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บทที่ 1 บทนํา 

1.1 ความหมายของการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment: SEA) มีการให
คําจํากัดความที่แตกตางกัน ตามบรบิทการนาํไปใช รวมถึงการตีความใหสอดคลองกับบริบทของแตละประเทศ 
สําหรับแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรของประเทศไทยไดใหคําจํากัดของการประเมิน
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (ปรับปรุงจาก สศช., 2563) ดังนี้ 

การประเมินสิ่ งแวดลอมระดับยุทธศาสตร  (Strategic Environmental Assessment: SEA)  
หมายความวา กระบวนการท่ีเปนระบบ เพื่อใชสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในการวางแผน โดยคํานึงถึง
ปจจัยดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางสมดุล รวมทั้งใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ 
ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน  

1.2 การพัฒนาของระบบและแนวทาง SEA ของประเทศไทย 

ประเทศไทยมีการนํา SEA มาประยุกตใชเกือบ 2๐ ปแลว เร่ิมตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๖ สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดเริ่ม
ทบทวนและปรับปรุงระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และเสนอแนะใหเริ่มพิจารณานํากระบวนการ 
SEA มาใชเปนเคร่ืองมือเพ่ือสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอม ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติไดเสนอใหจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการ SEA ควบคูกับการจัดทําแผนพัฒนาระดับ
ภูมิภาคและรายสาขาตาง ๆ เพ่ือใหเกิดแผนการพัฒนาที่เหมาะสมและชวยลดความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นได  

ในป พ.ศ. ๒๕๔8 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการการประเมิน
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรขึ้นและใหมีอํานาจหนาที่ในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบ SEA ของประเทศ
และดําเนินงานโครงการศึกษานํารองตาง ๆ ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๒ สผ. ไดออกแนวทาง SEA ฉบับแรกของ
ประเทศไทย ดวยเหตุนี้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) จึงได
ผลักดันใหเกิดระบบ SEA ตั้งแตข้ันตอนของการกําหนดนโยบาย แผน และการพัฒนาระดับพื้นท่ีอยาง
สอดคลองกับศักยภาพในการรองรับและบริหารจัดการมลพิษของพ้ืนที่ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ คร้ังที่ ๓/ ๒๕๕๒ เม่ือวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ท่ีประชุมไดมีมติขึ้นมารองรับ โดยได
ใหความเห็นชอบตอเอกสาร “การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร” พรอมทั้งใหหนวยงานภาครัฐ 
นําแนวทาง SEA ตามเอกสารดังกลาวไปใชในการกําหนดนโยบาย วางแผน และพัฒนาโครงการขนาดใหญ  
ที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอศักยภาพดานสิ่งแวดลอม  

นอกจากนี้ การพัฒนาและผลักดันใหเกิดระบบ SEA ยังไดกําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ท่ีกําหนดใหมีการปรบัปรุงกระบวนการ SEA รวมทั้ง ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) ที่กําหนดใหผลักดันการนําแนวทาง SEA มีผล
บังคับใชทางกฎหมายเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ ดังนั้น เพ่ือใหสามารถนํา SEA ไปดําเนินการไดอยางเปนระบบ 
และมีแนวทางในการจัดทํา SEA ท่ีชัดเจน รวมทั้งใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ 
จันทรโอชา) ในฐานะประธานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (กพย.) จึงไดกําหนดใหมีการขับเคลื่อน
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กระบวนการ SEA ใหเปนที่ยอมรับและถูกนํามาใชเปนกรอบในการวางแผนพัฒนาประเทศอยางเปนรูปธรรม 
และไดลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ภายใต กพย.  
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยมีนายปติพงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เปนประธานคณะอนุกรรมการ 
การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร และมีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 
และ สผ. เปนฝายเลขานุการรวม เพื่อจัดทํารางขอเสนอการจัดทําการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
และรางแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA guideline) รวมทั้งไดมีการกําหนดใหมี 
การพัฒนาระบบ SEA ของประเทศไทย ในแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580 
และนโยบายรฐับาล (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) ขอ 10.7 ที่ใหความสําคัญกับการจัดทําระบบ 
SEA เพื่อเปนเครื่องมือเชิงนโยบายในการเพ่ิมขีดความสามารถในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนารวมกันของ
ภาคสวนตาง ๆ และบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานภาครัฐ ทั้งระดับประเทศ รายสาขา และเชิงพื้นที่ 
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกดวย 

ตอมา เม่ือวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 กพย. ไดมีมติเห็นชอบในหลักการของรางขอเสนอการจัดทํา 
SEA และรางแนวทาง SEA เพื่อใชเปนเครื่องมือในการสรางความเขาใจใหกับหนวยงานหรือองคกรที่เก่ียวของ 
และ ใชเปนแนวทางในการจัดทํา SEA ของหนวยงานเจาของแผน ทั้งนี้ สศช. ไดรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ
จัดทําโครงการนํารองในพ้ืนท่ีตาง ๆ รวมทั้งสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับ SEA ใหกับทุกภาคสวน 
ตลอดจนจัดทํารางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พ.ศ. .... เพ่ือ
รองรับการขับเคลื่อน SEA ไปสูการปฏิบัติ นอกจากนั้น สศช. ไดมีการพัฒนาและปรับปรุงรางแนวทาง SEA 
(กพย., 2561) ใหมีความถูกตอง เหมาะสมกับการนําไปใชงานและปรับปรุงใหทันสมัย สอดคลองกับบริบท
ของประเทศไทย และการพัฒนา SEA ในระดับสากล และไดเผยแพร “แนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร (สศช., 2563)” ซึ่งภายหลังจากการเผยแพรแนวทาง SEA ฉบับดงักลาว มีหนวยงานตาง ๆ ไดนํา
แนวทาง SEA ดังกลาว ไปทดลองใชในการจัดทําแผนบางประเภท เชน แผนบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
ในพื้นที่ลุมน้ํา แผนบริหารจัดการทรัพยากรแรโพแทช และแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน  
เปนตน ประกอบกับ สศช. ไดมีการจัดฝกอบรมทางวิชาการดาน SEA โดยบูรณาการแนวทาง SEA เขาสู
หลักสูตรการฝกอบรม เพ่ือทดลองนําไปใชปฏิบัติดวย ซึ่งไดรับความเห็นจากหนวยงานตาง ๆ รวมถึงบทเรียน
ประสบการณจากการนําแนวทาง SEA ฉบับ พ.ศ. 2563 ไปใช มีขอคนพบวาสมควรพิจารณาปรับปรุง
แนวทาง SEA ใหมีความยืดหยุนมากขึ้น หรือใหมีความเปนแนวทางทั่วไป (General guideline) เพื่อให
สามารถนําแนวทาง SEA ฉบับนี้ไปประยุกตใชไดกับทุกภาคสวน  

1.3 วัตถุประสงค 

แนวทาง SEA ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

1) เพื่อทําใหเกิดความเขาใจในกระบวนการและข้ันตอนของการจัดทํา SEA และสามารถนําไปใช 
เปนเครื่องมือสนับสนุนการจัดทําแผน 

2) เพ่ือสรางความรูความเขาใจดาน SEA ใหกับผูที่สนใจและเปนสนับสนุนการขับเคล่ือน SEA ของ
ประเทศไทย  

แนวทาง SEA ฉบับนี้เปนไปตามหลักการและวิธีปฏิบัติที่ดี เพื่อทําใหกระบวนการ SEA บรรลุเปาหมาย 
เพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖5)  
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1.4 กลุมเปาหมาย 

กลุมเปาหมายผูใชแนวทาง SEA นี้ ประกอบดวย  

1) หนวยงานเจาของแผน ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทําแผนที่เก่ียวของในรายสาขาหรือเชิงพื้นที่ เชน 
สวนราชการระดบักระทรวง ระดับกรม หนวยงานในกํากับของรัฐ องคการมหาชน และรัฐวิสาหกิจ 
เปนตน ซึ่งแนวทาง SEA ฉบับนี้ จะสนับสนุนใหหนวยงานเจาของแผนเขาใจเกี่ยวกับการจัดทํา 
SEA ไดมากยิ่งข้ึน และสามารถนํา SEA ไปใชประกอบการจัดทําแผนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) คณะกรรมการท่ีมีหนาท่ีในการกํากับการจัดทํา SEA สําหรับแตละแผน โดยหนวยงานเจาของ
แผนเปนผูแตงตั้ง ซึ่งมีหนาที่กํากับการจัดทําแผน และใหคําปรึกษา ขอคิดเห็นในการจัดทํา SEA 
โดยสามารถใชแนวทาง SEA ฉบับนี้ เปนกรอบในการกํากับการจัดทํา SEA ของแผนใหเปนไปตาม
หลักวิชาการที่ถูกตองได 

3) ผูจัดทํา SEA ซึ่งรับผิดชอบและไดรบัมอบหมายจากหนวยงานเจาของแผนในการจัดทํา SEA แทน
หนวยงานเจาของแผน เชน บริษัทท่ีปรึกษา และสถาบันการศึกษา เปนตน ซึ่งแนวทาง SEA  
ฉบับนี้ จะสงเสริมความเขาใจใหผูจัดทํา SEA ทั้งในดานความรู หลักการ ไปจนถึงกระบวนการและ
ขั้นตอนการจัดทํา SEA ซึ่งจะชวยใหการจัดทํา SEA มีศักยภาพและตรงตามวัตถุประสงคของ 
การจัดทํา SEA 

4) องคกรอิสระและภาคเอกชน ซึ่งรวมถึงสถาบันการศึกษา และภาคประชาชนที่มีสวนเก่ียวของใน
การจัดทําแผนและ SEA แนวทาง SEA ฉบับนี้ จะสรางความรูความเขาใจพื้นฐานที่ถูกตองเกี่ยวกับ 
SEA ซึ่งจะทําใหการเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนและ SEA ของกลุมดังกลาว มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ไปจนถึงการนํา SEA ไปประยุกตใชในการจัดทําแผนของภาคเอกชนที่มีความสนใจให
แผนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1.5 โครงสรางของแนวทาง SEA 

แนวทาง SEA ฉบับนี้ ไดปรับปรุงจากการทบทวนแนวทาง SEA ฉบับ พ.ศ. 2561 (กพย., 2561) และ
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖3 (สศช., 2563) เพ่ือใหเหมาะสมกับการประยุกตใช SEA เพ่ือการจัดทําแผนใหมากยิ่งขึ้น 
โดยปรับปรุงเนื้อหาใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะรายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนของ 
การจัดทํา SEA เพื่อใหผูที่สนใจสามารถนําไปปฏิบัติ และประยุกตใชไดจริง ทั้งนี้ แนวทาง SEA ฉบับนี้ ยังคง
โครงสรางประกอบดวย 3 สวนหลัก ดังนี้  

สวนท่ี ๑ ความเขาใจพื้นฐาน อธิบายถึงความสําคัญของ SEA ตอยุทธศาสตรการพัฒนาท่ียั่งยืน 
คุณลักษณะและรูปแบบของ SEA หลักการ SEA ที่ดีตอการจัดทําแผน และการนํา SEA ไปประยุกตใชกับ 
การจัดทําแผน  

สวนที่ ๒ กระบวนการและข้ันตอน SEA กับการจัดทําแผน อธิบายถึงการบูรณาการกระบวนการ SEA 
ในขั้นตอนตาง ๆ กับการจัดทําแผน สรางความเขาใจวาการจัดทํา SEA เปนกระบวนการที่ไมแยกจาก 
การจัดทําแผนแตเปนการดําเนินกระบวนการควบคูและสงเสริมกันระหวาง SEA กับแผน และผูจัดทําแผน
สามารถบูรณาการข้ันตอน SEA เขาไปในข้ันตอนเดิมที่ปฏิบัติไดตามความเหมาะสม  

สวนที่  ๓ กระบวนการมีสวนรวมในการจัดทํา SEA และการจัดทําแผน อธิบายถึงขั้นตอน
กระบวนการมีสวนรวมในกระบวนการ SEA ซึ่งสนับสนุนการจัดทําแผนในทุกขั้นตอน การวิเคราะห ระบุ และ
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จัดลําดับความสําคัญของผูมีสวนไดเสีย แผนการสื่อสารและการมีสวนรวมในการจัดทําแผนและ SEA  
การสื่อสารรายงานใหแกประชาชน รวมไปถึงแนะนําเทคนิคและวิธีการในกระบวนการมีสวนรวม  

นอกจากนี้  ขอมูลสนับสนุนเพ่ิมเติมในการอธิบายการจัดทํา SEA ที่ปรากฏอยู ในภาคผนวก 
ประกอบดวย (ก) การพัฒนารูปแบบการจัดทํา SEA (ข) เครื่องมือและเทคนิคการประเมิน SEA (ค) ตัวอยาง
ตัวชี้วัดท่ีใชในแผนรายสาขาและเชิงพื้นที่ท่ีกําหนดในตางประเทศ และ (ง) รูปแบบและระดับของทางเลือก 
การพัฒนา (จ) ตัวอยางการจัดทําบัญชีรายการเพ่ือควบคุมคุณภาพ และ (ฉ) ตัวอยางกรณีการประเมิน SEA  
ในประเทศไทย (ณ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4) 

1.6 ขอแนะนําการใชแนวทาง SEA 

แนวทาง SEA ฉบับนี้ มีลักษณะเปนแนวทางท่ัวไป (General guideline) ท่ีสามารถนําไปประยุกตใชกับ
การจัดทําแผนทุกประเภท ซึ่งองคประกอบและเนื้อหาของ SEA ในแนวทางทั่วไปนี้จะใหความสําคัญกับ
กระบวนการของ SEA ที่ใชสนับสนุนการจัดทําแผน โดยเฉพาะการอธิบายความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการ
จัดทําแผนและกระบวนการจัดทํา SEA ไวอยางชัดเจน อยางไรก็ตาม ในการประยุกตใชแนวทาง SEA ฉบับนี้
กับการจัดทําแผน จะตองพิจารณาตามความเหมาะสม เนื่องจากกระบวนการจัดทําแผนของแตละแผน 
มีความแตกตางกัน สําหรับกรณีตัวอยางท่ีระบุไวในแนวทาง SEA ฉบับนี้ เปนเพียงตัวอยางเพื่อทําใหเกิด 
ความเขาใจ ซึ่งการนําไปประยุกตใชจะตองพิจารณาตามรูปแบบและลักษณะของแผนที่มีความแตกตางกันดังท่ี
กลาวมาแลวขางตน 
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บทที่ 2 ความเขาใจพื้นฐาน 

บทที่ ๒ นี้ เปนความรูพ้ืนฐานที่สําคัญตอการจัดทํา SEA ซึ่งเนื้อหาในบทนี้อธิบายถึงความสําคัญ 
ลักษณะ รูปแบบ หลักการ ประโยชน ของ SEA ตอการจัดทําแผน ทําใหเกิดความเขาใจกอนที่จะเร่ิม
ดําเนินงานศึกษา SEA ตอไป เนื้อหาไดวิเคราะหและประมวลจากเอกสารอางอิงท่ีเก่ียวของกับ SEA จาก
เอกสารตีพิมพทางวิชาการขององคกรตาง ๆ และนักวิชาการดาน SEA ในตางประเทศท่ียอมรับในระดับสากล 
รวมถึงประมวลความรูจากเอกสารทางวิชาการตาง ๆ ในประเทศดวย หัวขอที่อธิบาย ประกอบดวย  
(1) ความสําคัญของ SEA ตอการพัฒนาที่ย่ังยืน (2) ลักษณะและรูปแบบของ SEA (3) หลักการ SEA ที่ดีตอ
การจัดทําแผน (4) ประโยชนของกระบวนการ SEA ตอการจัดทําแผน (5) ประเภทของแผนที่ใชกระบวนการ 
SEA และ (6) แนวคดิและรูปแบบของ SEA ในการวางแผน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

2.1 ความสําคัญของ SEA ตอการพัฒนาที่ย่ังยืน  

วาระการประชุ มการพัฒนาที่ ย่ั งยืน  2030 (Agenda for Sustainable Development 2030)  

ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ใหเปนเจตนารมณ
รวมกันของประชาคมโลก และระบุวาหนึ่งในเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการบรรลุเปาหมายนี้ คือ การใชแนวทาง 
การประเมินผลกระทบ (Impact assessment) เพื่อขับเคลื่อนใหบรรลุวิสัยทัศนความยั่งยืน หนึ่งในเครื่องมือ
กลุมน้ีคือ SEA ที่ มีผลใหการจัดทําแผนบรรลุความย่ังยืนได โดยเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย  
ความโปรงใส ความรับผิดชอบ และการสงเสริมความเทาเทียมกันของทุกภาคสวนในการจัดทําแผน  
กระบวนการ SEA และ การดําเนินงานสู SDGs และตางก็มีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน สามารถเชื่อมโยงสัมพันธกัน
ได กลาวคือ SDGs เปนเปาหมายสวนสุดทาย “Ends” สวน SEA เปนกระบวนการหรือวิธีการ “Means” 
(UNEP, 2018)  

เมื่อพิจารณาถึงความสําคัญที่เชื่อมโยงสัมพันธกันระหวาง SEA และ SDGs น้ัน พบวากรอบเปาหมาย 
SDGs ในปจจุบันมีอิทธิพลอยางมากตอการกําหนดนโยบาย แผน และแผนงานของประเทศเพ่ือมุงไปสู 
การพัฒนาที่ย่ังยืน ซึ่งเปนโอกาสสําหรบัเครื่องมือการประเมินผลกระทบจะถูกผนวกและสนับสนุนในการจัดทํา
แผนพัฒนาของประเทศ โดยเฉพาะ SEA ที่เปนเครื่องมือที่ใชในการประเมินระดับยุทธศาสตร ดังน้ัน เปาหมาย 
SDGs จะผลักดันให SEA บรรลุวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไดชัดเจนขึ้น และจะชวยแกปญหา 
การวางแผนและการตัดสินใจการพัฒนาที่การดําเนินงานยังแยกเปนสวน ๆ ทั้งนี้ SEA จะมีผลสนับสนุนให 
การดําเนินงานตามเปาหมาย SDGs มีผลเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติมากขึ้น เชน การประเมินระดับยุทธศาสตร 
การประเมินความย่ังยืน และการติดตามตรวจสอบแผน และแผนงาน เปนตน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ
ที่เชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกันระหวางเปาหมายและเคร่ืองมือดังกลาว ในการนําไปกําหนดนโยบาย แผน 
และแผนงานของประเทศเพ่ือมุงไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน  

2.2 ลักษณะและรูปแบบของ SEA 

กระบวนการ SEA เปนเครื่องมือสําคัญที่ใชในการบูรณาการประเด็นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ของแผน เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งขอบเขตและระดับการใช SEA สนับสนุนการวางแผนในระดับ
นโยบาย (Policy) แผน (Plan) และแผนงาน (Program) ของการพัฒนา โดยยังไมใชกับระดับโครงการ 
(Project) เพื่อทําใหการวางแผนในระดับการใช SEA เปนกรอบระดับยุทธศาสตรของการพัฒนาในระดับ
ระดับมหภาค กวางกวา มีความเชื่อมโยงกับการพิจารณาตัดสินใจการดําเนินงานในระยะยาว เปนกรอบงานที่
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รอบดาน และมีการบูรณาการมากกวาการพัฒนาในระดับโครงการ ซ่ึงมีความเฉพาะเจาะจง และมีระยะ 
ในการพิจารณาสั้นกวา ดวยขอบเขตและระดับการใชของ SEA ดังกลาว สงผลใหหนวยงานเจาของแผน 
ควรเปนผูดําเนินการในกระบวนการ SEA เพ่ือสนับสนนุการตัดสินใจแผน และแผนงาน และนาํไปสูการพัฒนา
ระดับโครงการที่สอดคลองเช่ือมโยงกับแผน ซึ่งเปนกรอบทิศทางของการพัฒนา แผนระดับบนไปสูแผนระดับ
รองลงมาตามลําดับชั้นของการพัฒนา ท้ังน้ีในระยะแรก ขอบเขตและระดับการใช SEA ของประเทศไทย 
เนนอยูในระดับการจัดทําแผน (สําหรับเนื้อหาที่จะกลาวถึงตอจากนี้ แผน หมายถึง แผนและแผนงาน)  

อยางไรก็ตาม การใชแนวทาง SEA ฉบับนี้ อาจประยุกตใช SEA ในแผนการพัฒนาระดับอ่ืน ๆ ไดตาม
ความตองการท่ีเหมาะสม ซ่ึงนอกเหนือจากขอบเขตและระดับการใชที่กลาวถึงขางตน หากการจัดทําแผนนั้น  
มีเปาหมายเพื่อบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยนื และสรางกรอบการพัฒนาในการตัดสินใจระดับยุทธศาสตร  

เนื่องจากขอบเขตและระดับการใช งานของ SEA และการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดลอม 
(Environmental Impact Assessment: EIA) มีความแตกตางกัน แตมีความสัมพันธและสนับสนุนกัน 
ในการจัดทํานโยบาย แผน แผนงาน และโครงการ ซ่ึงการใชแนวทาง SEA ฉบับนี้ ควรตระหนักถึงการเลือก
เคร่ืองมือที่ถูกตองมาปรับประยุกตใช โดยทําความเขาใจวาการพัฒนานั้นจัดอยูในระดับของแผน แผนงาน 
หรือโครงการ กอนแลวจึงเลือกใชเคร่ืองมือใหถูกตองกับวัตถุประสงค ดังน้ัน SEA จึงประยุกตใชในระดับของ
การจัดทําแผน สวน EIA จะประยุกตใชในระดับโครงการเทานั้น สรุปขอบเขตและระดบัการใชเปรียบเทียบกัน

ดังรูปท่ี 2-1 และตารางที่ 2-1 

 

หมายเหตุ: ในระยะเร่ิมแรก ระดับการใช SEA ของประเทศไทยสนับสนุนอยูในระดับการจัดทําแผนและแผนงาน 

ท่ีมา: กพย. (2561) 

รูปที่ 2-1 ขอบเขตและระดับการใชงานระหวาง SEA และ EIA 
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ตารางท่ี 2-1 ความแตกตางระหวาง SEA และ EIA 

ประเด็น SEA EIA 
ระดับการตัดสินใจ นโยบาย แผน แผนงาน  โครงการ  
สาระสําคญั ยุทธศาสตร  เป าหมายการ พัฒนา 

แนวคิด 
การกอสรางและการดําเนินงาน 

จุดเนนใน 
การประเมิน 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร  หรือการ
แสวงหาแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสม  

ประเด็นสําคัญระดับโครงการเพื่อให
สามารถดําเนินการตามแนวทางพัฒนา
ที่ไดเลือกไวแลวใหถูกตองเหมาะสม 

มุมมอง สิ่งแวดลอมจะสงผล กําหนดโอกาสหรือ
ข อจํ า กั ด ข อ งก า รพัฒนา ให บ ร ร ลุ
วัตถุประสงคหรือไม อยางไร 

การพัฒนาตามแนวทางท่ีกําหนดจะ
สงผลกระทบตอสิ่ งแวดลอมอยางไร 
และเพียงใด 

ทางเลือก  มีขอบเขตของทางเลือกที่กวางกวา 
 เนนทางเลือกซึ่ ง ทําให เกิดสมดุล

ระหว า ง พ้ืนที่ ต า ง  ๆ  หรือส มดุ ล
ระหวางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอมในพ้ืนที่น้ัน ๆ 

 มีขอบเขตของทางเลือกในขอบเขตท่ี
จํากัด 

 เ น น ท า ง เ ลื อ ก ด า น ส ถ า น ท่ี   
การออกแบบ การกอสร าง และ 
การดําเนินงาน 

ระดับการประเมิน ก ว า ง ก ว า  เ ป น ร ะ ดั บ ม ห ภ า ค 
(Macroscopic)  โดยอาจเป นระดับ
ภูมิภาค ประเทศ ระหวางประเทศ หรือ
ระดับโลก 

แ ค บ ก ว า  เ ป น ร ะ ดั บ จุ ล ภ า ค 
(Microscopic) สวนใหญอยูในระดับ
ทองถ่ิน  

ขอบเขตการประเมิน  ความยั่งยืนดานเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดลอม 

 เตือนลวงหนาถึงการเกิดผลกระทบ
สะสม 

 ดานผลกระทบสิ่งแวดลอมและสังคม 
 ประเมิ น ผล กร ะทบส ะสม ไ ด ใ น

ขอบเขตจํากัด 

ระยะเวลาของการ
ประเมิน 

ปานกลางถึงยาว สั้นถึงปานกลาง 

ขอมู ล  และ/  ห รือ 
สารสนเทศที่ใช 

ส ว น ใ หญ เ ป น ข อ มู ล  แ ล ะ /  ห รื อ
สารสนเทศทุติยภูมิ ทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพหรอืคําอธิบาย  

ส วนใหญ เป นขอมูลปฐม ภูมิที่ ต อ ง
จัดเก็บและรวบรวมอยางเฉพาะเจาะจง 
และสวนใหญเปนขอมูลเชิงปรมิาณ 

แหลงขอมูลที่สําคญั รายง านต า ง  ๆ  เชน  สถานการณ
สิ่งแวดลอมดานตาง ๆ ขอมูลสถิติที่
จัด ทําไว ในระดับประเทศ ภูมิภาค 
ทองถ่ิน เปนตน  

การสํารวจภาคสนาม การวิเคราะห
ขอมูลจากพ้ืนท่ีรับผลกระทบหรือพ้ืนที่
ศึกษา 

วิธีการประเมิน มีรูปแบบประเมินท่ียืดหยุน หลากหลาย 
สามารถเลือกใชไดตามความเหมาะสม 
ไมมีรูปแบบที่กําหนดชัดเจน  

ใชวิธีการเชิงปริมาณและมีความจําเพาะ
เจาะจงมากกวา 
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ตารางที่ 2-1 ความแตกตางระหวาง SEA และ EIA (ตอ) 

ประเด็น SEA EIA 
เกณฑมาตรฐานของ
การประเมิน 

การพัฒนาที่ย่ังยืน กฎหมาย มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม 
และการปฏิบัติที่ดี 

การมีส วนรวมของ
ประชาชน 

SEA เป น เ รื่ อ งที่ ก ว า งก ว า  จึ งจ ะมี
ผูเก่ียวของและอาจไดรับผลกระทบเปน
จํานวนมาก  

มีความเฉพาะเจาะจง สามารถระบุพ้ืนที่
และผูไดรับผลกระทบไดชัดเจนและ
ไดรับความสนใจจากประชาชนในพ้ืนที่
ท่ีไดรบัผลกระทบมาก 

ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล 
ภายหลังการนํา SEA 
ไปสูการปฏิบัติ 

 เนนเรื่องการดําเนินงานตามวัตถุประสงค
ด านสิ่ งแ วดล อม และการ รั กษา 
ความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติที่ได
กําหนดไวในรายงาน SEA 

 ผลการประเมินจะนําไปสูการปรับ
แผนใหมท่ีเหมาะสมยิ่งข้ึน  

 เนนเร่ืองการดําเนินงานตามกฎหมาย 
มาตรฐาน  ประสิทธิ ภาพในการ
ควบคุมหรือลดผลกระทบตามเงื่อนไข
ของรายงาน EIA 

 ผลการประเมินจะนําไปสูการปรับ
มาตรการควบคุมหรือลดผลกระทบ  
การติดตามตรวจสอบ การชดเชย
ความเสียหาย (หากเกิดขึ้น) 

ที่มา: ปรับปรุงจาก กพย. (๒๕๖๑) 

 

2.3 หลักการ SEA ที่ดีตอการจัดทําแผน 

หลักการ SEA ที่ดี เพ่ือนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ไดปรับปรุงจาก OECD (2006) และ สศช. (2560) 

ควรมีลักษณะ ดังนี้ 

1) มีเปาหมายในการพัฒนาที่ชัดเจน มองอนาคตของการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะ
เกิดขึ้น พิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแบบสะสมในอนาคต เพื่อเปนการเตือนลวงหนากอน
เกิดผลกระทบ 

2) บูรณาการ SEA เขากับกระบวนการวางแผนพัฒนา รวมทั้งการตัดสินใจระดับยุทธศาสตรที่
เก่ียวของ ซึ่งบูรณาการประเด็นการพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อนําไปสู 
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

3) สงเสริมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียที่สําคัญ ผูมีสวนไดเสียสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยงาย 
สรางความนาเชื่อถือในการสื่อสารตอสาธารณะ สงเสริมการเปดเผยตอสาธารณะใหมีความโปรงใส
ตลอดทุกขั้นตอนของกระบวนการ และมีการสื่อสารอยางตอเนื่อง 

4) มีการวิเคราะหและเปรียบเทียบผลกระทบ ผลกระทบสะสม ความเสี่ยงของทางเลือกการพัฒนา 
บงชี้โอกาสและขอจํากัดของทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อบรรลุการพัฒนาท่ียั่งยืน พรอมทั้งใหเหตุผล
ในการประเมินทางเลือกตาง ๆ เปรียบเทยีบกัน 

5) มีความยืดหยุน สามารถทบทวนปรับปรงุ และปรับใหเขากับบริบทและสถานการณได 

6) มีความเปนอิสระ เปนกลาง และปราศจากแรงกดดันจากสิ่งรบกวนภายนอก เพ่ือไมใหเกิด 
ความเอนเอียง 
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7) ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคของ SEA โดยใชทรัพยากรในการดาํเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 

8) มีการควบคุมและประกันคุณภาพอยางมีประสิทธิผล โดยทบทวน ติดตามและตรวจสอบผล 
ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามแผน 

9) สงเสริมการเรียนรูและความเขาใจของผูจัดทํา SEA และผูมีสวนไดเสีย สรางใหเกิดการเรียนรู
รวมกันจากการดําเนินการตามแผน 

2.4 ประโยชนของกระบวนการ SEA ตอการจัดทําแผน  

ประโยชนของกระบวนการ SEA ตอการจัดทําแผนไดปรับปรุงจาก OECD (2006) และ สศช. (2560) 

ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรปุดังนี้ 

SEA เปนเคร่ืองมือประกอบกระบวนการวางแผน ทําใหเกิดการบูรณาการดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอมไดอยางสมดุล รวมถึงการมองการพัฒนาในอนาคต โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาทางเลือกและ
การมีสวนรวมอยางเหมาะสมและโปรงใส กอใหเกิดประโยชนรวมกันของผูมีสวนไดเสียกับการพัฒนาในพื้นที่ 
ทําใหการวางแผนมีความรวดเร็ว รวมทั้งเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคาและการใชงบประมาณเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ นําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

1) ประโยชนของ SEA ที่จะมีผลลัพธตามมาที่เปนรูปธรรม  

(๑) ชวยบูรณาการการวางแผนพัฒนา โดยบูรณาการครอบคลุมทั้ง 3 ดานการพัฒนา ไดแก 
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เพ่ือนําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน ซึ่งจะชวยหลีกเลี่ยง 
ผลเสียหายตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม จากการดําเนินการตามแผนที่ไมย่ังยืน 
และท่ีอาจกอใหเกิดความสูญเสียหรือเสื่อมสภาพของสังคมหรือสิ่งแวดลอมที่ไมสามารถฟนฟู
กลับคืนได หรืออาจสงผลใหเกิดการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางสิ้นเปลือง ซ่ึงจะชวยให
ประหยัดงบประมาณในการพัฒนาประเทศ 

(๒) ชวยใหการวางแผนมีความเช่ือมโยงและพิจารณาไปถึงอนาคตขางหนา  มีผลใหแผนที่มี
อยูเดิมหรือจัดทําในอนาคต มุงไปสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาวรวมกัน ซึ่ง
สามารถสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงท่ีคาดวาอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได และยังชวยให 
การบริหารจัดการดานการพัฒนาประเทศดีขึ้น ไมหยุดชะงัก เกิดการวางแผนในเชิง
ยุทธศาสตรมากข้ึน สามารถหาแนวทางแกไขกอนเกิดความขัดแยง ซึ่งอาจสงผลใหเกิดความ
ลาชาในการตัดสินใจได 

(๓) ชวยประสานประโยชนระหวางภาคสวนท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา เนื่องจาก SEA จะชวย
เปดโอกาสใหสาธารณชนมีสวนรวมในแผนอยางเหมาะสมและโปรงใส สามารถสนับสนุน 
ผูมสีวนไดเสียในการดําเนินงานตามแผนที่เหมาะสมได  

2) ประโยชนท่ีแตละภาคสวนจะไดรับ 

(๑) หนวยงานเจาของแผน ใช SEA เปนเครื่องมือสนับสนุนการดําเนินการจัดทําแผน และ
สนับสนุนใหแผนของหนวยงานไดรับการยอมรับและลดความขัดแยง บรรลุเปาหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน และใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
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(๒) ประชาชนผูมีสวนไดเสีย มีโอกาสและชองทางเสนอความคิดเห็น มีสวนรวมในการพัฒนา
ตามแผนของภาครัฐ เอกชน และนักลงทุน เกิดกลไกการดําเนินงานรวมกัน เกิดความโปรงใส
ในการตัดสินใจ และการพัฒนาสอดคลองกับความตองการของพื้นที่ 

(๓) ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และสถาบันการศึกษาตาง ๆ ใชกระบวนการและ
ประสบการณในการจัดทํา SEA เสริมสรางขีดความสามารถ ความรูความเขาใจ และสราง
ความตระหนักรูถึงความสําคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(๔) รัฐบาล ใชเปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจในเชิงนโยบาย และดําเนินการตามแผนที่
เหมาะสม ที่ไดมีการวิเคราะหอยางรอบดาน ในดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม ที่คํานึงถึงการพัฒนาในอนาคต และไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวน 

นอกจาก SEA จะสงผลใหเกิดประโยชนตอแตละภาคสวนดังกลาวขางตนแลว SEA ยังกอใหเกิด
ประโยชนกับทุกภาคสวน กอใหเกิดความสมานฉันท บูรณาการ และมีเปาหมายในการพัฒนารวมกัน  

2.5 ประเภทของแผนที่ใชกระบวนการ SEA  

ประเภทของ SEA ที่ดําเนินการในปจจุบันทั้งในและตางประเทศ สามารถจําแนกไดเปน 3 ประเภท 
ประกอบดวย (สศช., 2560) 

1) SEA รายสาขา (Sector–based SEA) เปนการประเมินตามรายสาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน คมนาคมขนสง พลังงาน ทองเที่ยว ทรัพยากรน้ํา 
ทรัพยากรดิน ทรัพยากรแร การพัฒนาสังคม การบริการ สาธารณสุข เปนตน    

2) SEA เชิงพื้นที่ (Area–based SEA) เปนการประเมินการพัฒนาบนพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร ภูมิสังคม 
นิเวศ และหนวยพ้ืนที่ตามการปกครอง เชน พื้นที่ลุมน้ํา พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีตนน้ําลําธาร พื้นที่
คุมครอง พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม พ้ืนท่ีเฉพาะ ผังเมือง การใชประโยชนที่ดิน เปนตน 

3) SEA เชิงประเด็น (Issue–based SEA) เปนการประเมินรายประเด็นสําคัญตอการพัฒนา เชน 
ขยะ น้ําเสีย อากาศ ของเสียอันตราย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปนตน 

2.6 แนวคิดและรูปแบบของ SEA ในการวางแผน 

SEA เปนหนึ่งในเคร่ืองมือที่ใชในการประเมินผลกระทบ ทั้งนี้แนวคิดของ SEA มีลักษณะที่แตกตางกันไป 
Partidário (2012) ได วิ เคราะหสรุปวา แนวคิดเ ก่ียวกับ SEA มีความหลากหลายและมีลักษณะที่ มี 

ความแตกตางอยางตอเนื่องกัน (Spectrum) ระหวาง SEA ตามแนวคิดเชิงผลกระทบ (Impact-based SEA 
หรอื EIA-based) และ SEA ตามแนวคิดเชิงยุทธศาสตร (Strategy-based SEA)  

1) SEA ตามแนวคิดเชิงผลกระทบ (Impact-based SEA)  

SEA ที่ใชหลักการประเมินผลกระทบของแผน ซึ่งไดกําหนดรายละเอียดของแผนไวชัดเจนแลว  
การประเมินไมตองพิจารณายุทธศาสตรของแผนขึ้นใหม แตเนนการประเมินผลกระทบของแผนที่ไดกําหนดไว
แลว แนวคิดนี้เหมาะสมกับการนําไปใชกับแผนที่มีลักษณะ ดังนี้ 

(๑) มีวัตถุประสงคของแผนท่ีเรงดวน ระยะสั้นถึงปานกลาง  

(๒) ถูกจํากัดโดยปจจัยที่ตองพัฒนา ซึ่งกําหนดไวอยางเปนรูปธรรมชัดเจนแลว 
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(๓) ถูกขับเคล่ือนแผนโดยโครงการพฒันาที่ไดรับการอนุมัติใหดําเนนิงานแลว  

(๔) มีความเจาะจง ไดระบุปจจัยที่ตองพัฒนาและกําหนดเวลาชัดเจนแลว  

(๕) ถูกขับเคล่ือนดวยกิจกรรมที่มุงเพ่ือแกปญหาอยางเปนรูปธรรม 

2) SEA ตามแนวคิดเชิงยุทธศาสตร (Strategy-based SEA)  

SEA ที่ใชหลักการประเมินผลกระทบของแผน ซ่ึงยังไมไดกําหนดรายละเอียดไว การประเมินตอง
พิจารณากําหนดยุทธศาสตรของแผนขึ้นใหม และหาทางเลือกในการพัฒนาของแผนที่จะกําหนดข้ึน แนวคิดน้ี
เหมาะสมกับการนําไปใชกับแผนที่มีลักษณะ ดังนี้ 

(๑) มีวิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนาของแผนที่จะขับเคล่ือนในระยะยาว 

(๒) มีวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรระยะยาวที่เปนกรอบการดําเนินการ และสอดคลองกับ
วิสัยทัศน 

(๓) มีความจําเปนในการกําหนดยุทธศาสตรและทางเลือกการพัฒนาที่จะชวยใหสามารถบรรลุสู
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ตั้งไว 

(๔) มีการกําหนดเง่ือนไขการพัฒนาในอนาคตในมุมมองที่กวางและจําเปนตองบูรณาการกับหลาย
ภาคสวนที่เกี่ยวของสําหรับการพัฒนาในอนาคต 

(๕) มีความยืดหยุนทั้งในการจัดทําและดําเนินงานของแผน เพื่อใหสอดคลองกับทิศทางการ
พัฒนา และบรรลสุูวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ต้ังไว 

การใชแนวคิดทั้งสองนี้ ข้ึนกับระดับของนโยบาย แผน และแผนงาน ตัวอยางการใชทั้งสองแนวคิด SEA 
ดังกลาวใหสอดคลองกับลักษณะและบริบทของแผน ไดแก ขอแนะนําการใชแนวคิด SEA ในสหภาพยุโรป  
ซ่ึง Partidário (2019) ไดอธิบายการผสมผสานการบังคับใชแบบ Impact-based SEA ตาม European 

Union Directives และการเลือกใชแบบสมัครใจแบบ Strategy-based SEA หากเหมาะสมกับลักษณะและ

บริบทของแผนไดดังรูปที่ 2-2 

 
หมายเหตุ : SEA เปนเคร่ืองมือประเภทหนึ่งของหลักการประเมินผลกระทบ (Impact assessment) 
ท่ีมา : ปรับปรุงจาก Partidário (2019) 

รูปที่ 2-2 ความแตกตางระหวาง SEA ตามแนวคิดเชิงยุทธศาสตร และ SEA ตามแนวคิดผลกระทบ 
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แนวทาง SEA ฉบับนี้ แนะนําวาแนวคิดของ SEA เพ่ือการวางแผน อาจใชแนวคิด Impact-based SEA 
หรือ Strategy-based SEA ก็ได แตจากวิเคราะหการใช SEA ในประเทศไทยที่ผานมา สวนใหญใชแนวคิด 
Impact-based SEA มากกวา และยังใชแนวคิด Strategy-based SEA คอนขางนอย ซึ่งมีขอดีและขอเสียเกิดข้ึน 
และทําใหเครื่องมือ SEA ไมเปนเครื่องมือเชิงยุทธศาสตรอยางแทจริง ดังนั้น แนวทาง SEA ฉบับนี้จะเนนแนวคิด 
เชิงยุทธศาสตรมากขึ้น ใหความสําคัญกับกระบวนการวางแผนเปนหลัก เพื่อใหแผนท่ีไดประยุกตใช SEA เปน
เคร่ืองมือสนับสนุนนั้นมีลักษณะเชิงยุทธศาสตรมากขึ้น แผนมีมุมมองที่กวาง ระยะยาว และเปนระบบมากยิ่งขึ้น 

นอกจากเร่ืองแนวคิดของ SEA ในการวางแผนดังกลาวแลว รูปแบบของ SEA ที่ใชในการเชื่อมโยงกับ
การวางแผน ก็มีความสําคัญมากตอการบูรณาการของ SEA กับแผนดวย รายละเอียดของรูปแบบ SEA และ
ตารางเปรียบเทียบแสดงจุดแข็งและขอควรระมัดระวังของ SEA แตละรูปแบบไดแสดงไวในภาคผนวก ก และ
ผูใชตองพิจารณาเลือกและออกแบบการศึกษาให SEA เชื่อมโยงกับกระบวนการจัดทําแผนตามความเหมาะสม
ไมวาเพื่อการจัดทําแผนใหมหรือการทบทวนแผน1 โดยรูปแบบความเชื่อมโยงของ SEA กับการจัดทําแผน  

มี 4 รปูแบบ (ปรับปรงุจาก สศช., 2560) ดังแสดงในรูปที่ 2-3 ดังนี้  

1) SEA เชื่อมโยงกับการวางแผนแบบมีความสัมพันธคร้ังเดียว (One opportunity model) 

SEA รูปแบบนี้ ขั้นตอนการจัดทําแผนจะแยกออกจากการจัดทํา SEA แตมีการดําเนินการจัดทํา
แผนและการจัดทํา SEA ที่คูขนานกัน มีการดําเนินการตามขั้นตอน SEA คูขนานกันไปกับกระบวนการจัดทํา
แผน โดยผลจากการจัดทํา SEA จะสงใหกับทีมจัดทําแผนเมื่อจัดทํา SEA แลวเสร็จเทานั้น เพ่ือนําไป
ประยุกตใชในการปรับปรงุการจัดทําแผนเพิ่มเติมจากที่ทีมจัดทําแผนไดดําเนินการมากอนหนาแลว รูปแบบนี้ 
มีข อควรระมัดระวั ง คือ  ผลของการศึกษาของ SEA อาจล าชา เ กินไป มีความสัม พันธค ร้ัง เดี ยว  
(One opportunity) ในการนํามาใชผนวกเปนสวนหน่ึงของกระบวนการจัดทําแผนในภายหลัง ไมใชระหวาง
การจัดทําแผนและ SEA จึงมีความเสี่ยงที่จะไมสามารถบูรณาการได  

2) SEA เชื่อมโยงกับการวางแผนแบบคูขนานกัน (Parallel model) 

SEA รูปแบบนี้ มีขั้นตอนการจัดทําแผนแยกออกจากการจัดทํา SEA และดําเนินงานคูขนาน 
(Parallel) กันไป เชนเดียวกันกับรูปแบบที่ 1 แตในระหวางการจัดทํา SEA และการวางแผนแตละขั้นตอนจะมี
โอกาสหลายครั้งและตอเนื่องในการแลกเปลี่ยนผลลัพธกัน เชน เมื่อมีการกําหนดวิสัยทัศนหรือกําหนด
ทางเลือกเชิงนโยบาย ทีมจัดทํา SEA จะนําผลจากการดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ของ SEA สงใหกับทีม
จัดทําแผน เพ่ือประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผน ขอดีของ SEA รูปแบบนี้ คือ ทําใหเกิดการบูรณาการ
กันอยางตอเนื่อง โดยผลจากการดําเนินการในทุกขั้นตอนของ SEA สามารถเชื่อมโยงเขาสูกระบวนการจัดทํา
แผนผานจุดเชื่อมโยงไดหลายจุดตามความเหมาะสม และการจัดทํา SEA สามารถตอบสนองความตองการของ
การวางแผนไดดวย แตมีขอควรระมัดระ วัง คือ การดํา เนินงานแบบคูขนาน จะใช เวลามากขึ้ น 
ในการแลกเปลี่ยนผลลัพธและขอมูล ที่อาจตองรอกัน จนบางครั้งอาจจะทําใหการพัฒนาแผนติดขัดหรือลาชา
ได และใชเวลามากขึ้น หากกระบวนการดานใดดานหนึ่งชากวา 

  

                                                             
1 การจัดทําแผนใหม คือ การจัดทําแผนขึ้นใหมเมื่อเร่ิมตนหรือเมื่อครบกําหนดระยะเวลาของความจําเปนตองจัดทําแผน สวนการทบทวนแผน 
คือ การทบทวนแผนท่ีอยูระหวางระยะเวลาการดําเนินงานตามแผนใหเหมาะสมขึ้นหรือมีสวนทําใหองคประกอบและลักษณะของแผนไดรับการ
ปรับปรุงใหดีข้ึน และรอบดาน 
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3) SEA เชื่อมโยงกับการวางแผนแบบบูรณาการ (Integrated model) 

