
การจัดประชุมกลุ่มย่อย
ระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ครั้งที่ 3

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุมปรินซ์บอลลมู 3 อาคาร 2 ชั้น 11
โรงแรมปริ้นท์พาเลซ กรุงเทพมหานครฯ
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ความเป็นมาโครงการและวัตถุประสงค์การประชุม

2

โดย ดร.พรวิภา คลังสิน
ผู้จัดการโครงการ



วัตถุประสงค์ของโครงการ

3

เพื่อรวบรวมผลการศึกษา SEA จากแหล่งต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นกรณี
ตัวอย่างและประสบการณ์เรียนรู้กระบวนการและแนวทางปฏิบัติของ SEA และจัดท า
แหล่งข้อมูลตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ SEA ทั้งมิติด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
เทคโนโลยี

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ SEA ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาข้อเสนอการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และ
แนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศใหม้ีความ
เหมาะสม



กิจกรรมของโครงการ
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การสัมมนาระดมความคิดเห็น 
เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์ (SEA) จ านวน 2 ครั้ง

การฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ
จ านวน 5 ครั้ง

1

2

3

การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น
จากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง จ านวน 4 ครั้ง



การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
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1 วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการจัดท า
หลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

หลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน
ก า ร ป ร ะ เ มิ น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ร ะ ดั บ
ยุทธศาสตร์ (SEA) 

2 วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 
พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการจัดท า
หลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ท่ีปรับปรุงแล้ว

3 วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม
พ.ศ. 2562

เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้ อ เ สนอ ก า รจั ด ท า  SEA (ร วม ร่ า ง ร ะ เบี ยบส า นั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ พ.ศ. ...) และร่างแนวทาง (Guideline) การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

แน วทา ง กา รจั ด ท า  SEA (ร วม ร่ า ง
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
พ.ศ. ...) และร่างแนวทาง (Guideline)
ก า ร ป ร ะ เ มิ น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ร ะ ดั บ
ยุทธศาสตร์ ท่ีปรับปรุงแล้ว

4 วันอังคารที่ 10 กันยายน
พ.ศ. 2562

เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้ อ เ สนอ ก า รจั ด ท า  SEA (ร วม ร่ า ง ร ะ เบี ยบส า นั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ พ.ศ. ...) และร่างแนวทาง (Guideline) การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ท่ีปรับปรุง

วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์วันด าเนินการจัดกิจกรรม
ครั้งที่



จัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ

กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

(กรุงเทพฯ) 
วันที่ 24-26, 30-31

กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

(ขอนแก่น) 
วันที่ 5-9 สิงหาคม 

พ.ศ. 2562

ภาคใต้ 
(สงขลา) 

วันที่ 19-23
สิงหาคม

พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์ :

▪ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของแนว
ทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(SEA) ที่ถูกต้อง

▪ เพื่อทดลอง พัฒนาทักษะและความสามารถในการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม :

ระยะเวลาการฝึกอบรม 5 วัน/ครั้ง จ านวน 150 คน/ครั้งโดยแบ่ง
จ านวนการจัดฝึกอบรมออกตามภูมิภาคต่างๆ ทั้งหมด 5 ภูมิภาค 
ประกอบด้วย

ภาคกลาง 
(พระนครศรีอยุธยา) 
วันที่ 8-12 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2562

1
2

3
4

ภาคเหนือ 
(เชียงใหม)่ 

วันที่ 16-20 กันยายน
พ.ศ. 2562

5
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การสัมมนาระดมความคิดเหน็ เรื่อง การขับเคลือ่นการประเมินสิง่แวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

ครั้งที่ 2 : ช่วงปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

1

2

ครั้งที่ 1 : วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์…
❖ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEA และเผยแพร่ความส าคัญของ SEA ให้กับประชาชนทั่วไปและ

ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องรับทราบ  
❖ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงข้อเสนอการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์ (SEA) และแนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม...
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วัตถุประสงค์การประชุมในวนันี้
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“เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการ
ปรับปรุงข้อเสนอการจัดท าการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับ

ยุทธศาสตร์ (SEA) และแนวทาง (Guideline) 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร”์

❖ร่างข้อเสนอการจัดท า SEA
❖ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ว่าด้วย SEA
❖แนวทาง (Guideline) SEA



1. ข้อเสนอ
การจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

9

โดย ดร.พรวิภา คลังสิน
ผู้จัดการโครงการ



1.1 SEA คืออะไร
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กระบวนการที่เป็นระบบ เพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย แผน 
หรือแผนงาน  โดยค านึงถึงปัจจัยทางดา้นสิง่แวดล้อม ร่วมกับปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และปัจจัยอื่น ๆ โดยเปิดโอกาสให้ทกุภาคส่วนที่เกีย่วข้องเขา้มามี
ส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยัง่ยนื

เป็นครื่องมือในการบูรณาการประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุน
การวางแผนการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่กลุ่มประเทศและองคก์รต่างๆ จ านวนมากยอมรับและ
น าไปใช้ เช่น เนเธอร์แลนด์ สหภาพยุโรป ธนาคารโลก ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย 

ต้องไม่มี
การสูญเสียสุทธิ
(No-net-loss)

หลักการของการพัฒนาท่ียั่งยืน

ค านิยามของ SEA

แบ่งปันผลประโยชน์
(Benefit-sharing)

ผู้ท าให้เกิดมลพิษ
ต้องเป็นผู้จ่าย 

(Polluter pays)

ยึดหลักการป้องกัน
ไว้ก่อน

(Precautionary 
principles)

อยู่ใน
ขีดความสามารถ

ที่รองรับได้
(Develop with 

carrying capacity)



1.2 ข้อเสนอระบบ SEA ของประเทศไทย

ในระยะแรก การจัดท า SEA ควรด าเนินการในระดับ PP ก่อน ยังไมค่วรท าในระดับนโยบาย

ควรจัดท า SEA หากการพัฒนาโครงการในรายสาขาและพื้นที่ เกิดปัญหาไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีความขัดแย้งและการไม่ยอมรับของประชาชน แม้ว่าโครงการจะได้จัดท า 
EIA/EHIA และได้รับอนุมัติ/อนุญาตแล้ว

ควรจัดท า SEA หากการพัฒนาโครงการภายใต้ PPนั้น เกิดผลกระทบในวงกว้าง

ในระยะแรก ไม่ควรก าหนดประเภทของ PP ที่ควรด าเนินการจัดท า SEA ไว้มากเกินไป 

แผน/แผนงานที่ไม่ต้องจัดท า SEA ได้แก่ PP ที่จัดท าเพื่อความม่ันคงของประเทศในด้าน
การทหาร เพื่อการป้องกันประเทศ (Defense Security) และ
แผนฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามมติ ครม.

