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รายงานการวิจัย 
 

การประเมินยุทธศาสตร การพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก ค.ศ.2000-2015 
 

ศรีศักดิ์  แสงงาม1 
 

บทคัดยอ    
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ผลกระทบ (Effects and Impacts) ที่คาดหวัง
และไมไดคาดหวัง ซ่ึงเกิดขึ้นจากแผนพัฒนา
พื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออกตั้งแตเร่ิมโครงการ
จนถึงปจจุบัน เพื่อประเมินผลแผนการพัฒนา
พื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออกในระหวางการ
ดําเนินการ โดยเนนเฉพาะการประเมินผล
กระทบของโครงการ  เพื่ อวิ เคราะหและ
เสนอแนะวิธีการในการแกไขปญหาอนัเกดิจาก
ผลกระทบที่ไมพึงปรารถนาของโครงการ 
ผลการวิ จั ยพบว า  ภาคเกษตรกรรมเริ่ ม
เปลี่ยนแปลงเปนภาคอุตสาหกรรม คนหนุม
สาวได เปลี่ยนอาชีพเปนกรรมกรโรงงาน
อุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น สุขภาพของคนใน
พื้ น ที่ เ สื่ อ ม ถ อ ย ล ง ด ว ย ร ะ บบห า ย ใ จ 
ส่ิงแวดลอมจากขยะมูลฝอย,กากของเสียและ
มลพิษเพิ่มมากขึ้น การมีทาเรือน้ําลึก แหลง
อุตสาหกรรมและเมืองใหม เปนปจจัยที่มี
ความสําคัญตอความมั่นคงของประเทศ 
 
คําสําคัญ :  การพัฒนา, ผลกระทบ 

 
  

ABSTRACT 
 The research objective is to study 
about intended Effects and Unintended Effects 
and impacts on eastern seaboard development 
plan since beginning of the project upto 
nowadays. Evaluation on eastern seaboard 
development plan had been investigated during 
on-going operation. Project impacts evaluation 
was more emphasized, and analyzed in order 
to seak for the method of decreasing 
undesirable problems of the eastern seaboard 
project. It was found that agricultural fields 
have already been changed to be industrial 
plants. Numerous young people left their 
agricultural fields to be employee in industrial 
plants that have been increasing. Health of 
local village people are getting worse due to 
huge accumulation of waste product, litter and 
rubbish pollutants from the operation of deep 
sea port in this area. Industrial estate and the 
new city are still the important factors of 
Thailand security. 
 
Key words :  Development, Impact 

1  บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาลัยรัชตภาคย 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
การพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก 

เปนโครงการพัฒนา 3 จังหวัดชายฝงทะเล
ตะวันออก ไดแก  ฉะเชิงเทรา ระยอง  ชลบุรี  
ใหเปนฐานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสังคม
ใหม  โดยเริ่มพัฒนาป พ.ศ.2524 ซ่ึงภาครัฐได
ลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ไวรองรับ
การพัฒนา เชน  ทาเรือน้ําลึกมาบตาพุด   ทาเรือ
น้ําลึกแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
และแหลมฉบัง   ทอสงน้ําดอกกราย-มาบตาพุด 
ทอสงน้ําหนองคอ   ระบบไฟฟา ระบบประปา 
ระบบโทรคมนาคม  เปนตน       

