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

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

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.5 การเปล่ียนแปลงดา้นระบบนิเวศ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.6 การเปล่ียนแปลงดา้นขยะและส่ิงปฏิกูล 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.7 การเปล่ียนแปลงดา้นสุนทรียะ 

3.2 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
คุณภาพอากาศ 

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

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

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.5 การเปล่ียนแปลงดา้นระบบนิเวศ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.6 การเปล่ียนแปลงดา้นขยะและส่ิงปฏิกูล 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.7 การเปล่ียนแปลงดา้นสุนทรียะ 

3.3 การเปล่ียนแปลงดา้นธรณีวิทยา 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.4 การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรดิน 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.5 การเปล่ียนแปลงดา้นระบบนิเวศ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.6 การเปล่ียนแปลงดา้นขยะและส่ิงปฏิกูล 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.7 การเปล่ียนแปลงดา้นสุนทรียะ 

3.4 การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรดิน 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.5 การเปล่ียนแปลงดา้นระบบนิเวศ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.6 การเปล่ียนแปลงดา้นขยะและส่ิงปฏิกูล 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.7 การเปล่ียนแปลงดา้นสุนทรียะ 

3.5 การเปล่ียนแปลงดา้นระบบนิเวศ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.6 การเปล่ียนแปลงดา้นขยะและส่ิงปฏิกูล 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.7 การเปล่ียนแปลงดา้นสุนทรียะ 
3.6 การเปล่ียนแปลงดา้นขยะและส่ิงปฏิกูล 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.7 การเปล่ียนแปลงดา้นสุนทรียะ 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณ์ 
หน่วยงานราชการระดบัจงัหวดั ระดบัอ าเภอ และผู้น าชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
แบบสัมภาษณ์ ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานระดบัจงัหวดั 

การศึกษาวิจัยเร่ือง การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์การ
พฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษอ าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย 
…………………………………………………………………………………………... 
1. ข้อมูลทัว่ไป  
 1.1 ช่ือ – นามสกุล.................................................................................................................. 
 1.2 ต าแหน่ง........................................................................................................................... 

1.3 สถานท่ีท างาน................................................................................................................. 
1.4 เพศ    ชาย  หญิง 
1.5 ระดบัการศึกษา................................................................................................................ 
 

2. ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัการพฒันาพืน้ทีอ่ าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย 
2.1 ท่านคิดวา่สภาพสังคมปัจจุบนัของพื้นท่ีอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายเป็นอยา่งไร 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

 
2.2 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ต่อการพฒันาด้านสังคมพื้นท่ีอ าเภอเชียงแสน จงัหวดั
เชียงราย ในปัจจุบนั 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

วนัท่ี................................................... 
ต ำบล.............................................. 
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...............................................................................................................................................

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

 
3. ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ 
 3.1 ท่านทราบถึงนโยบายการพฒันาพื้นท่ีตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย หรือไม่ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

 3.2 ท่านเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบัการพฒันาพื้นท่ีตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย เพราะเหตุใด  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

 

4. ข้อมูลผลกระทบ 
 4.1 ผลกระทบต่อเศรษฐกจิ 

4.1.1 การน าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษมาใชจ้ะส่งผลกระทบเชิงบวก
ต่อระบบเศรษฐกิจของอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายหรือไม่ อยา่งไร และส่งผลต่อใคร
บา้ง เช่น ดา้นรายได ้ดา้นอาชีพ ดา้นสาธารณูปโภค เป็นตน้ 
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ผลกระทบดา้นบวก................................................................................................................ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
4.1.2 การน าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษมาใชจ้ะส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
ระบบเศรษฐกิจของอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายหรือไม่ อยา่งไร และส่งผลต่อใครบา้ง 
เช่น ดา้นรายได ้ดา้นอาชีพ ดา้นสาธารณูปโภค เป็นตน้ 
ผลกระทบดา้นลบ................................................................................................................ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  

4.2 ผลกระทบต่อสังคม 
4.2.1 การน าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษมาใชจ้ะส่งผลกระทบเชิงบวก
ต่อสังคมของอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายหรือไม่ อยา่งไร และส่งผลต่อใครบา้ง เช่น 
ดา้นการด ารงชีวติประจ าวนั ดา้นวฒันธรรมประเพณี ดา้นการปกครอง เป็นตน้ 
ผลกระทบดา้นบวก................................................................................................................ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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4.2.2 การน าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษมาใชจ้ะส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
สังคมของอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายหรือไม่ อยา่งไร และส่งผลต่อใครบา้ง เช่น ดา้น
การด ารงชีวติประจ าวนั ดา้นวฒันธรรมประเพณี ดา้นการปกครอง เป็นตน้ 
ผลกระทบดา้นลบ................................................................................................................ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  