11



แผน/แผนงานและพื้นที่ที่ควรท า SEA ของประเทศไทย

รายสาขา
1)แผนด้านคมนาคม
2)แผนพัฒนาพลังงานและปิโตรเลียม
3)แผนพัฒนาทรัพยากรแร่

เชิงพื้นที่
1)ผังเมือง
2)แผนบริหารจัดการลุ่มน้ า/แผนพัฒนาชายฝั่งทะเล
3)แผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะ/พื้นทีพ่ิเศษ 
4)แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมหรือการพัฒนาพ้ืนที่ทีมี่ลักษณะคล้ายคลึงกัน

แผน/แผนงาน รายสาขาหรือเชิงพื้นที่ หรือโครงการขนาดใหญ่ 
ตามความเห็นของคณะกรรมการระดับนโยบายของหน่วยงานรัฐ

1

2

3

1.2 ข้อเสนอระบบ SEA ของประเทศไทย (ต่อ)

12



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด

13การติดตาม
ประเมินผล

1)การติดตามประเมินผลการด าเนินการ PP: หน่วยงานเจ้าของ PP แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตาม PP (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกบั PPP) และรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ระดับนโยบายที่รับผิดชอบ PP นั้นทราบ 

2)การติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาระบบ SEA:  กสย. ท าการติดตามประเมินผลการจัดท าและ
การด าเนินงานตาม SEA ในภาพรวม เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาระบบ SEA ของ
ประเทศ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

1.3 ร่างข้อเสนอกลไกการขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทย (กพย., 2561) 

24



1.4 กฎหมายรองรับการขับเคลื่อน SEA

14

เห็นควรออก ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ...

ระยะแรก

ระยะต่อไป พิจารณาความเหมาะสมที่จะก าหนดเป็นกฎหมายเฉพาะ

หมวด 1 การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบ SEA
แต่งตั้ง “คณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์” (กสย.) 

หมวด 2 
แนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

หมวด 3
การก ากับและติดตามประเมินผลการจัดท า SEA



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด

2. ร่าง
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อม

ระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ....

15

โดย ดร.พรวิภา คลังสิน
ผู้จัดการโครงการ



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด
16

• คณะกรรมการพฒันาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ต าแหน่ง องค์ประกอบ ต าแหน่ง องค์ประกอบ

นายกรัฐมนตรี หรือ รอง
นายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

ประธาน
กรรมการ

ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี กรรมการ

ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ กรรมการ
ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการ
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

กรรมการ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน กรรมการ

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กรรมการ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน กรรมการ

ปลัดกระทรวงพลังงาน กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ประจักษ์ในด้านการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้องกับแผนหรือแผนงานที่ต้องท าการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ตามระเบียบนี้

กรรมการ

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

กรรมการ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและ
เลขานุการ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด

3. ร่าง
แนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อม

ระดับยุทธศาสตร์

17

โดย ดร.วิเทศ ศรีเนตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์



(ร่าง) แนวทาง (Guideline) SEA
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ระบบ SEA

    

กระบวนการ
SEA การมีส่วนร่วมฯ การตรวจสอบ

คุณภาพ SEA
เครื่องมือ

การจัดท า SEA

1. หลักการและเหตุผล
2. สาระส าคัญของ SEA
•พัฒนาการของ SEA
•นิยาม
•ความแตกต่าง
SEA & EIA
•การจัดท า SEA และ
กระบวนการ  PPP
•ประโยชน์
•ข้อจ ากัด

3. SEA ในประเทศไทย
•การพัฒนาระบบ 
SEA ในประเทศไทย 
•ข้อเสนอระบบ SEA 
ของประเทศไทย

1. การกลั่นกรอง
2. การก าหนดขอบเขต

การศึกษา
3. การพัฒนาและ

ประเมินทางเลือก
4. การบรรเทา

ผลกระทบ
การติดตาม และ
ตรวจสอบ

5. การมีส่วนร่วมฯ
6. การจัดท ารายงาน

1. ความแตกต่าง
ระหว่างการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการ 
SEA และ EIA

2. การวิเคราะห์ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียใน
กระบวนการ SEA

3. ขั้นตอนการวิเคราะห์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการ SEA

5. ข้อควรค านึงอื่นๆ

1. การก าหนด
วัตถุประสงค์และ
บริบท

2. การทบทวนการ
ก าหนดขอบเขต

3. การทบทวนรายงาน
4. การทบทวนผล
5. การตรวจสอบและ

ประเมินการ
ด าเนินการ SEA

1. เทคนิคเชิงคุณภาพ
และการมีส่วนร่วม

2. แผนท่ีและ
การวิเคราะห์เชิง
พื้นที่

3. การคาดการณ์
ผลกระทบ

4. การประเมินผล
กระทบ

5. การวางแผนที่
เหมาะสม

เนื้อหา - แนวทาง (Guideline) SEA



3.1 ระบบ SEA 
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3.1.1 SEA คืออะไร

21

1

กระบวนการที่เป็นระบบ เพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการก าหนด
นโยบาย แผน หรือแผนงาน  โดยค านึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และปัจจัยอื่นๆ โดยเปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

ต้องไม่มี
การสูญเสียสุทธิ
(No-net-loss)

หลักการของการพัฒนาท่ียั่งยืน

ค านิยามของ SEA

แบ่งปันผลประโยชน์
(Benefit-sharing)

ผู้ท าให้เกิดมลพิษ
ต้องเป็นผู้จ่าย 

(Polluter pays)

ยึดหลักการป้องกัน
ไว้ก่อน

(Precautionary 
principles)

อยู่ใน
ขีดความสามารถ

ที่รองรับได้
(Develop with 

carrying capacity)



3.1.2 คุณลักษณะของ SEA
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เหมาะกับการตัดสินใจระดับยุทธศาสตร์ ได้แก่ นโยบาย แผน แผนงาน 
(Policy, Plan, Program - PPP)

เป็นกระบวนการก่อนการด าเนินการพัฒนา ก่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับ PPP

ให้ความส าคัญกับการผนวกประเด็นด้านความยั่งยืน 
(เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม)

ให้เน้นการแสวงหาและเปรียบเทียบทางเลือกการพัฒนาต่างๆ
(รวมทั้งทางเลือกที่ไม่มีการด าเนินการ) โดยมีการประเมินผลในมิติเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมของแต่ละทางเลือก เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุด

