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ถอดบทเรียน (Lesson learned) 
การฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ขั้นสูง (หลกัสูตรผู้บริหารระดับกลาง คร้ังท่ี 1) 

วันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  
ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา/สภาพปัญหา แนวทางการปรับปรุง 
1.ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจ านวนและ
การจัดกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม 
 

1.1 ความสอดคล้องเหมาะสมของจ านวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
ในภาพรวมกับขนาดห้องและอปุกรณ์อ านวยความสะดวก มีความ
เหมาะสมเนื่องจากต าแหน่ง (Location) ของกลุ่มย่อยแตล่ะกลุ่มมี
ระยะห่างเพียงพอท่ีจะไมร่บกวนกันจนท าให้การฝึกปฏิบัติถูกรบกวน
อย่างมีนัยส าคญั 

ไม่มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.2 ความสอดคล้องเหมาะสมของจ านวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
ในภาพรวมกับจ านวนวิทยากรหลักและวิทยากรผู้ช่วยที่มีอยู่ มี
ความเหมาะสมเนื่องจากมีวิทยากรหลัก จ านวน 3 คน และวิทยากร
ผู้ช่วย 3 คน 

ไม่มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.3 ความเหมาะสมในการแบ่งผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมออกเป็น 3 
กลุ่มย่อย เนื่องจากจ านวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในภาพรวมจะมี
ประมาณ 40 คน เมื่อแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย จ านวนสมาชิกในแต่
ละกลุม่ย่อยจะมีจ านวนประมาณ 13 คน ท าให้ต้องเผชิญกับความ
เสี่ยงเรื่องสมาชิกที่เข้ามาอบรมอยา่งต่อเนื่องทุกวันและทุกช่ัวโมง มี
จ านวนน้อยเกินไป (เฉลี่ยประมาณ 7-9 คน/วัน) จนก่อให้เกิด
ผลกระทบท าให้ผูเ้ข้าร่วมการฝึกอบรมที่อยู่อบรมต่อเนื่องทุกวันทุก
ช่ัวโมงรับภาระในการคดิวิเคราะหเ์กิดอาการเครียดและเหนื่อยล้า
เกินไป 

ควรยุบรวมกลุ่มเหลือเพียง 2 กลุ่ม เพื่อให้มีจ านวนสมาชิกในกลุ่มสงูสุด
ประมาณ 20 คน และมสีมาชิกที่เข้าร่วมการอบรมทุกวันทุกช่ัวโมงประมาณ 
11-13 คน และมีสมาชิกเฉลีย่ในกลุ่มแตล่ะกลุ่มประมาณวันละ 15 คน
เนื่องจากในทางปฏิบัติจริงจ าเป็นต้องมีการจัดแบ่งกลุ่มย่อยภายในอีก 4-5 
กลุ่มเพื่อให้การท างานรวดเร็วขึ้นและสอดคล้องกับระยะเวลาการฝึกอบรม
เพียง 5 วัน โดยมีระยะเวลาในการท างานกลุ่มประมาณวันละ 4-5 ช่ัวโมง 

เนื่องจากการน าเนื้อหาโครงการจดัท า SEA ลุ่มน้ าชีมาเป็น
กรณีศึกษาจึงเป็นข้อจ ากัดในกระบวนการวิเคราะหส์ าหรับหน่วยงาน
ที่ไม่ได้มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านน้ าหรือการจดัการน้ า และอาจท า

ควรมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่น ามาใช้เป็นกรณีศึกษาท่ีครอบคลุมหลาย
สาขา อาทิ กรณีศึกษาที่เป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ เช่น เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ เพื่อให้กลุ่มผูเ้ข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งต่อไปท่ีมาจากหลากหลายสาขามี
ศักยภาพและความลึกซึ้งในการคดิและวเิคราะห์ใกล้เคียงกัน หรือ อย่างน้อย
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หัวข้อ ประเด็นพิจารณา/สภาพปัญหา แนวทางการปรับปรุง 
ให้การแสดงความเห็นถูกครอบง าจากผู้เข้าร่วมการอบรมที่มาจาก
หน่วยงานด้านการจดัการน้ า อาทิ สทนช. เป็นต้น 
 

สามารถน าเสนอแนวคดิและการวเิคราะห์ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจงานท่ี
รับผิดชอบได้อย่างลึกซึ้งอย่างน้อย 1 สาขา 

2.ความเหมาะสมของระยะเวลาการ
ฝึกอบรมและการบริหารจัดการเวลา
ที่ใช้ในการฝึกอบรม 
ระยะเวลาในการน าเสนอส่วนกลาง 

2.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกอบรมในภาพรวม โดย
ภาพรวมสามารถกล่าวได้ว่าระยะเวลาในการฝึกอบรมค่อนข้างสั้น
เมื่อเทียบกับเนื้อหาการฝึกอบรมทัง้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ
เนื่องจากเป็นการออกแบบหลักสตูรที่พยายามตอบสนองผู้เข้าร่วม
การฝึกอบรมที่ครอบคลุมทั้ง  
(1) ผู้ที่เคยเข้าฝึกอบรมที่ต้องการความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์ที่
ลึกซึ้งมากขึ้นในแต่ละกระบวนการและ  
(2) ผู้เข้าฝึกอบรมที่เป็นผู้มาใหม่ท่ีต้องการความเข้าใจทั้งในเชิง
ปรัชญา หลักการ กระบวนการ และวิธีการปฏิบัติ  
    ส่งผลให้เกิดสภาวะทีไ่มส่ามารถสร้างความพอใจให้กับกลุม่ผูเ้ข้า
ฝึกอบรมทั้ง 2 กลุ่มได้อย่างเตม็ที ่

มีทางเลือกในการปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับเวลา 2 ทางเลือก คือ  
(1) ปรับหลักสูตรที่มุ่งเน้นตอบสนองผู้มาใหม่ เป็นการใช้หลักสตูรในรูปแบบ
เดียวกับการฝึกอบรมในปีท่ีผ่านมาและการฝึกอบรมครั้งที่ผา่นมาซึ่งจะท าให้ผู้
เข้าฝึกอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วและกรรมการก ากับโครงการมี
ความรูส้ึกว่า “การฝึกอบรมครั้งนีไ้ม่มีอะไรใหม่ที่แตกต่างจากการอบรมครั้งท่ี
ผ่านมา” 
(2) ปรับหลักสูตรให้มุ่งเน้นการตอบสนองผู้ที่เคยผ่านการอบรมมาแล้ว โดย
การเพิ่มความเข้มข้นในการวเิคราะห์เชิงเทคนิคในกระบวนการที่มีความส าคญั
แต่ละกระบวนการ อาทิ การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน การวิเคราะห์ประเด็น
ส าคัญ การพัฒนาและการวิเคราะห์ทางเลือก เป็นต้น โดยให้ความส าคัญกับ
การอธิบายหลักการและกระบวนการในภาพรวมน้อยลง ซึ่งการปรบัหลักสตูร
ในลักษณะนี้จะเอื้อกับผูเ้ข้าฝึกอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วและสอดคล้อง
กับค าแนะน าของกรรมการก ากับการศึกษาโครงการ แต่อาจสร้างความสับสน
ให้กับผู้มาใหม่ ในกรณีที่ในกลุ่มมผีู้เข้าฝึกอบรมที่เข้ามาใหม่ปะปนมาด้วย 
ข้อเสนอแนะของท่ีปรึกษา คือ ให้ใช้ทางเลือกตาม (2) แต่ให้มีกระบวนการใน
การตอบข้อซักถามนอกรอบกับผูม้าใหม่โดยวิทยากรกลุ่มและคาดวา่จะมี
กระบวนการให้ความรู้กันภายในกลุ่มระหว่างผู้ที่เคยเข้าร่วมการฝึกอบรมและผู้
ที่มาใหม่. 
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หัวข้อ ประเด็นพิจารณา/สภาพปัญหา แนวทางการปรับปรุง 
2.2 ความก้าวหน้าในการน าเสนอเนื้อหาของเวทีกลางอาจไม่
สอดคล้องกับความก้าวหน้าในการด าเนินงานในกลุ่มย่อย จากการ
ฝึกอบรมครั้งท่ีผ่านมาจะพบว่าการน าเสนอเนื้อหาในเวทีกลางจะมี
ความล่าช้ากว่าการท างานกลุ่มในกลุ่มย่อย เนื่องจากการก าหนด
กรอบระยะเวลาในการบรรยายเวทีกลางและการประเมินเวลาในการ
ท างานของกลุ่มย่อยโดยก าหนดการกลางอาจไม่สอดคล้องกับสภาพ
การท างานจริงในกลุ่มย่อย แต่อยา่งไรก็ตามที่ปรึกษาตรวจสอบ
พบว่าประเด็นนีไ้มส่่งผลต่อกระบวนการเรยีนรู้ของผู้เข้าฝึกอบรม 

หากต้องการปรับปรุงให้ดีขึ้น อาจปรับเปลี่ยนการบรรยายเวทีกลางให้มีการ
บรรยายเฉพาะช่วงเช้าก่อนการด าเนินกิจกรรมกลุ่มและควรมีการบรรยายให้
ครอบคลมุสาระส าคัญที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินการกิจกรรมกลุ่มทั้งวันโดย
มีการบรรยายเวทีกลางเพียงวันละ 1 ครั้งโดยใช้เวลาประมาณ 40-60 นาที 
 

รูปแบบการด าเนินกิจกรรมกลุม่ 
1.การก าหนดขอบเขต (Scoping) 
 
 

1) การวิเคราะห์และทบทวนแผนหรือแผนงาน (Analyse and 
review of plan/ program) และการทบทวนขอ้มูลที่เกี่ยวข้อง 
(Relevant background information) โดยการท าความเข้าใจ
ลักษณะ องค์ประกอบ และเนื้อหาส าคัญของแผนหรือแผนงานระดบั
ต่าง ๆ ทุกระดับที่เกีย่วข้อง ตั้งแต่นโยบาย แผน และแผนงานท่ี
เกี่ยวข้องในระดับที่สูงกว่า หรือแผนในระดับเดียวกันท่ีต้องพิจารณา
ควบคู่ไปด้วย เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และ
แผนแม่บทท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น  
 
 
 