การดําเนินโครงการพัฒนาของรัฐ เชน 
โครงการสรางเขื่อน สรางถนนทางหลวง มักใช
วิธีการประเมินคุณคาทางเศรษฐกิจในรูปของ
การวิเคราะหตนทุน ผลไดผลเสีย และความ
มั่นคงในดานตาง ๆ โดยไมสนใจกับผลทางลบ
ของสังคม วัฒนธรรมที่มีตอประชาชน ไมวาจะ
เปนเรื่องการตองถูกโยกยายบานเรือน ถ่ินทํา
กิน การตองเปลี่ยนวิถีชีวิต คุณภาพชีวิตที่เลวลง 
หรือแมแตผลกระทบทางลบตอสุขภาพจิตใจที่
โครงการพัฒนานั้น ๆ กอขึ้น  ตัวอยางเชน 
โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝ งทะเลตัวออก 
กรณีศึกษาการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุดและพื้นที่ใกลเคียง (เดช  สุขกําเนิด
และคณะ, 2544 : 24)  พบวา ผลจากการดําเนิน
โครงการดังกลาวกอใหเกิดปญหาทางสังคม
หลายประการ  เชน  การเกิดชุมชนแออัด   
อาชญากรรม และยาเสพติด  การลักเล็กขโมย
นอย  รวมถึงการแพรระบาดของโรคติดตอที่มา
กับแรงงานตางถิ่น แตกวายี่สิบปหลังจากเริ่ม
แผนพัฒนาพื้ นที่ ชายฝ งทะเลตะวันออก   

ประชาชนชาวระยองสวนหนึ่งกําลังประสบ
ปญหาหลายด าน   ทั้ งด านสิ่ งแวดล อม
ทรัพยากรธรรมชาติ  เศรษฐกิจ  สังคม  และ
สุขภาพ คนระยองที่อยูใกลนิคมอุตสาหกรรม
ตองทนทุกขอยูกับมลพิษทางอากาศ ทางน้ํา 
สารเคมี และกากของเสียจากภาคอุตสาหกรรม 
ปญหาการแยงน้ํากินน้ําใชระหวางชุมชนกับ
ภาคอุตสาหกรรม ทรัพยากรชายฝงเสียหายจน
อาชีพประมงชายฝงใกลลมสลาย เศรษฐกิจที่
เคยมั่นคงเพราะมีความสมดุลของภาคเกษตร  
อุตสาหกรรมการคาและบริการ ดัชนีทางสังคม
หลายเรื่องของจังหวัดระยองอยูในระดับสูง  
เ ช น เ ดี ย วกั บหลายจั งหวั ดที่ มี โ ร ง ง าน
อุตสาหกรรมหนาแนน คืออัตราการฆาตัวตาย  
อัตราเด็กและวัยรุนพยายามฆาตัวตาย  และฆา
ตัวตายสําเร็จ อัตราเด็กวัยรุนที่ถูกสงเขาสถาน
พินิ จคดี ประทุ ษร าย   และคดี ยา เสพติ ด 
นอกจากนี้ปญหาความเจ็บปวยจากโรคบางชนิด
สูงอยางผิดสังเกตุ  โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับ
ทางเดินหายใจ โรคภูมิแพและโรคมะเร็ง สถิติ
ระหวางป พ.ศ.2545– พ.ศ.2552 การเจ็บปวย
ดวยโรคเหลานี้มีแนวโนมเพิ่มขึ้นบางโรค  เชน 
มะเร็งมีอัตราผู เจ็บปวยสูงที่ สุดในประเทศ  
ขอเท็จจริงเหลานี้ บอกใหทราบวาการพัฒนาที่
ผานมาไมไดนําแตความเจริญมาใหเทานั้น แต
ยังมีของแถม (อาการขางเคียง) มาดวย ทําให
ประชาชนตองตกอยูในความเสี่ยง  เผชิญกับ
ปญหาตาง ๆ มากมาย  ไมเฉพาะแตเร่ืองสุขภาพ
เทานั้น แตรวมถึงปญหาเศรษฐกิจ วิถีชีวิต
ชุมชน และความมั่นคงทางสังคมดวย นี่คือ
เหตุผลสําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหสังคมปจจุบัน
เร่ิมตระหนักและหันมาคิดใหม  สังคมที่กาวลํ้า
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ไปดวยการพัฒนา  เปนความจริงที่นาชื่นชม  
แตไมวาสังคมจะกาวลํ้าไปเพียงใด การพัฒนาที่
ไมได เอาชีวิตและสุขภาวะของมนุษย เปน
ศูนยกลาง ก็จะจบลงที่บทเรียนราคาแพงเหมือน
ที่เคยเกิดขึ้นมาแลวหลายครั้งในสังคมของเรา  
ผลกระทบที่กลาวมาขางตนเปนบอเกิดปญหาที่
ตามมาในดานตางๆ ควรที่จะทํา การศึกษาเพื่อ
เปนขอมูลขาวสารสําหรับนําไปใชปรับปรุง
บริหารโครงการ หรือแผนงานของการพัฒนา
พื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออกใหโชติชวงชัชวาล
ในป ค.ศ. 2015 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาผลกระทบ (Effects and 
Impacts) ที่คาดหวังและไมคาดหวัง ซ่ึงเกิดขึ้น
จากแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก 
ตั้งแตเร่ิมโครงการมาจนถึงปจจุบัน เพื่อใชเปน
ขอมูลในการพยากรณสภาพการณในป ค.ศ. 
2015 