เป็นกระบวนการที่สาธารณชนสามารถมีส่วนร่วมไดห้ลากหลายวิธี เช่น 
การได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร การปรึกษาสาธารณะ การร่วมให้ความเห็นใน
ขั้นตอนการก าหนดขอบเขตการศึกษา หรือการพิจารณาทางเลือกของ PPP



3.1.3 ความแตกต่างระหว่าง SEA และ EIA
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SEA EIA
▪ เป็นเครื่องมือระดับยุทธศาสตร์ ได้แก่ นโยบาย 

แผน แผนงาน (PPP) ซึ่งเป็นต้นน้ าของการพัฒนา  
▪ เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ระยะยาว 

จึงต้องมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้า
กับบริบทและสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงได้  
▪ ทางเลือกในระดับยุทธศาสตร์ ได้แก่ ทางเลือกต่างๆ 

ในการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนา 
▪ เป็นการเลือกท าในสิ่งที่ถูกต้อง 

(do the right thing)

▪ เป็นเครื่องมือระดับโครงการที่ได้มีการก าหนด
วิธีการ เวลา สถานที่ ทรัพยากรที่จะใช้ในการ
ด าเนินการ ฯลฯ ไว้แล้ว 
▪ คงมี หรือ เหลือทางเลือกให้พิจารณาในขอบเขต

จ ากัด
▪ เป็นเรื่องของการน าสิ่งที่ก าหนดไว้แล้วมาปฏิบัติ

ให้ลุล่วงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(doing the thing right)



3.1.3 ความแตกต่างระหว่าง SEA และ EIA (ต่อ)
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ประเด็น SEA EIA
ใช้ในระดับ นโยบาย แผน แผนงาน โครงการ 

จุดเน้นใน
การประเมิน

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ หรือการแสวงหา
แนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม 

ประเด็นส าคัญของโครงการ เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการตามแนวทางพัฒนาท่ีได้เลือกไว้แล้ว
อย่างถูกต้องเหมาะสม

มุมมองใน
การประเมิน

สิ่งแวดล้อมจะส่งผลต่อโอกาสหรือข้อจ ากัดของ
การพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร

การพัฒนาตามแนวทางที่ก าหนดจะส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรและเพียงใด

ทางเลือก • มีทางเลือกที่กว้างกว่า
• เน้นทางเลือก ซึ่งท าให้เกิดสมดุลระหว่าง

พื้นท่ีต่างๆ หรือสมดุลระหว่างด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่น้ันๆ

• มีทางเลือกในขอบเขตที่จ ากัด
• เน้นทางเลือกด้านสถานที่ การออกแบบ 

การก่อสร้าง และการด าเนินงาน

ขอบเขตการ
ประเมิน

• ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคมและส วล. 
เตือนล่วงหน้าถึงการเกิดผลกระทบสะสม

• ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม
ประเมินผลกระทบสะสมได้ในขอบเขตจ ากัด

ระยะเวลา
การประเมิน

ปานกลางถึงยาว สั้นถึงปานกลาง

ข้อมูล และ
สารสนเทศ
ทีใ่ช้

ส่วนใหญ่เป็นข้อมูล/สารสนเทศทุติยภูมิ 
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพหรือการบรรยาย 

ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลปฐมภูมิที่ต้องจัดเก็บ
และรวบรวมอย่างเฉพาะเจาะจง 
และส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ



3.1.3 ความแตกต่างระหว่าง SEA และ EIA (ต่อ)
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ประเด็น SEA EIA
แหล่งข้อมูล
ส าคัญ

รายงานต่างๆ เช่น สถานการณ์สิ่งแวดล้อม ข้อมูล
สถิติที่จัดท าไว้ในระดับประเทศ ภูมิภาค ท้องถิ่น 

การส ารวจภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูลจาก
พื้นท่ีรับผลกระทบหรือพื้นที่ศึกษา

วิธีการ
ประเมิน

ไม่มีรูปแบบท่ีก าหนดชัดเจน ใช้วิธีการเชิงปริมาณและมีความจ าเพาะเจาะจง
มากกว่า

เกณฑ์ของ
การประเมิน

การพัฒนาที่ยั่งยืน กฎหมาย มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ 
การปฏิบัติที่ดี

การมีส่วนร่วม
ของประชาชน

ความเข้มข้นต่ ากว่า EIA เพราะยังไม่สามารถระบุ
พื้นท่ีและผู้รับผลกระทบได้ชัดเจน  แต่เน่ืองจาก
เป็นเร่ืองท่ีกว้างกว่า EIA จึงจะมีผู้เกี่ยวข้องและ
อาจได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจระดับ
ยุทธศาสตร์จ านวนมาก

มีความเข้มข้นสูง เพราะได้รับความสนใจจาก
ประชาชนในพื้นท่ีรับผลกระทบมาก

การ
ประเมินผล 
ภายหลังการ
น า SEA ไปสู่
การปฏิบัติ

• เน้นเรื่องการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อม และการรักษาความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีได้ก าหนดไว้ในรายงาน 
SEA

• ผลการประเมินจะน าไปสู่การปรับ PPP หรือ 
PPP ใหม่ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น

• เน้นเรื่องการด าเนินงานตามกฎหมาย 
มาตรฐาน ประสิทธิภาพในการควบคุมหรือลด
ผลกระทบตามเงื่อนไขของรายงาน EIA

• ผลการประเมินจะน าไปสู่การปรับมาตรการ
ควบคุม/ลดผลกระทบ การติดตามตรวจสอบ 
การชดเชยความเสียหาย (หากเกิดขึ้น)



3.1.4 SEA กับ กระบวนการวางนโยบายและแผน
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• ตามหลักการและแนวปฏิบัติทั่วไปในปัจจุบัน 
จะต้องจัดท า SEA ก่อนที่จะมีการให้ความเห็นชอบ PPP 
เพื่อให้ SEA มีส่วนส าคัญในการพัฒนา PPP 

• ในบางกรณีอาจมีการจัดท า SEA ภายหลังจากที่ PPP แล้วเสร็จ 
ได้รับความเห็นชอบและหรือน าไปสู่การปฏิบัติแล้ว ซึ่งมัก
เกิดขึ้นในกรณีที่พบว่า PPP มีปัญหาในการปฏิบัติ SEA ที่
จัดท าในลักษณะนี้ แม้จะไม่ใช่รูปแบบที่เหมาะสม แต่ก็ยังมี
ประโยชน์ เพราะจะช่วยสะท้อนและน ามิติและมมุมองที่ขาด
หายไปมาเติมเต็มเพื่อน าไปสู่การแก้ไขปรับเปลีย่น PPP ที่
เหมาะสมขึ้น