ข้ออภิปราย 
การด าเนินการตามขั้นตอนนี้อาจท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ คือ “เกิด
ภาวะการณ์วิเคราะห์ข้อมูลโดยขาดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชดัเจน” 
เนื่องจาก 
1.ยังไม่ทราบว่ามีแผนอะไรที่เกีย่วข้องบ้างและมีแผนอะไรทีต่้องวิเคราะห์บ้าง 
2.ยังไม่ทราบว่ามีประเด็นอะไรที่ตอ้งวิเคราะห์จากแผนบ้างและจะตอ้ง
วิเคราะห์ในมุมมองใดบ้าง 
ผลที่ตามมาคือ 
1.ใช้เวลาในการวิเคราะห์แผนนานเกินไป เนื่องจากไม่มีขอบเขตแผนที่จะน ามา
วิเคราะห์ที่ชัดเจน ท าให้น าไปสู่การวิเคราะห์แผนมากเกินความจ าเปน็ 
2.ประเด็นท่ีท าการวิเคราะหม์ีมากเกินไป และมีความเป็นไปไดสู้งว่าประเด็นที่
น ามาวิเคราะหไ์ม่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในการท างานขั้นต่อไป 
ข้อเสนอแนะคือ 
1.การวิเคราะห์ในขั้นนี้ควรเป็นการวิเคราะห์เพ่ือค้นหากรอบประเด็นปัญหา 
(Problem Framework Analysis) โดยขั้นตอนเริ่มต้น อาจด าเนนิการโดย 
1.1 การสัมภาษณ์ผู้มีอ านาจตัดสนิใจในการจัดท าแผน เพื่อค้นหา
วัตถุประสงค์ของแผน (กรณีเป็นแผนใหม่) หรือสิ่งท่ีต้องการขับเคลือ่นเพิ่มเติม 
(กรณีการทบทวนแผนเดมิ) โดยสิ่งที่จะได้จากการสัมภาษณ์ อาทิ ประเด็น 
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หัวข้อ ประเด็นพิจารณา/สภาพปัญหา แนวทางการปรับปรุง 
  ปัญหาที่ต้องการแกไ้ขให้ดีขึ้น ประเด็นศักยภาพหรือโอกาสที่ต้องการจะ

ขับเคลื่อนให้มีความเข้มแข็งมากขึน้ ประเด็นอ่อนไหวหรือเปราะบางที่ต้อง
ระมัดระวัง 
1.2 การสัมภาษณ์กลุ่มผู้มสี่วนได้เสียส าคัญ ที่อาจไดร้ับผลกระทบส าคัญทั้ง
ในเชิงบวกและเชิงลบจากการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ และกลุม่หน่วยงาน
หรือสถาบันท่ีมีบทบาทในการขับเคลื่อนแผนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 
1.3 การสัมภาษณ์ประชาชนทั่วไปที่อาจได้รับผลกระทบจากการน าแผนไปสู่
การปฏิบัต ิ
โดยการท างานในข้ันตอนน้ีจะท าให้ได้กรอบประเด็นท่ีจะครอบคลมุทั้งประเด็น
ที่เป็นระดับอาการ (Symptoms) ระดับสาเหตุ (Cause) และระดับรากของ
สาเหตุ (Root Cause) และเนื่องจากการจัดท า SEA เป็นการท างานกับราก
ของปัญหา ดังนั้นจึงต้องมีกระบวนการวิเคราะห์เพื่อค้นหารากของปัญหา
ออกมาให้ได ้

 2) การระบุขอบเขตเชงิพ้ืนที่และระยะเวลา (Spatial and 
temporal scope) ในคู่มือระบวุ่าจากการทบทวนแผนในระดับ
ต่าง ๆ ในขั้นตอนท่ี 1) แล้วให้ก าหนดขอบเขตเชิงพื้นที่และ
ระยะเวลา โดยพิจารณาจากความเกี่ยวข้องกับประเดนนยุทธศาสตร์
และการเปลีย่นแปลงท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ดังนี้ 
(1) ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ ควรก าหนดขอบเขตให้ได้ว่า จะด าเนินการใน
พื้นที่ใด มีขนาดพื้นท่ีเท่าไร และครอบคลุมพื้นท่ีส าคัญใดบ้าง เช่น 
อ าเภอ ลุ่มน้ า หรือพื้นที่อนุรักษ์ใด หรือกล่าวคือ การจดัท าจะต้องรู้
ขอบเขตการปกครอง ลักษณะสภาพภูมิประเทศ ระบบนิเวศท่ีส าคญั 
(ป่าไม้ แหล่งน้ า ชายฝั่งทะเล ฯลฯ) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่คาด 
 

ข้ออภิปราย 
1.โดยธรรมชาติของการจดัท า SEA จะขึ้นอยู่กับลักษณะของแผนทีจ่ะน า SEA 
ไปใช้ประโยชน์ ดังนั้น “กรอบเชิงพื้นที่และระยะเวลาของการจัดท า SEA” จึง
ขึ้นกับ “กรอบเชิงพื้นที่และระยะเวลาของแผน” ดังนั้นคณะท างานจัดท า SEA 
จึงไม่ใช่ผู้ที่มีบทบาทในการก าหนดกรอบพื้นที่และกรอบเวลาในการจัดท า SEA 
ทั้งนี้สิ่งท่ีจะเป็นกรอบส าคัญในการจัดท า SEA คือ “การระบุวัตถุประสงค์ใน
การจัดท า SEA ที่ชัดเจน” 
2.กรอบระยะเวลาของข้อมลูที่จะน ามาท าการวิเคราะห์ว่าจะต้องมีระยะเวลา
ย้อนหลังหรือท านายไปข้างหน้าเปน็ระยะเวลาเท่าไหร่นั้นจะต้องพิจารณาจาก
ประเด็นส าคญัที่ต้องตัดสินใจ โดยค านึงถึงเทคนิคทางวิชาการที่สอดคล้องกับ
ประเด็นที่ต้องการจะน ามาวิเคราะห์ 
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หัวข้อ ประเด็นพิจารณา/สภาพปัญหา แนวทางการปรับปรุง 
 ว่าจะเกิดขึ้น เป็นต้น เพื่อให้สามารถเข้าใจลักษณะและมีกรอบของ

ขอบเขตในเชิงพื้นที่ท่ีจะด าเนินการจัดท า SEA ทีชั่ดเจน 
(2) ขอบเขตระยะเวลา ควรก าหนดให้ได้ว่าการจัดท าจะต้องมีข้อมลู
และประเด็นทีส่ าคญัของการพัฒนาในแต่ละด้านที่ต้องศึกษา
ย้อนหลังเป็นระยะเวลากี่ปี และคาดการณ์ไปในอนาคตอีกเป็น
ระยะเวลา 
กี่ปี เพื่อให้มีข้อมูลที่มีอนุกรมเวลาที่เหมาะสมในข้ันตอนการประเมิน
ข้อมูลฐาน รวมทั้งขั้นตอนการพัฒนาและการประเมินทางเลือกด้วย 
ทั้งนี้ ควรจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการ
ด าเนินงานแผนหรือแผนงาน หรือรอบของแผนหรือแผนงานด้วย 
เช่น ทุก 5 ปี หรือ 10 ปี เป็นต้น 

3.การก าหนดกรอบเชิงพื้นที่และระยะเวลา ในมิตติ่างๆนั้นท าได้ยากมากหาก
ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าประเด็นส าคัญที่ต้องการวิเคราะห์คือประเด็นอะไรบ้าง 
(กรณี Strategic Based) หรือ ยังไม่ทราบว่ามีแผนงานอะไรบ้าง (กรณี EIA 
Based) 
ข้อเสนอแนะ 
ควรตัดแนวทางในข้อนี้ออกหรือระบุว่าขอบเขตของพื้นที่และระยะเวลาในการ
วิเคราะหจ์ะต้องสอดคล้องกับแผนที่จะน า SEA ไปใช้ประโยชน์ และระยะเวลา
ของข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ควรมีความสอดคล้องกับหลักวิชาการใน
แต่ละประเด็นที่น ามาวิเคราะห ์

 ๓) การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา (Driving force) 
เมื่อทบทวนแผนหรือแผนงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนย่อยท่ี 
1) จะท าให้เห็นทิศทางการพัฒนาในประเด็นที่ศึกษา ซึ่งการ
วิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา เป็นการศึกษาปัจจยัที่เป็น
สาเหตุต้นตอของการเปลี่ยนแปลงของประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งใน
ทางบวกและทางลบ (โอกาสและความท้าทาย) เข้าใจความเช่ือมโยง
ของสาเหตุและผลกระทบของการพัฒนา ซึ่งการวิเคราะห์แรง
ขับเคลื่อนจะท าใหเ้ห็นช่องว่างและโอกาสในการพัฒนาตามแผนหรอื
แผนงานท่ีมีอยู่ และก าหนดหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด และพัฒนาทางเลือกได ้

ข้ออภิปราย 
การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน (Driving Forces) ซึ่งประกอบด้วย“แรงผลัก 
(Push)” หรือ “ขับ (Drive)” หรือ “ยับยั้ง (Restrain)” การพัฒนา แรง
ขับเคลื่อน ประกอบด้วย แรงขับเคลื่อนภายใน (เช่น ความรู้ และ
ความสามารถ) และแรงขับเคลื่อนภายนอก (เช่น เศรษฐกิจ ประชากร 
เทคโนโลยี) ที่จะก าหนดอนาคตของสังคมและขอบเขตของการพัฒนา แรง
ขับเคลื่อนช่วยให้ไดมุ้มมองเชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นรากเหง้าของปัญหา โดยการ
วิเคราะห์แรงขับเคลื่อนเป็นอีกเครือ่งมือหนึ่งที่สามารถใช้ในการระบปุัญหาและ
จัดล าดับความส าคัญของประเด็นที่ต้องน ามาพิจารณามีบทบาทในการช่วยให้
เห็นโครงข่ายความสมัพันธ์ระหว่างรากของสาเหตุ (Root Cause) สาเหตุ 
(Cause) และอาการ (Symptom) ซึ่งจะท าให้ทราบว่ารากของสาเหตุใดเป็น
รากท่ีส าคญั โดยแรงขับเคลื่อนสามารถปรากฏชัดเจนท้ังในรูปแบบของตัว
ส่งเสริม (Enablers) และตัวยับยั้ง (Inhibitors) ตัวอย่างของแรงขับเคลื่อนที่
ส าคัญ อาทิ การเติบโตของประชากร ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและ
การเมือง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน มักเป็นปัจจัยส าคญัที่ผลักดันการ
เปลี่ยนแปลงโดยตรง (MEA, 2005) 
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หัวข้อ ประเด็นพิจารณา/สภาพปัญหา แนวทางการปรับปรุง 
  ข้อเสนอแนะ 

ควรอธิบายให้ชัดเจนว่า Driving force เป็นเครื่องมือในการจดัล าดบั
ความส าคญัของประเด็นส าคัญที่ใช้เป็นเครื่องมือใช้งานสืบเนื่องต่อจากการ
วิเคราะห์ Root Cause Analysis และจะท าให้เห็นมุมมองเชิงยุทธศาสตร์หรือ
ประเด็นยุทธศาสตร์เบื้องต้น 

 4) การก าหนดวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ (Vision and 
strategic issue identification) 
(4.1) การก าหนดวิสัยทัศน์ (vision) การก าหนดวิสยัทัศน์ของแผน
หรือแผนงาน เพื่อก าหนดเป้าหมายการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ ของประเทศ เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

