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บริบทเกี่ยวข้อง 

1. สภาพทั่วไปของจังหวัดสระแก้ว   

 สภาพที่ตั้งและอาณาเขต  

  จังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประทศไทย ระหว่างละติจูดที่ 13 องศา 14       

ลิปตา ถึง 14 องศา 11 ลิปดาเหนือ และลองติจูดที่ 101 องศา 51 ลิปดา 56 ลิปดาตะวันออก มีพรมแดน

ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางทิศตะวันออกยาวประมาณ 165 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทาง

รถยนต์ 237 กิโลเมตร พ้ืนที่ประมาณ 7,195.924 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,496.962 ไร่ มีพรมแดนติดต่อกับ

ประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันออก เป็นระยะทางประมาณ 165 กิโลเมตร  ใน 4 อ าเ ภอ ได้แก่อ าเภอ        

อรัญประเทศ อ าเภอตาพระยา อ าเภอโคกสูง และอ าเภอคลองหาด ดังนั้น ท าเลที่ตั้งของจังหวัดสระแก้ว       

จึงมีสภาพทาง  ภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม ในการเป็นประตูสู่ภูมิภาคอ่ืนประเทศ โดยมีจุดผ่านแดนที่ส าคัญ 4 จุด     

คือ จุดผ่านแดนถาวร 1 แห่ง และจุดผ่อนปรนการค้า 3 แห่งรวมทั้ง มีตลาดโรงเกลือหรือตลาดชายแดนบ้าน

คลองลึก อ าเภออรัญประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้ามือ 2 ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค สามารถสร้างรายได้

ให้กับจังหวัดสระแก้ว ปีละหลายพันล้านบาท  

  ทิศเหนือ   ติดกับอ าเภอครบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ อ าเภอละหานทราย และจังหวัด 

    นครราชสีมา 

  ทิศใต้   ติดกับจังหวัดจันทบุรี อ าเภอสอยดาว  

  ทิศตะวันออก  ติดกับประเทศกัมพูชา 

  ทิศตะวันตก  ติดกับจังหวัดปราจีนบุรี อ าเภอกบินทร์บุรี อ าเภอนาดี อ าเภอสนามชัยเขต                   

    และจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 เขตการปกครองและประชากร 

 เขตการปกครองของจังหวัดสระแก้ว แบ่งออกเป็น 9 อ าเภอ 58 ต าบล 731 หมู่บ้าน 1.องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด 3 เทศบาลเมือง 13 เทศบาลต าบล 49 องค์การบริหารส่วนต าบล  

 จังหวัดสระแก้วมีประชากรทั้งสิ้น 560,531 เป็นชาย 280,731 คน จ านวนชายคิดเป็นร้อยละ 50.08 

ของประชากรทั้งหมด เป็นหญิง 279,800 คน จ านวนหญิง คิดเป็นร้อยละ 49.92 ของประชากรทั้งหมด 

ตารางแสดงจ านวนประชากรและเขตการปกครองจ าแนกรายอ าเภอ ข้อมูล ปี 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ส านักงานจังหวัดสระแก้ว : http://www.sakaeo.go.th/websakaeo/frontpage 

 ค าขวัญประจ าจังหวัดสระแก้ว 

ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ าตกสวย 

มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-เขมร 

 ตราประจ าจังหวัดสระแก้ว 

   1.ด้านหลังเป็นภาพพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ 

   2. ตอนกลางเป็นภาพโบราณสถานปราสาท 

   3. ด้านหน้าเป็นภาพพระพุทธรูปปางสรงน้ า ประทับยืนบนดอกบัว 

   4. ด้านหลังสุดเป็นสระน้ ามีดอกบัว  

 

 ค าอธิบายตราประจ าจังหวัด 

1. ภาพพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ    หมายถึง การที่จังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ทางทิศบูรพา 

2. ภาพโบราณสถานปราสาทเขาน้อยสีชมพู   หมายถึง โบราณสถานที่ส าคัญในเขตจังหวัดสระแก้ว 

3. ภาพพระพุทธรูปปางสรงน้ า ประทับยืนบนดอกบัวเป็นพระพุทธรูปที่สร้างเป็นพระพุทธรูปประจ าจังหวัด 

111,137           8 123 1                    2                  8 1          

81,872            11 115 -                 1                  11 -        

89,660            12 114 1                    4                  8 -        

57,182            5 64 -                 1                  5 -        

63,668            4 84 1                    -               3 -        

38,436            7 71 -                 1                  6 -        

56,665            4 71 -                 1                  4 -        

27,140            4 41 -                 1                  3 -        

36,178            3 48 -                 2                  1 -        

561,938           58 731 3                    13                49 1          รวม 7,165.924              

642.345                

325.050                

417.082                

744.310                

439.700                

383.500                

4.ตาพระยา

5.วงัน ้าเยน็

7.เขาฉกรรจ์

6.คลองหาด

8.โคกสูง

9.วงัสมูรณ์

เทศบาลต าบล อบต. อบจ.