1) SEA แบบแยกออกจากกระบวนการ PPP 

2) SEA ที่คู่ขนานและเชื่อมโยงกับ PPP ทุกขั้นตอน 3) SEA ที่บูรณาการกับ PPP เต็มรูปแบบ



1) SEA แบบแยกออกจากกระบวนการจัดท า PPP 
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ข้อดี
• ด าเนินการง่าย ไม่ซับซ้อน 

ข้อจ ากัด
• ทางเลือกที่พัฒนาขึ้นโดยทีม SEA ในภายหลัง 

อาจถูกปฏิเสธโดยทีม PPP 
• อาจท าให้กระบวนการวางแผนใช้เวลามากขึ้น เพราะ

การศึกษา SEA จะเริ่มก็ต่อเมื่อ PPP ฉบับร่างแล้วเสร็จ  
และทีม PPP  ก็ต้องรอให้รายงาน SEA แล้วเสร็จ 
จึงจะเกิดการปรึกษาหารือกัน 

• อาจเกิดความซ้ าซ้อนเกี่ยวกับการก าหนดและเปรียบเทียบ
ทางเลือก การเก็บและรวบรวมข้อมูล/สารสนเทศ 
การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ
ประชาชน และการประเมินผลภายในของคณะท างาน 

มี PPP ทีม และ SEA ทีม ท างานอย่างเป็นอิสระต่อกัน แต่มีการประสานข้อมูลสารสนเทศกันในภายหลัง

3.1.4 SEA กับ กระบวนการวางนโยบายและแผน (ต่อ)



2) SEA ที่คู่ขนานและเชื่อมโยงกับ PPP ทุกขั้นตอน
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ข้อดี
• ลดความล่าช้า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย รวมทั้งลด

ความซ้ าซ้อนในการท างาน  เพราะทีม SEA สามารถเข้าไป
มีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อมูล/สารสนเทศ และสนับสนุน
การวิเคราะห์ข้อมูลในกระบวนการจัดท า PPP 

• สะดวกต่อการปรึกษาหารือบุคลากรจากหน่วยงานอื่นๆ 
และประชาชนทั่วไปด้วย 

• ทั้งสองทีมมีโอกาสน าความคิดและมุมมองที่แตกต่างกันมา
พิจารณาตั้งแต่ต้น ลดโอกาสความขัดแย้ง 

ข้อจ ากัด
ต้องการทีม SEA และทีม PPP ที่เต็มใจจะท างานร่วมกัน และ
การบริหารงานท่ีดี มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส

ทีม PPP และ ทีม SEA  เริ่มด าเนินการพร้อมกันและประสานการท างานในประเด็นต่างๆ ที่เชื่อมโยงกัน 
ท าให้สามารถหยิบยกประเด็นต่างๆ มาพิจารณาในเวลาเดียวกัน สามารถคิด ก าหนด วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบทางเลือกมุมมองร่วมกัน 

3.1.4 SEA กับ กระบวนการวางนโยบายและแผน (ต่อ)



3) SEA ที่บูรณาการกับ PPP อย่างเต็มรูปแบบ
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ข้อดี
• ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มจะได้รับข้อมูลชุดเดียวกัน ในเวลา

เดียวกัน สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ความสนใจ 
ความเชี่ยวชาญ เพื่อก าหนดและวิเคราะห์ทางเลอืกต่างๆ  
ซึ่งจะลดความล่าช้าและค่าใช้จ่าย 

• เกิดบรรยากาศการร่วมมือประสานงานกันระหว่างกลุ่ม
ต่างๆ ซึ่งโดยปกติแล้วมักจะมีทัศนคติและค่านิยม
แตกต่างกัน 

ข้อจ ากัด
การบริหารจัดการกระบวนการยากต่อการบริหารจัดการ
ใหป้ระสบความส าเร็จ และมีความเสี่ยงด้านความโปร่งใส 
และความไม่เชื่อมั่นของผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง เช่น อาจเกิด
ความระแวงว่าเป็นการด าเนินการเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่
ก าหนดไวแ้ล้ว

ผู้รับผิดชอบจัดท า SEA และ PPP  ท างานร่วมกันเสมือนเป็นทีมเดียวกัน ซึ่งอาจด าเนินการในลักษณะ 
“คณะท างานร่วม” หรือ “การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วม” ซึ่งอาจรวมตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส าคัญด้วย

3.1.4 SEA กับ กระบวนการวางนโยบายและแผน (ต่อ)



3.1.5 ประโยชน์ของ SEA
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ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เพื่อให้การตัดสินใจเกี่ยวกับข้อเสนอ PPP มาจาก
การพิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน
และบูรณาการ

• แสวงหาทางเลือกการพัฒนา 
• คาดการณ์ผลกระทบตามทางเลือกต่างๆ 
• เลือกทางเลือกที่ส่งผลกระทบทางลบ

น้อยที่สุดหรือเหมาะสมที่สุด 
• เตือนล่วงหน้าถึงผลกระทบสะสมที่

อาจเกิดขึ้น  
• ก าหนดมาตรการลดผลกระทบ

ที่เหมาะสมบนหลักการป้องกันไว้ก่อน

เสริมสร้างความสมบูรณ์ให้กับ EIA 
ที่เกิดขึ้นภายใต้ PPP

• ระบุล่วงหน้าถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ให้ข้อมูล
และสารสนเทศที่ส าคัญจ าเป็นต่อการประเมินผล
กระทบของโครงการที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง 

• อธิบายหลักการและเหตุผลของ PPP  เพื่อให้
เข้าใจที่มาของโครงการภายใต้ PPP นั้น  
ซึ่งจะท าให้มีกรอบส าหรับการจัดท า EIA ได้
อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

• ช่วยให้การพิจารณารายงาน EIA ง่ายขึ้น ใช้เวลา
และความพยายามในการท าความเข้าใจน้อยลง

• ท าให้มีข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานที่สามารถใช้
ในการออกแบบโครงการ รวมทั้งการน าโครงการ
นั้นๆ ไปสู่การปฏิบัติได้ดีขึ้น ถึงแม้ว่าโครงการนั้น
จะไม่ได้ถูกก าหนดให้จัดท า EIA 



3.1.6 ข้อจ ากัดของ SEA
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เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ 
ยังต้องพัฒนากระบวนการและเทคนิค
ต่างๆ ใหด้ียิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้อง
เสริมสร้างขีดความสามารถและ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันมีการน าSEA ไปใช้มากที่สุด
กับการจัดท าแผนการใช้ที่ดินหรือ
ผังเมือง และแผนรายสาขาต่างๆ   
การใช้ในระดับนโยบายยังมีน้อยมาก