SEA รูปแบบนี้ เปนรปูแบบที่ขั้นตอนการจัดทําแผนและขั้นตอนการจัดทํา SEA ไมแยกออกจากกัน
ตามรูปแบบที่ 1 และ 2 แตดําเนินการรวมกันและจัดทําไปพรอม ๆ กันตั้งแตตนจนจบกระบวนการ  
เปนรูปแบบที่ทําใหเกิดการบูรณาการ (Integrated) ผลลัพธและขอมูลอยางแทจริง ทีมจัดทําแผนทํางาน
รวมกันกับทีมจัดทํา SEA เปนทีมเดียวกัน ผลดีของ SEA รูปแบบนี้คือ เปนรูปแบบที่สนับสนุนใหกระบวนการ
จัดทําแผนไดพิจารณาผลของกระบวนการ SEA อยูตลอดทุกขั้นตอน จึงไมเสียเวลาในการสงตอแลกเปลี่ยน
ผลลัพธของทั้ง 2 กระบวนการ สงผลใหกระบวนการจัดทําแผนและการจัดทํา SEA กาวหนาไปพรอมกัน ไมได
รอเพียงบางโอกาสในการเชื่อมโยงกัน ขอควรระมัดระวัง คือ ทีมศึกษาที่รวมกันนี้ตองเขาใจท้ังกระบวนการ
จัดทําแผนและ SEA หากไมเขาใจอาจไมเกิดการบูรณาการอยางถูกตอง ความกาวหนาในการดําเนินงานพรอม
กันอาจใชเวลาเพราะมีขอบเขตการดําเนินงานที่มากข้ึน การใชรูปแบบนี้อาจนําไปปฏิบัติไดยากกวาเพราะ 
ไมสามารถบูรณาการระหวางผูจัดทําทั้ง 2 ทีมรวมเขาเปนทีมเดียวกันได แมวาจะใหผลดีมากตอการวางแผน
แบบบูรณาการกับ SEA  

4) SEA เช่ือมโยงกับการวางแผนเม่ือมีความจําเปนตอการตัดสินใจ (Decision–centered model) 

SEA รูปแบบนี้ ใหกระบวนการวางแผนเปนแกนหลัก และใหการจัดทํา SEA ชวยสนับสนุนในบาง
โอกาส บางข้ันตอนของการวางแผนเทานั้น เม่ือกระบวนการวางแผนถึงข้ันตอนที่ตองการและจําเปนตอง
ตัดสินใจในประเด็นสําคัญ เชน การกําหนดทิศทางการพัฒนา (วิสัยทศัน ประเดน็ยุทธศาสตร) และการกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนา ทางเลือกการพัฒนา เปนตน ซึ่งผลลัพธของ SEA เขามาชวยสนับสนุนกระบวนการ
จัดทําแผนได อีกนัยหนึ่ง SEA รูปแบบนี้จะยึดขั้นตอนการจัดทําแผนเปนศูนยกลาง โดยอาศัยขอมูลจาก 
การจัดทํา SEA เพ่ือนําไปปรับใชในแตละกระบวนการตัดสินใจของแผนตามที่ผูจัดทําแผนเห็นสมควร ขอดี คอื 
ยึดกระบวนการจัดทําแผนเปนหลัก มีกรอบระยะเวลาตามการจัดทําแผน ไมตองกังวลวาการดําเนินการตาม
ขั้นตอน SEA จะทําใหลาชา มีการนําผลจากกระบวนการ SEA มาใชสนับสนุนเมื่อมีความจําเปนหรือในข้ันตอน
กระบวนการตัดสินใจสํ าคัญของแผนเท านั้น กระบวนการจัดทํา SEA สามารถปรับตามผลของ 
การตัดสินใจของแผนในแตละขั้นตอนได แตมีขอควรระมัดระวัง คือ อาจจะไมไดดําเนินการตามข้ันตอนของ
กระบวนการ SEA โดยสมบูรณ การมีสวนรวมอาจเกิดขึ้นเพียงบางข้ันตอน หรือบางชวงเวลา ซึ่งสงผลให 
การตัดสินใจของการวางแผนอาจมีชองวางและไมครอบคลุม  

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของรูปแบบ SEA ทั้ง 4 แบบดังกลาว จะเห็นวาการใหน้ําหนักของ 
การดําเนินงานการวางแผนและการจัดทํา SEA มีสัดสวนมากนอยแตกตางกัน ระยะเวลาการเชื่อมโยงแตกตาง
กัน และโอกาสในการเชื่อมโยงมากนอยตางกัน รูปแบบที่ 1 ใหน้ําหนักของ SEA มากที่สุด แยกออกมาอิสระ
แตโอกาสในการเช่ือมโยงนอยท่ีสุด รูปแบบที่ 2 ใหน้ําหนักและสัดสวนของการวางแผนและ SEA เทากัน แต
แยกการดําเนินงานเปนอิสระและหาโอกาสในการเชื่อมโยงตลอดเวลา รปูแบบที่ 3 ใหน้ําหนักและสัดสวนของ
การวางแผนและ SEA เทากันและไมแยกกันเปนการดําเนินงานรวมกันจึงไมตองรอจังหวะการเชื่อมโยงกัน 
และรูปแบบที่ 4 ใหนํ้าหนักและสัดสวนของการวางแผนมากกวา SEA ใชแผนเปนแกนหลัก ใช SEA เฉพาะท่ี
การวางแผนตองการเทานั้น  

ความเชื่อมโยงของกระบวนการจัดทํา SEA กับกระบวนการจัดทําแผน มุงใหเกิดการบูรณาการ 
(Integrated) การมีสวนรวม (Participative) และการทบทวนการดําเนินการอยางตอเนื่อง (Iterative)  
ซึ่งความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการจัดทํา SEA และกระบวนการจัดทําแผนอาจมีความแตกตางกันไปของ 
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แตละหนวยงาน เนื่องจากหนวยงานเจาของแผนอาจมีรายละเอียดของขั้นตอนที่แตกตางกันไปตามลักษณะ
และวัตถุประสงคของแผน อยางไรก็ตาม แนวทาง SEA น้ี ไดแนะนําตัวอยางรูปแบบความเชื่อมโยงของ
กระบวนการจัดทํา SEA กับกระบวนการจัดทําแผนไวดังบทที่ 3 กระบวนการและขั้นตอน SEA กับการจัดทํา

แผนแสดงดังรูปท่ี 3-1  
 

SEA เชื่อมโยงกับการวางแผนแบบมคีวามสัมพันธ
คร้ังเดียว (One opportunity model) 

SEA เชื่อมโยงกับการวางแผนแบบคูขนานกัน 
(Parallel model) 

  

SEA เชื่อมโยงกับการวางแผนแบบบูรณาการ 
(Integrated model) 

SEA เชื่อมโยงกับการวางแผนเม่ือมีความจําเปน
ตอการตัดสินใจ 

(Decision–centered model) 

  

ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Partidário (2012) 

รูปที่ 2-3 รูปแบบความเช่ือมโยงของกระบวนการจัดทํา SEA กับกระบวนการจดัทําแผน 

2.7 สรุปสาระสําคัญของบท 

ในบทน้ีแนวทาง SEA ไดใหความรูพื้นฐานที่สําคัญ ประกอบดวย ความสําคัญของ SEA ตอการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ลักษณะและรูปแบบของ SEA หลักการ SEA ที่ดีตอการจัดทําแผน ประโยชนของกระบวนการ SEA ตอการจัดทํา
แผน ประเภทของแผนที่ใชกระบวนการ SEA และแนวคิดและรูปแบบของ SEA ในการวางแผน ความเขาใจพ้ืนฐาน
เร่ืองตาง ๆ ในบทนี้ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการนําเคร่ืองมือ SEA ไปใชในการจัดทําแผน และความสําคัญของ
การจัดทําแผนที่ เนนการมีสวนรวม เพื่อใหแผนสนองตอบผูมีสวนได เสียไดอยางแทจริง รวมถึงมุ งเนน 
สรางความเขาใจวากระบวนการ SEA ไมไดแยกสวนกับการจัดทําแผน แตเปนเคร่ืองมือในการสนับสนุนการจัดทํา
แผนอยางรอบดาน รอบคอบและใชผลของกระบวนการ SEA ในการกําหนดแผนใหเหมาะสมตอไปได 

อนึ่ง แนวทาง SEA ฉบบันี้จะอธิบายรายละเอียดของกระบวนการ SEA กบัการจัดทําแผน ในบทที่ 3 ตอไป  
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บทที่ 3 กระบวนการและข้ันตอน SEA กับการจัดทําแผน 

เมื่อผูใชแนวทาง SEA มีความเขาใจพ้ืนฐาน จากบทที่ 2 กอนการเร่ิมจัดทํา SEA แลว บทที่ 3 นี้ อธิบาย
รายละเอียดของกระบวนการและข้ันตอน SEA กับกระบวนการจัดทําแผน เพื่อใหผูใชแนวทาง SEA ฉบับนี้เขาใจ
วาทั้งการจัดทําแผนและการจัดทํา SEA นั้นเปนกระบวนการที่ไมควรแยกจากกัน คูขนานกันและบูรณาการกัน  
มีความเชื่อมโยงสงผลลัพธระหวางกระบวนการ ซ่ึงกระบวนการ SEA สามารถเขามาชวยสงเสริมใหกระบวนการ
จัดทําแผนมีความเหมาะสมไดมากยิ่งข้ึน หนวยงานเจาของแผน ผูจัดทํา SEA หรือผูที่ใชแนวทาง SEA นี้ สามารถ
พิจารณาบูรณาการการจัดทํา SEA เขาไปในขั้นตอนเดิมของการจัดทําแผนไดตามความเหมาะสม ซ่ึงอาจพิจารณา
เชื่อมโยงไปที่ขั้นตอนหลักของกระบวนการจัดทําแผน โดยจากการวิเคราะหกระบวนการจัดทําแผนของหนวยงาน
ตาง ๆ โดยทั่วไปพบวามีขั้นตอนหลักสําคัญของกระบวนการจัดทําแผน ๓ ขั้นตอน ประกอบดวย 1) การกําหนด
ทิศทางและเปาหมายของแผน 2) การกําหนดยุทธศาสตรของแผน และ ๓) การกําหนดแนวทางและมาตรการ 
การดําเนินงานของแผน ในแนวทาง SEA ฉบับนี้ จึงไดอธิบายรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการ SEA และ 

ความเชื่อมโยงไปถึงกระบวนการจัดทําแผนที่มีความเชื่อมโยงกันดังรูปที่ 3-1  

 

หมายเหตุ: * การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย คือ กระบวนการท่ีตองดําเนินการสนับสนุนตลอดท้ังกระบวนการจัดทํา SEA และกระบวนการ
จัดทําแผน 

รูปที่ 3-1 ความเช่ือมโยงของกระบวนการจัดทําแผนกบักระบวนการ SEA 
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จากรูปที่ 3-1 จะเห็นไดวามีลักษณะความเชื่อมโยงแบบบูรณาการท่ีเปดโอกาสใหนําผลลัพธของ

กระบวนการจัดทํา SEA เขาสูกระบวนการจัดทําแผนไดทุกขั้นตอนในระยะเวลาที่ เหมาะสม โดยใช
กระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย ซึ่งกระบวนการ SEA ที่มีขั้นตอนแตกตางไปจากกระบวนการจัดทํา
แผน โดยเฉพาะขั้นตอนยอยในขั้นตอนการกําหนดขอบเขต ไดแก การจัดทําแผนการสื่อสารและการมีสวนรวม 
การประเมินขอมูลฐาน การจัดทํารายงานการกําหนดขอบเขต รวมไปถึงขั้นตอนการพัฒนาและการประเมิน
ทางเลือก และการกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน สวนขั้นตอนของกระบวนการจัดทําแผนจะไดผลลัพธและ
ขอมูลจากกระบวนการ SEA เพื่อนําไปใชในการกําหนดทิศทางและเปาหมายของแผนการกําหนดยุทธศาสตร 
และแนวทางและมาตรการการดําเนินงานของแผน ซึ่งขั้นตอน SEA จะเปนสวนชวยเสริมใหการจัดทําแผนได
บูรณาการกับ SEA ในที่สดุ มีความครบถวนสมบูรณ และไดผนวกนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูมีสวน
ไดเสียไปประกอบการจัดทําแผน กอใหเกิดการยอมรับ ตลอดจนสามารถบรรลุวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนได หลังจากการจัดทําแผนแลวเสร็จ ควรจะมีการติดตาม และประเมินผลสําเร็จและประสิทธิผลของแผน
โดยหนวยงานเจาของแผน อีกทั้งระหวางการจัดทํา SEA ควรมีการควบคุมคุณภาพและกํากับการดําเนินงาน
ตลอดในขั้นตอนตาง ๆ ของ SEA โดยหนวยงานขับเคลื่อน SEA2 ดวย เพื่อใหเกิดการบูรณาการแผนและ SEA 
ไดอยางมีประสิทธิผล  

3.1 กระบวนการและข้ันตอน SEA กับการจัดทําแผน 

ในหัวขอนี้อธิบายถึงขั้นตอนกระบวนการ SEA ที่เชื่อมโยงกับข้ันตอนหลักของแผน เพ่ือใหผูใชแนวทาง 
SEA ฉบับนี้ เขาใจถึงความเชื่อมโยงและการสนับสนุนกันของทั้ง 2 กระบวนการ ทั้งในการสงและแลกเปลี่ยน
ผลลัพธที่ไดจากแตละขั้นตอนของกระบวนการ SEA เขาสูกระบวนการจัดทําแผน หรือในทางกลับกันจาก 
การจัดทําแผนไปสูกระบวนการ SEA โดยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย กลาวคือ ผลลัพธที่ไดจาก
กระบวนการ SEA สามารถสงเขาสูกระบวนการจัดทําแผนได และในบางข้ันตอนของท้ังกระบวนการ SEA และ
กระบวนการจัดทําแผน สามารถดําเนินการไปดวยกันและเสริมสนับสนุนกันใหไดผลผลิตเปนแผนที่บูรณาการ

กับ SEA ดังรายละเอียดความเชื่อมโยงในรูปที่ 3-1 ขางตน ทั้งนี้รายละเอียดแตละข้ันตอนของกระบวนการ 

SEA มีรายละเอียดสรุปดังนี้ 

1) การกลั่นกรองแผนท่ีตองจัดทํา SEA  

เปนการพิจารณาตั้งแตขั้นตน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพิจารณาวาแผนนั้นมีความจําเปนตอง
ประยุกตใช SEA ในการจัดทําหรือปรับปรุงแผนหรือไม แนวทาง SEA ฉบับนี้แนะนําการกลั่นกรองออกเปน 3 
ลักษณะ คอื  

(๑) การกลั่นกรองจากประเภทและระดับของแผน ขึ้นกับรายการที่ตองทํา SEA  ซึ่งโดยสวนใหญ
จะมีการกําหนดรายการของแผนที่ตองทํา SEA (Plan type/ Level list) ไวแลว เชน ประเทศ 
สหราชอาณาจักรระบุวาประเภทของแผนตาง ๆ ที่ตองมีการจัดทํา SEA ไดแก เกษตรกรรม  
ปาไม ประมง พลังงาน อุตสาหกรรม คมนาคม การจัดการของเสีย การจัดการน้ํา การทองเท่ียว 
และการวางแผนการใชประโยชนท่ีดิน เปนตน (สศช., 2560)  

                                                             
2 หนวยงานขับเคลื่อน SEA หมายความถึง สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และ สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ซึ่งไดรับการมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีใหเปนหนวยงานหลักในการขับเคล่ือน SEA มาใชในการ
วางแผนอยางเปนรูปธรรม 
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(๒) การกลั่นกรองโดยใชเกณฑ (Criteria) ซึ่งปจจุบันหลักเกณฑที่นํามาใชในการพิจารณา
กลั่นกรองมีหลากหลายและสามารถปรับประยุกตใชใหเขากับบริบทของแตละประเทศได 
ขึ้นอยูกับความเหมาะสม และบริบทของประเทศนั้น ๆ อยางไรก็ตาม แนวทาง SEA ฉบับนี้ 
ไดยกตัวอยางเกณฑกลางที่ใชโดยทั่วไปและสามารถนําไปประยุกตใชได จาก EU (2001) โดย

นํามาพิจารณาประกอบวาแผนนั้นเปนไปตามเกณฑหรือไม หากเปนไปตามเกณฑอยางใด
อยางหนึ่งหนวยงานเจาของแผนสามารถพิจารณาจัดทํา SEA ได โดยมีเกณฑ ดงันี้  

 อาจกอใหเกิดผลกระทบสะสมท่ีเกินขีดความสามารถในการรองรับการพัฒนารายสาขา
หรือเชิงพ้ืนที ่

 อาจกอใหเกิดผลกระทบเชิงพื้นที่ ซึ่งขามเขตการปกครองระดับกลุมจังหวัดและจังหวัด  
 อาจกอใหเกิดความเสี่ยงตอสุขภาพ สิ่งแวดลอมและความเปนอยูของประชาชนในพื้นท่ี

กวางขวาง  
 อาจกอใหเกิดผลกระทบในขอบเขตพ้ืนที่ใหญกวาโครงการใดโครงการหนึ่งเทานั้น หรือ

ผลกระทบนั้นจะสงผลเชื่อมโยงไปสูการพัฒนาอื่น ๆ ดวย 
 อยูในพื้นที่ซึ่งมีความเปราะบางของสภาพธรรมชาติ เปนพ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรม และ/

หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 อาจกอใหเกิดผลกระทบตอพ้ืนท่ีหรือภูมิศาสตร ซึ่งเปนไดรับการยอมรับวามีความสําคัญ

ระดับชาติและระหวางประเทศ  

(๓) การกลั่นกรองโดยใชแนวทางผสมผสาน ระหวางการกลั่นกรองจากประเภทและระดับของ
แผนกับการกลั่นกรองโดยใชเกณฑ ซึ่งในกรณีหนวยงานเจาของแผนพิจารณาวาแผนที่กําลัง
พิจารณาไมอยูในรายการที่กําหนด ตามขอ (๑) อาจนําเกณฑในการกลั่นกรองตามขอ  
(๒) มาใชประกอบในการตัดสินใจดวยวาจะจัดทํา SEA หรือไม หรือ ในทางกลับกัน  
หากพิจารณาแลววาแผนถูกระบุไวในรายการที่กําหนดตามขอ (๑) แผนดังกลาวตองจัดทํา 
SEA หรือไม สามารถนําหลักเกณฑในการกลั่นกรองตามขอ (๒) มาประกอบการตัดสินใจได  

ในกรณหีนวยงานอื่น ๆ ที่มีแผนการพัฒนาแตแผนนั้นไมไดอยูในรายการประเภทและระดับของแผน
ที่ควรจะตองจัดทํา SEA สามารถพิจารณากลั่นกรองโดยใชเกณฑวา แผนนั้นมีความจําเปนตองจัดทํา SEA 
หรือไม ซึ่งหนวยงานเจาของแผนสามารถใชดุลยพินิจในการพิจารณากลั่นกรองได  

ผลลัพธจากขั้นตอนน้ีชวยใหสามารถระบุวาแผนที่กําลังพิจารณาอยูจําเปนตองจัดทํา SEA หรือไม  
หากพิจารณาวาแผนนั้นตองจัดทํา SEA ควรจัดทําขอบเขตการศึกษา (Terms of Reference: TOR) ของการ
จัดทําแผนโดยคํานึงถึงขอแนะนาํการจัดทําที่ระบุไวในแนวทาง SEA ฉบับน้ี  

2) การกําหนดขอบเขต 

การกําหนดขอบเขตเปนข้ันตอนที่สําคัญ เนื่องจากเปนการกําหนดกรอบทิศทางของการพัฒนา 
รวมถึงกําหนดเปาหมายและประเด็นสําคัญที่ควรจะดําเนินการใหบรรลุ เพื่อใหแผนสามารถมุงสูการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนได โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานในขั้นตอนยอยของการกําหนดขอบเขตดังนี้ 
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(2.1) การทบทวนและการวิเคราะหแผนและยุทธศาสตรและขอมูลที่เกี่ยวของ และการระบุ
ประเด็นสําคญัในการจัดทํา SEA 

(1) การทบทวนและวิเคราะหแผนและยุทธศาสตรและขอมูลที่เกี่ยวของ 

การทบทวนและวิเคราะหแผนและยุทธศาสตรและขอมูลท่ีเก่ียวของเปนขั้นตอนพ้ืนฐาน
โดยทั่วไปที่ตองดําเนินการในกระบวนการจัดทําแผน เพื่อใหการจัดทําแผนนั้นมีความครอบคลุม เขาใจในบริบท
ของการพัฒนา ซึ่งเม่ือนํา SEA มาประยุกตใชจะชวยใหการทบทวนและวิเคราะหดังกลาวมีความครบถวนและ 
รอบดานมากยิ่งขึ้น มีมุมมองในการพิจารณาที่กวางขวาง พรอมทั้งเปดโอกาสใหมีการวิเคราะหถึงความเชื่อมโยง
ของทิศทางการพัฒนาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยแบงการพิจารณาออกเปน 2 สวนคือ  

สวนท่ี 1 การทบทวนและวิเคราะหแผนและยุทธศาสตร เปนการทําความเขาใจ
ลักษณะ องคประกอบ และเนื้อหาสําคัญของแผนในระดับตาง ๆ ทุกระดับที่เก่ียวของ ตั้งแตนโยบายและแผน
ที่เก่ียวของในระดับที่สูงกวา หรือแผนในระดับเดียวกันท่ีตองพิจารณาควบคูไปดวย เชน ยุทธศาสตรชาติ 20 
ป แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผน
รายสาขาที่เกี่ยวของ เปนตน ไปจนถึงแผนในระดับพ้ืนที่ท่ีอยูภายใตกรอบการพัฒนา เชน แผนพัฒนากลุม
จังหวัด และแผนแมบทที่เก่ียวของ เปนตน รวมไปถึงการทบทวนผลการดําเนินงานที่ผานมาของหนวยงานและ
ความสําเร็จของแผนการพัฒนานั้นดวย (ในกรณีที่เปนการปรับปรุงแผนเดิม) เมื่อทบทวนแผนและยุทธศาสตร
เรียบรอยแลว จากนั้นใหดําเนินการวิเคราะหความเชื่อมโยงและชองวางการพัฒนาของนโยบาย และแผน 
ในระดับตาง ๆ ดังกลาว เพ่ือใชในการกําหนดแนวทางและวิสัยทัศนของแผนใหมีความสอดคลองกัน หรือใชใน
การปรบัปรุงแผนได 

สวนที่ 2 การทบทวนขอมูลที่เกี่ยวของกับแผน เพ่ือศึกษาและทําความเขาใจท้ังใน
เชิงพ้ืนที่และระยะเวลาของแผนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ใหมีความสอดคลองและเหมาะสมกับระยะเวลาของแผนที่
จะจัดทํา ตลอดจนทบทวนประเด็นปญหาตาง ๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่ผานมา ซึ่งมี 
ความเก่ียวของกับแผน ทั้งนี้ เพ่ือใหมีการทบทวนประเด็นอยางครบถวน รอบดาน อาจพิจารณาใชเครื่องมือ
กําหนดเปนกรอบในการคิดและทบทวนมาประยุกตใชในการรวบรวมขอมูลได เชน PESTEL (รายละเอียดดัง
ภาคผนวก ข) เปนตน ซึ่งการพิจารณาทบทวนประเด็นอยางรอบดานนี้จะเปนขอมูลประกอบในการกําหนด
ขอบเขตในขั้นตอนถัดไป  

(2) การระบุประเด็นสําคัญในการจัดทํา SEA 

การระบุประเด็นสําคัญในการจัดทํา SEA เปนการระบุประเด็นในลักษณะเชิงพื้นท่ี
และเชิงเวลา ซึ่งจะชวยสงเสริมและสนับสนุนการจัดทํา SEA ไดอยางชัดเจน เปนข้ันตอนยอยท่ีเสริมเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากขั้นตอนในการจัดทําแผนโดยทั่วไป โดยเปนการกําหนดขอบเขตท่ีจะพิจารณาเชิงพื้นท่ีและ 
เชิงเวลาวาแผนน้ันจะมีบริบทในการพิจารณาอยางไรในเชิงพื้นที่ และมีรอบของเวลาที่ควรพิจารณาเทาไร 
เพื่อใหแผนนั้นมีความครบถวนสมบูรณ ไดถูกพิจารณาในวงรอบของเวลาที่เหมาะสม โดยนําผลจากข้ันตอน 
การทบทวนและวิเคราะหแผนและยุทธศาสตร และขอมูลที่เกี่ยวของมาประกอบการพิจารณาดวย โดยแบง
การพิจารณาออกเปน  

ขอบเขตเชิงพื้นท่ี เปนขอบเขตดําเนินการเดียวกันกับการจัดทําแผน และควร
พิจารณาวาแผนพัฒนาน้ันจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอพ้ืนที่อื่นท่ีอยูนอกเหนือจากขอบเขตพื้นที่
ดําเนินการของแผนพัฒนา หรือมีผลกระทบขามพรมแดน (Transboundary) ซึ่งจําเปนตองนํามาพิจารณา 
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ในการประเมินผลกระทบและการมีสวนรวมดวย ทั้งนี้ เพ่ือใหการระบุขอบเขตเชิงพื้นท่ีมีความชัดเจน 
อาจพิจารณาใชเครื่องมือ เชน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) และ 
การซอนทับแผนที่ (Overlay mapping) (รายละเอียดดังภาคผนวก ข) เปนตน 

ขอบเขตเชิงเวลา เปนการกําหนดกรอบชวงเวลาในการพิจารณาของแผนการพัฒนา 
เพื่อใหทราบชวงเวลาที่จะตองพิจารณาในรอบของการจัดทําหรือปรับปรุงแผนการพัฒนานั้น โดยตอง
สอดคลองกับวงรอบของแผนดวย หรือในกรณีของการทบทวนแผน ขอบเขตเชิงเวลาอาจพิจารณาให
สอดคลองกับชวงเวลาของแผนที่ทบทวนทีย่ังคงเหลืออยู 

(2.2) การวิเคราะหผูมีสวนไดเสียและการจัดทําแผนการสื่อสารและการมีสวนรวม 

การมีสวนรวมถือเปนหัวใจสําคัญที่จะชวยใหการพัฒนามีความรอบคอบ ตอบสนองตอ 
ความตองการของประชาชน เกิดการยอมรับรวมกันในการพัฒนา และนําไปสูความยั่งยืนได ซึ่งเปนจุดแข็งของ
กระบวนการ SEA ที่จะชวยสนับสนุนและมุงใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมตั้งแตเร่ิมตนของการจัดทําแผน 
สงเสริมใหผูมีสวนไดเสียท่ีเกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนตลอดทั้งกระบวนการ  
ซึ่งการวิเคราะหใหไดวามีผูมีสวนไดเสียเปนกลุมคน ชุมชน องคกร หรือหนวยงาน สถาบันใดที่เกี่ยวของ และมี
ความเก่ียวของในระดับใด จะชวยใหสามารถจัดทําแผนการสื่อสารและการมีสวนรวมไดอยางเหมาะสม  
สรางการมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพ สามารถดึงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ รวมไปถึงขอหวงกังวลจากกลุม 
ผูมีสวนไดเสียในแตละกลุมไดอยางชัดเจน ครอบคลุม และสามารถนําไปผนวกกับการจัดทําแผนไดอยาง
เหมาะสม ทั้งนี้ในการวิเคราะหผูมีสวนไดเสียและการจัดทําแผนการสื่อสารและการมีสวนรวมใหนําผลจาก
ขั้นตอนการทบทวนและวิเคราะหแผนและยุทธศาสตรและขอมูลที่เก่ียวของมาประกอบการพิจารณาดวย  
ซึ่งจะชวยใหเกิดความชัดเจนมากยิ่งข้ึน อยางไรก็ตาม รายละเอียดการดําเนินการในข้ันตอนนี้ไดอธิบายไวโดย
ละเอียดในบทที่ 4 กระบวนการมีสวนรวมในการจัดทํา SEA และการจัดทําแผน 

(2.3) การวิเคราะหประเด็นยุทธศาสตร เปาหมายการพัฒนา วัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน และตัวช้ีวัด   

การวิเคราะหประเด็นยุทธศาสตร เปาหมายการพัฒนา วัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน และตัวชี้ วัด เปนขั้นตอนที่จะระบุเปาหมาย ทิศทางการพัฒนาที่ควรจะเปนอยางชัดเจน เพื่อให 
การพัฒนานั้นสามารถบรรลุสู เปาหมายการพัฒนา ตอบสนองตอความตองการไดอยางเหมาะสม  
เกิดความยั่งยืนจากการพัฒนา ซึ่งผลลัพธที่ไดจากกระบวนการ SEA ขั้นตอนนี้ จะชวยใหมีมุมมองการพิจารณา
ที่ครอบคลุมรอบดานมากย่ิงขึ้น ซ่ึงสามารถแบงการวิเคราะหออกเปน 2 ชวง ไดแก (1) การวิเคราะหและ
กําหนดประเด็นยุทธศาสตรและเปาหมายการพัฒนา และ (2) การวิเคราะหและกําหนดวัตถุประสงคเพื่อ 
การพัฒนาที่ย่ังยืนและตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(1) การวิเคราะหและกําหนดประเด็นยุทธศาสตรและเปาหมายการพัฒนา มีขั้นตอน
ยอยประกอบ ดังนี ้

การวิเคราะหและกําหนดประเดน็ยุทธศาสตร (Strategic issues) 

การวิเคราะหและกําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปนการวิเคราะหหาประเด็น 
การพัฒนาที่สําคัญ ทั้งจากชองวางและโอกาสของการพัฒนา หรืออาจกลาวไดวายังมีประเด็นปญหาสําคัญ
อะไรที่ควรไดรับการปรับปรุงแกไข (ทางลบ) และมีประเด็นสําคัญอะไรที่ควรไดรับการพัฒนาสงเสริม 
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(ทางบวก) ซึ่งการวิเคราะหหาประเด็นสําคัญนั้นสามารถดําเนินการไดหลากหลายวิธี (รายละเอียดดัง
ภาคผนวก ข) โดยประเด็นยุทธศาสตรควรมีลักษณะ ดังนี้ (สศช., 2563) 

 มีจุดเนนและมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร 
 คํานึงถึงเปาหมายระยะยาว 
 ในแตละประเด็นยุทธศาสตร ควรครอบคลุมปญหาที่หลากหลาย 
 ประเด็นยุทธศาสตรท้ังหมด ควรครอบคลุมใหครบท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม 

อยางไรก็ตาม เพื่อใหแนใจวาประเด็นยุทธศาสตรที่ กําหนดข้ึนเปนประเด็นที่ มี
ความสําคัญและสามารถที่จะถูกพัฒนาหรือดําเนินการได มีความรอบคอบของประเด็นดังกลาว ไมขัดกับกฎ 
ระเบียบ ขอกําหนด และการดําเนินงานของการพัฒนาภาคสวนอ่ืน ๆ ดังนั้น ควรพิจารณาความสอดคลอง
ระหวางประเด็นยุทธศาสตรกับกฎ ระเบียบ ขอกําหนดที่เกี่ยวของ รวมไปถึงการพิจารณาความสอดคลอง
ระหวางการพัฒนาของภาคสวนอ่ืน ๆ ที่เชื่อมโยงดวย ซึ่งประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนดอาจเปนผลสนับสนุน 
หรือเปนอุปสรรคตอการพัฒนาของภาคสวนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของดวย นอกจากนี้ การวิเคราะหความสอดคลอง
ระหวางการพัฒนาของภาคสวนอ่ืน ๆ นี้ จะชวยใหสามารถทราบถึงชองวางในการพัฒนาตอยอดของประเด็น
ยุทธศาสตรน้ัน ๆ ในกรณทีี่มีภาคสวนอ่ืนไดเริ่มดําเนินการไวอยูแลวดวย 

ท้ังนี้ การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร ควรเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียรวมกัน
วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นในประเด็นปญหาและโอกาสที่สําคัญของการพัฒนา ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดลอม จนสามารถระบุเปนประเด็นยุทธศาสตรที่ตองนํามาพิจารณาได ซึ่งการกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรจะชวยใหวิเคราะหและสามารถกําหนดเปนเปาหมายการพัฒนาที่เชื่อมโยงกัน รวมไปถึงสามารถ
กําหนดวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตัวชี้วัด และสามารถพัฒนาทางเลือกไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ในข้ันตอนถัดไป เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายการพัฒนาที่กําหนดไวได 

การกําหนดเปาหมายการพัฒนา (Development goal)  

การกําหนดเปาหมายการพัฒนา เปนการกําหนดกรอบทิศทางของการพัฒนา เพ่ือให
แผนการพัฒนานั้นมีจุดเนนที่ชัดเจนวาเปาหมายสุดทายของการพัฒนานี้จะนําไปสูอะไร เกิดความยั่งยืนหรือไม 
ซึ่งควรวิเคราะหใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาที่เก่ียวของในระดับตาง ๆ ของประเทศ และสอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตร อีกทั้ง ควรเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียสามารถเขามามีสวนรวมในการรวมกันกําหนด
ทิศทางของการพัฒนา เพื่อใหมีทิศทางที่สอดรับกับบริบทความตองการของผูมีสวนได เสียได ท้ังนี้   
ควรพิจารณาใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) ในประเด็นที่เก่ียวของดวย ซึ่งจะชวยให
เปาหมายการพัฒนาของแผนสามารถนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนได โดยเปาหมายการพัฒนาควรพิจารณา
คุณสมบัติท่ีด ี(ปรบัปรุงจาก Bryson (2010)) ดังนี้ 

 กลาหาญ (Audacious) มุงเนนไปท่ีความสําเร็จ โดยกําหนดลักษณะของ
ความสําเร็จที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของแผน 

 มองเห็นอนาคต (Futuristic) กลาวคือ มีความสรางสรรค (Creating) สามารถทํา
ใหเกิดข้ึนจริงได (Building) และขับเคลื่อนไปขางหนา (Moving) ไดอยางชัดเจน
และเหมาะสม 
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 สั้นและชัดเจน (Clear)  สามารถวาดภาพความเปนเลิศใหผูที่ มีบทบาท 
ในการขับเคลื่อนไดมองเห็นอยางเปนรูปธรรม 

 ระบุขอบเขตเวลาท่ีจะบรรลุสูเปาหมายการพัฒนา (Time bound) ไดชัดเจน 
สอดคลองกับชวงเวลาและความกาวหนาของการพัฒนา 

 สรางแรงบันดาลใจ (Inspirational) เปนตัวจุดประกายหรือสรางแรงบันดาลใจใน
การสรางสรรคผลงาน และกอใหเกิดการสรางวัฒนธรรมแหงความสําเร็จ 
ในการขับเคลื่อน 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากการกําหนดเปาหมายการพัฒนานั้น เปนการวิเคราะหที่
มุงเนนความเชื่อมโยงกับประเด็นที่หลากหลาย ซึ่งเปนลักษณะเชิงเนื้อหาทั้งจากการทบทวนวิเคราะหและจาก
ประเดน็ที่ไดรับจากผูมีสวนไดเสยี การพิจารณาเลือกเครื่องมือจึงอาจพิจารณาเลือกเคร่ืองมือที่จะชวยวิเคราะห
ในเชิงเนื้อหาและความเชื่อมโยงได เชน การวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) การวิเคราะหโครงขาย 
(Network analysis) และการประเมินความสอดคลอง(Compatibility assessment) (รายละเอียดดัง
ภาคผนวก ข) เปนตน 

ผลลัพธจากข้ันตอนการวิเคราะหและกําหนดประเด็นยุทธศาสตรและเปาหมาย 
การพัฒนาที่ไดจากกระบวนการ SEA นี้ สามารถเชื่อมโยงสงผลเขาสูกระบวนการจัดทําแผนได โดยประเด็น
ยุทธศาสตรที่ไดจากกระบวนการ SEA สามารถเปนประเด็นเดียวกันในกระบวนการจัดทําแผน และเปาหมาย
การพัฒนาสามารถพัฒนาไปสูวิสัยทัศนและพันธกิจของแผนได ซึ่งจะชวยใหแผนพัฒนานั้นมีความครบถวน
รอบดานและไดนําความคดิเห็นจากผูมีสวนไดเสียที่ไดรับผานกระบวนการมีสวนรวมผนวกรวมเขาดวยแลว  

(2) การกําหนดวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวช้ีวัด มีขั้นตอนยอย ดังนี้ 

การกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

การกําหนดวัตถุประสงค เ พ่ือการพัฒนาท่ียั่ งยืนเปนการระบุกรอบทิศทาง 
การดําเนินงานของประเด็นยุทธศาสตรในกระบวนการ SEA ใหสอดคลองเชื่อมโยงกับเปาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน กลาวคือ เปนการระบุวัตถุประสงคภายใตการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรที่ไดกําหนดข้ึนให
สามารถบรรลุสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได ซึ่งวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนพิจารณาไดจากทั้ง
นโยบายและแผนในระดับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับเปาประสงค (Target) ของเปาหมายการพัฒนา
ที่ย่ังยืน (SDGs) รวมถึงควรไดรับความเห็นจากผูมีสวนไดเสียดวย ทั้งนี้อาจพิจารณาตามหลักการกําหนด
วัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาที่ด ี(ปรับปรุงจาก Bryson (2010)) ดังนี ้

 ยิ่งนอยย่ิงดี (Less is more.) โดยควรเปนแนวทางในการดําเนินงาน ระบุโอกาส 
จัดลําดับความสําคัญในการดําเนินงาน รวมทั้งใหขอมูลในการตัดสินใจกับ
ผูบริหาร 

 มีการเชื่อมโยง กับปจ จัยสําคัญ ท่ีขับเคลื่อนความสํา เ ร็จของแผนเอาไว   
(Tie measures to drivers of success)  

 ไมควรกําหนดบนพ้ืนฐานของอดีตที่ผานมาเทานั้น (Don’t just measure the 
past.) โดยควรคํานึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมาแลวในอดีต กําลังเกิดข้ึนในปจจุบัน และมี
โอกาสเกิดข้ึนในอนาคต 
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 คํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย (Take stakeholders into account) โดยควรคํานึงถึง
ความสมดุลระหวางความตองการของผูที่จะไดรับประโยชนและผูท่ีมีบทบาทใน
การขับเคลื่อน 

 สงเสริมเปาหมายการพัฒนา (Cascade into development goals) โดยควรมี
ความเชื่อมโยงขึ้นไปขางบนในการสงเสริมการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยาง
แข็งแกรงและมีความเชื่อมโยงลงสูขางลางในฐานะกรอบชี้นําการดําเนินงาน
ตอไป 

 ไมซับซอน (Simplify)  เนื่ องจากขอมูลมากเกินไปจะไมมีประสิทธิภาพ 
ในการขับเคลื่อน เนื่องจากจะทําใหผูที่เกี่ยวของรูสึกสับสน หรือรูสึกยากลําบาก
และนําไปสูการละเลย (Ignore) 

 ตั้งอยูบนขอเท็จจริง (Based on fact) กลาวคือ ควรตั้งข้ึนบนขอเท็จจริงและ
ขอมูล ไมควรใชสัญชาตญาณ ความรูสึก หรือความตองการ 

การกําหนดตัวชี้วัด 

การกําหนดตัวชี้ วัดสําหรับประเด็นยุทธศาสตร เพื่อใชเปนสิ่งที่บงชี้ถึงสภาพหรือ
สภาวะของประเด็นยุทธศาสตรที่ไดกําหนดข้ึน ชวยใหสามารถเขาใจถึงสถานภาพหรือบริบทของประเด็น
ยุทธศาสตรไดอยางชัดเจน ซึ่งตัวชี้วัดนี้อาจเปนไดทั้งเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ และเปนตัวชี้วัดโดยตรง 
(Direct) หรือโดยออม (Proxy) หรือตัวแทนตัวชี้วัด (Proxy indicator) ได การคัดเลือกตัวชี้วัด มีขอควร
พิจารณา ดังนี้ 

 สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรและวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  
 ครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม  
 เปนไปไดในทางปฏิบัติ และความพรอมของขอมูล  
 สามารถติดตามตรวจสอบไดอยางตอเนื่อง ในระยะยาว 
 ไมซับซอน แตสามารถสะทอนการเปลี่ยนแปลงไดอยางแมนยํา 

การพิจารณากําหนดตัวชี้วัดมีความสําคัญมาก เนื่องจากจะถูกนําไปใชในหลาย
ขั้นตอนของกระบวนการ SEA เชน การประเมินขอมูลฐาน การประเมินทางเลือก การติดตามและประเมินผล 
เปนตน การกําหนดตัวชี้วัดจึงตองพิจารณาใหครอบคลุมถูกตองตามหลักวิชาการ และตองไมซับซอนทางสถิติ 
เรียบงาย สามารถสื่อสารไปยังผูมีสวนไดเสียได โดยเฉพาะผูที่มีอํานาจตัดสินใจ เพ่ือใหสามารถเขาใจใน
ความหมายและวัตถุประสงคของการกําหนดตัวชี้วัดแตละตัวได และตัวชี้วัดที่จะนํามาใชนั้นจะตองเปนที่ยอมรับ 
จึงควรมีกระบวนการมีสวนรวมเขามาผนวกในการพัฒนาและกําหนดตัวชี้วัดของการดําเนินงาน SEA ดวย 

อนึ่ง ขอควรคํานึงสําคัญ คือ การกําหนดตัวชี้วัดของการดําเนินงาน SEA ไมควร
กําหนดหรือจัดทํารายการตัวชี้วัดไวเปนจํานวนมาก และไมมีตัวชี้วัดที่คงที่แนนอนสามารถใชไดสําหรับทุกกรณี
และทุกลักษณะของแผน แมวาจะเปนตัวชี้วัดที่อยูในประเภทของแผนเดียวกัน ดังนั้น ตัวชี้วัดของ SEA จะตอง
พิจารณาใหสอดคลองกับบริบทและประเด็นของแผนการพัฒนานั้น โดยจะตองพิจารณาจากความสอดคลอง
กับบริบทของพ้ืนที่ ประเด็นยุทธศาสตร ขอบเขตเชิงเวลา วัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน รวมถึง 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดรับจากกิจกรรมการมีสวนรวมของการจัดทํา SEA ดวย (ตัวอยางรายการ
ตัวชี้วัด SEA แสดงในภาคผนวก ค)  
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ผลลัพธจากการกําหนดวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัดของกระบวนการ
จัดทํา SEA สามารถเชื่อมโยงสงผลเขาสูกระบวนการจัดทําแผนได โดยวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
สามารถกําหนดเปนเปาประสงคของแผนการพัฒนา และตัวชี้วัดภายใตประเด็นยุทธศาสตรนี้สามารถผนวก
รวมเขากับตัวชี้วัดของแผนพัฒนาได ซึ่งไดถูกพิจารณาเชื่อมโยงกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนเขาไวดวย 

(2.4) การประเมินขอมูลฐาน (Baseline assessment) 

การประเมินขอมูลฐานเปนการทบทวนขอมูลของตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตรตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน ซึ่งตองสอดคลองกับชวงเวลา ที่ระบุไวในขั้นตอนการระบุขอบเขตเชิงเวลา เพ่ือวิเคราะห 
การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้ วัดตาง ๆ ในชวงเวลาที่ผานมา ผลลัพธของการประเมินขอมูลฐานจะใชเปน 
สภาพตามปกติ เพ่ือเปนฐานเปรียบเทียบในการพัฒนาทางเลือก รวมทั้งนําไปพิจารณาประกอบการประเมิน
ทางเลือกตอไป ทั้งนี้ เคร่ืองมือในการประเมินขอมูลฐานอาจพิจารณาคัดเลือกไดตามความเหมาะสมของแตละ
ตัวชี้วัด ซึ่งอาจเปนไดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เชน การวิเคราะหแนวโนม (Trend analysis) เมตริกซ
(Matrices) การพิจารณาโดยผูเชี่ยวชาญ (Expert judgement) และการซอนทับแผนที่ (Overlay mapping) 
(รายละเอียดเคร่ืองมือและเทคนิคแสดงดังภาคผนวก ข) เปนตน อนึ่ง เพ่ือใหการประเมินขอมูลฐานเปนท่ี
ยอมรับและเหมาะสมในทางวิชาการ ควรพิจารณาจากแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือได มีหลักฐานเชิงประจักษ และตอง
มีการอางอิงแหลงขอมูลอยางถูกตอง 

เมื่อไดผลลัพธจากการประเมินขอมูลฐานแลว ควรนํามาเสนอและรับฟงความคิดเห็นจาก 
ผูมีสวนไดเสีย เพ่ือใหมั่นใจวามีความเขาใจท่ีตรงกัน เปนที่ยอมรับ และสามารถมีสวนรวมไดหากมีความเห็น
เพิ่มเติมหรือแตกตางจากผลการประเมินขอมูลฐานที่ผูจัดทํา SEA ไดประเมินไว เพ่ือใหเกิดความครบถวน
สมบูรณและเปนที่ยอมรับได 

ผลลัพธจากการประเมินขอมูลฐานนี้จะชวยใหเขาใจแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่ผานมา 
สามารถพิจารณากําหนดคาเปาหมายที่สามารถปฏิบัติไดจริงในกระบวนการจัดทําแผนไดชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

