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บทท่ี 1 
บทนำ 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้มอบหมายให้ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ 
แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (บริษัทฯ) ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA) (ข้อกำหนดโครงการ ภาคผนวก ก) ตามสัญญาจ้างเลขที่ (จ.) 20/2562 ลงวันที่ 12 มีนาคม 
พ.ศ. 2562 ดังกล่าว ทั ้งนี ้ จึงได้ศึกษาทำความเข้าใจในขอบเขตการศึกษาของโครงการ สรุปประเด็นสำคัญใน 
ความเข้าใจโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1.1 ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ 

ที่ปรึกษาวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว เข้าใจความสำคัญและเป้าหมายของโครงการ รวมถึง
บทบาทหน้าที่ของ สศช. ว่ามีแผนงานการขับเคลื่อนเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.)  
ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยเน้นเริ่มจากการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับประชาชนและบคุลากรเกี่ยวข้องกับการประเมนิสิง่แวดลอ้มระดับยุทธศาสตร ์(Strategic Environmental 
Assessment: SEA) ให้กว้างขวาง เพื่อสนับสนุนการนำเครื่องมือด้านการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ไปใช้ในการประเมินด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี รวมทั้งการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน
การพัฒนาประเทศให้รอบคอบ โปร่งใส และเท่าเทียมกัน  

วัตถุประสงค์ของโครงการทั้ง 3 ข้อ ที ่กำหนดไว้ในขอบเขตการศึกษาของโครงการ  เมื ่อวิเคราะห์ 
ให้เข้าใจอย่างชัดเจน ที่ปรึกษาเข้าใจ ดังนี ้

1) เพื ่อรวบรวมผลการศึกษา SEA จากแหล่งต่างๆ ทั ้งในและต่างประเทศ เพื ่อเป็นกรณีตัวอย่าง 
และประสบการณ์เรียนรู ้ในด้านระบบและกลไก กระบวนการและแนวทางปฏิบัติของ SEA และรวบรวม 
และจัดทำแหล่งข้อมูลตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ SEA ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี 
สำหรับรายสาขาหรือเชิงพื้นที่ ที่ถูกกำหนดเป็นประเภทของแผน หรือแผนงานที่ต้องทำ SEA 

ร่างแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (กันยายน พ.ศ. 2561) ที่  สศช. ได้เผยแพร่ 
อย่างเป็นทางการ และแนะนำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปอ้างอิงและใช้ประโยชน์ในการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์สำหรับรายสาขาและพื้นที่แล้ว แต่ยังมีความจำเป็นต้องทบทวน ปรับปรุง โดยเฉพาะการกำหนด
ตัวชี้วัด (SEA Indicators) ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจนและครอบคลุมยิ่งขึ้น ส่วนด้านเทคโนโลยี 
จะพิจารณาตัวชี้วัดเชิงวิชาการของด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
ในบริบทของประเทศไทย และรายสาขาต่างๆ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นในการทบทวนและเก็บข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำมาสังเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง อันจะส่งผลให้ตัวชี้วัดสะท้อนมิติการพฒันา 
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ในด้านหลักได้สมดุลทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมาการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ พบว่า ปัจจุบันการใช้ตัวชี ้วัดในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในประเทศไทย และ 
ที่แนะนำไว้ในร่างแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ยังเป็นตัวช้ีวัดพื้นฐาน และอาจยังไม่สามารถ
นำไปใช้ได้ในทางปฏิบัติ เนื ่องจากฐานข้อมูลและการเก็บข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพื ่อประเมินตัวชี ้วัด  
ยังมีข้อจำกัด ดังนั้น การทบทวนจึงจะช่วยในการปรับปรุงร่างแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และทำให้ประเทศไทยมีฐานข้อมูลตัวช้ีวัดรวมในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในอนาคตด้วย 

2) เพื ่อสร้างความรู ้ความเข้าใจที ่ถ ูกต้องเกี ่ยวกับ SEA ให้กับทุกภาคส่วนที ่เกี ่ยวข้อง โดยผ่าน 
การจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ให้กับผู้ทำการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการประชุมสัมมนา 

เป็นที่ยอมรับและพบว่า การพัฒนานำแนวทางและหลักการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
มาใช้ในประเทศไทย มีข้อจำกัดและความท้าทายที่ต้องเร่งดำเนินงานอย่างเร่งด่วน ให้ทันเวลา คือ ต้องสร้าง 
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องว่า เครื่องมือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เป็นประโยชน์  
กับทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะต้องเริ่มต้นจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมถึงนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ที่จะสนับสนุนการนำแนวทาง  
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปใช้ศึกษาอย่างถูกต้อง ถึงแม้ว่านักวิชาการ นักวิจัย ที่ปรึกษา จนถึง
ภาคเอกชนในประเทศไทย มีการอ้างอิงการศึกษาและพยายามใช้แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาในประเทศไทย แต่หลายกรณีพบว่า ความรู้ความเข้าใจยังไม่เพียงพอ  
ไม่ถูกต้อง และยังไม่ได้ดำเนินงานตามขั ้นตอนอย่างครบถ้วน ทำให้ผลการศึกษาหลายกรณีไม่ได้ข้อสรุป  
ที่น่าเช่ือถือและเป็นที่ยอมรับของสาธารณะ ดังนั้น การเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยการจัดทำหลักสูตร
การฝึกอบรมที่ตอบโจทย์ 

การนำเครื่องมือนี้ไปใช้งานในทางปฏิบัติได้เหมาะสม จึงเป็นหัวใจของความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ของโครงการนี้ และวัตถุประสงค์สู ่เป้าหมายให้ลงไปถึงความเข้าใจและยอมรับในระดับประชาชนทั่วไป  
ด้วยการจัดทำคู ่มือระดับประชาชน เพื ่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและเข้าถึงได้ ไม่จำกัดอยู ่เฉพาะ
นักวิชาการและระดับหน่วยงาน 

3) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาข้อเสนอการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแนวทาง 
(Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศให้มีความเหมาะสม 

กพย. ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างข้อเสนอการจัดทำการประเมิ นส ิ ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ และร่างแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ แล้วเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 
อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมของข้อเสนอฯ และร่างแนวทางฯ ดังกล่าว ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นการนำไปใช้ 
ทดลองใช้ และเผยแพร่ ดังนั้น หากพิจารณาว่าการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในประเทศไทย  
ยังเป็นเครื ่องมือที ่ค่อนข้างใหม่สำหรับทุกภาคส่วนทุกระดับผลจากการสร้างความรู ้ความเข้าใจ และ
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ประสบการณ์ ประกอบกับการทบทวนในระหว่างการระดมสมองการแลกเปลี่ยนและการอบรมในโครงการนี้ 
จะสามารถนำไปสู่ข้อเสนอการปรับปรุงใหแ้นวทางการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของ สศช. นำไปสู่
การปฏิบัติและใช้งานได้กว้างขวางขึ้นความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวนี้ เช่ือมโยงกับเป้าหมาย
เชิงผลผลิตและปริมาณของโครงการ 5 ด้าน ที่ระบุไว้ในขอบเขตการศึกษา ประกอบด้วย 

(1) รายการแหล่งข้อมูลตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ SEA ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
สำหรับรายสาขาหรือเชิงพื ้นที่ที ่ถ ูกกำหนดเป็นประเภทของแผนหรือแผนงานที่ต ้องทำ SEA เพื ่อให้ 
เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำ SEA  

(2) หลักสูตรในการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั้งในระดับนโยบาย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถาบันการศึกษา/ บริษัทที่ปรึกษา 

(3) การจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วทุกภาค จำนวน 
750 คน ทั้งในระดับนโยบาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ SEA ของหน่วยงานต่างๆ และสถาบันการศึกษา 
และมีการจัดประชุมกลุ่มย่อย 4 ครั้งๆ ละ 80 คน และสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่อง SEA ให้กับ 
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 ครั้งๆ ละ 200 คน 

(4) ข้อเสนอการจัดทำการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และแนวทางการประเมิน
ส ิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ฉบับปรับปรุง ที ่ม ีความเหมาะสมและสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางใน  
การขับเคลื่อน SEA ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(5) จัดพิมพ์คู่มือ SEA ฉบับประชาชน สำหรับเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไป จำนวน 10,000 เล่ม 

1.2 แนวคิดการศึกษาและเทคนิควิธีการศึกษา  

ที ่ปรึกษาเสนอแนวคิดการศึกษาให้สอดคล้องและครอบคลุมตามขอบเขตการศึกษา TOR โดย 
แยกออกเป็นรายกิจกรรม (TOR ข้อ 5) ดังนี้ 

1.2.1 ทบทวนการศึกษา องค์ความรู้ และการขับเคลื่อนงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของไทยและต่างประเทศ เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างและประสบการณ์เรียนรู้ในด้าน
ระบบและกลไก กระบวนการและแนวทางปฏิบัติของ SEA (TOR ข้อ 5.1) 

1.2.2 ศึกษา เก็บรวบรวม และจัดทำรายงานแหล่งข้อมูลตัวชี ้วัดที ่เกี ่ยวข้องกับ SEA ทั้งมิติด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี สำหรับรายสาขาหรือเชิงพื้นท่ีที่ถูกกำหนดเป็นประเภท 
ของแผนหรือแผนงานที่ต้องทำ SEA โดยรวบรวมผลการศึกษา SEA จากแหล่งต่างๆ ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ ตลอดจนแหล่งข้อมูลที่สำคัญ มีทั้งที่เป็นเว็บไซต์ และรายงานจากทั้งหน่วยงานรัฐในระดับ
ต่างๆ เอกชน และมหาวิทยาลัย และข้อมูลความรู ้โดยผู ้เชี ่ยวชาญ รวมทั้งแผนที่ซึ ่งแสดงแนวโน้ม  
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน การสำรวจประชากรในพ้ืนท่ี เป็นต้น (TOR ข้อ 5.2) 
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ที่ปรึกษากำหนดแนวคิดในการดำเนินงาน TOR ข้อ 5.1 และ 5.2 ในการทบทวนศึกษา องค์ความรู้ 
และเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากที่อ้างอิงไว้แล้ว ในร่างแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ของ สศช. 
ฉบับเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 โดยเน้นองค์ความรู้จากองค์การระหว่างประเทศ สถาบันการศึกษาที่มีผลงาน
ในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ และจากผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ เพื่อนำองค์ความรู้ใหม่และประสบการณ์
ใหม่ มาทบทวน ปรับปรุง เพิ ่มเติมแก้ไข หรือสร้างทางเลือก กระบวนการและแนวทางปฏิบัติของ SEA  
ในประเทศไทย องค์ความรู ้ที่คัดสรรมาทบทวนจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  
อย่างน้อย ประกอบด้วย 

