
๑ 

เอกสารประกอบ ชุดท่ี ๑ 
การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเหน็ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ 

ของกิจกรรมการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ระยะท่ี ๒ 
วันท่ี ๒๑ และ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.30 น. 

ณ โรงแรมเดอะ เวโล โฮเทล แอนด์ บีเอ็มเอ็กซ์ ป๊ัม แทร็ค จังหวัดสระแก้ว 

 

๑. ความเป็นมาของโครงการ 

 ก า ร ป ร ะ เ มิ นสิ่ ง แ วดล้ อม ระดั บยุ ทธศาสตร์  ( Strategic Environmental Assessment:  SEA)  
เป็นกระบวนการที่เป็นระบบ เพื่อใช้สนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในการวางแผน โดยค านึงถึงปัจจัย  
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล รวมทั้งให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๖๔) 

 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ด าเนินการขับเคลื่อน SEA ของประเทศ
มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยให้ความส าคัญกับการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผน การจัดท าแนวทาง SEA รวมถึงการเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้องและผลักดันกลไกการขับเคลื่อน SEA นอกจากนี้ สศช. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดท าโครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (โครงการ
ติดตามฯ) โดยแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ ๑ (มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ - สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อจัดท ารายงานการก าหนดขอบเขต ส าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
(Special Economic Zone: SEZ สระแก้ว) ซึ่งเป็นข้ันตอนการก าหนดกรอบและประเด็นส าคัญในการ
ด าเนินการ ทั้งนี้ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และระยะที่ ๒ (มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕)  
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อด าเนินการต่อเนื่องตามขั้นตอนต่าง ๆ  จนเสร็จสิ้นกระบวนการ SEA และจัดท า
รายงาน SEA รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการจัดท าแผน เพื่อน าผลที่ได้
จากการจัดท า SEA ไปบูรณาการผนวกร่วมกับแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว อีกทั้ง น าบทเรียนจากการจัดท า SEA ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง
แนวทาง SEA และน าไปต่อยอดในการจัดท าคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ ส าหรับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 

๒. วัตถุประสงค์ของการจัดท า SEA ในโครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้วฯ ระยะท่ี ๒ 

๒.๑ เพื่อพัฒนาทางเลือกและประเมินทางเลือกการพัฒนาของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

๒.๒ เพื่อก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน ส าหรับทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสม 

๒.๓ เพื่อจัดท ารายงาน SEA เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว และผนวกผลการการจัดท า SEA  
กับแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 
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๒ 

๓. ขอบเขตการศึกษา 

๓.๑ พ้ืนท่ีศึกษา 

พื้นที่ศึกษาของโครงการติดตามฯ ระยะที่ ๒ เช่นเดียวกับระยะที่ ๑ ครอบคลุมทั้งสิ้น ๗ ต าบล  
ของจังหวัดสระแก้ว โดยแบ่งเป็น ๔ ต าบล ซึ่ ง เป็นพื้นที่  SEZ สระแก้ว ประกอบด้วย ต าบลผักขะ  
อ าเภอวัฒนานคร ต าบลป่าไร่ ต าบลบ้านด่าน และต าบลท่าข้าม อ าเภออรัญประเทศ และ อีก ๓ ต าบล  
ซึ่ ง เ ป็ นพื้ นที่ ได้ รับผลกระทบจากการเติบโตของ  SEZ สระแก้ว  ประกอบด้ วย  ต าบลฟากห้วย  
ต าบลอรัญประเทศ และต าบลบ้านใหม่หนองไทร อ าเภออรัญประเทศ ดังแสดงในรูปท่ี ๑ 

 

๓.๒ ช่วงเวลาศึกษา 

โครงการติดตามฯ ระยะที่ ๒ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

รูปท่ี ๑ พ้ืนท่ีศึกษาของโครงการติดตามฯ ระยะท่ี ๒ 
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๔. วิธีการด าเนินงานของโครงการติดตามฯ ระยะท่ี ๒ 

โครงการติดตามฯ ระยะที่ ๒ มีกรอบการด าเนินงานตาม ดังแสดงในรูปท่ี ๒ สรุปข้ันตอนการศึกษาดังนี้ 

๔.๑ การพัฒนาทางเลือกการพัฒนา เป็นการก าหนดทางเลือกการพัฒนาต่าง ๆ ที่มีความเป็นไปได้ใน
การด าเนินงานตามแผนหรือแผนงาน ที่จะส่งผลให้การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว มุ่งไปยัง
เป้าหมายการพัฒนา ไปสู่ภาพอนาคตการพัฒนาที่ต้องการร่วมกัน  และบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

วิธีการด าเนินงานในข้ันตอนนี้ คือ การน าผลจากการศึกษาในข้ันตอนการก าหนดขอบเขต (จาก
โครงการติดตามฯ ระยะที่ ๑) ประกอบด้วย เป้าหมายการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดของประเด็นยุทธศาสตร์ และทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น โดยน าข้อมูลดังกล่าว  

รูปท่ี ๒ กรอบการด าเนินงานภาพรวมของโครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
การพัฒนาท่ียั่งยืน ระยะท่ี ๑ และ ระยะท่ี ๒ 
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๔ 

มาทบทวนและสังเคราะห์ ผ่านเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก 
ผู้มีส่วนได้เสีย (จากการประชุมกลุ่มย่อยฯ ครั้งท่ี ๑ หัวข้อ “การพัฒนาทางเลือก”) 

ผลที่ ได้จากการประชุมกลุ่มย่อยฯ ดังกล่าว น าไปสู่ การพัฒนาทางเลือกต่าง ๆ จากนั้น 
ที่ปรึกษาโครงการฯ จึงน าทางเลือกการพัฒนาต่าง ๆ ดังกล่าว มาตรวจสอบความเหมาะสมตามหลักการ 
การพัฒนาทางเลือกที่อ้างอิงไว้ในแนวทาง SEA (สศช., 2564) และทวนสอบความครบถ้วน สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนา ให้มั่นใจรอบคอบว่าได้น าประเด็นต่าง ๆ  จากผู้มีส่วนได้เสียเข้าไป
ประกอบการออกแบบทางเลือกการพัฒนา อีกทั้งสร้างทางเลือกการพัฒนาต่าง ๆ ที่มีลักษณะของทางเลือกที่
ชัดเจน แตกต่างกัน และมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน น าไปสู่ผลการออกแบบการพัฒนาทางเลือกการ
พัฒนา SEZ สระแก้วให้มีลักษณะต่าง ๆ มีผลกระทบให้เกิดการพัฒนาต่าง ๆ ที่ยั่งยืน มีความเช่ือมโยงกับ
ศักยภาพพื้นที่และแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา และค านึงถึงความเป็นไปได้ 
ในการปฏิบัติ 

๔.๒ การประเมินทางเลือกการพัฒนา เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากทางเลอืกการพฒันา
ต่าง ๆ ที่ได้พัฒนาออกแบบไว้ ทั้งทางบวกและทางลบ ให้เกิดความเข้าใจเปรียบเทียบผลกระทบต่าง  ๆ  
และพิจารณาประเมินร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของทางเลือก  
การพัฒนา เพื่อร่วมกันตัดสินใจทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสม 

เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสมร่วมกัน 
ที่ปรึกษาโครงการฯ จะน าทางเลือกการพัฒนาต่าง ๆ ดังกล่าวจากข้ันตอนการพัฒนาทางเลือก มาน าเสนอต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสีย หารือท าความเข้าใจลักษณะและผลกระทบของทางเลือกต่าง  ๆ และน า (ร่าง) แนวทางการ
ประเมินผลกระทบทางเลือกการพัฒนามาหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย (ในการประชุมกลุ่มย่อยฯ ครั้งท่ี ๒ 
หัวข้อ “การพัฒนาและประเมินทางเลือกการพัฒนา” ด้วยเทคนิควิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ และเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมจัดล าดับความส าคัญของทางเลือกการพัฒนา ผ่านกิจกรรมการร่วมกันพิจารณา
และท าความเข้าใจลักษณะ ผลกระทบ รวมทั้ง ร่วมกันประเมินหาทางเลือกที่เหมาะสม ประกอบด้วย  
การน าเสนอภาพอนาคต การวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์แบบหลายเกณฑ์และการประเมินแบบตาราง
ผลกระทบ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุมกลุ่มย่อยฯ ครั้งที่ 2 คือ ทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสมส าหรบั
แผนการพัฒนา SEZ สระแก้ว จากการร่วมกันพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ และร่วมตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย 
ผา่นกระบวนการมีส่วนร่วม 

๔.๓ การก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน เป็นข้ันตอนการก าหนดมาตรการ แนวทางหรือวิธีการ
ด าเนินงานที่จะสนับสนุนทางเลือกที่เหมาะสม ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ท าให้ทางเลือกที่เหมาะสม
ไปสู่การปฏิบัติและสัมฤทธ์ิผล ช่วยให้ประเด็นยุทธศาสตร์บรรลุตามวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
และน าไปสู่ความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยทั่วไปการก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยนื 
จะครอบคลุม ๑) มาตรการการส่งเสริมผลกระทบของการพัฒนา ๒) มาตรการหลีกเลี่ยงผลกระทบ  
และ ๓) มาตรการลดหรือบรรเทาผลกระทบ ผู้มีส่วนได้เสียจะมีโอกาสให้ข้อเสนอแนะและความเห็นต่อ
มาตรการเพื่อความยั่งยืน เพื่อมีส่วนร่วมในการผลักดันในการก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืนในแผนการ
พัฒนา ร่วมกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบต่อการด าเนินงานของแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว เช่น ส านักงานแรงงาน
จังหวัดสระแก้ว ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
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สระแก้ว เป็นต้น และน ามาตรการเพื่อความยั่งยืนไปบูรณาการผนวกเข้ากับแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืนและการบูรณาการ
ผลของ SEA กับแผนการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ที่ปรึกษาโครงการฯ จะน าเสนอ  
(ร่าง) แนวทางการก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และร่วมกันพิจารณาการผนวกผล
การศึกษา SEA กับแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ผ่านการเสวนาแลกเปลี่ยนและการประชุมกลุ่มย่อย (ในการ
ประชุมกลุ่มย่อยฯ ครั้งท่ี ๓ หัวข้อ “การก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน และการผนวกผล SEA กับ
แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว”) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุมกลุ่มย่อยฯ ดังกล่าว จะน าไปสู่ 
การสรุปผลการศึกษา SEA ในข้ันตอนสุดท้ายที่ไปช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว
จากทางเลือกการพัฒนา SEZ สระแก้ว เพื่อความยั่งยืนต่อไป 

การผนวกผลของ SEA เข้ากับแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ซึ่งจะใช้การเสวนา เพื่อรับฟังข้อมูล
เกี่ยวกับสาระส าคัญของแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้วที่เกี่ยวข้องกับ SEZ สระแก้ว ข้อคิดเห็นเรื่องการผนวกผล 
SEA เข้ากับแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานจังหวัดสระแก้ว หอการค้า
จังหวัดสระแก้ว ส านักงานสภาเกษตรกร จังหวัดสระแก้ว ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เป็นต้น ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมเสนอแนวทางการบู รณาการผลการจัดท า SEA ส าหรับ 
การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วอย่างยั่งยืน เพื่อการผนวกเข้ากับแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ๕ ป ี
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

