
การอบรมหลักสูตรการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขั้นสูง ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 1 
ระหว่างวันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ ถนนหลานหลวง กรุงเทพมหานคร 

สรุปผลกระบวนการกลุ่มที่ 1 ของหลักสูตร SEA ขั้นสูง ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ได้ดังนี้ 

1. วิทยากรประชุมกลุ่ม   
1.1 วิทยากรหลัก คือ ดร. วิเทศ ศรีเนตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
1.2 ผู้ช่วยวิทยากร คือ นางสาวสิริภัค ส่องแสง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ของบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ 

แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  

2. วัตถุประสงค์ของกระบวนการกลุ่ม 

 2.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ ขั้นตอน และวิธีการของกระบวนการ SEA ตามแนวทาง SEA  

 2.2 เพ่ือพัฒนาทักษะและความสามารถในการจัดท า SEA โดยเฉพาะเรียนรู้และเข้าใจการใช้เทคนิค 
วิธีการและเครื่องมือต่างๆ ของ SEA รวมถึงการบูรณาการกระบวนการจัดท าแผนหรือแผนงานประกอบการจัดท า 
SEA  

 2.3 เพ่ือพัฒนาก าหนดขอบเขตงาน TOR การติดตามประเมินผล การก ากับการศึกษา SEA เพ่ือให้ได้
ผลลัพธ์ ตามหลักการและประสิทธิภาพการจัดท า SEA ที่ดี  

 2.4 เพ่ือเข้าใจกระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร  

3. รูปแบบแบบความเชื่อมโยง SEA กับการจัดท าแผนหรือแผนงาน  ในกระบวนการกลุ่มที่ 1 เลือก
รูปแบบที่ 3 คือ รูปแบบที่ขั้นตอนการจัดท าแผนหรือแผนงานและขั้นตอนการจัดท า SEA ด าเนินการร่วมกันและ
จัดท าไปพร้อมๆ กัน ผู้จัดท าแผนหรือแผนงานท างานร่วมกันกับผู้จัดท า SEA ดังปรากฏตามรูปที่ 1 

รูปที่ 1 แสดงแบบความเชื่อมโยง SEA กับการจัดท าแผนหรือแผนงาน 

 
ที่มา : แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ฉบับเดือนมกราคม 2563  
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4. ขั้นตอนการจัดท า SEA และเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการกลุ่ม พร้อมค าอธิบายรายละเอียดในแต่ละวัน
ของการฝึกอบรม สรุปได้ ดังนี้  

 4.1 กิจกรรมกลุ่มวันที่  1 (วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563)  

1) ความรู้ที่ได้รับจากเวทีกลาง คือ การบูรณาการการวางแผนพัฒนากับการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะลักษณะและรูปแบบของแผนที่เชื่อมโยงกับการท า SEA ทั้งในระดับแผน 
เป้าหมายของแผน กรอบและข้ันตอนการบูรณาการ ความเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์ รวมถึงลักษณะรูปแบบและจุด
การเชื่อมต่อ 

2) กิจกรรมที่ด าเนินการภายในกลุ่ม 

 2.1)  ลักษณะและรูปแบบของแผนที่เชื่อมโยงกับการจัดท า SEA 

   (๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม ใช้บัตรค า และ การระดมสมอง โดย
วิทยากรจะใช้บัตรค าและให้ผู้อบรมช่วยกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดท าแผนหรือแผนงาน 
โดยอิงจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของแต่ละบุคคล จากนั้นให้ทุกคนช่วยกันเรียงล าดับขั้นตอนการจัดท าแผนหรือ
แผนงาน และให้ช่วยกันระดมความคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดท า  SEA จากประสบการณ์ หรือความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับ SEA ของแต่ละบุคคลพร้อมทั้งให้ช่วยกันเรียงล าดับขั้นตอนการจัดท า SEA และเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างขั้นตอนการจัดท า SEA และแผนและแผนงาน โดยวิทยากรจะอธิบายถึงความสอดคล้อง รวมทั้งการบูรณา
การข้ันตอนทั้งสองที่ถูกต้องอีกครั้ง เพ่ือให้ทุกคนทราบและเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ซึ่งผลผลิตของกิจกรรมนี้ของกลุ่ม
ที่ 1 ดังปรากฎตามรูปที่ 2 