(2.5) การรายงานการกําหนดขอบเขต 

ในขั้นตอนสุดทายของการกําหนดขอบเขต ตองมีการจัดทําและเสนอรายงานการกําหนด
ขอบเขตตอผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของ กอนดําเนินงานในการพัฒนาและประเมินทางเลือก รายงานการกําหนด
ขอบเขตตองครอบคลุมการสรุปผลลัพธของทุกขั้นตอนยอยในการกําหนดขอบเขต ตั้งแตข้ันตอน (2.1) ถึง 
(2.5) ขางตน การจัดทาํรายงานการกําหนดขอบเขตมีความสําคัญมาก เพื่อยืนยันวาการกําหนดขอบเขต ไดรับ
การยอมรับจากทุกสวน แนวทางการพัฒนาของแผนเบ้ืองตนสามารถพัฒนาไดโดยหนวยงานเจาของแผน  
กลุมผูเชี่ยวชาญ หรือผูจัดทํา SEA เพ่ือนําไปใชเปนกรอบในการระดมความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียใน
กระบวนการมีสวนรวม และนําไปพัฒนาทางเลือกในขั้นตอนตอไป (รายละเอียดการพัฒนาทางเลือกอยูใน
หัวขอที่ (3.1) การพัฒนาทางเลือก) 

3) การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 

การพัฒนาและการประเมินทางเลือกเปนการพิจารณาหาทางเลือกที่เหมาะสมที่จะชวยใหแผน 
การพัฒนานั้นสามารถดําเนินการไปสูเปาหมายการพัฒนาและบรรลุสูวัตถุประสงคเพื่อความยั่งยืนได โดยมี
รายละเอียดการดําเนินงานในขั้นตอนยอยของการพัฒนาและการประเมินทางเลือกดังนี้ 
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(3.1) การพัฒนาทางเลือก  

การพัฒนาทางเลือก เปนการกําหนดทางเลือกตาง ๆ ที่มีความเปนไปไดในการดําเนินงาน
ตามแผนที่สงผลใหการพัฒนาเกิดการเปลี่ยนแปลงและบรรลุสูวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนได เพื่อใช
ประกอบการตัดสินใจในการบูรณาการเขากับการจัดทําแผน นอกจากนี้ ยังเปนกระบวนการตัดสินใจท่ีเปน 
การปองกันหรือการควบคุมสถานการณและชวยทําใหมั่นใจไดวา ผูมีอํานาจตัดสินใจ (Decision maker) หรือ
ผูบริหารของหนวยงานเจาของแผนตาง ๆ จะไดรับการเสนอทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อพิจารณา ภายใตขอจํากัด
ที่ผูมีอํานาจตัดสินใจกําลังเผชิญอยู 

ผลจากการพิจารณาดังกลาว จะใชเปนสภาพพื้นฐานประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบ
และพัฒนาทางเลือกตอไป โดยขั้นตอนการพัฒนาทางเลือก ประกอบดวยขั้นตอนยอย ดังนี้ 

(1) การหาสภาพตามปกติ (Business-as-usual: BAU)  

การหาสภาพตามปกติ3 คือ การทําความเขาใจสภาพพ้ืนฐานของบริบทหรือ
สถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามบริบทการพัฒนาเดิม เพื่อประกอบการพิจารณา
พัฒนาทางเลือกตาง ๆ โดยสามารถพิจารณาไดจากผลของการประเมินขอมูลฐานของแตละตัวชี้วัด จากอดีต
จนถึงปจจุบัน และคาดการณการเปลี่ยนแปลงของประเด็นยุทธศาสตรไปยังอนาคตเพ่ิมเติมวา หากการพัฒนา
นั้นยังคงเปนไปตามบริบทหรือสถานการณเดิม แนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร 
สภาพปกตินี้จัดเปนทางเลือกหนึ่ง โดยถือเปนทางเลือกฐาน ซึ่งชวยใหทราบวาหากไมดําเนินการตามทางเลือก
ที่พัฒนาขึ้นใหม จะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของประเด็นยุทธศาสตรอยางไร และยังสามารถชวยวัด 
ความแตกตางของผลลัพธจากทางเลือกใหมตาง ๆ ที่จะพัฒนาขึ้นดวย  

(2) การพัฒนาทางเลือกตาง ๆ  

การพัฒนาทางเลือกตาง ๆ เปนการเสนอความเปนไปไดของการพัฒนา เพ่ือใหเกิด
ผลลัพธตามวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและเปาหมายการพัฒนาท่ีไดกําหนดไว ทําใหมั่นใจไดวา  
การตัดสินใจจะอยูบนพ้ืนฐานขอมูลที่ครบถวนและพิจารณาทางเลือกอยางรอบคอบ ทั้งนี้ ทางเลือกที่พัฒนาขึ้น
ควรมีจํานวนไมมาก (๓ – 4 ทางเลือก) สอดคลองกับสภาพการพัฒนาของพื้นที่นั้น ๆ และสอดคลองกับ
เปาหมายการพัฒนาที่กําหนดไว ซึ่งแตละทางเลือกสงผลใหเกิดผลลัพธที่แตกตางกัน และมีความเปนไปได 
ในการดําเนินการ  

การพัฒนาทางเลือกควรใชทั้งวิธีการจากบนลงลาง (Top-down approach) ท่ีระบุ
ความตองการทางเลือกท้ังจากกลุมผูมีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการในระดับสูง และจากลางข้ึนบน 
(Bottom-up approach) จากกลุมผูมีสวนไดเสียหรือประชาชนที่ไดรับประโยชนหรือผลกระทบ หรือผูที่มี
สวนเกี่ยวของอ่ืน ๆ ผานกระบวนการสื่อสารและการมีสวนรวมตอสาธารณชน ซึ่งทางเลือกที่ไดจาก
กระบวนการมีสวนรวมมักเปนทางเลือกที่ผสมผสานความตองการของผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการกําหนดแผน
และกลุมผูมีสวนไดเสีย ผลลัพธที่เกิดขึ้นจึงจะเปนทางเลือกที่สะทอนความตองการและเปนที่ยอมรับของ 
กลุมผูมีสวนไดเสียไดมากที่สุด 

                                                             
3 สภาพปกต ิ(Business as usual) หมายถึง สภาพพื้นฐานของตัวชี้วัดตาง ๆ ตามประเด็นยุทธศาสตร ที่เปลี่ยนแปลงตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และ
คาดการณการเปลี่ยนแปลงที่ตอเน่ืองไปยังอนาคต ซ่ึงยังไมมีการดําเนินงานตามแผนการพัฒนา เพ่ือใชเปรียบเทียบกับทางเลือกอ่ืน ๆ โดย 
สภาพปกติถือเปนทางเลือกหน่ึง ซึ่งอาจเรียกวา ทางเลือกไมดําเนินงาน (No-action alternative) หรือ ทางเลือกท่ีศูนย (Zero alternative) 
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ในการพัฒนาทางเลือกตองพิจารณาใหครอบคลุมประเด็นตาง ๆ (สศช., 2563) 
ดังน้ี  

 สอดคลองกับเปาหมายในระดับนโยบายที่สูงกวาหรือไม 
 มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติและเหมาะสมสําหรับการเปนทางเลือกอยาง 

เทาเทียมกันในแตละทางเลือกหรือไม หรือทางเลือกแตละทางเลือกนั้น มีขีด
ความสามารถอยางเทาเทียมกันหรือไมที่จะชวยใหบรรลุสูเปาหมายการพัฒนา 

 พิจารณาครอบคลุมในมิติของความตองการไดการพัฒนาและความตองการ
พัฒนาหรือไม (Demand and supply) 

 มีทางเลือกในการใชเครื่องมือ กระบวนการ และเทคโนโลยีใหมหรือไม (Mode/ 
Process) ที่จะสนองความตองการ และลดความเสียหายและการเปลี่ยนแปลงท่ี
เหมาะสมกวา เคร่ืองมือ กระบวนการแบบเดิมที่ใชอยู 

 จะพัฒนาที่ไหน (Location) 
 มีระยะเวลาและรายละเอียดในการดําเนินงานอยางไร (Timing and detailed 

implementation) เชน จะเร่ิมดําเนินงานเม่ือไร มีกรอบการเวลาการดําเนินงาน
อยางไร และมีลําดับการพัฒนาอยางไร 

ท้ังนี้ ทางเลือกที่พัฒนาขึ้นนั้นมีขอควรระวังท่ีตองพิจารณาคือ ทางเลือกน้ันตองไม
กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือสังคม จนสงผลใหการเปลี่ยนแปลงน้ันไมอาจฟนคืนสภาพได และไม
ควรพัฒนาทางเลือกหนึ่งโดยตอยอดจากทางเลือกกอนหนาหรือเพียงเพ่ิมกิจกรรม (Add up) เพ่ือใหทางเลือก
นั้นมีความเหมาะสมและสามารถนําไปสูเปาหมายการพัฒนาไดเชนเดียวกัน 

การพัฒนาทาง เลือกตองพิจารณารูปแบบและเขา ใจระดับของทาง เลือก 
(Alternative hierarchy) ทั้งน้ี การพัฒนาทางเลือกเปนไปไดหลายรูปแบบและหลายระดับขึ้นกับลักษณะของ
แผน และระยะเวลาในการพัฒนาแผนนั้นวาอยูในข้ันตอนใด การระบุทางเลือกตาง ๆ ที่เฉพาะเจาะจง 
(Specific alternatives) เชน ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ทางเลือกรายสาขา ทางเลือกเชิงพ้ืนที่ ทางเลือกของ
วิธีการพัฒนา ทางเลือกระยะเวลาดําเนินงาน ทางเลือกการบริหารจัดการองคกร ทางเลือกเชิงนโยบายสําคัญ
เรงดวน และทางเลือกที่ใชในการหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาผลกระทบ เปนตน รายละเอียดของแตละรูปแบบดัง
ภาคผนวก ง 

อยางไรก็ตาม สามารถพัฒนาทางเลือกไดหลายรูปแบบและหลายระดับผสมผสานกัน 
เพื่อใหแตละทางเลือกนั้นสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนได ทั้งนี้ เทคนิคและเครื่องมือ
ในการพัฒนาทางเลือกอาจคัดเลือกใหมีความเหมาะสมกับบริบทหรือสถานการณของการพัฒนา เชน  
การพิจารณาโดยผูเชี่ยวชาญ (Expert judgement) การวิเคราะหโครงขาย (Network analysis) การสราง
แบบจําลอง (Modeling) การวิเคราะหสถานการณ/ การวิเคราะหความออนไหว (Scenario/ Sensitivity 
analysis) รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข เปนตน  

(3.2) การประเมินทางเลือก 

เม่ือไดพัฒนาทางเลือกตาง ๆ ขึ้นแลวนั้น การดําเนินงานขั้นตอไปคือ การประเมิน
ทางเลือก เพ่ือใหทราบวา ทางเลือกใดที่มีความเหมาะสมในการดําเนินงาน หรือเพ่ือคัดเลือกใหไดทางเลือกที่
เหมาะสม (Preferred alternative) ซึ่งการประเมินทางเลือกเปนการวิเคราะหและประเมินผลกระทบที่เกิด
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จากทางเลือกตาง ๆ ซึ่งนําไปประกอบการจัดลําดับความสําคัญของทางเลือก เพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสม  
โดยขั้นตอนในการประเมินทางเลือกแบงออกเปน 2 ขั้นตอนยอย ดังน้ี 

(1) การประเมินผลกระทบท่ีเกิดจากทางเลือกตาง ๆ 

การประเมินผลกระทบที่เกิดจากทางเลือกตาง ๆ เปนการวิเคราะหผลที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามทางเลือกที่ไดพัฒนาขึ้น โดยวิเคราะหและประเมินการเปลี่ยนแปลงตามตัวชี้วัด
ตอยอดจากท่ีไดมีการประเมินขอมูลฐานไว เพื่อใหทราบวาทางเลือกตาง ๆ นี้จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ตอตัวชี้วัดอยางไร มีแนวโนมเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกหรือทางลบ ซ่ึงวิธีการประเมินสามารถเลือกวิธีการให
สอดคลองกับบริบทของการจัดทําได เชน การตรวจสอบรายการ (Checklist) เมตริกซ (Matrices)  
การพิจารณาโดยผูเชี่ยวชาญ (Expert judgement) การวิเคราะหโครงขาย (Network analysis) การสราง
แบบจําลอง (Modeling) และการวิเคราะหสถานการณ/ การวิเคราะหความออนไหว (Scenario/ Sensitivity 
analysis) (รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข) เปนตน  นอกจากนี้ อาจระบุปญหา อุปสรรค ขอจํากัด และ
ความหวงกังวล รวมไปถึงระบุสมมติฐานและความไมแนนอนของทางเลือก ขอบเขตพ้ืนท่ีที่อาจไดรับผลกระทบ
จากทางเลือกทั้งทางตรงและทางออมได ซึ่งมีลักษณะของผลกระทบแบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก 

 ผลกระทบทางตรง (Direct impacts) คือ ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนา
เฉพาะพื้นที่ 

 ผลกระทบทางออม (Indirect impacts) คือ ผลกระทบไปถึงนโยบายซึ่ง
เกี่ยวพันกับระเบียบ กฎหมาย หรอืงบประมาณ 

ท้ังนี้ นอกจากลักษณะของผลกระทบแลวควรจะตองพิจารณาใหครอบคลุมถึง
ผลกระทบแตละรูปแบบที่อาจเกิดข้ึนจากการดําเนินงานตามทางเลือก ซึ่งนอกจากผลกระทบทั่วไปที่พิจารณา
ไดโดยตรง ควรพิจารณาถึงผลกระทบในรูปแบบอ่ืน ๆ ดวย โดยเฉพาะ 

 ผลกระทบสะสม (Cumulative impacts)  คือ ผลกระทบที่รวมกันจาก
แหลงกําเนิดตาง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากการพัฒนาเปนกลุมขนาดใหญ เชน การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน เปนตน 

 ผลกระทบขอบเขตในวงกวาง (Large-scale impacts)  คือ ผลกระทบ
กวางขวางระดับภูมิภาคหรือระดับโลก ซึ่งอาจเกิดแบบถาวร ชั่วคราว หรือเปน
ผลสะสมรวม  

 ผลกระทบขามพรมแดน (Transboundary impacts) คือ ผลกระทบท่ีสงผล
ไปไกลนอกขอบเขตพ้ืนที่ของแผน เชน ขามจังหวัด ขามภูมิภาค หรือขามประเทศ 
เปนตน 

(2) การพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือกตาง ๆ 

เมื่อทางเลือกทั้งหมดที่เสนอมาไดรบัการประเมินผลกระทบท่ีเกิดจากทางเลือกตาง ๆ 
แลว ก็นํามาเปรียบเทียบแตละทางเลือก โดยการใหคะแนนและเรียงลําดับคะแนนของแตละทางเลือก
เปรียบเทียบกับสภาพตามปกติ เพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสม (Preferred alternative) สามารถดําเนินการได
ดวยหลายวิธี เชน การวิเคราะหหลายหลักเกณฑ (Multi-criteria analysis) การใหคะแนนอยางงาย (Rating) 
การพิจารณาโดยผูเชี่ยวชาญ (Expert judgement) รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข เปนตน 
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การใหคะแนนทางเลือกตาง ๆ ควรดําเนินการในหลากหลายกลุมของผูมีสวนไดเสีย 
เพื่อเปนการรวมความคิดเห็นและนําความคิดเห็นที่หลากหลายมาวิเคราะหรวมกัน นําผลมาใชปรับปรุง และ
บันทึกคําอธิบายเหตุผลประกอบทางเลือกที่เหมาะสมไวในรายงานการศึกษา SEA ทั้งรายงานวิชาการและ
รายงานฉบับประชาชนดวย  

ผลลัพธสุดทายจากข้ันตอนนี้ คือ การนําเสนอทางเลือกที่เหมาะสมไปบูรณาการเขาสู
กระบวนการจัดทําแผนในขั้นตอนการกําหนดยุทธศาสตร อันเปนหัวใจสําคัญของการผนวกผลลัพธจาก
กระบวนการ SEA เขาสูกระบวนการจัดทําแผน ซึ่งจะชวยใหยุทธศาสตรของแผนสามารถบรรลุสูวิสัยทัศนของ
การพัฒนาได เปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนเนื่องจากไดผานการระดมความคิดเห็นและรวมกันเลือกจาก 
กลุมผูมีสวนไดเสียแลว  

4) การกําหนดมาตรการเพื่อความย่ังยืน 

การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน (Measures for sustainability) ของแตละทางเลือก  
เปนแนวทางหรือวิธีการดําเนินงานเพ่ือชวยใหประเด็นยุทธศาสตรบรรลุตามวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่ไดระบุไวตั้งแตขั้นตอนการกําหนดขอบเขตในกระบวนการ SEA และนําไปสูความสมดุลในดานเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อทําใหเกิดความย่ังยืนในระยะยาว ซึ่งมาตรการเพ่ือความยั่งยืนควรกําหนดให
สอดคลองกับชวงเวลาของการดําเนินงานตามทางเลือกดวย  

มาตรการเพื่อความย่ังยืน มีรูปแบบที่ เนนใหความสําคัญกับการสงเสริม (Enhancement) 
ผลกระทบทางบวกหรือประโยชน และเนนใหความสําคัญกับการหลีกเลี่ยง (Avoidance) และการลดหรือ
บรรเทา (Mitigation/ Reduction) ผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามทางเลือก ไมใช
เพียงมาตรการลดและบรรเทาผลกระทบแตเพียงอยางเดียว โดยมาตรการทั้ง 3 รูปแบบ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 มาตรการสงเสริม (Enhancement) เปนแนวทางหรือวิธีการที่จะชวยพัฒนาและสงเสริม
ใหผลลัพธของทางเลือกนั้น กอใหเกิดประโยชนเพ่ิมมากขึ้น  

 มาตรการหลีกเลี่ยง (Avoidance) เปนการปรับเปลี่ยนแนวทางหรือวิธีการอ่ืน ๆ เพื่อไมให
เกิดผลกระทบทางลบจากการดําเนินงานตามทางเลือก 

 มาตรการลดหรือบรรเทา (Mitigation/ Reduction) เปนแนวทางหรือวิธีการที่ลดหรือบรรเทา
ผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดข้ึนจากการดําเนินงานตามทางเลือกใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

ทั้งนี้ การกําหนดมาตรการเพ่ือความย่ังยืนตองระบุกรอบระยะเวลาใหชัดเจนวา มาตรการ 
แตละดานจะเริ่มดําเนินการเมื่อไร มีกรอบระยะเวลาดําเนินการเทาไหร เปนมาตรการระยะสั้น ระยะกลาง 
หรือระยะยาว ซึ่งตองพิจารณาความจําเปนวา จะตองดําเนินการตามมาตรการที่ไดกําหนดขึ้นนั้นจนถึง
ชวงเวลาใดเพ่ือใหสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได อยางไรก็ตาม การระบุกรอบ
ระยะเวลาควรจะตองเหมาะสมกับรอบของการจัดทําแผนดวย ทั้งนี้ มาตรการดังกลาวควรระบุหนวยงาน
ผูรับผิดชอบใหชัดเจน และตองนําไปบูรณาการเขากับแผนดวย  

ผลลัพธจากขั้นตอนการกําหนดมาตรการเพื่อความย่ังยืนนี้ สามารถเชื่อมโยงและสงผลสนบัสนุนไป
ยังกระบวนการจัดทําแผนไดในข้ันตอนการกําหนดกลยุทธ มาตรการ แผนงาน โครงการ หรือสามารถนําไป
ผนวกในการกําหนดและจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่มีความสําคัญ ที่จะ
สนับสนุนใหทางเลือกการพัฒนาบรรลุสูเปาหมายได  
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5) การจัดทํารายงานการศึกษา SEA  

การจัดทํารายงานการศึกษา SEA เปนการสรุปผลการดําเนินงาน SEA ทุกขั้นตอน เพื่อใช 
ในการดําเนินงานและการติดตาม ประเมินผลของแผน และเพื่อส่ือสารตอประชาชน โดยรายงาน SEA ที่ดี 
ควรแสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย และเชื่อมโยงกับเปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของประเทศ เมื่อจัดทํารายงาน SEA แลว ควรนําไปรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียและนํากลับ
มาทบทวนปรับปรุงใหดีขึ้นอีกครั้ง เพ่ือใหไดรายงานที่มีความสมบูรณ นาเชื่อถือ และเปนที่ยอมรับของ
สาธารณะกอนนําไปบูรณาการจัดทํารางแผน ซึ่งบูรณาการกับ SEA ตอไป 

การจัดทํารายงาน SEA ควรมี ๒ ฉบับ ประกอบดวย ๑) รายงานวิชาการ และ ๒) รายงานฉบับ
ประชาชน ดังนี้ 

(5.1) รายงานวิชาการ (Technical report) 

องคประกอบและเนื้อหาของรายงานวิชาการ ตองรวบรวมผลที่ไดจากทุกขั้นตอนของ
กระบวนการ SEA โดยใหความสําคัญกับผลลัพธที่ไดในทุกข้ันตอนของกระบวนการ SEA และขอเสนอแนะ 
เชิงนโยบาย รวมทั้ งแนวทางในการติดตามและประเมินผลหลังการดําเนินงานตามแผนดวย ดัง 

กลองขอความท่ี 3-1 ซึ่งเปนตัวอยางขององคประกอบของรายงานวิชาการ ท้ังนี้ สามารถปรับปรุงให

สอดคลองกับบริบทของการจัดทําแผนของแตละหนวยงานได 

กลองขอความที่ 3-1 ตัวอยางองคประกอบของรายงานวิชาการ  

บทสรุปผูบริหาร 
บทที่ ๑ บทนํา 

๑.๑ หลักการและเหตผุล 
๑.๒ วัตถุประสงคของการจัดทํา SEA 
๑.๓ พื้นที่ศึกษา 
๑.๔ กรอบการดําเนินการและวิธีการจัดทํา 
๑.๕ ระยะเวลาการดําเนินการจัดทํา 
๑.๖ ผลที่คาดวาจะไดรับ 

บทที่ 2 การกําหนดขอบเขต 
2.๑ การทบทวนและวิเคราะหแผนและยุทธศาสตร

และขอมูลที่เก่ียวของ และการระบุประเด็น
สําคัญในการจัดทํา SEA 

2.2 การวิเคราะหผูมีส วนได เสียและการ จัดทํา
แผนการส่ือสารและการมีสวนรวม 

2.3 การวิเคราะหประเด็นยุทธศาสตร เปาหมาย
การพัฒนา วัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาที่
ย่ังยืน และตัวชี้วัด 

2.4 การประเมินขอมูลฐาน 
บทที่ 3 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก  

3.๑  การพัฒนาทางเลือก  
3.๒ การประเมินทางเลือก  

บทที่ 4 การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน  
บทที่ 5 การมีสวนรวม  
บทที่ 6 บทสรุปและขอเสนอแนะ (เชิงนโยบาย) 
บรรณานุกรม/ เอกสารอางอิง 

(5.2) รายงานฉบับประชาชน (Non-technical report) 

รายงานฉบับประชาชนใชสื่อสารกับผู มีสวนไดเสีย เพื่อใหขอมูลและชี้แจงผลของ 
การจัดทํา SEA ซึ่งองคประกอบและเน้ือหาของรายงานมีประเด็นสําคัญที่คลายกับรายงานวิชาการ แตเนนสรุป
ประเดน็สําคัญที่ไดจากการจัดทํา SEA และผลจากการมีสวนรวม โดยใชภาษาที่เขาใจงาย สามารถสื่อสารไปยัง
กลุมผูมีสวนไดเสียไดอยางครอบคลุม ครบถวนทุกประเด็น รายงานฉบับประชาชนควรมีองคประกอบอยางนอย 

ดังกลองขอความที่ 3-2 (สศช., 2563) 
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กลองขอความที่ 3-2 ตัวอยางองคประกอบของรายงานฉบับประชาชน 

บทสรุปสําหรับประชาชน  

บทที่ ๑ บทนํา 

ใหขอมูลสรุปโดยสังเขปเร่ืองวัตถุประสงค พื้นที่ศึกษา ระยะเวลา วิธีการจัดทํา และผลที่คาดวาจะไดรบั โดยแสดงเปนแผน
ที ่รูปภาพ หรือแผนผังท่ีเขาใจงาย ส้ันกระชบั 

บทที่ ๒ การมีสวนรวมของประชาชน 

ชี้แจงกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในขั้นตอนตาง ๆ ของกระบวนการจัดทํา SEA ไดแก การกําหนดขอบเขต  
การพัฒนาและการประเมินทางเลือก การกําหนดมาตรการเพื่อความย่ังยืน โดยแสดงเปนกลองขอความ แผนภูมิ และ
รูปภาพประกอบ  

บทที่ ๓ ทางเลือกการพัฒนาและมาตรการเพื่อความย่ังยืน 

แจงใหทราบวา ทางเลือกที่เหมาะสมจากผลการจัดทําเปนอยางไร ขอดีและขอควรคํานึงถึง พรอมกลไกการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการไดมาซึ่งทางเลือกที่เหมาะสม และมาตรการเพื่อความย่ังยืนโดยสังเขปและไมใชคําที่เปนเทคนิคและ
วิชาการมากเกินไป 

บทที่ ๔ การติดตามผลโดยผูมีสวนไดเสีย 

แจงโอกาสการมีสวนรวมในการติดตามผลการนําทางเลือกที่เหมาะสมและมาตรการตาง ๆ ไปใชในแผน รวมถึงแจงบทบาท
ของผูมีสวนไดเสียหลังจากการจัดทํา SEA โดยสังเขปพรอมระบุระยะเวลาใหเขาใจชัดเจน 

(5.3)  การจัดทํารางแผน ซ่ึงบูรณาการกับ SEA  

เมื่อรายงาน SEA มีความสมบูรณและเปนท่ียอมรับของสาธารณะแลว การสงผลลัพธขั้น
สุดทายจากกระบวนการ SEA เขาสูการจัดทําแผนเพื่อใหเปนรางแผน ซึ่งไดบูรณาการผลลัพธจาก SEA  
โดยสมบูรณ และถูกกําหนดข้ึนอยางรอบคอบและโปรงใส แมวาตลอดระยะเวลาของกระบวนการ SEA  
จะมีการสงผลลัพธเขาสูกระบวนการจัดทําแผนโดยตลอด แตในขั้นตอนการจัดทํารายงานการศึกษา SEA นี้  
จะเปนการยืนยันผลลัพธท่ีไดจากกระบวนการ SEA ทั้งหมดอีกคร้ัง และนําผลที่ไดไปปรับปรุงทบทวนรางแผน
ใหดีขึ้น โดยอาจมุงเนนเฉพาะการบูรณาการความเชื่อมโยงในการตัดสินใจของแผน (Window of Decision-
making in planning) ที่สําคัญดังนี้  

(1) ทิศทางและเปาหมายของแผน 

ผลลัพธจากกระบวนการ SEA คือ ประเด็นยุทธศาสตรและเปาหมายการพัฒนาอันมี
ความสําคัญมาก เนื่องจากเปนการระบุถึงประเด็นการพัฒนาที่สําคัญเชื่อมโยงกับการกําหนดกรอบทิศทางของ
การพัฒนา ซึ่งกระบวนการ SEA จะชวยใหการดําเนินการดังกลาวมีการพิจารณาที่รอบดานและสงเสริมไปสู
การพัฒนาที่ยั่งยืน ผลลัพธทั้งสองสามารถเชื่อมโยงเขาสูกระบวนการจัดทําแผนไดในข้ันตอนการกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตรของกระบวนการจัดทําแผน ดวยการพัฒนาเปาหมายการพัฒนา 
ในกระบวนการ SEA ไปสูวิสัยทัศน และพัฒนาประเด็นยุทธศาสตรที่ไดรับในกระบวนการ SEA ไปสูประเด็น
ยุทธศาสตรของแผนได ซึ่งจะชวยใหมีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น ไดพิจารณาประเด็นอยางรอบดาน มีจุดเนน
ของการพัฒนาที่ชัดเจน และที่สําคัญไดนําความคิดเห็นจากกลุมผูมีสวนไดเสียมาผนวกรวมไว ซึ่งชวยใหแผน
สามารถตอบสนองตอความตองการของพ้ืนที่ สรางการยอมรับ และโปรงใสในการจัดทําแผนได 

นอกจากนี้ ผลลัพธจากขั้นตอนยอยในการกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และการกําหนดตัวช้ีวัด รวมไปถึงผลลัพธจากข้ันตอนการประเมินขอมูลฐานในกระบวนการ SEA สามารถ
เชื่อมโยงและสงผลสนับสนุนไปยังกระบวนการจัดทําแผนไดในข้ันตอนการกําหนดเปาประสงค ที่สอดรับกับ
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วัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน ซึ่งชวยเสริมใหแผนสามารถเชื่อมโยงกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได 
รวมถึงขั้นตอนการกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายท่ีสอดรับกับตัวชี้วัดในกระบวนการ SEA และการนําผลจาก
การประเมินขอมูลฐานมาพิจารณาประกอบกําหนดคาเปาหมายท่ีชัดเจนมากย่ิงขึ้น และไดมีการผนวกนํา 
ความคดิเห็นจากผูมีสวนไดเสียผานกระบวนการมีสวนรวมมาผนวกรวมไวดวย 

(2) ยุทธศาสตรของแผน  

ผลลัพธที่ไดจากกระบวนการ SEA ในการพัฒนาและการประเมินทางเลือกจะชวยให
ทราบทางเลือกท่ีเหมาะสม ซึ่งสามารถนําไปประกอบการพิจารณากําหนดยุทธศาสตรในกระบวนการจัดทํา
แผนได ชวยใหยุทธศาสตรของแผนสามารถบรรลุสูวิสัยทัศนของการพัฒนาได เชื่อมโยงสูเปาหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน และเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนเนื่องจากไดผานการระดมความคิดเห็นและรวมกันเลือกจากกลุม 
ผูมีสวนไดเสียผานกิจกรรมการมีสวนรวมในกระบวนการ SEA แลว 

(3) กลยุทธ มาตรการ แผนงานและโครงการ   

ผลลัพธที่ไดจากขั้นตอนยอยในการกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืนในกระบวนการ 
SEA นี้ สามารถเปนกรอบการพิจารณาสนับสนุนการกําหนดกลยุทธ มาตรการ ไปจนถึงแผนงาน โครงการ 
ภายใตแผนในกระบวนการจัดทําแผนได ซึ่งมาตรการเพื่อความย่ังยืนนี้ไดพิจารณาครอบคลุมทั้งในลักษณะ
มาตรการสงเสริมผลประโยชน มาตรการหลีกเลี่ยง มาตรการลดหรือบรรเทาผลกระทบทางลบ และไดพิจารณา
ในมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมผนวกรวมไวดวย ซึ่งมีความครอบคลุมและนําไปสูเปาหมายของ 
การพัฒนาที่ย่ังยืนได 

สุดทาย เมื่อผลลัพธจากกระบวนการ SEA ไดถูกเชื่อมโยงเขาสูกระบวนการจัดทํา
แผนเรียบรอยแลว นําไปสูการจัดทํารางแผนการพัฒนาซึ่งไดบูรณาการกับ SEA โดยสมบูรณนั้น รางแผน 
การพัฒนานี้จะนําไปเสนอเขาสูกระบวนการตัดสินใจของผูมีอํานาจตัดสินใจ หรือผูบริหารของหนวยงาน
เจาของแผนตาง ๆ เชน คณะกรรมการระดับนโยบาย และคณะรฐัมนตรี เปนตน ตอไป 

3.2 การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย 

การมีสวนรวมเปนหัวใจของการจัดทํา SEA ที่ตองสอดแทรกไวตลอดทุกข้ันตอน เพื่อสรางโอกาสให 
ผูมีสวนไดเสียไดเขามามีสวนรวม ซึ่งเปนข้ันตอนที่ตองคํานึงถึงและดําเนินงานอยางตอเนื่องตั้งแตตนจนได 
รางแผน ซึ่งบูรณาการกับ SEA โดยรายละเอียดของการมีสวนรวม แยกอธิบายรายละเอียดไวในบทท่ี 4  

3.3 การควบคุมคุณภาพของการจัดทํา SEA 

การควบคุมคุณภาพของการจัดทํา SEA เปนการตรวจสอบการดําเนินงานของ SEA วามีคุณภาพหรือไม 
ซึ่งควรดําเนินการสอดแทรกในทุกขั้นตอน ตั้งแตขั้นตอนการกําหนดขอบเขต การพัฒนาและการประเมิน
ทางเลือก และการกําหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน เพื่อใหการจัดทํา SEA มีความครบถวนสมบูรณ มีคุณภาพ 
และเปนไปตามวัตถุประสงคของแตละข้ันตอน โดยอาจจัดทําเปนบัญชีรายการ (Checklist) เพื่อสะดวกตอ 
การตรวจสอบควบคุม หากพบประเด็นที่อาจสงผลกระทบในอนาคต หรือมีประเด็นที่ไมครบถวนสมบูรณ  
จะชวยใหสามารถทบทวนและดําเนินการซ้ําไดโดยทันที การควบคุมคุณภาพของการจัดทํา SEA อาจให 
บุคคลที่ 3 (Third party) เปนผูควบคุมคุณภาพรวมกับหนวยงานขับเคลื่อน SEA โดยรวมเปนคณะกรรมการ
กํากับการจัดทํา SEA โดยแนวทาง SEA ฉบับน้ี ไดแนะนําตัวอยางการจัดทําบัญชีรายการเพ่ือควบคุมคุณภาพ
แสดงดังภาคผนวก จ ทั้งนี้ บัญชีรายการควบคุมคุณภาพที่แนะนํานี้เปนเพียงขอแนะนําในการดําเนินงาน 
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เนื่องจากการจัดทํา SEA มีลักษณะเฉพาะและแตกตางกันไป จึงตองพิจารณาประยุกตบัญชีรายการใหมี 
ความเหมาะสมไปในแตละกรณี 

3.4 การติดตามและประเมินผลแผน  

การติดตามและประเมินผลของการนํารางแผน ซึ่งบูรณาการกับ SEA ไปปฏิบัติ เปนการติดตามผล 
การดําเนินงานตามแผน และประเมินผลสําเร็จและประสิทธิภาพของแผนและ SEA วาบรรลุวัตถุประสงค  
มีความกาวหนาและสําเร็จในกรอบระยะเวลาของการดําเนินงานของแผนหรือไม โดยหนวยงานเจาของแผน  
ซึ่งอาจมีแนวทางหรือวิธีการในการติดตามประเมินผลแตกตางกันไปแลวแตบริบทของแผนการพัฒนานั้น  
เพื่อนําผลจากการติดตามและประเมินผลไปใชในการทบทวนและจัดทํา SEA ในรอบระยะเวลาของแผนถัดไป 
โดยเฉพาะการประเมินวาการดําเนินงานตามแผนบรรลุผลตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนหรือไม ตามที่ได
ตั้งเปาหมายไว เนื่องจากการดําเนินงานตามทางเลือกอาจมีความไมแนนอน เกิดการเปลี่ยนแปลงไดจากทั้ง
ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมไดและสงผลตอการดําเนินงานตามทางเลือกและ 
การบรรลุตามเปาหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และจําเปนจะตองปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมมาตรการเพื่อ 
ความยั่งยืนที่กําหนดไวหรือไม อยางไร เพื่อใหการดําเนินงานตามทางเลือกนั้นยังคงมุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืนได
ตอไป 

นอกจากนี้ ผลจากการติดตามและประเมินผลนี้ ยังใชเปนเครื่องมือในการวัดผลความสําเร็จของ 
การดําเนินงานตามแผน และผลจากการนํากระบวนการ SEA ไปปฏิบัติ อีกทั้งใชอธิบายผลการดําเนินงานตอ 
ผูมีสวนไดเสียไดดวย 

แผนการติดตามและประเมินผล ควรจะระบุเกณฑหรือมาตรฐานของตัวชี้วัดของแผนและ SEA ที่ได
กําหนดไว โดยองคประกอบของแผนการติดตามและประเมินผล ประกอบดวย  

 วัตถุประสงคของแผนการตดิตามและประเมินผล 
 วิธีการและเทคนิคการติดตามและประเมนิผล 
 ขอบเขตพ้ืนท่ีและระยะเวลาการติดตามและประเมินผล 
 ความถี่ของการติดตามและประเมินผล 
 หนวยงานและภาคีรวมในการตดิตามและประเมินผล 

แผนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและ SEA อาจวางแผนดําเนินการเปนระยะ 
ตั้งแตระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อใหครอบคลุมความไมแนนอนของผลที่จะเกิดขึ้นจาก 
การดําเนินงานตามแผนในแตละชวงเวลา และตองมีการติดตามและประเมินผลโดยหนวยงานเจาของแผน  
อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น หนวยงานเจาของแผนจึงควรมีการดําเนินงานดังกลาว เปนระยะ ๆ 
เพื่อทบทวนแผนใหมีประสิทธิภาพที่จะบรรลุเปาหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนไดในที่สุด ตลอดจนหนวยงาน
เจาของแผนควรรายงานผลของการติดตามและประเมินผลตอหนวยงานขับเคลื่อน SEA ตอไป  

3.5 สรุปสาระสําคัญของบท 

ในบทนี้ ผูใชแนวทาง SEA จะเขาใจกระบวนการและขั้นตอน SEA กับการจัดทําแผน อยางละเอียด 
ทุกขั้นตอน ซึ่งไดอธิบายรายละเอียดของวิธีการ เทคนิคสําหรับการดําเนินงานใหไดผลลัพธจากแตละข้ันตอน 
และเขาใจรายละเอียดการเชื่อมโยงระหวางกระบวนการ SEA กับกระบวนการจัดทําแผน การสงผลลัพธและ
ขอมูลที่ชวยสนับสนุนซึ่งกันและกันตลอดทั้งกระบวนการ รวมไปถึงการบูรณาการการดําเนินงาน SEA กับ 
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การจัดทําแผนใหไดผลลัพธเปนรางแผน ซึ่งบูรณาการกับ SEA ไดอยางสมบูรณ ผานการมีสวนรวมของ 
ผูมีสวนไดเสียที่ถือเปนหัวใจหลักสําคัญและสนับสนุนอยูในเกือบทุกขั้นตอน ซึ่งเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสีย 
เขามามีสวนรวมและเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดทําแผน สงผลใหแผนนั้นไดบูรณาการความตองการของ 
ผูมีสวนไดเสีย เปนที่ยอมรับ และโปรงใส รวมท้ังมีการติดตามและประเมินผลของแผน และการควบคุม
คุณภาพ เพ่ือใหการจัดทําแผนและ SEA มีคณุภาพที่เหมาะสม  

อนึ่ง แนวทาง SEA ฉบับนี้จะอธิบายรายละเอียดของกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทํา SEA และ 
การจัดทําแผน ในบทท่ี 4 ตอไป 
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บทที่ 4 กระบวนการมีสวนรวมในการจัดทํา SEA และการจัดทําแผน 

บทท่ี 3 ทําใหผูใชแนวทาง SEA ฉบับน้ี สามารถดําเนินงานการจัดทํารางแผน ซึ่งบูรณาการกับ SEA 
แลว สําหรับบทที่ 4 นี้ ไดอธิบายรายละเอียดขั้นตอน วิธีการ เทคนิคของกระบวนการสําคัญซึ่งเปนหัวใจของ 
SEA ใหบรรลุเปาหมายความยั่งยืนของแผน คือ การมีสวนรวมของผูมสีวนไดเสีย เปนข้ันตอนสําคัญและจําเปน
ของกระบวนการ SEA ซึ่งจะทําให เกิดการยอมรับของผูมีส วนได เสีย ในทางปฏิบัติการมีสวนร วม 
เปนการดําเนินการที่สนับสนุนอยูตลอดในการจัดทําแผน โดยใช SEA เปนเครื่องมือ เร่ิมตั้งแตขั้นตอน  
การกําหนดขอบเขต การพัฒนาและการประเมินทางเลือก การกําหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน การจัดทํา
รายงานการศึกษา SEA จนถึงการจัดทํารายงานรางแผน ซึ่งบูรณาการกับ SEA ตลอดจนการติดตามและ
ประเมินผลของการดําเนินงานของแผนดวย รายละเอียดการมีสวนรวมสําหรับกระบวนการ SEA มีดังน้ี  

4.1 วัตถุประสงคของการมีสวนรวมในแตละขั้นตอน SEA 

ผูจัดทํา SEA ควรเขาใจวัตถุประสงคหรือความมุงหมายของการมีสวนรวมในแตละขั้นตอนของ
กระบวนการ SEA เพ่ือจัดทําแผนการสื่อสารและการมีสวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยวัตถุประสงคของ
การมีสวนรวมในแตละขั้นตอนของกระบวนการ SEA มีวัตถุประสงคที่แตกตางกัน สรุปไดดังนี้ (ปรับปรุงจาก 
กพย., ๒๕๖๑) 

1) การกําหนดขอบเขต 

ขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูมีสวนไดเสียไดเขามามีสวนรวมในการใหขอมูล การวิเคราะห และ
กําหนดทิศทางการพัฒนาตั้ งแต เ ร่ิมกระบวนการ เริ่มจากการกําหนดขอบเขตเชิง พ้ืนที่และ เวลา  
การวิเคราะหประเด็นยุทธศาสตร เปาหมายการพัฒนา วัตถุประสงคเพ่ือความยั่งยืนและตัวชี้ วัด และ 
การประเมินขอมูลฐาน ซึ่ งจะสร างความมั่น ใจไดว าความคิด เห็นและขอ เสนอแนะที่สํ า คัญของ 
ผู มีสวนไดเสียจะไดรับการพิจารณาและนําไปประกอบการกําหนดทิศทางการพัฒนาของแผนที่ ได 
บูรณาการผลลัพธจากกระบวนการ SEA เขาไปดวย นอกจากนี้ การมีสวนรวมในข้ันตอนการกําหนดขอบเขต  
ผูมีสวนไดเสียมีสวนชวยวิเคราะหความครบถวนของกลุมผูมีสวนไดเสียที่ไดกําหนดไว และรวมกันพิจารณา 
วางแผนการสื่อสารและการมีสวนรวมใหมีความชัดเจนเพ่ิมมากขึ้นดวย 

ทั้งนี้ หนึ่งในขั้นตอนยอยของการกําหนดขอบเขต ไดแก การประเมินขอมูลฐาน ซึ่งเปนขั้นตอนที่
ตองใชขอมูลจากแหลงตาง ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาแนวโนมการเปล่ียนแปลงท่ีผานมาของตัวชี้วัดภายใต
ประเด็นยุทธศาสตร ซึ่งจําเปนตองไดรับการยืนยันหรือไดรับความเห็นประกอบจากผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ 
โดยการมีสวนรวมในข้ันตอนการประเมินขอมูลฐานนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูมีสวนไดเสียสามารถเขามามีสวน
รวมในการใหขอมูล รวมคนหาและรวบรวมความรู ภูมิปญญาทองถ่ิน และตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ี
เก่ียวของ พรอมนําเสนอขอคนพบตาง ๆ ที่วิเคราะหได เพื่อประกอบการพิจารณาแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ตามตัวชี้วัดภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนดไว ซ่ึงจะชวยใหผลการประเมินขอมูลฐานสอดคลองกับบริบท
ของพ้ืนที่ไดมากที่สุด 
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2) การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 

การพัฒนาทางเลือก มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมโดยตรง เชน การกําหนด
แนวทางการพัฒนาภายใตประเด็นยุทธศาสตร เปนตน หรือโดยออม เชน เสนอความตองการ ความคาดหวัง 
ในการพัฒนา เปนตน เพื่อนําไปสูการพัฒนาทางเลือกที่เหมาะสมตามศักยภาพ มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 
และสอดคลองกับบริบทความตองการของพ้ืนที่ 

การประเมินทางเลือก มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูมีสวนไดเสียมีโอกาสไดรวมวิเคราะห คาดการณ
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงในดานผลประโยชนและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นท้ังในระยะสั้นและระยะยาวจาก 
การดําเนินงานตามแตละทางเลือก ตลอดจนการพิจารณาระดับความสําคัญและจัดลําดับความสําคัญของ 
แตละทางเลือก  

3) การกําหนดมาตรการเพื่อความย่ังยืน 

ขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูมีสวนไดเสียไดรวมพิจารณาเสนอแนะมาตรการรองรับผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดข้ึนจากการดําเนินงานตามแตละทางเลือกหากเปนผลประโยชนจะสงเสริมผลประโยชนเหลานั้น
อยางไร และ/ หรือเปนผลกระทบทางลบจะสามารถลดผลกระทบนั้น หรือหลีกเลี่ยงปจจัยที่จะกอใหเกิด
ผลกระทบนั้นไดดวยแนวทางใด  

4) การจัดทํารายงานการศึกษา SEA 

ขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูมีสวนไดเสียไดรวมตรวจสอบและสรางความมั่นใจวารายงาน SEA 
ไดตอบสนองตอประเด็นสําคัญอยางครบถวน ชัดเจน และถูกตองเหมาะสม ซึ่งจะชวยใหแผน และ SEA ไดรับ
การยอมรบัจากผูมีสวนไดเสยีและสังคม 

อยางไรก็ตาม ข้ันตอนสําคัญที่จําเปนตองมีกระบวนการสวนรวมอยางนอยควรประกอบดวย 
ขั้นตอนการกําหนดขอบเขต การพัฒนาและการประเมินทางเลือก และการกําหนดมาตรการเพ่ือ 
ความย่ังยืน เพ่ือใหแผนพัฒนานั้น มีทิศทางและเปาหมายการพัฒนาที่สอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่   
มีทางเลือกท่ีเหมาะสมที่จะชวยใหบรรลุสูเปาหมายของการพัฒนานั้น และมีมาตรการเพ่ือความยั่งยืนท่ีจะชวย
ขับเคลื่อนใหทางเลือกที่เหมาะสมน้ันสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางยั่งยืน 

4.2 การวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder analysis) 