▪ International Association for Impact Assessment (www.iaia.org) มีเอกสารเผยแพร่และ
เอกสารอ้างอิง รวมถึง SEA Performance Criteria and Key Citations for EA Topics และการฝึกอบรม 

▪ UNDP: (http://www.undp.org/fssd/priorityareas/sea.html) มีเอกสารการดำเนินงาน 
ตามแผนงานการส่งเสริมความตระหนัก ความเข้าใจและองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการและประโยชน์ของ SEA 
และแนวทางการขับเคลื่อน SEA ในระดับชาติ ภูมิภาคและนานาชาติ การใช้ SEA เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
อย่างยั่งยืน และการสร้างขีดความสามารถด้าน SEA 

▪ UNEP: มีเอกสารเผยแพร่ EIA Training Resource Manual ซึ่งมีส่วนหนึ่งเป็น SEA module 
และออกเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดี EIA and SEA Good Practice 

▪ UNECE: www.unece.org/env/eia มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับ SEA ในบริบทของอนุสัญญา Espoo 
ว่าด้วยการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในบริบทข้ามพรมแดน   

▪ World Bank ( www.worldbank.org. sea/ )  ม ี ก า ร เ ผ ยแพร ่  SEA Structured Learning 
Programme และมีเอกสารอ้างอิงซึ่งเช่ือมโยงงานด้าน SEA ของประเทศต่างๆ  

▪ OECD DAC Task Team Website (www.seataskteam.net) มีเอกสารผลงานของทีมงาน 
OECD DAC ร ว ม ท ั ้ ง แ น ว ท า ง  Applying Strategic Environmental Assessment, Good Practice 
Guidance for Development Co-operation DAC Guidelines and Reference Series (2006)  

▪ CIDA (www.acdi-cida.gc.ca/ea) มีเอกสารเผยแพร่ทีเ่กี่ยวข้องรวมถึง SEA Handbook; 1999 
Cabinet Directive on the Environment Assessment of Policy, Plan and Programme Proposals 
(CIDA, 2003)  

▪ European Union: http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm มีข้อมูล
เร ื ่องการประเมินส ิ ่งแวดล้อม และ European Directives, Policy, Integration, Funding, Resources, 
News and Development  

▪ UNUniversity(http//www.onlinelearning.unu.edu/sea-version1/Resources/Tools/ 
tools.htm): มีหลักสูตร SEA Course ที่พัฒนาข้ึนของมหาวิทยาลัย ซึ่งสอนเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ใน SEA และ 
มีกรณีศึกษา เป็นต้น  
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นอกจากนี้ ยังจะทบทวนจากแหล่งข้อมูลจากหนังสือและผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในต่างประเทศ 
จากนักวิจัย ผู้เช่ียวชาญทั่วโลกย้อนหลัง อย่างน้อย 5 ปี 

1.2.3 สร้างหลักสูตรและกำหนดรูปแบบและวิธีการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA (TOR ข้อ 5.3) 

ที่ปรึกษากำหนดแนวคิดการสรา้งหลักสตูรและกำหนดรูปแบบและวิธีการฝึกอบรม โดยการสงัเคราะห์
และผสมผสานเนื ้อหา และคัดสรรที ่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย และนำเนื ้อหาจากร่างแนวทาง 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2561 และปรับปรุงเพิ่มเติม โดยอ้างถึงแนวทาง วิธีการ 
ที่ใช้จากเอกสารระดับนานาชาติ ซึ่งได้ทดลองใช้และสอนแล้วในต่างประเทศ อย่างน้อยจาก 4 แหล่ง ดังนี้ 

▪ Strategic Environment Assessment; Practical- Oriented Training for Policy Makers, 
Administration Officials, Consultants and NGO Representatives Training Manual, (GTZ/UNDP/EIA, July, 
2007)  

▪ Applying Strategic Environment Assessment, Good Practice Guidance for 
Development Co-operation, DAC Guidelines and Reference Series, (OECD, 2006) 

▪ UNECE Protocol on Strategic Environmental Assessment, (UNECE, 2005) 
▪ Training materials on SEA, by Prof.  Maria Patidario, University of Lisbon, Portugal 

(2005) 

1.2.4 จัดประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (TOR ข้อ 5.4)  

เมื่อที่ปรึกษายกร่างหลักสูตรการฝึกอบรมด้านวิชาการ จะให้ผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ ทบทวน  
ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ก่อนนำไประดมความเห็นจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลำดับ  
รวม 4 ครั้ง ครั้งละ 80 คน ที่ปรึกษากำหนดแนวคิดในการจัดประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ให้มีเนื้อหา
อย่างน้อย 3 ส่วน คือ 

▪ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน ในเรื่อง SEA ซึ่งมีการจัดการบรรยายสรุปจากผู้เช่ียวชาญก่อน  
▪ เปิดโอกาสให้ผู ้เข้าร่วมประชุม วิเคราะห์ความสำคัญและประโยชน์ รวมถึงจุดแข็ง โอกาส 

ในการใช้ SEA ตลอดจนหารือจุดอ่อนและความเสี่ยงในการนำใช้ด้วย 
▪ เปิดให้ความเห็นต่อขั ้นตอนและเนื ้อหาของหลักสูตรการฝึกอบรมทั่วประเทศ ในประเด็น 

ความสมบูรณ์ของเนื้อหา ความครบถ้วนของข้ันตอน การออกแบบวิธีการฝึกอบรม ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และ
การหากรณีศึกษาในการฝึกอบรม เป็นต้น  

โดยการจัดประชุมใน 2 คร ั ้งแรก เป็นการประชุมเพื ่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ในการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA และในการประชุม 2 ครั้งสุดท้าย เป็นการประชุม 
เพื ่อร ับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อเสนอการจัดทำ SEA (รวมร่างระเบียบ 
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สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. . ...) และแนวทาง (Guideline) 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ที่คณะอนุกรรมการการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ภายใต ้กพย. ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 

1.2.5 จัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ท่ัวประเทศ (TOR ข้อ 5.5)   

ก่อนการจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ ที่ปรึกษามีแนวทางเพื่อประกันความสำเร็จ
ของการฝึกอบรมในกลุ่มใหญ่ โดยการเตรียมความพร้อมของวิทยากรผู้สอน ให้มีเครื่องมือในการฝึกอบรม  
ที่สมบูรณ์ มีทักษะ ความรู ้และประสบการณ์เหมาะสมในการดำเนินการฝึกอบรม โดยมีแนวทางการจัด
ฝึกอบรมและทบทวนเตรียมความพร้อมจาก การฝึกอบรมจากผู ้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติที่คัดสรรมา 
(รายละเอียดในหัวข้อ 1.3 แนวคิดและข้อเสนอพิเศษ) ให้ทำการสอน Training for Trainers เป็นเวลาอย่าง
น้อย 2 วัน ก่อนนำไปสอนจริงในภูมิภาคทั่วประเทศ การฝึกอบรมทั่วประเทศ 5 ภาค 5 ครั้ง โดยคัดเลือก
จังหวัดที่เป็นตัวแทนของภูมิภาคนั้น ประกอบด้วย ภาคกลางและปริมณฑล (กรุงเทพมหานคร) ภาคกลาง 
(พระนครศรีอยุธยา) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) ภาคใต้ (สงขลา) และภาคเหนือ (เชียงใหม่) ครั้งละ
ประมาณ 120-150 คน รวมทั้งหมด 750 คน ที่ปรึกษาจะจัดเตรียมคณะวิทยากรชาวไทยจากผู ้เชี ่ยวชาญ
โครงการ และ/ หรือคัดเลือกจากนักวิชาการจากหน่วยงานราชการที่เข้าร่วมระดมความคิดเห็น ซึ่งมีความรู้ 
ความสนใจและมีคุณสมบัติเหมาะสม จากการประเมินของผู ้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ ให ้เข้าร่วม  
การฝึกอบรม Training for Trainers ก่อน จำนวนอย่างน้อย 4 ท่าน เป็นวิทยากรผู้สอนหลักสูตรฝึกอบรม 

1.2.6 จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และระดมความคิดเห็นเรื่อง SEA ให้กับทุกภาคส่วน 
ท่ีเกี่ยวข้อง (TOR ข้อ 5.6)   

ที่ปรึกษามีแนวคิดและวิธีการศึกษา ในการจัดประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และระดม
ความเห็น โดยคัดเลือกผู้เข้าร่วมเสวนา จากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ได้รับการอบรมจากทั่วประเทศ 
มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้เรื่อง SEA ในรูปการสื่อสารที่ง่าย ระดับประชาชนทั่วไปเข้าใจ
ได้ การสัมมนาจะเน้นให้เข้าใจจากกรณีตัวอย่างการศึกษา SEA ในประเทศไทย และเปรียบเทียบกับ 
ในต่างประเทศ เพื่อระดมความเห็นว่าอะไรเป็นประเด็นสาระและข่าวสารสำคัญ (Key Messages) สำหรับ
เนื้อหาในการจัดทำคู่มือ SEA ฉบับประชาชน  

1.2.7 ศึกษาดูงานในต่างประเทศท่ีประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อน SEA ไปสู่การปฏิบัติ (TOR ข้อ 5.7)  

ที่ปรึกษามีแนวคิดว่า การศึกษาดูงานในต่างประเทศจะให้ประโยชน์สูงสุด และนำความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ได้ เป็นแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทย โดยเฉพาะแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งจะทำ
หน้าที ่ในการขับเคลื ่อน SEA ในระยะถัดไป ทั ้งนี้ ที่ปรึกษาจะพิจารณาอำนวยความสะดวก การติดต่อ
ประสานงานกับผู้ต้อนรับในประเทศที่ไปศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับราชการตามงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
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1.2.8 จัดทำคู ่มือ SEA ฉบับประชาชน สำหรับเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไป จำนวน 10,000 เล่ม  
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นเอกสารสำหรับประชาชนทั่วไป (TOR ข้อ 5.8) 