รูปที่ 2 แสดงลักษณะและรูปแบบของแผนที่เชื่อมโยงกับการจัดท า SEA 

 
(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึง

ลักษณะและรูปแบบของแผนที่เชื่อมโยงกับการจัดท า SEA โดยเฉพาะได้ทราบว่าจะเชื่อมโยงอะไร เชื่อมโยงกัน
อย่างไร และเชื่อมโยงกันเมื่อใด  
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 2.2)  การวิเคราะห์กรณีศึกษาลุ่มน้ าชีจากเอกสารข้อมูลประกอบกรณีศึกษา เพื่อ
หาประเด็นปัญหาและระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม ใช้การน าเสนอและอภิปรายร่วมกัน 
โดยวิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาเอกสารข้อมูลประกอบกรณีศึกษา แล้วให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดขึ้น ความเสี่ยง ศักยภาพ รวมถึงโอกาสที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี หลังจากนั้นให้ผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรมออกมาน าเสนอประเด็นที่ตนวิเคราะห์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอ่ืน ๆ 
เพ่ือให้เห็นถึงทิศทาง แนวโน้มการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ าชีในอนาคต 

    (๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึง
วิธีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและข้อจ ากัดการพัฒนาที่ปรากฏอยู่ในข้อมูลประกอบกรณีศึกษา  

4.2 กิจกรรมกลุ่มวันที่ 2 (วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563)  

1) ความรู้ที่ได้รับจากเวทีกลาง คือ การมีส่วนร่วม โดยเฉพาะขั้นตอนการมีส่วนร่วม 
ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม การระบุผู้มีส่วนได้เสีย การก าหนดระดับของผู้มีส่วนได้เสีย การจัดล าดับความส าคัญ
ของผู้มีส่วนได้เสีย การจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร รวมถึงล าดับขั้นของการมีส่วนร่วม ตลอดจน
ประสบการณ์และปัญหาการด าเนินงาน SEA ในต่างประเทศ และการก าหนดขอบเขตการศึกษา ซึ่งได้ระบุ
รายละเอียดของการวิเคราะห์และทบทวนแผนหรือแผนงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การระบุขอบเขตเชิงพ้ืนที่และ
ระยะเวลา การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์  

2) กิจกรรมที่ด าเนินการภายในกลุ่ม 

 2.1) การระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกระบวนการมีส่วนร่วมของการจัดท า SEA   

 (๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม ใช้การแสดงบทบาทสมมติ ระดม
สมอง และถกประเด็น โดยวิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแสดงบทบาทเป็นผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ลุ่มน้ าชี พร้อม
ทั้งให้ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละคนวิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหา โอกาส ความต้องการ ความคาดหวัง รวมถึงประเด็นส าคัญ
ในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี โดยอิงจากเอกสารข้อมูลประกอบกรณีศึกษา จากนั้นให้ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละคนออกมา
น าเสนอประเด็นที่ตนเองเห็นว่าส าคัญ พร้อมทั้งให้ผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนวิเคราะห์ร่วมกันถึงปัญหา ความต้องการ
ดังกล่าว ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะน าไปสู่แนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ ซึ่งผลผลิตของกิจกรรมนี้ของกลุ่มที่ 1 ดังปรากฎตามรูป
ที่ 3 
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รูปที่ 3 แสดงผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ลุ่มน้ าชี 

 
 

(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึง 
หลักการการระบุผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี และทราบถึงปัญหา อุปสรรค ความคาดหวัง รวมถึง
ประเด็นส าคัญที่ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละคนตระหนัก และให้ความส าคัญ ซึ่งประเด็นเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อ
ความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ า 