4.3 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
4.3.1 การน าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษมาใชจ้ะส่งผลกระทบเชิงบวก
ต่อส่ิงแวดลอ้มของอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายหรือไม่ อยา่งไร และส่งผลต่อใครบา้ง 
เช่น ด้านทรัพยากร (น ้ า ดิน ธรณีวิทยา) ดา้นมลพิษ ด้านระบบนิเวศ ด้านขยะ และด้าน
สุนทรียะภาพ เป็นตน้ 
ผลกระทบดา้นบวก................................................................................................................ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
4.3.2 การน าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษมาใชจ้ะส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มของอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายหรือไม่ อยา่งไร และส่งผลต่อใครบา้ง เช่น 
ดา้นทรัพยากร (น ้า ดิน ธรณีวทิยา) ดา้นมลพิษ ดา้นระบบนิเวศ ดา้นขยะ และดา้นสุนทรียะ
ภาพ เป็นตน้ 
ผลกระทบดา้นลบ................................................................................................................ 
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...............................................................................................................................................

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

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

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

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

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

5. ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวม 
5.1 ในภาพรวม หากมีการน าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงราย มาใช้ ท่านคิดว่าภาคส่วนต่างๆ ตอ้งมีการเตรียมความพร้อมหรือมีการ
ปรับตวัอยา่งไร 
หน่วยงานราชการ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
ภาคเอกชน
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
ภาคประชาชน
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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5.2 ในภาพรวม ท่านมีแนวทางในการปรับตวัต่อผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน เม่ือมีการน าแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย มาใชอ้ยา่งไร 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
5.4 ขอ้เสนอและ/ ความคิดเห็นอ่ืนๆ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
__________________________________________________ 

ผูส้ัมภาษณ์............................................................................................... 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
แบบสัมภาษณ์ หน่วยงานราชการและหน่วยงานท้องถิน่ 

การศึกษาวิจัยเร่ือง การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์การ
พฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษอ าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย 
…………………………………………………………………………………………... 
1. ข้อมูลทัว่ไป  
 1.1 ช่ือ – นามสกุล.................................................................................................................. 
 1.2 ต าแหน่ง........................................................................................................................... 

1.3 สถานท่ีท างาน................................................................................................................. 
1.4 เพศ    ชาย  หญิง 
1.5 ระดบัการศึกษา................................................................................................................ 
 

2. ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัการพฒันาพืน้ทีอ่ าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย 
2.1 ท่านมีความคิดเห็นต่อการพฒันาพื้นท่ีอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ในปัจจุบนัเป็น
อยา่งไร มีปัญหาอะไรหรือไม่ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
2.2 ท่านคิดว่าระบบเศรษฐกิจของอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย เป็นอยา่งไร มีปัญหา
อะไรหรือไม่ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 
 

วนัท่ี................................................... 
ต ำบล.............................................. 
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2.3 ท่านคิดว่าโครงสร้างทางสังคมของอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย เป็นอย่างไร มี
ปัญหาอะไรหรือไม่ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
2.4 ท่านคิดวา่สภาพส่ิงแวดลอ้มของอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย เป็นอยา่งไร มีปัญหา
อะไรหรือไม่ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 

3. ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ 
 3.1 ท่านทราบถึงนโยบายการพฒันาพื้นท่ีตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย หรือไม่ 
 ...............................................................................................................................................

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

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

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

............................................................................................................................................... 
 3.2 ท่านทราบถึงรายละเอียดของโครงการท่ีอยูภ่ายใตต้ามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขต

เศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย หรือไม่ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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3.3 ท่านเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบัการพฒันาพื้นท่ีตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย เพราะเหตุใด  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
3.4 ท่านคิดวา่การพฒันาพื้นท่ีตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียง
แสน จงัหวดัเชียงราย มีประโยชน์อยา่งไร และใครเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์บา้ง 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

 