เพื่อใหการดําเนินการมีสวนรวมในแตละขั้นตอนของกระบวนการ SEA มีความสมบูรณ ควรวิเคราะหใหได
วาผูมีสวนไดเสียเปนกลุมคน ชุมชน องคกร หนวยงาน หรือสถาบันใด มีความสําคัญ ความเกี่ยวของในรูปแบบ
ใด และในระดับใด เพ่ือใหสามารถกําหนดแผนการสื่อสารและการมีสวนรวมไดเหมาะสม ครอบคลุมกลุม 
ผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของท้ังหมด ซึ่งจะชวยใหการจัดทํา SEA ไดผนวกรวมความคิดเห็น ขอเสนอแนะ รวมไป
ถึงขอหวงกังวลจากผูมีสวนไดเสียเขารวมดวย การวิเคราะหผูมีสวนไดเสยีมีวัตถุประสงค คือ 

 เพื่อระบุกลุมคน ชุมชน องคกร หนวยงาน และสถาบันที่สนใจและมีสวนเ ก่ียวของ 
ในการตัดสินใจดําเนินงานแผน เพื่อนําไปสูการกําหนดผูท่ีควรเขารวมกระบวนการ SEA  

 เพื่อใหไดขอมูลในการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของการมีสวนรวม รูปแบบ เทคนิควิธีการ 
และกิจกรรมที่เหมาะสม 

รายละเอียดของข้ันตอนการวิเคราะหผูมีสวนไดเสียประกอบดวย (ปรับปรุงจาก กพย., 2561) 
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1) การระบุผูมีสวนไดเสีย 

การระบุผูมีสวนไดเสียเปนการพิจารณาวามีกลุมคน ชุมชน องคกร หนวยงาน หรือสถาบันใดที่มี
ความเก่ียวของหรือมีสวนไดสวนเสียกับแผนการพัฒนาท่ีจะจัดทําข้ึน และควรตองเขามามีสวนรวม 
ในกระบวนการ SEA ซึ่งสามารถทําไดหลายวิธี โดยพิจารณาจากประเด็น ดังนี้ 

 มีกลุมคน ชุมชน องคกร หนวยงาน และสถาบันใดในพ้ืนที่หรือที่ เก่ียวของกับประเด็น 
การพัฒนา ซึ่งอาจไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบตอรายได อาชีพ สุขภาพอนามัย 
สิ่งแวดลอม และวิถีชีวิตความเปนอยู   

 มีกลุมคน ชุมชน องคกร หนวยงาน และสถาบันใดท่ีมีสถานะทางสังคม ซึ่งมีความสําคัญตอ 
การชี้นําความคดิใหแกประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 

 มีกลุมคน ชุมชน องคกร หนวยงาน และสถาบันใด ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบเก่ียวของกับ
การดําเนินการพัฒนาตามแผน และประเด็นยุทธศาสตร 

มีกลุมคน ชุมชน องคกร หน วยงาน และสถาบันใด ที่มี อิท ธิพลหรือมีสวนไดสวนเสีย 
ในการพัฒนานั้น ในระดับพื้นที่หรือระดับนโยบาย และมีความสนใจนั้นเก่ียวของโดยตรงกับแผนและประเด็น
ยุทธศาสตร แนวทาง SEA ฉบับนี้ แนะนําประเภทของผูมีสวนไดเสียที่ควรพิจารณาในกระบวนการ SEA 
ทั้งหมด 12 กลุม ประกอบดวย 

1. ประชาชนที่มีภูมิลําเนาในพ้ืนที่และขอบเขต โดยหมายรวมถึงประชาชนที่มีความเปราะบาง 
และออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนจากแผนพัฒนาดวย 

2. หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบในพ้ืนท่ีและขอบเขต 

3. นักวิชาการและสถาบันการศึกษาที่มีความสนใจในพื้นท่ีและขอบเขต 

4. ตัวแทนผูประกอบอาชีพที่อาจไดรบัผลกระทบท้ังทางบวกและลบ 

5. เอกชนและผูประกอบการในพ้ืนท่ีและขอบเขต 

6. ผูนําชุมชนหรือผูนําทางความคิดที่มีอิทธิพลในพ้ืนที่และขอบเขต 

7. นักการเมอืงทองถิ่นที่มีบทบาทในพื้นท่ีและขอบเขต 

8. ผูแทนเครือขายภาคประชาสังคมและอาสาสมัครเพ่ือสังคมในพื้นที่และขอบเขต 

9. องคกรอิสระไมหวังผลกําไรซึ่งทํางานในพื้นที่และขอบเขต 

10. ผูกําหนดหรือผูอนุมัติแผน ผูจัดสรรงบประมาณ 

11. หนวยงานเจาของแผน 

12. หัวหนาสวนราชการสูงสุดหรือผูไดรบัมอบหมายที่มีอํานาจในการตัดสินใจ 
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2) การจัดลําดับความสําคัญของผูมีสวนไดเสีย 

ขั้นตอนการจัดลําดับความสําคัญของผูมีสวนไดเสียมี ดังตอไปนี้  

(๑) การวิเคราะหบทบาทและความเกี่ยวของของผูมีสวนไดเสีย  

การวิเคราะหบทบาทและความเกี่ยวของของผูมีสวนไดเสีย เปนการดําเนินการเพื่อใหทราบ
วา ผูมีสวนไดเสียกลุมใดที่มีความสัมพันธกับผลจากการเปลี่ยนแปลงทั้งในทางบวกและทางลบ รวมถึงมี
บทบาทตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของแผน และมีผลตอการตดัสินใจแผน และมีกลุมบุคคลใด ซ่ึงอาจไม
มีบทบาท แตเปนกลุมเปาหมายหลักของการพัฒนา และเปนผูที่อาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานนั้น  
ซึ่งการวิเคราะหบทบาทและความเกี่ยวของของผูมีสวนไดเสียจะชวยใหสามารถกําหนดรูปแบบ วิธีการ และ
ประเดน็การปรึกษาหารอืที่เหมาะสมสําหรับแตละกลุมได 

ขั้นตอนนี้เปนการทําความรูจักและเขาใจผูมีสวนไดเสียในดานตําแหนง หนาที่ องคกร และ
ทรัพยากรภายใตการกํากับ ความสัมพันธและบทบาทที่มีตอกลุมคนตาง ๆ รวมทั้งความสนใจที่มีตอแผน  
ความคิดเห็นและขอหวงกังวลเก่ียวกับผลกระทบจากแผนนั้น รวมถึงโอกาสและศักยภาพที่กลุมตาง ๆ  
จะสนับสนุนหรือคัดคานตอการดําเนินงานในการขับเคลื่อนแผน เพื่อเปนขอมูลในการกําหนดลําดับความสําคัญ
ของผูมีสวนไดเสีย  

การวิเคราะหบทบาทและความเกี่ยวของของผูมีสวนไดเสียสามารถดําเนินการโดยการวิเคราะห
วาผูมีสวนไดเสียแตละกลุมหรือแตละรายบุคคลมีความเกี่ยวของกันอยางไรใน 2 มิติ ไดแก มิติผลประโยชนทั้ง
ไดรับผลประโยชนและเสียผลประโยชน และมิติบทบาทที่เกี่ยวของตอความสําเร็จของการขับเคลื่อนแผน  
ซึ่งสามารถพิจารณาไดจากประเด็นยอย ดังตอไปนี้  

มิติผลประโยชน (Benefit) 

 ผูมีสวนไดเสียนั้นไดรับผลประโยชนหรือเสียผลประโยชนจากการพัฒนาตามแผนอยางไร 
และประเด็นผลประโยชนนั้นมีความเก่ียวของตอผูมีสวนไดเสียอยางไร 

 ความเก่ียวของของผูมีสวนไดเสียกับประเด็นผลประโยชนนั้นมากนอยระดับใด และเปน
สาเหตุสนับสนุนใหผูมีสวนไดเสียนั้นตองเขามามีสวนรวม 

มิติบทบาทตอความสําเร็จของการขับเคลื่อนแผน (Influence) 

 ผูมีสวนได เสียนั้นมีหนา ท่ีและความรับผิดชอบที่ เ ก่ียวของอยางไร และระดับใด 
ในการพัฒนาดานตาง ๆ ในพื้นที่และขอบเขตตามแผนน้ัน  

 หากผูมีสวนไดเสียเขาใจในบทบาทและมีสวนรวมในการรับรู การแสดงความคิดเห็นแลว 
จะสงผลใหผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของกับกลุมนั้น ๆ มีความเขาใจไดมากหรือนอยตามไป
ดวย ซึ่งสงผลตอความรวมมือในการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาในอนาคต  

 องคความรูของผูมีสวนไดเสีย เชน ความรูความชํานาญ ประสบการณ และภูมิปญญา
ทองถ่ิน เปนตน มีสวนชวยในการเพ่ิมเติมความสมบูรณของขอมูลในดานตาง ๆ ที่จะสงผล
ตอการตัดสินใจท่ีถูกตองและเหมาะสมของแนวทางการพัฒนาตามแผนนั้น  
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(๒) การจัดลําดับความสําคัญของผูมีสวนไดเสีย  

เ ม่ือวิ เคราะหผูมีส วนได เสีย ท้ังมิติผลประโยชนและมิติบทบาทตอความสําเร็จของ 
การขับเคลื่อนแผนแลว จะวิเคราะหความสําคัญของผูมีสวนไดเสีย เพื่อใหทราบวาผูมีสวนไดเสียแตละกลุม 
มีระดับความสําคัญอยางไร ตั้งแตระดับสําคัญนอยที่สุดไปจนถึงถึงสําคัญมากที่สุด ซึ่งเทคนิควิธีการ 
ในการจัดลําดับความสําคัญของผูมีสวนไดเสียสามารถดําเนินการไดหลากหลายวิธี แนวทาง SEA ฉบับนี้ 
แนะนําวิธีการจัดลําดับความสําคัญ โดยอาจพิจารณาเปรียบเทียบความสัมพันธทั้งในมิติผลประโยชนและมิติ
บทบาทตอความสําเร็จของการขับเคลื่อนแผนในรูปแบบของตาราง 2x2 เมทริกซ (ปรับปรุงจาก Bryson, 
2004) โดยกําหนดแกนแนวตั้งคือระดับผลประโยชน และแกนแนวนอนคือ ระดับบทบาทตอความสําเร็จของ

การขับเคลื่อนแผน เนื่องจากเปนเทคนิควิธีการที่ใชกันอยางแพรหลายและไมมีความซับซอน 

เมื่อไดผลระดับความสําคัญแลว จะสามารถจัดลําดับความสําคัญของผูมีสวนไดเสียในแตละ
มิติได ทั้งนี้ ผลการจัดลําดับความสําคัญจะถูกนําไปประกอบการจัดทําแผนการสื่อสารและการมีสวนรวม และ
สามารถระบุกลุมผูมีสวนไดเสียที่จะเกี่ยวของในกระบวนการมีสวนรวมของแตละขั้นตอน SEA ไดอยาง
ครบถวน สงผลใหแผนการสื่อสารและการมีสวนรวมมีประสิทธิภาพและดําเนินการไดอยางตอเนื่อง ใกลชิด 
และครอบคลุมทุกกลุมผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของทั้งหมดอยางเหมาะสม ตัวอยางการจัดลําดับความสําคัญของ 

ผูมีสวนไดเสียแสดงดังตารางที่ 4-1 

ตารางท่ี 4-1 ตัวอยางการจัดลําดับความสําคัญของผูมีสวนไดเสีย  
ระดับผลประโยชน ระดับความสําคัญของผูมีสวนไดเสีย 
ผลประโยชนมาก 3 4 5 5 

ผลประโยชนปานกลาง 3 4 5 5 
ผลประโยชนบางสวน 2 3 4 5 

ผลประโยชนนอย 2 3 4 5 
ไมไดรับผลประโยชน 1 2 3 4 

ระดับบทบาทตอความสําเร็จ
ของการขับเคลื่อนแผน 

มีบทบาทนอย/ 
ไมทราบ 

มีบทบาทบาง 
มีบทบาท 
ปานกลาง 

มีบทบาทมาก 

หมายเหตุ: ระดับความสําคัญของผูมีสวนไดเสียจําแนกระดับจากนอย (1) ไปถึง มาก (5) 
 

4.3 การจัดทําแผนการส่ือสารและการมีสวนรวม  

การจัดทําแผนการสื่อสารและการมีสวนรวมเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญมาก เนื่องจากจะชวยกําหนด
แนวทางการมีสวนรวมที่เชื่อมโยงกับแตละข้ันตอนของ SEA ซึ่งจะทําใหขั้นตอนการมีสวนรวมสอดคลองกับ
กรอบระยะเวลาของกระบวนการ SEA และสอดคลองกับระดับความสําคัญของผูมีสวนไดเสีย รวมท้ัง 
ใชเปนเคร่ืองมือในการสื่อสารกับผูที่ เกี่ยวของ เชน หนวยงานเจาของแผน และผูมีสวนไดเสีย เปนตน  
ซึ่งจะทําใหกระบวนการมีสวนรวมมีประสิทธิภาพและมีความโปรงใส  

ในการจัดทําแผนการสื่อสารและการมีสวนรวมควรมีโครงสรางท่ีชัดเจน มีความตอเนื่องตลอดท้ัง
กระบวนการ และสามารถทบทวนหรือปรับปรุงไดตลอดชวงระยะเวลาของกระบวนการ SEA เพื่อให
กระบวนการมีสวนรวมครอบคลุมกลุมผูมีสวนไดเสียและเหมาะสมมากที่สุด นอกจากนี้ การจัดทําแผน 
การสื่อสารและการมีสวนรวมจําเปนตองทราบถึงระดับความสําคัญของผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของดวย  
เพื่อพิจารณาวา ผูมีสวนไดเสียกลุมใดที่ควรเขารวมในแตละระดับของการมีสวนรวม และจะเลือกรูปแบบ 



 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 

แนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (ฉบับปรับปรุง)  38 
 

การสื่อสารหรือเทคนิคการมีสวนรวมสําหรับใชในระดับการมีสวนรวมตาง ๆ อยางไร เพื่อใหสอดรบักับข้ันตอน
หรอืกระบวนการ SEA และสอดคลองกับลักษณะและความสําคญัของกลุมผูมีสวนไดเสีย  

แผนการสื่อสารและการมีสวนรวม แบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก 1) ระดับการใหขอมูลอยางตอเน่ือง 
(Information and engagement) 2) ระดับการปรึกษาหารือ (Consultation) และ 3) ระดับการรวม
ตัดสินใจ (Decision influence) โดยในแตละระดับตองพิจารณาวา ผูใดที่เก่ียวของ (Who) ตองดําเนินการ 
ในระดับนั้นเมื่อใด (When) และดําเนินการดวยรูปแบบวิธีการอยางไร (How) ทั้งนี้ แตละระดับอาจมีรูปแบบ
การมีสวนรวมที่แตกตางกัน เพ่ือใหเหมาะสมกับบรบิทหรือรูปแบบของระดับนั้น ๆ ดังนี้ (สศช., 2563) 

ระดับการใหขอมูลอยางตอเนื่อง (Information and engagement) เปนการดําเนินการในรูปแบบ
การใหขอมูลผานสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ โทรทัศน วิทยุ อีเมล จดหมาย/ ไปรษณีย หรือสื่อ
สาธารณะ (Social media) ตาง ๆ เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของหรือสนใจในทุกระดับ (ระดับ 1-5) เชน 
ประชาชนผูไดรับผลกระทบ หนวยงานราชการ องคกร/ สถาบันตาง ๆ สื่อมวลชน รวมไปถึงประชาชนทั่วไปท่ี
มีความสนใจ เปนตน ไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับกระบวนการ SEA อยางครบถวน ทั่วถึงและตอเนื่อง 
ทั้งนี้ การใหขอมูลและการเขามามีสวนรวมตองดําเนินการครอบคลุมและตอเนื่องตลอดทั้งกระบวนการ SEA 
ซึ่งสามารถเริ่มดาํเนินการไดตั้งแตข้ันตอนการกําหนดขอบเขต ตลอดจนขั้นตอนการรายงานผล 

ระดับการปรึกษาหารือ (Consultation) เปนระดับที่ตองการไดรับความเห็นจากผูมีสวนไดเสีย 
จึงจําเปนตองมีรูปแบบหรือวิธีการที่เขมขนมากกวาระดับการใหขอมูล เพื่อใหไดมาซึ่งความคิดเห็นอันจะเปน
ประโยชนตอกระบวนการ SEA โดยอาจดําเนินการในรูปแบบตาง ๆ เชน การประชุมกลุมยอย การสํารวจ
ความคิดเห็นโดยแบบสํารวจหรือแบบสอบถาม การอภิปราย และการประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนตน ซึ่งอาจ
เก่ียวของกับกลุมผูมีสวนไดเสียในบางระดับ (ระดับ 2-5) เชน หนวยงานราชการที่มีความเชี่ยวชาญในแตละ
ดาน สถาบันการศึกษาที่มีองคความรู  และประชาชนผูที่ ไดรับผลกระทบโดยตรง เปนตน  ทั้ งนี้   
การปรึกษาหารืออาจดําเนินการในขั้นตอนท่ีมีความสําคัญ โดยเฉพาะการกําหนดขอบเขต เชน การวิเคราะห
และกําหนดประเด็นยุทธศาสตรและเปาหมายการพัฒนา และการประเมินขอมูลฐาน เปนตน การพัฒนาและ
การประเมินทางเลือก และการกําหนดมาตรการเพ่ือความย่ังยืน กิจกรรมและชวงเวลาในการปรึกษาหารือตอง
ระบุหัวขอหรือประเด็นการหารือที่ชัดเจนและสอดคลองกับผลของกระบวนการ SEA ในแตละชวงเวลา เชน 
การระดมความเห็นตอการกําหนดขอบเขต การพัฒนาและการประเมินทางเลือก เปนตน การปรึกษาหารือนี้
จะเปนสวนสนับสนุนใหผูมีสวนไดเสียรูสึกถึงการเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนา มีโอกาสในการรวมกันระดม
ความคดิเห็น และสรางความรวมมือกับผูมีสวนไดเสีย  

ระดับการรวมตัดสินใจ (Decision influence) เปนระดับที่ผูมีสวนไดเสียที่มีความสําคัญเขามา 
มีสวนรวมในการตัดสินใจ และสงผลตอการกําหนดแผน อาจดําเนินการในรูปแบบการประชุมระดม 
ความคิดเห็น การประชุมภาคีที่เก่ียวของ เชน การประชุมของคณะกรรมการที่เกี่ยวของ การประชุมระดับ
ผูบริหาร ซึ่งอาจเก่ียวของกับกลุมผูมีสวนไดเสียที่อยูในระดับรวมตัดสินใจ (ระดับ 5) เชน ผูบริหารระดับสูง
ของหนวยงาน ผูวาราชการจังหวัด และคณะกรรมการระดับนโยบายที่เกี่ยวของ เปนตน ทั้งนี้ การรวมตัดสินใจ
อาจดําเนินการในชวงที่มีความสําคัญและจําเปนตองไดรับการตัดสินใจรวมกัน ไดแก ขั้นตอนการพัฒนาและ
การประเมินทางเลือก และชวงของการนําผลจากกระบวนการ SEA เสนอเขาในแผน เพื่อใหผูมีสวนไดเสียที่
รับผิดชอบการตัดสินใจไดเขามารับรูและรวมกันตัดสินใจ 
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ในการจัดทําแผนการสื่อสารและการมีสวนรวมควรระบุผูมีสวนไดเสียใหไดวา ผูมีสวนไดเสียกลุมใดท่ีจะ
เขามามีสวนรวมในแตละระดับขางตน และควรวางแผนกิจกรรมและกําหนดระยะเวลาของกิจกรรม 
ใหสอดคลองกับกระบวนการ SEA และกระบวนการจัดทําแผนดวย เพื่อใหความคิดเห็นที่จะไดรับจาก 
ผูมีสวนไดเสียสามารถนํามาใชปรับปรุงการดําเนินงานไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับชวงเวลา ดังตัวอยาง

แผนภาพระดับของแผนการสื่อสารและการมีสวนรวมในกระบวนการ SEA ตามรูปท่ี 4-1 

 
ที่มา: ปรับปรุงจาก สศช. (๒๕๖3) 

รูปที่ 4-1 ตัวอยางแผนภาพระดับของแผนการสื่อสารและการมีสวนรวมในกระบวนการ SEA  

ในการจัดทําแผนการส่ือสารและการมีสวนรวม ผูจัดทําควรคํานึงถึงวัตถุประสงคท่ีแตกตางกันในแตละ
ขั้นตอนขางตนที่ไดอธิบายไว และจําเปนตองวิเคราะหผูมีสวนไดเสยีที่จะเขามีสวนเก่ียวของในแตละข้ันตอนให
ชัดเจน เนื่องจากจะชวยใหสามารถระบุวิธีการมีสวนรวมที่มีความเหมาะสมกับแตละกลุมผูมีสวนไดเสียและแต

ละข้ันตอนของการจัดทํา SEA ได โดยมีตัวอยางตารางแผนการส่ือสารและการมีสวนรวมดังตารางที่ 4-2  

ทั้งนี้ เพื่อแผนการส่ือสารและการมีสวนรวมมีความครบถวนสมบูรณมากยิ่งขึ้นในทุกมิติ ควรเปดโอกาสให 
ผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของไดรวมกันวิเคราะหและวางแผนการส่ือสารและการมีสวนรวมดวย ซ่ึงควรเร่ิมต้ังแต
เร่ิมตนของการศึกษา 
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ตารางท่ี 4-2 ตัวอยางตารางแผนการสื่อสารและการมีสวนรวมในข้ันตอนการจัดทํา SEA 

ขั้นตอน SEA* 
วัตถุประสงคของ

กระบวนการ 
กลุมผูมีสวนไดเสีย 

ที่เกี่ยวของ 
เทคนคิและวิธีการ 

มีสวนรวม 
1. ก า ร กํ า ห น ด

ขอบเขต 
มีสวนในการใหข อมูล  
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห  แ ล ะ 
ก า ร กํ า ห น ด ทิ ศ ท า ง 
การพัฒนา  

 ประชาชนในพ้ืนที ่
 หนวยงานราชการและ

รัฐวิสาหกิจ 
 ตัวแทนผูประกอบอาชีพ 
 ผูนําชุมชนหรือผูนําทาง

ความคิด 
 เอกชนและผูประกอบการ 
 นักการเมอืงทองถิ่น 
 ผูแทนเครือขาย 
 องคกรอิสระ 
 หนวยงานเจาของแผน 

 การประชุมกลุมยอย 
 การสัมภาษณรายบุคคล 
 ก า ร ป ร ะ ชุ ม รั บ ฟ ง 

ความคิดเห็น 
 ก า ร สั ม ภ า ษ ณ ด ว ย

แบบสอบถาม 

 มีส วนในการให ข อมู ล 
รวมคนหา และรวบรวม 
แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ 
ความถูกตองของขอมูล 
เพ่ือประกอบการพิจารณา
แนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ตามตัวชี้วัด 

 หนวยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจ 

 นักวิชาการ สถาบันการศึกษา 
 ผูนําชุมชนหรือผูนําทาง

ความคิด 
 ผูแทนเครือขาย 

 การประชุมกลุมยอย 
 การสัมภาษณรายบุคคล 
 ก า ร สั ม ภ า ษ ณ ด ว ย

แบบสอบถาม 

2. การพัฒนาและ
ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ทางเลือก 

มีสวนในการกําหนดแนว
ทางการพัฒนา หรือเสนอ
ความต องการ  ความ
คาดหวั งในการพัฒนา 
เพื่อนํ าไปสู การพัฒนา
ทางเลือกที่เหมาะสม 

 หนวยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจ 

 นักวิชาการ สถาบันการศึกษา 
 ผูนําชุมชนหรือผูนําทาง

ความคิด 
 นักการเมอืงทองถิ่น 
 ผูแทนเครือขาย 

 การประชุมกลุมยอย 
 การสัมภาษณรายบุคคล 

 รวมวิเคราะห คาดการณ
แนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ในดานผลประโยชนและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
แ ล ะ พิ จ า ร ณ า ร ะ ดั บ
ความสําคัญและจัดลําดับ
ความสําคัญของแตละ
ทางเลือก 

 หนวยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจ 

 นักวิชาการ สถาบันการศึกษา 
 ผูนําชุมชนหรือผูนําทาง

ความคิด 
 ผูแทนเครือขาย 

 การประชุมกลุมยอย 
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ตารางที่ 4-2 ตัวอยางตารางแผนการสื่อสารและการมีสวนรวมในข้ันตอนการจัดทํา SEA (ตอ) 

ขั้นตอน SEA* 
วัตถุประสงคของ

กระบวนการ 
กลุมผูมีสวนไดเสีย 

ที่เกี่ยวของ 
เทคนคิและวิธีการ 

มีสวนรวม 
3. ก า ร กํ า ห น ด

มาตรการเ พ่ือ
ความยั่งยืน 

ร ว ม กั น เ ส น อ แ น ะ
ม า ต ร ก า ร ร อ ง รั บ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน
จ า กก า รดํ า เ นิ น ง า น
ตามแตละทางเลือกทั้ ง
สนับสนุนผลทางบวก และ
หลีกเลี่ยง และลดหรือ
บรรเทาผลทางลบ 

 หนวยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจ 

 นักวิชาการ สถาบันการศึกษา 
 ผูนําชุมชนหรือผูนําทาง

ความคิด 
 ผูแทนเครือขาย 

 การประชุมกลุมยอย 
 การสัมภาษณรายบุคคล 
 ก า ร สั ม ภ า ษ ณ ด ว ย

แบบสอบถาม 

4. ก า ร จั ด ทํ า
รายงาน SEA 

รวมกันใหความเห็นตอ
ความครบถวนสมบูรณ
ของผลการศึกษาและ
ขอเสนอแนะในการนําไป
ประยุกตใช 

 หนวยงานเจาของแผน 
 ผูกําหนดหรืออนุมัติแผน 

ผูจัดสรรงบประมาณ 
 หัวหนาสวนราชการสูงสุด

ท่ีมีอํานาจตัดสินใจ 

 ก า ร ป ร ะ ชุ ม รั บ ฟ ง 
ความคิดเห็น 

 การประชุมกลุมยอย 

* เปนขั้นตอนแนะนําที่มีความจําเปนตองดําเนินการมีสวนรวม อยางไรก็ตาม ผูใชแนวทางสามารถนําไปปรับประยุกตใชกับ
ขั้นตอนอ่ืน ๆ ไดตามความเหมาะสมกับบริบทของการจัดทําแผนตาง ๆ 

4.4 เทคนคิและวิธีการมีสวนรวม  

กระบวนการมีสวนรวมตองคํานึงถึงหลักการที่จะสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากที่สุด  
ซึ่งการคัดเลือกเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมนั้นมีความสําคัญอยางย่ิง โดยอาจแตกตางกันไปในแตละบริบท
ของผูมีสวนไดเสีย สภาพการณ และวัตถุประสงคของการมีสวนรวมในแตละคร้ัง เพื่อใหการมีสวนรวมนั้นมี
ประสิทธิภาพสูงสุด สรางการยอมรับจากผูมีสวนไดเสียได ซึ่งแตละเทคนิคและวิธีการลวนมีวัตถุประสงค  
จุดแข็ง และขอจํากัดที่แตกตางกันออกไป จึงควรพิจารณาใชเทคนิคและวิธีการที่หลากหลายผสมผสานกัน 
สามารถเขาถึงผูมีสวนไดเสียไดอยางกวางขวาง สามารถอํานวยใหผูมีสวนไดเสียเขารวมไดอยางสะดวกใจและ
แสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ ทั้งนี้ แนวทาง SEA ฉบับนี้ไดเสนอแนะตัวอยางเทคนิคและวิธีการมสีวนรวมท่ี
ไดรับความนิยมใชกันอยางแพรหลายดังตอไปนี้ (คนางค คันธมธุรพจน, 2561)  

1) การสํารวจความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire survey) 

เปนการสํารวจความเห็นทั่วไปหรือเจาะจงประเด็นโดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บ
ขอมูลโดยใชหลักทางสถิติและสังคมศาสตรเขามาประกอบการดําเนินการ ซึ่งการสํารวจความคิดเห็นโดยใช
แบบสอบถามนี้จะสามารถวิเคราะหผลออกมาไดในเชิงปรมิาณที่ชัดเจน มีผลลัพธอยางเปนรูปธรรมกวาเทคนิค
อ่ืน ๆ ซึ่งมีขั้นตอนตั้งแต การกําหนดกลุมเปาหมายและพื้นท่ีศึกษาในการสํารวจความคิดเห็น การกําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางที่เหมาะสม การออกแบบเคร่ืองมือแบบสอบถามที่จะใชในการสํารวจความคิดเห็น และ
การกําหนดวิธีการเก็บขอมูล ซ่ึงมีขอควรพิจารณาสําคัญดังนี้ 

การกําหนดพื้นท่ีศกึษาที่จะสํารวจความคิดเห็น จะตองมีการกําหนดขอบเขตท่ีชัดเจน  
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การคาํนวณขนาดของกลุมตัวอยาง จะตองเพียงพอสําหรับเปนตัวแทนของประชากรในทางสถิติ 
ขนาดจํานวนตัวอยางท่ีคํานวณไดหมายถึงจํานวนขั้นต่ําที่สามารถเปนตัวแทนของประชากรได ซ่ึงการคํานวณ
ขนาดกลุมตัวอยางสามารถทําไดหลายวิธี โดยจะตองพิจารณาเลือกวิธีการใหเหมาะสม ซึ่งมีท้ังกรณีที่ทราบ
จํานวนประชากรที่แนนอน และในกรณีท่ีไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน 

วิธีการเก็บขอมูล ตองเปนไปอยางไมมีอคติ ทุกหนวยประชากรมีโอกาสถูกเลือกเทา ๆ กัน เพ่ือให
เปนตัวแทนประชากรที่แทจริง โดยอาจเลือกเทคนิควิธีการเก็บขอมูล เชน การสุมอยางเปนระบบ 
(Systematic sampling) และการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple random sampling) เปนตน  

จุดแข็งของการสํารวจความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถามคือประหยัดเวลาเม่ือเทียบกับการเก็บ
ขอมูลโดยวิธีอ่ืน ๆ สามารถเก็บขอมูลจากผูตอบจํานวนมากได กระจายครอบคลุมไดทั่วถึงทุกพ้ืนท่ี และเปน
วิธีการที่รวบรวมความเห็นของผูไมมีโอกาสเขามารวมในการรับฟงความคิดเห็นได อยางไรก็ตาม หากผูตอบ
แบบสอบถามไมมีความเขาใจเก่ียวกับโครงการ หรือใชคําถามท่ีเขาใจยาก ผูตอบอาจตีความหมายของคําถาม
ไมตรงกัน ทําใหมีความเสี่ยงวาผลลพัธของขอมูลที่ไดอาจไมสะทอนความเห็นที่แทจริง  

ดังนั้น การสํารวจความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถามจึงอาจนําไปประยุกตใชในข้ันตอนการกําหนด
ขอบเขต เชน การรวบรวมประเด็นปญหา ความคาดหวังตาง ๆ เพื่อวิเคราะหประเด็นยุทธศาสตร รวมไปถึง
การรวบรวมขอมูลแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของประเด็นสําคัญหรือตัวชี้วัดตาง ๆ ซึ่งจะทําใหไดขอมูล 
ในวงกวางเชิงพ้ืนที่ ที่จะชวยยืนยันหรือสนับสนุนขอมูลในการประเมินขอมูลฐานได เปนตน 

2) การสัมภาษณรายบุคคล (In-depth interview)  

เปนการพูดคุยแบบมีแนวคําถามไวลวงหนาอยางมีจุดมุงหมายเพ่ือใหไดขอมูล ความคิดเห็น  
อยางลึกซึ้งและตรงกับความเปนจริงของสถานการณ เหตุการณ ซึ่งผูสัมภาษณตองมีความเขาใจบริบทของผูที่
ใหขอมูล ตองไมมีอคติ เปนผูฟงท่ีดี เปดโอกาสใหผูใหขอมูลแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ หัวใจสําคัญของ 
การสัมภาษณรายบุคคลคือ ตองวิเคราะหหาผู ใหขอมูลหลัก (Key informants) ท่ีสามารถใหขอมูลท่ี 
ผูสัมภาษณตองการใหได เพื่อขอมูลที่ไดรับมีความถูกตอง เหมาะสม และเปนไปตามขอเท็จจรงิ  

ขอดีของการสัมภาษณรายบุคคลคือเปนวิธีการพูดคุยกันแบบตัวตอตัวระหวางผูสัมภาษณ กับผูให
สัมภาษณ สามารถแสดงความเห็นอยางตรงไปตรงมาและละเอียดลึกซึ้งมากกวาวิธีการมีสวนรวมแบบอ่ืน 
นอกจากนี้ การสัมภาษณรายบุคคลมีจุดเดนคือเปนวิธีการเก็บขอมูลที่ยืดหยุน มีการโตตอบ ระหวางผูให
สัมภาษณกับผูถูกสัมภาษณ ผูเก็บขอมูลสามารถสอบถามในประเด็นเชิงลึกกับผูใหสัมภาษณไดอยางเปน
สวนตัว ทั้งนี้ ภาษาและทาทางของผูสัมภาษณสามารถกระตุนตอผูใหสัมภาษณแสดงความคิดเห็นและขอมูล
มากข้ึนได อยางไรก็ตาม การสัมภาษณรายบุคคลมีขอจํากัดคือใชเวลามากในการสัมภาษณผูใหขอมูลจนครบ 
และผูสัมภาษณตองมีทักษะในการสัมภาษณเพ่ือใหไดขอมูลที่ถูกตองและครอบคลุม นอกจากนี้ ขอมูลที่ไดจาก
การสัมภาษณถือเปนขอมูลเฉพาะบุคคลไมสามารถนําไปตีความไดวาเปนความเห็นในภาพรวมของทั้งหมดได 

ดังนั้น การสัมภาษณรายบุคคลจึงอาจนําไปประยุกตใชในข้ันตอนที่จําเปนตองไดรับความคิดเห็น
ในเชิงลึกจากผูมีสวนไดเสียเฉพาะบุคคล หรือเปนประเด็นสําคัญที่สงผลตอการตัดสินใจ เชน ขั้นตอน 
การกําหนดขอบเขตในเกือบทุกขั้นตอน ทั้งการกําหนดเปาหมายการพัฒนาและประเด็นยุทธศาสตร  
การกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือความยั่งยืนและตัวชี้วัด การประเมินขอมูลฐาน ขั้นตอนการพัฒนาและประเมิน
ทางเลือก และขั้นตอนการกําหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน เปนตน ซึ่งในแตละข้ันตอนผูจัดทํา SEA จะตอง
วิเคราะหใหไดวาจําเปนจะตองไดรบัขอมูลในเชิงลึกจากผูมีสวนไดเสียกลุมใด ประเดน็สําคัญอะไร  
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3) การประชุมกลุมยอย (Focus group discussion)  

เปนกระบวนการอภิปรายที่มีการแลกเปลี่ยนความเห็นและโตตอบระหวางผูเขารวมประชุม 
ในประเด็นที่เฉพาะเจาะจงได มีลักษณะเปนการประชุมกลุมเล็ก ๆ ทําใหสามารถสืบหรือคนหาสาเหตุของ
ปญหาเฉพาะดานไดดี และมีการโตตอบสองทาง ผูเขารวมประชุมกลุมยอยจะตองเปนผูท่ีมีประสบการณเฉพาะ 
ในประเด็นที่ผู จัดประชุมตองการสอบถามและเปนผูท่ีรูสึกสบายใจที่จะแสดงความเห็นและแลกเปลี่ยน
ความเห็นของตนเองกับผูเขารวมประชุมคนอ่ืน ๆ ตองมีการวางแผนในการเลือกผูเขารวมประชุม จํานวนครั้ง
ของการประชุม สถานที่ที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย โดยจํานวนที่เหมาะสมของผูเขารวมประชุมตอกลุม
ประมาณ 6-10 คน และควรเปนผูเขารวมประชุมในกลุมหรือระดับเดียวกันเพื่อไมใหมีความแตกตางระหวาง
ผูเขารวมประชุมดวยกันมากจนเกินไป และระยะเวลาที่ใชในการประชุมไมควรมากหรือนอยเกินไป นอกจากนี้ 
การประชุมกลุมยอยยังสามารถประยุกตใชเคร่ืองมือหรือเทคนิคตาง ๆ ในการอํานวยความสะดวกในการแสดง
ความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมเพ่ิมเติม เพ่ือใหผูเขารวมประชุมรูสึกมีสวนรวมมากยิ่งขึ้นในการประชุม  
ทั้ง การใชบัตรคํา กระดาษโนตมีกาวในตัว (Post-it notes) แสดงความคิดเห็น ที่ผูเขารวมแตละคนมีโอกาส 
ในการเสนอแนะความคิดเห็นไดเทาเทียมกันทุกคน ผนวกกับการใชหัวขอหรือคําถามนํา เพ่ือใหผูเขารวมแสดง
ความคิดเห็นไดตรงประเด็นมากย่ิงข้ึน หรือการใชแอพพลิเคชั่นที่ทันสมัยตาง ๆ ที่ชวยรวบรวมความคิดเห็น
และแสดงผลในรูปแบบที่นาสนใจ เชน Menti เปนตน เพ่ือใหผูเขารวมแสดงความคิดเห็นไดตรงประเด็น 
มากยิ่งข้ึน ความคิดเห็นท่ีไดรับจึงสามารถนําไปประกอบใหการจัดทํา SEA มีความครบถวนสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

จุดแข็งของการประชุมกลุมยอยคือ ใชตนทุนต่ําหรือทรัพยากรนอยเม่ือเทียบกับวิธีอื่น ๆ ท่ีเนน 
การปรึกษาหารือในลักษณะตัวตอตัว ผูมีสวนไดเสียที่ไมสามารถอานและเขียนสามารถเขารวมได นอกจากนี้ 
การประชุมกลุมยอยยังทําใหผูมีสวนไดเสียมีการโตตอบกันและแลกเปลี่ยนกัน ผูเขารวมประชุมมีโอกาส 
ในการที่จะทําความเขาใจในเหตุผลของผูเขารวมประชุมคนอื่น ๆ มากขึ้น อยางไรก็ตาม มีขอควรพิจารณา เชน 
ใชเวลาในการประชุมมาก ความลําบากในการเชิญผูมีสวนเก่ียวของมาเขารวมประชุมในคราวเดียวกัน เปนตน 
นอกจากนี้ ความเห็นที่ไดรับจากการประชุมกลุมยอยเปนความเห็นของกลุม ไมสามารถแยกเปนความเห็น
เฉพาะบุคคลได 

ดังนั้น การประชุมกลุมยอย จึงอาจนําไปประยุกตใชในข้ันตอนที่จําเปนตองไดรับความคิดเห็น
รวมกันจากผูมีสวนไดเสียเปนกลุม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือรวมพิจารณาในประเด็นตาง ๆ รวมกัน หรือ
เปนประเด็นสําคัญที่สงผลตอการตัดสินใจในลักษณะเดียวกับเทคนิคการสัมภาษณรายบุคคล ไดแก ขั้นตอน
การกําหนดขอบเขตในเกือบทุกขั้นตอน ทั้งการกําหนดเปาหมายการพัฒนาและประเด็นยุทธศาสตร  
การกําหนดวัตถุประสงคเพื่อความยั่งยืนและตัวชี้วัด ขั้นตอนการพัฒนาและประเมินทางเลือก และข้ันตอน 
การกําหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน เปนตน  

4) การประชุมรับฟงความคดิเห็น (Public hearing) 

การประชุมรับฟงความคิดเห็น เปนการจัดประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นอยางเปนทางการ  
โดยเชิญกลุมผูมีสวนไดเสียทุกกลุมเขารวมในการประชุมเพื่อนําเสนอรายละเอียดในภาพรวมทั้ งหมด  
ซึ่งมักนําไปประยุกตใชในการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (เปดโครงการ) ที่ตองการนําเสนอรายละเอียด 
ในภาพรวมของการดําเนินการจัดทํา SEA กอน มุงเนนการสื่อสารและประชาสัมพันธโครงการ และ 
การประชุมปจฉิมนิเทศ (ปดโครงการ) ที่ตองการนําเสนอรายละเอียดสรุปผลการจัดทํา SEA ทั้งหมดตอ 
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กลุมผูมีสวนไดเสียทุกกลุม พรอมทั้งเปดรับฟงความคิดเห็นในวงกวาง ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมมีโอกาส 
ในการแสดงความคิดเห็นไดอยางเทาเทียมกันและทั่วถึง 

การประชุมรับฟงความคิดเห็นสวนใหญมักเริ่มตนจากการชี้แจงวัตถุประสงคของการประชุมท่ี
ชัดเจน การนําเสนอรายละเอียด และเปดรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย ซึ่งในกรณีที่มีผูสวนไดเสียที่
ตองการนําเสนอความคิดเห็นเปนจํานวนมาก ผูจัดกระบวนการประชุมจะตองเรียงลําดับผูแสดงความคิดเห็น
อยางเปนระบบและควรจํากัดเวลาในการแสดงความคิดเห็นอยางเหมาะสม เพื่อเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสีย 
อ่ืน ๆ ไดมีโอกาสในการแสดงความคดิเห็นดวย 

ขอดีของการประชุมรับฟงความคิดเห็น คือ ได รับความคิดเห็นที่หลากหลายจากทุกกลุม 
ผูมีสวนไดเสีย และผูมีสวนไดเสียยังมีโอกาสในการซักถาม แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดทํา SEA 
หรือรายละเอียดดานอ่ืน ๆ จากผูจัดทําหรือผูศึกษาไดโดยตรง ผูมีสวนไดเสียแตละกลุมมีโอกาสไดรับฟง
ประเด็นขอคิดเห็น ขอเสนอแนะระหวางกัน ซึ่งสงผลใหเกิดการเรียนรูรวมกันไดในวงกวาง อยางไรก็ตาม  
การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นมีขอจํากัดหลายประการ ไดแก มีความเปนทางการสูง ผูมีสวนไดเสียมีเวลา
จํากัดในการแสดงความคิดเห็น เนื่องจากมีผูเขารวมจํานวนมาก ใชเวลา บุคลากร และงบประมาณสูงในการจัด
ประชุมรับฟงความคิดเห็น เพื่อใหสามารถอํานวยความสะดวกตอกลุมผูมีสวนไดเสียที่เขามารวมเปนจํานวน
มากได อีกทั้ง ยังมีความเสี่ยงท่ีการรับฟงความคิดเห็นมักถูกครอบงําจากผูมีสวนไดเสียบางกลุมท่ีสามารถแสดง
ความเห็นในเวทีที่เปนทางการได ในขณะที่ผูมีสวนไดเสียท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงมักไมกลาแสดงความคิดเห็น 
ดังนั้นจึงอาจมีความจําเปนท่ีตองนําวิธีการมีสวนรวมอื่น ๆ มาประกอบเพ่ือเพ่ิมชองทางที่จะอํานวยให 
ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางทั่วถึง สรางความไววางใจตอการรบัฟงความคิดเห็น 

ดังนั้น การประชุมรับฟงความคิดเห็นจึงอาจนําไปประยุกตใชในขั้นตอนที่เนนในการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ หรือตองการความคิดเห็นในภาพรวมรวมกัน เชน ขั้นตอนการกําหนดขอบเขต ในการทบทวน
และการวิเคราะหแผนและยุทธศาสตรและขอมูลที่เกี่ยวของ และการระบุประเด็นสําคัญในการจัดทํา SEA  
ซึ่งผูมีสวนไดเสียสามารถใหความคิดเห็นในภาพรวมเพ่ือเปนกรอบในการจัดทํา SEA ในระยะเริ่มตน และ
ขั้นตอนการจัดทํารายงานการศึกษา SEA ที่ เปนการนําเสนอผลสรุปของการจัดทํา SEA ท้ังหมดตอ 
ผูมีสวนไดเสียเพ่ือใหผูมีสวนไดเสยีรวมกันพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง  

5) การสานเสวนา (Dialogue)  

การสานเสวนา เปนรูปแบบหนึ่งของการสนทนาท่ีมุงใหเกิดความเขาใจทั้งมุมมองของตนและของ
ผูอื่น มีลักษณะเปนการสนทนาอยางไมเปนทางการที่เนนการสื่อความ สรางความเขาใจ และยอมรับความคิด 
จุดยืน หรืออัตลักษณ ท่ีแตกตางของผูรวมสนทนา เปนการเปดใจพูดคุย ฟงกันและกันอยางลึกซึ้ ง  
การสานเสวนา เปนเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพในการลดความไมเขาใจ และสงเสริมสรางความปรารถนาดี
ตอกัน อันเปนกาวแรกที่จะนําไปสูความรวมมือ รวมใจกันตอไป (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2556) 