1.เมืองสระแกว้

2.วฒันานคร

3.อรัญประเทศ

1,832.550              

1,560.122              

821.265                

อ าเภอ จ านวน เน้ือที่ (ตร.กม.) ต าบล หมูบ่า้น เทศบาลเมอืง

http://www.sakaeo.go.th/websakaeo/frontpage
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 สินค้า ของฝาก และแหล่งท่องเที่ยว 

เครื่องจักรสานหุ้มเซรามิก   มะม่วงวังสมบูรณ์  ข้าวหลามวัฒนานคร แตงแคนตาลูป 

ชมพู่คลองหาด   ผลิตภัณฑ์จากไม้  ผ้าทอมือหันทราย น้ าตกแควมะค่า 

อุทยานแห่งชาติปางสีดา  อ่างเก็บน้ าพระปรง น้ าตกปางสีดา  น้ าตกผาตะเคียน 

ปราสาทสด็อกก๊อกธม  ปราสาทเขาน้อยสีชมพู น้ าตกมะแควค่า  สวนรุกชาติเขาฉกรรจ์ 

ตลาดโรงเกลือ   ละลุ เป็นต้น 

2. สภาพทางเศรษฐกิจ  

 ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

 ส านักงานคลังจังหวัดสระแก้ว ได้คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสระแก้ว ปี 2561 ว่าจะขยายตัวใน

อัตราที่ลดลงร้อยละ 4.1 ต่อปี (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.0 ถึง 5.6 ต่อปี ปรับลดลง จาก ที่ประมาณการไว้

เมื่อเดือนมีนาคม 2561 ที่จะขยายตัวร้อยละ 6.3 ต่อปี เกิดจากปัจจัยด้านอุปทานและด้านอุปสงค์ 

 ด้านอุปทาน มีแนวโน้มจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 6.0 ต่อปี (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.6 -7.5 ต่อปี) 

ปรับลดลงจากที่ประมาณไว้ เมื่อเดือน มีนาคม 2561 ที่จะขยายตัว ร้อยละ 8.9 ต่อปี จากการผลิตภาค

เกษตรกรรม คาดว่าจะขยายตัวในอัตราที่ลดลง รวมทั้งมีผลกระทบมาจากราคาข้าวลดลง และราคาอ้อย ใน

ตลาดโลกตกต่ าจากปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้น ในขณะที่ภาคบริการ คาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.7 ต่อปี 

จากปริมาณค้าปลีกค้าส่งคาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 4.4 ต่อปี เนื่องจากมียอดขายสินค้าที่เติบโตเพ่ิมขึ้น 

ถึงแม้ว่าการประกวดแข่งขันสินค้าลิขสิทธิ์ที่ตลาดชายแดนเข้มงวด ท าให้ร้านค้าบดบง ส่งผลกระทบต่อจ านวน

นักท่องเที่ยวที่ลดลงก็ตาม ส่วนด้าน ภาคอุตสาหกรรม คาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 13.8 ต่อปี เนื่องจาก

นักลงทุนมีการลงทุนเพ่ิมและได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐในการผ่อนคลาย ข้อจ ากัดทางด้านกฎหมาย 

รวมทั้งข้อจ ากัดในการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมลดลง และมีโครงการนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในเขตจังหวัด 

ซึ่งประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ด้านอุปสงค์ ภายในจังหวัดคาดว่ามีแนวโน้มจะขยายตัวในอัตราที่ลดลงร้อยละ 0.1 ต่อปี (ช่วง

คาดการณ์ที่ร้อยละ -1.1 ถึง 1.7 ต่อปี ปรับลดลงจากประมาณการไว้เมื่อเดือนมีนาคม 2561 ที่จะขยายตัวร้อย

ละ 2.2 ต่อปี ) เนื่องจาก การบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวในอัตราที่ลดลงร้อยละ 2.4 ต่อปีก่อนเกิด

จากผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นเศรษฐกิจพ้ืนฐานหลักของจังหวัดมีราคาตกต่ า ส่งผลต่อเนื่องให้การบริโภค

ของประชากรตกต่ าด้วย การใช้จ่ายภาครัฐ คาดว่าจะขยายตัวในอัตราที่ลดลงร้อยละ -5.2 ต่อปี จาก

สถานการณ์มูลค่าการค้าชายแดนของจังหวัด ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมามีผลในเชิงบวกคาดว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้น 

ด้วยปัจจัยทางการค้าที่มีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้น ได้แก่สินค้าในกลุ่มยานยนต์ขนาดใหญ่ น้ ามันหล่อลื่นและ
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อะไหล่ กลุ่มพลังงานไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า กลุ่มเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี เมล็ดข้าวโพด กลุ่มอุตสาหกรรมการ

ก่อสร้างและกลุ่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆ เป็นต้น ภาคการลงทุนเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.4 ต่อปี จาก

มาตรการภาครัฐที่มีการส่งเสริมการลงทุนในเรื่องการยกเว้นใช้ข้อบังคับกฎกระทรวงให้บังคับให้บังคับเมืองรวม