ที่ปรึกษาจะดำเนินการออกแบบต้นฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อจัดพิมพ์คู่มือการประเมนิ
สิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ฉบับประชาชน ทั ้งนี้  ได้แบ่งคู่มือออกเป็น 2 ฉบับ คือ คู่มือสำหรับ
นักวิชาการ และคู่มือภาคประชาชน โดยคู่มือฉบับประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องเกี ่ยวกับ SEA โดยให้ความสำคัญกับประโยชน์ของ SEA กระบวนการ SEA และการมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการ SEA จำนวน 10,000 เล่ม ในส่วนคู่มือสำหรับนักวิชาการ จะนำเนื้อหาจากการพัฒนาและ
ปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาจัดทำคู่มือสำหรับนักวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความเข้าใจในรายละเอียด และจะอ้างอิงจากเอกสารที่ใช้ในการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA  
ทั่วประเทศ พร้อมเผยแพร่ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เนื้อหาและรูปแบบจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจาก สศช. ก่อนดำเนินการจัดพิมพ์และเผยแพร่ 

1.2.9 จัดทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อเสนอการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
และแนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (TOR ข้อ 5.9) 

ที่ปรึกษามีแนวคิดในการปรับปรุงข้อเสนอการประเมินสิ่งแวดล้อมยุทธศาสตร์  โดยพิจารณาจาก 
แนวทางการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตรท์ี่ได้รับการเห็นชอบจาก กพย. และคณะอนุกรรมการประเมนิ
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ในเนื้อหาที่ยังขาดความสมบูรณ์ โดยเฉพาะกระบวนการการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ และการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชน และการกำหนดตัวชี้วัดให้
ครอบคลุมการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์รายสาขาและพื้นที่ ให้เหมาะสมกับประเทศไทย ทั้งนี้  
ข้อเสนอการปรับปรุง ที่ได้รับจากการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  4 ครั้ง  
ครั้งละ 80 คน จะมาจากความคิดเห็นว่าการใช้เครื่องมือ SEA ในบริบทของประเทศไทย มีจุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาสและความท้าทายอะไร อย่างไร และมีผู้มีสว่นได้เสยี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หรอืไม่ รวมถึงการบรหิาร
จัดการด้านบุคคลากร งบประมาณในการดำเนินงานด้วย อย่างไรก็ตาม การจัดทำข้อเสนอแนะดังกล่าว  
จะพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมจากการทบทวนการศึกษา องค์ความรู้ และการขับเคลื่อนงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของไทยและต่างประเทศ เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างและประสบการณ์
เรียนรู้ในด้านระบบและกลไก กระบวนการและแนวทางปฏิบัติของ SEA (TOR ข้อ 5.1) และศึกษา รวบรวม 
และจัดทำรายงานแหล่งข้อมลูตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องกับ SEA ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี 
สำหรับรายสาขาหรือเชิงพื้นที่ที่ถูกกำหนดเป็นประเภทของแผนหรือแผนงานที่ต้องทำ SEA โดยรวบรวมผล
การศึกษา SEA จากแหล่งต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนแหลง่ข้อมลูที่สำคัญ มีทั้งที่เป็นเว็บไซต์ 
และรายงานจากทั้งหน่วยงานรัฐในระดับต่างๆ เอกชน และมหาวิทยาลัย และข้อมูลความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ 
รวมทั้งแผนที่ซึ่งแสดงแนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดิน การสำรวจประชากรในพื้นที่ เป็นต้น (TOR ข้อ 5.2) 
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1.3 แนวคิดและข้อเสนอพิเศษ 

1.3.1 การจัดอบรมเพื ่อเตรียมความพร้อมให้วิทยากรผู ้สอนหลักสูตรการฝึกอบรม SEA โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ 

ก่อนการจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ จะต้องมีการเตรียมความพร้อมของผูฝ้ึกสอน
และทีมงาน เพื่อให้มีองค์ความรู้ที่ครบถ้วนเหมาะสม และสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดฝึกอบรมได้ โดย 
ที่ปรึกษาจะเรียนเชิญผู ้เชี ่ยวชาญที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการดำเนินงานเกี ่ยวกับการประเมิน
ส ิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ คือ Professor Maria Rosario Partidario ศาสตราจารย์ University of 
Lisbon ประเทศโปรตุเกส ผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ และผู้เช่ียวชาญทางด้านการประเมินสิง่แวดล้อมระดบั
ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีประสบการณ์ในการดำเนินงานมากกว่า 20 ปี ในการเป็นผู้ฝึกอบรม ที่ปรึกษา และผู้เขียน
บทความเกี่ยวกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และมีผลงานที่โดดเด่น
ในการฝึกอบรมเร ื ่องการประเมินส ิ ่งแวดล้อมเช ิงกลยุทธ ์  และเคยดำรงตำแหน่งประธานสมาคม  
เพื่อการประเมินผลกระทบระหว่างประเทศ ( IAIA) และได้รับรางวัลเกียรติยศ IAI 2015 สำหรับผลงานที่ 
โดดเด่นในการพัฒนาทฤษฎี การศึกษา การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ SEA ซึ่งผู้ฝึกสอนและทีมงานจะได้เรยีนรู้และ
อบรมอย่างใกล้ชิดจากผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ (ภาคผนวก ข) โดยทำหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

▪ บรรยายเป็น Keynote Speaker ในการประชุมระดมสมองร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 
▪ ให้คำปรึกษาและข้อเสนอในการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม SEA  
▪ ดำเน ินงานการฝึก Training for trainers สำหร ับหลักส ูตรและวิทยากรไทย เพ ื ่อสร ้าง 

ความพร้อมสำหรับการฝึกอบรมทั่วประเทศ 
▪ ให้ความเห็นต่อข้อเสนอการปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และ

แนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

อย่างไรก็ตาม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หนึ่งของโครงการ คือ การขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทย 
ร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นๆ ที่ปรึกษาจะดำเนินงานประสานระหว่างประเทศ เพื่อกำหนดวิธีการ  
ในการแลกเปลี่ยนประสานงานการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับนานาประเทศด้วย 

1.3.2 การประชุมสนทนาระดับนโยบาย เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ส ู ่แผนงานการพัฒนาที ่ย ั ่ งย ืน (Policy Dialogue on Strategic Environment Assessment for 
Sustainable Development Plan/Programme) 

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจของผู้บริหาร ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่จะต้องนำการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ไปใช้ประโยชน์และประกอบการพิจารณาควบคู่กับนโยบาย แผนและแผนงาน
การพัฒนา มีความสำคัญมากเนื่องจากเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
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ของประเทศไทย หากท่านผู ้บริหารซึ ่งมีอำนาจในการตัดสินใจระดับนโยบายขององค์การ ได้สนทนา 
แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกัน จะเป็นโอกาสให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร
ระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดความเข้าใจการใช้ SEA สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

1.4 พืน้ที่ดำเนินการ 

ทั่วประเทศและทุกภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รวมทั้งพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

1.5 ระยะเวลาการดำเนินงาน 

ระยะเวลา 9 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา 

1.6 ผลผลิต 

1.6.1 มีรายการแหล่งข้อมูลตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ SEA ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
สำหรับรายสาขาหรือเชิงพื้นที่ ที่ถูกกำหนดเป็นประเภทของแผนหรือแผนงานที่ต้องทำ SEA และมีหลักสตูร 
ในการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั้งในระดับนโยบาย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งสถาบันการศึกษา/บริษัทที่ปรึกษา 

1.6.2 เจ้าหน้าที่ในระดับนโยบายและผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ SEA ของหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ 
รวมทั้งสถาบันการศึกษาและบริษัทที่ปรึกษา จำนวน 750 คน ได้รับการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA  

1.6.3 ภาคีการพัฒนาในทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไป จำนวน 720 คน มีความรู้ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ SEA  

1.6.4 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อเสนอการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และ
แนวทาง (Guideline)  การประเมินส ิ ่งแวดล้อมระด ับย ุทธศาสตร์ ท ี ่สามารถนำไปใช ้ เป ็นแนวท าง 
ในการขับเคลื่อน SEA ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.6.5 คู่มือ SEA ฉบับประชาชนสำหรับเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไป จำนวน 10,000 เล่ม 

1.7 ผลลัพธ์ 

1.7.1 สศช. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ SEA 
นำมาซึ่งการวางแผนการพัฒนาที่มีเป้าหมายมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

1.7.2 สศช. หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องสามารถนำข้อเสนอการจัดทำ SEA และแนวทาง (Guideline)  
การประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ไปใช้เป็นเครื ่องมือในการจัดทำและขับเคลื ่อนการประเมิน



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด หน้า 1-10 
 

สิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ก ับการวางแผนพัฒนาของประเทศไทย 
อย่างเป็นรูปธรรม 

1.8 การเสนอผลงาน 

จากการศึกษาข้อกำหนด โครงการได้กำหนดการส่งผลงาน ทั้งหมด 5 ครั้ง มีรายละเอียด ดังนี้  

1.8.1 รายงานการศึกษาขั้นต้น ( Inception Report) โดยแสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา กลไก 
ในการบริหารงาน แผนการปฏิบัติงานที่จะให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย ขอบเขตการดำเนินงาน และหลักสูตร
การฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ตาม TOR ข้อ 5.1 จำนวน 25 ชุด ตามข้อกำหนดโครงการ 

1.8.2 รายงานการศึกษาขั้นกลาง ครั้งที่ 1 ( Interim Report 1) ประกอบด้วย รายการแหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ SEA TOR ข้อ 5.2 หลักสูตร รูปแบบและวิธีการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA TOR  
ข้อ 5.3 และผลการจัดประชุมกลุม่ย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 ครั้งๆ ละ 80 คน 
TOR ข้อ 5.4 จำนวน 25 ชุด ตามข้อกำหนดโครงการ 

1.8.3 รายงานการศึกษาขั้นกลาง ครั้งที่ 2 (Interim Report 2) ประกอบด้วย ผลการจัดประชุมกลุ่ม
ย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกจำนวน 2 ครั้งๆ ละ 80 คน TOR ข้อ 5.4 ผลการจัดฝึกอบรม
ทางวิชาการด้าน SEA แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถาบันการศึกษา/ บริษัทที่ปรึกษาอื่นๆ จำนวน 500 คน 
TOR ข้อ 5.5 ผลการจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่อง SEA ให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 จำนวน 
200 คน TOR ข้อ 5.6 ผลการศึกษาดูงานในต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จในการขับเคลื ่อน SEA ไปสู่ 
การปฏิบัติตาม TOR ข้อ 5.7 ร่างคู่มือ SEA ฉบับประชาชน TOR ข้อ 5.8 ร่าง การปรับปรุงข้อเสนอการจัดทำ 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และแนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
TOR ข้อ 5.9 จำนวน 25 ชุด ตามข้อกำหนดโครงการ 