 2.2)  การจัดล าดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสียและการจัดท าแผนการสื่อสารแก่
ผู้มีส่วนได้เสีย  

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมระบุ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดโดยดูข้อมูลจากเอกสารประกอบข้อมูลกรณีศึกษา พร้อมทั้งให้ผู้มีส่วนได้เสียจัดล าดับ
ความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสียในระดับที่สนใจมาก ถึง สนใจน้อย/ไม่ทราบ โดยดูเปรียบเทียบจากระดับความสนใจ
และอิทธิพลต่อการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี ซึ่งใช้เครื่องมือ Metrix analysis ผลผลิตปรากฎตามรูปที่ 4 จากนั้นวิทยา
กรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน าบัตรค ารายชื่อผู้มีส่วนได้เสียไปวางไว้ในช่องการมีส่วนร่วม โดยวิเคราะห์ว่า  
ผู้มีส่วนได้เสียคนนั้นจะเข้ามามีส่วนร่วมในข้ันตอนใด ตั้งแต่ข้ันการให้ข้อมูล การปรึกษาหารือ และการร่วมตัดสินใจ 
เมื่อจัดล าดับการมีส่วนร่วมแล้วจึงระดมความคิดเห็นต่อว่าขั้นตอนการมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนควรจะมี  
การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนนั้นอย่างไร ผลผลิตปรากฎตามรูปที่ 5 
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รูปที่ 4 แสดงการจัดล าดับผู้มีส่วนได้เสีย 

 
 

รูปที่ 5 แสดงการจัดท าแผนการสื่อสารแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 

 
(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้

ความเข้าใจหลักการ และเครื่องมือการก าหนดและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Analysis) ซึ่งจะ
สามารถท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกระบวนการมีส่วนร่วมของการจัดท า 
SEA เพ่ือที่จะน าไปสู่การก าหนดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และรูปแบบกระบวนการในการให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้า
มาในกระบวนการจัดท า SEA  

 2.3)  การหาแรงขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าชี 

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
วิเคราะห์ถึงปัจจัย สิ่งที่ส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียเขียน
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ลงบนบัตรค าและน ามาวางไว้โดยจัดปัจจัยเหล่านั้นออกเป็นกลุ่ม ๆ พร้อมทั้งใส่เครื่องหมาย +/- หน้าปัจจัยเพ่ือ
ระบุผลกระทบที่ เสริมหรือต้านกัน ซึ่ งขั้นตอนนี้ ใช้ เครื่องมือ Causal Effect analysis จากนั้นวิ เคราะห์ 
ความเชื่อมโยงของปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี ว่าปัจจัยแต่ละตัวส่งผลต่อกัน เชื่อมโยงกันอย่างไร โดย
ใช้เครื่องมือ Network Analysis ผลผลิตปรากฎตามรูปที่ 6 

รูปที่ 6 แสดงปัจจัยการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าชี 

 
๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 

ความเข้าใจเครื่องมือการวิเคราะห์ปัจจัย ผลกระทบที่ส่งผลต่อการพัฒนาพ้ืนที่ พร้อมทั้งเข้าใจความสัมพันธ์ และ
ความเชื่อมโยงของปัจจัยเหล่านั้นว่าเป็นผลกระทบที่เสริมหรือต้าน การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ า  

 2.4)  มิติการพัฒนาพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าชี 

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี โดยแยกตามมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
ให้ตรวจสอบกับปัจจัยการพัฒนาก่อนหน้า และตรวจสอบว่าประเด็นเหล่านี้ครอบคลุมกับประเด็น (Checklist) 
ความคาดหวังที่ผู้มีส่วนได้เสียระบุไว้ในครั้งที่แล้วหรือไม่ (Recheck Stakeholder) ซึ่งมิติการพัฒนานี้จะน าไปสู่
การวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ต่อไป ผลผลิตปรากฎตามรูปที่ 7 

  