ข้ออภิปราย 
1.ความหมายของ “วิสัยทัศน์” คอื “สถานการณ์ในอนาคตหรือสังคมหรือสิ่งท่ี
จินตนาการหรือหวังหรือปรารถนาจะให้เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีความแตกต่าง
จากสถานการณ์ปัจจบุันอย่างมีนัยส าคัญ” ทั้งนี้การก าหนดวิสัยทัศนไ์ม่ใช่
บทบาทของ “ทีม SEA” เนื่องจากทีมที่มีบทบาทในการก าหนดวสิยัทัศน์ คือ 
“ทีมจัดท าแผน” ประกอบกับการจัดท า “วิสัยทัศน์” เป็นกระบวนการที่มี
ความส าคญัอย่างมากในกระบวนการวางแผน โดยมีการใช้เครื่องมอืต่างๆเข้า
มาช่วยในการพัฒนาวิสัยทัศน์ อาทิ Scenario Analysis หรือ เทคนิค 
Preferred Transforming and Backcasting เป็นต้น  
2.กระบวนการนี้ในแนวทาง SEA ปี 2020 ไม่มีความสอดคล้องกับกิจกรรมที่
ด าเนินการขั้นตอนก่อนหน้า คือ การทบทวนแผน การระบุขอบเขตเชิงพื้นที่
และเวลา และการวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งการด าเนินการทั้ง 3 
ขั้นตอนก่อนหน้าน้ีไม่เพยีงพอท่ีจะน าไปสู่การพัฒนา “วิสัยทัศน์” 
3.การด าเนินการทั้ง 3 ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นมีความใกล้เคยีงกับกระบวนการ
วางแผนตามปกติมากกว่าการจัดท า SEA 
 ข้อเสนอแนะ 
1.ควรตัดขั้นตอนน้ีออก เนื่องจากSEA มีบทบาทในการก าหนดทางเลือกการ
พัฒนา (Alternative Development) เพื่อใช้ประโยชน์ในการก าหนด
วิสัยทัศน์ และก าหนดพันธกิจ (Mission Statement) และ/หรือ ยทุธศาสตร์
ทางเลือก (Strategic Option) เพื่อใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์ส าหรับการ
ขับเคลื่อนแผน ในกรณีการจัดท า SEA เพื่อให้ค าแนะน าส าหรับการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) หรอืแผนงานทางเลือก (Program option) 



กลุ่มที่ ........ 

7 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา/สภาพปัญหา แนวทางการปรับปรุง 
ส าหรับใช้ประโยชน์ในการออกแบบแผนงานในระดับแผนแม่บท (Master 
plan) แต่ไมไ่ด้มีบทบาทในการก าหนดวิสัยทัศน์ให้กับคณะผู้จัดท าแผน  

(4.2) การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issues) 
การก าหนดประเด็นยุทธศาสตรเ์พือ่วิเคราะห์หาประเด็นการพัฒนาที่
ส าคัญต่างๆ ท้ังจากปัญหา และโอกาสของการพัฒนา โดยพิจารณา
จากวิสัยทัศน์ท่ีได้ก าหนดขึ้น ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ควรม ี
ลักษณะ ดังนี้ 
- มีจุดเน้น (Focus) และมีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร ์
- สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ โดยค านงึถึงเป้าหมายระยะยาว 
- ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ควรครอบคลุมปัญหาที่หลากหลาย 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด ควรครอบคลมุให้ครบทั้งด้านเศรษฐกจิ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 

ข้ออภิปราย 
1.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้มาในขัน้ตอนน้ีควรระบุให้ชัดเจนว่าเกดิจาก
กระบวนการวิเคราะห์แรงขับเคลือ่นซึ่งอาจเป็นได้ทั้งแรงขับเคลื่อนในการ
พัฒนาท้ังเชิงป้องกัน เชิงรุก และเชิงแก้ไข  
2.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้มานี้อาจกล่าวได้ว่า “เป็นการเร็วเกินไปท่ีจะน ามา
ก าหนดเป็น…ประเด็นการพัฒนา” ที่จะน าไปสู่การด าเนินงานในกระบวนการที่ 
5) ด้วยเหตุผล ดังน้ี 
2.1 ยังไม่มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับประเด็นสิ่งแวดล้อมและความ
ยั่งยืน (Environmental and Sustainability Issues: ESI) ทั้งนี้เนื่องจาก
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนท่ีส าคัญ จะเป็นตัวก าหนดรปูแบบการ
ประเมินและระดับความส าคัญของ “ประเด็นการพัฒนา” มสี่วนช่วยในการ
ระบุปัญหาและศักยภาพจะน าไปสูก่ารระบุประเด็นการพัฒนาท่ีเหมาะสม 
รวมทั้งจะมีการวิเคราะห์กฎระเบยีบที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิ่งแวดลอ้มและ
ความยั่งยืนท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
2.2 ยังไม่มีการวิเคราะห์กรอบการบริหารจดัการ (Governance 
Framework) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ว่าประเด็นยุทธศาสตรเ์กี่ยวข้องกับ
หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานทีไ่ม่ใช่ภาครัฐและสถาบัน รวมถึงกลุ่ม
ประชาชน หรือองค์กรรูปแบบอ่ืนๆอย่างไร บทบาทของกรอบการบริหาร
จัดการมคีวามส าคัญส าหรับการก าหนดล าดับความส าคญัและสรา้งความมั่นใจ
ว่าประเด็นยุทธศาสตร์ที่น ามาพิจารณาเป็นประเด็นท่ีองค์กรหรือสถาบันต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาให้ความส าคญั 
2.3 ยังไม่มีการวิเคราะห์กรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Reference 
Framework: SRF) เป็นกรอบนโยบายยุทธศาสตรร์ะดบัมหภาคที่ใช้ส าหรับ
การอ้างอิงในการประเมินประเด็นยุทธศาสตร์ กรอบนี้จะให้ความส าคัญกับการ
วิเคราะห์วตัถุประสงค์ของนโยบายมหภาคที่อยูภ่ายใตร้่มของประเดน็ด้าน



กลุ่มที่ ........ 

8 
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สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนท่ีถูกก าหนดในระดับนานาชาติและระดบัประเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ทีท่ าการประเมิน โดย SRF ควรท าให้เกิด
ทิศทางและเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร ์
หมายเหตุ การวิเคราะห์ SRF จะครอบคลมุขั้นตอนการวิเคราะห์และทบทวน
แผนหรือแผนงานท่ีระบุเอาไว้ใน 1) ของแนวทาง SEA ปี 2020 
ข้อเสนอแนะ 
เมื่อผ่านกระบวนการวเิคราะห์ Driving force แล้วจะท าใหไ้ด้ประเดน็
ยุทธศาสตร์ แต่ไม่ควรน าประเด็นยุทธศาสตร์ที่ไดเ้ข้าสู่กระบวนการขับเคลื่อน
ทันทีแต่ควรมีการประเมินประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ไดด้้วยเครื่องมือต่างๆ 
ประกอบด้วย 
1.การประเมิน ESI เพื่อให้มั่นใจวา่ประเด็นที่ก าลังขับเคลื่อนสอดคลอ้งกับการ
ให้คุณค่าในมิตดิ้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และความยั่งยนืท้ังใน
ระดับโลก ระดับประเทศและระดบัท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ก าลังจะถูกขับเคลื่อนจะน าไปสูก่ารพัฒนาท่ียั่งยืนและสอดคล้องกับการให้
คุณค่าของสังคมในทุกระดับ โดยเฉพาะในด้านกฎหมายและสนธสิัญญาต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 
2.การประเมิน GF เป็นการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับหลักการบูรณาการเพื่อให้
มั่นใจว่าประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าลงัขับเคลื่อนเป็นสิ่งที่หน่วยงาน/สถาบันต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการขับเคลือ่นแผนให้ความส าคัญเพื่อเพิม่โอกาสในการ
น าไปปฏิบตัิ รวมทั้งเป็นการตรวจสอบสถานการณ์การพัฒนาในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ก าลังขับเคลื่อนว่ามคีวามก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด มช่ีองว่างใน
การพัฒนามากน้อยเพียงใด รวมทัง้จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการระบุผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีทั้งในมิติของหน่วยงานและเชิงสถาบัน 
3.การประเมิน SRF เป็นการวิเคราะห์เพื่อให้มั่นใจว่าประเด็นยุทธศาสตร์ที่
ก าลังจะขับเคลื่อนมีความสอดคลอ้งกับทิศทาง วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ของนโยบาย/ยุทธศาสตร์ระดับมหภาคที่อยู่เหนือข้ึนไป เพื่อเพ่ิมความเป็นไปได้
ในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์สู่การปฏิบตัิ 
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หัวข้อ ประเด็นพิจารณา/สภาพปัญหา แนวทางการปรับปรุง 
 5) การก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable 

development objective) และตัวชี้วัด (Indicator) 
(5.1) การก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable development objective) การก าหนด
วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยนื เป็นการก าหนดกรอบเป้าหมาย
และตัวช้ีวัดต่าง ๆ ในแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้อง
เชื่อมโยงกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่ง
วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยนืพิจารณาได้จากท้ังนโยบายแผน 
และแผนงานในระดับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับ
เป้าประสงค์ (Target) ของเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้งนี้ การก าหนด
วัตถุประสงค์ควรได้รับความเห็นจากผู้มสี่วนไดเ้สียด้วย 