๔.๔ การจัดท ารายงาน SEA เป็นการสรุปผลการด าเนินงาน SEA ทุกข้ันตอน เพื่อใช้ในการด าเนินงาน 
ติดตาม ประเมินผล และสื่อสารกับประชาชน ประกอบด้วย รายงานเชิงวิชาการและรายงานฉบับประชาชน 
ซึ่งจะได้น ารายงาน SEA ไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียก่อนน าเสนอหน่วยงานเจ้าของแผนหรือ
แผนงานต่อไป เพื่อให้ได้รายงานที่สมบูรณ์ มีความน่าเช่ือถือ และเป็นที่ยอมรับ 

เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าใจและได้รับประโยชน์การศึกษา SEA ที่ผนวกกับแผนการพัฒนา
จังหวัดสระแก้ว จากการพัฒนา SEZ สระแก้ว ที่ปรึกษาโครงการฯ จะอธิบายข้อมูลสรุปผลการจัดท า SEA และ 
(ร่าง) แนวทางและแผนการผนวกผลการจัดท า SEA เข้ากับแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ที่จัดเตรียมโดย 
ที่ปรึกษาโครงการฯ ไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (ในการประชุมกลุ่มย่อยฯ ครั้งท่ี ๓ หัวข้อ  
“การก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน และการผนวกผล SEA กับแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว”) ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ คือความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางและแผนการผนวกผลการจัดท า SEA เข้ากับ
แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนการจัดท า  SEA ให้มีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
จากนั้น ที่ปรึกษาโครงการฯ น าผลการศึกษาที่ได้ไปจัดท ารายงาน SEA เชิงวิชาการ และรายงาน SEA  
ฉบับประชาชน หลังการประชุมกลุ่มย่อยฯ ต่อไป 
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๕. ผลลัพธ์ของการศึกษากระบวนการ SEA ของพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  

กระบวนการมีส่วนร่วมที่โครงการติดตามฯ ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ ได้รับผลลัพธ์ส าคัญจากกระบวนการ 
SEA ประกอบด้วย เป้าหมายการพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทางเลือก
การพัฒนาต่าง ๆ ทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสม และมาตรการเพื่อความยั่งยืน สรุปได้ ดังต่อไปนี้ 

๕.๑ เป้าหมายการพัฒนา 

เป้าหมายการพัฒนา คือ ภาพที่คาดหวังให้เกิดข้ึนในอนาคตโดยมีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริง 
ในปัจจุบัน (สศช., ๒๕๖๔) 

เป้าหมายการพัฒนาของการพัฒนา SEZ สระแก้ว คือ “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วเป็น
ประตูเชื่อมโยงการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น บนฐานทรัพยากรอย่างมั่งค่ังและ
ยั่งยืน” 

ผลจากการทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว โดยเฉพาะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนา และต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นพื้นที่ชายแดนระหว่าง
ประเทศ ส่งผลให้เป้าหมายการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วเป็นประตูเช่ือมโยงการพัฒนา  
จะคาดหวังให้เกิด ซึ่งไม่จ ากัดเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง แต่จะก่อให้เกิดการพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่หลากหลาย บนฐานของทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ให้มั่งค่ังและยั่งยืน ทั้งการผลิต 
ที่เป็นการน าปัจจัยการผลิตมาแปรรูปเพื่อให้ได้ผลผลิตหรือสินค้าเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับปัจจัยการผลิต 
ดังเช่น กระบวนการอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมธุรกิจบริการ การซื้อขายแลกเปลี่ยนและการขนส่ง 
เป็นต้น ผลจากการทบทวนเอกสารและการรับฟังข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ผ่านมา สรุปได้ว่า กิจกรรม  
ทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสอดคล้องกับบริบทและศักยภาพของ SEZ สระแก้ว ได้แก่ กิจกรรมการค้าชายแดน 
กิจการโลจิสติกส์และการขนส่งต่อเนื่อง อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป กิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว 
คลังสินค้าในประเทศและระหว่างประเทศ ธุรกิจบริการ และการจัดการคมนาคมขนส่งหลายรูปแบบ (รถยนต์ 
รถไฟ) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ๓ เป้าหมายการพัฒนาของการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
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๕.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ หมายถึง ประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญต่าง  ๆ ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ปัญหา 
และโอกาสของการพัฒนา โดยพิจารณาจากเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดข้ึน (สศช., ๒๕๖๔) ผลการวิเคราะห์
ดังกล่าวส าหรับเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว มี ๓ ประเด็น ดังต่อไปนี้  

๕.๒.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 

ความเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานสู่ความมั่งค่ังอย่างยั่งยืน 

เพื่อให้เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว บรรลุเป้าหมายเป็นประตูเ ช่ือมโยงกิจกรรม
เศรษฐกิจ ความเช่ือมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ด้วยการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ที่ รวดเร็ว 
และเครือข่าย ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ในลักษณะ รูปแบบ วิธีการที่สร้างความยั่งยืนด้วย 

๕.๒.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  

การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงบนฐานทรัพยากร 

เพื่อให้เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว บรรลุเป้าหมายการพัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจบนฐาน
ทรัพยากรที่มีศักยภาพด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรที่มีมูลค่าสูงข้ึน ใช้จุดแข็งของพื้นที่จังหวัด
สระแก้ว และ SEZ สระแก้วด้านการเกษตร และสอดคล้องกับพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และ SEZ สระแก้วซึ่งมีจุด
แข็งเรื่องเกษตร สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว และความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ใน
การประชุมกลุ่มย่อยฯ ของโครงการติดตามฯ ระยะที่ ๑ และ ๒) ในการต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรที่เป็น
ทรัพยากรของพื้นที่เป็นการยกระดับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมูลค่าสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ร่วมด้วยกับการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๕.๒.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓  

การพัฒนาการศึกษา องค์ความรู้ และศักยภาพของประชาชนให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน 

เพื่อให้เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว บรรลุเป้าหมายให้เกิดความมั่งค่ัง เศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ที่ดีของประชาชน สังคมมีคุณภาพและมีความสุข ประเด็นส าคัญคือ ประเด็นการพัฒนาด้านการศึกษา 
การพัฒนา ศักยภาพประชาชนมีความครอบคลุมครบ ถ้วน ทั้ ง ด้ วยการพัฒนาการ ศึกษาและ 
การฝึกอบรมต่าง ๆ  อ้างอิงข้อมูลที่รวบรวมและศึกษาของโครงการติดตามฯ ระยะที่ ๑ กล่าวว่า แรงงานใน
ภาพรวมของจังหวัดสระแก้ว ไม่ขาดแคลนในเชิงปริมาณแต่ยังขาดความ รู้และทักษะที่สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน เนื่องจากการศึกษาของประชากรส่วนใหญ่อยู่ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการฝึกอบรมที่
ด าเนินการอยู่เป็นการพัฒนาทักษะฝีมือระดับต้น จึงมีความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาทั้งด้านการศึกษา องค์ความรู้ 
และทักษะ เพื่อสร้างศักยภาพแรงงานให้สอดคล้องกับตลาดแรงงงานที่จะพัฒนาข้ึนอย่างมากเพื่อเป็นก าลัง
ขับเคลื่อนการพัฒนา SEZ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนด 

แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ได้มีการระบุวัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืน ซึงหมายถึง 
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์และทางเลือกการพัฒนาที่ต้องการ เพื่อช่วย
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ในการวิเคราะห์และก าหนดมาตรการและวิธีการด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของ 
ประเด็นยุทธศาสตร์นั้น (สศช., 2564) วัตถุประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ ปรากฎในรูปท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕.๓  ภาพอนาคตการพัฒนา (Development Scenario)  

ภาพอนาคตการพัฒนา เป็นสถานการณ์ที่คาดหวังให้เกิดข้ึนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ท าให้ผู้
มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมกันในการมองอนาคตร่วมกัน และหาเส้นทางและวิธีการไปถึงสถานการณ์นั้นจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การตัดสินใจเพื่ อด าเนินการพัฒนาใด ๆ มีการวางแผนอย่างรอบคอบ  
โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนใน “อนาคต” ภาพอนาคตการพัฒนา ที่คาดการณ์ไว้ส าหรับพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษ สระแก้ว คือ 

ใน ๕ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) พ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วเป็นประตูเชื่อมโยง 
การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นของประเทศไทย และประเทศชายแดน 

โดยนิยามของค าส าคัญ มีดังนี้ 

๕.๓.๑ ประตูเ ชื ่อม โยง  หมายถึง  โคร งข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง  และระบบ  
โลจิสติกส์ 

รูปท่ี ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

๙ 

๕.๓.๒ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ หมายถึง อุตสาหกรรมเป้าหมายและกิจการเป้าหมาย 1 
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง เกษตรปลอดภัย การค้า ธุรกิจทางการเงิน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
ธุรกิจบริการ 

๕.๔ ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีว ัด คือ ตัวแปรที่สามารถใช้อธิบายสถานการณ์ในเรื่องต่าง ๆ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ทิศทางการ
เปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของสิ่งที่ต้องการวัดกับสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง ตัวช้ีวัดที่ใช้ในการศึกษานี้ ใช้เป็น
เครื่องมือบอกทิศทางการพฒันาของประเด็นยุทธศาสตร์ ว่ามีความก้าวหน้าไปถึงจุดใดไปสู่เป้าหมายการพฒันา
ของประเด็นนั้น ตัวช้ีวัดจึงช่วยในการติดตามและประเมินสัมฤทธ์ิผลของแนวทางการพัฒนาของประเด็น
ยุทธศาสตร์ เนื่องจากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมุ่งเพื่อบรรลุสมดุลของการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ของการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ดังนั้น ได้พิจารณาคัดเลือกตัวช้ีวัด ที่ครอบคลุมและ
สามารถสะท้อนความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามทางเลือกการพัฒนาต่าง ๆ อีกท้ังได้พิจารณาจาก 
ความเหมาะสมในการน าไปใช้ในทางปฏิบัติ มีข้อมูลเพียงพอท่ีใช้ในการติดตามประเมินผลได้ในระยะยาว 
และให้ความส าคัญกับบริบทของข้อมูลจริงในพ้ืนท่ีด้วย ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์และทางเลือกการพัฒนา แสดงดังตารางท่ี ๑  

ตารางท่ี ๑ การก าหนดตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดด้านสังคม ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม 

๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นต่อปีของมูลค่า
การค้าชายแดน 

๒. เงินลงทุนรวมในกลุ่มอุตสาห-
กร รม เป้ าหมายและ กิจการ
เป้าหมายที่ผ่ านการพิจารณา
อนุมัติ 

๓. ปริมาณผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ
และสมุนไพรในจังหวัดสระแก้วที่
เพิ่มขึ้น 

๔. รายได้แรงงานที่สูงขึ้นตามโอกาส
การจ้างงานและต าแหน่งงานที่
สูงขึ้น 

๑. จ านวนแรงงานไทย และแรงงาน
ต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและ 
SEZ สระแก้ว ที่ผ่านการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้อง
กับตลาดแรงงาน 

๒. จ านวนหลักสูตรในสถาบันการศึกษาที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานที่เพิ่มขึ้น  

๓. ร้อยละที่ลดลงของจ านวนครัวเรือน
ยากจนที่ มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์  
จปฐ. 