1.8.4 ร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) ประกอบด้วย การจัดฝึกอบรม 
ทางวิชาการด้าน SEA แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษา/ บริษัทที่ปรึกษาอื่นๆ อีกจำนวน 200 
คน TOR ข้อ 5.5 ผลการจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่อง SEA ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 
จำนวน 200 คน TOR ข้อ 5.6 ผลการปรับปรุงคู่มือ SEA ฉบับประชาชน TOR ข้อ 5.8 และข้อเสนอการจัดทำ 
SEA และแนวทาง (Guideline) การจัดทำ SEA ฉบับปรับปรุง ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ TOR ข้อ 5.9 
จำนวน 25 ชุด ตามข้อกำหนดโครงการ 

1.8.5 รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ภายในเดือนที่ 9 นับถัดจากวันที ่ลงนาม 
ในสัญญาจ้างที่ปรึกษา ประกอบด้วย ผลการจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ และการจัดสัมมนา
ประชาสัมพันธ์เรื่อง SEA ผลการดำเนินงานทั้งหมดซึ่งได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
ประกอบด้วย 
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▪ เอกสารรายงานโครงการขับเคลือ่นการประเมนิสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ฉบับสมบรูณ์ 
จำนวน 100 เล่ม 

▪ เอกสารรายงานสรุปสำหรับผู ้บริหาร (Executive Summary Report) เป็นภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ จำนวน 100 เล่ม 

▪ CD-ROM ซึ ่งบรรจุเอกสารรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์และรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จำนวน 100 ชุด 

▪ คู่มือ SEA ฉบับประชาชน สำหรับเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไป จำนวน 10,000 เล่ม 
▪ ข้อเสนอการจัดทำการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และแนวทาง ( Guideline)  

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ฉบับปรับปรุง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 100 เล่ม 
▪ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ประกอบการศึกษาวิเคราะห์ภายใต้การดำเนินการโครงการฯ 

1.9 บุคลากรในโครงการ 

ที่ปรึกษาได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรที่กำหนดตามข้อกำหนดโครงการโดยละเอียดแล้ว จึงขอ
เสนอรายชื ่อบุคลากรพร้อมหน้าที่ ร ับผิดชอบในโครงการ เพื ่อให ้สามารถปฏิบัติงานได้โดยคล่องตัว  
มีประสิทธิภาพสูง ที่ปรึกษาขอนำเสนอบุคลากรดำเนินโครงการเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1.9.1 กลุ่มบุคลากรหลัก  

▪ กลุ ่มบริหารงานโครงการ ซึ ่งจะรับผิดชอบในการบริหารจัดการการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  
ในภาพรวมของโครงการให้เป็นไปตามขอบเขตการศึกษา ข้อเสนอโครงการ งบประมาณ และระยะเวลา  
ที่กำหนด โดยประกอบไปด้วย หัวหน้าโครงการ รองหัวหน้าโครงการ 

▪ กลุ่มผู้เช่ียวชาญ ซึ่งจะรับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินงานกิจกรรมตามความเช่ียวชาญนั้นๆ 
และประสานงานกับกลุ่มบริหารโครงการ เพื่อให้งานสำเร็จ และมีประสิทธิภาพ โดยประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญ
ด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
รายสาขา เชิงพื้นที่ และเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำระบบข้อมูล และผู้เชี่ยวชาญ  
ด้านการจัดฝึกอบรมทางวิชาการและประชาสัมพันธ์ 

1.9.2 กลุ่มบุคลากรสนับสนุนโครงการ ซึ่งจะรับผิดชอบในการรวบรวม สำรวจ ประสานงาน และ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ เพ่ือให้งานสำเร็จและมีประสิทธิภาพ  

ประกอบด้วย ผู้ประสานงานโครงการ และนักวิชาการสนับสนุนโครงการ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาตระหนักถึง
ความสำคัญและความจำเป็นในการดำเนินงานโครงการ จึงได้เสนอองค์กรบริหารโครงการและบุคลากร  
ให้สอดคล้องกับการศึกษาของโครงการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้โดยคล่องตัว และมีประสิทธิภาพสูง  
โดยแผนภูมิการบริหารจัดการโครงการ (รูปที ่ 1.9-1) แสดงให้เห็นถึงการทำงานของผู ้เชี ่ยวชาญที ่มี
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ประสบการณ์ในด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารจัดการของผู ้จ ัดการโครงการ โดยมีผู ้ประสานงานโครงการทำหน้าที่  
ในการประสานงานระหว่างทีมผู้บริหารโครงการ ทีมผู้เช่ียวชาญ และทีมบุคลากรสนับสนุนการดำเนินงาน ซึ่ง
รายชื่อและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรประจำโครงการในแต่ละกิจกรรมแสดงดังตารางที ่ 1.9-1 
รวมทั้งผู้ประสานงานโครงการจะทำหน้าที่ประสานกับคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
ของ สศช. ในส่วนที่เกี่ยวกับการประสานงานในภาพรวมของโครงการและการนำเสนอความก้าวหน้า รวมถึง
การปรึกษาหารือเป็นระยะ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานโครงการตามที่ระบุในข้อกำหนดโครงการที่ปรึกษา 
จะดำเนินงานโครงการนี้ ร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่ในสังกัดของ สศช. โดยเฉพาะในส่ วนกลาง กองยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม และ สศช. ในส่วนภูมิภาค ที ่โครงการมีกิจกรรมด้วย  
ในลักษณะ counter part เพื่อร่วมคิด วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความเห็นกันในกิจกรรมทุกเรื่องของโครงการ 
ดังนั้น จึงกำหนดในโครงสร้างการบริหารโครงการให้มีทีมงานของ สศช.เป็นที่ปรึกษา 
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รูปท่ี 1.9-1 แผนภูมิองค์กรบริหารโครงการ 
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ตารางท่ี 1.9-1 รายชื่อและหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรประจำโครงการ 
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1) ทบทวนการศึกษา องค์ความรู้ และการขับเคลื่อนงานที่เก่ียวข้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(SEA) ของไทยและต่างประเทศ เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างและประสบการณ์เรียนรู้ ในด้านระบบและกลไก 
กระบวนการและแนวทางปฏิบัติของ SEA (TOR ข้อ 5.1) 

X X X        X X   X   

2) ศึกษา เก็บรวบรวม และจัดทำรายการแหล่งข้อมูลตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับ SEA ทั้งมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และเทคโนโลยี สำหรับรายสาขาหรือเชิงพื้นที่ ที ่ถูกกำหนด เป็นประเภทของแผนหรือแผนงานที่ต้องทำ SEA  
โดยรวบรวมผลการศึกษา SEA จากแหล่งต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนแหล่งข้อมูลที่สำคัญ มีทั้งที่เป็นเว็บไซต์ 
และรายงานจากทั้งหน่วยงานรัฐในระดับต่างๆ เอกชน และมหาวิทยาลัย และข้อมูลความรู้โดยผู้เชี ่ยวชาญ รวมถึง 
แผนที่ซ่ึงแสดงแนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดิน การสำรวจประชากรในพื้นที่ เป็นต้น (TOR ข้อ5.2) 

X X X  X X X X X  X X   X   

3) สร้างหลักสูตรและกำหนดรูปแบบและวิธีการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA (TOR ข้อ5.3) X X X  X X X   X X  X  X   

4) การจัดประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (TOR ข้อ5.4) X X X  X X X   X X X X X X X X 

5) การจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้วิทยากรผู้สอนหลักสูตรการฝึกอบรม SEA โดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับ
นานาชาติ 

X X X X X X X   X        

6) การประชุมสนทนาระดับนโยบาย (High Level Policy Maker) X X X X      X X X X X X X X 
7) การจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ (TOR ข้อ5.5) X X X  X X X   X X X X X X X X 

8) การจัดประชุมสัมมนาเพื ่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และระดมความคิดเห็นเรื ่อง SEA ให้ก ับทุกภาคส่วน 
ที่เก่ียวข้อง (TOR ข้อ5.6) 

X X X       X X  X X X X X 

9) การศึกษาดูงานในต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อน SEA ไปสู่การปฏิบัติ (TOR ข้อ 5.7) X X X        X       

10) การออกแบบคู ่ม ือการประเม ินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ฉบับประชาชน สำหร ับเผยแพร่ 
ให้ประชาชนทั่วไป (TOR ข้อ 5.8) 

X X X  X X X X X X X X X X    

11) การจัดทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อเสนอการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแนวทาง 
(Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (TOR ข้อ 5.9) 

X X X  X X X X X X X X X  X   
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1.10 การนำเสนอเน้ือหาในการศึกษา 

จากการศึกษาโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ที่ปรึกษาได้สรุป
เนื้อหาผลการศึกษาทั้งหมดและจัดทำเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
ของ TOR ที่ได้กำหนดไว้ โดยมีผลผลิตที่เกิดข้ึนทั้งหมด 6 ผลผลิต ดังนี้ 

1.10.1 รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ได้สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมดที่เกิดข้ึนภายใต้โครงการขับเคลื่อน
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) นี้ ประกอบด้วย 7 บท ซึ่งแต่ละบทได้สรุปเนื้อหาใจความ
สำคัญที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ TOR ไว้ สรุปได้ดังตารางท่ี 1.10-1 

ตารางท่ี 1.10-1 สรุปความสอดคล้องระหว่างบทรายงานและวัตถุประสงคข์อง TOR 

บทรายงาน TOR 
บทท่ี 1 บทนำ - 

บทท่ี 2 การทบทวนวรรณกรรม TOR ข้อ 5.1 ทบทวนการศึกษา องค์ความรู้ และการขับเคลื่อนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมิน
สิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของไทยและต่างประเทศ เพื ่อเป็นกรณีตัวอย่างและ
ประสบการณ์เรียนรู้ในด้านระบบและกลไก กระบวนการและแนวทางปฏิบัติของ SEA 