 2. เพื่อประเมินผลแผนการพัฒนาพื้นที่
ช ายฝ งทะ เลตะวั นออกในระหว างการ
ดําเนินการ (On – going Evaluation) โดยเนน
เฉพาะการประเมินผลกระทบของโครงการ 
 3. เพื่อวิเคราะห และเสนอแนะวิธีการ  
ในการแกไขปญหาอันเกิดจากผลกระทบที่ไม
พึงปรารถนาของโครงการ เพื่อใหพื้นที่ชายฝง
ทะเลตะวันออกใหโชติชวงชัชวลาในป ค.ศ. 
2015 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
                    การพั ฒนาพื้ นที่ ช า ยฝ ง ทะ เ ล
ตะวันออกจะประสบปญหาทั้ งทางด าน
เศรษฐกิจ   และสังคมที่ตองรีบแกไข 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
                    การวิจัยจะมุงไปที่ขั้นตอนการนํา
แผนไปปฏิบัติ(Implementation Phase) ในสวน
ของผลกระทบ ที่เกิดจากโครงการฯ ดังนี้ 

         
ที่มา : United Nations, Systematic Monitoring and Evaluation of Integrated Development 

Programs, P. 8                  

Intended 
Effects 

Intended 
Impacts 

Unintended 
Impacts 

Unintended 
Effects 

External Supply / Constraint Factors 

Programme Inputs/ Activities 
 

Intended 
Outputs 

Unintended 
Outputs 
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                    จากรูป   จะเห็นว าผลกระทบ
ของโครงการประกอบด วยผลกระทบ
โดยตรงที่พึงปรารถนา (Intended Effects)   
และไมพึงปรารถนา (Unintended Effects) 
และผลกระทบโดยอ อมที ่พ ึงปรารถนา 
(Intended Impacts) และไมพึงปรารถนา 
(Unintended Impacts)  

ผลกระทบของโครงการ  ฯ  ที่จะ
ทําการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะทําการศึกษา 
 1.  ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ 
 2.  ผลกระทบทางดานสังคม 
 3.  ผลกระทบดานความั่นคงของ
ประเทศ 
 จากแนวความคิดที่กลาวขางตน ทํา
ใหสามารถกําหนดตัวแปรที่จะทําการศึกษา 
ไดดังตอไปนี้ คือ 
 - ตัวแปรอิสระ ไดแก โครงการ
พัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก 
 - ตัวแปรตาม ไดแก ผลกระทบ
ทางดานเศรษฐกิจ ผลกระทบทางดานสังคม 
และผลกระทบทางดานความมั่นคงของ
ประเทศ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
                    ผลกระทบของโครงการ ฯ ที่จะ
ทําการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  จะทําการศึกษา
ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ   ผลกระทบ
ทางดานสังคม   และผลกระทบดานความ
มั่นคงของประเทศ โดยวิธีการรวบรวมขอมูล
ทุติยภูมิ และปฐมภูมิ แลวนํามาวิเคราะหใน
เชิงของความเปนเหตุเปนผล หรือเชิงตรรกวิธี
ซ่ึงผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ หมายถึง การ