ข้ออภิปราย 
1.เมื่อประเด็นยุทธศาสตร์ไดร้ับการประเมินท้ังในด้านความสอดคล้องกับ
ประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยนื กรอบการบริหารจัดการ และกรอบอ้างอิง
เชิงยุทธศาสตร์หรือนโยบายมหภาคแล้วก็จะท าให้มั่นใจได้ว่าประเดน็
ยุทธศาสตร์ที่จะถูกน ามาด าเนินการในข้ันตอนต่อไปนั้นเป็นประเด็นที่มี
ความส าคญัอย่างแท้จริง และจะแปลงสภาพเป็น “ประเด็นการพัฒนา” และ
ในขั้นตอนนี้เองที่สมควรมีการประเมินสถานการณ์ของประเด็นการพฒันาหรือ
ที่เรียกว่าการวเิคราะห์ “Baseline” โดยใช้เทคนิคท่ีเหมาะสม อาท ิSWOT 
Analysis หรือเทคนิค Preferred Transforming and Backcasting เพือ่
วิเคราะห์แนวโน้มในอดีต สถานการณ์ในปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคตและความ
ต้องการของภาคส่วนตา่งๆในแต่ละประเด็นการพัฒนา 
2.เมื่อท าการวิเคราะห์แนวโน้มในอดีต สถานการณ์ในปัจจุบัน แนวโน้มใน
อนาคตและความต้องการของภาคส่วนต่างๆในแตล่ะประเด็นการพฒันาก็จะ
เป็นกระบวนการก าหนดวตัถุประสงค์ (Objective) ของแต่ละประเด็นการ
พัฒนาที่อยู่บนพ้ืนฐานของการวิเคราะห์ Baseline และความต้องการของภาค
ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก าหนดเกณฑ์ (Criteria) ที่จะเป็นตัวก าหนด 
“ขอบเขตของประเด็นการพัฒนา” โดยจะท าหน้าที่ใหร้ายละเอียดเกี่ยวกับ
ความหมายของประเด็นการพัฒนาและประเด็นเกี่ยวข้องที่มีความส าคัญ 
ข้อเสนอแนะ 
1.ควรมีการประเมิน “ประเด็นยุทธศาสตร์” ก่อนจะแปลงสภาพเป็น “ประเด็น
การพัฒนา” เพราะประเด็นยุทธศาสตร์ทีไ่ด้จากการวิเคราะห์ Driving force 
ยังขาดการวิเคราะหด์้านการบรูณาการและความเป็นไปได้ในการขับเคลื่อนสู่
การปฏิบัต ิ
2.เมื่อก าหนดประเด็นการพัฒนาแล้วจึงด าเนินการวิเคราะห์ Baseline 
3.เมื่อมีการวิเคราะห์ Baseline แล้วจึงก าหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละประเด็น
การพัฒนาพร้อมทั้งก าหนดเกณฑเ์พื่อก าหนดขอบเขตของประเด็นการพัฒนา 
4.ควรเปลีย่เป้าประสงค์ (Target) เป็นเป้าประสงค์ (Purpose) 
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การก าหนดตัวช้ีวัด (5.2) การก าหนดตัวชี้วัด (Indicator) 

การก าหนดตัวช้ีวัดส าหรับประเดน็ยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เป็นสิ่งที่บ่งช้ีถึง
สภาพหรือสภาวะของประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งตัวช้ีวัดอาจเป็นได้ทั้ง
เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ และเป็นตัวช้ีวัดโดยตรง (Direct) หรือ 
โดยอ้อม (Proxy)/ ตัวแทนตัวช้ีวัด (Proxy Indicator) การคัดเลือก
ตัวช้ีวัด มีข้อควรพิจารณา ดังนี ้
- สอดคล้องกับประเดนนยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
- ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
- เป็นไปได้ในทางปฏิบตัิและความพร้อมของข้อมูล 
- สามารถตดิตามตรวจสอบได้อย่างต่อเนื่อง ในระยะยาว 

ข้ออภิปราย 
1.เนื่องจากประเด็นยุทธศาสตร์หรอืประเด็นการพัฒนานั้นจะมีความหมาย
กว้างขวางและครอบคลมุหลายประเด็นที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประเด็นการพัฒนา
ด้านความเหลื่อมล้ า หรือประเด็นการพัฒนาด้านการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ดังนั้น การระบุวัตถุประสงค์จึงเป็นการบ่งบอกสภาวะที่ตอ้งการให้
เกิดขึ้นหรือความปรารถนาส าหรับแต่ละประเด็นการพัฒนาในระดับ
ยุทธศาสตร์ อาทิ เพื่อลดความรุนแรงของปัญหาความเหลื่อมล้ า เพือ่ลด
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ ดังนั้น วัตถุประสงค์ในระดับ
ยุทธศาสตร์จึงเป็นการระบุวตัถุประสงค์ที่ครอบคลุมและระยะยาว แต่เพื่อให้
เข้าใจขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่มีความจ าเพาะเจาะจงมากขึ้นและท าให้เกิด
ความสะดวกในกระบวนการน าไปปฏิบัติจึงต้องมีการระบเุกณฑ์ (Criteria) ที่
จะเป็นตัวก าหนด “ขอบเขตของประเด็นการพัฒนา” เพื่อระบุว่าในแต่ละ
ประเด็นการพัฒนานั้นเราต้องการจะพัฒนาเรื่องอะไรบ้างโดยปกติการก าหนด
เกณฑ์จะมีพื้นฐานจากการวิเคราะห์ “Baseline”ในกระบวนการที่ผา่นมา 
ยกตัวอย่างเช่น เกณฑส์ าหรับวัตถปุระสงค์ในการลดความรุนแรงของปัญหา
ความเหลื่อมล้ า ประกอบด้วย 3 เกณฑ์ คือ (1) เกณฑ์รายได้ (2) เกณฑ์
คุณภาพชีวิต และ (3) เกณฑ์การได้รับความยุติธรรม ซึ่งจะท าใหเ้ราทราบว่า
นโยบายและยุทธศาสตร์ส าคญัที่จะตอบสนองประเด็นการพัฒนาด้านความ
เหลื่อมล้ านั้น มีขอบเขต 3 เรื่องหลัก คือ รายได้ คุณภาพชีวิต และความ
ยุติธรรม เป็นต้น เมื่อมีการก าหนดเกณฑ์แล้วก็จะมีการก าหนดเปา้หมาย 
(Goal) โดยการก าหนดเป้าหมายจะสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก าหนดและมาจาก
การวเิคราะห์ “Baseline” ด้วยเช่นเดียวกัน   
2.ส่วนตัวช้ีวัดนั้นเป็นเครื่องมือในการตรวจวดัว่าการพัฒนาสามารถบรรลุ
เป้าหมายไดม้ากน้อยเพียงใด แม้วา่ในทางทฤษฎีตัวช้ีวัดจะสามารถก าหนดได้
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แตข่้อเท็จจริงในทางปฏิบัตินั้นตัวช้ีวดัเชิง
คุณภาพสามารถใช้ตรวจวัดการด าเนินงานท่ีอยู่ในวงแคบและเกี่ยวขอ้งกับผู้คน
ไม่มากนัก ขณะที่ตัวช้ีวัดที่ได้รับความเชื่อถือมักเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
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    ข้อเสนอแนะ 

1.ก่อนมีการก าหนดตัวช้ีวัดควรมีการก าหนดเกณฑ์และเป้าหมายในการพัฒนา
ก่อนเพื่อ Scope ขอบเขตการพัฒนาให้ชัดเจนก่อน เนื่องจากประเดน็การ
พัฒนามักจะมีความกว้างและครอบคลุม ขณะที่ตัวช้ีวัดจะสะท้อนผลไดด้ีใน
กรณีที่การพัฒนามีกรอบที่ชัดเจน 
2.การก าหนดตัวช้ีวัดควรมุ่งเน้นเชงิปริมาณเนื่องจาก SEA มักมีความเกี่ยวข้อง
กับประชาชนจ านวนมาก และการก าหนดตัวช้ีวัดควรด าเนินการควบคู่กับการ
ระบุค่าเป้าหมาย (Target) ที่สามารถน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายทีไ่ด้มีการ
ก าหนดเอาไวไ้ด ้

 6) การประเมินข้อมูลฐาน (Baseline assessment) 
การประเมินข้อมลูฐานเป็นการทบทวนข้อมูลของตัวช้ีวัดในประเด็น
ยุทธศาสตร์ ในหัวข้อย่อยที่ 5) ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับการก าหนดขอบเขตและระยะเวลา ในหัวข้อย่อยที่ 2) 
เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของตัวช้ีวัดต่าง ๆ ท่ีผ่านมา ผลลัพธ์
ของการประเมินข้อมูลพื้นฐานจะใช้เป็นสภาพตามปกติ เพื่อเป็นฐาน
เปรียบเทยีบในการพัฒนาทางเลือกต่อไป รวมทั้งน าไปประกอบการ
ประเมินทางเลือก ท้ังนี้ ในกรณีทีม่ีแผนหรือแผนงานท่ีไดม้ีการ
ด าเนินงานมาก่อนหน้า การประเมินข้อมูลฐานจะต้องรวมผลที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามแผนหรือแผนงานเดิมตั้งแต่อดีตจนถงึ
ปัจจุบันด้วย 

ข้ออภิปราย 
การวิเคราะห์ Baseline ในขั้นตอนนี้มีความลา่ช้าเกินไปเนื่องจากการวิเคราะห์ 
Baseline ต้องด าเนินการทันทีเมือ่ตัดสินใจเลือกประเด็นการพัฒนาแล้ว 
เนื่องจากชุดข้อมูลจากการวิเคราะห์ Baseline จะถูกน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา เกณฑ์การพัฒนา และเป้าหมายการพัฒนา 
 ข้อเสนอแนะ 
ควรปรับการวิเคราะห์ Baseline ให้ด าเนินการก่อนการก าหนดวัตถปุระสงค์
การพัฒนา เกณฑ์การพัฒนา เป้าหมายการพัฒนา และการก าหนดตัวช้ีวัด 
เนื่องจากผลการวิเคราะห์ Baseline เป็น Direction ในการก าหนด
วัตถุประสงค์ 

 
 

การก าหนดทางเลือกการพัฒนา
เบื้องต้น 

7) การก าหนดทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น (Initial 
alternative) การก าหนดทางเลอืกการพัฒนาเบื้องต้น เป็นการ
ระบุความเป็นไปได้ในแนวทางการพัฒนาของแผน หรือแผนงาน
เบื้องต้น ซึ่งพัฒนาโดยหน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน กลุม่
ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้จัดท า SEA เพื่อน าไปใช้เป็นกรอบในการระดม
ความคิดเห็นจากผูม้ีส่วนได้เสียในกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อน าไป 

ข้ออภิปราย 
โดยข้อเท็จจริงในการจัดท า SEA ไม่มีการก าหนดทางเลือกเบื้องต้น แต่ต้อง
พิจารณาว่าวตัถุประสงค์ในการจดัท า SEA คืออะไร โดยสิ่งที่เป็นไปได้ในการ
ด าเนินงานขั้นตอนนี้ประกอบด้วย 
1.การจัดท า SEA เพื่อให้ค าแนะน ากับแผนยุทธศาสตร์ (Strategic plan) 
ขั้นตอนนี้ควรเป็นการก าหนดและวิเคราะหย์ุทธศาสตร์ทางเลือก (Strategic  
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 พัฒนา ทางเลือกในขั้นตอนต่อไป (รายละเอียดการพัฒนาทางเลือก

อยู่ในหัวข้อ 3.3) 
option) โดยน าข้อมลูจากการวิเคราะห์ Baseline มาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์
ทางเลือก 
2.การจัดท า SEA เพื่อให้ค าแนะน ากับแผนแม่บท (Master plan) หรือแผน
ระดับกลางที่ใช้ช่ืออ่ืนๆ ขั้นตอนนี้ควรเป็นการก าหนดแผนงานทางเลือก 
(Program option) ที่อยู่บนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ทีไ่ด้มีการระบุไว้แล้วใน
แผนยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการอ้างอิงเพื่อใช้ในการจัดท าแผนแม่บท 
 ข้อเสนอแนะ 
ยกเลิกข้ันตอนน้ีเนื่องจากเป็นกระบวนการที่ซ้ าซ้อนกับกระบวนการพัฒนา
ทางเลือก ส่วนประเด็นการมสี่วนรว่มนั้นได้มีการด าเนินการอยา่งต่อเนื่องมา
ทุกขั้นตอนอยู่แล้ว 