๗ 
 

รูปที่ 7 แสดงมิติการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี 

 
(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 

ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาในพ้ืนทีลุ่มน้ าชีโดยแยกตามรายมิติได้ 

 4.3 กิจกรรมกลุ่มวันที่ 3 (วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563)  

1) ความรู้ที่ได้รับจากเวทีกลาง คือ การก าหนดขอบเขตการศึกษา โดยเฉพาะการก าหนด
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัด การประเมินข้อมูลฐาน การก าหนดทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น 
การจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร รวมทั้งการจัดท าและเสนอรายงานการก าหนดขอบเขต ตลอดจน
ประสบการณ์และปัญหาในการจัดท า SEA ในต่างประเทศ 

2) กิจกรรมที่ด าเนินการภายในกลุ่ม 

 2.1)  การก าหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาลุ่มน้ าชี  

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
วิเคราะห์วิสัยทัศน์จากแผนกลุ่มจังหวัดต่าง ๆ โดยพิจารณาว่าวิสัยทัศน์ในแผนดังกล่าวนั้นมุ่งเน้น มีจุดเด่นด้านใด 
ให้ความส าคัญกับมิติใดมากกว่ากัน มีจุดเหมือน หรือจุดต่างกันอย่างไร จากนั้นวิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ช่วยกันระดมประเด็นที่เป็นจุดมุ่งเน้น หรือจุดเด่นที่ต้องการให้พ้ืนที่ลุ่มน้ าต้องการจะเป็นในอนาคต พร้อมทั้ง
ร่วมกันวิเคราะห์ว่าต้องการให้พ้ืนลุ่มน้ าชีมุ่งเน้นมิติใดมากกว่ากัน ซึ่งกลุ่ม 1 ได้ให้ความส าคัญกับมิติเศรษฐกิจมาก
ที่สุด รองลงมาเป็นมิติสังคม และสิ่งแวดล้อม ตามล าดับ เมื่อได้ประเด็นพัฒนาแล้วก็ให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละ
คนช่วยกันคิดวิสัยทัศน์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี โดยให้ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาข้างต้น และ
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด ผลผลิตปรากฎตามรูปที่ 8 

  



๘ 
 

รูปที่ 8 แสดงการก าหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาลุ่มน้ าชี 

 
(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 

ความเข้าใจและสามารถก าหนดวิสัยทัศน์ที่ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเป็นเป้าหมายการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา  

 2.2)  ร่าง ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าชี 

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้ าชีกับแผน ยุทธศาสตร์ต่าง  ๆ ที่สูงขึ้นไป โดยใช้
เครื่องมือ Compatibility Analysis ซึ่งท าให้ทราบถึงร่างยุทธศาสตร์แผนพัฒนาลุ่มน้ าชี ผลผลิตปรากฎตามรูปที่ 9 
จากนั้นวิเคราะห์ความเชื่อมโยงร่างยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าชีกับยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด เพ่ือดู
ความสอดคล้อง และเพ่ือให้ร่างยุทธศาสตร์สามารถน าไปด าเนินการได้โดยไม่ขัดแย้งกับยุทธศาสตร์ แผน ในระดับ
ที่สูงกว่า พร้อมทั้งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิเคราะห์ว่าร่างยุทธศาสตร์ฯ แต่ละข้อครอบคลุมในมิติใดบ้าง ผลผลิต
ปรากฎตามรูปที่ 10 

  

https://dict.longdo.com/search/compatibility


๙ 
 

รูปที่ 9, 10 แสดงการจัดท าร่างยุทธศาสตร์แผนพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี 

 

 
(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการร่างยุทธศาสตร์แผนพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี พร้อมทั้งเข้าใจถึงความเชื่อมโยง และ
ความสอดคล้องของร่างยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ แผน ในระดับท่ีสูงกว่า 

 2.3)  วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัด 

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ร่วมกันวิเคราะห์ และระดมสมองเพ่ือหาวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยวิเคราะห์แยกตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์เพ่ือ  
การพัฒนาที่ยั่งยืน ผลผลิตปรากฎตามรูปที่ 11 