การสานเสวนาเนนที่การฟงมากกวาการพูด ในการสานเสวนาผูฟงจะตองฟงอยางลึกซึ้ง ซึ่งมีขอ
ควรคํานึงคือ ตองไมมีวาระซอนเรน สรางการปฏิสัมพันธกันอยางใหเกียรติ สรางใหเกิดความเทาเทียมกัน 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน มีจุดยืนที่ชัดเจน ไมดวนสรุปหรือตัดสินผูอื่น เปดกวางในการแสดง
ความคิดเห็น ไมปดก้ัน มีความยืดหยุน สรางความตอเนื่องของกระบวนการเสวนา (สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข, 2556) 
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การสานเสวนามักดําเนินการในกลุมเล็ก ๆ ประมาณ 20-40 คน ซึ่งเปนการยอสวนสังคมใหเล็ก
ลง เปนการรวบรวมกลุมผูมีสวนไดเสียท่ีแตกตางกัน มีความหลากหลายของความเห็นและฐานคติ หากเปน
กลุมท่ีเล็กกวานี้หรือเล็กจนเกินไปอาจไมทําใหการสานเสวนานั้นมีประสิทธิภาพได เนื่องจากไมมีความแตกตาง
ที่หลากหลาย สิ่งท่ีตองระมัดระวังเปนพิเศษคือ จะตองไมมีการนําเรื่องที่มาจากฐานคติหรือความเห็นท่ี
แตกตางกันระหวางกลุมผูมีสวนไดเสียมาเปนประเด็นในการแลกเปลี่ยนหารือ เชน ศาสนา ฐานคติเก่ียวกับ 
การใชชีวิต หรือประเด็นที่เชื่อมโยงกับผลประโยชนสวนตัว เปนตน เนื่องจาก ประเด็นเหลานี้มักเปนประเด็นที่
กอใหเกิดความแตกตางอยางสุดขั้ว และมักเกิดการปกปองความคิดดวยอารมณ และในวงเสวนาตองไมเนนให
กลุมผูมีสวนไดเสียกลุมใดกลุมหนึ่งมีบทบาทเดนเปนพิเศษ ใหความสําคัญกับทุกคนในวงเสวนาอยางเทาเทียม
กัน โดยตองจัดใหทุกคนสามารถพูดคุยไดโดยตรง มีอิสระที่จะสื่อสารและเปลี่ยนระหวางคนในวงเสวนาได 
(โสฬส ศิรไิสย, 2548) 

ดังนั้น การสานเสวนาจึงอาจนําไปประยุกตใชในบางข้ันตอนที่ตองการใหเกิดการแลกเปลี่ยนและ
รับฟงความคิดเห็นท่ีแตกตางกันระหวางกลุมผูมีสวนไดเสียอยางแทจริง เชน ข้ันตอนการกําหนดขอบเขต  
ในการกําหนดเปาหมายการพัฒนาและประเด็นยุทธศาสตร และขั้นตอนการพัฒนาและประเมินทางเลือก  
เปนตน 

4.5 ขอควรพิจารณาการมีสวนรวมที่ดี 

ในการดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวม มีขอควรคํานึงถึงในการดําเนินการดังนี้  (ปรับปรุงจาก  
สศช., 2563) 

1) ใหความสําคัญกับผูมีสวนไดเสียท่ีมีบทบาทนอย  

ผูมีสวนไดเสียท่ีมีบทบาทนอยโดยเฉพาะอยางยิ่ง กลุมผูมีสวนไดเสียท่ีมีความออนไหว เปราะบาง
หรือกลุมผูดอยโอกาส เชน คนชายขอบ ชนเผา ผูพิการ และผูสูงอายุ เปนตน มักขาดโอกาสที่จะเขารวม 
ในกระบวนการ SEA แมในกรณีท่ีเปนผูรับผลกระทบโดยตรง แผนการสื่อสารและการมีสวนรวมของ SEA  
จึงตองเปดโอกาสใหกลุมคนเหลานี้เปนพิเศษ เพ่ือใหม่ันใจวาแผน และ SEA ท่ีจัดทําไดคํานึงถึงผลกระทบท่ี
อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแสวงหาโอกาสการพัฒนาที่จะชวยเสรมิสรางโอกาสของกลุมคนเหลานี้ดวย 

2) รูปแบบของการมีสวนรวมควรมีความยืดหยุน 

เนื่องจาก SEA มีขอบเขตที่คอนขางกวาง และเปนการเปรียบเทียบทางเลือกตาง ๆ และมี 
ความยืดหยุนสูง รูปแบบของการมีสวนรวมจึงควรมีความยืดหยุนสามารถปรับแผนการดําเนินงาน  
ปรบัฐานคดิ ปรับวิธีการใหเหมาะสมไดตลอดเวลา แตควรใหความสําคัญกับการสรางใหเกิดการสื่อสารสองทาง 
สรางใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนรวมกัน ซึ่งจะชวยใหกระบวนการมีสวนรวมมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  

อยางไรก็ตาม เนื่องจากการศึกษา SEA มีความเปนนามธรรมสูง และบางคร้ังตองอาศัย 
การเปรียบเทียบอางอิงกับกรณีศึกษาตางประเทศ หรือความรูและประสบการณของผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  
การดําเนินการบางประเภทจึงไมเหมาะสม ที่จะเปดการมีสวนรวมใหสาธารณะเขามารวมแสดงความคิดเห็น
เปนวงกวางมากนัก และไมมีการกําหนดกรอบของกลุมผูมีสวนไดเสียท่ีอยากใหแสดงความคิดเห็นที่ชัดเจน 
เนื่องจาก อาจไมสามารถแยกแยะความคิดเ ห็นที่ ไดจากผูมีส วนได เสียที่แทจริงได  อยางไรก็ตาม 
ในกรณีน้ี อาจพิจารณาใชวิธีการนําเสนอขอมูลขาวสารแกสาธารณะอยางเปดเผยและกวางขวางใหมากย่ิงขึ้น 
เพื่อใหผูที่เกี่ยวของมีความเขาใจหลักการเหตุผลและการตัดสินใจในประเด็นสําคัญเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
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ในแตละขั้นตอนของ SEA อยางตอเนื่อง สามารถมีสวนรวมในแตละข้ันตอนอยางมีคุณภาพ และจะชวยให
การศึกษามคีวามโปรงใส เปนท่ีไววางใจของผูเก่ียวของทุกฝาย 

3) การเลือกใชสื่อที่มีประสิทธิภาพ 

เนื่องจากกระบวนการมีสวนรวมในกระบวนการ SEA อาจมีหลายระดับ สอดแทรกอยูในขั้นตอน
ตาง ๆ รวมถึงมีผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของที่หลากหลาย ดังน้ัน การพิจารณาใชสื่อที่มีประสิทธิภาพสามารถ
สื่อสารใหเขาใจงาย ทุกกลุมผูมีสวนไดเสียสามารถเขาใจถึงรายละเอียดเน้ือหาที่ตองการจะสื่อสารไดอยาง
ครบถวน มีความสรางสรรคในการสื่อความ เขาถึงไดงายนั้น จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการ 
มีสวนรวมใหมากข้ึน สามารถเขาถึงผูมีสวนไดเสียและสรางใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล และความคิดเห็นที่มี
ประสิทธิภาพได 

4.6 สรุปสาระสําคัญของบท 

บทที่ 4 อธิบายรายละเอียดของขั้นตอน วิธีการ เทคนิคตาง ๆ ของการดําเนินกระบวนการมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดเสีย ตั้งแตการวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย การวิเคราะหบทบาทความเก่ียวของของผูมีสวนไดเสีย 
การจัดลําดับความสําคัญของผูมีสวนไดเสีย และการจัดทําแผนการสื่อสารและการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย
ตลอดระยะเวลาของการดาํเนินงานจัดทําแผนและ SEA นอกจากนี้ไดแนะนําเทคนิคและวิธีการศึกษาเพื่อสราง
ปฏิสัมพันธ การรับฟงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยน ระดมสมองและ การสื่อสารใหมีประสิทธิภาพในการสราง
การมีสวนรวม รวมทั้งใหขอแนะนําที่ตองพึงระมัดระวัง และคํานึงถึง ในการทําใหกระบวนการมีสวนรวม
ประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ ไดรับการยอมรับ และทันเหตุการณ ผูใชแนวทาง SEA ฉบับนี้ควรใช
กระบวนการมีสวนรวม ประกอบไวในกระบวนการและข้ันตอน SEA กับการจัดทําแผนตลอดเวลาของ 
การดําเนนิงาน  
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การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  
(Environmental Impact 
Assessment: EIA) 

กระบวนการศึกษาและประเมินผลที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการหรือ
กิจการหรือการด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้มีการด าเนินการที่
อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย 
คุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสียอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชน ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือก าหนด
มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ผลการศึกษาเรียกว่า รายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์  
(Strategic 
Environmental 
Assessment: SEA) 

กระบวนการที่ เป็นระบบ เ พ่ือใช้ สนับสนุนกระบวนการตัดสิน ใจ 
ในการวางแผน โดยค านึงถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
อย่างสมดุล รวมทั้ งให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

การพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable 
development) 

การพัฒนาที่ ตอบสนองความต้องการตามความจ า เป็นในปัจจุบัน  
เป็นการกระจายประโยชน์ของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เพ่ือท าให้
คุณภาพชีวิตของมนุษย์ดีขึ้นภายใต้ระบบนิเวศที่สามารถรองรับการด าเนิน
ชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการพัฒนาที่ปกป้องสิ่งแวดล้อม สามารถ
รองรับและครอบคลุมมาตรการรักษามรดกทางทรัพยากรตามความต้องการ
และ/ หรือความจ าเป็นของชนรุ่นหลังในระดับเดียวกับที่คนรุ่นปัจจุบัน 
ได้รับมาเพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

การมีส่วนร่วม  
(Participation) 

เป็นขั้นตอนที่บุคคล/ หน่วยงานเข้ามามีส่วนในกระบวนการตัดสินใจโดย 
การแลกเปลี่ยนข้อมูล การแสดงความคิดเห็นและข้อกังวล การร่วมประเมิน 
รวมทั้งการปรึกษา (Consultation) ที่เป็นการให้ข้อแนะน าและความคิดเห็น
ต่อรายงานการมีส่วนร่วมในข้ันตอนต่าง ๆ ของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์จะเลือกใช้รูปแบบใดแล้วแต่ความเหมาะสม 

ทางเลือก 
(Alternatives) 

แนวทางหรือวิถีทางต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากแรงขับเคลื่อน
เพ่ือให้บรรลุตามเป้าประสงค์ในการด าเนินการตามแผนหรือแผนงาน   
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ทางเลือกท่ีเหมาะสม  
(Preferred Alternative) 

ทางเลือกที่ ได้รับการคัดเลือกจากผู้มีส่วนได้ เสียว่า เหมาะสม และ 
มีความเป็นไปได้ เมื่อเปรียบเทียบกับทุกทางเลือก  

นโยบาย  
(Policy) 

วิสัยทัศน์และภาพรวมโดยรวมของการด าเนินงาน ซึ่งระบุหลักและวิธีการ
ปฏิบัติไว้เป็นกรอบหรือแนวทางอย่างกว้าง ๆ เพื่อเป็นแนวคิดในการตัดสินใจ
ส าหรับการวางแผนที่จะต้องมีรายละเอียดและความชัดเจนมากยิ่งข้ึน เพ่ือให้
สามารถสนองตอบต่อความต้องการ หรือแก้ปัญหา หรือเป็นความมุ่งมั่นที่จะ
ให้เกิดการพัฒนาที่เป็นความประสงค์ (Purpose) ของนโยบายนั้น 

แนวคิดเชิงกลยุทธ์  
(Strategic thinking) 

การคิดอย่างรอบคอบ เป็นขั้นเป็นตอน สามารถยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมได้ รวมถึงพิจารณาครอบคลุมทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือหาวิธีการหรือทางเลือกที่เหมาะสม
ที่สุด ภายใต้สถานการณ์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 

บริบทแวดล้อม  
(Context) 

สถานการณ์แวดล้อมที่ครอบคลุมทั้งด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ และ 
มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ด้วย  
เพ่ือช่วยให้เข้าใจสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่มากขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic issue) 

ประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญต่าง ๆ ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ปัญหา และโอกาส
ของการพัฒนา โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดขึ้น 

เป้าหมายการพัฒนา 
(Development goal) 

ภาพที่คาดหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตโดยมีพ้ืนฐานอยู่บนความเป็นจริง 
ในปัจจุบัน 

แผน  
(Plan) 

แนวทางการด าเนินงานของแต่ละภาคส่วนเพ่ือบรรลุถึงจุดมุ่งหมาย (Goal)  
ที่ต้องการ โดยการก าหนดความส าคัญ ก่อน-หลัง ทางเลือก และมาตรการ
ส าหรับใช้ในการจัดการทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุเครื่องใช้ 
และการจัดการให้เหมาะสม รวมทั้งก าหนดกรอบเวลาในการด าเนินงาน 
เพ่ือน านโยบายนั้นไปสู่การปฏิบัติ 

การสื่อสารและ
การมีส่วนร่วม

 
 

(C  
participation  )  

การก าหนดแผนหรือแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้ข้อมูล สื่อสาร และเปิดโอกาสให้
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ความคิดเห็น เพ่ือร่วมกันตัดสินใจตามข้ันตอนต่าง ๆ ของกระบวนการ SEA ommunication and



อภิธานศัพท์-๓ 

แผนงาน  
(Program) 

เป็นกลุ่มของโครงการที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ถูกก าหนดขึ้น  
โดยมีวัตถุประสงค์ (Objective) อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างเพ่ือมุ่งสู่
จุดมุ่งหมายของแผน และความประสงค์ของนโยบายที่อยู่ เหนือขึ้นไป  
การด าเนินแผนงานนั้นจะต้องมีกิจกรรม (Activities) ต่าง ๆ ก าหนดการ 
ทรัพยากรน าเข้า และวิธีการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดผล (Outputs) ที่แน่นอน
ส าหรับการประเมินผล  

มาตรการเพ่ือความยั่งยืน  
(Measures for 
sustainability) 

แนวทางหรือวิธีการด าเนินงานของทางเลือกต่าง ๆ เพ่ือให้ประเด็น
ยุทธศาสตร์บรรลุตามวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยครอบคลุมทั้ง
การส่งเสริม การหลีกเลี่ยง และการลดหรือบรรเทา 

แรงขับเคลื่อน  
(Driving force) 

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุต้นตอของการเปลี่ยนแปลงของประเด็นยุทธศาสตร์ และ 
มีอิทธิพลท าให้เกิดสภาพปัจจุบัน และมีแนวโน้มต่อสถานการณ์ในอนาคต  
การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนน าไปสู่การระบุวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัดและการพัฒนาทางเลือก   

วัตถุประสงค์เพ่ือ 
การพัฒนาทีย่ั่งยืน  
(Sustainable 
development 
objectives) 

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์และ
ทางเลือกการพัฒนาทีต่้องการ เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์และก าหนดมาตรการ
และวิธีด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ของประเด็น
ยุทธศาสตร์นั้น  

สภาพตามปกติ  
(Business-As-Usual : BAU) 

สภาพพ้ืนฐานของตัวชี้วัดต่าง ๆ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่เปลี่ยนแปลง
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องไปยัง
อนาคต ซึ่งไม่มีการด าเนินงานตามแผนการพัฒนา เพ่ือใช้เปรียบเทียบกับ
ทางเลือกอ่ืน ๆ ทั้งนี้ สภาพปกติถือเป็นทางเลือกหนึ่ง 

สิ่งแวดล้อม 
(Environment) 

“สิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้น
โดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ท าขึ้น” (พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535) 
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 ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 

แนวทำงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยทุธศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง)  ๔๗ 
 

ภาคผนวก ก 
พัฒนาการของรูปแบบการจัดท า SEA 

1. กระบวนการและแนวทางการใช้ SEA  

กระบวนกำรและแนวทำงกำรใช้ SEA ได้มีพัฒนำกำรตำมล ำดับ จำกยุคเริ่มต้น จนปัจจุบัน ซึ่งสะท้อนว่ำ
ในระยะเริ่มต้นนั้นเน้นเฉพำะด้ำนผลกระทบสิ่งแวดล้อม และระยะต่อมำจนถึงปัจจุบันก็เน้นด้ำน ให้
ควำมส ำคัญของทั้งสำมด้ำน คือด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  
SEA ได้พัฒนำกำรในกำรน ำไปใช้อย่ำงกว้ำงขวำงทั่วโลกและกระบวนกำรและแนวทำงในปัจจุบันค่อนข้ำงจะ
แตกต่ำงหลำกหลำย แต่โดยรวมแล้วกระบวนกำรและแนวทำงกำรใช้ SEA ได้มีพัฒนำกำรเป็น ๕ แนวทำง 
ได้แก่ (ปรับปรุงจำก UNEP (2009)) 

๑) SEA ตามแนวคิดเชิงผลกระทบ (Impact-based SEA) : แนวทำงของ Impacted-based SEA 
มุ่งศึกษำเพ่ือบ่งชี้ ป้องกันและบรรเทำผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำกกำรตัดสินใจในระดับกลยุทธ์ มี
ลักษณะเป็นกำรศึกษำขยำยจำก EIA ของกำรพัฒนำโครงกำร ไปสู่นโยบำย แผนและแผนงำน 
แนวทำงนี้ช่วยเสริมเอำชนะข้อจ ำกัดของ EIA ในกำรประเมินผลกระทบสะสมของหลำยโครงกำรที่
เกี่ยวโยงหรือต่อเนื่องกัน ในพ้ืนที่หรือภำคส่วนหนึ่ง ๆ (Duinker and Greg, 2005 และ Noble, 
2008 อ้างอิงใน UNEP, 2009) แนวทำงนี้เป็น SEA ที่มีกิจกรรมกำรศึกษำในช่วงเวลำที่ก ำหนดไว้
และมีลักษณะเป็นกำรศึกษำเน้นด้ำนวิชำกำรเป็นหลัก  

๒) SEA ที่เน้นให้เกิดผลต่อการก าหนดนโยบาย (Policy-based SEA) : แนวทำง Policy-based 
SEA หรือ Policy SEA มุ่งกำรศึกษำเพ่ือสนับสนุนกำรบูรณำกำรและขับเคลื่อนประเด็นกังวลด้ำน
สิ่งแวดล้อมโดยกำรใช้แนวทำงกำรด ำเนินงำนไว้ก่อน (Proactive approach) ในขั้นตอน 
กำรพิจำรณำกระบวนกำรตัดสินใจ  แนวทำงนี้จะชี้ตั้งแต่เริ่มต้นว่ำวัตถุประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและ
ควำมยั่งยืนคืออะไรที่ต้องกำรบรรลุและท ำให้ส ำเร็จสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดยกำรท ำควำมเข้ำใจ
และบ่งชี้อย่ำงชัดเจนว่ำควำมเสี่ยงและโอกำสเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนคืออะไร (Partidario, 2007 
and 2007a อ้ า ง อิ ง ใ น  UNEP, 2009)  เ ป้ ำ หม ำยขอ ง แนว ทำ ง  Policy-based SEA คื อ  
กำรขับเคลื่อนประเด็นกำรพิจำรณำด้ำนสิ่งแวดล้อม เข้ำไปในกำรตัดสินใจระดับกลยุทธ์ ตั้งแต่ระยะ
เริ่มต้นของกระบวนกำรวำงแผนเพ่ือให้แน่ใจว่ำ ได้รวมและน ำประเด็นดังกล่ำวเข้ำไปอย่ำงสมบูรณ์ 
เป็นแนวทำงที่ขับเคลื่อนประเด็นสิ่งแวดล้อมขึ้นไปสู่ระดับกำรตัดสินใจเชิงนโยบำยในลักษณะ 
ที่ละเอียดและระดับสูงขึ้น มีผลท ำให้ขอบเขตกำรศึกษำ SEA ตำมแนวทำงนี้ ให้ผลลัพธ์มำกกว่ำ 
กำรประเมิน ป้องกันและบรรเทำผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังแนวทำง Impact-based SEA แต่
แนวทำงนี้จะมีอิทธิพลต่อกระบวนกำรตัดสินใจระดับนโยบำย  

๓) SEA ที่เน้นให้เกิดความเข้มแข็งขององค์กร (Institution-based SEA) : แนวทำง Institution-
based SEA จะเน้นกำรประเมินและสร้ำงขีดควำมสำมำรถขององค์กรในกำรบังคับใช้ระเบียบ 
กฎหมำย หรือแนวทำงปฏิบัติ เพ่ือดูแลผลกระทบเสียหำยของนโยบำย แผนและแผนงำน แนวทำง
นี้เหมำะสมท่ีจะไปใช้ในกำรบูรณำกำรประเด็นสิ่งแวดล้อมในระดับนโยบำย ซึ่งผลกระทบเสียหำยมี
นัยส ำคัญแต่ยำกที่คำดกำรณ์ได้ ท ำให้ผู้ตัดสินใจระดับสูงได้รับข้อมูลสภำพขององค์กรรวมถึงผู้มี
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ส่วนได้เสีย โดยหลักธรรมำภิบำล (Governance) เพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงและใช้โอกำสได้เหมำะสม 
แนวทำงนี้เน้นให้เกิดกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้และกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องในกำรก ำหนดนโยบำย
และกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย 

๔) SEA ที่เน้นแนวทางประเมินแบบบูรณาการ (Integrated Assessment SEA) : แนวทำงนี้ 
UNEP (2009) ได้เสนอขึ้น เพ่ือท ำให้เกิดแนวทำงแบบบูรณำกำรที่สมบูรณ์ โดยรวมจุดแข็งของทั้ง
สองแนวทำง ผสมกำรเน้นให้เกิดผลต่อกำรก ำหนดนโยบำย และท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ต่อเนื่องสร้ำง  
ควำมเข้มแข็งองค์กรด้วย UNEP แนะน ำแนวทำงนี้ เป็น กำรประเมินแบบบูรณำกำรที่สมบูรณ์ 
(Integrated Assessment; IA) โดยแนวทำงนี้มุ่งสู่กำรบูรณำกำรประเด็นสำมเสำหลัก ด้ำน
สิ่ งแวดล้อม สั งคม  และเศรษฐกิจ  (Environmental Social and Economic integration)  
ให้ครอบคลุมมิติกำรพัฒนำอย่ำงยั่ งยืน เป็น Sustainability assessment กำรบูรณำกำร
กระบวนกำรตัดสินใจระดับนโยบำย (Policy making process) เพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืนและกระตุ้นให้เกิดกำรประเมินแบบบูรณำกำรที่สมบูรณ์ โดยผู้มีอ ำนำจในกำรตัดสินใจ
ระดับสูงและระดับยุทธศำสตร์ ตั้งแต่ระยะต้นของกำรพัฒนำ น ำไปสู่กำรจัดท ำนโยบำย แนวทำงที่
ด ำเนินงำนเตรียมกำรก่อนและเป็นระดับกลยุทธ์ (Proactive and strategic) เพ่ือสนับสนุนให้เกิด
ทำงเลือกเชิงนโยบำยที่น ำปัญหำประเด็นต้นตอก่อนเกิดปัญหำผลกระทบฯ มำพิจำรณำก่อน 
น ำไปสู่กำรป้องกัน หลีกเลี่ยงปัญหำและสร้ำงประโยชน์ให้เกิดจำกกำรพัฒนำ มำกกว่ำกำรหำ
มำตรกำรบรรเทำ และชดเชยผลกระทบเสียหำยจำกทำงเลือกนั้น ควำมยืดหยุ่นโดยใช้วิธีกำรศึกษำ
หลำกหลำยเสริมร่วมกันสนองให้เหมำะสมกับกระบวนกำรตัดสินใจระดับนโยบำย (Flexibility by 
means of building blocks)  เพ่ือท ำให้กำรศึกษำ SEA ตอบสนองควำมแตกต่ำงหลำกหลำยของ
กระบวนกำรตัดสินใจระดับนโยบำยได้กว้ำงขวำงและที่คำดกำรณ์ไม่ได้ ดังนั้นควำมยืดหยุ่นในกำร
พิจำรณำวิธีกำรศึกษำ องค์ประกอบกำรศึกษำ ต้องให้ได้พอเหมำะ สมดุล ไม่มำกเกินไป ไม่น้อย
เกินไป แนวทำง Building blocks นี้ ถูกเสนอครั้งแรกโดย Partidario et al (2008) (อ้างอิงใน 
UNEP, 2009) และ UNEP ได้พัฒนำเพ่ิมเติมให้สมบูรณ์มำกขึ้น กำรประเมินแบบบูรณำกำร IA นี้  
มีควำมยืดหยุ่นในเรื่องระยะเวลำและล ำดับในกำรศึกษำองค์ประกอบ (Building blocks) และ
ควำมละเอียด (Intensity) ของกำรน ำไปใช้ในกำรประเมิน แล้วแต่กรณี ขึ้นกับเวลำและทรัพยำกร
และควำมเชี่ยวชำญเฉพำะเรื่อง ตลอดจนประวัติขององค์กร และลักษณะรูปแบบกำรมีส่วนร่วมที่
เหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ กัน  

๕) SEA ตามแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ (Strategy-based SEA) : เป็น SEA รูปแบบที่ใช้แนวคิดเชิง
ยุทธศำสตร์ (Strategic thinking) และ แนวคิดเป็นระบบ (System thinking) ที่เปลี่ยนแปลง
แนวคิดจำก Impact-based SEA อย่ำงสิ้นเชิง (Partidario, 2012) เป็นกำรคิดเชิงกลยุทธ์และเป็น
ระบบที่เชื่อมโยงกัน มองภำพอนำคตที่ต้องกำร พิจำรณำคุณค่ำ ไม่ใช่กำรพิจำรณำผลกระทบ 
ข้อมูลพ้ืนฐำน หรือกำรลดบรรเทำผลกระทบ แต่สร้ำงจุดเน้นและควำมร่วมมือและมองอนำคต  
ที่ต้องกำร เป็นรูปแบบที่กำรศึกษำ SEA ที่ไม่ใช่เพื่อผลิตเพียงรำยงำนทำงวิชำกำร แต่สร้ำงพื้นที่และ
โอกำสให้มีกำรเจรจำหำรือกับผู้มีส่วนได้เสียและท ำให้กระบวนกำรท ำหน้ำที่อ ำนวยให้เกิดกำร
ตัดสินใจ กำรประเมินเน้นหำปัจจัยสนับสนุนกำรตัดสินใจที่ส ำคัญที่สุด (Critical decision factors: 
CDFs) หำโอกำสช่องทำงที่จะน ำไปสู่กำรตัดสินใจ โดยกำรวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงและแนวโน้ม 
ไม่เฉพำะสภำพปัจจุบัน สร้ำงทำงเลือกเป็นเส้นทำงเชิงยุทธศำสตร์เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์  
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ควำมยั่งยืน แสวงหำโอกำสและขจัดควำมเสี่ยงในกำรยอมได้ยอมเสีย (Trade-off) มำกกว่ำ 
กำรประเมินผลกระทบ และให้แนวทำงแนะน ำมำกว่ำกำรก ำหนดมำตรกำรแก้ไข  

รูปแบบกำรศึกษำ SEA ทั้งหมดนี้ ได้มีกำรพัฒนำกำรตำมล ำดับ ในประเทศต่ำง ๆ โดยรวมสรุปได้ว่ำ 
ประเทศต่ำง ๆ เริ่มใช้ Impact-based SEA ก่อน ในทุกประเทศ ทุกภูมิภำค รวมทั้งประเทศไทยด้วย  
เมื่อพบว่ำยังมีจุดอ่อนในกำรบูรณำกำรเข้ำด้วยกันและท ำให้มีอิทธิพลต่อกำรจัดท ำปรับปรุงแผนและแผนงำน  
กำรพัฒนำ ก็เริ่มเปลี่ยนหรือเสริมรูปแบบกำรศึกษำเป็น Policy-based SEA หรือ Institution-based SEA 
เพ่ือแก้ไขจุดอ่อน อุปสรรค และเพ่ิมประสิทธิภำพของกำรศึกษำ SEA ให้มีกำรน ำไปใช้ในกำรตัดสินใจ 
เชิงนโยบำยหรือแก้ไขจุดอ่อนขององค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย ในกระบวนกำรศึกษำ SEA มำกขึ้นตำมล ำดับ  
ในบำงประเทศและภูมิภำค เช่น ในประเทศแถบยุโรป และเอเชียใต้ เมื่อมีประสบกำรณ์กำรใช้รูปแบบ SEA 
ตำมล ำดับ บำงประเทศก็พัฒนำเลือกใช้ให้เหมำะสมกับบริบทของตน จนปัจจุบันท ำให้เริ่มใช้ Integrated 
assessment ที่รวมทั้งรูปแบบก่อนหน้ำเป็นทำงเลือก ซึ่งยังมีใช้น้อยไม่แพร่หลำยมำกนัก และกำรศึกษำเริ่มมี
ตัวอย่ำงที่เปลี่ยนแปลงแนวคิดกำรศึกษำ SEA ที่เป็นแนวคิดแยกชัดเจนจำกแนวคิดของกำรศึกษำประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมของโครงกำร เป็นแนวคิดเชิงยุทธศำสตร์และเป็นระบบมำกขึ้น (Strategic-thinking and 
system-thinking) ทั้งนี้บำงประเทศได้พิจำรณำเลือกใช้ Impact-based SEA รูปแบบเดียวก่อน และยังไม่ได้
พัฒนำกำรไปใช้รูปแบบอื่น ซึ่งอำจพิจำรณำแล้วว่ำเหมำะสม เพียงพอ 

2. จุดแข็ง และข้อควรระวังของแต่ละรูปแบบ  

กรณีกำรน ำระบบและกลไก SEA แนวทำงใดมำใช้ประโยชน์ให้เหมำะสม ส ำหรับประเทศไทย  
ควรพิจำรณำใช้แนวทำงที่มีควำมยืดหยุ่น และเลือกให้เหมำะสมเป็นกรณีไป เช่นเดียวกันกับพัฒนำกำร  
ของระบบและกลไกที่เรียนรู้จำกประสบกำรณ์ขององค์กรระหว่ำงประเทศ โดยเฉพำะ UNEP, World Bank 
และ OECD ตลอดจนจำกนักวิชำกำร นักวิจัยที่ เสนอแนวทำงไว้  ทั้ งนี้  SEA ทั้ง ๕ รูปแบบดังกล่ำว  
ล้วนเหมำะสมที่จะเลือกใช้ให้เหมำะสมกับบริบทและสถำนกำรณ์ ช่วงเวลำ และระยะเวลำที่มีจุดแข็งและ  
ข้อควรระมัดระวัง เปรียบเทียบกันได้ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์จุดแข็งและข้อควรระมัดระวังของรูปแบบ SEA ในแต่ละรูปแบบ 
รูปแบบของ SEA จุดแข็ง ข้อควรระมัดระวัง 

1. SEA ตำมแนวคิดเชิง
ผลกระทบ (Impact-
based SEA) 

• มีขั้นตอนกำรศึกษำคล้ำยคลึงกับ
กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) ทั่วไป เข้ำใจง่ำย  

• สำมำรถก ำหนดระยะเวลำใน
กำรศึกษำได้ค่อนข้ำงชัดเจน ไม่
ยำวมำก 

• ไม่ซับซ้อนในกำรมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้เสีย  

• บ่งชี้ มำตรกำรลดและบรรเทำ
ผลกระทบ หำกกำรพัฒนำใช้
ทำงเลือกท่ีเหมำะสม 

• หำกช่วงเวลำกำรศึกษำไม่พร้อม
กั บ ก ำ ร จั ด ท ำ แ ผ น พั ฒ น ำ  
จะท ำให้ไม่สำมำรถท ำให้ SEA 
บูรณำกำรเข้ำไปในแผนพัฒนำ
ได้  

• เน้ นกำรศึ กษำทำ งวิ ช ำ ก ำร 
มำกกว่ำด้ำนนโยบำย ท ำให้ใช้
เ วลำน้อยในกำรสร้ ำ งกำรมี 
ส่วนร่วม 

• ต้องใช้นักวิชำกำร ผู้เชี่ยวชำญ
มำก 
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ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์จุดแข็งและข้อควรระมัดระวังของรูปแบบ SEA ในแต่ละรูปแบบ 
รูปแบบของ SEA จุดแข็ง ข้อควรระมัดระวัง 

2. SEA ที่เน้นให้เกิดผล
ต่อกำรก ำหนด
นโยบำย (Policy-
based SEA) 

• เน้นให้ผลกำรศึกษำมีกำรบูรณำ
ก ำ ร เ ข้ ำ กั บ ก ำ ร ตั ด สิ น ใ จ เ ชิ ง
นโยบำย กลยุทธ์ของแผนกำร
พัฒนำ 

• บ่งชี้มำตรกำรป้องกันผลกระทบ
ล่วงหน้ำ ก่อนกำรตัดสินใจ  

• เปิดโอกำสให้เกิดกระบวนกำรมี
ส่วนร่วมได้กว้ำงขวำง เชื่อมโยง
ระหว่ำงทีมพัฒนำและทีม SEA  

• มีควำมจ ำเป็นต้องใช้นักวิชำกำร 
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนไม่มำก 

• ให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรจัด
ตั ด สิ น ใ จ น โ ย บ ำ ย ม ำ ก ก ว่ ำ
กำรศึกษำผลกระทบ 

• ไม่เน้นกำรศึกษำข้อมูลวิชำกำร
รำยละเอียด ท ำให้ผลกำรศึกษำ
เป็นเชิงคุณภำพเป็นหลัก 

• อำจใช้ระยะเวลำกำรศึกษำยำว
กว่ำ เพรำะต้องบูรณำกำรในทุก
ขั้นตอน  

3. SEA ที่เน้นให้เกิด
ควำมเข้มแข็งของ
องค์กร (Institution-
based SEA) 

• ใช้ กำรศึกษำเป็นกำรสร้ ำ งขีด
ควำมสำมำรถขององค์กร ผู้มีส่วน
ได้เสียที่เก่ียวข้อง  

• เน้นกำรมีส่ วนร่ วมขององค์กร 
สถำบัน ในกระบวนกำรศึ กษำ
มำกกว่ำผลกำรศึกษำน ำไปสู่กำร
ตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม 

• เหมำะสมกับบริบทที่ผู้มีส่วนได้เสีย
ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

• แก้ไขจุดอ่อน เรื่องควำมอ่อนแอ
ของผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนกำร
ศึกษำ  

• ใ ห้ เ ว ล ำ ใ น ก ำ ร ศึ ก ษ ำ กั บ
กระบวนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
และขีดควำมสำมำรถ ซึ่งอำจ
ต้องใช้เวลำนำน 

• ผลกำรศึกษำอำจไม่สมบูรณ์   
ในเชิงวิชำกำร และไม่เพียงพอ 
ในกำรตัดสินใจตำมแผนพัฒนำ  

4. SEA ที่เน้นแนวทำง
ประเมินแบบบูรณำ
กำร (Integrated 
Assessment SEA)  

• เ ป็ น รู ปแบบที่ มี อ งค์ ป ระกอบ
ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ที่ ส ม บู ร ณ์ ที่ สุ ด 
ประกอบด้วยขั้นตอนและกิจกรรม
ที่เลือกได ้

• ไม่ต้องศึกษำเป็นล ำดับขั้นตอน 
ก่ อนหลั ง  แต่ เ ลื อ ก เ น้ น ไ ด้ ใ ห้
เหมำะสมตำมล ำดับควำมส ำคัญ
ของปัญหำ  

• ซั บ ซ้ อ น ม ำ ก ที่ สุ ด  ใ น ก ำ ร
ด ำเนินงำนศึกษำ ต้องพิจำรณำ
เลือกกิจกรรมให้ตรงกับบริบท
แ ล ะ ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม กั บ
สถำนกำรณ ์

• อำจต้องใช้ระยะเวลำกำรศึกษำ
มำก หรือน้อยแล้วแต่กรณี  
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ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์จุดแข็งและข้อควรระมัดระวังของรูปแบบ SEA ในแต่ละรูปแบบ 
รูปแบบของ SEA จุดแข็ง ข้อควรระมัดระวัง 

5. SEA ตำมแนวคิดเชิง
ยุทธศำสตร์ 
(Strategy-based 
SEA) 

• เป็นรูปแบบที่เน้นกำรใช้แนวคิด
เชิ งกลยุทธ์ และเป็นระบบ ซึ่ ง
พัฒนำเ พ่ือปรับปรุ งและแก้ ไข
จุดอ่อนของรูปแบบอื่น  

• ใช้ SEA เป็นเครื่องมือก ำหนดและ
บรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกัน และเน้นที่
กระบวนกำรตัดสินใจมำกกว่ำกำร
หำผลกระทบและมำตรกำรลด
บรรเทำฯ  

• ซับซ้อนในเชิงกำรประเมินหำ
ปัจจัยกำรตัดสินใจที่ส ำคัญที่สุด 
(CDFs) และกรอบกำรก ำหนด
และศึ กษำละ เ อี ยดซั บซ้ อน  
ท ำควำมเข้ำใจได้ยำกกว่ำ  
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ภาคผนวก ข 
เครื่องมือและเทคนิคการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 

เครื่องมือและเทคนิคที่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ได้นั้น มีอยู่
หลำกหลำย ประกอบด้วยเทคนิคเชิงคุณภำพและกำรมีส่วนร่วม แผนที่และกำรวิเครำะห์เชิงพ้ืนที่ 
กำรคำดกำรณ์ผลกระทบ กำรประเมินผลกระทบ และกำรวำงแผนที่เหมำะสม ทั้งนี้กำรใช้เครื่องมือและเทคนิค
ต่ำง ๆ เหล่ำนี้มีข้อดีข้อเสียต่ำงกันออกไป ดังนั้น เมื่อจะน ำไปประยุกต์ใช้กับขั้นตอนต่ำง ๆ ของ SEA จึงต้อง
พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมด้วย ตัวอย่ำงเช่น ในขั้นตอนของกำรเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐำน รำยกำรตรวจสอบ
เป็นเครื่องมืออย่ำงง่ำยที่จะช่วยให้มั่นใจว่ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนต่ำง ๆ ถูกเก็บรวบรวมหรือได้รับกำรพิจำรณำแล้ว 
หรือในข้ันตอนกำรประเมินจัดล ำดับควำมพึงพอใจทำงเลือก เมตริกซ์ถ่วงน้ ำหนักเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วย
ยืนยันควำมสอดคล้องในกำรประเมินควำมพึงพอใจทำงเลือกของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น ตารางที่ 2 แสดง 
กำรใช้เครื่องมือและเทคนิคต่ำง ๆ ในกระบวนกำรของ SEA 
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ตารางท่ี 2 การใช้เครื่องมือและเทคนิคในขั้นตอนต่าง ๆ ของ SEA 
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1 กำรวิเครำะห์ศักยภำพ (Carrying capacity analysis) √ √ - ? ? √ √ √ - ? - √ - - 
2 แผนภำพสำเหตุผลกระทบ (Causal effect diagrams) √ - - √ √ √ √ - - - ? ? ? - 
3 รำยกำรตรวจสอบ (Checklist) √ √ √ √ - - - √ √ - √ √ ? √ 
4 กำรประเมินควำมสอดคล้อง (Compatibility assessment) √ - - - √ - - - - - - √ ? - 
5 กำรวิเครำะห์ต้นทุนและประโยชน์ของโครงกำร (Cost-benefit analysis: CBA) - √ - - - √ √ √ √ - √ √ ? - 
6 กำรวิเครำะห์รอยเท้ำทำงนิเวศ (Ecological footprint analysis) - √ - √ - √ √ √ - ? - √ - - 
7 กำรพิจำรณำโดยผูเ้ชี่ยวชำญ (Expert judgement) √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ 
8 ระบบสำรสนเทศภมูิศำสตร์ (Geographic information system: GIS) √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ ? 
9 กำรใช้ค ำถำมน ำ (Guiding questions) √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10 กำรวิเครำะห์โดยใช้ตัวช้ีวัด (Indicators) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ 
11 กำรวิเครำะห์กำรแบ่งสรรกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน (Land use partitioning analysis) √ - - - - - - √ √ ? ? √ - - 
12 กำรวิเครำะห์วงจรชีวิต (Life cycle analysis: LCA) - √ - - - √ √ - √ √ √ √ √ - 
13 กำรทบทวนวรรณกรรมหรือกรณศีึกษำ (Literature/Case review) √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 เมตริกซ์ (Matrices) - √ √ - √ ? √ √ √ - - √ √ √ 
15 กำรสร้ำงแบบจ ำลอง (Modeling) - √ - - √ √ √ √ ? ? ? √ - - 
16 กำรวิเครำะห์หลำยหลักเกณฑ์ (Multi-criteria analysis: MCA) - √ - - - ? - - √ - √ √ ? - 
17 กำรวิเครำะห์โครงข่ำย (Network analysis) √ - - - √ - √ √ ? √ √ √ ? - 
18 กำรซ้อนทับแผนที่ (Overlay mapping) √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ ? 
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ตารางท่ี 2 การใช้เครื่องมือและเทคนิคในขั้นตอนต่าง ๆ ของ SEA 
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19 กำรวิเครำะห์ปัจจยัภำยนอกด้วย PESTEL √ - - - √ - - - - - - - - - 
20 กำรให้คะแนนอย่ำงง่ำย (Scoring/ Prioritize quadrant/ Rating-Ranking) √ √ - - - - √ - √ - √ - - - 
21 กำรประเมินผลกระทบระบบนิเวศเชิงสังคม (Socio-ecological impact 

assessment) √ √ - - - - √ √ √ √ - √ - - 

22 กำรมีส่วนร่วมสำธำรณะ (Public participation) √ √ ? √ √ √ √ √ √ ? ? √ √ ? 
23 กำรประเมินคณุภำพชีวิต (Quality of life assessment: QoLA) √ √ ? ? - - √ √ √ - - √ √ ? 
24 กำรประเมินควำมเสีย่ง (Risk assessment) √ √ ? - - - - √ √ ? ? √ - - 
25 กำรวิเครำะหส์ถำนกำรณ์/กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว (Scenario/ Sensitivity 

analysis) 
√ √ - - - √ - √ √ ? ? √ - - 

26 กำรวิเครำะห์ SWOT/ TOWS matrices √ - - - √ √ - - - - - - - - 
27 กำรวิเครำะห์แนวโนม้ (Trend analysis) √ √ - √ - ? √ √ √ ? ? √ - ? 
28 กำรวิเครำะห์ควำมเปรำะบำง (Vulnerability analysis) √ - - - - √ √ - √ - - - - - 
ที่มำ: ปรับปรุงจำก Souloutzoglou and Tasopoulou (2020) 
หมำยเหตุ :    √ หมำยถึง สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ได้ 
    ? หมำยถึง สำมำรถน ำมำประยุกต์ได้บำงส่วน  
    - หมำยถึง ไม่สำมำรถน ำมำประยกุต์ใช้ได้ 
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ตัวอย่ำงรำยละเอียดของเครื่องมือและเทคนิคที่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศำสตร์ สรุปไดด้ังนี้ 

๑. การวิเคราะห์ศักยภาพ (Carrying capacity analysis) 

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินระดับควำมสำมำรถในกำรเจริญเติบโตหรือกำรทนต่อกำร
เปลี่ยนแปลงในระดับใดระดับหนึ่ง โดยสิ่งแวดล้อมยังสำมำรถคงอยู่หรือด ำเนินอยู่ได้ตำมปกติ และปรำศจำ
ผลกระทบที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยหรือควำมเสี่ยงต่อองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมนั้น ซึ่งรวมถึงมนุษย์และ
สิ่งมีชีวิตด้วย ซึ่งหำกเกินกว่ำขีดควำมสำมำรถนี้ จะส่งผลให้สิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบและอำจถูกท ำลำยลง
จนไม่อำจฟ้ืนกลับสู่สภำพเดิมได้อีก โดยอำจพิจำรณำจำกปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบและโครงสร้ำงของแต่ละ
ระบบจ ำแนกได้ 3 ลักษณะดังนี้ (ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม, 2562ข) 

ความสามารถในการรองรับด้านกายภาพ (Physical carrying capacity) เป็นขีดจ ำกัดที่
ก ำหนดได้อย่ำงชัดเจน โดยพิจำรณำจำกควำมหนำแน่นของประกรต่อหน่วยพ้ืนที่ (Density) ซึ่งเป็นกำรระบุ
ปริมำณประชำกรที่พ้ืนที่จะสำมำรถรองรับได้ (Quantity) รวมถึงคุณภำพของกำรใช้สอยพ้ืนที่ ณ จุดนั้น ๆ 
(Quality) ว่ำอยู่ในสภำวะใด จึงมีควำมแปรผันตำมระยะเวลำที่ใช้ 

ความสามารถในการรองรับด้านนิเวศวิทยา (Ecological carrying capacity) เป็นกำรก ำหนด
ขีดระดับกำรใช้ประโยชน์สูงสุดของพ้ืนที่ที่ระบบนิเวศสำมำรถรองรับได้ ก่อนที่สภำพแวดล้อมจะเสื่อมโทรมลง
จนยำกที่จะฟ้ืนกลับคืนสู่สภำวะเดิม โดยพิจำรณำจำกควำมเป็นเอกลักษณ์เฉพำะตัวของพ้ืนที่นั้น ๆ 
(Uniqueness) กำรเปลี่ยนแปลงว่ำเปลี่ยนไปจำกเดิมมำกหรือน้อยเพียงใด (Transformation) และ
ควำมสำมำรถในกำรฟื้นฟูสู่สภำพเดิม (Self-regeneration) 

ความสามารถในการรองรับทางสังคม (Social carrying capacity) เป็นกำรพิจำรณำระดับ 
กำรใช้ประโยชน์ที่ยังคงให้คุณภำพชีวิตที่ดีแก่ประชำกร สิ่งมีชีวิตต่ำง ๆ ได้โดยไม่เกิดผลกระทบทำงลบหรือ
ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้กำรประเมินกำรรับรู้ ควำมรู้สึก และ 
ควำมคิดเห็นของประชำกรในท้องถิ่น 

๒. แผนภาพสาเหตุผลกระทบ (Causal effect diagrams) หรือแผนภาพก้างปลา (Fishbone 
diagrams)  