 8) การจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร (Participation 
and communication plan) การจัดท าแผนการมสี่วนร่วมและ
การสื่อสารเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคัญมาก เนื่องจากจะช่วยก าหนด
แนวทางการมีส่วนร่วมที่เชื่อมโยงกับกระบวนการแต่ละขั้นตอนของ 
SEA ซึ่งจะท าให้ขั้นตอนการมสี่วนร่วมสอดคล้องกับกรอบระยะเวลา
ของกระบวนการ SEA และตามระดับความส าคัญของผูม้ีส่วนได้เสีย 
รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงาน
เจ้าของแผนหรือแผนงาน 
และผูม้ีส่วนได้เสีย เป็นต้น ซึ่งจะท าให้กระบวนการมีส่วนร่วมมี
ประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส ทั้งนี้ สิ่งส าคัญที่สดุ คือ การมีส่วน
ร่วมตัดสินใจในทุกขั้นตอนหลักของผู้มีส่วนได้เสีย 

ข้ออภิปราย 
โดยหลักการการจัดท าแผนการมีสว่นร่วมและการสื่อสารควรมีการด าเนินการ
ตั้งแต่การยื่นข้อเสนอในการจดัท า SEA (Proposal) และลงรายละเอียดมาก
ขึ้นในรายงานเบื้องต้น (Inception report) 
ข้อเสนอแนะ 
โดยการจัดท าแผนการสื่อสารอาจด าเนินการเป็น 2 ช่วง คือ  
1) แผนการสื่อสารและการมีส่วนรว่มในช่วง Scoping ที่จะครอบคลมุกิจกรรม
การพัฒนากรอบปัญหา การวิเคราะห์รากของสาเหตุปญัหา การวิเคราะห์ 
Driving force และการประเมินประเด็นยุทธศาสตร์ จนได้ประเด็นการพัฒนา 
2) แผนการสื่อสารและการมีส่วนรว่มช่วงการพัฒนาและประเมินทางเลือก ซึ่ง
จะครอบคลุมกระบวนการวเิคราะห์ Baseline การก าหนดวัตถุประสงค์การ
พัฒนา เกณฑ์การพัฒนา เปา้หมายการพัฒนา ตัวช้ีวัดการพัฒนา การพัฒนา
และประเมินยุทธศาสตร์ทางเลือก (หรือ แผนงานทางเลือก) และการพัฒนา
และประเมินทางเลือกการพัฒนา และการติดตามประเมินผล 

 9) การจัดท าและเสนอรายงานการก าหนดขอบเขต (Scoping 
report) การจดัท าและเสนอรายงานการก าหนดขอบเขต เริ่มจาก
การจัดท ารา่งรายงานการก าหนดขอบเขตซึ่งมีผลจากการด าเนินงาน

ข้อเสนอแนะ 
Scoping report ควรประกอบด้วย  
(1) กระบวนการและผลการพัฒนากรอบปัญหา  
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ในขั้นตอนย่อยท่ี 1) การวิเคราะหแ์ละทบทวนแผนหรือแผนงาน การ
ทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 2) การระบุขอบเขตพื้นท่ีและเวลา และ 3) 
การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา แล้วน าจากท้ัง 3 ขั้นตอน
ย่อยดังกล่าวไปรับฟังความคดิเหนน โดยให้ความส าคญัใน 2 
ประเด็น ได้แก่ 1) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกดิขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม จากการพฒันาตามแผนหรือแผนงาน และ2) 
ทิศทางการพัฒนาท่ีเป็นไปได้ภายใต้กรอบแผนหรือแผนงานนั้น 

(2) กระบวนการและผลการวิเคราะห์รากของสาเหตุปญัหา  
(3) กระบวนการและผลการวิเคราะห์ Driving force  
(4) กระบวนการและผลการประเมินประเด็นยุทธศาสตรเ์พื่อให้ได้ประเด็นการ
พัฒนา และ  
(5) กระบวนการและผลการด าเนนิงานการมีส่วนร่วมที่ประกอบด้วย กลุ่มผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสียที่เกี่ยวข้อง (จ านวน คุณสมบัติ และความเกีย่วข้อง) สิ่งที่ได้จาก
กระบวนการมีส่วนร่วม (ความคิดเห็น ความกังวล ความต้องการ ข้อเสนอแนะ) 
และการน าสิ่งที่ได้จากกิจกรรมการมีส่วนร่วมมาใช้ประโยชน์ในการจัดท า SEA 
แต่ละกระบวนการ และการรายงานให้ผู้ที่มีส่วนร่วมทราบถึงการน าข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ในการจัดท า SEA 
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3) การพัฒนาและการประเมิน
ทางเลือก (Alternatives 
development and 
assessment) 

1) การพัฒนาทางเลือก (Development of alternatives) 
การพัฒนาทางเลือก เป็นการก าหนดทางเลือกต่าง ๆ ที่มีความ
เป็นไปได้ ในการด าเนินงานตามแผนหรือแผนงานท่ีส่งผลให้การ
พัฒนาเกิดการเปลี่ยนแปลงและบรรลุวตัถุประสงค์เพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนได้เพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการบูรณาการเข้ากับการจดัท 
าแผนหรือแผนงาน นอกจากน้ี ยังเป็นกระบวนการตัดสินใจที่เป็น
การป้องกันหรือการควบคมุสถานการณ์และช่วยท าให้มั่นใจได้ว่า ผู้
ตัดสินใจจะไม่พลาดกับทางเลือกอืน่ท่ีดีกว่า ภายใต้ข้อจ ากัดทีผู่้
ตัดสินใจก าลังเผชิญอยู่ ผลจากการพิจารณาดังกลา่ว จะใช้เป็นสภาพ
พื้นฐานประกอบการพิจารณาเปรยีบเทียบและพัฒนาทางเลือกต่อไป 
โดยขั้นตอนการพัฒนาทางเลือก ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ดังนี ้
(๑) การหาสภาพตามปกติ (Business-as-usual: BAU) การหา
สภาพตามปกติ คือ การท าความเข้าใจสภาพพื้นฐานของบริบทหรือ
สถานการณ์เพื่อประกอบการพิจารณาพัฒนาทางเลือกต่าง ๆ โดย
สามารถพิจารณาได้จากผลของการประเมินข้อมลูฐานของแต่ละ
ตัวช้ีวัดจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งควรด าเนินการก่อนข้ันตอนการ
พิจารณาความจ าเป็นของทางเลือก ท้ังนี้ สภาพตามปกตไิม่จดัเป็น
ทางเลือก 
(๒) การพิจารณาความจ าเป็นของทางเลือก (Need for 
alternatives) การพิจารณาความจ าเป็นของทางเลือกมี
ความส าคญัที่ช่วยในการตดัสินใจว่า ต้องมีทางเลือกใหม่หรือไม่ 
เพื่อให้แผนหรือแผนงานบรรลุตามวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์เพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน และทางเลือกใหม่นั้นจะส่งผลต่อแผนหรือ
แผนงานไปในทิศทางใด หากพิจารณาว่ามีความจ าเป็นที่ต้องพัฒนา
ทางเลือกใหม่แล้ว หนึ่งในทางเลือกท่ีพัฒนาขึ้นนั้นต้องมีทางเลือกไม่
ด าเนินงาน (No-action alternative) ด้วย 

ข้อแนะน า 
1.โดยท่ัวไปการจัดท าทางเลือกจะขึ้นอยูก่ับวัตถุประสงค์ในการจัดท า SEA 
ว่ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ค าแนะน าการจัดท าแผนระดับใด 
1.1 หากเป็นการให้ค าแนะน าการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ก็จะต้องมทีางเลือก 2 
ระดับ คือ ยุทธศาสตร์ทางเลือก และทางเลือกการพัฒนา ท้ังนี้หากแผน
ยุทธศาสตร์ที่ให้ค าแนะน าเป็นแผนเก่าและต้องการปรับปรุงเพียงยทุธศาสตร์ 
แต่ไมต่้องการปรับปรุงวิสัยทัศน์หรือพันธกิจ การให้ข้อเสนอแนะก็อาจมีเพียง
การจัดท ายุทธศาสตร์ทางเลือก (Strategic potion) 
1.2 หากเป็นการให้ค าแนะน าในการจัดท าแผนแม่บท หรือ แผนระดบักลางท่ี
อาจเรียกช่ืออ่ืนแต่เป็นแผนท่ีท าหน้าท่ีถ่ายทอดแผนยุทธศาสตรส์ู่การปฏิบัติ 
การให้ค าแนะน าก็จะเป็นให้ค าแนะน า แผนงานทางเลือก (Program option) 
2.ไม่ว่าการพัฒนาทางเลือกในระดับใด จะมีขั้นตอนส าคัญ 3 ขั้นตอน คือ 
(1) การพัฒนาและก าหนดทางเลือก (2) การประเมินและเปรียบเทียบ
ทางเลือก และ (3) การเสนอทางเลือกที่เหมาะสมสูงสดุให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจ 
2.1 การพัฒนาและก าหนดทางเลือก มีตัวอย่างแนวทางการพัฒนาและ
ก าหนดทางเลือกที่ส าคัญและเป็นแนวปฏิบัติที่ดีอยู่ 13 ประเด็น ดังนี ้
(1) ระบุและพัฒนาทางเลือกในช่วงต้นของกระบวนการประเมิน (เชน่ เมื่อ
ทราบแน่ชัดว่าประเด็นการพัฒนามีประเด็นใดบ้างในกรณีที่ต้องการทางเลือก
การพัฒนาและยุทธศาสตร์ทางเลอืก หรือ เมื่อทราบแน่ชัดว่ายุทธศาสตร์ใดบ้าง
ที่ต้องการแผนงานทางเลือก) และหากเป็นไปได้ให้ก าหนดขอบเขตความหมาย
ของทางเลือกการพัฒนา/ยุทธศาสตร์ทางเลือก/แผนงานทางเลือกเอาไว้เพื่อใช้
ในการก าหนดขอบเขตผู้มสี่วนได้สว่นเสียเพื่อจดัประชุมเชิงปฏิบัติการใน
กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม 
(2) น าเสนอวิธีใช้ทางเลือกแต่ละทางเลือกมาใช้ในการขับเคลื่อนในการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีไ่ดม้ีการระบเุอาไว้ในกระบวนการก่อนหน้านี้เพื่อ
พิจารณาความเป็นไปได้ว่าทางเลอืกการพัฒนา/ยุทธศาสตร์ทางเลือก/แผนงาน
ทางเลือกจะสามารถน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงค์ที่ได้ก าหนดเอาไว้ได้หรือไม่ 
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(๓) การพิจารณาทางเลือกไม่ด าเนินงาน (No-action 
alternative) ทางเลือกไม่ด าเนินงานเป็นทางเลือกที่เป็นไปตาม
สภาพตามปกติ ตั้งแตป่ัจจุบันและคาดการณ์การเปลีย่นแปลงท่ี
ต่อเนื่องไปยังอนาคตโดยไม่มีการด าเนินงานตามแผนหรือแผนงาน 
เพื่อใช้เปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ซึ่งช่วยให้ทราบว่าผลลัพธ์ของ
การไม่ใช้ทางเลือกที่พัฒนาขึ้นใหมห่รือไมม่ีการปรับปรุงใด ๆ 
จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประเด็นยุทธศาสตร์อย่างไร เพื่อท า
ให้แผนหรือแผนงานไดร้ับการปรบัปรุงและบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ดังนั้น ควรพิจารณาถึงทางเลือกที่ไม่ด าเนินงานด้วย 
เพื่อใช้วัดความแตกต่างของผลลัพธ์จากทางเลือกใหม่ต่าง ๆ 
(๔) การพัฒนาทางเลือกต่าง ๆ (Development of 
alternatives) การพัฒนาทางเลอืกต่าง ๆ เป็นการเสนอความ
เป็นไปได้ของการพัฒนา เพื่อให้เกดิผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์เพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืนและวิสยัทัศน์ท่ีได้ก าหนดไว้ ท าให้มั่นใจได้ว่า การ
ตัดสินใจจะอยู่บนพ้ืนฐานข้อมลูที่ครบถ้วนและพิจารณาทางเลือก
อย่างรอบคอบ ท้ังนี้ ทางเลือกที่พัฒนาขึ้นควรมีจ านวนไม่มาก 
(3 – 4 ทางเลือก) สอดคล้องกับสภาพการพัฒนาของพื้นที่น้ัน ๆ 
และวัตถุประสงค์ของแผนหรือแผนงาน ส่งผลให้เกดิผลลัพธ์ที่
แตกต่างกัน และมีความเป็นไปได้ในการด าเนินการ การพัฒนา
ทางเลือกควรใช้ทั้งวิธีการจากบนลงล่าง (Top-down approach) 
และจากล่างขึ้นบน (Bottom-up approach) กลา่วคือ ควรมีการ
ระบุความต้องการทางเลือกทั้งจากกลุ่มผูม้ีหน้าที่รับผิดชอบในการ
บริหารจดัการในระดับสูง และจากกลุ่มผูม้ีส่วนได้เสียหรือประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบ หรือผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารต่อสาธารณชน ซึ่งทางเลือกที่
ได้จากกระบวนการมีส่วนร่วมมักเป็นทางเลือกที่ผสมผสานความ 