มองผลกระทบของโครงการที่ มี ผลตอ
เศรษฐกิจในสวนของภูมิภาค       และ
เศรษฐกิจรวมของประเทศ ไดแก  ผลกระทบ
ตอการใชที่ดิน  ผลกระทบตอการจางงาน  
ผลกระทบตอรายได  ผลกระทบทางดาน
การเงิน และการประหยัดเงินตราตางประเทศ 
 
ผลการศึกษา 

โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล
ตะวันออก  เปนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแบบผสมผสาน (Integrated Socio 
– Economic Development Programs) ของ
ภาครัฐบาลและภาคเอกชน   โดยรัฐลงทุน
ดานสาธารณูปโภคและอุตสาหกรรมหลักขั้น
พื้นฐาน   แมโครงการ  ฯ  จะกอใหเกิดสิ่ง
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ และโรงงาน
อุตสาหกรรมขึ้นจํานวนมาก  เชน  ทาเรือ
พาณิชยแหลมฉบัง  นิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบัง   นิคมอุตสาหกรรมและชุมชนใหมมาบ
ตาพุด   ซ่ึงกําหนดใหเปนเมืองอุตสาหกรรมที่
ทันสมัย  และเปนแหลงที่ตั้งอุตสาหกรรมที่
สําคัญ แตการเกิดขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรม
จํานวนมากและสิ่งสาธารณูปโภคตาง ๆ ก็มี
ผลลกระทบตอชุมชนภาคตะวันออกและชุม
ชุนภายนอกอื่น  ๆ  อันจะกลายเปนปญหา
สาธารณะที่ควรใหความสนใจ  ดังนี้ 

ผลกระทบดานเศรษฐกิจ  
1. ผลกระทบตอโครงสรางการผลิต 

ทําใหโครงสรางการผลิตในภาคตะวันออก
เปลี่ ยนแปลงไป  จากภาค เกษตรกรรม
เปลี่ยนแปลงเปนภาคอุตสาหกรรมอยาง
รวดเร็ว  
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2. ผลกระทบตอการใชที่ดิน  ราคา
ที่ดินในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 
ขยับตัวสูงขึ้นอยางรวดเร็ว มีการกวานซื้อ
ที่ดินโดยกลุมนายทุนทั้งภายนอกและภายใน
ภาคตะวันออกเพื่อการเก็งกําไร ทําใหที่ดินที่
เหมาะสมในการเพาะปลูก  และที่ดินเขต
โครงการชลประทาน ถูกเปลี่ยนสภาพจาก
ก า ร เ กษตรไป เป น เ ขต เ ศ รษฐกิ จนอก
การเกษตรเปนจํานวนมาก  

3. ผลกระทบตอการจางงานเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอาชีพของ กลุมเกษตรกร ซ่ึงเดิม
ประกอบอาชีพการเกษตรไดเปลี่ยนอาชีพไป
เปนกรรมกรโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น 
เฉพาะจังหวัดระยองจังหวัดเดียวในป พ.ศ. 
2553 มีโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการ 2,161 โรงงาน มีคนงาน 127,109 คน 
แสดงใหเห็นวา ผลกระทบของโครงการตอ
การจางงานในภูมิภาคนี้เกิดขึ้นอยางเดนชัด   

4. ผลกระทบตอรายได จะทําใหมี
ความแตกตางในการกระจายรายไดระหวาง
ภูมิภาคมากขึ้น แรงงานในวัยทํางานจะอพยพ
เขามาอยูในเมือง คนในชนบทจะมีแตพวกที่
ไมไดอยูในวัยทํางานซึ่งมีฐานะทางเศรษฐกิจ
ลดลง อํานาจการซื้อจะลดลงดวย 

ผลกระทบดานสังคม   
1 .  ผลกระทบด านสาธ ารณสุ ข  

สุขภาพของคนในพื้นที่ เสื่อมถอยลง  เมื่อ
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 ดร.เรณู  เวชรัชต
พิ มล  อาจ ารย ภ าควิ ช าชี ว วิ ทย า   คณะ
วิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร   ได
เปดเผยผลการวิ เคราะหในหองแล็บจาก
งานวิจัยสารพันธุกรรม (DNA) ที่ผิดปกติของ