เป็นเครื่องมือที่ใช้ระบุสำเหตุที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบหรือปัญหำผ่ำนกระบวนกำรระดมควำมคิด 
(Brainstorm) ผ่ำนแผนภำพที่มีลักษณะคล้ำยกับก้ำงปลำ โดยก ำหนดให้ปัญหำเป็นเส้นแกนกลำงและสำเหตุ
ของปัญหำเป็นกิ่งแตกออกไปจำกเส้นกลำง (WBI evaluation group, 2007) (ดังตัวอย่ำงแสดงในรูปที่ 1) 
เครื่องมือนี้จึงช่วยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและควำมร่วมมือระหว่ำงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อีกทั้งผลลัพธ์ยังแสดงให้
เห็นภำพรวมของปัจจัยหรือสำเหตุที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบอย่ำงชัดเจนและเป็นล ำดับ  แต่บำงครั้งอำจไม่
สำมำรถระบุควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสำเหตุและผลกระทบที่มีควำมซับซ้อนได้ 
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หมำยเหตุ:  เครื่องหมำย (+) จะใช้ก็ต่อเมื่อปัจจัย A เพ่ิมข้ึน และปัจจัย B เพ่ิมข้ึนตำม  
  เครื่องหมำย (–) จะใช้ก็ต่อเมื่อปัจจัย A เพ่ิมข้ึน แต่ปัจจัย B ลดลง 

ที่มา: The handling of causality in SEA guidance (Perdicoulis et al, 2007)  

รูปที่ 1 ตัวอย่างแผนภาพสาเหตุผลกระทบ (Causal effect diagrams) อย่างง่าย 

 

๓. รายการตรวจสอบ (Formal and informal checklists)  

เป็นเครื่องมืออย่ำงง่ำยที่ช่วยให้แน่ใจว่ำผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นทั้งหมดจะได้รับกำรพิจำรณำ โดยใช้
รำยกำรตรวจสอบระบุผลกระทบทำงตรงและผลกระทบสะสม ประสิทธิภำพของเครื่องมือนี้ขึ้นกับประกำรณ์
ของผู้ใช้ในกำรระบุกิจกรรมของแผนหรือแผนงำน และทรัพยำกรทำงธรรมชำติและเศรษฐกิจสังคมที่เกี่ยวข้อง 
รำยกำรตรวจสอบที่นิยมใช้กันมีหลำยประเภท ได้แก่  

๑) รำยกำรตรวจสอบผลกระทบอย่ำงง่ำย เป็นเครื่องมือที่ง่ำยที่สุดในกำรระบุว่ำสภำพแวดล้อมใด
จะได้รับกระทบจำกกิจกรรมต่ำง ๆ (ดังตัวอย่ำงแสดงในตารางท่ี 3) 

๒) รำยกำรตรวจสอบเชิงพรรณนำ เจำะจงผลกระทบด้ำนใดด้ำนหนึ่งเป็นพิเศษ ท ำให้ได้รับข้อมูลที่
ละเอียดมำกขึ้น เช่น ลักษณะหรือขนำดของผลกระทบ โดยข้อมูลในตำรำงอำจเป็นเชิงคุณภำพ
หรือปริมำณ บำงครั้งต้องอำศัยควำมรู้จำกผู้เชี่ยวชำญในกำรระบุผลกระทบ 

๓) รำยกำรตรวจสอบเชิงภูมิศำสตร์ ใช้ในกำรระบุผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมแหล่งใดแหล่งหนึ่ง 
ท ำให้สำมำรถพัฒนำเพ่ือพิจำรณำถึงผลกระทบสะสมที่อำจมีต่อสภำพแวดล้อมแหล่งใดแหล่ง
หนึ่งได ้
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ทั้งนี้ กำรประเมินผลกระทบโดยใช้กำรตรวจสอบนี้สำมำรถด ำเนินกำรได้โดยผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่ำง ๆ แล้วจึงตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชำญอีกครั้งเพ่ือให้เกิดควำมครบถ้วนสมบูรณ์ หรืออำจจะด ำเนินกำรโดย
ผู้เชี่ยวชำญตั้งแต่แรกก็ได้ 

เนื่องจำกเครื่องมือนี้เป็นรูปแบบตำรำง จึงช่วยในกำรพิจำรณำผลสภำพแวดล้อมที่อำจเกิดขึ้นจำก
กิจกรรมต่ำง ๆ สำมำรถน ำข้อมูลในตำรำงมำเปรียบเทียบกันให้เห็นภำพได้ง่ำยและชัดเจน แต่เครื่องมือนี้มี
ข้อจ ำกัด เพรำะในควำมเป็นจริงผลกระทบนั้นอำจเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่มีควำมซับซ้อน ข้อจ ำกัดอีกประกำร
หนึ่งของเครื่องมือชนิดนี้คือไม่สำมำรถระบุควำมเป็นไปได้หรือล ำดับควำมส ำคัญของผลกระทบได้อย่ำงชัดเจน 

ตารางท่ี 3 ตัวอย่างการใช้รายการตรวจสอบอย่างง่าย 

ทรัพยากร 
ผลกระทบจากแผนพัฒนาพลังงาน 

ถ่านหิน พลังน้ า ชีวมวล พลังงาน
แสงอาทิตย ์ ผลกระทบสะสม 

คุณภาพอากาศ ✓ - ✓ - ขึ้นอยู่กับประเภท
พลังงำน  ระดับเสียง ✓ ✓ ✓ - 

คุณภาพน้ า ✓ ✓ ✓ - 
ระบบนิเวศ ✓ ✓ ✓ ✓ 
การใช้ที่ดิน ✓ ✓ ✓ ✓ 
เสียงรบกวน ✓ ✓ ✓ ✓ 
การจราจร ✓ - ✓ - 

หมำยเหตุ: เครื่องหมำย (✓) หมำยควำมว่ำ ทรัพยำกรนั้น ๆ ได้รับผลกระทบจำกพลังงำนแต่ประเภทนั้น ๆ 

๔. การประเมินความสอดคล้อง (Compatibility appraisal) 

เป็นเครื่องมือที่ใช้เพ่ือให้แน่ใจว่ำกระบวนกำรภำยในของกำรด ำเนินกำรแผนหรือแผนงำนมีควำม
สอดคล้องกับกำรด ำเนินกำรเชิงยุทธศำสตร์อ่ืน ๆ ซึ่งโดยปกติกำรประเมินจะใช้เมตริกซ์ ๒ ประเภท ได้แก่  
๑) เมตริกซ์ควำมสอดคล้องภำยใน ( Internal compatibility matrices) จัดท ำโดยก ำหนดองค์ประกอบ/ 
ข้อควำมของกำรด ำเนินกำรเชิงยุทธศำสตร์หนึ่งไว้บนแกนใดแกนหนึ่งและกำรด ำเนินกำรเชิงยุทธศำสตร์
เดียวกันไว้บนอีกแกนหนึ่งและ ๒) เมตริกซ์ควำมสอดคล้องภำยนอก (External compatibility matrices) 
จัดท ำโดยกำรก ำหนดกำรด ำเนินกำรเชิงยุทธศำสตร์ไว้บนแกนด้ำนหนึ่ง และกำรด ำเนินกำรเชิงยุทธศำสตร์ใน
ระดับท่ีสูงกว่ำไว้บนแกนอีกด้ำนหนึ่ง ทั้งนี้ควำมสอดคล้องระหว่ำงกำรด ำเนินกำรเชิงยุทธศำสตร์ของทั้ง ๒ แกน
จะถูกกรอกลงไปในช่องของเมตริกซ์ทั้ง ๒ ประเภท (Therivel, 2004) (ดังตัวอย่ำงแสดงในตารางที่ 4) 
ประเมินดังกล่ำวมีควำมเป็นนำมธรรมค่อนข้ำงสูง ส่งผลให้ผลลัพธ์ที่ได้อำจจะไม่สะท้อนควำมเป็นจริง อีกท้ังท ำ
ให้เสียเวลำมำกข้ึนในกำรด ำเนินกำร 
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ตารางท่ี 4 ตัวอย่างการประเมินความสอดคล้อง (Compatibility appraisal) 
วัตถุประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
(Strategic 

Objectives) 

วัตถุประสงค์เชิง SA (Sustainability appraisal) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ 

S๐1 + + + ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ + + + + + + + + + ++ 
S๐2 + + + + ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ + + + + + + + + + ++ 
S๐3 + + ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ + + ๐ ๐ + + ++ ++ ++ + 
S๐4 ๐ + ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ + + + ๐ ๐ + ๐ + ๐ ++ 

หมำยเหตุ: สัญลักษณ์แสดงควำมหมำยตำมตำรำงต่อไป 

 

สัญลักษณ ์ ผลกระทบ/ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิง SA (Sustainability appraisal) 
++ มีควำมสอดคล้องมำก 
+ มีควำมสอดคล้อง 
๐ ไม่มีควำมเก่ียวข้อง/สัมพันธ ์
X ไม่มีควำมสอดคล้อง 
? ไม่แน่ใจ/ อำจขึ้นอยู่กับกำรด ำเนินกำร 

ที่ มา : Sustainability appraisal and strategic environmental assessment of the greater Manchester 
joint waste adopted DPD (AGMA and GMGU, 2012)  

 

๕. การวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ของโครงการ (Cost-benefit analysis: CBA)  

เป็นกำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์ในกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบต้นทุน และผลประโยชน์หรือ
ผลลัพธ์ของแผนหรือแผนงำนโดยแสดงผลในรูปตัวเงิน CBA ที่นิยมใช้มี ๒ วิธี ได้แก่  

๑) การประเมินมูลค่าด้วยวิธีทางตรง (Stated preference) ซึ่งเป็นกำรสมมติเหตุกำรณ์ข้ึนเพ่ือ
สอบถำมผู้ให้ข้อมูลเต็มใจที่จะจ่ำย (Willingness to pay) และ/หรือยอมรับค่ำใช้จ่ำยชดเชยส ำหรับกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมหรือไม่ อย่ำงไร รวมทั้งให้ผู้ให้ข้อมูลเรียงล ำดับทำงเลือก 

๒) การประเมินมูลค่าด้วยวิธีทางอ้อม (Revealed preference) เป็นวิธีกำรประเมินมูลค่ำ
สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีกำรซื้อขำยโดยตรง แต่มีมูลค่ำซ่อนอยู่ในสินค้ำอ่ืน วิธีที่นิยมได้แก่กำรประเมินต้นทุนกำร
เดินทำง (Travel cost method: TCM) และกำรประเมินมูลค่ำรำคำแฝงของลักษณะต่ำง ๆ ที่ประกอบกันเป็น
ร ำคำ โดยรวม  (Hedonic pricing method: HPM)  (Therivel, 2004; ส ำนั ก ง ำนน โยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๒) 

วิธีกำรนี้เป็นที่ยอมรับในแวดวงของนักเศรษฐศำสตร์ และผู้ที่มีอ ำนำจในกระบวนกำรตัดสินใจ อีก
ทั้งยังท ำให้ผลกระทบต่ำง ๆ ได้รับกำรพิจำรณำบนฐำนเดียวกัน ซึ่งอำจจะเป็นวิธีกำรเดียวที่ท ำให้มูลค่ำของ
สิ่งแวดล้อมได้รับกำรพิจำรณำในกระบวนกำรตัดสินใจ อย่ำงไรก็ดี CBA เป็นกำรวิเครำะห์ทำงอ้อมที่ต้องใช้
ข้อมูลจ ำนวนมำก จึงอำจต้องกำรเวลำมำกขึ้นในกำรด ำเนินกำร และมีอีกหลำยประเด็นทำงเทคนิคที่ยั งเป็นที่
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ถกเถียงกันอยู่มำก อีกท้ังวิธีกำรนี้ต้องอำศัยผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์เป็นหลัก ท ำให้ผู้มีส่วนได้เสียเป็น
เพียงผู้ให้ข้อมูลเท่ำนั้น 

๖. การวิเคราะห์รอยเท้าทางนิเวศ (Ecological footprint analysis)  

เป็นเทคนิคท่ีใช้ระบุขีดจ ำกัดของกิจกรรมต่ำง ๆ ของมนุษย์ที่เกินควำมสำมำรถของสิ่งแวดล้อมที่จะ
สนับสนุนได้ แนวคิดพ้ืนฐำนของเทคนิคนี้คือ “ผลกระทบของมนุษย์ทั้งหมดบนพื้นที่หนึ่ง = พ้ืนที่ของประชำกร 
x ผลกระทบรำยหัว” รอยเท้ำทำงนิเวศแสดงเป็นขนำดเฉลี่ยของพ้ืนดินและทะเลที่จ ำเป็นต่อประชำกรหนึ่งคน
เพ่ือรักษำระดับกำรบริโภคให้คงที่ หรือเป็นกำรระบุเพดำนสูงสุดของกำรบริโภคทรัพยำกรและกำรปล่อยของ
เสียของประชำกรในพ้ืนที่ก ำหนดที่ยังคงด ำรงอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน  (ดังตัวอย่ำงแสดงในตารางที่ 5) เทคนิคนี้
เชื่อมโยงโดยตรงกับแนวคิดเรื่องควำมยั่งยืน 

ตารางท่ี 5 ตัวอย่างการวิเคราะห์รอยเท้าทางนิเวศ (Ecological footprint) 

ประเภทกจิกรรม รายละเอียด 
รอยเท้าทางนิเวศ (global 
hectare:gha/capita) 

อาหารและ
เครื่องด่ืม 

กำรบริโภคอำหำรและเครื่องดืม่ รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่บ้ำน 
ร้ำนอำหำร และอื่น ๆ 

๑.๐๕ 

พลังงาน 
กำรใช้น้ ำมันภำยในประเทศรวมถงึ ก๊ำซธรรมชำติ ไฟฟ้ำ และพลังงำน
ประเภทอื่น ๆ (เช้ือเพลิงชีวภำพ)  

๐.๙๙ 

การลงทุน 
กำรลงทุนในโรงงำน เครื่องจักร คมนำคม ท่ีอยู่อำศัย และโครงสร้ำง
อื่น ๆ 

๐.๗๖ 

การท่องเท่ียว 
กำรใช้น้ ำมันรถ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อและบ ำรุงรักษำพำหนะ
ส่วนบุคคล รวมถึงภำคขนส่งสำธำรณะ (รถประจ ำทำง รถไฟ และ
เครื่องบิน)  

๐.๗๑ 

ที่มา: The ecological footprint of Torridge (SEI, 2006) 

๗. การพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert judgement) 

เป็นวิธีกำรเก็บข้อมูลจำกควำมคิดเห็นและมุมมองของผู้เชี่ยวชำญที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในสำขำที่
เกี่ยวข้องด้วยวิธีกำรระดมควำมคิดหรือกำรอภิปรำย กำรใช้แบบสอบถำม กำรสัมภำษณ์ ซึ่งมีประสิทธิภำพใน
กำรประเมินผลกระทบทำงอ้อมและผลกระทบสะสมรวมถึงปฏิกิริยำของผลกระทบที่มีต่อกัน (Therivel, 
2004) วิธีกำรนี้ง่ำยและมีค่ำใช้จ่ำยต่ ำ ไม่จ ำเป็นต้องมีอุปกรณ์เฉพำะทำง ช่วยส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นระหว่ำงผู้เชี่ยวชำญในกรณีที่มีผู้เชี่ยวชำญหลำยคนหรือหลำยด้ำนซึ่งจะน ำไปสู่นวัตกรรมหรือทำงออกที่
ได้ประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่ำย (Win-win solution) อีกทั้งยังสำมำรถน ำข้อมูลหลำยประเภทมำพิจำรณำร่วมกันได้ 
ข้อจ ำกัดคืออคติของผู้เชี่ยวชำญ  

๘. ระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic information system: GIS)  

เป็นเครื่องมือทำงระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้ำงและแสดงข้อมูลในรูปแบบของแผนที่โดยกำรเชื่อมโยง
กันระหว่ำงข้อมูลตำรำง (Attribute data) และข้อมูลแผนที่ (Map data) นับเป็นเครื่องมือวิเครำะห์ที่มี
ประโยชน์มำก เนื่องจำกระบบภูมิสำรสนเทศสำมำรถค ำนวณระยะทำงและพ้ืนที่ สร้ำงพ้ืนที่กันชน เขียนเส้นชั้น
ควำมสูง และซ้อนทับแผนที่ได้ (Walker and Johnston, 1999; Therivel, 2004) เครื่องมือนี้เป็นระบบ
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คอมพิวเตอร์จึงท ำให้สำมำรถสร้ำงแผนที่ที่มีพ้ืนที่ขนำดใหญ่ และมีข้อมูลจ ำนวนมำกขึ้นมำได้อย่ำงรวดเร็วและ
แม่นย ำ อีกทั้งยังมีเครื่องมือวิเครำะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนและสำมำรถแสดงผลที่เป็นที่เข้ำใจได้ง่ำยและเห็นได้
ชัดเจนในรูปแบบแผนที่ ซึ่งคุ้มส ำหรับกำรลงทุนในระยะยำว 

๙. การวิเคราะห์การแบ่งสรรการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land use partitioning analysis)  

เป็นวิธีกำรวิเครำะห์ขนำดและคุณภำพของพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นผืนเดียวกัน (Non-fragmentation) 
ก่อนและหลังแผนงำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนแบบเส้นตรง (Linear infrastructure construction) (เช่น 
ถนน ทำงด่วน รำงรถไฟ และสำยส่งกระแสไฟฟ้ำ เป็นต้น) เนื่องจำกหลังจำกกำรด ำเนินกำรพัฒนำแล้วพ้ืนที่
ดังกล่ำวอำจจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนเล็ก ๆ จึงท ำให้ต้องมีกำรประเมินเพ่ือเปรียบเทียบทั้งก่อนและหลังกำร
พัฒนำโดยกำรให้ระดับคะแนน (Grading) ทั้งนี้กำรเปรียบเทียบระดับคะแนนก่อนและหลังกำรพัฒนำนั้นจะ
ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนต่อกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ผลกระทบสำมำรถแสดงโดยกรำฟของ
จ ำนวนหน่วยพ้ืนที่ (Area unit) ต่อพ้ืนที่สะสม (Cumulative area) ซึ่งท ำให้เห็นว่ำพ้ืนที่สะสมประเภท
เดียวกันเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงไรเมื่อพ้ืนที่หน่วยย่อยเปลี่ยนแปลงไปหลังจำกกำรด ำเนินตำมแผนหรือแผนงำน 
(Therivel, 2004; OECD, 2006) วิธีกำรนี้เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงพ้ืนที่และแผนที่ที่ต้องอำศัยข้อมูลจ ำนวนมำก 
จึงจ ำเป็นจะต้องใช้ระบบภูมิสำรสนเทศ 

๑๐. การวิเคราะห์วงจรชีวิต (Life cycle analysis: LCA) 

เป็นวิธีกำรวิเครำะห์ผลกระทบทั้งหมดของกำรด ำเนินกำรตำมแผนหรือแผนงำนตลอดช่วงชีวิตของ
แผนหรือแผนงำนนั้น ๆ เริ่มตั้งแต่กำรพัฒนำจนถึงกำรด ำเนินกำร หรือจำกแหล่งก ำเนิดถึงจุดสิ้นสุด (Cradle 
to grave) ปัจจุบันยังไม่มีข้อตกลง/ มำตรฐำนส ำหรับทุกประเด็น จึงมีโอกำสที่จะเป็นกำรพิจำรณำเปรียบเทียบ
ระหว่ำงสองสิ่งที่มีควำมแตกต่ำงกันมำก เช่น ผลกระทบต่อน้ ำ หรือผลกระทบต่ออำกำศ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึง
ท ำให้ผลสรุปของ LCA อำจขัดแย้งกันทั้ง ๆ ที่เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกัน อันเป็นผลมำจำกกำรใช้สมมติฐำนที่
แตกต่ำงกัน นอกจำกนี้กำรวิเครำะห์ต้องใช้ข้อมูลและรำยละเอียดจ ำนวนมำก จึงอำจท ำให้ใช้เวลำในกำร
รวบรวมข้อมูลมำกขึ้น 

๑๑. เมตริกซ ์(Matrices)  

เป็นเครื่องมือที่คล้ำยกับรำยกำรตรวจสอบ แต่มีควำมซับซ้อนมำกกว่ำ มีลักษณะเป็นรำยกำร
ตรวจสอบแบบสองมิติ อำศัยหลักกำรของกำรเปรียบเทียบโดยก ำหนดทำงเลือกไว้ที่แกนด้ำนหนึ่งและก ำหนด
ตัวชี้วัดไว้ที่แกนอีกด้ำนหนึ่ง จึงท ำให้สำมำรถใช้ประเมินระดับผลกระทบจำกกิจกรรมของแผนหรือแผนงำนได้ 
เครื่องมือชนิดนี้สำมำรถใช้ประเมินผลกระทบในขั้นตอนของกำรก ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ และใช้เพ่ือ
เปรียบเทียบทำงเลือกได้ อีกทั้งสำมำรถใช้สรุปและแสดงผลกระทบ อย่ำงไรก็ตำม เมตริกซ์นี้ไม่สำมำรถใช้ระบุ
ปริมำณของผลกระทบได้ เมตริกซ์มีหลำยชนิด เช่น  

๑) เมตริกซ์อย่างง่าย (Simple matrices) ใช้อ้ำงอิงผลกระทบของกำรด ำเนินกำรในแต่ละระยะ
ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมแต่ละด้ำน บำงครั้งในตำรำงอำจระบุผลกระทบสะสมแยกเป็นแนวคอลัมน์ท้ำยตำรำงได้ (ดัง
ตัวอย่ำงแสดงในตารางท่ี 6) 

๒) เมตริกซ์ถ่วงน้ าหนัก (Weighted matrices) สำมำรถใช้จัดเรียงล ำดับ (Ranking) ของ
ผลกระทบด้วยค่ำคะแนน โดยให้ค่ำน้ ำหนัก (Weighting) ต่อสภำพแวดล้อมแต่ละด้ำนตำมควำมส ำคัญ 
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หลังจำกนั้นจึงประเมินและให้ค่ำคะแนนผลกระทบของแผนหรือแผนงำนต่อสภำพแวดล้อมแต่ละด้ำน และรวม
ค่ำคะแนนทั้งหมดของแผนหรือแผนงำนหรือทำงเลือก ทั้งนี้จ ำเป็นจะต้องมีเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ชัดเจน   
(ดังตัวอย่ำงแสดงในตารางท่ี 7) 

๓) เมตริกซ์ขั้นบันได (Stepped matrices) เป็นเมตริกซ์ขั้นสูงที่ใช้พิจำรณำควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงกิจกรรมต่ำง ๆ ของแผนหรือแผนงำนกับสภำพแวดล้อม โดยพิจำรณำผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
สภำพแวดล้อมบำงด้ำนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นส่งผลต่อสภำพแวดล้อมด้ำนอ่ืนอย่ำงไร 

๔) เมตริกซ์เครือข่ายขั้นสูง (Advanced network matrices) เป็นกำรรวมระหว่ำงเมตริกซ์
ขั้นบันไดและเครือข่ำยซึ่งมีควำมยืดหยุ่นมำกในกำรใช้งำน เครื่องมือชนิดนี้เชื่อมโยงให้เห็นถึงสำเหตุและผล
ของผลกระทบลูกโซ่ แต่อย่ำงไรก็ตำมไม่สำมำรถระบุผลกระทบเชิงปริมำณได้ (Walker and Johnston, 
1999; Therivel, 2004; ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๒) 

เมตริกซ์สำมำรถใช้ในกำรให้ค่ำน้ ำหนักและจัดล ำดับผลกระทบเพ่ือช่วยในกำรประเมิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับควำมเห็นของผู้เชี่ยวชำญในกำรก ำหนดล ำดับและค่ำน้ ำหนักที่สัมพันธ์กับผลกระทบสภำพแวดล้อมแต่ละ
ด้ำน ทั้งนี้เมตริกซ์ยังสำมำรถปรับใช้เพ่ือระบุและประเมินผลกระทบทำงอ้อมและผลกระทบสะสมได้ด้วย 
จุดเด่นของเมตริกซ์อีกประกำรหนึ่งคือช่วยในกำรสรุปผลกระทบทั้งหมดที่เกิดขึ้นอย่ำงชัดเจน ง่ำยต่อกำร
อภิปรำยและแปลผล 

 

ตารางท่ี 6 ตัวอย่างการใช้เมตริกซ์อย่างง่าย 

ทรัพยากร สภาพปัจจุบัน แผนพัฒนาในอนาคต ผลกระทบสะสม 

ภูมิทัศน์  * ** 
คุณภาพอากาศ * ** *** 

คุณภาพน้ า * ** *** 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน * ** *** 

จราจร * ** *** 
หมำยเหตุ: (*): มีผลกระทบเชิงลบในระดับต่ ำ  
 (**): มีผลกระทบเชิงลบในระดับกลำง 
 (***): มีผลกระทบเชิงลบในระดับสูง 
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ตารางท่ี 7 ตัวอย่างการใช้เมตริกซ์ถ่วงน้ าหนัก 

ทรัพยากร 
A 

ค่าน้ าหนักสัมพัทธ ์
(รวมท้ังหมด ๑๐๐) 

ขั้นตอนการก่อสร้าง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

B A x B B A x B 

อากาศ ๑๐ ๓ ๓๐ ๒ ๒๐ 
น้ า ๓๕ ๖ ๒๑๐ ๖ ๒๑๐ 

เสียงรบกวน ๑๘ ๓ ๕๔ ๘ ๑๔๔ 
ภูมิทัศน์ ๑๐ ๕ ๕๐ ๑ ๑๐ 

ระบบนิเวศ ๒๗ ๒ ๕๔ ๔ ๑๐๘ 
ผลกระทบ
สะสมรวม 

๑๐๐  ๓๙๘  ๔๙๒ 

หมำยเหตุ:  A หมำยถึง ค่ำน้ ำหนักสัมพัทธ์ของควำมส ำคัญของแหล่งทรัพยำกรนั้น ๆ (รวมทั้งหมด ๑๐๐) 
 B หมำยถึง ค่ำคะแนนของผลกระทบ 
 

๑๒. การสร้างแบบจ าลอง (Modeling)  

เป็นเครื่องมือวิเครำะห์ที่สำมำรถประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเชิงปริมำณ โดยกำรเลียนแบบ
ระบบสภำวะสิ่งแวดล้อม โดยทั่วไปแล้วแบบจ ำลองจะใช้เทคโนโลยีด้ำนคอมพิวเตอร์ช่วยในกำรคำดกำรณ์
ผลกระทบ แบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์เป็นเครื่องมือที่เหมำะสมส ำหรับกำรวิเครำะห์ทั้งในเชิงพ้ืนที่และเวลำ
ของระบบสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภำพอำกำศ คุณภำพน้ ำ ปริมำณและกำรไหลของน้ ำ ระดับของเสียง และกำร
สะสมของสำรพิษในอำกำศ ดิน และน้ ำ รูปแบบอ่ืน ๆ ของแบบจ ำลอง เช่น แบบจ ำลองทำงเศรษฐกิจ สังคม 
แบบจ ำลองพฤติกรรมของชนิด (UNECE, 2006) ทั้งนี้แบบจ ำลองอำจมีค่ำใช้จ่ำยที่สูง ใช้เวลำมำก ต้องกำร
ผู้เชี่ยวชำญและข้อมูลจ ำนวนมำก ยิ่งแผนหรือแผนงำนมีขนำดใหญ่และซับซ้อนมำกก็ยิ่งต้องกำรข้อมูลมำกข้ึน 
นอกจำกนั้นควำมถูกต้องของแบบจ ำลองขึ้นอยู่กับควำมถูกต้องของข้อมูลทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมที่น ำมำใช้ในกำร
ทดสอบและสมมติฐำนที่ใช้ในกำรออกแบบ เรื่องที่ยำกที่สุดของแบบจ ำลอง ได้แก่ ควำมยำกที่จะเลียนแบบ
ควำมซับซ้อนของระบบธรรมชำติ แบบจ ำลองที่น ำมำใช้ได้อย่ำงเหมำะสมควรเป็นแบบจ ำลองที่มีกำรสร้ำงและ
ใช้มำก่อน และมีกำรทดสอบมำกเพียงพอจนได้รับกำรยอมรับ 

๑๓. การวิเคราะห์หลายหลักเกณฑ์ (Multi-criteria analysis: MCA)  

เป็นวิธีกำรที่ใช้วิเครำะห์หรือเปรียบเทียบทำงเลือกต่ำง ๆ และระบุทำงเลือกที่เหมำะสมที่สุด MCA 
ช่วยจัดกำรควำมซับซ้อนโดยกำรแปลงผลกำรประเมินรูปแบบต่ำง ๆ ให้เป็นค่ำคะแนนบนฐำนเดียวกัน วิธีกำร
นี้เริ่มจำกกำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินที่จะใช้ในกำรให้คะแนนทำงเลือกต่ำง ๆ แต่ละเกณฑ์จะได้รับกำรถ่วง
น้ ำหนักตำมควำมส ำคัญ ทำงเลือกที่มีค่ำคะแนนรวมสูงสุดจะเป็นทำงเลือกที่เหมำะสมที่สุด กำรให้ค่ำน้ ำหนัก
นั้นสำมำรถกระท ำได้โดยผู้เชี่ยวชำญหรือผ่ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน MCA สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำร
ประเมินผลกระทบ และกำรพัฒนำและกำรเปรียบเทียบทำงเลือก (Therivel, 2004; ส ำนักงำนนโยบำยและ
แผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๒) (ดังตัวอย่ำงแสดงใน ตารางที่ 8) วิธีกำรนี้ท ำให้เกิด 
ควำมโปร่งใส ชัดเจน และง่ำยต่อกำรตรวจสอบ อย่ำงไรก็ตำมควำมเที่ยงของข้อมูลและผลลัพธ์ย่อมขึ้นกับผู้ที่
ให้คะแนนและก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 
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ตารางท่ี 8 ตั ว อ ย่ า ง ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ห ล า ย ห ลั ก เ ก ณ ฑ์  ( Multi-criteria analysis: MCA) 
โดยใช้ Appraisal summary table (AST) หรือ Performance matrix 

โครงการสร้างสะพาน  
Ferry bridge 

ระยะทาง ๑๖.๓ กม. 
ต้นทนุ ๑๖๐ 

ล้านยูโร 
เกณฑ ์ เกณฑ์ย่อย ผลกระทบเชิงคุณภาพ การวัดค่าเชิงปริมาณ การประเมิน 

สิ่งแวดล้อม เสียง บ้ำนเรือนใกล้เคียง 
(๒,๕๐๐ หลัง) ควร
ได้รับกำรเพิ่มขึ้นของ
เสียงเล็กน้อย 

จ ำนวนของบ้ำนเรือนที่ไดร้ับผลกระทบ 
- ระดับเสียงเพิ่มขึ้น ๑๐ หลัง 
- ระดับเสียงลดลง ๖๘๐ หลัง 

- บ้ำนเรือนที่มีระดับ
เสียงลดลงสุทธิ 
๖๗๐ หลัง 

 คุณภาพ
อากาศ 

ระดับ NO2และ PM10

ในพื้นที่ใกล้เคียง 
จ ำนวนของบ้ำนเรือนที่ไดร้ับผลกระทบ 
- คุณภำพอำกำศดีขึ้น ๙๔ 
- คุณภำพอำกำศแยล่ง ๐ 

- ๒๓๖ PM10 
- ๙๙๔ NO2 

 ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ 

ผลกระทบต่อชนิดพันธ์ุ
ที่ส ำคัญและแหล่งอยู่
อำศัยภำยในระยะทำง 
๐.๕ กม. (ทำงใต้ของ
โครงกำร)  

- มีผลกระทบเล็กน้อย 

ความ
ปลอดภัย 

- จ ำนวนอุบัติเหตุทีล่ดลง
ได ้

- จ ำนวนอุบัติเหตุ ๗๐๐ ครั้ง 
- จ ำนวนผู้เสียชีวิต ๖๐ คน 
- จ ำนวนผู้ไดร้ับบำดเจ็บรุนแรง ๕๑๐
คน 
- จ ำนวนผู้ไดร้ับบำดเจ็บ เล็กน้อย 
๕๙๐ คน 

- PVB ๓๙ ล้ำนยูโร 
- ร้อยละ ๔๓ ของ 
PVC 

เศรษฐกิจ เวลาเดินทาง 
และต้นทุน
การจัดการ 

ต้นทุนกำรบ ำรุงรักษำท่ี
ลดลง ๒๕๐ ล้ำนยูโร  

- ช่วงเวลำเร่งด่วน ๓.๑ นำที 
- นอกช่วงเวลำเร่งด่วน ๑.๔นำท ี

- PVB ๓๐๐ ล้ำนยู
โร 
- ร้อยละ ๓๓๐ ของ 
PVC 

การเข้าถึง การเดินทาง
สาธารณะ 

ผลกระทบต่อกำร
เดินทำงสำธำรณะ
เล็กน้อย 

- - 

 ทางเท้า ผลกระทบต่อทำงเท้ำ
สำธำรณะเล็กน้อย 

- - 

การ 
บูรณาการ 

- ควำมสอดคล้องกับ
แผนกำรจดักำร
คมนำคมของ West 
Yorkshire 

- - 

ที่มา: Multi-criteria analysis: a manual (DCLG, 2009) 
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๑๔. การวิเคราะห์โครงข่าย (Network analysis)  

เป็นวิธีกำรที่ใช้ระบุควำมเชื่อมโยงระหว่ำงสำเหตุและผลกระทบที่ส ำคัญ อธิบำยในรูปแบบของ
เส้นทำงของเหตุ (Causal pathway) จำกกำรกระท ำขั้นต้นจนถึงผลลัพธ์ทำงสภำพแวดล้อม วิธีกำรนี้สำมำรถ
ระบุสมมติฐำนในกำรท ำนำยผลกระทบ ระบุผลลัพธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจอันเป็นผลมำจำกกำรด ำเนินกำรตำมแผนหรือ
แผนงำน ตลอดจนมำตรกำรที่จะช่วยให้กำรด ำเนินกำรนั้นมีประสิทธิภำพ นอกจำกนั้นกำรวิเครำะห์โครงข่ำย
ยังใช้ในกำรระบุผลกระทบสะสม วิธีกำรนี้สำมำรถด ำเนินกำรได้โดยผ่ำนกำรพิจำรณำโดยผู้เชี่ยวชำญ กำรวำด
ผลกระทบทำงตรงและทำงอ้อมของกำรกระท ำในรูปแบบของเครือข่ำยกล่องต่ำง ๆ โดยก ำหนดให้แต่ละกล่อง
เป็นกิจกรรมและผลลัพธ์ต่ำง ๆ มีลูกศรเป็นตัวแสดงปฏิกิริยำระหว่ำงกิจกรรมหรือผลลัพธ์ดังกล่ำว (Therivel, 
2004) (ดังตัวอย่ำงแสดงในรูปที่ 2) วิธีนี้ง่ำย รวดเร็ว และมีใช้จ่ำยไม่สูง เหมำะกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
แต่วิธีนี้ไม่ใช่กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณและไม่สำมำรถท ำซ้ ำได้ 

 

 

ที่มา: Guidelines for cumulative effects assessment in SEA of plans (Copper, 2004) 

รูปที่ 2 ตัวอย่างการวิเคราะห์โครงข่าย (Network analysis) อย่างง่าย 
 

๑๕. การซ้อนทับแผนที่ (Overlay mapping)  

เป็นวิธีกำรวิเครำะห์และระบุกำรกระจำยตัวของผลกระทบในเชิงพ้ืนที่ ซึ่งใช้วิธีกำรน ำเอำแผนที่ที่
โปร่งใสและแสดงข้อมูลหลำยประเภท (เช่น พ้ืนที่อ่อนไหว เขตอนุรักษ์ หรือพ้ืนที่ส ำคัญอ่ืน ๆ) มำซ้อนทับกัน
เพ่ือระบุว่ำพ้ืนที่มีควำมเหมำะสมหรือไม่ต่อกำรพัฒนำ วิธีนี้ยังสำมำรถใช้ระบุพ้ืนที่ที่อำจเกิดผลกระทบสะสม
หรือพ้ืนที่ที่ผลกระทบอำจมีปฏิกิริยำต่อกันได้ด้วย (Walker and Johnston, 1999; Therivel, 2004) วิธีนี้
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แสดงผลที่เข้ำใจได้ง่ำย เหมำะพ้ืนที่ทุกขนำด สำมำรถท ำได้โดยบุคคลทั่วไปไม่จ ำเป็นต้องผู้เชี่ยวชำญ ยิ่งไปกว่ำ
นั้นหำกเป็นกรณีแผนที่ที่เขียนเอง ค่ำใช้จ่ำยก็จะยิ่งต่ ำลดลงและสำมำรถด ำเนินกำรได้รวดเร็ว  

๑๖. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วย PESTEL (PESTEL analysis) 

PESTEL analysis คือ กรอบกำรคิดเชิงกลยุทธ์ที่ใช้ทำงกำรตลำดเพ่ือประเมินสภำพแวดล้อม
ภำยนอกของธุรกิจ ซึ่งมีกำรน ำมำประยุกต์ใช้เป็นกรอบในกำรวิเครำะห์โอกำสและควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ตำมกรอบ 
6 ปัจจัยส ำคัญ ได้แก่ (Goodmaterial, 2021)  

ปัจจัยด้ำนกำรเมือง (Political: P) เป็นกำรพิจำรณำว่ำ รัฐบำลมีนโยบำยในกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงไรบ้ำง มีควำมส ำคัญหรือส่งผลเชื่อมโยงต่อกำรพัฒนำในระดับใด โดยพิจำรณำท้ังนโยบำยในปัจจุบัน และ
ในอนำคตที่ก ำลังจะเกิดขึ้นด้วย 

ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ (Economic: E) เป็นกำรพิจำรณำว่ำ มีปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจอะไรบ้ำงที่มีควำม
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกำรพัฒนำ เช่น รำยได้ รำยจ่ำย อัตรำกำรว่ำงงำน และกำรจ้ำงงำน เป็นต้น  

ปัจจัยด้ำนสังคม (Social: S) เป็นกำรพิจำรณำว่ำ มีปัจจัยด้ำนสังคมอะไรบ้ำงที่มีควำมเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงกับกำรพัฒนำ เช่น ขนำดประชำกร ระดับกำรศึกษำ ศำสนำ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณี เป็นต้น 

ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยี (Technological: T) เป็นกำรพิจำรณำว่ำ มีปัจจัยด้ำนเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมอะไรบ้ำงที่ทันสมัย ส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำได้ เช่น กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต 
ระดับของนวัตกรรม เป็นต้น 

ปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อม (Environmental: E) เป็นกำรพิจำรณำว่ำ มีปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อม
อะไรบ้ำงที่มีควำมเก่ียวข้องเชื่อมโยงกับกำรพัฒนำ เช่น สภำพภูมิอำกำศ ภูมิประเทศ มลพิษทำงน้ ำและอำกำศ 
พลังงำน ป่ำไม้ และระบบนิเวศ เป็นต้น 

ปัจจัยด้ำนกฎหมำย (Legal: L) เป็นกำรพิจำรณำว่ำ กำรพัฒนำนั้นมีควำมเชื่อมโยงกับข้อก ำหนด 
กฎหมำย หรือระเบียบใด สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยใต้กฎหมำยหรือระเบียบนั้นหรือไม่ หรือกำรพัฒนำนั้นจะ
ขัดกับกฎหมำยหรือระเบียบใดหรือไม่  

กำรวิเครำะห์ PESTEL จะช่วยให้กำรวำงแผนพัฒนำมีควำมรอบคอบมำกยิ่งขึ้น มีกรอบในกำร
พิจำรณำที่ครบถ้วนรอบด้ำน สร้ำงควำมเข้ำใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในประเด็นด้ำนต่ำง ๆ และสำมำรถใช้ประโยชน์
จำกโอกำสที่วิเครำะห์เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำที่เหมำะสมในอนำคตได้ 

๑๗. การมีส่วนร่วมสาธารณะ (Public participation)  

เป็นแนวคิดส ำคัญของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยกำรให้ตัวแทนประชำชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เอกชน 
นักกำรเมือง หรือกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมเห็นผ่ำนมุมมองของกลุ่มต่ำง ๆ เทคนิคนี้
จะมีประสิทธิภำพมำกหำกเริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่ขั้นตอนแรกของกระบวนกำร SEA (Therivel, 2004) ท ำให้
สำมำรถน ำเอำองค์ควำมรู้ ทักษะ และทรัพยำกรที่มีมำร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจ อีกทั้งยังท ำให้ประชำชน
เกิดควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของกำรตัดสินใจ ซึ่งจะท ำให้กำรมีส่วนร่วมนั้นมีควำมเป็นไปได้ในกำรด ำเนินกำร เกิด
ควำมโปร่งใส และลดควำมขัดแย้งระหว่ำงกลุ่มต่ำง ๆ แต่บำงครั้งในกรณีที่ไม่สำมำรถหำข้อยุติหรือทำงออก
ร่วมกันได้จะท ำให้สิ้นเปลืองเวลำมำกขึ้น เช่น กำรส ำรวจควำมคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถำม (Questionnaire 
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survey) กำรสัมภำษณ์รำยบุคคล (In-depth interview) กำรประชุมกลุ่มย่อย (Focus group discussion) 
กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น (Public hearing) และ 5) กำรสำนเสวนำ (Dialogue) เป็นต้น 

๑๘. การประเมินคุณภาพชีวิต (Quality of life assessment: QoLA)  

เป็นเครื่องมือที่ใช้ระบุว่ำอะไรมีควำมส ำคัญในพ้ืนที่และเพรำะเหตุใด ซึ่งจะท ำให้สำมำรถพิจำรณำ
ผลลัพธ์ของคุณภำพชีวิตทั้งเชิงบวกและเชิงลบได้ โดยยึดแนวคิดที่ว่ำสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมให้
ผลประโยชน์แก่ผู้คน และผลประโยชน์เหล่ำนี้จ ำเป็นต้องได้รับกำรปกป้องและพัฒนำ กำรประเมินคุณภำพชีวิต
นี้ยังรวมถึงกำรระบุผลประโยชน์เชิงบวกและเชิงลบที่พ้ืนที่มีต่อผู้คนในปัจจุบันและอนำคต กำรด ำเนินกำร
แบ่งเป็น ๖ ขั้นตอน ดังนี้ ๑) ระบุวัตถุประสงค์ของกำรประเมิน ๒) อธิบำยเกี่ยวกับพ้ืนที่ศึกษำ ๓) ระบุ
ผลประโยชน์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่พ้ืนที่มีให้แก่ประชำกรในพ้ืนที่ทั้งในปัจจุบันและอนำคต ๔) ตอบค ำถำมว่ำ
ผลประโยชน์เหล่ำนี้ส ำคัญอย่ำงไร ส ำคัญต่อใคร เพรำะเหตุใด จะมีเพียงพอหรือไม่ และมีอะไรมำแทนที่ได้
หรือไม่ ๕) น ำค ำตอบที่ได้มำจัดท ำเป็นแผนกำรจัดกำรในรูปแบบบัญชีรำยกำรที่ระบุถึงกำรพัฒนำหรือ 
กำรจัดกำรที่ควรด ำเนินกำร วิธีกำร และควำมส ำคัญของสิ่งเหล่ำนั้น และ ๖) ติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนินกำร
เพ่ือให้ส ำเร็จตำมที่ได้ก ำหนดไว้ (Therivel, 2004; OECD, 2006) เครื่องมือชนิดนี้ยังเสนอทำงเลือกที่มี 
ควำมยืดหยุ่นในกำรเปรียบเทียบและจัดกำรผลประโยชน์ที่สำมำรถทดแทนกันได้ อีกทั้งช่วยส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมของภำคประชำชน แต่เนื่องจำกกำรประเมินคุณภำพชีวิตเป็นเครื่องมือที่เข้ำใจได้ยำกจึงท ำให้ไม่เป็นที่นิยม
ใช้อย่ำงกว้ำงขวำง 

๑๙. การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)  

เป็นเครื่องมือที่ใช้เพ่ือประเมินควำมเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์และกิจกรรม (รวมถึงสถำนที่ เครื่องจักร 
อุปกรณ์ บุคลำกร และข้ันตอนกำรท ำงำน) อำจกอ่ให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพมนุษย์ ควำมปลอดภัย และระบบ
นิเวศ โดยระบุภัยที่อำจเกิดข้ึน ประมำณกำรขอบเขตและควำมถี่ และวิเครำะห์ผลกระทบจำกภัยเหล่ำนั้น ทั้งนี้
กำรประเมินควำมเสี่ยงอำจจะแปลงควำมเสี่ยงเหล่ำนี้เป็นมูลค่ำ (Therivel, 2004) (ดังตัวอย่ำงแสดงใน 
ตารางที่  9) วิธีนี้สอดคล้องและส่งเสริมหลักกำรป้องกันล่วงหน้ำ (Precautionary principle) แต่ผล 
กำรประเมินอำจมีควำมไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสมมติฐำนที่ก ำหนด 

ตารางท่ี 9 ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) 

แผนงาน ภาพรวม 

ผลกระทบ
ส าคัญท่ีอาจ
เกิดขึ้นจาก
แผนงาน 

ผลกระทบส าคัญอื่น ๆ 
ที่อาจเกิด 

ความเสี่ยงในการเกิด 
ผลกระทบส าคัญ 

Eastern River 
Basin District 
(ERBD) 
Management Plan 
๒๐๑๐ 

แผน ERBD แสดง
แนวทำงกำร
ด ำเนินกำรในกำร
ปกป้องทรัพยำกร
น้ ำในพ้ืนท่ี 

ไม่ม ี
มีกำรด ำเนินกำร
ประเมินผล
กระทบ/ ควำม
เสี่ยงท่ีเหมำะสม 

ไม่ม ี
มีกำรด ำเนินกำร
กลั่นกรอง (Screening) 
เพื่อพิจำรณำผลกระทบ
อื่น ๆ ภำยใต้ Habitats 
Directive Article ๖ 