ฯ และการผ่อนคลายข้อก าหนดของกฎหมายต่างๆ เพ่ือส่งเสริมจากการลงทุนจากภาคเอกชน 

 ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

 ภายในจังหวัด อัตราเงินเฟ้อ ในปี 2561 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ต่อปี ปรับลดลงจากปีก่อน

เนื่องจากแนวโน้มมีราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคบางชนิดภายในประเทศที่เพ่ิมขึ้น 

ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น ส าหรับการจ้างงานคาดว่าจะลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4.3 ต่อปี 

เนื่องจากสภาวะอากาศที่แปรปรวน จึงผลกระทบต่อการเพาะปลูกของเกษตรกร ตกต่ า และส่งผลกระทบต่อ

การจ้างงานในภาคเกษตรกรรมที่ลดลงถึงแม้ว่าภาคอุตสาหกรรมจะมีการขยายตัวเพิ่มมากข้ึนก็ตาม 

 ปัจจัยสนับสนุนต่อสภาวะทางเศรษฐกิจและปัจจัยเสี่ยงต่อสภาวะทางเศรษฐกิจจังหวัดสระแก้ว 

 ปัจจัยสนับสนุนต่อสภาวะทางเศรษฐกิจจังหวัดสระแก้วปี 2561 ภูมิประเทศของจังหวัดสระแก้ว        

มีศักยภาพ  

 เนื่องจากจังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดชายแดนที่ใกล้ท่าเรือแหลมฉบังและสนามบินสุวรรณภูมิมากที่สุด 

แนวโน้มราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดที่ยังมีแนวโน้มในทิศทางที่ผันผวน 

ประกอบกับราคาแก๊สหุงต้มมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น เป็นปัจจัยในราคาสินค้าอุปโภคบางชนิดภายในประเทศที่

เพ่ิมข้ึนด้วย จังหวัดสระแก้วเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและก าลังด าเนินการจัดตั้งนิคมอุสาหกรรม 

 ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะทางเศรษฐกิจจังหวัดสระแก้วปี 2561 ราคาที่ดิน บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษมี

การเก็งก าไรอย่างสูง 

 จึงมีความเสี่ยงต่อภาวะ ฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดสระแก้ว 

 รายได้หลักของจังหวัดมาจากร้านค้าชายแดนเป็นหลัก หากเกิดวิกฤตตามแนวชายแดนอาจจะส่งผล

กระทบต่อภาวะเศรษฐกิจในจังหวัดสระแก้วโดยรวม 

 พ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ จึงส่งผลกระทบต่อการลงทุนของภาคเอกชน ที่ไม่สามารถด าเนิน

กิจการได ้

 ปัญหาภัยแล้งต่อเนื่อง และราคาสินค้าเกษตรตกต่ า ท าให้ก าลังผลิตของเกษตรกรลดลง ส่งผลต่อ

รายได้ที่ท าให้ก าลังซื้อลดลง 
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3. สภาพสังคม 

 ด้านคุณภาพชีวิต 

 ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 

 ผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ปี 2560 ซึ่งจัดเก็บทุกครัวเรือนในเขตพ้ืนที่ชนบท

และเขตเมือง (เขตเทศบาล) จ านวน 118 ,273 ครัวเรือน 90 ชุมชน 712 หมู่บ้าน 57 ต าบล 9 อ าเภอ ใน

ภาพรวมของจังหวัดสระแก้ว ผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) รายตัวชี้วัด จ านวน5 หมวด 31 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายมากที่สุด อันดับแรก ได้แก่ตัวชี้วัดที่ 23 ครัวเรือนมีการเก็บออมจ านวนที่

ส ารวจทั้งหมด 118,273 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 17,118 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 14.47ด้านการมีงานท า

และรายได้ 

 จากข้อมูลส ารวจสภาวะการมีงานท าของประชากร จังหวัดสระแก้ว ปี 2561 ปรากฏดังนี้ ลักษณะ

ของหน่วยก าลังแรงงาน จังหวัดสระแก้ว มีจ านวนประชากรที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป 448 ,857 จ าแนกเป็นผู้ที่อยู่

ในก าลังแรงงาน 313,540 คน คิดเป็นร้อยละ 64.50 และเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 172 ,596 คน คิดเป็น

ร้อยละ 35.50  

 ส าหรับกลุ่มผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงานปัจจุบัน จ านวน 313,540 คน นั้นได้แยกเป็น 3 กลุ่ม คือ  

 1. ผู้มีงานท า จ านวน 303,193 คน คิดเป็นร้อยละ 62.37 ของผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไปแรงงานรวม 

 2. ผู้ว่างงานซึ่งหมายถึงผู้ไม่มีงานท า และพร้อมที่จะท างาน มีจ านวน 8 ,297 คน คิดเป็นร้อยละ1.71     

ของผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 

 3. ผู้ที่รอฤดูกาล ซึ่งหมายถึง ผู้ที่ไม่ได้ท างาน และไม่พร้อมจะท างาน มีจ านวน 2 ,050 คิดเป็น             

ร้อยละ 0.42 ของผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป  

 

 

 

 
 