มักพบข้อจ ากัดด้านเวลา ข้อมูล 
ทรัพยากร ฯลฯ 

เนื่องจากเป็นการศึกษาระดับยุทธศาสตร์
ทีม่ีขอบเขตกว้าง จึงจ าเป็นต้องเน้นเฉพาะ
ประเด็นที่ส าคัญ การศึกษา SEA ที่มีละเอียด 
หรือใช้วิธีการเชิงปริมาณมากเกินไปจะ
ด าเนินการได้ล่าช้า ไม่สามารถจัดท าให้เสร็จ
ทันกับความต้องการของผู้ก าหนดนโยบาย
ทีจ่ะน าไปประกอบการตัดสินใจ

จะต้องมีกฎหมายรองรับ มีหน่วยงาน
รับผิดชอบ และระบบการบริหารจัดการ 
มีกรอบในการด าเนินงาน  มีบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ รวมท้ังงบประมาณ
ในการด าเนินการที่พอเพียง จึงจะ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ



3.2 กระบวนการ SEA
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ที่มา: สศช. (2560)

การกลั่นกรอง
(Screening)

จ าเป็นต้องท า
SEA

ไม่จ าเป็นต้องท า
SEA

การก าหนดขอบเขต
(Scoping)**

การพัฒนาและประเมินทางเลือก
(Alternative development 

and assessment)**

การบรรเทาผลกระทบ การติดตามและ
ตรวจสอบ (Mitigation, monitoring and 

follow-up measures)**

การจัดท ารายงาน SEA

การเก็บรวบรวม
ข้อมูลพื้นฐาน

การก าหนดตัวช้ีวัด

การพัฒนาทางเลือก

การประเมินทางเลือก

** การมีส่วนร่วม
การตัดสินใจ
เชิงนโยบาย

Decision-
making about  

PPP

3.2.1 ขั้นตอน SEA 



1) การกลั่นกรอง (Screening)
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วัตถุประสงค์

ด าเนินการโดย

แนวทาง
การด าเนินงาน

เพื่อพิจารณาว่านโยบาย แผน และแผนงาน (PPP) มีความจ าเป็นต้องจัดท า SEA หรือไม่ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท า PPP

1. ก าหนดบัญช/ีรายการ PPP ที่ต้องจัดท า SEA ไว้อย่างชัดเจน  
เช่น จีน ไต้หวัน อังกฤษ

2. พิจารณาเป็นรายกรณี  โดยอ้างอิงเกณฑ์การพิจารณาที่ก าหนดไว้กว้างๆ 
เช่น อ้างอิง SEA Directive ของสหภาพยุโรป โดยมีหน่วยงานกลาง/หน่วยงาน
ที่ปรึกษาให้ความเห็นต่อผลการพิจารณา

3. ใช้แนวทางที่ 1 และแนวทางที่ 2 ร่วมกันได้ โดยในขั้นต้นอาจจะกลั่นกรองเบื้องต้น
ด้วยบัญชี/รายการ PPP ที่จ าเป็นต้องจัดท า SEA ที่ก าหนดไว้ (7 ประเภท)
หาก PPP นั้นไม่อยู่ในบัญชี/รายการดังกล่าว จึงใช้เกณฑ์/กระบวนการที่ก าหนดไว้
ในการพิจารณาอีกครั้ง 



2) การก าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)
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วัตถุประสงค์

ด าเนินการโดย

แนวทาง
การด าเนินงาน

เพื่อตรวจสอบขอบเขตพื้นที่และประเด็นส าคัญของแผน/แผนงานที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อม  ตลอดจนระดับความลึกและจุดเน้นของการศึกษา 
รวมทั้งระยะเวลาที่จะท าการประเมิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท า PPP

1. ทบทวนรายละเอียดของแผน/แผนงานที่จะประเมินให้ทราบประเด็นปัญหา 
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ การบริหารก ากับดูแล (Governance framework) 
กิจกรรมส าคัญ เทคโนโลยี ฯลฯ และการเปลี่ยนแปลงส าคัญที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  
และทางเลือกการพัฒนาขั้นต้น เพื่อระบุประเด็นยุทธศาสตร์ 2-3 ประเด็นส าหรับ
การศึกษา 

2. ทบทวนข้อมูลทุติยภูมิพ้ืนฐานที่แสดงสภาวะการณ์ปัจจุบัน
(Baseline assessment) 

3. ระบุประเด็นหลักด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินการแผน/แผนงาน และทางเลือกการพัฒนา
ขั้นต้น เพื่อเป็นจุดเน้นในการศึกษา และระบุตัวชี้วัดส าหรับประเด็นดังกล่าว

4. ระบผุู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  อาจเป็นปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์กร 
สถาบัน หรือชุมชนที่มีผลประโยชน์ หรือเสียผลประโยชน์จากการด าเนินการตาม
แผน/แผนงาน  และจัดการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



• ตัวอย่าง (ประเด็น) ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัด
ประเภทของ PPP

คมนาคม พลังงาน พัฒนาลุ่มน้ า พัฒนาพื้นที่
พิเศษ ผังเมือง พัฒนานิคม

อุตสาหกรรม
โครงการ

ขนาดใหญ่
มิติเศรษฐกิจ

ศักยภาพการจ้างงาน  

ศักยภาพการลงทุน  

ระบบเศรษฐกิจ   

การมีงานท า  

มิติสังคม
สุขภาพ  

โครงสร้างประชากร     

คุณภาพชีวิต    

สิ่งอ านวยความสะดวก     

แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม    

การประกอบอาชีพ 

มิติสิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายทางชีวภาพ      

ความต้องการพลังงาน  

ทรัพยากรดิน   

แหล่งแร่ 

คุณภาพอากาศ     

ทรัพยากรน้ า      

ขยะและของเสียอันตราย 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   

เสียงรบกวน   

ความสั่นสะเทือน 

พ้ืนที่สีเขียว   

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน     

ภูมิทัศน์     

ภัยพิบัติ   



3) การพัฒนาทางเลือก (Alternative Development)
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วัตถุประสงค์

ด าเนินการโดย

แนวทาง
การด าเนินงาน

เพื่อแสดงถึงขอบเขตหรือความเป็นไปได้ในการตัดสินใจ ท าให้มั่นใจได้ว่าการตัดสินใจ
จะอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่ครบถ้วนและพิจารณาทางเลือกอย่างรอบคอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท า PPP หรือคณะท างาน SEA

• ก าหนดทางเลือกของแผน/แผนงาน (ทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหา ตอบสนองความ
ต้องการ ฯลฯ ตามเป้าประสงค์ของแผน/แผนงาน) ที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ของแผน/แผนงาน 3-4 ทางเลือก 
โดยจะต้องมีทางเลือกด าเนินการตามเดิมที่มีอยู่โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
(Business as usual) หรือไม่มีแผน/แผนงานดังกล่าว (No action alternative) 
เป็นหนึ่งในทางเลือกเสมอ