4. ข้อมูลผลกระทบ 
 4.1 ผลกระทบต่อเศรษฐกจิ 

4.1.1 การน าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษมาใชจ้ะส่งผลกระทบเชิงบวก/
กระทบเชิงลบต่อระบบเศรษฐกิจของอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายหรือไม่ อยา่งไร และ
ส่งผลต่อใครบา้ง  
- ด้านรายได้ 
         ผลกระทบเชิงบวก 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
         ผลกระทบเชิงลบ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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- ด้านอาชีพ 
         ผลกระทบเชิงบวก 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
         ผลกระทบเชิงลบ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
- ด้านระบบสาธารณูปโภค 
         ผลกระทบเชิงบวก 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
         ผลกระทบเชิงลบ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
4.1.2 หากมีการน าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน จงัหวดั
เชียงราย มาใช ้ท่านมีแนวทางในการปรับตวัทางดา้นเศรษฐกิจอยา่งไร 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
4.1.3 หากมีการน าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน จงัหวดั
เชียงราย มาใช้ ทางหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีแนวทางในการป้องกันหรือบรรเทา
ผลกระทบท่ีจะเกิดในดา้นเศรษฐกิจอยา่งไร 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................... 
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4.2 ผลกระทบต่อสังคม 
4.2.1 การน าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษมาใชจ้ะส่งผลกระทบเชิงบวก/
กระทบเชิงลบต่อสังคมของอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายหรือไม่ อยา่งไร และส่งผลต่อ
ใครบา้ง  
- ด้านวิถชีีวิตและวัฒนธรรม 
         ผลกระทบเชิงบวก 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
         ผลกระทบเชิงลบ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
- คุณภาพชีวิตประชาชน 
         ผลกระทบเชิงบวก 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
         ผลกระทบเชิงลบ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
- ด้านการมีส่วนร่วม 
         ผลกระทบเชิงบวก 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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         ผลกระทบเชิงลบ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
- ด้านการกระจายอ านาจและการบริหารจัดการ 
         ผลกระทบเชิงบวก 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
         ผลกระทบเชิงลบ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
4.2.2 หากมีการน าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน จงัหวดั
เชียงราย มาใช ้ท่านมีแนวทางในการปรับตวัทางดา้นสังคมอยา่งไร 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
4.2.3 หากมีการน าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน จงัหวดั
เชียงราย มาใช้ ทางหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีแนวทางในการป้องกันหรือบรรเทา
ผลกระทบท่ีจะเกิดในดา้นสังคมอยา่งไร 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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4.3 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
4.3.1 การน าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษมาใชจ้ะส่งผลกระทบเชิงบวก/
กระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดลอ้มของอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายหรือไม่ อย่างไร และ
ส่งผลต่อใครบา้ง  
- ด้านทรัพยากรน ้า  
         ผลกระทบเชิงบวก 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
         ผลกระทบเชิงลบ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
- ด้านสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ 
         ผลกระทบเชิงบวก 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
         ผลกระทบเชิงลบ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
- ด้านธรณวีิทยา 
         ผลกระทบเชิงบวก 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
         ผลกระทบเชิงลบ 
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...............................................................................................................................................

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

............................................................................................................................................... 
- ด้านทรัพยากรดิน 
         ผลกระทบเชิงบวก 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
         ผลกระทบเชิงลบ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
- ด้านระบบนิเวศ 
         ผลกระทบเชิงบวก 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
         ผลกระทบเชิงลบ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
- ด้านขยะ 
         ผลกระทบเชิงบวก 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
         ผลกระทบเชิงลบ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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- ด้านสุนทรียะ 
         ผลกระทบเชิงบวก 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
         ผลกระทบเชิงลบ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
4.3.2 หากมีการน าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน จงัหวดั
เชียงราย มาใช ้ท่านมีแนวทางในการปรับตวัทางดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
4.3.3 หากมีการน าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน จงัหวดั
เชียงราย มาใช้ ทางหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีแนวทางในการป้องกันหรือบรรเทา
ผลกระทบท่ีจะเกิดในดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

 

5. ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวม 
5.1 ในภาพรวม หากมีการน าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงราย มาใช้ ท่านคิดว่าภาคส่วนต่างๆ ตอ้งมีการเตรียมความพร้อมหรือมีการ
ปรับตวัอยา่งไร 
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หน่วยงานราชการ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
ภาคเอกชน
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
ภาคประชาชน
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
5.2 ในภาพรวม ท่านมีแนวทางในการปรับตวัต่อผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน เม่ือมีการน าแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย มาใชอ้ยา่งไร 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
5.4 ขอ้เสนอและ/ ความคิดเห็นอ่ืนๆ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

__________________________________________________ 
 

ผูส้ัมภาษณ์............................................................................................... 