บทท่ี 3 ตัวชี้วัดในการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

TOR ข้อ 5.2 ศึกษา เก็บรวบรวม และจัดทำรายงานแหล่งข้อมูลตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวข้องกับ SEA ท้ัง
มิติด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี สำหรับรายสาขาหรือเชิงพื้นท่ี ท่ีถูกกำหนด
เป็นประเภทของแผนหรือแผนงานท่ีต้องทำ SEA โดยรวบรวมผลการศึกษา SEA จากแหล่งต่างๆ 
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจนแหล่งข้อมูลที่สำคัญ มีทั้งที่เป็นเว็บไซต์ และรายงาน
จากทั้งหน่วยงานรัฐในระดับต่างๆ เอกชน และมหาวิทยาลัย และข้อมูลความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ 
รวมท้ังแผนท่ีซึ่งแสดงแนวโน้มการใช้ประโยชน์ท่ีดิน การสำรวจประชากรในพื้นท่ี เป็นต้น 

บทท่ี 4 การอบรมทางวิชาการ
ด้าน SEA 

TOR ข้อ 5.3 สร้างหลักสูตรและกำหนดรูปแบบและวิธีการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA  

TOR ข้อ 5.4 การจัดประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

TOR ข้อ 5.5 การจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ท่ัวประเทศ 

บทท่ี 5 ข้อเสนอการจัดทำ 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ และแนวทาง 
การประเมินสิ่งแวดล้อม 
ระดับยุทธศาสตร์ 

TOR ข้อ 5.4 การจัดประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

TOR ข้อ 5.9 การปรับปรุงข้อเสนอการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และ
แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

บทท่ี 6 การสร้างองค์ความรู้
และการประชาสัมพันธ์ 

TOR ข้อ 5.6 จัดสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และระดมความคิดเห็นเร่ือง SEA ให้กับทุก
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

 TOR ข้อ 5.7 ศึกษาดูงานในต่างประเทศท่ีประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อน SEA ไปสู่การปฏิบัติ 

 TOR ข้อ 5.8 จัดทำคู ่ม ือ SEA ฉบับประชาชน สำหรับเผยแพร่ให้ประชาชนทั ่วไป จำนวน 
10,000 เล่ม ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นเอกสารสำหรับประชาชนท่ัวไป 

บทท่ี 7 สรุปผลและข้อเสนอแนะ - 
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1.10.2 รายงานสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 

รายงานสรุปผู้บริหารซึ่งได้สรุปเนื้อหาหลกัสำคัญจากรายงานการศึกษาฉบับสมบรูณ์ เพื่อให้สามารถ
เข้าใจในผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงานภายใต้โครงการได้อย่างชัดเจน 

1.10.3 แนวทางการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของประเทศไทย 

จากการดำเนินงานภายใต้โครงการผลลัพธ์ที่สำคัญที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น คือ แนวทางการขับเคลื่อน 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของประเทศไทย ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ 
ได้แก่  

▪ ข้อเสนอการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
▪ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ... 
▪ แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

ซึ ่งผลลัพธ์นี ้ ตอบวัตถุประสงค์ของ TOR ข้อ 5.9 การปรับปรุงข้อเสนอการจัดทำการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

1.10.4 คู่มือ SEA ฉบับประชาชน  

คู ่ม ือ SEA ฉบับประชาชน หรือคู่ม ือเพื ่อการสื ่อสารสาธารณะ ได้จ ัดทำขึ ้นเพื ่อใช้ส ื ่อสาร 
และประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ SEA ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ โดยได้จัดทำในรูปแบบ
แผ่นพับพร้อมแสดงภาพหรือสัญลักษณ์เพื่อการสื ่อสารเนื้อหา ซึ่ง ผลลัพธ์นี้ ตอบวัตถุประสงค์ของ TOR  
ข้อ 5.8 จัดทำคู่มือ SEA ฉบับประชาชน สำหรับเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไป จำนวน 10,000 เล่ม ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นเอกสารสำหรับประชาชนทั่วไป  

1.10.5 คำถามท่ีพบบ่อยเกี่ยวกับ SEA (Frequently Asked Questions of SEA) 

นอกเหนือจากเนื้องานที่ได้ถูกระบุไว้ใน TOR แล้ว ที่ปรึกษายังได้จัดทำผลผลิตที่มีประโยชน์สำหรับ
การช่วยขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ การรวบรวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ SEA หรือ 
FAQ พร้อมทั้งได้ระบุคำช้ีแจงไว้ด้วย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตอบข้อซักถามจากหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่ง SEA จะถูกให้ความสำคัญและมีการผลักดันมากยิ่งขึ้น 

1.10.6 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ขนาด A3 

เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ที่ปรึกษาได้จัดทำเป็นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ขนาด A3 ซึ ่งนำเสนอเนื ้อหาสาระสำคัญที่จะช่วยสร้าง 
ความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องและกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญ ความจำเป็นของ SEA  
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บทท่ี 2  
การทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาและทบทวนรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) โดยมี  
2 ประเด็นในการศึกษาหลัก ได้แก่ ประเด็นองค์ความรู้เกี่ยวกับ SEA จากในและต่างประเทศ และประเด็นเรือ่ง
การขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทย ซึ่งได้ด าเนินการทบทวนและศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาระดับภูมิภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด เป็นต้น  

นอกจากการสรุปผลการศึกษาในประเทศไทยข้างต้น ได้ด าเนินการศึกษาและทบทวนจากแหล่งข้อมูล
ต่างประเทศ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติของ SEA และที่เผยแพร่จากประเทศหรอืองค์การระหว่าง
ประเทศที่มีความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ทั้งจากประเทศพัฒนาและประเทศก าลังพัฒนา ในภูมิภาคต่างๆ 
เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก เป็นต้น รวมทั้ง
จากองค์การศึกษาและความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก องค์การประเมินสิ่งแวดล้อมสากล 
(International Agency for Impact Assessment : IAIA) สถาบันสิ่งแวดล้อมสตอกโฮร์ม องค์การปกป้อง
สิ่งแวดล้อมของประเทศต่างๆ (Environmental Protection Agencies) เป็นต้น โดยมีแหล่งข้อมูลที่ได้ศึกษา
และรวบรวม ดังต่อไปนี้ 

- International Association for Impact Assessment (www. iaia.org)  มี เอกสารเผยแพร่และ
เอกสารอ้างอิง รวมถึง SEA Performance Criteria and Key Citations for EA Topics และการฝึกอบรม 

- UNDP: (http://www.undp.org/fssd/priorityareas/sea.html) มีเอกสารการด าเนินงานตาม
แผนงานการส่งเสริมความตระหนัก ความเข้าใจและองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการและประโยชน์ของ SEA และ
แนวทางการขับเคลื่อน SEA ในระดับชาติ ภูมิภาคและนานาชาติ การใช้ SEA เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน และการสร้างขีดความสามารถด้าน SEA 

- UNEP: มีเอกสารเผยแพร่ EIA Training Resource Manual ซึ่งมีส่วนหนึ่งเป็น SEA Module และ
ออกเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดี EIA and SEA Good Practice 

- UNECE: www.unece.org/env/eia มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับ SEA ในบริบทของอนุสัญญา Espoo  
ว่าด้วยการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในบริบทข้ามพรมแดน  

- World Bank (www.worldbank.org.sea/) มีการเผยแพร่ SEA Structured Learning Programme 
และมีเอกสารอ้างอิงซึ่งเช่ือมโยงงานด้าน SEA ของประเทศต่างๆ  
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- OECD DAC Task team website (www.seataskteam.net) มีเอกสารผลงานของทีมงาน OECD 
DAC รวมทั้งแนวทาง Applying Strategic Environmental Assessment, Good Practice Guidance for 
Development Co-operation DAC Guidelines and Reference Series (2006)  

- CIDA (www.acdi-cida.gc.ca/ea) มีเอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องรวมถึง SEA Handbook; 1999 
Cabinet Directive on the Environmental Assessment of Policy, Plan and Programme Proposals 
(CIDA, 2003)  

- European Union: http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm มีข้อมูลเรื่อง
การประเมินสิ่งแวดล้อม และ European Directives, Policy, Integration, Funding, Resources, News 
and Development  

- UN University ( http/ / www. onlinelearning. unu. edu/ sea- version1/ Resources/ Tools/ 
tools.htm): มีหลักสูตร SEA Course ที่พัฒนาข้ึนของมหาวิทยาลัย ซึ่งสอนเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ใน SEA และมี
กรณีศึกษา 

ผลจากการศึกษาและทบทวนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ SEA สามารถสรุปและน าเสนอได้ในหัวข้อ 
องค์ความรู้เกี่ยวกับ SEA และการขับเคลื่อน SEA โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้

2.1 องค์ความรู้เก่ียวกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

2.1.1 บทน า 

ก่อนจะสามารถเรียนรู้และน า SEA ไปใช้ประโยชน์ การทบทวนความเข้าใจเรื่องค าจ ากัดความ 
ลักษณะ และประโยชน์ของ SEA มีความส าคัญมาก ปัญหาอุปสรรคหลักของการขับเคลื่อน SEA ในประเทศ
ไทย เริ่มต้นจากการขาดองค์ความรู้ที่เข้าใจตรงกันระหว่างทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงาน ผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้น  
การทบทวนองค์ความรู้จากแหล่งต่างๆ ในต่างประเทศ ซึ่งได้เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ และจากประสบการณ์
จัดท า SEA ในต่างประเทศ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมในการพิจารณาว่าเราจะขับเคลื่อนงาน SEA  
ในประเทศไทยบนพื้นฐานองค์ความรู้ที่เข้าใจ เห็นด้วยตรงกัน ก่อนจะน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบท
ของประเทศไทยในด้านนโยบาย แผน และแผนงาน  

ถึงแม้ว่าจะมีประวัติการเริ่มต้นใช้ SEA มาตั้งแต่ ค.ศ. 1970 แต่ก็ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
ตรงกัน ประเทศต่างๆ เล็งเห็นถึงความจ าเป็นของการน าเครื่องมือ SEA มาใช้ แต่เป็นเพียงการน า SEA มาใช้
เป็นเครื่องมือหนึ่งประกอบการประเมินสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมเครื่องมืออื่นๆ เท่านั้น ยังไม่สามารถใช้งานได้
ครอบคลุมถึงด้านนโยบาย แผนงานและโครงการขนาดใหญ่  