  



๑๐ 
 

รูปที่ 11 แสดงการก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัด 

 
(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้

ความเข้าใจและสามารถก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัดได ้

2.4)  การประเมินข้อมูลฐาน 

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
วิเคราะห์และทบทวนข้อมูลตามตัวชี้วัดของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีต 
ถึงปัจจุบัน โดยใช้เครื่องมือ Trend Analysis ซึ่งผลลัพธ์ของการประเมินข้อมูลฐานจะใช้เป็นสภาพปกติ เพ่ือ
เปรียบเทียบและคาดการณ์การพัฒนาทางเลือกต่อไป โดยใช้เครื่องมือ Scenario Analysis ผลผลิตปรากฎตามรูป
ที่ 12 

  



๑๑ 
 

รูปที่ 12 แสดงการประเมินข้อมูลฐาน 

 
(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้

ความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลฐานได้ พร้อมทั้งทราบเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินข้อมูลฐาน และ  
การคาดการณ์การพัฒนาทางเลือกในอนาคต 

 4.4 กิจกรรมกลุ่มวันที่ 4 (วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563)  

1) ความรู้ที่ได้รับจากเวทีกลาง คือ การก าหนดขอบเขตการศึกษา โดยเฉพาะการก าหนด
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัด การประเมินข้อมูลฐาน การก าหนดทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น 
รวมถึงทางเลือกการพัฒนา ขั้นตอนและการประเมินทางเลือก 

2) กิจกรรมที่ด าเนินการภายในกลุ่ม 

 2.1)  การพัฒนาทางเลือก 

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม วิทยากรก าหนดทางเลือกระดับ
ยุทธศาสตร์ โดยอ้างอิงมาจากประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ทางเลือก จากนั้นวิทยากรให้ผู้เข้ารับ  
การฝึกอบรมช่วยระดมความคิดเห็นเพ่ือก าหนดทางเลือกวิธีการด าเนินการ เพ่ือท าให้ทางเลือกระดับยุทธศาสตร์
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบของทางเลือกวิธีด าเนินการ  โดยใช้
เครื่องมือ Quadrant ในการน าทางเลือกวิธีการด าเนินการมาจัดล าดับความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดย
เปรียบเทียบความยาก ง่ายในการน าไปปฏิบัติกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินทางเลือก เพ่ือให้เมื่อได้
ทางเลือกที่เหมาะสมแล้วสามารถน าทางเลือกวิธีการด าเนินการที่ปฏิบัติง่ายและมีผลกระทบต่อการพัฒนาสูง ไป
ด าเนินการก่อนเป็นล าดับแรก ผลผลิตปรากฎตามรูปที่ 13 

  



๑๒ 
 

รูปที่ 13 แสดงการพัฒนาทางเลือก 

 
(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 

ความเข้าใจและสามารถพัฒนาทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ได้ พร้อมทั้งทราบถึงวิธีการด าเนินการที่จะท าให้
ทางเลือกท่ีเหมาะสมสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.2)  ประเมินทางเลือก 

 (๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม  วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสวม
บทบาทเป็นผู้มีส่วนได้เสีย (Role play) เพ่ือให้คะแนนตัวชี้วัดแยกตามรายมิติ โดยหากเห็นว่าตัวชี้วัดมีความส าคัญ
มากจะได้ 5 คะแนน และถ้ามีความส าคัญน้อยที่สุดจะได้ 1 คะแนน เมื่อผู้มีส่วนได้เสียให้คะแนนครบทุกคนแล้ว
จะน าคะแนนทั้งหมดของแต่ละตัวชี้วัดตามรายมิติมาหาค่าเฉลี่ยรวม ซึ่งผลปรากฏว่าพ้ืนที่ลุ่มน้ าชีผู้มีส่วนได้เสียให้
ความส าคัญกับตัวชี้วัดด้านสังคมมากที่สุด รองลงมาคือด้านสิ่งแวดล้อมและด้านเศรษฐกิจ ตามล าดับ จากนั้น
วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินทางเลือก โดยใช้เครื่องมือ Multi Criteria Analysis ในการให้คะแนน
ทางเลือกตามตัวชี้วัด เพ่ือหาทางเลือกที่เหมาะสม ซึ่งเมื่อน าคะแนนทั้งหมดมาคิดค านวณแล้ว ผลปรากฏว่า
ทางเลือกที่เหมาะสมคือ ทางเลือกที่ 1 การบูรณาการการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ ผลผลิตของกิจกรรมนี้ 
ดังปรากฎตามรูปที่ 14 