 
 

 

 
 

แบบสัมภาษณ์ ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
การศึกษาวิจัยเร่ือง การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์การ
พฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษอ าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย 
…………………………………………………………………………………………... 
1. ข้อมูลทัว่ไป  
 1.1 ช่ือ – นามสกุล.................................................................................................................. 
 1.2 ต าแหน่ง........................................................................................................................... 

1.3 สถานท่ีท างาน................................................................................................................. 
1.4 เพศ    ชาย  หญิง 
1.5 ระดบัการศึกษา................................................................................................................ 
 

2. ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัการพฒันาพืน้ทีอ่ าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย 
2.1 ท่านเห็นวา่การพฒันาพื้นท่ีอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร มี
ปัญหาอะไรหรือไม่ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 

3. ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ 
 3.1 ท่านทราบถึงนโยบายการพฒันาพื้นท่ีตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย หรือไม่ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

วนัท่ี................................................... 
ต ำบล.............................................. 



 
296 

  
3.2 ท่านเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบัการพฒันาพื้นท่ีตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย เพราะเหตุใด  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  

 

4. ข้อมูลผลกระทบ 
 4.1 ผลกระทบต่อเศรษฐกจิ 

4.1.1 การน าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษมาใชจ้ะส่งผลกระทบเชิงบวก
ต่อระบบเศรษฐกิจของอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายหรือไม่ อยา่งไร และส่งผลต่อใคร
บา้ง เช่น ดา้นรายได ้ดา้นอาชีพ ดา้นสาธารณูปโภค เป็นตน้ 
ผลกระทบดา้นบวก................................................................................................................ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
. 
4.1.2 การน าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษมาใชจ้ะส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
ระบบเศรษฐกิจของอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายหรือไม่ อยา่งไร และส่งผลต่อใครบา้ง 
เช่น ดา้นรายได ้ดา้นอาชีพ ดา้นสาธารณูปโภค เป็นตน้ 
ผลกระทบดา้นลบ................................................................................................................ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
  

4.2 ผลกระทบต่อสังคม 
4.2.1 การน าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษมาใชจ้ะส่งผลกระทบเชิงบวก
ต่อสังคมของอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายหรือไม่ อยา่งไร และส่งผลต่อใครบา้ง เช่น 
ดา้นการด ารงชีวติประจ าวนั ดา้นวฒันธรรมประเพณี ดา้นการปกครอง เป็นตน้ 
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ผลกระทบดา้นบวก................................................................................................................ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
4.2.2 การน าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษมาใชจ้ะส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
สังคมของอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายหรือไม่ อยา่งไร และส่งผลต่อใครบา้ง เช่น ดา้น
การด ารงชีวติประจ าวนั ดา้นวฒันธรรมประเพณี ดา้นการปกครอง เป็นตน้ 
ผลกระทบดา้นลบ................................................................................................................ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

  
4.3 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

4.3.1 การน าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษมาใชจ้ะส่งผลกระทบเชิงบวก
ต่อส่ิงแวดลอ้มของอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายหรือไม่ อยา่งไร และส่งผลต่อใครบา้ง 
เช่น ด้านทรัพยากร (น ้ า ดิน ธรณีวิทยา) ดา้นมลพิษ ด้านระบบนิเวศ ด้านขยะ และด้าน
สุนทรียะภาพ เป็นตน้ 
ผลกระทบดา้นบวก................................................................................................................ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
4.3.2 การน าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษมาใชจ้ะส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มของอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายหรือไม่ อยา่งไร และส่งผลต่อใครบา้ง เช่น 
ดา้นทรัพยากร (น ้า ดิน ธรณีวทิยา) ดา้นมลพิษ ดา้นระบบนิเวศ ดา้นขยะ และดา้นสุนทรียะ
ภาพ เป็นตน้ 
ผลกระทบดา้นลบ................................................................................................................ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
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5. ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวม 
5.1 ในภาพรวม หากมีการน าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงราย มาใช้ ท่านคิดว่าภาคส่วนต่างๆ ตอ้งมีการเตรียมความพร้อมหรือมีการ
ปรับตวัอยา่งไร 
หน่วยงานราชการ
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
ภาคเอกชน
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
ภาคประชาชน
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
5.2 ในภาพรวม ท่านมีแนวทางในการปรับตวัต่อผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน เม่ือมีการน าแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย มาใชอ้ยา่งไร 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
5.4 ขอ้เสนอและ/ ความคิดเห็นอ่ืนๆ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
__________________________________________________ 

ผูส้ัมภาษณ์............................................................................................... 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสังเกตการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
แบบสังเกตการณ์ 

การศึกษาวิจัยเร่ือง การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์การ

พฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษอ าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย 

 

สถานที่
............................................................................................................................................................. 
วนั/เดือน/ปี ทีสั่งเกตการณ์..................................................................เวลา......................................... 
ผู้สังเกตการณ์...................................................................................................................................... 