• นอกจากการพัฒนาทางเลือกแล้ว  ในบางกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับแผน/
แผนงานที่มีระยะเวลาด าเนินการนาน  ควรก าหนดฉากทัศน์การพัฒนา (scenario) 
3-4  เพื่อใช้ในการประเมินทางเลือกด้วย

• ควรใช้แนวทาง Top-down และ Bottom-up และจัดการหารือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



4) การประเมินทางเลือก (Alternative Assessment)
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วัตถุประสงค์

ด าเนินการโดย

แนวทาง
การด าเนินงาน

เพื่อพิจารณาทางเลือกที่ดี เกิดสมดุลระหว่างผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สามารถจ ากัด
ควบคุมและฟ้ืนฟูได้และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ กระจายประโยชน์
อย่างทั่วถึง และเป็นยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท า PPP หรือคณะท างาน SEA

1. ประเมินสถานภาพด้านสิ่งแวดล้อมของพื้นท่ีปัจจุบันและอนาคตที่ไม่มีการพัฒนา 
(baseline scenario) 

2. คาดการณ์ผลกระทบจากการด าเนินการตามทางเลือกต่างๆ ตามตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้  
(สามารถด าเนินการได้หลายวิธี อาทิ trend analysis, overlay mapping ความเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ และการหารือผู้เกี่ยวข้อง) และประเมินผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ
ส าหรับทางเลือกการพัฒนาต่างๆ

3. จัดล าดับความเหมาะสมของทางเลือกต่างๆ ส่วนใหญ่ใช้การวิเคราะห์แบบหลายเกณฑ์ 
(MCA) หรือวิเคราะห์แบบตาราง (prioritization matrices) เพื่อสรุปทางเลือก
ทีเ่หมาะสมท่ีสุด

การพัฒนา
ทางเลือก

การประเมิน
กระทบ

ทางเลือก
การจัดล าดับ

ทางเลือก
การให้

ค่าพึงพอใจ
ทางเลือก

การจัดล าดับ
ความส าคัญ

ของ
ทางเลือก

การสรุป
ทางเลือกที่
เหมาะสม

ที่สุด

ขั้นตอนการพัฒนาและประเมินเพื่อน าเสนอทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด



5) การบรรเทาผลกระทบ การติดตามและตรวจสอบ
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วัตถุประสงค์

ด าเนินการโดย

แนวทาง
การด าเนินงาน

เพื่อก าหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดจากทางเลือกการพัฒนา
ที่พิจารณาว่าเหมาะสมที่สุด

หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท า PPP

การบรรเทาผลกระทบ อาจประกอบด้วย
• แผนรองรับป้องกันผลกระทบโดยรวมของพ้ืนท่ี
• การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงกิจกรรมหรือองค์ประกอบของแผน/แผนงาน
• การชะลอหรือยกเลิกการด าเนินการบางส่วนของแผน/แผนงาน
• การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของแผน/แผนงาน
• การก าหนดแผนส่งเสริมผลกระทบทางบวก
• การเสนอแนะกฏระเบียบและปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อรองรับการด าเนินการ

ตามแผน/แผนงานให้มีประสิทธภิาพและยั่งยืน

การติดตามและตรวจสอบ
• ควรก าหนดแผนปฏิบัติการให้ชัดเจนและใช้ตวัช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในขอบเขตการศึกษา
• ผลจากการติดตามตรวจสอบจะท าให้สามารถทราบได้ว่าจ าเป็นต้องปรับปรุงเพิ่มเติม

แผนการบรรเทาผลกระทบท่ีก าหนดไว้อย่างไร



6) องค์ประกอบรายงาน SEA

40

01

02

03

05

04

06

บทน า
1.หลักการและเหตุผล
2.วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงาน
3.พื้นที่ศึกษา
4.กรอบการด าเนินการและ

วิธีการศึกษา
5.ระยะเวลาการด าเนินการศึกษา
6.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การก าหนดขอบเขต (Scoping)
1.การทบทวนแผน/แผนงาน

ที่จะประเมินและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2.การก าหนดตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ 

และเป้าหมาย

การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 
(Alternative development 
and assessment)
1.การพัฒนาทางเลือก
2.การประเมินทางเลือก

การบรรเทาผลกระทบ การติดตาม
และการตรวจสอบ 
(Mitigation, monitoring and 
follow-up measures)

การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในกระบวนการ SEA

บทสรุปและข้อเสนอแนะ



3.3 การมีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA
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ผู้ก าหนด
นโยบาย จัดสรร
งบประมาณ / 

ผู้อนุมัติ

หน่วยงาน
เจ้าของ PP

ที่ปรึกษา/
ผู้จัดท า SEA

ผู้ได้รับ
ผลกระทบ

3.3.1 การมีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA

• มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
ของโครงการ และค านึงถึงการเสริมสร้าง
สัมพันธภาพและความร่วมมือที่ดีระหว่าง
หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการ SEA

• ผู้มีส่วนได้เสียควรเข้ามามีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอนของการด าเนินศึกษา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในขั้นตอน 
o การก าหนดขอบเขตและการก าหนดตัวช้ีวัด 
o การพิจารณาร่างแผน/แผนงาน

• รูปแบบวิธีการมีส่วนร่วมต้องมี
ความหลากหลายและเหมาะสมกับ
แต่ละขั้นตอน และแต่ละกลุ่ม 
เช่น การสัมภาษณ์ หารือ ประชุมกลุ่มย่อย 
ส ารวจความคิดเห็น

• ก าหนดประเด็นหรือมุมมองในการมีส่วนร่วม
ให้สอดคล้องกับลักษณะผลกระทบ และ
บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม



3.3.2 วัตถุประสงคก์ารมีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA
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ขั้นตอน วัตถุประสงค์การมีส่วนร่วม
การก าหนดขอบเขต
การศึกษา

• เพื่อให้มั่นใจว่าความคิดเห็นและความกังวลห่วงใยที่ส าคัญต่างๆ ของประชาชน
จะได้รับการพิจารณา โดยเฉพาะในเรื่องการก าหนดวัตถุประสงค์  ตัวชี้วัด ผลกระทบ 
และวิธีการประเมินผลกระทบ

การประเมินข้อมูล
พื้นฐาน

• เพื่อให้ช่วยระบุแหล่งที่มาของข้อมูลพื้นฐาน
• เพื่อให้ช่วยค้นหา รวบรวม ความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ/หรือสารสนเทศ