ในประเทศต่างๆ มีเอกสารเผยแพร่การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ SEA มาตั้งแต่ ค.ศ. 1970 แต่ในช่วง
แรกๆ เป็นระยะเริ่มต้นของการพัฒนาวิธีการและแนวทาง ควบคู่ไปกับเครื่องมือการประเมินผลกระทบ
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สิ่งแวดล้อมระดับโครงการ (Environmental Impact Assessment: EIA) และอาจยังไม่มีความชัดเจน 
จนกระทั่งมีการพัฒนา SEA อย่างเป็นรูปธรรม เริ่มมีบางประเทศและกลุ่มประเทศที่น า SEA ไปมีผลบังคับใช้
ตามกฎหมายภายในประเทศ หรือระหว่างประเทศ ได้แก่ European Directive 2001/42/EC (มีผลบังคับใช้
กับประเทศในสหภาพยุโรปในปี ค.ศ. 2004) Espoo Convention on Trans boundary Environmental 
Impact Assessment (1997) (มีผลบังคับใช้ Protocol on SEA ในปี ค.ศ. 2003) และประเทศต่างๆ ได้เริ่ม
พัฒนากรอบการบังคับใช้ SEA ที่มีผลตามกฎหมายในหลายประเทศตั้งแต่นั้นมา อย่างไรก็ตาม ยังคงมีอีกหลาย
ประเทศที่ใช้เครื่องมือ SEA เป็นแนวทางแนะน าเชิงนโยบาย เพื่อใช้ประกอบกับเครื่องมือการประเมินนโยบาย 
แผน และแผนงานระดับพื้นที่และภาคส่วนต่างๆ เท่านั้น ไม่ได้น าไปใช้บังคับตามกฎหมาย  

จนกระทั่งองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ได้เริ่มพิจารณาและสนับสนุนการใช้ SEA อย่างเป็นรูปธรรม
มากข้ึน เริ่มจาก OECD (2006) ได้เผยแพร่เอกสารส าคัญเป็นแนวทางปฏิบัติ (Guideline) และเป็น
เอกสารอ้างอิง (Reference Series) ซึ่งเป็นเอกสารแม่บทส าคัญที่ประเทศต่างๆ และองค์กรระหว่างประเทศ 
ได้น าไปพิจารณาต่อ และได้เสนอแนวทางปฏิบัติ ทฤษฎี และพัฒนาการการน า SEA ไปใช้ให้เหมาะสม และ 
ดีข้ึนตามล าดับ โดยเฉพาะหน่วยงานระหว่างประเทศ ได้แก่ World Bank (2006 2009 และ 2012) UNDP 
(2006) UNEP (2009) EU (2013) และ IUCN (2014) เป็นต้น และหน่วยงานในระดับประเทศต่างๆ เช่น 
Department of Environment, United Kingdom ( 2005)  Georgia government ( 2006) , Ministry of 
Environment Protection of China (2003 และ 2009) เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีนักวิชาการ นักวิจัย
เผยแพร่งานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแนวทาง ทฤษฎีการใช้ ความรู้ การอบรมหลักสูตร ต่างๆ 
จ านวนหนึ่ง จนถึงปัจจุบัน  

ดังนั้น การทบทวนองค์ความรู้ในการศึกษาน้ีจึงได้สรุปสังเคราะห์จากแนวทางปฏิบัติ เอกสารอ้างอิง 
ตามล าดับ การพัฒนาการและเสนอแนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ การประยุกต์และ 
การปรับปรุงเครื่องมือ SEA ที่มุ่งการขยายขอบเขตการน าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์เป็นเครื่องมือสนับสนุน  
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) โดยพิจารณาให้ครอบคลุมและได้สมดุลของการพัฒนา
ทั้งสามเสาหลัก คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก SEA เป็นวิธีการโดยตรงและสามารถน าไป
ปฏิบัติได้เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Millennium Development Goal 7 on Environmental 
Sustainability) ตามข้อตกลงแห่งสหประชาชาติเมื่อปี ค.ศ. 2000 ที่ได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ บูรณาการ
หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าในนโยบาย แผนงานระดับประเทศ และได้เน้นย้ าอีกครั้งในการประชุม World 
Summit on Sustainable Development (2002) ว่า เน้นให้ความส าคัญของกรอบกลยุทธ์และการตัดสินใจ
ที่ให้เกิดสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเทศไทยก็ได้ก าหนดนโยบายการพัฒนา
อย่างยั่งยืนไว้เป็นเป้าหมายสูงสุดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันด้วย  
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2.1.2 นิยามความหมายของ SEA 

จากการรวบรวมและทบทวนนิยามความหมายของ SEA จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้มี
หน่วยงาน/ องค์กร ที่ระบุนิยามความหมายไว้อย่างหลากหลาย โดยแบ่งออกเป็นนิยามของ SEA ในประเทศ 
และต่างประเทศ เช่น 

 นิยามของ SEA ในประเทศไทย 

 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) 
หมายความว่า กระบวนการที่เป็นระบบเพื่อใช้สนับสนุนการตัดสนิใจในการก าหนดนโยบาย แผน หรือแผนงาน 
โดยค านึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และปัจจัยอื่นๆ โดยเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย., 2561) 

 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ คือ  การใช้กรอบแนวคิดและกระบวนการใน 
การวิเคราะห์ประเมินศักยภาพและข้อจ ากัดของสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การพัฒนานโยบาย แผน แผนงานและ
โครงการขนาดใหญ่ในรายสาขา (Sectoral Based) หรือในเชิงพื้นที่ (Area Based) ที่ให้ความส าคัญกับ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยบูรณาการมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม และมิติเทคโนโลยี และเปรียบเทียบ
ทางเลือกในการตัดสินใจ เพื่อให้การตัดสินใจนั้นมีคุณภาพ รอบคอบ โปร่งใสและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
(ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.), 2554) 

 นิยามของ SEA ในต่างประเทศ 

 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เป็นวิธีการวิเคราะห์และการมีส่วนร่วม 
ที่หลากหลาย มุ่งหมายจะน าไปใช้เพื่อผนวกหรือประยุกต์การพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมเข้ากับการจัดท า
นโยบาย แผน และแผนงาน และประเมินความเช่ือมโยงกับมุมมองด้านเศรษฐกิจและสังคม (Organization for 
Economic Cooperation and Development: OECD, 2006) 

 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการเชิงระบบเพื่อการประเมิน 
และคาดการณ์ผลที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจก่อนการด าเนินโครงการ จุดมุ่งหมายของ SEA คือ ต้องการ 
ให้เกิดความมั่นใจว่าข้อพิจารณาทางสิ่งแวดล้อมและทางเลือกต่างๆ ได้ถูกกล่าวถึงตั้งแต่ช่วงข้ันตอนแรก  
ของการพัฒนานโยบาย แผน และแผนงาน ทั้งนี้ ต้องมีการพิจารณาปัจจัยมิติเศรษฐกิจและมิติสังคมร่วมด้วย 
(Asian Development Bank: ADB, 2003) 

 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือส าหรับการพิจารณาประเด็นต่างๆ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ตั้งแต่ระดับต้นน้ า เพื่อวางแผนและตัดสินใจ และน าแผนไปสู่การปฏิบัติในระดับ
ยุทธศาสตร์ (World Bank, 2002) 
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 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการเชิงระบบที่ควรด าเนินการ 
อย่างต่อเนื่องในการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลที่เกิดข้ึนจากทางเลือกของนโยบาย แผน และแผนงาน
ซึ่งต้องด าเนินการตั้งแต่ข้ันตอนการเริ่มนโยบาย แผน และแผนงาน ทั้งนี้  ต้องมีการพิจารณาร่วมกันทั้งด้าน
ชีวะ-กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (Partidario and Clark, 2000) 

 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เป็นระบบ/ กระบวนการที่ใช้ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของนโยบาย แผน และแผนงาน รวมทั้งข้อเสนอทางเลือก โดยเปิดโอกาสให้สาธารณชนมีส่วนร่วม
จัดท าเป็นรายงานเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ (Therivel et al, 1992) 

การสร้างความรู้พื้นฐานเพื่อให้เข้าใจเครื่องมือ SEA ควรเริ่มจากความเข้าใจร่วมกัน ในเรื่องค าจ ากัด
ความของ SEA ซึ่งในระยะแรกการให้ค าจ ากัดความแตกต่างกันตามความสนใจและมีการใช้ประโยชน์ในบริบท
ที่แตกต่างกันไป ซึ่งไม่มีค าจ ากัดความใดเหมาะสมที่สุดกับทุกบริบทที่แตกต่างกัน แต่ค าจ ากัดความที่เป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวางและได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนิยามค าจ ากัดความของ SEA เป็นส่วนใหญ่ ได้แก่  

“การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์(SEA) หมายถึง แนวทางการวิเคราะห์และการมีสว่นรว่ม
ต่างๆ ที่ใช้ในการบูรณาการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เข้าไปในนโยบาย แผน และแผนงาน รวมถึงการประเมิน
ความเช่ือมโยงกับประเด็นด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วย (OECD, 2006)” 

ทั้งนี้ เพื่อให้ค าจ ากัดความของ SEA มีความเช่ือมโยงกับการพัฒนาและเข้ากับบริบทของประเทศ
ไทยมากยิ่งข้ึน ซึ่งได้มุ่งเน้นการพัฒนาที่มุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ปรึกษาจึงได้พิจารณาปรับปรุงนิยาม  
ค าจ ากัดความของ SEA เป็น 

“กระบวนการท่ีเป็นระบบเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย แผน หรือแผนงาน 
โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม และบูรณาการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล  
ซึ่งต้องน าผลไปใช้ในการวางแผนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน”  

หากกล่าวอีกนัยหนึ่ง SEA เป็นแนวทางที่มีความหลากหลาย ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆ ไม่ใช่
แนวทางที่คงที่ตายตัว (Goodland, 1997) ดังนั้น SEA ที่ดีและมีประสิทธิภาพต้องปรับปรุงให้เหมาะสม 
กับบริบทที่น าไปใช้ ในจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการศึกษา SEA นั้น SEA ได้ออกแบบไว้เป็นส่วนขยาย 
ของการศึกษา EIA (Environmental Impact Assessment) เท่านั้น แต่พัฒนาการของ SEA ในระยะต่อมา 
ได้มีลักษณะเชิงกลยุทธ์มากข้ึน โดยน าการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เข้ามาในกระบวนการศึกษา
ประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคมในลักษณะที่เปลี่ยนแปลงและทบทวนซ้ าหลายๆ ครั้ง จนเห็นด้วยตรงกัน  
บางประเทศพัฒนา SEA ไปสู่การบังคับใช้ตามกฎหมาย แต่บางประเทศก็น าไปใช้ในเชิงนโยบายเท่านั้น 
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2.1.3 ความแตกต่างระหว่าง SEA กับ EIA 