๑. จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่
ผ่านเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว 

๒. จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่ อมที่ ไ ด้ รั บ การรับรอง
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.
เอส)  

๓. จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน (มผช.)  

๔. ปริมาณขยะที่ลดลง  

 

                                                             
1 ๑๒ กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีให้การส่งเสริม หมายถึง อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการท่ีเกี่ยวข้อง อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์ 
อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก อุตสาหกรรม
การผลิตยา อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสนับสนุนการท่องเท่ียว และ ๙ กิจการเป้าหมาย ได้แก่ กิจการอบ
พืชและไซโล กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร กิจการผลิตโครงสร้างโลหะส าหรับงานก่อสร้างหรืองาน
อุตสาหกรรม กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ท่ัวไป กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์ กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการผลิตผลิตภัณฑ์
คอนกรีตอัดแรงส าหรับงานสาธารณูปโภค กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งส าหรับประทินร่างการ เช่น สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม เครื่องส าอาง กิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับสินค้าอุปโภค เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ เช่น กล่องกระดาษ กิจการพัฒนา
อาคารส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า (คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ๒๕๕๗, ๒๕๕๘ก, ข, ค, จ และ ง) 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

๑๐ 

๕.๔.๑ ข้อมูลฐานตัวชี้วัด 

ข้อมูลฐาน (Baseline information) เป็นข้อมูลที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของตัวช้ีวัดของ
ประเด็นส าคัญ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ผ่านมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน บอกแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง 
ตัวแปรต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เลือกข้ึนมาใช้ในการติดตามและ
ประเมินความก้าวหน้าของประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ที่มีผลต่อการคาดการณ์ทิศทาง 
ในอนาคต การวิเคราะห์ข้อมูลฐานมีความส าคัญต่อความเข้าใจตัวแปรต่าง ๆ มีระดับทิศทางการเปลี่ยนแปลง
อย่างไร ก่อนจะสามารถออกแบบทางเลือกการพัฒนาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ข้อมูลฐานตัวช้ีวัดของพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว และจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย  

๑) ด้านเศรษฐกิจ 

๑.๑) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นต่อปีของมูลค่าการค้าชายแดน  

อัตราการเพิ่มข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดนในระยะที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔)  เท่ากับร้อยละ ๗.๔ ต่อปี ดังแสดงในรูปที่ ๕ โดยคาดการณ์ว่าในอนาคต ๑๐ ปี เมื่อมีการพัฒนา 
ระบบคมนาคมขนส่งและศูนย์โลจิสติกส์ครบถ้วนเอื้อต่อการท าธุรกิจการค้าโดยเฉพาะการลดต้นทุนใน  
การขนส่ง และการขนส่งที่รวดเร็วข้ึน เนื่องจากมีการแยกการขนส่งสินค้าและการขนส่งคน ประกอบกับมี 
การลงทุนการผลิตที่หลากหลาย รวมทั้งยกระดับอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและ
ธุรกิจต่อเนื่องใน SEZ สระแก้ว และจังหวัดสระแก้ว ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดมากขึ้น จะช่วยท า
ให้ให้อัตราการเพิ่มข้ึนของมูลค่าสินค้าน าเข้า - ส่งออกชายแดนจังหวัดสระแก้วเพิ่มมากข้ึนในอัตราเฉลี่ย 
อย่างน้อยร้อยละ ๔๐ ต่อปี (โดยอ้างอิงการประมาณจากเงินลงทุนที่เพิ่มข้ึนร้อยละ ๔๐ ต่อปี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มูลค่าสินค้าน าเข้า - ส่งออกผ่านบริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้ว (อัตราเพ่ิมสินค้าส่งออก ๗.๔ %) 

รูปท่ี ๕ ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นต่อปีของมูลค่าการค้าชายแดน 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

๑๑ 

๑.๒) เงินลงทุนรวมในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและกิจการเป้าหมายท่ีผ่าน
การพิจารณาอนุมัติ 

เงินลงทุนที่ได้รับการอนุมัติในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ พบว่ามีอัตราการลงทุนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๑ ต่อปี ดังแสดงในรูปท่ี ๖ 
ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมายการพัฒนาของ ๑๐ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ได้ประมาณการไว้ว่าจะมีมูลค่า 
การลงทุนรวมเพิ่มขึ้น อย่างน้อย ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ยการลงทุนในแต่ละเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ๑,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ เงินลงทุนที่ได้รับการอนุมัติในพื้นที่ SEZ สระแก้วนั้นเกิน  
๑ ,๐๐๐ ล้ านบาทต่อปี  ใน ช่วง  พ .ศ . ๒๕๖๐ -  ๒๕๖๔ เ งิ นล งทุ น ได้ รั บการอนุมั ติ อยู่ ใน ช่ ว ง  
๑,๓๑๕ - ๑,๙๖๐ ล้านบาทต่อปี ซึ่งคาดว่าใน ๑๐ ปีข้างหน้า เมื่อมีความพร้อมของระบบคมนาคมขนส่งและ
ศูนย์โลจิสติกส์มากขึ้น ประกอบกับมาตรการส่งเสรมิการลงทุนส าหรบัอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงโดยเฉพาะการส่งเสริมการแปรรูปชายแดนในเขตประกอบการอุตสาหกรรมและ 
เขตประกอบการเสรี คาดว่าเงินลงทุนที่ได้รับการอนุมัติในอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมเกษตร  
แปรรูปใน SEZ สระแก้วจะเพิ่มข้ึน ในอัตราอย่างน้อยร้อยละ ๔๐ ต่อปี (อัตราเพิ่ม ๑,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี ใน 
๑๐ ปี คือ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท นับจาก พ.ศ. ๒๕๖๔ เงินลงทุนได้รับการอนุมัติ ๑,๙๖๐ ล้านบาท อัตราเพิ่มข้ึน 
(๑๐,๐๐๐ - ๑,๙๖๐ /๑,๙๖๐x๑๐) ๑๐๐ เท่ากับ ร้อยละ ๔๐ ต่อปี) 

 

 

 

 

๑.๓)  ปริมาณผลผลิตของพืชเศรษฐกิจและสมุนไพรในจังหวัดสระแก้วท่ีเพ่ิมขึ้น 

๑.๔)  รายได้แรงงานท่ีสูงขึ้นตามโอกาสการจ้างงานและต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คิดในช่วง พ.ศ. 2560 - 2564        +11.79 

เงินลงทุนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ 

รูปท่ี ๖ เงินลงทุนรวมในกลุ่มอุตสาห-กรรมเป้าหมายและกิจการเป้าหมายท่ีผ่านการพิจารณาอนุมัติ 
        ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ 
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๑๒ 

๑.๓) ปริมาณผลผลติของพืชเศรษฐกจิและสมุนไพรในจังหวัดสระแก้วท่ีเพ่ิมขึ้น 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระแก้ว (Gross Provincial Products: GPP)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมูลค่า ๒๙,๕๙๑ ล้านบาท และผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว เท่ากับ ๗๖,๑๙๙ บาท ซึ่งเศรษฐกิจ
จังหวัดสระแก้วข้ึนอยู่กับภาคบริการเป็นหลัก รองลงมาคือภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม โดยมีผลิตภัณฑ์
มวลรวมรายสาขาของภาคบริการ ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรมเท่ากับ ๑๖ ,๑๑๗ ล้านบาท  
๗,๐๔๖ ล้านบาท และ ๖,๓๙๔ ล้านบาท ตามล าดับ ดังแสดงในรูปที่ ๗ ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้วต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงข้ึน ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องมีการส่งเสริม
การเกษตรเพื่อผลิตวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงข้ึน โดยเฉพาะพืชพลังงาน เช่น อ้อย มัน
ส าปะหลัง และพืชสมุนไพร เป็นต้น นอกจากนี้ การส่งเสริมการเกษตรพืชเศรษฐกิจ พืชพลังงาน และสมุนไพร
ควรส่งเสริมท าการเกษตรแบบปลอดภัยซึ่งจะเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบและยังมีความปลอดภัยต่อเกษตรกร  
และผู้บริโภคด้วย 

 

 

๑.4) รายไดแ้รงงานท่ีสูงขึ้นตามโอกาสการจา้งงานและต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้น 

อัตราเงินเดือนตามสายอาชีพ ดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่าใตแต่ละอาชีพมี
อัตรารายได้ที่แตกต่างกัน เป็นที่สังเกตในสายอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล งานสาย IT นักออกแบบเว็บไซด์ 
สถาปนิก/มัณฑนาการ และวิศวกร มีอัตรารายได้ส าหรับนักศึกษาใหม่จบสูงกว่าสายงานอื่น ๆ  อย่างไรก็ตาม 
ส าหรับต าแหน่งระดับอาวุโสหรือผู้จัดการ อัตรารายได้มีความไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับสายอาชีพนั้น ๆ  ดังนั้น  
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  อุตสาหกรรมขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ่ จะส่งเสริมรายได้ของ
ประชากรในพื้นที่ให้สูงข้ึน 

 

 

รูปท่ี 7 สัดส่วนสาขาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระแก้ว ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๒ 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

๑๓ 

ตารางท่ี 2 อัตราเงินเดือนตามสายอาชีพ 

สายอาชีพ นักศกึษาจบใหม่: บาท/เดือน ต าแหน่งระดับอาวุโสหรือผู้จัดการ: 
บาทเดือน 

งานธุรการ 15,000 – 22,000 40,000 -100,000 
เลขานุการ 18,000 - 25,000 60,000 - 100,000 
งานบริการลูกค้า / Call Center  15,000 – 17,000 40,000 - 200,000 
สายงานบัญชี 18,000 – -35,000 80,000 - 250,000 
งานด้านการเงินการลงทุน 18,000 – -25,000 60,000 - 150,000 
งานทรัพยากรบุคคล 15,000 – 25,000 50,000 - 100,000 
งานด้านกฎหมาย/ทนายความ 18,000 – 25,000 70,000 - 250,000 
งานน าเข้าส่งออกสินค้า/ 
โลจิสติกส์ 

15,000 – 20,000 40,000 - 100,000 

งานด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 15,000 – 18,000 200,000 - 400,000 
งานผู้ก ากับศิลป์  มีประสบการณ์ 1-5 ปี:  

25,000 – 35,000 
50,000 - 80,000 

นักออกแบบกราฟฟิก 20,000 – 40,000 30,000 - 50,000 
งานสายการตลาด 16,000 – 25,000 80,000 - 120,000 
งานประชาสัมพันธ์ 20,000 – 40,000 40,000 - 60,000 
งาน Digital Content Editor/Social 
media Content 

มีประสบการณ์ 1-5 ปี:  
30,000 – 40,000 

40,000 - 100,000 

งานขาย Sales /AE 12,000 – 25,000 40,000 - 100,000 
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Scientist 
/ Data Engineer 

30,000 – 50,000  

งานสาย IT / Programmer / 
Software Developer 

25,000 – 40,000 100,000 - 180,000 

นักออกแบบเว็บไซต์/ UX/UI 
Designer 

20,000 – 35,000 50,000 - 100,000 

สถาปนิก/มัณฑนากร ประสบการณ์ 1-5 ปี:  
40,000 – 60,000 

70,000 - 90,000 

วิศวกร  ประสบการณ์ 1-5 ปี:    
20,000 – 30,000 

40,000 - 150,000 

หมายเหตุ : อ้างอิงจาก บริษัท อเด็คโก้ ประเทศไทย ซ่ึงได้จัดท า ฐานเงินเดือนประจ าปี หรือ Salary Guide เผย 
ข้อมูลอัตราเงินเดือนในสายอาชีพต่าง ๆ  
สืบค้นจาก : https://www.trueplookpanya.com/blog/content/89195 