  



๑๓ 
 

รูปที่ 14 แสดงการประเมินทางเลือก 

 
(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 

ความเข้าใจในกระบวนการประเมินทางเลือก และสามารถค านวณค่าน้ าหนักของแต่ละตัวชี้วัด และเลือกที่
เหมาะสมได ้

 

 

2.3)  การก าหนดมาตรการเพื่อความย่ังยืน 

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม เมื่อได้ทางเลือกที่เหมาะสมและ
ทางเลือกอ่ืน ๆ แล้ว วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมช่วยกันระดมความคิดในการก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน 
ทั้งมาตรส่งเสริม ลด/บรรเทา หลีกเลี่ยง ของแต่ละทางเลือก โดยมาตรการเพ่ือความยั่งยืนจะต้องมีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์เพ่ือความยั่งยืนด้วย เพ่ือให้ประเด็นยุทธศาสตร์ ทางเลือกที่ด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลผลิตของกิจกรรมนี้ ดังปรากฎตามรูปที่ 15 

  



๑๔ 
 

รูปที่ 15 แสดงการก าหนดมาตรการความยั่งยืน 

 
(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการเพ่ือความยั่งยืน และสามารถก าหนดมาตรการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของแต่ละ
ทางเลือกสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เพ่ือความยั่งยืน 

 4.5 กิจกรรมกลุ่มวันที่ 5 (วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563)  

1) ความรู้ที่ได้รับจากเวทีกลาง คือ ขั้นตอนการพัฒนาและประเมินทางเลือก ประเภทและ
ลักษณะของทางเลือก ทางเลือกที่เหมาะสม และการประเมินทางเลือก รวมทั้งเทคนิคและเครื่องมือในการจัดท า 
SEA เ ช่ น  (1 )  Scenario Analysis (2 )  Network Analysis (3) Cumulative Impact Assessment รวมถึ ง 
การประเมินทางเลือกโดยค่าคะแนน เป็นต้น 

2) กิจกรรมที่ด าเนินการภายในกลุ่ม 

 2.1)  การประเมินทางเลือก วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมช่วยกันระดมความ
คิดเห็นเพ่ือร่าง แผนพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี พ.ศ. 2565-2574 โดยให้น าผลลัพธ์ รวมถึงขั้นตอนการจัดท า SEA มา
ใช้ในการจัดท าแผนดังกล่าว เนื่องจากในวันแรกของการฝึกอบรมวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความเห็น
ร่วมกันว่าจะใช้รูปแบบ Integrated model ในการเชื่อมโยง SEA กับการจัดท าแผนหรือแผนงาน ดังนั้นผลลัพธ์ 
การวิเคราะห์ของ SEA ในบางขั้นตอนสามารถน ามาใช้ในการจัดท าแผนได้โดยไม่ต้องวิเคราะห์ซ้ าอีก อาทิ 
การทบทวนข้อมูล แผน ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์ ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนา ทางเลือก รวมถึงมาตรการ
เพ่ือความยั่งยืน เป็นต้น ซึ่งวิทยากรได้อธิอบายถึงความเชื่อมโยง การบูรณาการแผนกับกระบวน SEA อย่าง
ละเอียดและให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดท าผังความเชื่อมโยง เพ่ือให้มีความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผลผลิตของ
กิจกรรมนี้ ดังปรากฎตามรูปที่ 16  