หน่วยงาน องค์กร และผู้มีส่วนได้เสียกับการประเมินผลกระทบจากการพัฒนา มักสับสน 
ความเหมือนและแตกต่างระหว่างเครื่องมือ SEA และ EIA ซึ่งแนวทางปฏิบัติเรื่องการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (กพย., 2561) ได้พยายามสร้างความเข้าใจเรื่องนี้เป็นข้อมูลความรู้พื้นฐานไว้แล้ว ซึ่งได้
แบ่งแยกความแตกต่างออกเป็นประเด็นต่างๆ รายละเอียดดังตารางท่ี 2.1-1 

ตารางท่ี 2.1-1 การเปรียบเทียบระหว่าง SEA และ EIA 

ประเด็น SEA EIA 

ระดับการตัดสินใจ นโยบาย แผน แผนงาน  โครงการ  

สาระส าคัญ ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ แนวคิด การก่อสร้างและการด าเนินงาน 

จุดเน้นในการประเมิน ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ หรือการแสวงหา 
แนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสม  

ประเด็นส าคัญระดับโครงการเพื่อให้สามารถ
ด าเนินการตามแนวทางพัฒนาท่ีได้เลือกไว้แล้ว
ให้ถูกต้องเหมาะสม 

มุมมอง สิ่งแวดล้อมจะส่งผลก าหนดโอกาสหรือข้อจ ากัด
ของการพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
อย่างไร 

การพัฒนาตามแนวทางที่ก าหนดจะส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรและเพียงใด 

ทางเลือก  มีพิสัยของทางเลือกท่ีกว้างกว่า 

 เน้นท่ีทางเลือกซึ่งท าให้เกิดสมดุลระหว่าง
พื้นท่ีต่างๆ หรือสมดุลระหว่างด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีนั้นๆ 

 มีพิสัยของทางเลือกในขอบเขตท่ีจ ากัด 

 เน้นทางเลือกด้านสถานท่ี การออกแบบ 
การก่อสร้าง และการด าเนินงาน 

ระดับการประเมิน กว้างกว่า เป็นระดับ Macroscopic โดยอาจเป็น
ระดับภูมิภาค ประเทศ ระหว่างประเทศ หรือ
ระดับโลก 

แคบกว่า เป็นระดับ Microscopic ส่วนใหญ่อยู่
ในระดับท้องถ่ิน  

ขอบเขตการประเมิน  ความ ย่ัง ยืนด้านเศรษฐกิจ  สั งคมและ
สิ่งแวดล้อม 

 เตือนล่วงหน้าถึงการเกิดผลกระทบสะสม 

 ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม 

 ประเมินผลกระทบสะสมได้ในขอบเขต
จ ากัด 

ระยะเวลาของการประเมิน ปานกลางถึงยาว สั้นถึงปานกลาง 

ข้อมูล และ/หรือ 
สารสนเทศที่ใช้ 

ส่วนใหญ่เป็นข้อมูล/ สารสนเทศทุติยภูมิ ท้ังเชิง
ปริมาณและคุณภาพหรือการบรรยาย  

ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลปฐมภูมิท่ีต้องจัดเก็บและ
รวบรวมอย่างเฉพาะเจาะจง และส่วนใหญ่เป็น
ข้อมูลเชิงปริมาณ 

แหล่งข้อมูลทีส่ าคัญ รายงานต่างๆ เช่น สถานการณ์สิ่งแวดล้อมด้าน
ต่างๆ ข้อมูลสถิติ ท่ีจัดท าไว้ในระดับประเทศ 
ภูมิภาค ท้องถ่ิน  

การส ารวจภาคสนาม  การวิเคราะห์ข้อมูลจาก
พื้นท่ีรับผลกระทบหรือพื้นท่ีศึกษา 

วิธีการประเมิน ไม่มีรูปแบบท่ีก าหนดชัดเจน ใช้วิธีการเชิงปริมาณและมีความจ าเพาะเจาะจง
มากกว่า 
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ตารางท่ี 2.1-1 การเปรียบเทียบระหว่าง SEA และ EIA 

ประเด็น SEA EIA 

เกณฑ์มาตรฐานของการ
ประเมิน 

การพัฒนาท่ีย่ังยืน กฎหมาย มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ 
การปฏิบัติท่ีด ี

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

SEA เป็นเร่ืองท่ีกว้างกว่า จึงจะมีผู้เกี่ยวข้องและ
อาจได้รับผลกระทบเป็นจ านวนมาก  

มีความเฉพาะเจาะจง สามารถระบุพื้นท่ีและ 
ผู้ได้รับผลกระทบได้ชัดเจนและได้รับความสนใจ
จากประชาชนในพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบมาก 

การประเมินผลภายหลัง
การน า SEA ไปสู่การ
ปฏิบัติ 

 เน้นเร่ืองการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อม และการรักษาความย่ังยืน
ของทรัพยากรธรรมชาติท่ีได้ก าหนดไว้ใน
รายงาน SEA 

 ผลการประเมินจะน าไปสู่การปรับนโยบาย 
แผน และแผนงาน (Policy, Plan, Program: 
PPP) หรือ PPP ใหม่ท่ีเหมาะสมย่ิงข้ึน 

 เน้นเ ร่ืองการด าเนินงานตามกฎหมาย 
มาตรฐาน ประสิทธิภาพในการควบคุมหรือ
ลดผลกระทบตามเงื่อนไขของรายงาน EIA 

 ผ ล ก า รป ระ เ มิ น จะน า ไ ป สู่ ก า รป รับ
มาตรการควบคุม/ ลดผลกระทบ การ
ติดตามตรวจสอบ การชดเชยความเสียหาย 
(หากเกิดข้ึน) 

ท่ีมา : กพย. (2561) 

การทบทวนในการศึกษานี้ จึงได้เพิ่มเติมขยายความจากรายละเอียดข้างต้น โดยอ้างอิงจาก OECD 
(2006) เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นสรุปได้ ดังนี้ 

 SEA เกิดจากความจ าเป็นที่เครื่องมือซึ่งใช้ในการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมในระดับโครงการ 
ได้แก่  EIA มี ข้อจ ากัด ไม่สามารถน ามาช่วยในการตัดสินใจในภาพรวม หรือในเชิงนโยบายระดับ 
ที่ใหญ่กว่าโครงการได้ เช่น ระดับนโยบายเชิงพื้นที่รวม ภาคส่วนการพัฒนาต่างๆ เพื่อท าให้การตัดสินใจพัฒนา
มีการพิจารณาทางเลือกระดับยุทธศาสตร์ น าไปสู่ผลลัพธ์การพัฒนาที่ได้สมดุล ยั่งยืนมากกว่าทางเลือกระดับ
โครงการใดโครงการหนึ่ง เนื่องจากเครื่องมือ EIA ช่วยอธิบายทางเลือกว่าควรมีหรือไม่มีโครงการนั้น  
ช่วยในการพิจารณาข้อเสนอโครงการหนึ่งๆ ว่าจะด าเนินงานหรือไม่เท่านั้น แต่ไม่ได้ช่วยหาทางเลือกที่กว้าง
เพียงพอต่อการตัดสินใจ ในขณะที่ SEA สามารถหาทางเลือกการพัฒนาในภาพรวม เพิ่มโอกาสในการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและบรรเทาความเสี่ยงได้ดีกว่า  

 SEA ช่วยเสริมสนับสนุนเครื่องมืออื่นๆ ทั้ง EIA, SIA (Social Impact Assessment) และ CIA 
(Cumulative Impact Assessment)  แต่ไม่สามารถทดแทนกันได้  ดังนั้น SEA จึงเป็นเครื่องมือที่ ใ ช้ 
ในการสนับสนุนเท่านั้น และการน า SEA ไปใช้ไม่ควรด าเนินการให้มีความซับซ้อน และยุ่งยากมากข้ึน 
ตัวอย่างเช่น การศึกษา EIA อาจจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรมากในการศึกษารายละเอียดผลกระทบของโครงการ 
แต่การใช้ SEA จะช่วยให้การก าหนดขอบเขตของการศึกษา EIA ในโครงการ มีความเหมาะสม ไม่มากจนเกิน
ความจ าเป็นและหรือต้องใช้ทรัพยากรมากจนเกินไป เนื่องจาก SEA ได้ช่วยพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่
และภาคส่วนในกรอบใหญ่ของการพัฒนา ซึ่งโครงการนั้นจะอยู่ภายใต้การศึกษา SEA ด้วยแล้ว  
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2.1.4 หลักการและลักษณะ SEA ท่ีด ี

หลักการ (Principles) ของ SEA ซึ่งจะท าให้การใช้มีอิทธิพลต่อการปรับปรุงนโยบาย การวางแผนและ
การตัดสินใจต่อการพัฒนาพื้นที่หรือภาคส่วนต่างๆ มี ดังนี้ (OECD, 2006) 

 มีเป้าหมายในการพัฒนาท่ีชัดเจน มองอนาคตของการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
ที่จะเกิดข้ึน พิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนแบบสะสมในอนาคต เพื่อเป็นการเตือนล่วงหน้าก่อนเกิด  
ผลกระทบ 

 บูรณาการ SEA เข้ากับกระบวนการวางแผนหรือแผนงานพัฒนา รวมทั้งการตัดสินใจระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่ งบูรณาการประเด็นการพัฒนาทั้ งมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม  
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียท่ีส าคัญ  ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูล 
ได้โดยง่าย สร้างความน่าเช่ือถือในการสื่อสารต่อสาธารณะ ส่งเสริมการเปิดเผยต่อสาธารณะให้มีความโปร่งใส
ตลอดทุกข้ันตอนของกระบวนการ และมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง  

 มีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลกระทบ ผลกระทบสะสม และความเสี่ยงของทางเลือก 
การพัฒนา บ่งช้ีโอกาสและข้อจ ากัดของทางเลือกที่เหมาะสมกว่าเพื่อบรรลุการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้ง 
ให้เหตุผลในการประเมินทางเลือกต่างๆ เปรียบเทียบกัน  

 มีความยืดหยุ่น สามารถทบทวน ปรับปรุง และปรับให้เข้ากับบริบทและสถานการณ์ได้  
 มีความเป็นอิสระ เป็นกลาง และปราศจากแรงกดดันจากสิ่งรบกวนภายนอก เพื่อไม่ให้เกิด 