รายการ ส่ิงทีพ่บ 

ลกัษณะทัว่ไป 
ของพื้นท่ี 

…………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………
………………………..………………………………………………… 
………………………………………………………………………..... 

สภาพแวดลอ้ม 
ของพื้นท่ี 

 

…………………………..………………………………………………
………………………………………..…………………………………
……………………………………………………..…………………… 
…………………………………………………………………………... 

โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค 

ในพื้นท่ี 

…………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………
………………………………………..………………………………… 

สภาพทางเศรษฐกิจ 
ในพื้นท่ี  

(การคา้ ธุรกิจต่างๆ) 

…………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………
…………………………………………………………………..……… 

วนัท่ี................................................... 
ต ำบล.............................................. 
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รายการ ส่ิงทีพ่บ 

การประกอบอาชีพของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………….. 

การคมนาคมขนส่งใน
พื้นท่ี 

………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………
…………………………..…………………………………………………. 

ลกัษณะความเป็นอยู่
ของประชาชนในพื้นท่ี 

………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………
…………………………..…………………………………………………. 

วถีิชีวติและ
ศิลปวฒันธรรมของ
ประชาชนในพื้นท่ี  

(เช่น ภาษา การแต่งกาย 
การบริโภคอาหาร) 

 
………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………….. 
………………………………..………………………………….………… 

ความสัมพนัธ์ของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………
…………………………..………………………………………………… 
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รายการ ส่ิงทีพ่บ 

ลกัษณะการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นท่ี 

(ถา้มี) 

……………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………
……………………..……………………………………………………
…………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………. 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพื้นท่ี 

……………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………
……………………..……………………………………………………
…………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………… 

ปัญหา 
ส่ิงแวดลอ้มและ
ลกัษณะการจดัการ

ปัญหาท่ีพบ 
ในพื้นท่ี 

……………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………
……………………..……………………………………………………
…………………………………..………………………………………
………………………………………………………………………… 

 

ส่ิงอืน่ๆ ทีสั่งเกตได้ 

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

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

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

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

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

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

สรุปพืน้ที่เกบ็ข้อมูลและผู้ให้ข้อมูลหลกั 
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ผู้เช่ียวชาญในการพจิารณาประเด็นและตัวช้ีวดั 
 

สาขาที่
เช่ียวชาญ 

คนที ่ ต าแหน่ง/ความเช่ียวชาญ หน่วยงาน 

ด้านเศรษฐกจิ 1 อาจารยผ์ูส้อนวิชาเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม, การคา้ 
การพัฒนาและส่ิงแวดล้อม และเคยด ารงต าแหน่ง
เศรษฐกร/นกัวิชาการพาณิชย ์กรมการคา้ต่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย ์

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 2 นกัวชิาการดา้นงานขนส่งและระบบโลจิสติก บริษทั ปัญญา คอนซลัแตนท ์จ ากดั 

 
3 เจา้หน้าท่ีดา้นการพฒันาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

(การพฒันาเมืองและภูมิภาค)  
บริษทั พิสุทธ์ิเทคโนโลย ีจ ากดั 

 
4 เจ้าหน้าท่ีนโยบายยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุน

ระหวา่งประเทศ เศรษฐกิจสงัคมอุตสาหกรรมโลจิสติก 
บริษทั โซซิโอ-เอคโคโนมิค คอนซลั
แตนส์ จ ากดั 

 
5 เจา้หน้าท่ีกลุ่มงานเศรษฐกิจ การลงทุนและการพฒันา

เมือง 
บริษทัท่ีปรึกษาไม่ระบุนาม 

ด้านสังคม 6 อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการประเมินผลกระทบทาง
สงัคมและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 7 เจา้หนา้ท่ีดา้นการพฒันาสงัคมและชุมชน บริษทั พิสุทธ์ิเทคโนโลย ีจ ากดั 

 8 
นักวิ ช าก า ร ฝ่ า ย จัดท า ร า ย ง านผลกระทบทาง
ส่ิงแวดลอ้มสงัคมและชุมชน 

บริษทัเอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์
เทคโนโลย ีจ ากดั 

 9 
นักวิชาการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ชุมชน 

บริษทัเทคนิคส่ิงแวดลอ้มไทย 

ด้านส่ิงแวดล้อม 10 
นักวิชาการด้านการวางแผน วางผังและออกแบบ
ชุมชน/เมือง/ภูมิภาค 

บริษทั ปัญญา คอนซลัแตนท ์จ ากดั 

 
11 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดล้อม 

เศรษฐกิจพอเพียงและการวจิยัทางส่ิงแวดลอ้ม 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 12 
เจ้าหน้าท่ีดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้มและสาธารณภยั 