มีกำรด ำเนินกำรและ
วัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับ 
Water Framework 
Directive รวมถึงมีแผนใน
กำรปกป้องและฟื้นฟูพ้ืนท่ี
อนุรักษ ์

ที่มา: North Lotts and Grand canal dock planning scheme, Strategic environmental assessment 
(SEA): Environmental report (PEDD, 2013) 
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๒๐. การวิเคราะห์สถานการณ์/ การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Scenario/ sensitivity analysis) 

เป็นกำรมองฉำกทัศน์อนำคตที่อำจเกิดขึ้น และพิจำรณำควำมยั่งยืนของแผนหรือแผนงำนภำยใต้
ฉำกทัศน์ต่ำง ๆ โดยพิจำรณำตัวแปรที่ส ำคัญที่คำดว่ำจะมีค่ำคงที่ตลอดอำยุแผนหรือแผนงำน รวมถึง  
กำรประเมินต้นทุนและประโยชน์ของแผนหรือแผนงำนในอนำคต (Therivel, 2004) วิธีนี้เป็นกำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของตัวแปรบำงตัวจำกอิทธิพลฉำกทัศน์ที่แตกต่ำงกัน จึงมีส่วนช่วยให้
เกิดกำรวำงแผนหรือแผนงำนที่จะสำมำรถรับมือกับควำมไม่แน่นอนได้ อย่ำงไรก็ดี หำกมีปัจจัยที่ต้องวิเครำะห์
มำก ก็จะท ำให้ต้องใช้เวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำรรวบรวมข้อมูลมำกข้ึน  

๒๑. การวิเคราะห์ SWOT/ TOWS matrices 

การวิเคราะห์ SWOT เป็นกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กรหรือกำรพัฒนำ เพ่ือค้นหำจุด
แข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อำจเป็นปัญหำส ำคัญในกำรด ำเนินงำนสู่สภำพที่ต้องกำรในอนำคต โดยส ำรวจ
จำกสถำนภำพ 2 ด้ำน คือ สถำนภำพภำยในและสถำนภำพภำยนอก (Situation analysis) ซึ่งจะช่วยให้ทรำบ
ถึงแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ในอนำคต รวมถึงคำดกำรณ์ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงที่มีต่อองค์กร
หรือกำรพัฒนำ ข้อมูลเหล่ำนี้จะมีประโยชน์อย่ำงมำกต่อกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ กำรก ำหนดกลยุทธ์ต่ำง ๆ ของ
กำรพัฒนำต่อไป โดย SWOT เป็นตัวย่อท่ีมีควำมหมำยดังนี้ (GreedisGoods, 2017) 

Strengths – จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบขององค์กรหรือกำรพัฒนำ (ปัจจัยภำยใน) เป็นกำรวิเครำะห์
ว่ำปัจจัยภำยในใดขององค์กรหรือกำรพัฒนำนั้นที่เป็นข้อได้เปรียบหรือเป็นจุดเด่นที่ควรน ำไปใช้ประโยชน์หรือ
ควรรักษำไว้เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งขององค์กรหรือกำรพัฒนำ 

Weaknesses – จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบขององค์กรหรือกำรพัฒนำ (ปัจจัยภำยใน) เป็นกำร
วิเครำะห์ว่ำปัจจัยภำยในใดขององค์กรหรือกำรพัฒนำนั้นที่เป็นข้อเสียเปรียบหรือเป็นจุดด้อย ซึ่งควรได้รับกำร
ปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดออก อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือกำรพัฒนำนั้นบรรลุสู่เป้ำหมำยที่ต้องกำรได้ 

Opportunities - โอกำสที่จะท ำให้องค์กรหรือกำรพัฒนำด ำเนินกำรได้ (ปัจจัยภำยนอก) เป็นกำร
วิเครำะห์ว่ำปัจจัยภำยนอกใดที่สำมำรถส่งผลกระทบทำงบวก เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกำรขององค์กรและ
กำรพัฒนำทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ซึ่งสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งขององค์กรและกำร
พัฒนำได ้

Threats - อุปสรรค ข้อจ ำกัด หรือปัจจัยคุกคำมกำรด ำเนินงำนขององค์กรหรือกำรพัฒนำ (ปัจจัย
ภำยนอก) เป็นกำรวิเครำะห์ว่ำปัจจัยภำยนอกใดที่จะส่งผลกระทบทำงลบหรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยทั้ง
ทำงตรงและทำงอ้อม ซึ่งองค์กรหรือกำรพัฒนำนั้นควรหลีกเลี่ยงหรือเตรียมรับมือเพ่ือพร้อมที่จะเผชิญกับปัจจัย
และแรงกระทบนั้น ๆ  

การวิเคราะห์ TOWS เป็นเครื่องมือทำงกลยุทธ์ที่ใช้ส ำหรับสร้ำงกลยุทธ์ใหม่ขึ้นตำมสภำพและ
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน โดยวิเครำะห์จับคู่ระหว่ำงปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอกที่วิเครำะห์ได้จำกกำรวิเครำะห์ 
SWOT เพ่ือหำวิธีกำรหรือแนวทำงใหม่ โดยมี 4 รูปแบบที่เป็นกำรจับคู่ระหว่ำงปัจจัยภำยใน และปัจจัย
ภำยนอก ได้แก่ กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยุทธ์เชิงรับ และกลยุทธ์เชิงป้องกัน  (GreedisGoods, 
2017) 
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กลยุทธ์เชิงรุก หรือ SO (Strength กับ Opportunity) เป็นกำรใช้จุดแข็งของกำรพัฒนำร่วมกับ
โอกำสเพ่ือหำผลประโยชน์สูงสุดจำกโอกำสที่จะเกิดข้ึน เนื่องจำกกำรใช้จุดแข็งร่วมกับโอกำสจะช่วยให้สำมำรถ
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรพัฒนำได้มำกข้ึน 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข หรือ WO (Weakness กับ Opportunity) เป็นกำรแก้ไขจุดอ่อนด้วยโอกำสที่อำจ
เกิดข้ึน เพ่ือแก้ไขจุดอ่อนหรือลดจุดอ่อนนั้น 

กลยุทธ์เชิงรับ หรือ ST (Strength กับ Threat) เป็นกำรใช้จุดแข็งเพ่ือหลีกเลี่ยงอุปสรรค เป็นกำร
ใช้จุดแข็งมำป้องกันอุปสรรคด้วยกำรใช้ทรัพยำกรหรือจุดแข็งท่ีมีอยู่ เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้นหรือที่
ก ำลังเกิดขึ้น 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน หรือ WT (Weakness กับ Threat) เป็นกำรลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค 
ซึ่งมีเป้ำหมำยคือ กำรพยำยำมบรรเทำหรือเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหำเพ่ิมข้ึนอีก เน้นกำรป้องกันเพียงอย่ำงเดียว 

๒๒. การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend analysis) 

กำรวิเครำะห์แนวโน้ม เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อวิเครำะห์หรือคำดกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตของ
ปัจจัยบำงอย่ำง โดยพิจำรณำจำกข้อมูลในปัจจุบันและอดีตที่ผ่ำนมำ ท ำให้สำมำรถคำดกำรณ์บนสมมติฐำน
ของรูปแบบกำรเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตเดียวกัน ในด้ำนสิ่งแวดล้อมวิธีกำรนี้มักใช้ในกำรวิเครำะห์ผลกระทบ 
ผลกระทบสะสม และกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนะสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ผลกำรวิเครำะห์แนวโน้มสำมำรถใช้
พิจำรณำคู่กับควำมสำมำรถในกำรรองรับ (Carrying capacity) ของปัจจัยนั้น ๆ เพ่ือควบคุมหรือดูแลไม่ให้
เกิดผลกระทบเกินควำมสำมำรถที่จะรองรับได้ 

เครื่องมือนี้นิยมใช้กันอย่ำงมำกในกำรแสดงผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะปำน
กลำง ส่วนระยะยำวจะต้องใช้เครื่องมืออ่ืน ๆ เช่น แบบจ ำลองช่วยเพ่ือให้เกิดควำมเที่ยงตรงในกำรคำดกำรณ์
มำกขึ้น และเนื่องจำกเป็นกำรคำดกำรณ์แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต จึงท ำให้บำงครั้งผลกำรวิเครำะห์
อำจเกิดควำมผิดพลำด หำกมีปัจจัยที่ส่งผลต่อพลวัตและรูปแบบแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงส ำคัญ 
นอกจำกนั้นเครื่องมือนี้ต้องกำรข้อมูลที่มีควำมต่อเนื่องในระยะเวลำยำวนำนเป็นจ ำนวนมำก อย่ำงไรก็ตำม  
ในกรณีที่ข้อมูลมีอยู่อย่ำงจ ำกัด ก็สำมำรถใช้วิธีกำรทำงสถิติเข้ำมำช่วยในกำรวิเครำะห์ 

๒๓. การวิเคราะห์ความเปราะบาง (Vulnerability analysis) 

เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเครำะห์ผลกระทบของฉำกทัศน์กำรพัฒนำต่ำง  ๆ ต่อควำมเปรำะบำงของ
สิ่งแวดล้อม เครื่องมือนี้ใช้ร่วมกับระบบภูมิสำรสนเทศ (GIS) และกำรวิเครำะห์หลำยหลักเกณฑ์ (MCA) เพ่ือ
วิเครำะห์ผลกระทบที่มีต่อควำมเปรำะบำงของพ้ืนที่อันเป็นผลมำจำกกิจกรรมของแผนหรือแผนงำน 
“ควำมเปรำะบำง” ครอบคลุมถึงควำมอ่อนไหว (Sensitivity) และกำรประเมินค่ำ (Valuation) ของระบบ จึง
สำมำรถแสดงผลกระทบเชิงพ้ืนที่ออกมำในรูปแบบเชิงปริมำณได้ แต่ยังมีข้อจ ำกัดในกำรใช้งำน เพรำะใช้ได้กับ
ผลกระทบที่สำมำรถแสดงในรูปแบบแผนที่เท่ำนั้น  
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ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างตัวชี้วัดที่ใช้ในแผนแผนงานรายสาขาและเชิงพื้นท่ีท่ีก าหนด 

ในต่างประเทศ 

 

ตัวอย่ำงตัวชี้วัดที่ใช้ในแผนหรือแผนงำนรำยสำขำและเชิงพ้ืนที่ ที่ก ำหนดในต่ำงประเทศ เป็นกำร
รวบรวมตัวอย่ำงตัวชี้วัดในด้ำนต่ำง ๆ ไว้ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำเป็นตัวอย่ำงในกำรคัดเลือกตัวชี้วัดเพ่ือ
ควำมยั่งยืน โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. แผนด้านคมนาคม 

จำกกำรทบทวนตัวอย่ำงตัวชี้วัดจำกกำรจัดท ำ Strategic environmental assessment (SEA) and 
provincial level expressway programme planning : an application framework and indicator 
system for China (PLEP planning) (Zhou, 2009) เป็นกำรศึกษำในบริบทของกำรวำงแผนด้ำนโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนในประเทศจีน โดยเป็นกำรวำงแผนกำรพัฒนำโครงข่ำยทำงด่วน (Expressway) ภำยในประเทศ ซึ่งได้
มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดไว้ทั้งหมด 28 ตัวชี้วัด รำยละเอียดดังตารางท่ี 10 

ตารางท่ี 10 ตัวอย่างตัวชี้วัดจากการจัดท า SEA - PLEP planning 
ประเด็นบริบทแวดล้อม ตัวชี้วัด หน่วย 

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ, 
สัตว์และพืช 

ค่ำเฉลี่ยของขนำดพื้นท่ีเชื่อมต่อ ตร.กม. 
ขนำดสูงสดุของพื้นที่เช่ือมต่อ ตร.กม. 
ระยะทำงของถนนในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ กม. 
ขนำดพื้นท่ีป่ำ พ้ืนท่ีธรรมชำติ และพื้นท่ีกึ่งธรรมชำติที่ใช้ทั้งหมด ตร.กม. 
สัดส่วนขนำดพื้นท่ีป่ำ พ้ืนท่ีธรรมชำติ และพื้นที่ก่ึงธรรมชำติที่ใช้ 
ต่อขนำดพื้นท่ีป่ำ พ้ืนท่ีธรรมชำติ และพื้นที่ก่ึงธรรมชำติทั้งหมด 

ร้อยละ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำสิ่งแวดล้อม ล้ำนหยวน RMB 
สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำสิ่งแวดล้อมต่อขนำดพื้นท่ีป่ำ 
พื้นที่ธรรมชำติ และพื้นท่ีกึ่งธรรมชำติทั้งหมด 

หยวน/ตร.กม. 

สุขภำพมนุษย ์ จ ำนวนเหตุกำรณ์กำรเสียชีวิตเนื่องจำกอุบัติเหตุบนถนน เหตุกำรณ/์ป ี
ที่ดินและดิน ขนำดพื้นท่ีใช้ทั้งหมด ตร.กม. 

ขนำดพื้นท่ีเพำะปลูกท่ีใช้ทั้งหมด ตร.กม. 
สัดส่วนขนำดพื้นท่ีเพำะปลูกท่ีใช้ต่อขนำดพื้นท่ีเพำะปลูกท้ังหมด ร้อยละ 
ปริมำณขยะของแข็ง (หินและดิน) ท้ังหมด ล้ำนตัน 
ระยะทำงของถนนในพ้ืนท่ีเสี่ยงดินสไลด ์ กม. 

น้ ำ ระยะทำงของถนนท่ีส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ ำ กม. 
อำกำศ ปริมาณ NO2 ทั้งหมด ตัน 

ปริมาณ SO2 ทั้งหมด ตัน 
ปริมาณ PM10 ทั้งหมด ตัน 

สภำพอำกำศ ปริมำณ CO2 ทั้งหมด กิโล-ตัน 
สินทรัพย ์ ปริมำณกำรเผำผลำญเช้ือเพลิง GJ 
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ตารางท่ี 10 ตัวอย่างตัวชี้วัดจากการจัดท า SEA - PLEP planning 
ประเด็นบริบทแวดล้อม ตัวชี้วัด หน่วย 

ปริมำณกำรเผำผลำญเช้ือเพลิงต่อกิโลเมตร (ส ำหรับกิจกรรมกำร
ก่อสร้ำง) 

GJ/ กม. 

มูลค่ำของที่อยู่อำศัยและสำธำรณปูโภคอื่น ๆ ที่ต้องรื้อถอน ล้ำน RMB 
ค่ำธรรมเนียมในกำรจ่ำยชดเชยกำรรื้อถอนสิ่งปลูกสร้ำงและ
สำธำรณูปโภคอื่น ๆ 

1,000 หยวน 
RMB 

สภำพแวดล้อมทำงเสยีง จ ำนวนพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบเสียงในระยะ 200 เมตร 
จำกกึ่งกลำงแนวเส้นทำง 

จ ำนวนพื้นที ่

ประเพณีและวัฒนธรรม จ ำนวนพื้นที่อ่อนไหวทำงประเพณแีละวัฒนธรรม จ ำนวนพื้นที ่
สังคมและเศรษฐกิจ ระยะเวลำสูงสุดในกำรเข้ำถึงด้วยกำรเดินเท้ำ นำที 

ระยะเวลำเฉลี่ยในกำรเข้ำถึงด้วยกำรเดินเท้ำ นำที 
ค่ำเฉลี่ยของกำรลดระยะเวลำเดินทำง นำที 
ค่ำเฉลี่ยรำยไดต้่อปีของประชำชนท้องถิ่น หยวน RMB/ ปี 

ที่มา: Zhou K., 2009 

 
๒. แผนพัฒนาพลังงานและปิโตรเลียม 

จำกกำรทบทวนตัวอย่ำงตัวชี้วัดจำกกำรจัดท ำ Identifying sustainability indicators of strategic 
environmental assessment for power planning (ADB, 2015) เป็นกำรศึกษำในบริบทของกำรวำงแผน
ด้ำนพลังงำน ซึ่งถือเป็นกำรศึกษำแรก ๆ ของโลกที่ได้มีกำรน ำกระบวนกำร SEA มำประยุกต์ใช้และมุ่งเน้นบน
พ้ืนฐำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและกำรก ำหนดนโยบำย โดยเป็นกำรวำงแผนพัฒนำด้ำนพลังงำนในพ้ืนที่ภูมิภำค
ของแม่น้ ำโขง ซึ่งได้มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดไว้ทั้งหมด 46 ตัวชี้วัด รำยละเอียดดังตารางท่ี 11 

ตารางท่ี 11 ตัวอย่างตัวชี้ วัดจากการจัดท า Identifying sustainability indicators of strategic 
environmental assessment for power planning 

ประเด็นบริบทแวดล้อม ตัวชี้วัด หน่วย 
ควำมมั่นคงทำงนิเวศ  
– มลภำวะ 

ปริมำณไนโตรเจนออกไซด์ต่อปี MT/ ปี 
ปริมำณซัลเฟอร์ออกไซด์ต่อปี MT/ ปี 
ปริมาณ PM10 ต่อป ี MT/ ปี 
ปริมำณขยะของเสยี T/ ปี 
มลภำวะในน้ ำ index 
ปริมำณกำรสูญเสียน้ ำ M m3/ ปี 
ปริมำณกำรระเหยของน้ ำ – ไฟฟ้ำพลังงำนน้ ำ M m3/ ปี 

ปริมำณกำรบริโภคน้ ำ M m3/ ปี 
กำกกัมมันตภำพรังสี LLW/HLW M m3/ ปี และ T/ ปี 

ควำมมั่นคงทำงนิเวศ – ที่ดินและ
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

ขนำดพื้นท่ีใช้ประโยชน ์ ตร.กม. 
ขนำดพื้นท่ีอ่ำงเก็บน้ ำ ตร.กม. 

 ขนำดพื้นท่ีเพำะปลูกและพื้นท่ีเกษตรกรรม ตร.กม. 
 ขนำดพื้นท่ีป่ำ ตร.กม. 
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ตารางท่ี 11 ตัวอย่างตัวชี้ วัดจากการจัดท า Identifying sustainability indicators of strategic 
environmental assessment for power planning 

ประเด็นบริบทแวดล้อม ตัวชี้วัด หน่วย 
 ขนำดพื้นท่ีของสำยส่งเชื่อมโยงระหว่ำงประเทศ ตร.กม. 
 พื้นที่คุ้มครองที่ได้รบัผลกระทบจำกโรงไฟฟ้ำ ใน 1 กม. 
 พื้นที่คุ้มครองที่ได้รบัผลกระทบจำกสำยส่งเชื่อมโยง

ระหว่ำงประเทศ 
ของพื้นที่คุ้มครองที่
ได้รับผลกระทบ 

ขนำดพื้นท่ีอยู่อำศัยที่สูญเสียใยเขตพื้นท่ีคุ้มครอง ตร.กม. 
จ ำนวนพื้นที่คุ้มครองที่มีควำมเสี่ยง เสี่ยงสูงมำก/ สูง/  

ปำนกลำง 
ขอบเขตพื้นท่ีที่มีอิทธิพลของสำยส่งเชื่อมโยงระหว่ำง
ประเทศในพ้ืนท่ีคุ้มครอง 

พื้นที่คุ้มครอง/ ตร.กม. 

กำรแบ่งพื้นที่/แยกส่วนในพ้ืนท่ีคุ้มครอง ส่วนของพื้นที่คุ้มครอง 
ควำมมั่นคงทำงนิเวศ – แม่น้ ำและ
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในน้ ำ 

ประสิทธิภำพกำรควบคมุน้ ำของ Mekong Index (Mekong) 
ประสิทธิภำพกำรควบคมุน้ ำของ Red River Index  

(Red Rever) 
ประสิทธิภำพกำรควบคมุน้ ำของ Salween Index (Salween) 
ดัชนีกำรเชื่อมโยงของแม่น้ ำ Mekong Index (Mekong) 
ดัชนีกำรเชื่อมโยงของแม่น้ ำ Red River Index  

(Red Rever) 
ดัชนีกำรเชื่อมโยงของแม่น้ ำ Salween Index (Salween) 
กำรดักตะกอน (Mekong) MT/ ปี 
เปอร์เซ็นต์ของสปีชีส์ปลำที่มีควำมเสี่ยง เปอร์เซ็นต์ของจ ำนวน 

สปีชีส ์
ควำมมั่นคงทำงสภำพภูมิอำกำศ ปริมำณก๊ำซเรือนกระจกท่ีปลดปลอ่ยจำกส่วนพลังงำน MT/ ปี 

กำรลดควำมเสี่ยงของเหตุกำรณ์ทีรุ่นแรง storm Vulnerability 
index 

ควำมมั่นคงทำงอำหำร กำรผลิตอำหำร – ขนำดพื้นที่เพำะปลูกและพื้นที่กำรเกษตร
ที่สูญเสีย 

ตร.กม. 

ขนำดพื้นท่ีชลประทำน ล้ำนเฮกตำร ์
กำรผลิตอำหำร – ผลผลิตในกำรจบัปลำ (Mekong) โดยมี
มำตรกำรควบคุม 

ล้ำนตัน/ ปี 

กำรผลิตอำหำร – ผลผลิตในกำรจบัปลำ (Mekong) โดย
ไม่มมีำตรกำรควบคมุ 

ล้ำนตัน/ ปี 

กำรประมงในพ้ืนท่ีลุ่มน้ ำ ล้ำนตัน/ ปี 
กำรผลิตอำหำร – ผลผลิตกำรจับปลำในพื้นที่อ่ำงเก็บน้ ำ ล้ำนตัน/ ปี 
สมดุลของธำตุอำหำร – สมดุลของอุปสงค์/ อุปทำนหำกมี
กำรจับปลำ 

ตัน/ ป ี

สมดุลของธำตุอำหำร – สมดุลของอุปสงค์/ อุปทำนหำกไม่มี
กำรจับปลำ 

ตัน/ ป ี

ควำมมั่นคงทำงสังคม ประชำกรในเขตพื้นที่ 50 กม. ใตเ้ขื่อนไฟฟ้ำพลังงำนน้ ำ ของประชำกรใน GMS 
ศักยภำพกำรตั้งถ่ินฐำนใหม่ใน GMS ของประชำกรใน GMS 



 ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 

แนวทำงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยทุธศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง)  ๗๒ 
 

ตารางท่ี 11 ตัวอย่างตัวชี้ วัดจากการจัดท า Identifying sustainability indicators of strategic 
environmental assessment for power planning 

ประเด็นบริบทแวดล้อม ตัวชี้วัด หน่วย 
ควำมต้องกำรในกำรตั้งถ่ินฐำนอย่ำงมีศักยภำพใน GMS ของประชำกรที่ถูก

โยกย้ำย 
ควำมต้องกำรในกำรตั้งถ่ินฐำนอย่ำงมีศักยภำพใน LMB ของประชำกรที่ถูก

โยกยำ้ย 
ควำมมั่นคงทำงสุขภำพและควำม
ปลอดภัย 

ควำมเสีย่งทำงสุขภำพจำกโรงไฟฟ้ำ – ประชำกรในพ้ืนท่ี 
0.8 กม. ของโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อน 

- 

ควำมเสีย่งทำงสุขภำพจำกโรงไฟฟ้ำ – ประชำกรในพ้ืนท่ี 
1.6 กม. ของโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อน 

- 

กำรควบคุมน้ ำท่วมและควำมเสี่ยงควำมปลอดภัย ต่อประสิทธิภำพกำร
ควบคุมน้ ำ 

ควำมเสีย่งเรื่องแผ่นดินไหว – ก ำลังกำรผลิตที่ตดิตั้งใน
พื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว 

กิโลวัตต์ก ำลังกำรผลติที่
ติดตั้ง 

ควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์ – จ ำนวนประชำกรในพ้ืนท่ี 
16 กม. ของพื้นที่นิวเคลยีร ์

ของประชำกรใน GMS 

ควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์ – จ ำนวนประชำกรในพ้ืนท่ี 
80 กม. ของพื้นที่นิวเคลยีร ์

ของประชำกรใน GMS 

ควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ ควำมต้องกำรลงทุน (LMB) พันล้ำนดอลลำร/์ ป ี
ควำมเข้มข้นของพลังงำน kWh/$000 GDP 
กำรสร้ำงงำน – ช่วงกำรก่อสร้ำง งำน/ ป ี
กำรสร้ำงงำน – อย่ำงถำวร งำน/ ป ี

หมำยเหตุ  GMS = Greater Mekong sub region 
 LMB = Lower Mekong basin 
 HLW = High level nuclear waste 
 LLW = Low level nuclear waste 

ที่มา: ADB, 2013b. 

 

๓. แผนพัฒนาทรัพยากรแร่ 

จำกกำรทบทวนตัวอย่ำงตัวชี้วัดจำกกำรจัดท ำ Measuring sustainable development in industrial 
minerals mining (Kogel et al., 2014) เป็นกำรศึกษำในบริบทของกำรวำงแผนด้ำนทรัพยำกรแร่ ซึ่งได้มีกำร
น ำกระบวนกำร SEA มำประยุกต์ใช้ในกำรวำงแผนตลอดทั้งกระบวนกำรท ำเหมืองทั้ง 4 กระบวนกำร ซึ่งได้มี
กำรก ำหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องไว้ทั้งหมด 4 ด้ำน เป็นตัวชี้วัดส ำหรับกำรประเมิน 23 ตัวชี้วัด รำยละเอียดดัง
ตารางท่ี 12 

  



 ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 

แนวทำงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยทุธศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง)  ๗๓ 
 

ตารางท่ี 12 ตัวอย่างตัวชี้วัดจากการจัดท า Measuring sustainable development in industrial 
minerals mining 

ประเด็นบริบทแวดล้อม ตัวชี้วัด หน่วย 
ขั้นตอนกำรส ำรวจและกำรขดุ
เหมือง 

จ ำนวนแร่ที่สกัดออกมำไดต้่อพื้นที่ท่ีท ำกำรขุดเจำะ ตัน/เอเคอร ์
ระยะทำงทั้งหมดในกำรขนส่ง ไมล ์
ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ตัน 
สัดส่วนพ้ืนท่ีที่ได้รับกำรฟื้นฟูต่อพืน้ท่ีที่ได้รับกำรรบกวน เอเคอร ์
ไม่มีกำรรำยงำนอุบัติเหตุหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหำ
ด้ำนสิ่งแวดล้อม สุขภำพ และควำมปลอดภัย 

- 

ปริมำณกำรผลติ - 
ขั้นตอน/กระบวนกำรที่เกี่ยวข้อง
กับกำรท ำเหมือง 

ปริมำณกำรบริโภคพลังงำน กิโลวัตต์/ตันของ
ผลผลติ 

ปริมำณกำรปลดปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ตัน
คำร์บอนไดออกไซด/์
ตันของผลผลิต 

ปริมำณกำรใช้น้ ำ แกลลอน/ตันของ
ผลผลติ 

ปริมำณกำรใช้สำรเคม ี หน่วย/ตันของผลผลิต 
กำรเพิ่มขึ้นของกระบวนกำรฟื้นสภำพ - 
ปริมำณของเสียที่เกดิขึ้น ตันของของเสีย/ตัน

ของผลผลิต 
ปริมำณควำมร้อนส่วนเกิน - 
ปริมำณกำรรีไซเคิลของเสีย ตัน 
ไม่มีกำรรำยงำนเกี่ยวกับปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม สุขภำพ และ
ควำมปลอดภัย 

- 

ขั้นตอนกำรขนส่ง กำรขนส่งวัตถุดิบส ำหรับกระบวนกำรท ำเหมือง ปริมำณกำรบริโภค
น้ ำมันเชื้อเพลิง/ไมล ์

กำรขนส่งผลิตภัณฑ์ออกจำกพ้ืนท่ี ปริมำณกำรบริโภค
น้ ำมันเชื้อเพลิง/ไมล ์

กำรบรรจุภณัฑ ์ จ ำนวนของผลิตภัณฑ ์
ปริมำณกำรรั่วไหลของสำรเคม ี ตันของสำรเคมีที่

รั่วไหล/ตันของ
ผลผลติ 

ปริมำณกำรเก็บผลิตภณัฑ์ในคลังสนิค้ำ - 
ขั้นตอนกำรค้ำ ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร - 

กำรรีไซเคลิผลิตภัณฑ ์ - 
ไม่มีกำรร้องเรยีนเกี่ยวกับปญัหำดำ้นสิ่งแวดล้อม สุขภำพ และ
ควำมปลอดภัย 

- 

ที่มา: Kogel et al., 2014 

  



 ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 

แนวทำงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยทุธศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง)  ๗๔ 
 

๔. ผังเมืองตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติก าหนด 

จำกกำรทบทวนตัวอย่ำงตัวชี้วัดจำกกำรจัดท ำ Strategic environmental assessment on regional 
land use planning (Hendrike, 2008) เป็นกำรศึกษำในบริบทของกำรวำงแผนบริหำรจัดกำรและพัฒนำผัง
เมือง โดยน ำ SEA มำประยุกต์ใช้ เพ่ือบูรณำกำรกับนโยบำยทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมในกำรตัดสินใจในระดับ
ภูมิภำค รวมถึงกำรหำมำตรกำรลดผลกระทบและกำรปรับใช้มำตรกำรบรรเทำผลกระทบเชิงลบส ำหรับกำร
พัฒนำและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศด้วย ซึ่งได้ก ำหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับกำรวำงแผนกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินไว้ทั้งหมด 3 ด้ำน โดยมีตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องทั้งหมด 12 ประเภท รำยละเอียดดังตารางท่ี 13 

ตารางท่ี 13 ตั ว อ ย่ า ง ตั ว ชี้ วั ด จ า ก ก า ร จั ด ท า  Strategic environmental assessment on  
regional land use planning 

ประเด็นบริบทแวดล้อม ประเภท ตัวชี้วัด 
กำรใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อกำร
ป้องกันสุขภำพของประชำชนและ
คุณภำพอำกำศ 

เขตพื้นท่ีเมืองที่มีควำมเสี่ยง
จำกควำมร้อน 

พื้นที่ชุมชนที่มีกำรป้องกันควำมรอ้นพร้อม 
กำรจัดเตรียมอำกำศบริสุทธ์ิ 
ควำมหนำแน่นของชุมชนต่อประชำกรต่อเฮกตำร์
และควำมหนำแน่นของกำรใช้ดิน 
พื้นที่เมืองที่จัดสรรตำมควำมหนำแน่นของ
ประชำกร ควำมหนำแนน่ของโครงสร้ำงอำคำร 
พื้นที่เมืองขนำดใหญ่ ขนำดกลำง และขนำดเล็ก 
พื้นที่นิคม พ้ืนท่ีเมืองแถบชนบท 

พื้นที่ภูมิอำกำศชีวภำพส ำหรับ
กำรพัฒนำเมือง 

พื้นที่เปิดโล่งที่มีควำมส ำคัญต่อสิ่งมีชีวิตและ
ภูมิอำกำศ 
กำรป้องกันภูมิอำกำศของพื้นที่ป่ำและพื้นที่ป่ำที่
ส ำคัญต่อสิ่งมีชีวิตและภมูิอำกำศ เช่น ป่ำท่ีอยู่รอบ
เมืองที่มีประชำกรมำกกว่ำ 40,000 คน) 
พื้นที่ป่ำขนำดเล็ก ที่สำมรถผลิตอำกำศบริสุทธิ์ได้ 
กำรไหลเวียนและกำรแลกเปลี่ยนของอำกำศ 

กำรใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อกำร
พักผ่อน 

พื้นที่ส ำหรับกำรพักผ่อนท่ีอยู่ใกลก้ับเขตเมือง 
กฎหมำย (ระดับชำติและนำนำชำติ) ท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำต ิ
พื้นที่กันชน (buffer zone) ส ำหรบักำรป้องกับ
พื้นที่พักผ่อน 
กำรป้องกันพ้ืนท่ีเปิดโล่งส ำหรับกำรจัดสรรเป็นพ้ืนท่ี
พักผ่อนในอนำคตและกำรป้องกันกำรย่อยสลำย 
เสียง และกำรเพิม่ขึ้นของมลพิษ 

เขตพื้นท่ีเมืองที่มีควำมเสี่ยงต่อ
น้ ำท่วม 

กำรออกแบบพื้นเมืองทั้งในเขตพื้นท่ีน้ ำท่วมถึง และ
เขตกักเก็บน้ ำ 
พื้นที่ชำยฝั่งที่อยู่ต่ ำว่ำระดับน้ ำทะเลและมีควำม
เสี่ยงเกิดผลกระทบจำกกำรเพิม่ขึ้นของ
ระดับน้ ำทะเล 



 ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 

แนวทำงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยทุธศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง)  ๗๕ 
 

ตารางท่ี 13 ตั ว อ ย่ า ง ตั ว ชี้ วั ด จ า ก ก า ร จั ด ท า  Strategic environmental assessment on  
regional land use planning 

ประเด็นบริบทแวดล้อม ประเภท ตัวชี้วัด 
กำรใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อกำร
ป้องกันระบบนิเวศ 

พื้นที่ท่ีมีศักยภำพเป็นท่ีลีภ้ัย
ของสัตว์ 

พื้นที่เช่ือต่อทำงธรรมชำติที่มีควำมส ำคญัทั้งใน
ระดับนำนำชำติ ชำติ และภูมภิำค 
กำรใช้ที่ดินท่ีมีศักยภำพในอนำคตส ำหรับกำร
เชื่อมต่อหรือกำรอพยพของชำวยุโรป 
พื้นที่ส่วนร่วมที่ไม่มีกำรแบ่งแยก 

พื้นที่ป่ำ พื้นที่ป่ำที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนำคต ซึ่งสำมำรถ
เก็บเกี่ยวผลผลิตต่ำง ๆ ได้ โดยมีกำรค ำนึงถึง
ป้องกันกำรกัดเซำะของดิน กำรสญูเสยีพื้นท่ีป่ำ 
และกำรกักเก็บคำร์บอนและน้ ำ  

พื้นที่ท่ีมีศักยภำพในกำรกักเก็บ
คำร์บอนและน้ ำ 

พื้นที่ท่ีอยู่ในบริเวณที่มีระดับน้ ำใตด้ินสูง 
พื้นที่ท่ีสำมำรถกักเก็บน้ ำและคำรบ์อนได ้

กำรใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อกำร
ป้องกันทรัพยำกรดินและน้ ำ 

ดินที่ไม่ปดิผนึก ดินที่ไม่ปดิผนึกท่ีไม่ถูกรบกวนหรือมีกำร 
รบกวนต่ ำ 
พื้นที่รกร้ำง (brownfield) ที่มีศักยภำพในกำรใช้
ประโยชน ์

พื้นที่ส ำหรับกำรเกษตร ดินที่มีประสิทธิภำพในกำรเพำะปลูก ซึ่งรวมถึงกำร
ประเมินศักยภำพในอนำคตและควำมต้องกำร
ทำงด้ำนชลประทำน สำรปรำบศัตรูพืชและปุ๋ย 

พื้นที่ส ำหรับกำรป้องกันกำร 
กัดเซำะ 

พื้นที่ส ำหรับกำรเพำะปลูกท่ีมีอุปกรณ์ป้องกันกำร
กัดเซำะจำกน้ ำ ตำกศักยภำพกำรกัดเซำะของน้ ำ 
พื้นที่ส ำหรับกำรเพำะปลูกท่ีมีอุปกรณ์ป้องกันกำร
กัดเซำะจำกลม ตำกศักยภำพกำรกัดเซำะของลม 

แหล่งน้ ำผิวดินท่ีมีศักยภำพใน
กำรกักเก็บและกำรใช้ในระยะ
ยำว 

แหล่งน้ ำในภูมิภำคที่มีศักยภำพในกำรกักเก็บและใช้
ในอนำคตภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของภูมิอำกำศ 
กำรใช้ประโยชน์ท่ีดินในอนำคตส ำหรับกำรพัฒนำ
แหล่งน้ ำใต้ดิน 
กำรใช้ประโยชน์ท่ีดินในอนำคตส ำหรับกำรฟื้นฟู
แหล่งน้ ำ 

พื้นที่ท่ีมีศักยภำพส ำหรับกำร
เก็บกักและดูดซับน้ ำฝนและน้ ำ
ท่วม 

กำรออกแบบพื้นที่รองรับน้ ำท่วมและพื้นท่ีกักเก็บ
น้ ำ 
พื้นที่แหล่งน้ ำตำมธรรมชำต ิ
ควำมสำมำรถในกำรดูดซับและกักเก็บน้ ำของแหล่ง
น้ ำแหละอ่ำงเก็บน้ ำ 
อัตรำกำรระเหยและกำรคำยน้ ำจำกพ้ืนท่ี 
ควำมสำมำรถในกำรกักเก็บของพื้นที่ 

ที่มา: Hendrike, 2008 
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๕. แผนบริหารจัดการลุ่มน้ าหรือแผนพัฒนาชายฝั่งทะเล 

จำกกำรทบทวนตัวอย่ำงตัวชี้วัดจำกกำรจัดท ำ Summary report on strategic environmental 
assessment of the Danube river basin management plan (The republic water directorate, 2015) 
เป็นกำรศึกษำในบริบทของกำรวำงแผนบริหำรจัดกำรลุ่มน้ ำ ซึ่งได้น ำกระบวนกำร SEA มำประยุกต์ใช้เพ่ือ
บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ ำดำนู ประเทศ
เซอร์เบีย ซึ่งได้มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดไว้ทั้งหมด 9 ด้ำน โดยมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 25 ตัวชี้วัด รำยละเอียดดัง
ตารางท่ี 14 

ตารางท่ี 14 ตัวอย่างตัวชี้วัดจากการจัดท า SEA PLEP planning 
ประเด็นบริบทแวดล้อม ตัวชี้วัด 

น้ ำ กำรเปลีย่นแปลงของคุณภำพน้ ำเนื่องจำกกิจกรรมของมนุษย ์
กำรเปลีย่นแปลงทำงอุทกวิทยำ 

ดิน ร้อยละกำรเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่ำ 
ร้อยละกำรเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เกษตร 
ควำมเสื่อมโทรมของผิวดินเนื่องจำกกำรจัดกำรแหล่งน้ ำ 
พื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรกดัเซำะ (เฮกตำร์) 

อำกำศและกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ ร้อยละกำรเพิ่มขึ้นของกำรใช้พลังงำนทดแทนจำกน้ ำ 
คุณค่ำทำงทรัพยำกรธรรมชำต ิ จ ำนวนแหล่งผลิตพลังงำนน้ ำท่ีส่งผลกระทบต่อพ้ืนท่ี 

พื้นที่คุ้มครองทำงธรรมชำติทีไ่ด้รบัผลกระทบจำกกำรจัดกำรแหล่งน้ ำ 
จ ำนวนสัตว์ป่ำและพันธ์ุพืชคุ้มครองที่ได้รับผลกระทบจำกกำรจัดกำรแหล่งน้ ำ 

มรดกทำงวัฒนธรรมและประวตัิศำสตร ์ จ ำนวนอนุสำวรีย์ทำงวัฒนธรรมทีไ่ด้รับผลกระทบจำกกำรจดักำรแหล่งน้ ำ 
ของเสีย กำรเพิ่มขึ้นของสถำนีบ ำบดัน้ ำและกำรเพิ่มขึ้นของประสิทธิกำรบ ำบดัน้ ำเสยี 
กำรพัฒนำทำงสังคม อัตรำกำรเกิดโรคจำกปนเปื้อนในน้ ำดื่ม 

ร้อยละกำรเพิ่มขึ้นของจ ำนวนครัวเรือนที่อยู่ติดกับแหล่งบ ำบัดน้ ำ 
ร้อยละกำรเพิ่มขึ้นของจ ำนวนครัวเรือนท่ีอยู่ติดกับแหล่งบ ำบัดน้ ำเสยี 
จ ำนวนของครัวเรือนท่ีต้องย้ำยถิ่นฐำนเนื่องจำกกำรจัดกำรแหล่งน้ ำ 
จ ำนวนประชำกรทีไ่ด้รับผลกระทบจำกกระแสน้ ำและน้ ำท่วม 

กำรพัฒนำองค์กร  กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรแหล่งน้ ำ 
กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำร
แหล่งน้ ำ 
จ ำนวนสถำนีตรวจวัดคณุภำพน้ ำ 

กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ จ ำนวนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวแบ่งตำมกำรใช้น้ ำ 
ร้อยละของพนังงำนด้ำนกำรบริกำรจัดกำรแหล่งน้ ำท่ีมรีำยได้มำกกว่ำรำยได้
เฉลี่ยของประเทศ 
กำรลดลงของจ ำนวนผู้ว่ำงงำน เนื่องจำกกำรจ้ำงงำนในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
แหล่งน้ ำ 
จ ำนวนแผนงำนกำรพัฒนำส ำหรับกำรป้องกันสิ่งแวดล้อมด้ำนกำรจัดกำรแหล่งน้ ำ 
จ ำนวนแหล่งผลิตพลังงำนน้ ำที่มีผลกระทบข้ำมแดน 

ที่มา: The Republic Water Directorate, 2015 
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๖. แผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะหรือพ้ืนที่พิเศษ 

จ ำ ก ก ำ ร ท บ ท ว น ตั ว อ ย่ ำ ง ตั ว ชี้ วั ด จ ำ ก ก ำ ร จั ด ท ำ  Strategic environmental assessment 
effectiveness: learning from experience in China and the Netherland (Ministry of environmental 
protection of China and Netherlands commission for environmental assessment, 2014)  
เป็นกำรศึกษำในบริบทของกำรวำงแผนกำรพัฒนำพ้ืนที่พิเศษจำกประเทศจีนและเนเธอแลนด์ โดยท ำกำร
เปรียบเทียบกำรประยุกต์ใช้กระบวนกำร SEA ในกำรพัฒนำพ้ืนที่พิเศษที่มีควำมส ำคัญต่อกำรเติบโตทำง
เศรษฐกิจและเป็นพ้ืนที่อุตสำหกรรมที่ส ำคัญของประเทศ ซึ่งได้มีกำรรวบรวมตัวชี้วัดไว้ทั้งหมด 5 ด้ำน 19 
ประเภท รำยละเอียดดังตารางท่ี 15 

ตารางท่ี 15 ตั ว อ ย่ า ง ตั ว ชี้ วั ด จ า ก ก า ร จั ด ท า  Strategic environmental assessment 
effectiveness: learning from experience in China and the Netherland 

ประเด็นบริบทแวดล้อม ประเภท ตัวชี้วัด 
กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
และสังคม 

อุตสำหกรรม ผลผลติทั้งหมดจำกอุตสำหกรรมหลัก 
พื้นที่นิคมอุตสำหกรรมในภูมิภำค 

พื้นที่เมือง อัตรำกำรเติบโตของเมือง 
โครงสร้ำงของ
อุตสำหกรรม 

สัดส่วนมูลคำ่กำรส่งออกของอุตสำหกรรมใหม่ในอุตสำหกรรม
หลัก 
จ ำนวนบริษัทในอุตสำหกรรมหลัก 

แรงดันกดดันต่อ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

มลพิษทำงน้ ำ ปริมำณกำรปล่อยของเสียรวมในรปูของ COD จำก
อุตสำหกรรมหลัก 
ปริมำณกำรปล่อยของเสียรวมในรปูของแอมโมเนียไนโตรเจน
จำกอุตสำหกรรมหลัก 
สัดส่วนอุตสำหกรรมท่ีปฏิบัตติำมข้อบังคับกำรปล่อยน้ ำเสีย
อุตสำหกรรม 

มลพิษทำงอำกำศ สัดส่วนกำรปล่อยมลพิษต่อมูลคำ่กำรส่งออกของอุตสำหกรรม
หลักต่อป ี
สัดส่วนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ต่อการเพิ่ม
มูลค่าทางอุตสาหกรรมต่อปีของอตุสาหกรรมหลัก 
ปริมาณการปล่อยก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) ต่อปีของ
อุตสาหกรรมหลัก 

ปริมำณกำรปล่อยสำรประกอบไนโตรเจน (NOx) ต่อปีของ
อุตสำหกรรมหลัก 

ของเสีย ปริมำณกำรผลติของเสียอุตสำหกรรมต่อกำรเพิ่มมูลคำ่ทำง
อุตสำหกรรมต่อปีของอุตสำหกรรมหลัก 
ปริมำณกำรผลติของเสียอุตสำหกรรมต่อกำรมลูค่ำกำรส่งออก
ต่อปีของอุตสำหกรรมหลัก 

ทรัพยำกรน้ ำ ปริมำณกำรใช้น้ ำต่อหน่วยของกำรเพิ่มมลูค่ำทำงอุตสำหกรรม
ต่อปีของอุตสำหกรรมหลัก 

พลังงำน สัดส่วนกำรผลิตพลังงำนของพลังงำนทดแทน 
สัดส่วนกำรบรโิภคพลังงำนเชื้อเพลิงที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซลิ 
สัดส่วนกำรบรโิภคพลังงำนจำกถ่ำนโค้ก 
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ตารางท่ี 15 ตั ว อ ย่ า ง ตั ว ชี้ วั ด จ า ก ก า ร จั ด ท า  Strategic environmental assessment 
effectiveness: learning from experience in China and the Netherland 

ประเด็นบริบทแวดล้อม ประเภท ตัวชี้วัด 
สัดส่วนกำรบรโิภคพลังงำนต่อหนว่ยของกำรเพิ่มมลูค่ำทำง
อุตสำหกรรมต่อปีของอุตสำหกรรมหลัก 