เฉพาะเรื่อง

การพัฒนาและประเมิน
ทางเลือก

• เพื่อให้ช่วยระบุทางเลือกที่มีศักยภาพท่ียังไม่ได้รับการพิจารณา
• เพื่อให้ได้ข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ผลกระทบ
• เพื่อให้ได้ความคิดเห็นต่อทางเลือกการพัฒนาที่น าเสนอ
• เพื่อตรวจสอบว่าความคิดเห็น ความกังวลห่วงใยต่างๆ ได้รับการพิจารณา

อย่างครบถ้วน
การพิจารณาร่างแผน/
แผนงาน และ SEA 

• เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายงาน SEA ได้ตอบโจทย์ส าคัญอย่างครบถ้วน ชัดเจน และถูกต้อง 
ซึ่งจะช่วยให้แผน/แผนงาน และ SEA ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
สังคม

• เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจให้ความเห็นชอบร่างแผน/แผนงานนั้นอยู่บนพื้นฐานของ
การมีข้อมูล/สารสนเทศที่ครบถ้วนและสมบูรณ์

การติดตามตรวจสอบ/
ประเมินผล

• เพื่อร่วมในการติดตามตรวจสอบว่าการท าแผนไปสู่การปฏิบัติจะเป็นไปตาม
ความคาดหมาย มาตรฐาน ข้อบังคับที่ก าหนดไว้ และหากมีผลกระทบอื่นใด
ทีไ่ม่คาดคิดไว้ก่อนระหว่างการจัดท า SEA ก็จะได้รับการแก้ไขอย่างทันการณ์



3.4 การตรวจสอบคุณภาพ SEA
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3.4.1 การตรวจสอบคุณภาพ SEA
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• เพ่ือช่วยผู้จัดท ารายงาน SEA วางแผนการจัดท ารายงานให้มีคุณภาพ
• เพ่ือช่วยผู้ก ากับการจัดท ารายงาน SEA ตรวจสอบคุณภาพรายงาน SEA

มีลักษณะเป็น check list ค าถามเพ่ือตรวจสอบ:

❑ กระบวนการจัดท า และการบริหารจัดการ

❑ เนื้อหาสาระของรายงาน SEA

❑ ผลลัพธ์ของ SEA
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3.4.2 การตรวจสอบคุณภาพ SEA: ทบทวนกระบวนการ SEA
1

มีการบูรณาการ
(Integrated)

2

น าไปสู่ความยั่งยืน
(Sustainability-led)

3

มีเป้าหมาย
(Focused)

4

เชื่อถือได้
(Accountable)

5

มีการมีส่วนร่วม
(Participative)

6

การท าซ้ า
(Iterative)

ที่มา: IAIA (2002)

• ท าให้เกิดความมั่นใจว่ามีการประเมินสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมในทุกระดับของการตัดสินใน
เชิงยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของความยั่งยืน
• ค านึงถีงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางชีว-กายภาพ (Bio-physical) เศรษฐกิจ และสังคม
• มีความเชื่อมโยงกับนโยบายในรายสาขาและการข้ามเขตแดนของภูมิภาค และในกรณีที่เหมาะสม

อาจเชื่อมกับการประเมินสิ่งแวดล้อมและการตัดสินใจระดับโครงการ

มีการบูรณาการ
(Integrated)

น าไปสู่ความยั่งยืน
(Sustainability-led)

• เอื้อให้เกิดการสร้างทางเลือกการพัฒนาและข้อเสนอของทางเลอืกที่น าไปสู่ความความสมดุลและ
ยั่งยืนที่ดีกว่า

มีเป้าหมาย
(Focused)

• มีสารสนเทศท่ีเพียงพอ เชื่อถือได้ และใช้งานได้ ส าหรับการตัดสินใจและการวางแผนการพัฒนา
• ใหน้้ าหนักกับประเด็นส าคัญของการพัฒนาที่ย่ังยืน
• มีการด าเนินข้ันตอนอย่างเหมาะสมกับลักษณะของกระบวนการตัดสินใจ
• มีประสิทธิภาพทั้งด้านค่าใช้จ่ายและเวลา
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1

มีการบูรณาการ
(Integrated)

2

น าไปสู่ความยั่งยืน
(Sustainability-led)

3

มีเป้าหมาย
(Focused)

4

เชื่อถือได้
(Accountable)

5

มีการมีส่วนร่วม
(Participative)

6

การท าซ้ า
(Iterative)

ที่มา: IAIA (2002)

• มีความรับผิดชอบของหน่วยงานหลักในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
• มีการด าเนินการอย่างมืออาชีพ เข้มงวด ยุติธรรม เสมอภาค และมีดุลยภาพ
• ถูกตรวจสอบและตรวจสอบความถูกต้องได้โดยหน่วยงานอิสระ
• มีการจัดท าเอกสารและน าเสนอเหตผุลในการพิจารณาประเด็นความยั่งยืนในการตัดสินใจ

• แจ้งและเปิดโอกาสให้ทั้งภาครัฐและสาธารณะที่มีความสนใจและได้รับผลกระทบเข้าร่วมตลอด
กระบวนการตัดสินใจ
• มีการน าเสนอข้อคิดเห็นและข้อวิตกกังวลของภาคส่วนต่างๆ เหล่านั้นอย่างชัดเจนในเอกสาร

และการตัดสินใจ 
• มีการจัดท าสารสนเทศท่ีชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ และมีช่องทางให้เข้าถึงสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง

เชื่อถือได้
(Accountable)

มีการมีส่วนร่วม
(Participative)

• ท าให้เกิดความมั่นใจว่าผลการจะมีได้ในเวลารวดเร็วเพียงพอต่อการมีอิทธิผลในกระบวนการตัดสินใจ
และการวางแผนในอนาคต
• มีสารสนเทศท่ีเพียงพอส าหรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจริงในการด าเนินการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์

และเพ่ือการพิจารณาหากต้องมีการแก้ไขและการตัดสินใจในอนาคต
การท าซ้ า

(Iterative)

3.4.2 การตรวจสอบคุณภาพ SEA: ทบทวนกระบวนการ SEA (ต่อ)



3.5 เครื่องมือการจัดท า SEA
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3.5.1 เครื่องมือการจัดท า SEA

49

ประเภท เครื่องมือ/เทคนิค

ขั้นตอน SEA
การเก็บ
รวบรวม
ข้อมูล
พื้นฐาน

การสร้างและการประเมินทางเลือก

การระบุ
ผลกระทบ

การคาดการณ์
ผลกระทบ

การประเมิน
ผลกระทบ

เทคนิค
เชิงคุณภาพ,

การมีส่วนร่วม

รายการตรวจสอบ (Formal and informal checklists) ✓ ✓ ✓ ✓

เมตริกซ์ (Matrices) ✓ ✓

การพิจารณาโดยผู้เช่ียวชาญ (Expert judgment) ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