บริษทั ปัญญา คอนซลัแตนท ์จ ากดั 

 13 เจา้หนา้ท่ีดา้นการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม บริษทัท่ีปรึกษาไม่ระบุนาม 

 14 
ผูจ้ดัการฝ่ายจดัท ารายงานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและการ
ติดตามตรวจสอบมาตรการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 

บริษทัเอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์
เทคโนโลย ีจ ากดั 

 15 
นักวิชาการ ส่ิงแวดล้อมด้านการจัดท ารายงาน
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

บริษทัเอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์
เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ผู้ให้ข้อมูลหลกั 

คนที ่ ต าแหน่ง หน่วยงาน 

1 เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีดอนมูล 
2 ปลดัองคอ์งคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีดอนมูล  
3 ผูใ้หญ่หมู่ 2  
4 นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเวยีง เทศบาลต าบลเวยีง 
5 ปลดัเทศบาลต าบลเวยีง  
6 ผูใ้หญ่หมู่ 5  
7 ปลดัเทศบาลต าบลบา้นแซว เทศบาลต าบลบา้นแซว 
8 ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
9 ผูใ้หญ่บา้นท่าขนัทอง หมู่ท่ี 3  
10 นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลแม่เงิน เทศบาลต าบลแม่เงิน 
11 เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน  
12 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่เงินเขต 1  
13 หวัหนา้ฝ่ายบริหารการศึกษา เทศบาลต าบลโยนก 
14 หวัหนา้ฝ่ายอ านวยการเทศบาลต าบล  
15 ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 2  
16 นายกปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าสกั องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าสกั 
17 รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าสกั  
18 ผูใ้หญ่บา้น บา้นดอยศรีแกว้ หมู่ท่ี 8  
19 ปลดัเทศบาลเวยีงเชียงแสน เทศบาลต าบลเวยีงเชียงแสน 
20 ผูอ้  านวยการกองงานสาธารณสุข  
21 ปลดัอ าเภอ (เจา้พนกังานปกครอง) ท่ีวา่การอ าเภอเชียงแสน 
22 เจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัท าขอ้มูล กรมการคา้ภายใน 
23 - ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
24 นกัพฒันาสงัคมช านาญการพิเศษกลุ่มนโยบายและ

วชิาการ 
ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษย ์

25 กลุ่มงานยทุธศาสตร์และแผนจงัหวดัเชียงราย องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

กจิกรรมการลงพืน้ที่ 
 
 
 
 
 



 
 

 
ภาพกจิกรรมการศึกษาพืน้ที่อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 

การศึกษาวิจัยเร่ือง การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์การ
พฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษอ าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย 

 

 

 
 
 

ท่ีวา่การอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีดอนมูลอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
 
 

 
 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีดอนมูลอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
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เทศบาลต าบลเวยีงเชียงแสนอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
 

 
 

 
เทศบาลต าบลเวยีงเชียงแสนอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
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เทศบาลต าบลเวยีงอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
 

 
 
 

เทศบาลต าบลเวยีงอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
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เทศบาลต าบลโยนกอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
 

 
 
 

เทศบาลต าบลโยนกอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
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เทศบาลต าบลแม่เงินอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
 

 
 

เทศบาลต าบลแม่เงินอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าสักอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
 

 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าสักอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
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เทศบาลต าบลบา้นแซวอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
 

 
 

เทศบาลต าบลบา้นแซวอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 

 



 
 

 

ประวตัผู้ิเขยีน 

ช่ือ นามสกุล นางสาวดวงรัชนี เตง็สกุล 

 

ประวัติการศึกษา วทิยาศาสตร์บณัฑิต (เกษตรและส่ิงแวดลอ้ม

ศึกษา)  

 คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน 

 ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 2554 

 

ประสบการณ์การท างาน ครูปฐมวยั โรงเรียนลอ้มรักอมัพวา จงัหวดั

สมุทรสงคราม 

 นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้ม  

 บริษทัเอนไวรอนเมนท ์รีเสิรช แอนด ์

เทคโนโลย ีจ  ากดั 
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