กำรใช้พื้นที ่ กำรเพิ่มขึ้นของกำรใช้พื้นที ่
กำรควบคุมและห้ำมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมหลักในพ้ืนท่ี
อนุรักษ์ (พ้ืนท่ีสีเหลืองและสีแดง) 
ระยะห่ำงระหว่ำงพ้ืนท่ีอุตสำหกรรมกับชุมชน 
พื้นที่ป่ำเชิงเดี่ยว 

สถำนภำพของ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยำกรน้ ำและ
สิ่งแวดล้อม 

คุณภำพน้ ำดื่มที่ได้มำตรฐำน 
คุณภำพแหล่งน้ ำผิวดินที่อยู่ภำยใต้กำรควบคมุของประเทศ
หรือภูมภิำคที่ได้มำตรฐำน 
ระดับยโูทฟิเคช่ัน (Eutrophication level) ของน้ ำทะเล 
ทะเลสำบ และอ่ำงเกบ็น้ ำ 

อำกำศและสิ่งแวดล้อม อัตราส่วยเฉลีย่ต่อปีระหว่างค่าสูงสุดและค่ามาตรฐานของมล
สารหลัก (SO2, NO2, PM10) 

ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กไมเ่กิน 2.5 ไมครอน 
(PM2.5) 
จ ำนวนวันรวมทั้งหมดต่อปีท้ังมีระดับคุณภำพอำกำศอยู่ใน
ระดับ II 
จ ำนวนวันรวมทั้งหมดต่อปีท้ังมีหมอกควัน 

ทรัพยำกรดินและ
สิ่งแวดล้อม 

พื้นที่ท่ีเหมำะสมต่อกำรเพำะปลูก 
ควำมเข้มข้นของโลหะหนักในพื้นที่เพำะปลูก 
พื้นที่ท่ีเป็นดินเค็มและทะเลทรำย 

ผลกระทบต่อ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

ระบบนิเวศทำงทะเล คุณภำพของระบบนิเวศทำงทะเลในบริเวณใกล้ชำยฝั่ง 
ควำมหนำแน่ของปลำในบรเิวณใกล้ชำยฝั่ง 

ระบบนิเวศทำงบก พื้นที่ป่ำ 
พื้นที่ป่ำทำงนิเวศวิทยำ 
ระบบนิเวศป่ำไม ้

สุขภำพของมนุษย ์ ขนำดของประชำกรที่ดื่มน้ ำที่ปนเปื้อนหรืออยู่ในพ้ืนท่ีอำกำศ
ปนเปื้อน 
อัตรำกำรเกิดโรคจำกมลพิษสิ่งแวดล้อม 

ข้อบังคับเกี่ยวกับกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

กำรควบคุมแหล่งก ำเนิด
มลพิษ 

อัตรำกำรก ำจัดย้อนหลังของกำรผลิต 
อัตรำกำรท ำควำมสะอำดของกระบวนกำรผลิต 
อัตรำกำรควบคุมแหล่งก ำเนิดฝุ่น 
กำรก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อมของอุตสำหกรรม
หลัก 
สัดส่วนกำรป้องกันคุณภำพสิ่งแวดล้อมต่อกำรลงทุนใน GDP 
สัดส่วนกำรป้องกันคุณภำพสิ่งแวดล้อมต่อกำรเติบโตด้ำนกำร
ลงทุนใน GDP 
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ตารางท่ี 15 ตั ว อ ย่ า ง ตั ว ชี้ วั ด จ า ก ก า ร จั ด ท า  Strategic environmental assessment 
effectiveness: learning from experience in China and the Netherland 

ประเด็นบริบทแวดล้อม ประเภท ตัวชี้วัด 
  จ ำนวนกองทุนพิเศษส ำหรับกำรเพิ่มประสิทธิภำพและกำร

ปรับปรุง 
  สัดส่วนของบริษัทในอุตสำหกรรมหลักท่ีซื้อประกันด้ำนควำม

รับผิดชอบทำงสิ่งแวดล้อม 
  อัตรำกำรน ำน้ ำเสยีกลับมำใช้ใหม่ในอุตสำหกรรมหลัก 
  ประสิทธิภำพของกระบวนกำรก ำจัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

(Desulfurization) ของโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อน 
  อัตรำกำรฝังกลบของของเสียจำกอุตสำหกรรมทั้งขยะมูลฝอย

และขยะอันตรำย 
 กำรบ ำรุงรักษำและฟื้นฟู

ระบบนิเวศ 
อัตรำส่วนพ้ืนท่ีคุ้มครองทำงนิเวศ เช่น พื้นที่อุทยำน 
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่ำในพื้นที่คุ้มครอง 

  กำรลงทุนและพื้นท่ีนิเวศวิทยำป่ำไม้ 
  อัตรำกำรฟื้นฟูระบบนิเวศในบริเวณพื้นที่เหมือง 
  สัดส่วนกำรคุ้มครองพ้ืนท่ีชุ่มน้ ำ 

พื้นที่ท่ีอยู่ห่ำงจำกฝั่ง (Offshore) ที่ปฏิบัติตำมข้อบังคับ
ทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม 
กำรสร้ำงและบังคับใช้กลไกกำรชดเชยทำงระบบนิเวศ 
อัตรำกำรไหลของแหล่งน้ ำผิวดิน 

มำตรกำรส ำหรับกำรจัดกำร
มลพิษและกำรเปลี่ยนแปลง
ภูมิอำกำศ 

มำตรฐำนวิศวกรรมด้ำนโครงสร้ำงป้องกันคลื่น (Anti-wave) 
แผนผังของพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมและพื้นที่ชุมชนในบริเวณ
ชำยฝั่งและพื้นที่ท่ีอยู่ระดับต่ ำ 
พื้นที่เพำะปลูกพืชทนแล้ง 

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชน 

ดัชนีควำมพึงพอใจของประชำชนต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

ที่มำ: Ministry of environmental protection of China and Netherlands commission for 
environmental assessment (2014) 

 

๗. แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมหรือการพัฒนาพื้นที่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

จำกกำรทบทวนตัวอย่ำงตัวชี้วัดจำกกำรจัดท ำ Sustainable indicators for strategic environmental 
assessment in Taiwan (Liou et al., 2003) เป็นกำรศึกษำในบริบทของกำรวำงแผนกำรพัฒนำนิคม
อุตสำหกรรม ซึ่งได้มีกำรรวบรวมตัวชี้วัดส ำหรับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนครอบคลุมทั้งในระดับภูมิภำค ระดับชำติ 
และระดับสำกล โดยก ำหนดตัวชี้วัดไว้ทั้งหมด 8 ด้ำน แบ่งเป็น 23 ประเภท รำยละเอียดดังตารางท่ี 16 
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ตารางที่ 16 ตัวอย่างตัวชี้วัดจากการจัดท า Sustainable indicators for strategic environmental 
assessment in Taiwan 

ประเด็นบริบทแวดล้อม ประเภท ตัวชี้วัด 
ขีดควำมสำมำรถของ
สภำพแวดล้อม 

อำกำศ ความหนาแน่นของฝุ่นขนาด 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ยต่อปี  

อัตรำส่วนของวันท่ีมีค่ำควำมดันอำกำมำกกว่ำ 100 PSI ต่อป ี
ค่ำกำรปลดปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ต่อปี 

 น้ ำ สัดส่วนคุณภำพน้ ำท่ีไดม้ำตรฐำนในแม่น้ ำ 
  สัดส่วนคุณภำพน้ ำท่ีไดม้ำตรฐำนในอ่ำงเก็บน้ ำ 
  สัดส่วนคุณภำพน้ ำท่ีไดม้ำตรฐำนในทะเลสำบ 
  สัดส่วนคุณภำพน้ ำท่ีไดม้ำตรฐำนในทะเล 
  สัดส่วนคุณภำพน้ ำท่ีไดม้ำตรฐำนในน้ ำใต้ดิน 
  สัดส่วนของอ่ำงเก็บน้ ำท่ีมีค่ำ TSI มำกกว่ำ 50 
  ปริมำณกำรปล่อย BOD ทั้งหมด (ภำยในประเทศ อุตสำหกรรม 

ปศุสัตว์) 
  ปริมำณกำรปล่อยของแข็งแขวนลอย (SS) ทั้งหมด 
  สัดส่วนคุณภำพน้ ำท่ีไมไ่ดม้ำตรฐำนน้ ำดื่ม 
 ดิน ปริมำณกำรใช้สำรก ำจัดศตัรูพืชตอ่พ้ืนท่ี 
  ปริมำณกำรใช้สำรเคมตี่อพื้นที่ 
  ปริมำณโลหะหนักในดิน 
 ของเสีย ปริมำณกำรก่อของเสียต่อคนต่อวัน 
  อัตรำส่วนกำรก ำจัดของเสียที่เหมำะสม 
  อัตรำส่วนกำรรไีซเคลิของของเสียที่รีไซเคลิได ้
  อัตรำส่วนกำรจัดของเสียอุตสำหกรรมที่เหมำะสม 
  อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของของเสียอุตสำหกรรม 
  อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของกำกกัมมันตรงัสีระดับต่ ำ 
 เสียงและควำม

สั่นสะเทือน 
ระดับควำมเข้มเสียงเฉลี่ย 
ระดับควำมเข้มเสียงสูงสุด 
ร้อยละของเสียงรบกวนท่ีไม่พึงพอใจ 

ระบบนิเวศทำงธรรมชำต ิ ระบบนิเวศทำงบก ดัชนีควำมหลำกหลำยของสตัว์บก 
ดัชนีควำมหลำกหลำกของพืชบก 
กำรเปลีย่นแปลงของสัตว ์
กำรเปลีย่นแปลงของพืช 

ระบบนิเวศทำงน้ ำ ดัชนีควำมหลำกหลำยของสตัว์น้ ำ 
ดัชนีควำมหลำกหลำยของพืชน้ ำ 
ดัชนีควำมหลำกหลำยของสิ่งมีชีวิตหน้ำดิน 
กำรเปลีย่นแปลงของสัตว์น้ ำ 
กำรเปลีย่นแปลงของพืชน้ ำ 
กำรเปลีย่นแปลงของสัตว์หนำ้ดิน 
ควำมเสยีหำยทีไ่ม่สำมำรถฟ้ืนฟูไดข้องแหล่งที่พักอำศัย 

สำธำรณสุขหรือควำม
ปลอดภัย 

ระบบนิเวศทำงบก กำรไดร้ับสำรเคมีที่เป็นอันตรำยตอ่ปี 
กำรปลดปล่อยของเสียอุตสำหกรรมที่เป็นอันตรำยต่อปี 
กำรเจ็บป่วยหรือโรคที่เกิดจำกมลพิษ 
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ตารางที่ 16 ตัวอย่างตัวชี้วัดจากการจัดท า Sustainable indicators for strategic environmental 
assessment in Taiwan 

ประเด็นบริบทแวดล้อม ประเภท ตัวชี้วัด 
ค่ำทดสอบของไดออกซิน (Dioxin) 
อัตรำส่วนเฉลี่ยของกลุม่ตัวอย่ำงท่ีมีสุขภำพดีที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อบังคับกำรใช้โลหะหนักใน the National Environmental 
Protection Plan 

สำรกัมมันตรังสี หรือ
สำรอันตรำย 

จ ำนวนกำรรั่วไหลของสำรกัมมันตรังส ี
ประชำกรที่ได้รับผลกระทบจำกมัมันตรังส ี
อันตรำกำรเพิ่มขึ้นของกำกกัมมันตรังสีระดับต่ ำ 
ควำมถี่ของกำรเกิดเหตุกำรณ์มลพษิจำกสำรเคม ี
จ ำนวนกำรบำดเจ็บหรือเสียชีวิตจำกสำรเคมีอันตรำย 

กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำต ิ ทรัพยำกรป่ำไม ้ กำรลดลงของพื้นที่ป่ำต่อปี 
  สัดส่วนของพื้นที่ป่ำที่ไม่ถูกท ำลำย 
 ทรัพยำกรแร่และดิน/

หิน 
ปริมำณกำรใช้ซีเมนต์ต่อปี 
ปริมำณกำรขุดดินทรำยและหินตอ่ปี 

  อัตรำส่วนกำรรไีซเคลิของคอนกรตีเสริมเหล็ก 
 ทรัพยำกรน้ ำ ปริมำณกำรใช้น้ ำต่อคนต่อวัน 
  ปริมำณกำรใช้น้ ำท้ังหมด 
  ศักยภำพของทรัพยำกรน้ ำท้ังหมด 
  อัตรำส่วนกำรใช้น้ ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  ปริมำณกำรใช้น้ ำใต้ดิน 
  จ ำนวนวันท่ีปริมำณน้ ำในอ่ำนเก็บน้ ำมีปริมำณต่ ำ 

ทรัพยำกรชีวภำพ จ ำนวนสัตว์ประจ ำถิ่น 
กำรแพร่กระจำยของสัตวต์่ำงถิ่น 

ทรัพยำกรน้ ำและกำรใช้ เป้ำหมำยควำม
ต้องกำรและอุปทำน
กำรใช้น้ ำ 

ควำมสมดุลระหว่ำงอุปสงค์และอปุทำนของกำรใช้น้ ำ 
ประสิทธิภำพกำรใช้น้ ำของอุตสำหกรรม 

กำรจัดสรรทรัพยำกร
น้ ำ 

กำรปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัดเพื่อควำมยัง่ยืน (SI) ส ำหรับกำรใช้น้ ำใน
ภำยในประเทศ ภำคอุตสำหกรรม และกำรเกษตร 

วัฒนธรรมและภมูิทัศน ์ ภูมิทัศน์ทำงภูมิ
ประเทศ 

สัดส่วนพ้ืนท่ีที่มีกำรถลม่ของหน้ำดินและเศษซำก 

ภูมิทัศน์ทำง
นิเวศวิทยำ 

กำรเปลีย่นแปลงของพืช 
ผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมต่อพ้ืนท่ีอ่อนไหว 

มรดกทำงวัฒนธรรม ผลกระทบหรือกำรท ำลำยทำงวัฒนธรรมที่ไม่อำจฟื้นฟูหรือ
แก้ไขได ้

กฎหมำยหรือข้อบังคับด้ำน
สิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศ 

พิธีสำรมอนทรีออล กำรปลดปล่อยสำร CFCs 
อนุสัญญำ
สหประชำชำติว่ำด้วย
กำรเปลีย่นแปลง
สภำพภมูิอำกำศ 
(UNFCCC) 

กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซดต์่อปี 
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกท้ังหมด 
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ตารางที่ 16 ตัวอย่างตัวชี้วัดจากการจัดท า Sustainable indicators for strategic environmental 
assessment in Taiwan 

ประเด็นบริบทแวดล้อม ประเภท ตัวชี้วัด 
อนุสัญญำบำเซล กำรน ำเข้ำของเสยีอันตรำย 
อนุสัญญำว่ำด้วย
กำรค้ำระหว่ำง
ประเทศเกีย่วกับสตัว์
ป่ำและพืชพรรณจำก
ป่ำท่ีใกล้สูญพันธ์ุ 
(CITES) 

กำรส่งออกของสิ่งมีชีวิตละผลติภณัฑ์จำกสัตวส์งวน 
กำรน ำเข้ำของสิ่งมีชีวิตละผลิตภัณฑ์จำกสัตวส์งวน 
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ภาคผนวก ง  
รูปแบบและระดับของทางเลือกการพัฒนา 

กำรพัฒนำทำงเลือกเป็นไปได้หลำยรูปแบบและหลำยระดับขึ้นกับลักษณะของแผนกำร
พัฒนำ และระยะเวลำในกำรพัฒนำแผนกำรพัฒนำนั้นว่ำอยู่ในขั้นตอนใด กำรระบุทำงเลือกต่ำง ๆ ที่
เฉพำะเจำะจง (Specific alternatives) มีรูปแบบและระดับต่ำง ๆ ดังนี้ (สศช., 2563) 

1. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  (Strategic alternatives) เป็นทำงเลือกระดับสูง 
เชิงนโยบำยซึ่งต้องกำรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ เช่น ทำงเลือกยุทธศำสตร์กำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ทั่วถึงและเท่ำเทียม ทำงเลือกยุทธศำสตร์กำรคมนำคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำงเลือก
ยุทธศำสตร์กำรเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือควำมยั่งยืน เป็นต้น ทำงเลือกเชิงยุทธศำสตร์มักเป็นทำงเลือก
ในระยะยำว เพ่ือบรรลุควำมยั่งยืนตำมวิสัยทัศน์เพ่ือกำรพัฒนำทีย่ั่งยืนที่ได้ก ำหนดไว้ ซ่ึงมักก ำหนดเพียงทิศทำง
ของทำงเลือก แต่ไม่ระบุว่ำจะด ำเนินงำนส ำเร็จได้อย่ำงไร  

2. ทางเลือกรายสาขา (Sectoral alternatives) เป็นทำงเลือกที่สร้ำงขึ้นเ พ่ือชี้ 
ควำมเป็นไปได้และควำมต้องกำรเฉพำะเจำะจง หรือต้องกำรส่งเสริมกำรพัฒนำรำยสำขำหนึ่ง ๆ เปรียบเทียบ
กับรำยสำขำอ่ืน เช่น 1) กรณี SEA ด้ำนกำรท่องเที่ยว มีทำงเลือกกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพ่ือเปรียบเทียบกับ
ทำงเลือกกำรท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชำติ ที่มุ่งตอบสนองต่อควำมต้องกำรนักท่องเที่ยว 2) กรณี SEA ด้ำน 
กำรขนส่ง ทำงเลือกกำรสร้ำงกำรขนส่งระบบรำงเพื่อลดมลพิษทำงอำกำศ เปรียบเทียบทำงเลือกกำรขยำยถนน
เพ่ือรองรับกำรจรำจรและขนส่งสินค้ำ เป็นต้น ทำงเลือกรำยสำขำมีควำมเฉพำะเจำะจง และแสดง 
ควำมเป็นไปได้ของทำงเลือกในกำรพัฒนำสำขำหนึ่งด้วยเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่ต่ำงกัน ระหว่ำง  
กำรพัฒนำที่เน้นเพียงด้ำนใดด้ำนหนึ่ง เปรียบเทียบกับกำรพัฒนำสำขำนั้นสู่ควำมสมดุลของด้ำนเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

3. ทางเลือกเชิงพื้นที่ (Spatial alternatives) เป็นทำงเลือกที่ระบุต ำแหน่ง พ้ืนที่
เฉพำะ หรือกำรจัดสรรที่ดินเพ่ือกำรพัฒนำรูปแบบต่ำง ๆ เช่น ทำงเลือกกำรพัฒนำพ้ืนที่ชำยฝั่งทะเลเพ่ือ 
กำรนิคมอุตสำหกรรมและท่ำเทียบเรือ ทำงเลือกกำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือรองรับกลุ่มอุตสำหกรรม
ใหม่ ทำงเลือกกำรบริหำรจัดกำรที่ดินของจังหวัดเพ่ือรองรับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  เป็นต้น ทำงเลือก 
ประเภทนี้ไม่เจำะจงกำรพัฒนำรำยสำขำเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่บูรณำกำรทำงเลือกของทิศทำงกำรพัฒนำในพ้ืนที่
ที่ก ำหนดไว้ เพ่ือกิจกรรมกำรพัฒนำพ้ืนที่ที่หลำกหลำย ทำงเลือกนี้มุ่งให้เกิดกำรจัดสรร แบ่งปันกำรใช้พ้ืนที่  
ให้เหมำะสมกับศักยภำพและควำมต้องกำรหลำยด้ำน แต่ยังสำมำรถบรรลุสู่กำรพัฒนำทีย่ั่งยืนได้ด้วย  

4. ทางเลือกของวิธีการพัฒนา (Modal alternatives) เป็นทำงเลือกของวิธีกำรหรือ
เทคโนโลยีที่ใช้เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน เช่น ทำงเลือกกำรใช้เทคโนโลยีสะอำดในภำคอุตสำหกรรม 
ทำงเลือกกำรเพ่ิมรำยได้และอำชีพ ด้วยกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ทำงเลือกกำรลดและ
ก ำจัดขยะด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรหมุนเวียนและเปลี่ยนขยะเป็นพลังงำน ทำงเลือกกำรส่งเสริมกำรใช้
รถยนต์ไฟฟ้ำแทนกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง ทำงเลือกกำรเก็บภำษีและค่ำธรรมเนียมกำรใช้น้ ำ เป็นต้น ทำงเลือก
แบบนี้ระบุวิธีกำร แนวทำง เทคนิค เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำทีย่ั่งยืน  

5. ทางเลือกระยะเวลาด าเนินงาน (Staging alternatives) เป็นทำงเลือกด ำเนินงำน
ตำมระยะเวลำส่วนใดด ำเนินงำนก่อน ส่วนใดด ำเนินกำรหลังตำมล ำดับ หรือติดตำมและน ำผลลัพธ์จำก  
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กำรด ำเนินงำนตำมทำงเลือกส่วนที่ด ำเนินงำนก่อนไปปรับปรุงแผนกำรพัฒนำ และแก้ไขผลลัพธ์ที่ไม่ต้องกำรใน
ระยะหลัง เช่น ทำงเลือกกำรชะลอกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน ในระยะ ๒ ปี และทำงเลือกกำรหำแหล่งพลังงำน
ทำงเลือกในกำรผลิตไฟฟ้ำในระยะ ๑๐ ปี ทำงเลือกกำรเปลี่ยนวิธีก ำจัดขยะจำกพ้ืนที่ฝังกลบเป็นกำรเผำไร้
มลพิษ ในระยะ ๑๐ ปี และเปลี่ยนขยะเป็นพลังงำนในระยะ ๒๐ ปี เป็นต้น ทำงเลือกแบบนี้พิจำรณำก ำหนด
ควำมเหมำะสมของกำรน ำทำงเลือกไปด ำเนินงำนตำมล ำดับ เมื่อมีควำมพร้อมทำงเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม สร้ำงควำมเป็นไปได้ในกำรบรรลุวัตถุประสงค์ควำมยั่งยืน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลำยำวและทรัพยำกร
จ ำนวนมำก 

6. ทางเลือกการบริหารจัดการองค์การ ( Institution arrangement alternatives)  
เป็นทำงเลือกว่ำจะบริหำรจัดกำรโดยองค์กำรใดมีบทบำทในกำรด ำเนินงำน หรือกำรแบ่งควำมรับผิดชอบ
ร่วมกัน ให้มีประสิทธิภำพระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐส่วนกลำงและท้องถิ่น หรือหน่วยงำนเฉพำะรำยสำขำหรื อ
เชิงพ้ืนที่ ซึ่งหมำยรวมถึงกำรปฏิรูปแนวทำงและวิธีกำรจัดสรรบุคลำกรและงบประมำณด้วย เช่น ทำงเลือก
กำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกับท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ทำงเลือกกำรร่วมลงทุนระหว่ำงเอกชนและท้องถิ่นในกำรส่งเสริมกำรเกษตรปลอดสำรพิษ  ทำงเลือกกำรใช้
แรงงำนท้องถิ่นในนิคมอุตสำหกรรมของนักลงทุน เป็นต้น ทำงเลือกแบบนี้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำร
องค์กร และผู้มีส่วนได้เสียในกำรด ำเนินงำนตำมทำงเลือกนั้น เพ่ือบูรณำกำรท ำให้เกิดกำรยอมรับ กำรยอมได้
ยอมเสียของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและได้ประโยชน์ร่วมกัน  

7. ทา ง เ ลื อ ก เ ชิ ง น โ ยบา ยส า คัญ เ ร่ ง ด่ ว น  ( Policy priorities alternatives)  
เป็นทำงเลือกที่ตอบสนองนโยบำยที่มีควำมส ำคัญเร่งด่วนของประเทศหรือระหว่ำงประเทศ เช่น กำรลดควำม
ยำกจน กำรปรับปรุงชีวิตควำมเป็นอยู่ กำรให้มูลค่ำทำงวัฒนธรรม เป็นต้น ทำงเลือกแบบนี้เกิดจำกนโยบำย 
และฝ่ำยกำรเมือง ซึ่งเป็นผู้มีอ ำนำจในกำรตัดสินใจใช้ทำงเลือก เพ่ือควำมเร่งด่วนในกำรแก้ไขปัญหำและ
อุปสรรค ทั้งนี้ ต้องเป็นทำงเลือกที่น ำไปสู่กำรพัฒนำทีย่ั่งยืนด้วย 

8. ทางเลือกที่ ใช้ ในการหลีกเลี่ ยงหรือบรรเทาผลกระทบ (Avoidance and 
mitigation alternatives) เป็นทำงเลือกที่เกิดจำกกำรคำดกำรณ์ว่ำ กำรพัฒนำนั้นจะมีผลเสียหำยด้ำน
สิ่งแวดล้อม สังคม หรือเศรษฐกิจ แต่มีควำมจ ำเป็นต้องด ำเนินงำน จึงเสนอทำงเลือกเป็นวิธีกำรและมำตรกำร
ในกำรหลีกเลี่ยงหรือบรรเทำผลกระทบ เช่น ทำงเลือกกำรใช้พลังงำนสะอำดในกำรพัฒนำกำรคมนำคมขนส่ง 
ทำงเลือกกำรไม่ใช้ปุ๋ยเคมีในพ้ืนที่เกษตร ทำงเลือกกำรไม่สร้ำงเขื่อนเพ่ือรักษำกำรไหลของน้ ำเพ่ือสิ่งแวดล้อม  
ทำงเลือกกำรไม่ใช้แรงงำนต่ำงชำติเพ่ือสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น  

 

  



 ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 

แนวทำงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยทุธศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง)  ๘๕ 
 

ภาคผนวก จ  
ตัวอย่างการจัดท าบัญชีรายการเพื่อควบคุมคุณภาพ  

บัญชีรำยกำร (Checklist) เพ่ือควบคุมคุณภำพ SEA เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ได้ให้
เกิดสะดวกต่อกำรตรวจสอบควบคุม หำกพบประเด็นที่อำจส่งผลกระทบในอนำคต หรือมีประเด็นที่ไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ จะช่วยให้สำมำรถทบทวนและด ำเนินกำรซ้ ำได้ โดยกำรควบคุมคุณภำพของกำรจัดท ำแผนและ SEA 
สำมำรถด ำเนินกำรได้ด้วยผู้จัดท ำแผนและ SEA เอง หรืออำจให้บุคคลที่ 3 เป็นผู้ควบคุมคุณภำพได้ โดยมี
ตัวอย่ำงบัญชีรำยกำรเพื่อควบคุมคุณภำพดังตารางท่ี 17 

ตารางท่ี 17 ตัวอย่าง บัญชีรายการควบคุมคุณภาพของการจัดท าแผนและ SEA 
ประเด็นในการควบคุม ใช่/ มี ไม่ใช่/ ไม่มี หมายเหตุ 

การวิเคราะห์ขอบเขตของการศึกษา 
1) ได้ด ำเนินกำรทบทวนแผน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องครบถ้วน

หรือไม ่
   

2) ได้วิ เครำะห์ควำมเชื่อมโยงและช่องว่ำงกำรพัฒนำของ
นโยบำยและแผนในระดับต่ำง ๆ หรือไม ่

   

3) ได้ระบุขอบเขตพ้ืนที่และระยะเวลำที่มีควำมชัดเจน และ
เหมำะสมหรือไม ่

   

4) ได้วิเครำะห์แรงขับเคลื่อนของกำรพัฒนำ ให้เชื่อมโยงของ
สำเหตุและผลกระทบของกำรพัฒนำ และเห็นช่องว่ำงและ
โอกำสในกำรพัฒนำหรือไม่ 

   

5) ได้ก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ ให้ครอบคลุมปัญหำที่
หลำกหลำยหรือไม่ 

   

6) ประเด็นยุทธศำสตร์ทั้งหมดท่ีก ำหนด ครอบคลุมประเด็นด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 

   

7) ได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ เชื่อมโยงกับประเด็น
ยุทธศำสตร์หรือไม่ 

   

8) ได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่น ำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน
หรือไม ่

   

9) ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืนที่เชื่อมโยงกับ
ประเด็นยุทธศำสตร์หรือไม่ 

   

10) วัตถุประสงค์เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืนมีควำมสอดคล้องกับ
เป้ำหมำยของนโยบำยและแผนในระดับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และ/ หรือเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) หรือไม ่

   

11) ตัวชี้ วัดมีควำมสอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์และ
วัตถุประสงค์เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืนหรือไม่ 

   



 ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 

แนวทำงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยทุธศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง)  ๘๖ 
 

ตารางท่ี 17 ตัวอย่าง บัญชีรายการควบคุมคุณภาพของการจัดท าแผนและ SEA 
ประเด็นในการควบคุม ใช่/ มี ไม่ใช่/ ไม่มี หมายเหตุ 

12) ตัวชี้วัด มีควำมเป็นไปได้ในทำงปฏิบัติ และสำมำรถติดตำม
ตรวจสอบได้อย่ำงต่อเนื่องหรือไม่ 

   

13) มีกำรประเมินข้อมูลฐำนโดยกำรทบทวนข้อมูลของตัวชี้วัดใน
แต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ครบถ้วน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
และคำดกำรณ์ไปยังอนำคต หรือไม่ 

   

14) มีกำรประเมินข้อมูลฐำนที่มีอนุกรมเวลำที่เหมำะสมหรือไม่    
15) มีกำรประเมินข้อมูลฐำนที่ถูกต้อง เป็นไปตำมหลักวิชำกำร 

และมีแหล่งข้อมูลอ้ำงอิงที่เหมำะสม 
   

16) ได้ก ำหนดทำงเลือกกำรพัฒนำเบื้องต้น เพ่ือน ำไปใช้เป็น
กรอบในกำรระดมควำมคิดเห็นหรือไม่ 

   

17) ได้มีกำรจัดท ำแผนกำรสื่อสำรและกำรมีส่วนร่วม โดย 
กำรวิเครำะห์และระบุผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ 

   

18) แผนกำรสื่อสำรและกำรมีส่วนร่วม สอดคล้องกับขั้นตอนและ
ระยะเวลำของกระบวนกำร SEA หรือไม ่

   

19) ได้สรุปผลของกำรก ำหนดขอบเขตและจัดท ำเป็นรำยงำน 
กำรก ำหนดขอบเขตหรือไม่ 

   

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
1) มีกำรระบุผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงครบถ้วนหรือไม่    
2) มีกำรวิเครำะห์และก ำหนดระดับของผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่    
3) มีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่    
4) ได้ด ำเนินงำนกำรมีส่วนร่วมในขั้นตอนที่ส ำคัญและจ ำเป็น 

ครบถ้วนหรือไม่ (กำรก ำหนดขอบเขต กำรพัฒนำและ 
กำรประเมินทำงเลือก กำรก ำหนดมำตรกำรเพ่ือควำมยั่งยืน 
เป็นต้น) 

   

5) มีกำรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ เสียแสดงควำมเห็นก่อน 
กำรจัดท ำรำยงำนฉบับสมบูรณ์หรือไม่ 

   

6) มีกำรน ำรำยงำนฉบับประชำชน ไปสื่อสำรให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
หรือไม ่

   

การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 
1) ได้มีกำรวิ เครำะห์หำสภำพตำมปกติ  เ พ่ือใช้ เป็นฐำน

เปรียบเทียบกับทำงเลือกใหม่ต่ำง ๆ หรือไม่ 
   

2) ทำงเลือกที่พัฒนำขึ้นสอดคล้องและครอบคลุมประเด็น
ยุทธศำสตร์และวัตถุประสงค์เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืนต่ำง ๆ 
หรือไม ่

   

3) มีกำรประเมินผลที่เกิดจำกกำรด ำเนินงำนตำมทำงเลือก  
ตำมตัวชี้วัดในด้ำนต่ำง ๆ ที่ก ำหนดหรือไม่  

   



 ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 

แนวทำงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยทุธศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง)  ๘๗ 
 

ตารางท่ี 17 ตัวอย่าง บัญชีรายการควบคุมคุณภาพของการจัดท าแผนและ SEA 
ประเด็นในการควบคุม ใช่/ มี ไม่ใช่/ ไม่มี หมายเหตุ 

4) มีกำรให้คะแนนและเรียงล ำดับคะแนนของแต่ละทำงเลือก 
เปรียบเทียบกับสภำพตำมปกติ เ พ่ือให้ได้ทำงเลือกที่
เหมำะสมหรือไม ่

   

5) มีกำรให้คะแนนทำง เลื อกต่ ำง  ๆ  จำกทั้ ง ระดับกลุ่ ม
ผู้เชี่ยวชำญ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ 

   

6) มีกำรระบปุัญหำอุปสรรค และข้อจ ำกัด ทำงด้ำนวิชำกำรและ
กำรปฏิบัติ  รวมถึงสมมติฐำนและควำมไม่แน่นอนของ
ทำงเลือกท่ีพัฒนำหรือไม่ 

   

7) ประเมินทำงเลือกโดยใช้เป้ำหมำยกับวัตถุประสงค์เ พ่ือ 
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนหรือไม่ 

   

8) มีกำรประเมินทำงเลือกที่เปลี่ยนแปลงไปจำกสภำพตำมปกติ 
เพ่ือใช้เป็นฐำนเปรียบเทียบหรือไม่ 

   

9) มีกำรระบุข้อจ ำกัด ควำมยุ่งยำก ปัญหำอุปสรรค ทั้งด้ำน
วิชำกำรและขั้นตอนปฏิบัติ รวมถึงสมมติฐำนและควำมไม่
แน่นอนของทำงเลือกที่พัฒนำหรือไม ่

   

10) ประเด็นข้อห่วงกังวลที่ไม่ได้น ำมำพัฒนำทำงเลือก มีกำรระบุ
เหตุผลไว้หรือไม่ 

   

การก าหนดมาตรการเพื่อความย่ังยืน 
1) มำตรกำรเพ่ือควำมยั่งยืนที่เสนอตอบสนองต่อประเด็น

ยุทธศำสตร์และวัตถุประสงค์เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืนหรือไม่ 
   

2) มำตรกำรเพ่ือควำมยั่งยืนสอดคล้องกับช่วงเวลำของกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนหรือไม่ 

   

3) มำตรกำรเพ่ือควำมยั่งยืนมีกำรระบุกรอบระยะเวลำ และ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนหรือไม่ 

   

การจัดท ารายงานการศึกษา SEA  
1) องค์ประกอบของรำยงำน มีสำระครบถ้วนทุกขั้นตอนของ

กระบวนกำรหรือไม ่
   

2) รำยงำนมีกำรบูรณำกำรทุกบทเป็นองค์รวม เพ่ือควำมเข้ำใจ
และควำมเชื่อมโยงต่อเนื่องหรือไม่ 

   

3) รำยงำนมีควำมชัดเจน น ำเสนออย่ำงกระชับ ใช้ภำษำทีเ่ข้ำใจ
ง่ำยหรือไม ่

   

4) รำยงำนด้วยควำมเป็นกลำงและเปิดกว้ำงหรือไม่    
5) อธิบำยและให้นิยำมศัพท์ทำงวิชำกำรหรือไม่    



 ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 

แนวทำงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยทุธศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง)  ๘๘ 
 

ตารางท่ี 17 ตัวอย่าง บัญชีรายการควบคุมคุณภาพของการจัดท าแผนและ SEA 
ประเด็นในการควบคุม ใช่/ มี ไม่ใช่/ ไม่มี หมายเหตุ 

6) ระบุหน่วยงำนหรือผู้ที่มีอ ำนำจในกำรตัดสินใจหรือไม่    
7) น ำเสนอด้วยแผนที่ ค ำอธิบำย และตำรำงสรุปอย่ำงเหมำะสม

หรือไม ่
   

8) ระบุแหล่งที่มำของข้อมูล รวมถึงแหล่งที่มำจำกควำมเห็นและ
กำรประเมินของผู้เชี่ยวชำญหรือไม่ 

   

9) มีรำยงำนฉบับประชำชน เพ่ือสื่อสำรกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือไม่    
หมำยเหตุ: ประเด็นในกำรตรวจสอบเป็นขอ้เสนอแนะเบื้องต้น ผู้จัดท ำ SEA อำจพิจำรณำปรับปรุง/ เพิ่มเติมตำมบริบทของกำรจดัท ำรำยงำนได้ 
ที่มำ: ปรับปรุงจำก กพย. (๒๕๖๑) 

  



 ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 

แนวทำงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยทุธศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง)  ๘๙ 
 

ภาคผนวก ฉ 
ตัวอย่างกรณีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในประเทศไทย 

(ณ สิงหาคม พ.ศ. 2564) 

 

ล าดับ ชื่อรายงาน/ปีที่ด าเนินการ เจ้าของกรณีศึกษา 

1 กำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่ กำรศึกษำ
ควำมเหมำะสมด้ำนสิ่งแวดล้อมเพ่ือก ำหนดแผนกำรใช้ที่ดินใน
กำรพัฒนำพ้ืนที่ชำยฝั่งทะเลตะวันออก จังหวัดระยอง ชลบุรี 
และฉะเชิงเทรำ (2541) 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

2 กำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่ กำรศึกษำ
ควำมเหมำะสมด้ำนสิ่งแวดล้อมเพ่ือก ำหนดแผนกำรใช้ที่ดินใน
กำรพัฒนำพ้ืนที่ชำยฝั่งทะเลตะวันออก จังหวัดปรำจีนบุรี 
(2543) 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

3 Strategic environmental assessments for power 
sector integration in the Mekong (6 countries 
including Thailand) (2548) 

Stockholm Environment 
Institute (SEI) 

4 โครงกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ ในพ้ืนที่
เขตเศรษฐกิจชำยแดน จังหวัดเชียงรำย (2548) 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

5 รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงกำรกำรเพ่ิมศักยภำพและกำรวำง
ยุทธศำสตร์ประเทศไทยในกำรด ำเนินโครงกำร CDM (2548) 

สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข 

6 รำยงำนฉบับสมบูรณ์ กำรพัฒนำกระบวนกำรและข้อเสนอ
ทำงเลือกเชิงนโยบำยสำธำรณะที่ดีด้วยกรอบคิดกำรประเมิน
สิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic environmental 
assessment : SEA) กรณีกำรจัดกำรขยะของประเทศไทย 
(2550) 

สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข 

7 รำยงำนฉบับสมบูรณ์ กำรบริหำรจัดกำรลุ่มน้ ำยมโดย
กระบวนกำร SEA (กรณีปัญหำน้ ำท่วมและน้ ำแล้ง) 
(Strategic environmental assessment) (2550) 

สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข 

8 โครงกำรประเมินศักยภำพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ : กรณีศึกษำ
ในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชำยฝั่งทะเลภำคใต้ (สุรำษฎร์ธำนี 
นครศรีธรรมรำช กระบี่ พังงำ ภูเก็ต) (2551) 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

9 กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ Southern 
seaboard (2551) 

กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศ
ไทย 



 ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 

แนวทำงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยทุธศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง)  ๙๐ 
 

ล าดับ ชื่อรายงาน/ปีที่ด าเนินการ เจ้าของกรณีศึกษา 

10 โครงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ลุ่มน้ ำท่ำจีน 
เพ่ือพัฒนำทรัพยำกรน้ ำอย่ำงยั่งยืน (พ.ศ. 2553-2554) 
และ (พ.ศ. 2555) (2552) 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

11 กำรประเมินผลกระทบเชิงกลยุทธ์ศำสตร์ โครงกำรเขื่อนแม่
วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (2552) 

กรมชลประทำน 

12 Strategic environmental assessment of the north-
south economic corridor strategy and action plan 
(2552) 

Asian development bank (ADB) 

13 กำรประเมินผลกระทบทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
เกี่ยวกับเขื่อนไฟฟ้ำพลังน้ ำในแม่น้ ำโขงสำยหลัก (2553) 

ส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมำธิกำร
แม่น้ ำโขง 

14 กำรประเมินผลกระทบทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
แม่น้ ำโขง เลย ชี มูล (2553) 

กรมชลประทำน 

15 โครงกำรศึกษำและประเมินสิ่งแวดล้อม ระดับยุทธศำสตร์ 
โครงกำรพัฒนำเหมืองแร่โปแตซ (2553) 

กรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนเพื่อกำร
เหมืองแร่ 

16 กำรพัฒนำอุตสำหกรรมเหล็กกล้ำครบวงจรอย่ำงยั่งยืน 
(2554) 

สถำบันเหล็กและเหล็กกล้ำแห่ง
ประเทศไทย กระทรวงอุตสำหกรรม 

17 Strategic environmental assessment on shrimp 
farms in the Southeast of Thailand (2554) 

Swedish international 
development cooperation 
agency (Sida) 

18 กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์กรณีศึกษำ
แผนพัฒนำในจังหวัดจันทบุรี (2554) 

Stockholm environment 
institute (SEI) Asia 

19 โครงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (Strategic 
environmental assessment : SEA) พ้ืนที่อ ำเภอเมืองและ
พ้ืนที่ใกล้เคียง จังหวัดระยอง ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 (2555) 

ส่วนมลพิษอำกำศ/ ส ำนักเทคโนโลยี
น้ ำและสิ่งแวดล้อมโรงงำน/ กรม
โรงงำนอุตสำหกรรม 

20 โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) และกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
(Strategic environmental assessment : SEA) โครงกำร
บริหำรจัดกำรน้ ำโขง-เลย-ชี-มูล โดยแรงโน้มถ่วง 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (2555) 

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ 

21 โครงกำรระบบเครือข่ำยน้ ำในพ้ืนที่วิกฤตน้ ำ 19 พ้ืนที่ เพ่ือ
ท ำกำรศึกษำควำมเหมำะสมของโครงกำร (Feasibility study 
: FS) ศึกษำกำรจัดท ำรำยงำน EIA และศึกษำ SEA ระดับลุ่ม
น้ ำโขง ชี มูล (พ.ศ. 2555-2556) (2556) 

กรมทรัพยำกรน้ ำ 



 ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 

แนวทำงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยทุธศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง)  ๙๑ 
 

ล าดับ ชื่อรายงาน/ปีที่ด าเนินการ เจ้าของกรณีศึกษา 

22 กำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์เบื้องต้น เพ่ือ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรณี (แร่ตะกั่ว สังกะสี) บริเวณ
อ ำเภอทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรี (2556) 

กรมทรัพยำกรธรณี 

23 กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (SEA) ของ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ : กรณีศึกษำ จังหวัด
กำญจนบุรี (2558) 

งำนศึกษำและวิจัยของจิรนนท์ 
พุทธำ และจ ำลอง โพธิ์บุญ 

24 รำยงำนกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
(Strategic environmental assessment : SEA) ในพ้ืนที่
โดยรอบท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ (2558) 

บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด 
(มหำชน) 

25 โครงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์กำรจัดกำร
ระบบนิเวศชำยฝั่งทะเลอันดำมัน (2558) 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

26 โครงกำรศึกษำผลกระทบเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic 
environmental assessment : SEA) ส ำหรับกำรพัฒนำ
พ้ืนที่ชำยฝั่งทะเลภำคใต้ (พ.ศ. 2558-2559) (2559) 

ส ำนักนโยบำยและแผนกำรขนส่ง
และจรำจร 

27 กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ แผนกำรจัดกำร
พ้ืนที่ลุ่มน้ ำปรำจีนบุรี (2560) 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ 

28 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์เบื้องต้น 
(Preliminary SEA) โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่วังจันทร์วัลเลย ์เพ่ือเขต
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (EECi) (2561) 

บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 

29 โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรวำงแผนพัฒนำจังหวัดระยอง (SEA of the Rayong 
provincial development plan) (2562) 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ 

30 โครงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (Strategic 
environmental assessment: SEA) ด้ำนกำรใช้ประโยชน์
ที่ดิน (2562) 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

31 โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์พ้ืนที่
ลุ่มน้ ำชี (2562) 

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ 

32 โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์พ้ืนที่
ลุ่มน้ ำสะแกกรัง (2562) 

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ 

33 โครงกำรศึกษำเพ่ือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิง
ยุทธศำสตร์ โครงกำรพัฒนำน้ ำต้นทุนลุ่มน้ ำปรำจีนบุรี- 
บำงปะกง (2562) 

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ 

34 โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์พ้ืนที่
ลุ่มน้ ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก (2562) 

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ 



 ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 

แนวทำงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยทุธศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง)  ๙๒ 
 

ล าดับ ชื่อรายงาน/ปีที่ด าเนินการ เจ้าของกรณีศึกษา 

35 โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์พ้ืนที่
ลุ่มน้ ำมูล (2564) 

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ 

36 โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์พ้ืนที่
ลุ่มน้ ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ (2564) 

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ 

37 โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์และ
แผนหลักกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำพ้ืนที่ลุ่มน้ ำภำคใต้ฝั่ง
ตะวันตก (2564) 

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ 

38 โครงกำรศึกษำและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์เพ่ือ
กำรบริหำรจัดกำรแร่โพแทช (2563) 

กรมทรัพยำกรธรณี 

39 โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
(SEA) ส ำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินในภำคใต้ (อยู่
ระหว่ำงด ำเนินกำร)  

กระทรวงพลังงำน 

40 โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์และ
แผนหลักกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำพ้ืนที่ลุ่มน้ ำแม่กลอง 
(อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร) 

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ 

41 โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์และ
แผนหลักกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำพ้ืนที่ลุ่มน้ ำโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ (อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร) 

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ 

ที่มำ: ปรับปรุงเพิ่มเติมจำก สศช. (2562) 
 