ส่ิงมีชิวิต โดยการเก็บตัวอยางเยื่อบุขางแกม
ของประชาชน จํานวน 400 คน ในเขตมาบตา
พุด แบงเปนผูใหญ 100 ราย และเด็ก 33 ราย 
พบวาผูใหญ 100 ราย จํานวนกวา 50% พบ
สารพันธุกรรมที่บงบอกถึงความผิดปกติของ
ยีนในรางกายที่มีความเสี่ ยงตอการเปน
โรคมะเร็ง  นอกจากอัตราเสี่ยงตอโรคมะเร็ง
ของคนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจะสูงแลว 
พบวาโรคระบบทางเดินหายใจและโรค
ผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนังในพื้นที่ก็มี
อัตราเจ็บปวยสูงเชนกัน  จากสถิติผูปวยนอก
ของโรงพยาบาลมาบตาพุด พ.ศ. 2546  พบวา
ผูปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจเขารับการ
รักษาจากโรงพยาบาลมากที่สุดคือ 12,940 คน   

2. ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม 
ตั้งแตเริ่มพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะลตะวันออก 
จนถึงปจจุบัน ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ไม
วาจะเปนขยะมูลฝอย กากของเสีย หรือปญหา
ม ลพิ ษ จ า ก ก า ก ข อ ง เ สี ย จ า ก โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรมที่ เพิ่มมากขึ้น  จนเกิดปญหา
ชุมชนที่อยูในบริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่
ชายฝงทะเลตะวันออก  และบริเวณใกลเคียง  
ไดยื่นฟองคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
ฐ า น ล ะ เ ว น ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ต า ม
พระราชบัญญัติสงเสริม และรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ในการไม
ประกาศใหพื้นที่ในตําบลมาบตาพุด และ
เทศบาลมาบตาพุดตลอดจนพื้นที่ใกลเคียง
เปนเขตควบคุมมลพิษ   

3. ผลกระทบดานการศึกษา การขาด
แคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถใน
การทํางานในภาคอุตสาหกรรม สงผลกระทบ
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ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาหลาย
ประการ  มหาวิทยาลัยต าง  ๆ  ได เ ร่ิมให
ความสําคัญแกการผลิตบุคลากรใหสอดคลอง
กับความตองการของโครงการ ฯ มากขึ้น 

ผลกระทบด านความมั่นคงของ
ประเทศ  โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล
ตะวันออก ทําใหเกิดสิ่งใหม 3 ส่ิง คือ ทาเรือ
น้ําลึก แหลงอุตสาหกรรม และเมืองใหม ส่ิง
เหลานี้เปนปจจัยสําคัญตอความมั่นคงของ
ประเทศ  โดยเฉพาะทาเรือน้ําลึก และการ
อุตสาหกรรม  ซ่ึ งมีผลให เศรษฐกิจของ
ประเทศดีขึ้น ตลอดจนทําใหประเทศชาติเกิด
ความมั่นคงดวย 
 
สรุป   

ผลของการศึกษาวิจัย สรุปไดวา การ
พัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก จะประสบ
ปญหาทางดานเศรษฐกิจ  และสังคมที่ตองรีบ
แกไข  ซ่ึ ง เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้ งไว  
ดังนั้น หากประสงคจะใหโครงการพัฒนา
ดังกลาว  กอประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติ   
ผูเกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงควรจะ
รวมมือกันหาทาง และดําเนินการปองกันหรือ
แกไขปญหาตาง ๆ ที่ไดวิเคราะหไว 
 
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

กวาจะถึงป ค.ศ. 2015 โครงการ
พัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออกก็ไดทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลง  และผลกระทบตาง ๆ 
มากมาย  ทั้งผลกระทบที่คาดหวัง และไม
คาดหวัง  ไมวาจะเปนผลกระทบที่ไดเกิดขึ้น
แลว หรือกําลังจะเกิดขึ้นก็ตาม ตางก็ตองหา