(3) ในการพัฒนาทางเลือก ควรเป็นการท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างทีม
วางแผนและทีม SEA เนื่องจากในการพัฒนาทางเลือกของ SEA อาจระบุ
ทางเลือก/ยุทธศาสตร/์แผนงานที่ไม่สมเหตสุมผลหรือไมส่อดคล้องกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องหรืออาจแนะน าทางเลอืกที่นอกเหนือจากอ านาจหรือบทบาทของ
หน่วยงานวางแผน 
(4) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือกสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขนาดพื้นที่
ความรับผิดชอบของแผนรวมทั้งไม่ขัดแย้งหรือซ้ าซ้อนแผนของหน่วยงานท่ีอยู่
เหนือกว่าหรือแผนของหน่วยงานที่อยู่ต่ ากว่าแต่ได้รับอนุมตัิให้ด าเนนิการแล้ว 
ตลอดจนแผนของหน่วยงานท่ีมีวัตถุประสงค์ใกลเ้คียงกัน 
(5) พัฒนาทางเลือกที่เป็นจริงสมเหตุสมผลเป็นไปได้และน าไปใช้ไดจ้ริง  
(5.1) สมจริง (Realistic) เป็นการพิจารณาความสามารถในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของแผน/แผนงาน 
(5.2) สมเหตุสมผล (Reasonable) เป็นทางเลือกที่มีการพิจารณาพืน้ฐานและ
แนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจสังคม ตลอดจนข้อก าหนดทางกฎหมาย
รวมถึงข้อก าหนดของท้องถิ่น มีความแข็งแกร่ง (robust) สามารถด าเนินการ
ให้บรรลุวตัถุประสงค์ได้ในทุกบริบททางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ 
(5.3) สามารถอยู่รอดได้ (Viable) เป็นทางเลือกที่มีความเป็นไปได้ทางเทคนิค
และเป็นไปได้ในเชิงสถาบัน (เช่น เป็นเทคนิคการบ าบดัน้ าเสียที่ดแีตไ่ม่
ก่อให้เกิดต้นทุนท่ีสูงเกินไป เป็นตน้) รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงทางเลือกที่อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาทางการเมือง หรอืเปราะบางต่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศ หรือ มีคา่ใช้จ่ายในการชดเชยเยียวยาสูง 
(5.4) สามารถน าไปปฏิบัตไิด้ (Implementable) ทางเลือกที่ก าหนดควร
สามารถน าไปปฏิบัติหรือด าเนินการไดภ้ายในกรอบระยะเวลาอายุของแผนและ
ทรัพยากรที่มีอยู ่
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 ต้องการของผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้องในการก าหนดแผนหรือแผนงานและ

กลุ่มผูม้ีส่วนได้เสีย ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จึงจะเป็นทางเลือกที่สะท้อน 
ความต้องการและเป็นท่ียอมรับของกลุ่มผู้มสี่วนได้เสยีได้มากท่ีสดุ 
การพัฒนาทางเลือกต้องพิจารณารูปแบบและเข้าใจระดับของ
ทางเลือก (Alternative hierarchy) ทั้งนี้ การพัฒนาทางเลือก
เป็นไปได้หลายรูปแบบและหลายระดับ ขึ้นกับลักษณะของแผนหรอื 
แผนงาน และระยะเวลาในการพฒันาแผนหรือแผนงานนั้นว่าอยู่ใน
ขั้นตอนใด การระบุทางเลือกต่าง ๆที่เฉพาะเจาะจง (Specific 
alternatives) มรีูปแบบและระดบัต่าง ๆ ดังนี้ 
- ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic alternatives) เป็น
ทางเลือกระดบัสูงเชิงนโยบายซึ่งตอ้งการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ เช่น ทางเลือกยุทธศาสตร์การปรับเปลีย่นโครงสร้างพื้นฐานให้
ทั่วถึงและเท่าเทียม ทางเลือกยุทธศาสตร์การคมนาคมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ทางเลือกยุทธศาสตรก์ารเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อความยั่งยืน เป็นต้น ทางเลือกเชิงยุทธศาสตรม์ักเป็นทางเลือกใน
ระยะยาว เพ่ือบรรลุความยั่งยืนตามวิสัยทัศน์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่ได้ก าหนดไว้ซึ่งมักก าหนดเพียงทศิทางของทางเลือก แต่ไม่ระบุวา่
จะด าเนินงานส าเร็จได้อย่างไร 
-ทางเลือกรายสาขา (Sectoral alternatives) เป็นทางเลือกที่
สร้างขึ้นเพื่อช้ีความเป็นไปได้และความต้องการเฉพาะเจาะจง หรือ
ต้องการส่งเสริมการพัฒนารายสาขาหนึ่ง ๆ เปรียบเทียบกับราย
สาขาอ่ืน เช่น  
1) กรณี SEA ด้านการท่องเที่ยว มีทางเลือกการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
เพื่อเปรียบเทยีบกับทางเลือกการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติที่มุ่ง
ตอบสนองต่อความต้องการนักท่องเที่ยว  

 (6) ทางเลือกมีความสอดคล้องกับผลการการวิเคราะห์ Baseline 
(7) กรณีการจัดท าทางเลือก SEA ส าหรับแผนการพัฒนารายสาขา (SEA for 
Sectoral Plan) ควรมีการก าหนดทางเลือก“ไมต่้องท าอะไรเลย (do-
nothing)” 
(8) การก าหนดทางเลือกควรมีความโปร่งใสและมีโครงสร้างของทางเลือกที่
ชัดเจน อาทิ การระบุความจ าเป็น รูปแบบ สถานท่ีและกรอบระยะเวลาในการ
พัฒนา เป็นต้น 
(9) การก าหนดทางเลือกควรมีแนวทางการพัฒนาส าคัญที่แตกต่างกนัในแต่ละ
ทางเลือก 
(10) จ านวนทางเลือกควรมีจ านวน 3-4 ทางเลือกเมื่อรวมทางเลือก“ไม่ต้องท า
อะไร” 
(11) การอธิบายทางเลือกควรมีความชัดเจนและรดักุม โดยให้รายละเอียดเชิง
พรรณนาท่ีเพียงพอเพื่อให้สามารถประเมินสาระส าคัญได้ และควรมีเอกสาร
ส าหรับการอธิบายเหตผุลในการก าหนดทางเลือกและข้อจ ากัดในการ
ด าเนินงานในอนาคต 
(12) ควรแสดงให้เห็นเป็นเชิงพื้นที่ (เช่น ท าเป็นแผนท่ี) เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาขอบเขตทางภูมิศาสตร์และการประเมินเชิงพืน้ท่ี 
(13) มีกระบวนการปรับปรุงทางเลือกให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (iterative) เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการบรรลุวัตถุประสงค์และสามารถตอบสนองภาคสว่นต่างๆได้
อย่างเต็มที ่
2.2 การประเมินและเปรียบเทียบทางเลือก มีตัวอยา่งแนวทางการประเมิน
และเปรียบทางเลือกที่ส าคัญและเป็นแนวปฏิบัติที่ดีอยู่ 7 ประเด็น ดงันี ้
(1) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นการประเมินทางเลือกในช่วงต้นของกระบวนการ
วางแผนและใช้ผลการประเมินเพือ่การวางแผน ที่ครอบคลมุประเดน็ข้อ
ถกเถียงเชิงยุทธศาสตรส์ าหรับโอกาสและความเสี่ยงส าหรับการตดัสนิใจแต่ละ
ครั้งในการวางแผน 
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2) กรณี SEA ด้านการขนส่ง ทางเลือกการสร้างการขนส่งระบบราง
เพื่อลดมลพิษทางอากาศ เปรียบเทียบทางเลือกการขยายถนนเพื่อ
รองรับการจราจรและขนส่งสินค้า เป็นต้น  
ทางเลือกรายสาขามีความเฉพาะเจาะจง และแสดงความเป็นไปได้
ของทางเลือกในการพัฒนาสาขาหนึ่งด้วยเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ที่ต่างกัน ระหว่างการพัฒนาที่เน้นเพียงด้านใดด้านหนึ่ง เปรียบเทียบ
กับการพัฒนาสาขานั้นสู่ความสมดุลของด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
- ทางเลือกเชิงพ้ืนที่ (Spatial alternatives) เป็นทางเลือกที่ระบุ
ต าแหน่ง พื้นที่เฉพาะ หรือการจัดสรรทีด่ินเพื่อการพัฒนารปูแบบ
ต่าง ๆ เช่น ทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลเพื่อการนิคม
อุตสาหกรรมและท่าเทยีบเรือ ทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
พิเศษเพื่อรองรับกลุม่อุตสาหกรรมใหม่ ทางเลือกการบรหิารจดัการ
ที่ดินของจังหวัดเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นต้น ทางเลือก 
ประเภทนี้ไมเ่จาะจงการพัฒนารายสาขาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่บูรณา
การทางเลือกของทิศทางการพัฒนาในพ้ืนท่ีที่ก าหนดไว้ เพื่อกิจกรรม
การพัฒนาพ้ืนท่ีที่หลากหลาย ทางเลือกนี้มุ่งให้เกิดการจัดสรร 
แบ่งปันการใช้พื้นที่ให้เหมาะสมกบัศักยภาพและความต้องการหลาย
ด้าน แต่ยังสามารถบรรลุสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ด้วย 
- ทางเลือกของวิธีการพัฒนา (Modal alternatives) เป็น
ทางเลือกของวิธีการหรือเทคโนโลยีท่ีใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
เดียวกัน เช่น ทางเลือกการใช้เทคโนโลยสีะอาดในภาคอุตสาหกรรม 
ทางเลือกการเพิ่มรายได้และอาชีพ ด้วยการน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทางเลือกการลดและการจัดขยะด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการหมุนเวียนและเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน ทางเลือก
การส่งเสริมการใช้รถยนตไ์ฟฟ้าแทนการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ทางเลือก
การเก็บภาษีและคา่ธรรมเนียมการใช้น้ า เป็นต้น ทางเลือกแบบน้ี