๑๕ 
 

รูปที่ 15 แสดงการจัดท า ร่างแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าชี พ.ศ.2565-2574 

 
(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 

ความเข้าใจการน ากระบวนการจัดท า SEA มาใช้กับแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าชี 



16 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ กลุ่มที่ 1 อ.วิเทศ  
รูปแบบท่ี 3 แบบบูรณาการ (integrated model) 

วัน ขั้นตอนการด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้ 
26 ต.ค. 63 กระบวนการบูรณาการแผนกับ SEA  
27 ต.ค. 63 1. วิเคราะห์ระบุผู้มีส่วนได้เสียในพื้นท่ี 

- ประเด็นปัญหา ความต้องการ SWOT 
Role play + Discuss 

 2. การจัดล าดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้
เสีย+แผนการสื่อสารแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 

Metrix analysis 

 3. หาแรงขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ า Causal Effect analysis + Network 
Analysis 

 4. มิติการพัฒนา เพ่ือหาประเด็นการพัฒนา Recheck Stakeholder / Checklist 
 4. วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์  

จากการท าประเด็น+มิติการพัฒนา 
 

28 ต.ค. 63 1. วิสัยทัศน ์
วิเคราะห์วิสัยทัศน์ในแผนกลุ่มจังหวัด + 
จัดล าดับว่าแต่ละแผนมุ่งเน้นด้านใดมากกว่ากัน 
(Eco, So, Env) + สอดคล้องประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 

 2. หาจุดประสงค์ของแผนพื้นที่ลุ่มน้ าชี  
โดยวิเคราะห์และทบทวนแผนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือดูความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์ 
วิสัยทัศน์ กับแผนต่างๆ ในระดับที่เหนือกว่า 

Compatibility Analysis 

 3. ร่าง ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าชี  
โดยดูความสอดคล้อง และความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด 

 3.วัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 4. ตัวชีว้ัด  
 5. การประเมินข้อมูลฐาน อดีต-ปัจจุบัน ใช้ Trend Analysis 

แนวโน้มในอนาคต ใช้ Scenario 
Analysis 

https://dict.longdo.com/search/compatibility


17 
 

วัน ขั้นตอนการด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้ 
29 ต.ค. 63 1. พัฒนาทางเลือก 

ก าหนดทางเลือกวิธีการด าเนินการ ที่น าไปสู่
การบรรลุทางเลือกระดับยุทธศาสตร์ (ล้อมา
จากประเด็นยุทธศาสตร์) 

 

 2. วิเคราะห์ผลกระทบทางเลือก 
น าทางเลือกวิธีการด าเนินการมาจัดล าดับความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ โดยเทียบความยาก ง่าย
ในการน าไปปฏิบัติกับผลกระทบที่จะเกิดข้ึน
จากการด าเนินทางเลือก 

Quadrant 

 3. ประเมินทางเลือก 
3.1 ให้น้ าหนักตัวชี้วัด 
โดยพิจารณาตามความส าคัญของตัวชี้วัด พร้อม
ทั้งหาค่าเฉลี่ยแยกตามมิติตัวชี้วัด 

ลงคะแนนโดยผู้มีส่วนได้เสีย  

 3. ประเมินทางเลือก 
3.2 ให้คะแนนทางเลือก 
โดยประเมินทางเลือกตามตัวชี้วัด เพื่อหาทาง
เลือกที่เหมาะสม 

Multi Criteria Analysis 

 4. การก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน 
ทั้งมาตรส่งเสริม ลด/บรรเทา หลีกเลี่ยง เพื่อให้
ประเด็นยุทธศาสตร์ ทางเลือกท่ีด าเนินการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

30 ต.ค. 63 1. ร่าง แผนพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี (พ.ศ. 2565-
2574) 

 

 2. ความเชื่อมโยงแผน กับกระบวนการ SEA  
 

 