 

๒) ด้านสังคม 

๒.๑) จ านวนแรงงานไทย และแรงงานต่างด้าวในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้วและ 
SEZ สระแก้ว ท่ีผ่านการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะฝีมือท่ีสอดคล้องกับตลาดแรงงาน 

ข้อมูลการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานโดยส านักพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว 
ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ดังแสดงในรูปท่ี ๘ เป็นการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเป็นหลัก  
ซึ่งแยกเป็น ๒ กลุ่มงาน กล่าวคือ ๑) การฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน ประกอบด้วยหลักสูตร (๑) ฝึกเตรียมเข้าท างาน  
(๒) ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน (๓) ฝึกอาชีพเสริม และ ๒) การทดสอบฝีมือแรงงาน ซึ่งเป็นการทดสอบมาตรฐาน



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

๑๔ 

ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ส าหรับจ านวนแรงงานที่เข้ารับบริการจ านวนสูงสุดคือ เพื่ออบรมในหลักสูตรยกระดับ
ฝี มื อแร ง ง าน รวมทั้ ง การ เ ข้ ารับการทดสอบมาตรฐานฝี มือแร งง านตามสาขาอา ชีพ  ซึ่ ง แบ่ ง 
เกณฑ์การทดสอบเป็น ๓ ระดับ คือ ข้ัน ๓ คือ ข้ันต้น ข้ัน ๒ คือ ข้ันกลาง และ ข้ัน ๑ คือ ข้ันสูงสุด ส าหรับ
สาขาอาชีพที่เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือที่ผ่านมา คือ ช่างกล ช่างก่อสร้าง ช่างอุตสาหการ 
และช่างไฟฟ้า ส่วนสาขาที่เข้ารับทดสอบมาตรฐานฝีมือมากที่สุด คือ ช่างไฟฟ้า ทั้งระดับสูงสุด และระดับกลาง 
ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า ทั้งจ านวนและความหลากหลายของสาขาอาชีพ รวมทั้งต าแหน่งงานที่มีในปัจจุบันยังไม่
หลากหลาย ระดับฝีมือของแรงงานส่วนใหญ่ในจังหวัดสระแก้วก็ยังเป็นแรงงานระดับฝีมือข้ันต้นตามลักษณะ
งานที่มีอยู่ ทั้งนี้ ใน ๑๐ ปี ข้างหน้าที่จะมีการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป การพัฒนา
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์และธุรกิจต่อเนื่องมากข้ึน คาดว่าความต้องการแรงงานที่มีทักษะฝีมือจะมีความ
หลากหลายมากข้ึน รวมทั้งความต้องการแรงงานที่มีมาตรฐานทักษะฝีมือในระดับสูงข้ึนจะมากข้ึนด้วย 
ซึ่งประมาณไว้อย่างน้อย ๑,๒๐๐ คนต่อปี (โครงการติดตามฯ ระยะที่ ๑) 

 

 

 

๒.๒) ร้อยละท่ีลดลงของจ านวนครัวเรือนยากจนท่ีมีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. 

ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะของ
สังคมไทยที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์ มาตรฐานข้ันต่ าของเครื่องช้ีวัดว่า อย่างน้อยคนไทยควรจะมีระดับความ
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การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

การพัฒนาศักยภาพแรงงานโดยส านักพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว

การฝึกเตรียมเข้าท างาน การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การฝึกอาชีพเสริม

รูปท่ี 8 การพัฒนาศักยภาพแรงงานโดยส านักพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว 
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๑๕ 

เป็นอยู่ไม่ต่ ากว่าระดับไหนในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ ผลการส ารวจครัวเรือนในพื้นที่ SEZ สระแก้ว ที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อปีต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. เปรียบเทียบ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังแสดงในรูปท่ี ๙ พบว่า ทุกต าบล
มีแนวโน้มลดลงยกเว้นต าบลบ้านด่าน อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรปู ซึ่งจะมีการใช้
ผลผลิตการเกษตรทั้งพืชเศรษฐกิจ พืชสมุนไพรต่าง ๆ เป็นวัตถุดิบ มีการพัฒนาศักยภาพด้านแรงงานที่จะท าให้
ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงโอกาสการจ้างงาน รวมทั้งการพัฒนายกระดับการท างานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทีเ่ปน็
กลไกส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คาดว่า จะท าให้จ านวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ 
จปฐ. ลดลง 

 

๓) ด้านสิ่งแวดล้อม 

๓.๑) จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีผ่านเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขยีว 

อ้างอิงจากฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสีเขียวของกรมโรงงาน ในจังหวัดสระแกว้ 
พบว่ามีโรงงานที่ได้รับรองเกณฑ์อุตสาหกรรมสเีขียว ที่ยังไม่หมดอายุ จ านวน ๒ โรงงาน ซึ่งมีจ านวนน้อย ได้แก่ 
๑) บริษัท อีเอส เพาเวอร์ จ ากัด เลขทะเบียนโรงงาน ๓-๑๗-๓/๕๑สก ระดับ ๓ วันหมดอายุ ๑๘ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เลขที่ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว: ๓-๘๒๘๗/๒๕๖๒ ที่อยู่ ๔๗๐ หมู่ที่ ๑ ต าบลห้วยโจด อ าเภอ
วัฒนานคร และ ๒)  บริ ษัท น้ าตาลและอ้อยตะวันออก จ ากัด (มหาชน)  เลขทะเบียนโรงงาน:  
๓-๑๑(๓)-๑/๓๗สก. ระดับ ๓ วันหมดอายุ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เลขที่ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว: ๓-
๗๕๐๘/๒๕๖๒ ที่อยู่ เลขที่ ๒๗๓ หมู่ที่ ๑ ต าบลห้วยโจด อ าเภอวัฒนานคร ซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ศึกษา 

ต าบลท่าข้าม ต าบลบ้านด่าน ต าบลป่าไร่ ต าบลผักขะ

อ าเภออรัญประเทศ อ าเภอวัฒนานคร
2561 12.85% 3.90% 9.56% 4.02%

2565 3.97% 8.85% 3.05% 1.39%

12.85%

3.90%

9.56%

4.02%3.97%

8.85%

3.05%

1.39%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

จ านวนครัวเรือนยากจนท่ีมีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ.จังหวัดสระแก้ว

รูปท่ี 9 จ านวนครัวเรือนยากจนท่ีมีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ.จังหวัดสระแก้ว 
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๑๖ 

ใน ๑๐ ปีข้างหน้า ภายใต้มาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว ทั้งโดยการ
สนับสนุนการลงทุนใหม่ให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมสเีขียว รวมทั้งสนับสนุนการยกระดับโรงงานที่มอียู่แล้วใหม้ี
มาตรฐานที่สูงข้ึนอย่างจริงจัง จึงคาดว่าจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียวจะเพิ่มข้ึน
ประมาณ อย่างน้อย ๒๐๐ โรงงาน อ้างอิงจ านวนโรงงานขนาด SME (ข้อมูลธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้วกรมธุรกิจการค้าข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) ด้วยความต้องการส่งเสริมธรุกิจ SMEs  
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

 

๓.2) ปริมาณขยะท่ีลดลง 

จังหวัดสระแก้วมีปริมาณขยะชุมชนเพิ่มข้ึนเนื่องจากจ านวนประชากร
รวมทั้งประชากรแฝงที่เพิ่มขึ้น จากการประเมินปริมาณขยะใน ๗ ต าบลที่อยู่ในพื้นที่ SEZ สระแก้ว ใน พ.ศ. 
๒๕๕๘ มีประมาณ ๒๐,๙๐๐ ตัน/ปี เพิ่มข้ึนเป็น ๒๑,๘๐๐ ตัน/ปี ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ และปัจจุบัน ค่า
ความสามารถในการก าจัดขยะอย่างถูกต้องของจังหวัดสระแก้ว คือ ๑๙ ตัน/วัน หรือประมาณ ๖,๙๓๕ ตัน/ปี 
หรือคิดเป็นร้อยละ ๓.๕๒ กล่าวได้ว่าจังหวัดสระแก้วมีศักยภาพในการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องเพียง ร้อย
ละ ๓.๕๒ ดังแสดงในรูปที่ ๑๐ ส าหรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมีสถานก าจัดขยะมูลฝอย ๒ 
แห่ง แต่มีการปรับปรุงใหม่ ๑ แห่งโดยท าเป็นกลุ่มจัดการขยะแบบรวมศูนย์ (Cluster) เจ้าภาพหลัก  
คือ เทศบาลต าบลวัฒนานคร โดยมี อปท. เข้าร่วม ๓๕ แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ ต าบลบ้านด่าน ต าบลป่าไร่ ต าบล
ท่าข้าม ซึ่งสถานก าจัดขยะมูลฝอยตั้งอยู่ หมู่ที่ ๗ ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร เป็นการฝังกลบถูกหลัก
สุขาภิบาล พื้นที่ ๒๙๕ ไร่ และปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการจัดต้ังโรงไฟฟ้า โดยใช้ขยะเช้ือเพลิง (RDF) ส่วน
สถานก าจัดขยะมูลฝอยอีก ๑ แห่ง คือ เทศบาลเมืองอรัญประเทศตั้งอยู่ที่ กิโลเมตรที่ ๕ บ้านคลองลึก ต าบล
อรัญประเทศ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พื้นที่ ๑๐ ไร่ และการก าจัดโดยวิธีการเทกองกลางแจ้ง 
นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่น่ากังวล คือ การจัดการขยะสินค้ามือสองที่ยังไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ในตลาด
โรงเกลือ ซึ่งมีต้นทางมาจากทั้งกัมพูชา และท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 

ส าหรับพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วที่ มีขยะจากการผลิต
อุตสาหกรรมทั้งจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และพื้นที่อุตสาหกรรมอื่น ๆ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว มีทั้งขยะอุตสาหกรรมและขยะชุมชน โดยขยะอุตสาหกรรมจะจัดการโดยผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 

รูปท่ี 10 ร้อยละปริมาณขยะท่ีถูกน ามาก าจัดอย่างถูกต้อง 
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ส่วนขยะชุมชนจากส านักงานและที่พักอาศัยในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว จะอาศัยใช้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งปัจจุบันยังมีขีดความสามารถไม่เพียงพอดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น การจัดการขยะ
ชุมชนยังเป็นปัญหาอยู่ และต้องการลดปริมาณขยะชุมชนด้วยใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน 

 

๕.๕ ทางเลือกการพัฒนา 

ทางเลือก (การพัฒนา) เป็นแนวทางหรือวิถีทางต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ที่ถูกพัฒนาข้ึนจากแรงขับเคลือ่น
เพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ที่ปรึกษา
โครงการฯ ได้น าข้อแนะน าจากผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและผลการปรึกษาหารือกับ
ผู้เช่ียวชาญ มาใช้ในการปรับปรุงทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น (จากผลการศึกษาในข้ันตอนการก าหนด
ขอบเขต) และน ามาวิเคราะห์หาและออกแบบทางเลือกต่าง ๆ โดยก าหนดให้แต่ละทางเลือกมีลกัษณะแตกตา่ง
กัน แต่มุ่งสู่ภาพอนาคตเหมือนกัน การประชุมกลุ่มย่อยฯ ครั้งที่ 2 และ 3 นี้ ผู้มีส่วนได้เสียจะได้ร่วมพิจารณา
ข้อเสนอทางเลือกการพัฒนาต่าง ๆ และร่วมให้ความเห็น ท าความเข้าใจลักษณะ และผลกระทบทั้งข้อดี และ
ความท้าทาย ร่วมกัน เพื่อเป็นทางเลือกที่ได้ปรับปรุงจากการมีส่วนร่วม 