(2) ใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ Baseline (ข้อมูลการวิเคราะห์แนวโนม้ในอดีต 
สถานการณ์ปัจจุบัน ข้อมลูคาดการณ์ในอนาคต และข้อมลูความต้องการใน
อนาคต) เพื่อสนับสนุนการประเมนิทางเลือก  
(3) ใช้เทคนิคการประเมินทางเลือกทั้งการประเมินเปรยีบเทียบระหว่าง
ทางเลือกปกติกับการเปรียบทางเลือก “ไม่ต้องท าอะไร” 
(4) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแนวทางการประเมินมีความเหมาะสมในการพิจารณา
ทางเลือกทั้งหมด และรายละเอยีดในการประเมินในแตล่ะทางเลือกต้องอยู่ใน
ระดับเดียวกันเพื่อใหส้ามารถเปรยีบเทียบกันได้อยา่งแท้จริง 
(5) ใช้แนวทางการประเมินที่เป็นระบบและโปร่งใส 
(6) การประเมินทางเลือกทุกทางเลือกจะต้องครอบคลุมมิติดา้นสิ่งแวดล้อม
และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมและข้อจ ากัด โดยครอบคลมุทั้ง
ผลกระทบเชิงบวก และผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งผลกระทบระยะสั้น
และระยะยาว 
(7) ในกรณีที่มีการทบทวนแผนเดมิ อาจไม่จ าเป็นต้องประเมินทางเลือกที่เคย
ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ใหม่ ยกเว้น สถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปอยา่งมาก 
อย่างไรก็ตาม ควรมีการน าทางเลอืกก่อนหน้าน้ีมาพิจารณาควบคู่กับการ
ประเมินทางเลือกใหม ่
2.3 การเสนอทางเลือกที่เหมาะสมสูงสุด มีตัวอย่างแนวทางการเสนอ
ทางเลือกที่เหมาะสมสูงสดุที่ส าคญัและเป็นแนวปฏิบตัิที่ดีอยู่ 7 ประเด็น ดังน้ี 
(1) ให้ความส าคัญกับทางเลือกที่เป็นประโยชนต์่อเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมมากกว่าการปฏิบัตติามข้อก าหนดทางกฎหมายเพียงอยา่งเดียว 
(แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากทางการเมืองหรืออาจยังเป็นที่ถกเถียงกัน) ทางเลือกที่
เลือกควรมคีวามเป็นไปได้ในการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
แม้กระทั่งทางเลือกทีอ่าจไม่สามารถน ามาปฏิบตัิได้ทันท ีก็มีคุณคา่เพียง
พอที่จะน ามาพิจารณาส าหรับการด าเนินการในอนาคต 
(2) ควรเลือกทางเลือกที่แข็งแกร่งและยดืหยุ่น สามารถรับมือกับสถานการณ์
ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกจิ สังคม การวางแผนในอนาคตและผลกระทบที่
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ระบุวิธีการ แนวทาง เทคนิค เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อน าไปสู่
การพัฒนาท่ียั่งยืน 
- ทางเลือกระยะเวลาด าเนินงาน (Staging alternatives) เป็น
ทางเลือกด าเนินงานตามระยะเวลาส่วนใดด าเนินงานก่อน ส่วนใด
ด าเนินการหลังตามล าดับ หรือตดิตามและน าผลลัพธ์จากการด าา
เนินงานตามทางเลือกส่วนท่ีด าเนนิงานก่อนไปปรับปรุงแผนหรือ
แผนงาน และแกไ้ขผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการในระยะหลัง เช่น ทางเลือก
การชะลอการสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิ ในระยะ ๒ ปี และทางเลือก 
การหาแหล่งพลังงานทางเลือกในการผลิตไฟฟ้าในระยะ ๑๐ ปี 
ทางเลือกการเปลี่ยนวิธีก าจดัขยะจากพ้ืนท่ีฝังกลบเป็นการเผาไร้
มลพิษ ในระยะ ๑๐ ปี และเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานในระยะ ๒๐ ป ี
เป็นต้น ทางเลือกแบบน้ีพิจารณาก าหนดความเหมาะสมของการน าา
ทางเลือกไปด าเนินงานตามล าดบั เมื่อมีความพร้อมทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม สรา้งความเป็นไปได้ในการบรรลุวัตถุประสงค์
ความยั่งยืน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลายาวและทรัพยากรจ านวนมาก 
- ทางเลือกการบริหารจัดการองค์การ (Institution 
arrangement alternatives) เป็นทางเลือกว่าจะบรหิารจดัการ
โดยองค์การใดมีบทบาทในการด าเนินงาน หรือการแบ่งความ
รับผิดชอบร่วมกัน ให้มีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนกลางและท้องถิ่น หรือหน่วยงานเฉพาะรายสาขาหรือเชิงพื้นที่ 
ซึ่งหมายรวมถึงการปฏิรปูแนวทางและวิธีการจดัสรรบุคลากรและ
งบประมาณด้วย เช่น ทางเลือกการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกับท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ ทางเลือกการร่วมลงทุนระหว่างเอกชนและท้องถิ่นในการ
ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ ทางเลือกการใช้แรงงานท้องถิ่นใน
นิคมอุตสาหกรรมของนักลงทุน เป็นต้น ทางเลือกแบบน้ีให้

หลากหลาย โดยทางเลือกที่เลือกควรผ่านการตรวจสอบกับประเด็นส าคัญๆ 
อาทิ สถานการณด์้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ สถานการณก์าร
เปลี่ยนแปลงด้านประชากร สถานการณด์้านโรคระบาด เป็นต้น  
(3) ควรมีการน าทางเลือกที่เลือกไปขอความเห็นจากทีป่รึกษาหรือผูเ้ชี่ยวชาญ
ด้านกฎหมาย 
(4) ทางเลือกที่ท่ีน ามาใช้ในแผนไม่จ าเป็นต้องเป็นทางเลือกที่เสนอแนะโดย 
SEA เสมอไป แต่ควรเป็นทางเลือกท่ียั่งยืนหรือเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้มหรือมี
ความแข็งแกร่งท่ีสุด อย่างไรก็ตาม หากไม่เลือกทางเลือกที่เสนอแนะโดย SEA 
ก็ควรแสดงเหตผุลอย่างชัดเจนในรายงานด้านสิ่งแวดเกี่ยวกับการเลอืก
ทางเลือกที่ไม่ใช่ทางเลือกที่เสนอแนะโดย SEA    
(5) ควรมีการ“เล่าเรื่อง” ในรายงาน SEA ที่เป็นรายงานฉบับประชาชนว่ามี
การพิจารณาทางเลือกใน SEA อยา่งไร โดยประเด็นท่ีน าเสนอควร 
ประกอบด้วย (ก) วิธีการพัฒนาทางเลือกและข้อจ ากดัในการพัฒนาทางเลือก 
(ข) เหตุใดทางเลือกเหล่านี้จึงถูกเสนอขึ้นมา และเหตุใดทางเลือกอืน่ๆจึงถูกตัด
ออกไป (ค) วิธีการประเมินและผลการประเมินทางเลือก (ง) ทางเลือกที่เลือก
คือทางเลือกใดและเหตผุลทีเ่ลือกคืออะไร (จ) ช่องว่าง ข้อบกพร่อง และ
ข้อจ ากัดของข้อมูลหรือเทคนิคท่ีสง่ผลต่อการพัฒนาและการประเมนิทางเลือก
และความไม่แน่นอนท่ีเกีย่วข้อง 
(6) น าเสนอผลการประเมินทางเลอืกในรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
ซึ่งอาจจัดท าเป็นตาราง Matrix สรุปเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ สังคมทีเ่กี่ยวข้องทั้งหมด โดยเฉพาะทางเลือกที่เหมาะสมสูงสุด 
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ความส าคญัต่อการบริหารจัดการองค์กร และผูม้ีส่วนได้เสียในการ
ด าเนินงานตามทางเลือกนั้น เพื่อบูรณาการท าให้เกิดการยอมรับ 
การยอมได้ยอมเสียของผูม้ีส่วนเกีย่วข้องและได้ประโยชน์ร่วมกัน 
-ทางเลือกเชิงนโยบายส าคัญเร่งด่วน (Policy priorities 
alternatives) เป็นทางเลือกที่ตอบสนองนโยบายที่มีความส าคัญ
เร่งด่วนของประเทศหรือระหว่างประเทศ เช่น การลดความยากจน 
การปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ การให้มูลคา่ทางวัฒนธรรม เป็นต้น 
ทางเลือกแบบน้ีเกิดจากนโยบายและฝา่ยการเมือง ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจ
ในการตัดสินใจใช้ทางเลือก เพื่อความเร่งด่วนในการแกไ้ขปัญหา 
และอุปสรรค ท้ังนี้ต้องเป็นทางเลอืกที่น าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนด้วย 
-ทางเลือกที่ใช้ในการหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาผลกระทบ 
(Avoidance and mitigation alternatives) เป็นทางเลือกที่
เกิดจากการคาดการณ์ว่า การพัฒนานั้นจะมผีลเสียหายด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม หรือเศรษฐกิจ แต่มีความจ าเป็นต้องด าเนินงาน 
จึงเสนอทางเลือกเป็นวิธีการและมาตรการในการหลีกเลีย่งหรือ
บรรเทาผลกระทบ เช่น ทางเลือกการใช้พลังงานสะอาดในการ
พัฒนาการคมนาคมขนส่ง ทางเลือกการไม่ใช้ปุ๋ยเคมีในพ้ืนที่เกษตร 
ทางเลือกการไม่สร้างเขื่อนเพื่อรักษาการไหลของน้ าเพื่อสิ่งแวดล้อม 
ทางเลือกการไม่ใช้แรงงานต่างชาติเพื่อสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เป็น
ต้น 
๒) การประเมินทางเลือก (Assessment of alternatives) เมื่อ
ได้พัฒนาทางเลือกต่าง ๆ ขึ้นแล้วนั้น เพื่อให้ทราบว่า ทางเลือกใดท่ีมี
ความเหมาะสม ในการด าเนินงานหรือเพื่อคัดเลือกให้ได้ทางเลือก
เลือกที่เหมาะสมท่ีสุด (Preferred alternative) เป็นการประเมินผล
กระทบที่เกิดจากทางเลือกต่าง ๆ โดยวิเคราะห์และจัดล าดับ
ความส าคญัของทางเลือก ขั้นตอนในการประเมินทางเลือกแบ่ง
ออกเป็น 2 ขั้นตอนย่อย ดังนี ้ 
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(2.1) การประเมินผลกระทบที่เกดิจากทางเลือกต่าง ๆ การ
ประเมินผลกระทบที่เกดิจากทางเลือกต่าง ๆ เป็นการวิเคราะหผ์ลที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น จากการด าเนินงานตามทางเลือกที่จะสามารถ
บรรลตุามวตัถุประสงค์เพื่อการพฒันาที่ยั่งยืนได้ซึ่งพิจารณาผลของ
การด าเนินงานตามทางเลือก เพื่อระบุปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัด และ
ความห่วงกังวล รวมไปถึงระบุ สมมติฐานและความไม่แน่นอนของ
ทางเลือก ขอบเขตพื้นท่ีที่อาจไดร้บัผลกระทบจากทางเลือกทั้ง
ทางตรงและ ทางอ้อม ซึ่งมีลักษณะของผลกระทบแบ่งออกเป็น 2 
ลักษณะ ได้แก่  ผลกระทบทางตรง (Direct impacts) คือ 
ผลกระทบท่ีเกิดจากการพัฒนาเฉพาะพื้นที ่ผลกระทบทางอ้อม 
(Indirect impacts) คือ ผลกระทบไปถึงนโยบายซึ่งเกีย่วพันกับ 
ระเบียบ กฎหมาย หรืองบประมาณ ทั้งนี้ นอกจากลักษณะของ
ผลกระทบแล้วควรจะต้องพิจารณาให้ครอบคลมุถึงผลกระทบ แตล่ะ
รูปแบบที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนนิงานตามทางเลือก ซึ่งนอกจาก
ผลกระทบท่ัวไปที่พิจารณาไดโ้ดยตรง ควรพิจารณาถึงผลกระทบใน
รูปแบบอื่น ๆ ด้วย โดยเฉพาะ  