ท า งแก ไ ขป อ งกั นทั้ ง สิ้ น  ซ่ึ ง แนวท า ง
ดํ า เนินการอาจกระทํ าไดหลายวิ ธี  และ
ตอไปนี้ก็เปนขอเสนอแนะที่มีความเปนไป
ไดในทางปฏิบัติ 

1.  ขอเสนอแนะทั่วไป  รัฐบาลใน
สมัยตาง ๆ ควรมีเจตนารมยที่จะสนับสนุน
โครงการฯอยางตอเนื่อง มีการปรับนโยบาย 
แผน  ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง 
กําหนดหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง พรอม
ทั้งใหหนวยราชการที่เกี่ยวของกับโครงการ
ดําเนินงานตาง ๆ  ในทิศทางที่สนับสนุนการ
พัฒนาตามโครงการ ฯ อยางเต็มที่ และตอง
ใหภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมพัฒนา
โครงการดวย ซ่ึงหากกระทําไดดังนี้ ก็จะเปน
ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่สามารถสราง
ความมั่นใจใหแกภาคเอกชน และภาค
ประชาชน 

2.  ขอเสนอแนะดานเศรษฐกิจ  การ
ควบคุมและการมีแผนการใชที่ดินทั่วประเทศ 
เปนความสําคัญที่รัฐบาลจะมองขามไปไมได
โดยเด็ดขาด การพัฒนาดานการเกษตรตอง
ไดรับการสงเสริมไปพรอม ๆ กับการพัฒนา
อุตสาหกรรม ( ควรตองมีการควบคุมชนิด  
และประเภทของอุตสาหกรรมใหเหมาะสม
กับสั งคมไทย  )  ทั้ งนี้  ควรวางแนวทาง
นโยบายในเรื่องภาษีอากรให เหมาะสม 
โดยเฉพาะรายไดจากภาษีและเงินอุดหนุนที่
จังหวัดไดรับจัดสรร ไมควรคิดคํานวณจาก
จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร   ตอง
จัดสรรเงินอุดหนุนตามจํานวนประชากรที่มี
ในทะเบียนราษฎรรวมกับจํานวนประชากร
แฝง 
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3.  ขอเสนอแนะดานสังคม  
เนื่องจากโครงการ ฯ มีความตองการบุคลากร
ที่มีความรูความสามารถในดานตางๆ เชน 
สถาปนิก วิศวกร ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส 
ดังนั้น ในสวนของการศึกษา จึงตองมีการ
พัฒนา  ขยาย  ปรับปรุงคุณภาพ  สงเสริม
การศึกษาสําหรับประชาชน  จัดตั้งองคกรเพื่อ
พัฒนาการศึกษาของทองถ่ิน โดยการขอความ
รวมมือจากนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญของ
สถาบันการศึกษาตาง ๆ เพื่อการมีสวนรวม
ใ น ก า ร ค น ค ว า วิ จั ย ใ ห แ น ว คิ ด  แ ล ะ
ขอเสนอแนะที่กอประโยชนทั้งแกโครงการ ฯ   
และการบริหารงานของภาครัฐที่เกี่ยวของ  

                    โดยสรุปโครงการพัฒนาพื้นที่
ชายฝงทะเลตะวันออกจะประสบกับปญหา
ทางดานเศรษฐกิจและสังคม  ซ่ึงเปนไปตาม
สมมติ ฐ า นที่ ตั้ ง ไ ว   ผู ที่ มี ห น า ที่  แล ะ
ผู เกี่ ยวของไมว าจะเปนภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชนควรรวมมือ และหาทางปองกัน
หรือแกไขปญหาตางๆ เพื่อใหโครงการฯ
สามารถบรรลุถึงเปาหมายในการดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  
ควรทําการวิจัยรูปแบบการพัฒนา

พื้นที่ชายฝงทะเลตะวนัตก 
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