ในการก าหนดและออกแบบทางเลือกการพัฒนาต่าง ๆ จ าเป็นต้องก าหนด สภาพตามปกติ 
(Business-As-Usual: BAU) เพื่อใช้ในการประเมินเปรียบเทียบกับทางเลือกการพัฒนาต่าง ๆ ด้วย   

สภาพตามปกติ (Business-As-Usual: BAU)2 การประเมินข้อมูลฐานด้านต่าง ๆ ได้อธิบาย 
การพัฒนา SEZ สระแก้ว สภาพตามปกติ ดังนี้ 

เป็นประตูเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศและชายแดน ขับเคลื่อนหลัก
โดยการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อน าทางการเกษตร อุตสาหกรรมการ
ผลิตและบริการ 

ลักษณะของสภาพตามปกติ  

๑) การด าเนินกิจกรรมการพัฒนา SEZ สระแก้ว ตามแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕ ซึ่งเป็นแผนการปฏิบัติที่เป็นอยู่ ภายใต้ขอบเขตพื้นที่ SEZ ๔ ต าบล ได้แก่ ต าบลผักขะ อ าเภอวัฒนา
นคร ต าบลป่าไร่ ต าบลบ้านด่าน และต าบลท่าข้าม อ าเภออรัญประเทศ 

๒) การผลิตและการแปรรูปวัตถุดิบภาคการเกษตรทั้งจากในพื้นที่ ภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน 
ด้วยการแปรรูปข้ันต้นของวัตถุดิบพืชเศรษฐกิจ และพืชสมุนไพร 

๓) การพัฒนาศักยภาพแรงงานข้ันพื้นฐาน ผ่านหลักสูตรพัฒนาทักษะ ศักยภาพพื้นฐาน 
(ครอบคลุมความรู้และทักษะ) 

                                                             
2 สภาพตามปกติ (Business-As-Usual: BAU) หมายถึง สภาพพ้ืนฐานของตัวชี้วัดต่าง ๆ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีเปลี่ยนแปลง  
ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีต่อเนื่องไปยังอนาคต ซึ่งไม่มีการดาเนินงานตามแผนการพัฒนาเพ่ือใช้เปรียบเทียบ
กับทางเลือกอื่น ๆ ท้ังนี้ สภาพปกติถือเป็นทางเลือกหนึ่ง (สศช., ๒๕๖๔) 
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๔) ก า ร ข น ส่ ง สิ น ค้ า ข้ า ม แ ด น ยั ง อ า ศั ย ร ะ บ บ โ ค ร ง ข่ า ย ถ น น เ ป็ น ห ลั ก  ทั้ ง นี้  มี 
การพัฒนาเพื่อแยกการขนส่งคนและสินค้าโดยแยกการขนส่งสินค้าจากด่านพรมแดนคลองลึกไปยัง 
ด่านพรมแดนบ้านหนองเอี่ยน 

๕) โลจิสติกส์ยังมีขนาดเล็ก มีธุรกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสารในพิ้นที่ SEZ 
สระแก้วเพียง ๑๓ ราย (ข้อมูลธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว กรมธุรกิจการค้าข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)   

๖) โรงงานอุตสาหกรรมใน SEZ สระแก้วส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เป็นเพียงขนาดเล็ก  ทั้งหมดเพียง 
๒๒๒ โรงงาน ประกอบด้วยโรงงานขนาดเล็ก ๑๐๘ โรงงาน (ร้อยละ ๙๑) โรงงานขนาดกลาง ๑๒ โรงงาน 
(ร้อยละ ๐.๐๕) โรงงานขนาดใหญ่ ๒ โรงงาน (ร้อยละ ๐.๐๑) (ข้อมูลธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
กรมธุรกิจการค้าข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) และทั้งนี้มีธุรกิจการผลิต ๒๔ ราย การขายส่ง/ขาย
ปลีก ๙๒ ราย และ การบริการ ๙๒ ราย ส่วนประเภทธุรกิจ ๓ อันดับแรก คือ การก่อสร้างทั่วไป การขนส่งขน
ถ่ายสินค้า รวมทั้งขนส่งคนโดยสารและการขนสง่สนิค้าทั่วไป ธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะธุรกิจการผลิตจะเปน็ฐาน
การผลิตข้ันต้นให้อุตสาหกรรม ข้ันสูงข้ึนไป 

ประเด็นท้าทายของสภาพตามปกติ 

๑) มูลค่าสินค้าน าเข้า - ส่งออกชายแดนมีแนวโน้มสูงข้ึน (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) ร้อยละ ๗.๔ ต่อ
ปี แต่สินค้าส่งออกส่วนใหญ่มาจากแหล่งอื่น ๆ  ไม่ใช่สินค้ามาจาก SEZ สระแก้วและจังหวัดสระแก้วโดยตรง 
แ ล ะ วั ต ถุ ดิ บ น า เ ข้ า ก็ มี ก า ร ส่ ง ต่ อ ไ ป แ ป ร รู ป ที่ อื่ น  SEZ ส ร ะ แ ก้ ว แ ล ะ จั ง ห วั ด ส ร ะ แ ก้ ว 
จึงเปรียบเสมือนเป็นทางผ่านสินค้าเท่านั้น 

๒) เงินลงทุนที่ได้รับการอนุมัติในพื้นทีเ่ขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษสระแก้วระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
– ๒๕๖๔ พบว่ามีอัตราการลงทุนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑ ต่อปี ถึงแม้จะมีเงินลงทุนที่ได้รับการอนุมัติเพิ่มข้ึน 
แต่ประเภทอุตสาหกรรมที่ได้รับการอนุมัติไม่ตรงกับอุตสาหกรรมเปา้หมาย และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรปูทีม่ี
มูลค่าสูงตามเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ 

๓) แรงงาน พบว่าทั้งจังหวัดสระแก้วและ SEZ สระแก้วยังไม่ขาดแคลนแรงงานเชิงปริมาณ แต่
ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะฝีมือ ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งในระบบการศึกษา รวมทั้งการจัดหา 
การคุ้มครอง และการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ทั้งด้านองค์ความรู้ผ่านการศึกษาและด้านทักษะฝีมือผ่านการ
ฝึกอบรมต่าง ๆ เพื่อผลิตแรงงานที่มีความรู้ความสามารถสนองตอบต่อตลาดแรงงานที่เกิดจากการพัฒนา
อุตสาหกรรมเป้าหมาย อุตสาหกรรมเกษตรแปรูปมูลค่าสูง ระบบและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์  ทั้งนี้ การ
ฝึกอบรมที่ผ่านมายังมีน้อย เนื่องจากยังไม่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมและกิจกรรมต่าง  ๆ  ที่จะพัฒนาใน SEZ 
สระแก้วยังมีไม่มาก  

๔) ขยะชุมชน จากการประเมินปริมาณขยะใน ๗ ต าบลที่อยู่ในพื้นที่ศึกษาของพื้นที่ SEZ 
สระแก้ว ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีประมาณ ๒๐,๙๐๐ ตัน/ปี เพิ่มข้ึนเป็น ๒๑,๘๐๐ ตัน/ปี ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
ปัจจุบัน ค่าความสามารถในการก าจัดขยะอย่างถูกต้องของจังหวัดสระแก้ว คือ ๑๙ ตัน/วัน หรือประมาณ 
๖,๙๓๕ ตัน/ปี หรือคิดเป็นร้อยละ ๓.๕๒ ส าหรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมีสถานก าจัดขยะมูล
ฝอย ๒ แห่ง แต่มีการปรับปรุงใหม่ ๑ แห่ง 
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เมื่อก าหนดสภาพตามปกติดังกล่าวแล้วเพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบว่า ภาพอนาคตของการ
พัฒนาท่ีคาดหวังไว้ จะท าให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างไร จากสภาพปัจจุบัน ท่ีปรึกษาฯ ได้
พิจารณาแนวทางและวิถีต่าง ๆ เป็นทางเลือกการพัฒนา ซึ่งล้วนมีเป้าหมายเพ่ือบรรลุภาพอนาคตและ
เป้าหมายการพัฒนา แต่มีลักษณะ ข้อดี ข้อท้าทายแตกต่างกัน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาใน
การประชุมกลุ่มย่อยฯ ครั้งท่ี 2 รวม 3 ทางเลือก ดังน้ี   

2.1 ทางเลือกการพัฒนาที่ ๑ 
 เป็นประตูเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศและชายแดน ขับเคลื่อนหลกั

โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเศรษฐกิจท้องถิ่น เกษตรแปรรูปชายแดน เพื่อสนับสนุน
ภาคเกษตร และบริการ 

“สร้างเศรษฐกิจไปพรอ้มกบัสงัคมที่ดี บนศักยภาพของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่”  

ลักษณะของทางเลือกการพัฒนาท่ี ๑  
1) พัฒนาเศรษฐกิจทอ้งถ่ินหรือเศรษฐกิจชุมชน ที่ใช้กระบวนการมีส่วนรว่ม โดยให้คนในชุมชนมี

ส่วนร่วมในการคิด การท า การรับผลประโยชน์ เป็นการผลิตสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เช่น ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่มีช่ือเสียงของพื้นที่ เช่น ไพล ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร เป็นต้น และสามารถส่งขายในประเทศและ
ประเทศเพื่อนบ้านได้ และอาจเป็นผลผลิตที่น าไปต่อยอดในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงต่อไป 

2)  สนบัสนุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม - ขนาดกลางเป็นส่วนส าคัญของเศรษฐกิจท้องถ่ินเป็นฐาน
การผลิตวัตถุดิบ การแปรรูปข้ันต้น ธุรกิจการค้า ซึ่งผลผลิตสามารถน าไปต่อยอดแปรรูปเป็นสินค้ามูลค่าสูง 
เกิดการเช่ือมต่อฐานทรัพยากรในท้องถ่ินสู่การแปรรูปมูลค่าสูงโดยภาคอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมความร่วมมือ
ตลอดห่วงโซ่อุปทานที่ชัดเจนมากข้ึน สร้างการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในท้องถ่ินได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น 
แม้อาจต้องใช้เวลาสนับสนุนให้เศรษฐกิจชุมชนเติบโตอย่างเข้มแข็ง ไม่ได้สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่าง
รวดเร็วเท่ากับแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

ข้อดขีองทางเลือกการพัฒนาท่ี 1 

๑) การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการร่วมคิด ร่วมท า และร่วมรับผลประโยชน์ท าให้เกิดการ
รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายชุมชน ที่สามารถส่งผลต่อการการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางด้าน
เกษตร ที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถ่ิน ซึ่งมูลค่าอาจจะไม่ได้สูงเท่ากับอุตสาหกรรมมูลค่าสูงอื่น ๆ  แต่สามารถสร้าง
และกระจายรายได้ให้คนในชุมชนอย่างครอบคลุมมากข้ึน               

2) ผลดีของการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดย่อม-
ขนาดกลาง ท าให้ขยายฐานการผลิตและการขายสินค้าที่กว้างข้ึน ตลอดจนการเป็นวัตถุดิบป้อนสู่โรงงาน
เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ท าให้เกิดเศรษฐกิจเติบโตทั้งชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดย่อม – ขนาดกลาง 

3) สร้างเศรษฐกิจจากฐานของท้องถ่ินมากข้ึน ท าให้เกิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่ มีการกระจาย
รายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ได้กว้างขวาง และก่อให้เกิดความยั่งยืนและการพึ่งพาทรัพยากรของพื้นที่เป็นหลัก 
ลดการพึ่งพอทรัพยากร เงินทุนและบุคคลนอกพื้นที่ โดยใช้ฐานจากภาคส่วนหลักในพื้นที่ การเกษตรและการ
บริการ  

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

๒๐ 

ประเด็นท้าทายของทางเลือกการพัฒนาท่ี 1 

๑) เศรษฐกิจท้องถ่ินอาจเติบโตค่อนข้างช้ากว่าการสร้างกิจกรรมเศรษฐกิจจากการลงทุนขนาด
ใหญ่ และใช้ระยะเวลาในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดยาวนานกว่า มีความเสี่ยงหากท้องถ่ินไม่เข้มแข็งและ
ขาดการมีส่วนร่วม 

๒) อาจยังมีไม่เพียงพอหรือขาดการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะฝีมือในการสร้างเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน ทั้งด้านมาตรฐานการผลิต การค้า การตลาด ธุรกรรมทางการค้า และการใช้เทคโนโลยี เป็นต้น 

๓) ต้องอาศัยและอาจมีความเสี่ยงต่อปัจจัยภายนอก ได้แก่ การสร้างพันธมิตรทางการค้าเพื่อ
ขยายการค้าไปพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน 

2.2  ทางเลือกการพัฒนาที่ ๒ 
  เป็นประตูเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศและชายแดนขับเคลื่อน

โดยพัฒนาระบบโลจิสติกส์และเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจชีวภาพ-
หมุนเวียน-สีเขียว 

“เรง่เตบิโตเศรษฐกิจมูลค่าสูง ตามด้วยความใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อสงัคมที่ดีตามมา” 

ลักษณะทางเลือกการพัฒนาท่ี ๒  

๑) เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูง
และอุตสาหกรรมเป้าหมายในรูปแบบเศรษฐกิจชีวภาพ – หมุนเวียน - สีเขียว (Bio - Circular - Green 
Economy: BCG) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ  

๒) การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) นอกจากอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้หลักการ
ผลิตแบบสะอาด มลพิษน้อย ยังสามารถน าของเสียหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ และสามารถใช้ได้ตลอดห่วงโซ่
อุปทาน ตั้งแต่การเกษตร การขนส่งสู่โรงงานอุตสาหกรรม กระบวนการผลิต และการขายรวมทั้งการตลาด 
เน้นการส่งออกผ่านการเช่ือมโยงระบบการคมนาคมขนส่งภายในประเทศ และชายแดน ระบบและ
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๓) จัดท าสิทธิประโยชน์และมาตรการด้านภาษีผ่านเขตประกอบการเสรี ตลอดจนการบริหาร
จัดการแรงงาน ทั้งการจัดหา การคุ้มครองด้านรายได้ สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์แรงงาน และการพัฒนา
ศักยภาพแรงงาน เพื่อรองรับตลาดแรงงาน 

๔) ระบบคมนาคมขนส่ง ประกอบด้วยระบบถนน ระบบรางทางคู่จากกรุงเทพฯถึงสถานีคลอง
ลึกต่อด้วยรถไฟทางเดี่ยวไปสู่ปอยเปต การแยกขนส่งคนและขนส่งสินค้าโดยแยกขนส่งสินค้าจากด่านพรมแดน
คลองลึกไปยังด่านบ้านหนองเอี่ยน ซึ่งท าให้ขนส่งสินค้าได้มากขึ้นและรวดเร็ว ช่วยลดเวลาและลดต้นทุนการ
ขนส่ง ตลอดจนลดมลพิษเนื่องจากจะลดปริมาณจราจรหน้าด่านพรมแดนคลองลึก 

๕) ขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ขอส่งเสริมการลงทุนได้ 
นอกจากนี้อุตสาหกรรมเกษตรแปรรปูมูลค่าสูง เป็นหนึ่งประเภทในอุตสาหกรรมเป้าหมายทีส่ามารถขอสง่เสรมิ
การลงทุนได้เช่นเดียวกัน ซึ่งสิทธิประโยชน์และระบบคมนาคมขนส่งรวมทั้งระบบโลจิสติกส์ที่สะดวกท าให้ลด
ต้นทุนในการขนส่ง จะเป็นแรงจูงใจดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนใน SEZ สระแก้วได้ 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

๒๑ 

ข้อดขีองทางเลือกการพัฒนาท่ี ๒  

๑) เศรษฐกิจจากการลงทุนขนาดกลางและใหญ่ ท าให้การเติบโตรวดเร็วและได้รับการสนับสนุน
จากนักลงทุนในและนอกพื้นที่ มุ่งสู่อุตสาหกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มได้รวดเร็วกว่า  

๒) ต่อยอดเป้าหมายการขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาปัจจัยส าคัญด้วยระบบโลจิสติกส์ที่จะเป็นการ
น าทางเศรษฐกิจในพื้นที่ได้กว้างขวางและเกิดเครือข่ายกับการพัฒนาในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้ง EEC และประเทศ
เพื่อนบ้าน 

๓) การใช้รูปแบบ BCG ส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงเป็นการสร้าง
มูลค่าให้กับพืชผลทางเกษตร (พืชเศรษฐกิจของ SEZ สระแก้ว) คือเศรษฐกิจชีวภาพ ซึ่งเหมาะสมกับฐานการ
ผลิตหลักของพื้นที่และประชาชนส่วนใหญ่ คือ ภาคการเกษตร  

๔) เมื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมจะใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นการ
ลดของเสียจากกระบวนการผลิต โดยการ ใช้ซ้ า (Reuse) เวียนใช้ใหม่ (Recycle) ลดการใช้ (Reduce) เท่ากับ
การเปลี่ยนของเสีย เป็นวัตถุดิบได้ ท าให้ลดต้นทุนในการผลิต ซึ่งเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นกลไกหนึ่งในการท า
เศรษฐกิจสีเขียวซึ่งน าไปสู่การรักษาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี 

๕) มีโอกาสให้ SEZ สระแก้วเป็นพื้นที่ทางเลือกส าหรับนักลงทุน ถ้า EEC มีข้อจ ากัดในหลาย
ประเด็น โดยเฉพาะการลงทุนที่แพง หาก SEZ สระแก้วสามารถท าให้เกิดการผลิตและขนส่งสินค้าด้วยราคาที่
ถูกกว่า อาจจะเป็นปัจจัยดึงดูดนักลงทุนได้  

ประเด็นท้าทายของทางเลือกการพัฒนาท่ี ๒  

๑) มีความเสี่ยงต่อการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เพี่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ินเอง 
การลงทุนจากปัจจัยภายนอก นักลงทุนอาจไม่สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน ศักยภาพของทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม  

๒) การกระจายรายได้และความเท่าเทียมกัน อาจไม่ส าเร็จหรือเป็นไปได้แต่ไม่รวดเร็ว เนื่องจาก
ประชาชนในพื้นที่มีศักยภาพและความสามารถในการส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจนอกฐานหลักด้านการเกษตร
และบริการข้ันพื้นฐานซึ่งยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีและวิชาการ  

๓) การเพิ่มมูลค่าสินค้าส่งออกชายแดนและการสร้างความเช่ือมโยงการขนส่งคมนาคมและ
การค้า จะต้องอาศัยการจัดท าข้อตกลง กฎ ระเบียบข้ามแดน รวมทั้งความเร่งด่วนในการพัฒนาระบบถนน 
ระบบราง และโลจิสติกส์ ของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคจากปัจจัยภายนอกประเทศ  

๔) การผลิตอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูงเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อมดว้ย 
BCG เป็นสิ่งท้าทายส าหรับนักลงทุน เนื่องจากต้นทุนสูงกว่าและต้องการใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้มากกว่า  

๕) การพัฒนาอุตสาหกรรมต้องการแรงงานที่มีทักษะและมีศักยภาพ ในการท างานในระดับต่าง 
ๆ ของกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย 
BCG ซึ่งแรงงานในพื้นที่อาจยังไม่สามารถรองรับ ท าให้เกิดการน าเข้าแรงงาน  กระจายรายได้น้อยและ
ประโยชน์ให้ท้องถ่ินไม่มาก 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

๒๒ 

2.3 ทางเลือกการพัฒนาที่ ๓ 
   เป็นประตูเชื่อมโยงการพฒันาเศรษฐกิจในประเทศและชายแดน ขับเคลื่อนโดย
การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

“มุ่งสังคมและคนให้มั่นคงก่อน น าทางเศรษฐกจิรายไดท้ี่ตอ้งรักษาสิ่งแวดล้อมในที่สุด” 

ลักษณะของทางเลือกการพัฒนาท่ี 3 

1) ใช้ทรัพยากรมนุษย์เป็นทุนส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนา SEZ สระแก้ว ทั้ง
ด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการบริการ ยังรวมทั้งระบบและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เนื่องจากจังหวัด
สระแก้วและ SEZ สระแก้วยังไม ่ขาดแคลนแรงงานเชิงปริมาณ  

2) เน้นส่งเสริมเศรษฐกิจโดยใช้ศักยภาพและฐานทรัพยากรมนุษย์ เป็นหัวใจ เพื่อการจัดหา การ
คุ้มครอง และการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ทั้งด้านองค์ความรู้ผ่านการศึกษา และด้านทักษะฝีมือผ่านการ
ฝึกอบรมต่าง ๆ เพื่อผลิตแรงงานที่มีความรู้ความสามารถ  

3) สนองตอบต่อตลาดแรงงานไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่ SEZ สระแก้ว และจังหวัดสระแก้ว แต่ยัง
สามารถตอบสนองพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจใกล้เคียง ได้แก่ EEC  SEZ อื่น ๆ และพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจประเภท
ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน 

ข้อดขีองทางเลือกท่ี 3       

๑) ตอบสนองบริบทของสังคมและประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของผู้มีส่วนได้เสีย ในการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา ไม่ละเลยความส าคัญของฐานรากความมั่นคงทางสังคม วิถีและบริบทของท้องถ่ิน 

๒) มีโอกาสสูงที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ได้สมดุลกับมิติอื่น ๆ ไม่ท าให้เศรษฐกิจถูก
ขับเคลื่อนโดยปัจจัยภายนอกมากจนเกินไป เนื่องจากเกิดจากการสร้างทรัพยากรมนุษย์ ที่สามารถสนับสนุน
การเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งข้ันพื้นฐานและที่ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยี ตลอดจนความช านาญ  

๓) เป็นศูนย์กลางพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพทั้งความรู้ความสามารถเพื่อรองรับตลาดแรงงาน
ทั้งในและนอกในพื้นที่ SEZ สระแก้ว ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน 

๔) เพิ่มรายได้ให้กับแรงงานด้วยศักยภาพตามต าแหน่งงานที่ยกระดับข้ึน และเป็นการสร้างงาน
ให้กับผู้ที่ต้องการได้รับการพัฒนา 