ผลกระทบแบบสะสม (Cumulative impacts) คือ 
ผลกระทบท่ีรวมกันจาก แหล่งก าเนิดต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากการพัฒนา
เป็นกลุ่มขนาดใหญ่ เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น  

ผลกระทบขอบเขตกว้างใหญ่ (Large-scale impacts) 
คือ ผลกระทบกว้างขวาง ระดับภมูิภาคหรือระดับโลก ซึ่งอาจเกิด
แบบถาวร ช่ัวคราว หรือเป็นผลสะสมรวม  

ผลกระทบข้ามพรมแดน (Transboundary impacts) 
คือ ผลกระทบท่ีส่งผลไปไกล นอกขอบเขตพื้นท่ีของแผนหรือ
แผนงาน เช่น ข้ามจังหวัด ข้ามภมูภิาค หรือข้ามประเทศ เป็นต้น 
(2.2) การพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ เมื่อทางเลือก
ทั้งหมดที่เสนอมาไดร้ับการประเมนิผลกระทบท่ีเกิดจากทางเลือก 
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 ต่าง ๆ แล้ว ก็น ามาเปรียบเทียบแต่ละทางเลือก โดยการให้คะแนน

และเรียงล าดับคะแนนของแตล่ะทางเลือกเปรียบเทียบกับทางเลือก
ไม่ด าเนินงาน ซึ่งจะได้ทางเลือกที่เหมาะสมที่สดุ (Preferred 
alternative) สามารถด าเนินการได้ด้วยหลายวิธี เช่น การวิเคราะห์
หลายหลักเกณฑ์ (Multi-Criteria Analysis) การให้คะแนนอย่างง่าย 
(Rating) การพิจารณาโดยผูเ้ชี่ยวชาญ (Expert judgement) เป็น
ต้น วิธีการและเทคนิคการใหค้ะแนนและเปรียบเทียบทางเลือก 
ปรากฎใน ภาคผนวก ค การให้คะแนนทางเลือกต่าง ๆ ควร
ด าเนินการในหลากหลายกลุ่มของผู้มีส่วนไดเ้สียเพื่อเป็นการรวม
ความคิดเห็นและการวิเคราะหร์่วมกัน (Collective assessment) 
ซึ่งจะท าให้ได้ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดกับการพัฒนาและสอดคล้อง
กับความต้องการของพื้นที่มากท่ีสดุ ผลลัพธ์ของการพัฒนาและการ
ประเมินทางเลือกจะต้องน าไปเสนอให้ผู้มีส่วนได้เสียให้ความเห็น 
และน าผลการรับฟังความเหนนมาใช้ปรับปรุงให้ได้ทางเลือกที่
เหมาะสมทีสุ่ด และบันทึกค าอธิบายเหตผุลประกอบทางเลือกที่
เหมาะสมทีสุ่ดไว้ในรายงาน SEA และรายงานฉบับประชาชนด้วย 

 

4) การก าหนดมาตรการเพ่ือความ
ยั่งยืน (Measures for 
Sustainability) 
 

1การก าหนดมาตรการเพื่อความยัง่ยืนของแต่ละทางเลือก เป็น
แนวทางหรือวิธีการด าเนินงานเพือ่ช่วยให้ประเด็นยุทธศาสตร์ บรรลุ
ตามวัตถุประสงคเ์พื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีได้ระบุไวต้ั้งแต่ขั้นตอนการ
ก าหนดขอบเขต.และน าไปสู่ความสมดลุในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือท าให้เกดิความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งมาตรการเพื่อ
ความยั่งยืนควรก าหนดให้สอดคลอ้งกับช่วงเวลาของการด าเนินงาน
ตามทางเลือกด้วย ตัวอย่างเช่น 
- เป้าหมายของการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ในพื้นที่ให้เกิดความ
ยั่งยืน คือ การปรับปรุงให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ
อุตสาหกรรมสีเขียว จึงก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืนของการ
พัฒนาอุตสาหกรรมใหมเ่ป็นการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่หลีกเลี่ยง
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มลพิษทางอากาศ การใช้นวัตกรรมการหมุนเวียนของเสียกลับมาใช้
ใหม ่
- เป้าหมายของการสร้างเครือข่ายคมนาคมขนส่งให้สะดวก 
ปลอดภัย และสะอาดเพ่ือความยั่งยืน คือ การออกแบบและสร้าง
เครือข่ายคมนาคมขนส่งสาธารณะ ระบบรางที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ลดมลพิษทางอากาศจากเชื้อเพลิงฟอสซิล หรือการ
ออกแบบเส้นทางถนนซึ่งหลีกเลี่ยงการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
ป่าไม้ พ้ืนท่ีชุ่มน้ า 
- เป้าหมายของการพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างรายได้เพ่ือความ
ยั่งยืน คือ การสรา้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
การท่องเที่ยววิถีไทย เพื่อบูรณาการการท่องเที่ยวกับภาคส่วนอ่ืน ๆ 
และใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับศักยภาพการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้ชุมชนที่ดูแลและอนุรักษ์พ้ืนท่ี
ท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาต ิ
มาตรการเพื่อความยั่งยืน มีรูปแบบท่ีเน้นให้ความส าคัญกับการ
ส่งเสริม (Enhance) ผลกระทบทางบวกหรือประโยชน์ และเน้นให้
ความส าคญักับการหลีกเลี่ยง (Avoid) และการลดหรือบรรเทา 
(Mitigate/ Reduce) ผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานตามทางเลือกไม่ใช่เพียงมาตรการลดและบรรเทา
ผลกระทบแต่เพยีงอย่างเดียว โดยมาตรการทั้ง 3 รูปแบบ มี
รายละเอียด ดังนี้ 
- มาตรการส่งเสริม (Enhance) เป็นแนวทางหรือวิธีการที่จะช่วย
พัฒนาและส่งเสรมิให้ผลลัพธ์ของทางเลือกนั้น ก่อให้เกิดประโยชน์
เพิ่มมากข้ึน 
- มาตรการหลีกเลี่ยง (Avoid) เป็นการปรับเปลี่ยนแนวทางหรือ
วิธีการอื่น ๆ เพื่อไม่ให้เกดิผลกระทบทางลบจากการด าเนินงานตาม
ทางเลือก 
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- มาตรการลดหรือบรรเทาผลกระทบ (Mitigate/ Reduce) เป็น
แนวทางหรือวิธีการที่ลดหรือบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีจะเกิดขึ้น
จากการด าเนินงานตามทางเลือกให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ทั้งนี้การ
ก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืนตอ้งระบุกรอบระยะเวลาให้ชัดเจน
ว่า มาตรการแตล่ะด้านจะเริ่มด าเนินการเมื่อไร มีกรอบระยะเวลา
ด าเนินการเท่าไหร่ เป็นมาตรการระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว 
ซึ่งต้องพิจารณาความจ าเป็นว่า จะต้องด าเนินการตามมาตรการทีไ่ด้
ก าหนดขึ้นน้ันจนถึงช่วงเวลาใดเพือ่ให้สามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยนืได้ อย่างไรก็ตาม การระบุกรอบ
ระยะเวลาควรจะต้องเหมาะสมกบัรอบของการจัดท าแผนหรือ
แผนงานด้วย  
ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวควรระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน และ
ต้องน าไปบูรณาการเข้ากับแผนหรอืแผนงานด้วย ซึ่งตัวอย่างการ
ก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืนของแผนการพัฒนาในกรอบ
ระยะเวลา 20 ปี ที่ครอบคลมุทั้งการส่งเสริม หลีกเลี่ยง หรือลดหรือ 
บรรเทาผลกระทบ 

 