การมีส่วนร่วมสาธารณะ (Public participation) ✓ ✓ ✓ ✓

การประเมินคุณภาพชีวิต (Quality of Life Assessment) ✓ ✓

แผนภาพสาเหตุผลกระทบ (Causal effect diagrams) ✓ ✓

แผนที่และ
การวิเคราะห์

เชิงพื้นที่

การซ้อนทับแผนที่ (Overlay mapping) ✓ ✓

การวิเคราะห์การแบ่งสรรการใช้ประโยชน์ที่ดิน ✓

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ✓ ✓ ✓

การคาดการณ์
ผลกระทบ

การวิเคราะห์โครงข่าย (Network analysis) ✓ ✓

การสร้างแบบจ าลอง (Modeling) ✓

การวิเคราะห์สถานการณ์/การวิเคราะห์ความอ่อนไหว ✓

การประเมิน
ผลกระทบ

การวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ของโครงการ (CBA) ✓

การวิเคราะห์หลายหลักเกณฑ์ (MCA) ✓

การวิเคราะห์วงจรชีวิต (LCA) ✓

การวิเคราะห์ความเปราะบาง (Vulnerability analysis) ✓ ✓

รอยเท้าทางนิเวศ (Ecological footprint) ✓

การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) ✓ ✓

การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend analysis) ✓ ✓ ✓

✓: เครื่องมือและเทคนิคนั้นสามารถใช้ไดก้ับขัน้ตอนของ SEA ดังกล่าวได้ ✓✓: เครื่องมือและเทคนิคนั้นเป็นที่นยิมใช้กับขั้นตอนของ SEA



4. ข้อเสนอเบื้องต้น
แนวทางการปรับปรุง SEA Guideline
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ข้อเสนอเบื้องต้นแนวทางการปรับปรุง SEA Guideline 

❖การปรับปรุงโครงสร้าง

▪ ก าหนดวัตถุประสงค์ ให้ชัดเจนว่าผู้ใช้จะได้รับอะไร 

▪ เน้นความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

▪ เพิ่มเติมและปรับปรุง นิยามค าส าคัญ ให้เข้าใจตรงกัน ในส่วนแรก 

▪ ปรับโครงสร้างของเอกสาร แยกเนื้อหาหลักออกจากเนื้อหาสนับสนุน

▪ ท าให้สั้น กระชับ ไม่ให้มีความลักหลั่น ซ้ า และเกินความจ าเป็น 

▪ อ่านได้ง่าย เข้าใจได้ในทุกระดับของผู้ใช้

▪ เน้นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ ไม่ยากและซับซ้อน
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❖การปรับปรุงเนื้อหา

▪ รักษาเนื้อหาที่ดีอยู่แล้ว ไม่เอาออก แต่แก้ไขเนื้อหาที่ไม่ชัดเจน 

▪ วางกรอบเนื้อหา ให้กระชับ และมีความต่อเนื่องของกระบวนการ

▪ ปรับปรุงสไตล์เนื้อหา บางส่วนที่เป็นต าราวิชาการ ให้เป็นแนวทางปฎิบัติ 

▪ ปรับปรุงเนื้อหาขั้นตอนกระบวนการให้เหมาะสมกับบริบทของไทย

▪ เนื้อหาหลัก เน้นกระบวนการและขั้นตอน เป็นแก่น เป็นบท

▪ เนื้อหาสนับสนุน เน้นวิธีการ เทคนิค เป็นกิ่งก้านใบ เป็นภาคผนวก

▪ ตัดเนื้อหาบางส่วนที่เข้าใจยากและท าให้เกิดความสับสน

▪ เพิ่มเนื้อหาที่ยังไม่ครบถ้วน  เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์

▪ สร้างทางเลือกของเนื้อหา ให้เกิดความยืดหยุ่นในการน าไปใช้ 

▪ พิจารณาเนื้อหา ให้สอดคล้องกับ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ 
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❖ประเด็นส าคัญที่จะปรับปรุงก่อน 

▪ บทน า เพิ่มวัตถุประสงค์ของแนวทางปฏิบัติ ว่าเพื่อสนับสนุนการบรรลุความยั่งยืน

▪ น าข้อเสนอจากบทเรียนที่ได้รับจากการฝึกอบรม และโครงการศึกษาน าร่อง มา
พิจารณา เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุง ตัดออก และเพิ่มเติม 

▪ วิเคราะห์เนื้อหาในส่วนแกนหลักก่อน โดยเฉพาะขั้นตอนของกระบวนการ SEA ว่า
ควรปรับอย่างไร โดย พิจารณา 

• เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

• สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี และยอมรับในต่างประเทศ

• ก าหนดเนื้อหาหลัก ที่ต้องคงไว้ ต้องปรับปรุง ต้องตัดออก และต้องเพิ่มเติม

▪ แยกเนื้อหาในส่วนสนับสนุนออก และลดทอนความจ าเป็นและเหมาะสม ไปไว้ใน
หัวข้อหรือส่วนใหม่ 
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Q&A
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ค าถามน า 
การรับฟังความคิดเห็น

1) ขอรับทราบความเห็นว่าแนวทางปฏิบัติ SEA นี้ว่า

1) ยังยากไปในการน าไปปฏิบัติหรือไม่

2) ยังไม่สมบูรณ์ ในเนื้อหาหรือไม่ 

2) ท่านคาดหวังว่าแนวทางปฏิบัติ SEA ของประเทศไทย ควรมีโครงสร้าง องค์ประกอบ
และเนื้อหาอะไร ที่จ าเป็น ในร่างนี้เหมาะสมแล้วหรือไม่  

3) หน่วยงาน องค์กร ที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ ต้องการ SEA ไปใช้ในงาน และคาดหวังว่าจะ
ช่วยอะไรได้บ้าง และอยากให้มีเนื้อหาเฉพาะอะไรอีก หรือไม่ 

4) ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ว่า แนวทางปฏิบัติ SEA นี้ควรเป็นแนวทางทั่วไป ที่น าไปใช้ได้
กับทุกประเภทของ SEA และควรมีแนวทางปฏิบัติเฉพาะส าหรับรายสาขา แยก
ต่างหาก

5) อื่นๆ
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ติดต่อสอบถาม

กองยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

โทร 02-280-4085 ต่อ 1543 
โทรสาร 02-280-0892

อีเมล bigball1@gmail.com
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ขอบคุณครับ/ค่ะ
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