๕) สร้างเครือข่ายการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะกับสถาบันการศึกษาและศูนย์ฝึกอบรมต่าง ๆ 
รวมทั้งผู้ประกอบการ 

ประเด็นท้าทายของทางเลือกการพัฒนาท่ี 3 

๑) มีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาและภาพอนาคตในระยะเวลาของแผนพัฒนา
พื้นที่ SEZ และจังหวัด หากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใช้ทรัพยากรและเวลามากและยาวกว่าที่คาดไว้ 

๒) เศรษฐกิจอาจไม่เติบโตเร็วไปจนถึงการสร้างมูลค่าสูง หากมีข้อจ ากัดในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และการขาดการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง และการให้ความส าคัญของการศึกษาและสร้างคนไม่ต่อเนื่อง   
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๓) เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่ไม่สามารถสร้างเป็นมูลค่าเชิงเศรษฐกิจโดยตรงมากนัก ต้องมี
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นกลุ่มกิจกรรมที่ยังขาดการสนับสนุนที่ชัดเจน แต่จะเป็นผลต่อการสร้างฐาน
ทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพ และส่งผลทางเศรษฐกิจกับแรงงานที่ได้รับการพัฒนา  

๔) ความยากในการต่อยอดไปถึงระดับที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนสรา้งโรงเรียนหรือสถาบนั
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์สนองตอบตลาดแรงงานในพื้นที่ SEZ สระแก้ว ทั้งในประเทศและ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

๖. การประเมินทางเลือกการพัฒนา 

ในการประชุมกลุ่มย่อยฯ ครั้งที่ 2 และ 3 ผู้มีส่วนได้เสียจะมีส่วนร่วมในการประเมินทางเลือกการพัฒนา 
เป็นการประเมินผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากทางเลือกการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์และจัดล าดับ
ความส าคัญของทางเลือกการพัฒนา เพื่อให้ได้ทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสม (Preferred alternative) ซึ่ง
คือ ทางเลือกที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้มีส่วนได้เสียว่าเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ เมื่อเปรียบเทียบกับทุก
ทางเลือก (สศช.,2564)  ในการประชุมกลุ่มย่อยฯ ครั้งที่ ๓ นี้ ที่ปรึกษาฯ จะอ านวยการประชุมให้เกิดการ
ร่วมกันคัดเลือกของผู้มีส่วนได้เสีย ให้ได้ทางเลือกที่เหมาะสม กระบวนการมีส่วนร่วมในการประเมินทางเลือก 
ประกอบด้วย การร่วมกันพิจารณาให้ความส าคัญหรือน้ าหนัก สัดส่วนของมิติการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสัดส่วนน้ าหนักของตัวช้ีวัดของประเด็นยุทธศาสตร์และทางเลือกการพัฒนาต่าง ๆ  
โดยใช้วิธีการประเมินที่ต้องน าปัจจัยหลายเรื่องในการตัดสินใจมาใช้ ได้แก่ การวิเคราะห์แบบหลายเกณฑ์ 
(Multi Criteria Analysis: MCA) และวิธีการที่ง่ายในการสื่อสารท าให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าใจได้ง่าย และท าให้
สามารถพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือกได้อย่างรอบคอบและตรงความต้องการ  

วิธีการประเมินทางเลือก มีหลายแบบ ตัวอย่าง เช่น   

๖.๑ การก าหนดน้ าหนักตัวชี้วัดโดย การวิเคราะห์หลายเกณฑ์ (Multiple Criteria Analysis: MCA) 

ตัวช้ีวัดจัดอยู่ในปัจจัยหลัก และปัจจัยรอง โดยปัจจัยหลักประกอบด้วย ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาที่
ยั่งยืน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนปัจจัยรองได้แก่ตัวช้ีวัดของแต่ละด้าน มาจาก
การวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดเหล่านี้จะมีค่าน้ าหนักต่างกัน จึงต้องมาท าการเปรียบเทียบแต่ละ
ตัวช้ีวัดโดยจับคู่เปรียบเทียบกัน เมื่อได้น าหนักตัวช้ีวัดทั้งปัจจัยหลักและปัจจัยรองจึงน าไปประเมินด้วย 
เมตริกซ์ผลกระทบต่อไป 

๖.๒ การวิเคราะห์ผลกระทบทางเลือกโดย เมตริกซ์ผลกระทบ (Impact Matrix Analysis) 

เมตริกซ์  (Matrices)  ของผลกระทบ สามารถระบุและน าเสนอผลกระทบที่อาจเกิด ข้ึน 
ของเป้าหมาย หรือกิจกรรมที่ส่งผลแตกต่างกันไปในแต่ละองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม มีลักษณะคล้ายกับ 
การตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบสองมิติ โดยสามารถใช้สัญลักษณ์ ในรูปของค่าคะแนน ระดับที่
แตกต่างกัน หรือสีที่แสดงให้เห็นถึงธรรมชาติของผลกระทบ หรือคาดประมาณระดับ หรือขนาดของผลกระทบนั้น 
เมตริกซ์สามารถแสดงให้เห็นถึงผลกระทบสะสม และผลกระทบทางอ้อม ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อกันของ
ผลกระทบได้ ซึ่งท าได้โดยการรวมเอาผลรวมของผลกระทบทั้งหมดทั้งในแนวตั้ง และแนวนอนของกิจกรรมที่
เกิดข้ึน  
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ผลลัพธ์ของการประเมินทางเลือก คือ ทางเลือกที่เหมาะสม ส าหรับน าไปพิจารณาในการก าหนด
ยุทธศาสตร์ของแผนการพัฒนา ในกรณีการศึกษาน้ี จะเป็นกรอบแนวทางการจัดท ายุทธศาสตร์ของแผนพฒันา
จังหวัดสระแก้ว และแผนพัฒนา SEZ สระแก้ว  

๗. การก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน 

การก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน เป็นแนวทางหรือวิธีการด าเนินงานที่ช่วยให้ประเด็นยุทธศาสตร์
บรรลุตามวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยครอบคลุมทั้งการส่งเสริม การหลีกเลี่ยงและการลดหรือ
บรรเทา (สศช., 2564) และมาตรการฯ น าไปสู่ความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

วิธีการด าเนินงานในข้ันตอนนี ้ คือ ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้จัดท า (ร่าง) มาตรการเพื่อความยั่งยืน เพื่อเป็น
ข้อมูลน าเข้าในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียในการประชุมกลุ่มย่อยฯ ครั้งท่ี ๓ หัวข้อ  
“การก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน และการผนวกผล  SEA กับแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว”  
ซึ่งด าเนินการด้วยวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยการวิเคราะห์มาตรการเพื่อความยั่งยืน ผลที่ได้จากการ
ประชุมกลุ่มย่อยฯ ครั้งนี้ คือ ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรการเพื่อความยั่งยืนจากนั้น ที่ปรึกษาโครงการฯ จะ
น าผลลัพธ์ที่ได้มาประมวลผลและสังเคราะห์ร่วมกับผู้เ ช่ียวชาญ เพื่อก าหนดมาตรการเพื่ อความยั่งยืน
ครอบคลุมมาตรการส่งเสริม มาตรการหลีกเลี่ยง และมาตรการลดหรือบรรเทาผลกระทบ พร้อมน ามาตรการ
เพื่อความยั่งยืนไปบูรณาการผนวกเข้ากับแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

มาตรการเพื่อความยั่งยืนมี ๓ ลักษณะ ได้แก่ มาตรการส่งเสริม มาตรการหลีกเลี่ยงผลกระทบ  
และมาตรการลดผลกระทบที่เกิดข้ึน  

๘. การจัดท ารายงาน SEA 

การจัดท ารายงาน SEA เป็นการสรุปผลการด าเนินงาน SEA ทุกข้ันตอน เพื่อใช้ในการด าเนินงาน ติดตาม 
ประเมินผล และสื่อสารกับประชาชน ซึ่งควรน ารายงาน SEA ไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย  

โดยวิธีการด าเนินงาน คือ การน าข้อมูลสรุปผลการจัดท า SEA และแนวทางและแผนการผนวก 
ผลการจัดท า SEA เข้ากับแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้วที่จัดเตรียมโดยที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อน าเสนอ 
ผลการศึกษา และระดมความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้เสียในการประชุมกลุ่มย่อยฯ ครั้งท่ี ๓ หัวข้อ “การก าหนด
มาตรการเพ่ือความยั่งยืน และการผนวกผล SEA กับแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว” โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ประชุมกลุ่มย่อยฯ ครั้งนี้ คือ ความคิดเห็นต่อการจัดท า SEA แนวทางการบูณาการผล SEA กับแผนพัฒนา
จังหวัดสระแก้ว รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนการจัดท า SEA สู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
จากนั้น ที่ปรึกษาโครงการฯ น าผลการศึกษาที่ได้ไปผนวกกับข้อมูลทางวิชาการพร้อมข้อเสนอแนวทาง 
การบูณาการและการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เพื่อจัดท ารายงาน SEA เชิงวิชาการ และรายงาน SEA  
ฉบับประชาชนที่สมบูรณ์ที่มีความน่าเช่ือถือ และเป็นที่ยอมรับเพื่อน าเสนอหน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน
ต่อไป 
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๙. การผนวกผลการจัดท า SEA เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เข้ากับแผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 

ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้วิเคราะห์ (ร่าง) แนวทางการผนวกผลของ SEA กับแผนการพัฒนาจังหวัดสระแกว้ 
ก่อนการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 และ 3 นี้ เพื่อเป็นข้อเสนอส าหรับผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณา ให้ความ
คิดเห็นและเสนอแนะต่อความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความคาดหวังผลของการศึกษา SEA ของพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว จะช่วยขับเคลื่อนและส่งเสริมการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ได้
อย่างไร และโดยแนวทางการพัฒนาอะไร และได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในประเด็นการ
พัฒนาของจังหวัดเรื่องใด ผู้มีส่วนได้เสียจะมีส่วนร่วมในการสร้างแผนการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ร่วมกันผ่าน
เครื่องมือในการสนับสนุนการจัดท าแผน SEA นี้ได้อย่างไร และเป็นไปได้มากน้อย และท าให้แผนพัฒนาจังหวัด
ได้รับการยอมรับผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และตอบสนองความต้องการและคาดหวังได้อย่างรอบ
ด้าน และสร้างความโปร่งใส ในการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัด 

การจัดท าโครงการติดตามฯ ระยะที่ ๒ มีวัตถุประสงค์ส าคัญ คือ ๑) เพื่อพัฒนาทางเลือกและประเมิน
ทางเลือกการพัฒนาของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว (Special Economic Zone: SEZ สระแก้ว) 
๒) เพื่อก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน ส าหรับทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสม และ ๓) เพื่อจัดท ารายงาน 
SEA และผนวกผลการการจัดท า SEA กับแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ที่ ๓) แสดงถึง
ความมุ่งหมายให้ผลการศึกษา SEA ในพื้นที่น าร่องครั้งนี้ เกิดประโยชน์ที่ชัดเจนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 
การพัฒนาและการจัดท าแผน กล่าวคือ เกิดการน าผลที่ได้จากการจัดท า SEA ไปบูรณาการกับแผนพัฒนา
จังหวัดสระแก้ว ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว รวมทั้งเป็นข้อมูลส าหรับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาใช้เป็นแนวทางปรับการก าหนดกรอบและประเด็นส าคัญ ในการจัดท า
แผนงานและโครงการพัฒนาตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานแบบบูรณาการ ให้มีความครอบคลุมทั้ง  
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล อ้างอิงการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน 

นอกจากนี้ ตัวอย่างรูปแบบและบทเรียนการจัดท า SEA SEZ สระแก้ว เพื่อสนับสนุนการวางแผนการ
พัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการของโครงการติดตามฯ ในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและ  
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงแนวทาง SEA รวมทั้งน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดท า 
คู่มือ SEA เชิงประยุกต์ ส าหรับแผนพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป 

๙.๑ ขั้นตอนการผนวกผลของการจัดท า SEA เข้ากับแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว  

ที่ปรึกษาโครงการฯ เสนอ (ร่าง) การผนวกผลของการจัดท า SEA เข้ากับแผนที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้มี
ส่วนได้เสียได้พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3 มี ๒ ข้ันตอน ได้แก่ 

ข้ันตอนที่ ๑: การน าเสนอผลลัพธ์จากการจัดท า SEA เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อ
หารือกับส านักงานจังหวัดสระแก้ว เกี่ยวกับการผนวกเข้ากับแผนพัฒนาจังหวัด โดยเฉพาะแผนพัฒนาจังหวัด
สระแก้ว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ดัง
แสดงความสอดคล้องใน แสดงดังตารางท่ี 3 
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ข้ันตอนที่ ๒: การน าเสนอผลลัพธ์จากการจัดท า SEA เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  
ต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อใช้ในการวางแผนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนต่อไป  

ตารางท่ี 3 ประเด็นการน าผลการศึกษา SEA ผนวกกับแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 

แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว  
๕ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

ผลการศึกษา SEA  
ในพืน้ที่ SEZ สระแก้ว 

 

ความสอดคล้องของผล SEA กับ 
แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว และ 

ประเด็นเสริมเพื่อเพิ่มความครอบคลุมของ
แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 

ไม่ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เฉพาะ
ส าหรับ SEZ สระแก้ว แต่อ้างอิง
ความสอดคล้องการพัฒนา SEZ 
สระแก้วกับ วิสัยทัศน์จังหวัด
สระแก้ว คือ เมืองชายแดนแห่ง
ความสุข ถิ่นเกษตรและสมุนไพร
คุณภาพ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน
แ ล ะ อ า ร ย ธ ร ร ม โ บ ร า ณ 
ศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอิน
โดจีน ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
 

เป้าหมายการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้ว “เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้วเป็นประตูเชื่อมโยงการ
พัฒนา กิจกร ร ม ทา ง เ ศ ร ษฐ กิ จ ที่ มี
มูลค่าเพิ่มสูงขึ้น บนฐานทรัพยากรอย่าง
ม่ังคั่งและยั่งยืน” 

มีการก าหนด เป้าหมายการพัฒนาเฉพาะ
ส าหรับ SEZ สระแก้ว ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
จังหวัดสระแก้ว แต่แสดงหมุดหมายการ
ยกระดับการพัฒนาให้ SEZ มีบทบาทชัดเจน 
โดยอาศัยจุดที่ตั้งชายแดนท าหน้าที่เป็นกลไก
เชื่อมโยง ให้ เ กิดการพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น บนฐานทรัพยากร 
ที่ หมายรวมถึ งการ เกษตรปลอดภัยและ
สมุนไพรคุณภาพ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
และอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่จะมีการยกระดับ
เป็นการแปรรูปที่มีมูลค่าสูงขึ้น รวมทั้งการท า
ธุรกิจต่อเน่ืองต่าง ๆ ที่ค านึงถึงการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 

ป ร ะ เ ด็ น ก า ร พั ฒ น าที่  ๑ : 
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้
แ ล ะ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง
ประชาชนให้สามารถปรับตัว 
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ แ ล ะ มี
สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
ที่ดี 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒: พัฒนา
ทักษะของเกษตรกร ปัจจัยการ
ผลิต ศูนย์รวบรวม และการจัด
จ าห น่ ายสิ นค้ า เ กษต รที่ ไ ด้
มาตรฐานและเป็นเอกลักษณ์
ของจังหวัด เพื่อการยกระดับ
สินค้าเกษตรของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓: พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศและการบริ ห า ร
จัดการเพื่อให้จังหวัดสระแก้วเป็น
ศูนย์กลางโลจิสติกส์ เชื่อมโยงภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ – ภาค

ทางเลือกที่เสนอครอบคลุม ๓ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังน้ี: 
สภาพตามปกติ  (BAU): เป็นประตู
เ ชื่ อ ม โ ย ง ก า ร พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ภายในประเทศและชายแดน ขับเคลื่อน
หลักโดยการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
และโลจิสติกส์ เพื่อน าทางผลผลิตเกษตร 
อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 
ทางเลือกการพัฒนาที่  ๑ :เป็นประตู
เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ
และชายแดน ขับเคลื่อนหลักโดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น เกษตรแปรรูปชายแดน เพื่อ
สนับสนุนภาคเกษตร และบริการ 
 

- ๓  ป ร ะ เ ด็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง  SEA  
มีความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของ
แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ SEA เป็นประเด็นที่มี
การระบุลักษณะจ าเพาะของการพัฒนา เพื่อ
สร้างการเปลี่ยนแปลงที่หนุนเสริมกัน จาก
ระดับฐานรากเชื่อมโยงสู่การพัฒนาต่อยอด
ยกระดับการพัฒนา กล่าวคือ 

(๑) ระบบคมนาคมขนส่งทางถนน ทาง
ร ถ ไฟ  ร ะบบ โ ล จิสติ ก ส์  ที่ เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม 

(๒) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมูลค่า
สูงขึ้น อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยรูปแบบ BCG 
ซ่ึงครอบคลุมอุตสาหกรรมสี เขียว ใน เขต
ประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียว และเขต
ประกอบการเสรี 

(๓) พัฒนาองค์ความรู้ทั้งด้านการศึกษา 
และการพัฒนาทักษะฝี มือเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว
ตอบสนองตลาดแรงงาน 
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แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว  
๕ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

ผลการศึกษา SEA  
ในพืน้ที่ SEZ สระแก้ว 

 

ความสอดคล้องของผล SEA กับ 
แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว และ 

ประเด็นเสริมเพื่อเพิ่มความครอบคลุมของ
แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 

ตะวันออก และประเทศไทย - ประเทศ
กัมพูชา - ประเทศเวียดนาม 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๔: เพิ่ม
ประสิทธิภาพ ระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การ
ล ง ทุ น  พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  
การบริหารจัดการด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการ
พัฒนา เ ขต เ ศ รษฐ กิจพิ เ ศษ
สระแก้ว 

ทางเลือกการพัฒนาที่ ๒: 
เป็นประตูเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศและชายแดน ขับเคลื่อน
โดยพัฒนาระบบโลจิสติกส์และเศรษฐกิจ
มู ลค่ า สู ง ที่ เ ป็ น มิ ต ร กับสิ่ ง แ วดล้อม 
เศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียว 
ทางเลือกการพัฒนาที่ ๓: 
เป็นประตูเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในประเทศและชายแดน ขับเคลื่อนโดย
การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจมูลค่าสูง
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑: การพัฒนา 
SEZ สระแก้ว เพื่อความเชื่อมโยงระบบโล
จิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานสู่ความม่ังคั่ง
อย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒: การส่งเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูงบนฐานทรัพยากร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓: การพัฒนา
การศึกษา องค์ความรู้ และศักยภาพของ
ประชาชนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 

- พร้อมด้วยมาตรการเพื่อความยั่งยืนทั้งด้าน
การ ส่ ง เ ส ริ มกา รท า เ ก ษต รปล อ ด ภั ย  
การสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่และวิสาหกิจ
ชุมชน (SMEs) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสมัยใหม่ในการผลิตและพัฒนา
รูปแบบสินค้าการเกษตรและสมุนไพรให้ได้
มาตรฐาน การคุ้มครองแรงงาน การส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน การพิจารณา
ปรับกฎ  ระ เบี ยบ  ข้ อตกลง  และการ
เสริมสร้างกลไกการบริหารจัดการที่เก่ียวข้อง
การ SEZ ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริม 
หลีกเลี่ยง ป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
SEZ สระแก้วอย่างยั่งยืน  

- ผลการจัดท าของ SEA จึงสามารถน าไป
ผนวกกับแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ในส่วน
แนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐ กิจ
พิเศษสระแก้วได้โดยตรง 

 
ในเบื้องต้น ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้เสนอ (ร่าง) ผลการศึกษาของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ที่สามารถน าไปผนวกรวมกับแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้วได้ใน
หลายประเด็นการพัฒนา เพื่อให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วเป็นประตูเช่ือมโยงให้เกิดการพัฒนาทั้งใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว และจังหวัดสระแก้วให้เป็นไปในทิศทางการพัฒนาที่สามารถสร้างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ค านึงถึงความสมดุลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ผลการรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
จากการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3 นี้ จะน าไปพิจารณาประกอบการสรุปผลการผนวกผลของ SEA กับแผนการ
พัฒนาจังหวัด ในข้ันตอนสุดท้ายของการศึกษาต่อไป 

๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับของโครงการติดตามฯ ระยะท่ี ๒ 

๑๐.๑ จังหวัดสระแก้ว หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามพัฒนาจังหวัดและ
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ จะพิจารณาน าผลการศึกษา SEA ไปใช้ประโยชน์โดยการผนวกเข้ากับแผนพัฒนาจังหวัด
สระแก้ว ไม่ว่าจะใช้ในการระยะการทบทวนและติดตามประเมินผล หรือ ในระยะการจัดท าแผนใหม่  หรือน า



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

๒๘ 

สาระส าคัญไปใช้สนับสนุนประเด็นการพัฒนาของแผนฯ ซึ่งจะได้แผนการพัฒนาจังหวัดที่มาจากกระบวนการมี
ส่วนร่วม และพิจารณาครบทั้ง ๓ มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และส่งผลท าให้แผนฯ ได้รับการ
ยอมรับ สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ และมีการบริหารการด าเนินงานและใช้งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๑๐.๒ ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่มีความเข้าใจในกระบวนการ SEA และแผนพัฒนา
จังหวัดที่ผนวกการจัดท า SEA มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของกระบวนการโดยเฉพาะในการพัฒนาทางเลือก การ
ประเมินทางเลือก การก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน และการผนวกผลของ SEA เข้ากับแผนพัฒนาจังหวัด 
ทั้งนี้ต่อเนื่องจากความเข้าใจในข้ันตอนการก าหนดเป้าหมายการพัฒนา การก าหนดภาพอนาคต การก าหนด
ตัวช้ีวัด การประเมินข้อมูลฐาน (จากโครงการติดตามฯ ระยะที่ 1)   

๑๐.๓ บทเรียนและองค์ความรู้ ตลอดจนปัญหาอุปสรรค ความท้าทาย และโอกาส จากโครงการน า
ร่องการศึกษา SEA ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ตลอดกระบวนการทุกข้ันตอน จะน าไปไปต่อยอดในการ
จัดท าคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ ส าหรับแผนพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการวางแผนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ส าหรับพื้นที่อื่น ๆ และเผยแพร่การประยุกต์ใช้ SEA เชิงพื้นที่ต่อไป  

___________________________ 
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