ความเอนเอียง  
 ด าเนินการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของ SEA โดยใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 มีการควบคุมและประกันคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล โดยทบทวน ติดตามและตรวจสอบผล 

ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินการตามแผนหรือแผนงาน 
 ส่งเสริมการเรียนรู้และความเข้าใจของผู้จัดท า SEA และผู้มีส่วนได้เสียจากการด าเนินการ 

ตามแผนหรือแผนงาน 

เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาว่าการศึกษา SEA ดีและมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้น จากรายงานของ 
International Association of Impact Assessment : IAIA (2011) กล่าวว่า กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
ควรประกอบด้วยเกณฑ์ 6 เรื่อง ดังนี้ 

1) บูรณาการ (Integrated): สร้างความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กัน ระหว่างด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมเข้าไปในนโยบาย แผน และแผนงาน ทั้งในพื้นที่และภาคส่วนต่างๆ ท าให้เกิดความมั่นใจว่า 
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มีการประเมินสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมในทุกระดับของการตัดสินใจในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของความยั่งยืน 

2) น าไปสู่ความยั่งยืน (Sustainability-Led): น าไปสู่ทางเลือกและข้อเสนอของทางเลือก 
การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3) มีเป้าหมาย (Focused): มุ่งเน้นประเด็นส าคัญและให้ข้อมูลในการวางแผนและตัดสินใจ  
ที่เช่ือถือได้ และมีการด าเนินตามข้ันตอนอย่างเหมาะสมกับลักษณะของกระบวนการตัดสินใจ 

4) มีความน่าเชื่อถือ (Accountable): ด าเนินงานอย่างมืออาชีพ เข้มงวด ยุติธรรม เสมอภาค 
และสามารถตรวจสอบและประเมินความถูกต้องได้โดยหน่วยงานอิสระ มีการจัดท าเอกสารและน าเสนอเหตผุล
ในการพิจารณาประเด็นความยั่งยืนในการตัดสินใจ 

5) การมีส่วนร่วม (Participative) : แจ้งและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภาครัฐและสาธารณะ
มารับทราบข้อมูลตลอดกระบวนการตัดสินใจ น าเสนอข้อคิดเห็นและข้อวิตกกังวลของภาคส่วนต่างๆ อย่าง
ชัดเจนในเอกสารและการตัดสินใจ และมีช่องทางให้เข้าถึงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการแสดง 
ความคิดเห็น หารือจนในที่สุดสามารถหาข้อยุติร่วมกันได้  

6) มีการทบทวนซ  า ( Iterative) : มีสารสนเทศที่เพียงพอส าหรับผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนใน 
การด าเนินการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ และสามารถทบทวนใหม่ เมื่อมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้น น าไปสู่การแก้ไขและ
ตัดสินใจในอนาคต  

นอกจากนี้ บทเรียนใหม่จากประสบการณ์การศึกษา SEA ทั่วโลกที่ World Bank ให้การสนับสนุน
ประเทศในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก สรุปได้ว่า SEA ท่ีมีประสิทธิภาพ ควรต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ (World 
bank, 2012) : 

1) มีอิทธิพลในการตัดสินใจ (Influence in Decision Making) 

กรณีใช้แนวทาง Impact-Centered SEA จะมีอิทธิพลในการช่วยสร้างกรอบการจัดการ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental and Social Management Framework; ESMF) ของแผนงาน
ที่จะมีการพัฒนาหรือมีการลงทุน ซึ่งจะช่วยเสริมในกระบวนการตัดสินใจคัดกรองการลงทุนหรือโครงการ
พัฒนานั้นๆ ที่อาจไม่ได้มีการศึกษาไว้ก่อนในข้ันตอนการพิจารณาโครงการ (Appraisal) นอกจากนี้ ยังมีส่วน
ในการพิจารณาวิเคราะห์ทางเลือก จัดล าดับความส าคัญ และคัดกรองทางเลือกอีกด้วย  

กรณีใช้แนวทาง Policy-Centered SEA จะมีอิทธิพลต่อนโยบายที่ได้ก าหนดอยู่ก่อนแล้ว 
(Policy Status Quo) ท าให้มีข้อเสนอแนะในการก าหนดนโยบายและวางแผน เพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน 
ให้เกิดความยั่งยืน โดยการสร้างความตระหนักและการปรับทัศนคติ ในบางกรณีที่การทบทวนนโยบายก าลัง 
จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ การศึกษา SEA จะสามารถเข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุน และช่วยเปิดโอกาสให้มีการปฏิรูป
ทบทวนนโยบาย (Policy Reform) ใหม่ได ้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
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อิทธิพลของ Policy-Centered SEA ที่ส าคัญมากอีกกรณีหนึ่ง คือ ในกรณีที่มีการทบทวน
นโยบายในการเช่ือมโยงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและสังคมกับผลลัพธ์ด้านเศรษฐกิจจากการพัฒนา โดยให้ 
ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการเจรจาหารือเชิงนโยบาย (Policy Dialogue) ร่วมด้วย  

2) สร้างให้เกิดการเจรจาหารือระหว่างผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ (Multi-Stakeholder Dialogue) 

SEA ที่มีประสิทธิภาพต้องมีบทบาทส าคัญในการหารือและมีส่วนร่วมของสาธารณะผู้มีส่วน 
ได้เสียในกระบวนการดังกล่าวมีความส าคัญยิ่งกว่าการจัดท ารายงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจและการวางแผน 
(IAIA, 2011 อ้างอิงใน Loayza F. (2012)) การมีส่วนร่วมของสาธารณะท าให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็น 
ความต้องการในการจัดท าแผนและกระบวนการตัดสินใจได้ นอกจากนี้  ยังช่วยในการตรวจสอบ ควบคุม
คุณภาพของกระบวนการ SEA ด้วย อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมเป็นเรื่องที่ท้าทายในการตีความว่าสาธารณะ 
(Public) หมายรวมถึงใครบ้าง ควรจะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมและครบถ้วน 

3) ความเป็นเจ้าของในการศึกษา SEA (Ownership)  

จากประสบการณ์การศึกษา SEA ที่ประสบความส าเร็จนั้น ประเด็นความเป็นเจ้าของเป็นปัจจัย
ส าคัญต่อการศึกษา SEA ที่มีประสิทธิภาพ บ่อยครั้งพบว่าประเทศหรือหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่ได ้
ให้ความส าคัญและเห็นว่าการศึกษา SEA ไม่มีความจ าเป็น หรือเป็นความต้องการของแหล่งเงินทุนสนับสนุน
มากกว่าของประเทศหรือองค์กร และกลายเป็นภาระที่เสียเวลาและทรัพยากรเพิ่มเติม ประเทศหรือหน่วยงาน
เจ้าของโครงการไม่เข้าใจว่าจะได้ประโยชน์ในการช่วยตัดสินใจด าเนินงานโครงการพัฒนาอย่างไร โดยเฉพาะ
หากยังไม่มีการบังคับใช้ว่าต้องมีการศึกษา SEA ตามกฎหมายและระเบียบภายในประเทศนั้น กรณีนี้ท าให้ 
SEA ขาดประสิทธิภาพในการน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ สาเหตุความไม่เป็นเจ้าของอาจมาจากการ 
ขาดความตระหนักถึงความส าคัญ การขาดขีดความสามารถและทรัพยากรในการด าเนินงาน SEA หรือไม่ได้
เป็นภารกิจหลักที่ต้องด าเนินงานตามกฎหมายหรือข้อบังคับ 

4) ช่วงเวลาศึกษาท่ีเหมาะสม (Timing)  

กรณีใช้แนวทาง Impact-Centered SEA ช่วงเวลาที่จะศึกษา SEA ต้องเหมาะสมตรงกับ
ช่วงเวลาจัดท าแผนและแผนงาน หากช่วงเวลาที่ศึกษาเกิดภายหลังการจัดท าแผนและแผนงาน ผลการประเมนิ
จะไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกเลย เนื่องจากผลการศึกษาควรเป็นกลไกส าคัญและมีอิทธิพลต่อการ
จัดท าแผนและแผนงาน มิฉะนั้นจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆ  

กรณีใช้แนวทาง Policy-Centered SEA การทบทวนนโยบายเป็นกระบวนการต่อเนื่อง ดังนั้น 
การศึกษาไม่จ าเป็นต้องเริ่มในระยะเวลาก่อนท าแผนงาน แต่สามารถเริ่มในช่วงเวลาใดก็ได้ ที่เป็นจังหวะและ
โอกาสที่จะใช้ในการทบทวน ปรับปรุงนโยบาย หากแต่จะมีประสิทธิภาพสูงเมื่อใช้งานในช่วงเวลาที่จังหวะและ
โอกาสที่เหมาะสม 
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2.1.5 รูปแบบและแนวทางการปฏิบัติใช้ SEA 

1) รูปแบบของการจัดท า SEA 

รูปแบบของการจัดท า SEA ได้มีพัฒนาการตามล าดับ จากยุคเริ่มต้นจนปัจจุบัน ซึ่งสะท้อนว่า 
ในระยะเริ่มต้นนั้นเน้นเฉพาะด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม และระยะต่อมาจนถึงปัจจุบันเน้นให้ความส าคัญ 
ของทั้งสามด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน SEA ได้พฒันาการ
ในการน าไปใช้อย่างกว้างขวางทั่วโลกและกระบวนการและแนวทางในปัจจุบันค่อนข้างจะแตกต่างหลากหลาย 
แต่โดยรวมแล้วรูปแบบของการศึกษา SEA มีทั้งหมด 5 ลักษณะ ได้แก่ 

1.1) SEA ท่ีเน้นการศึกษาผลกระทบของการพัฒนา ( Impact-Centered SEA): แนวทาง
ของ Impacted-centered SEA มุ่งศึกษาเพื่อบ่งช้ี ป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการตัดสนิใจ
ในระดับกลยุทธ์ มีลักษณะเป็นการศึกษาขยายจาก EIA ของการพัฒนาโครงการ ไปสู่นโยบาย แผน และ
แผนงาน แนวทางนี้ช่วยเสริมเอาชนะข้อจ ากัดของ EIA ในการประเมินผลกระทบสะสมของหลายโครงการ 
ที่เกี่ยวโยงหรือต่อเนื่องกันในพื้นที่หรือภาคส่วนหนึ่งๆ (Duinker and Greg, 2005 และ Noble, 2008 อ้างอิง
ใน UNEP, 2009) แนวทางนี้เป็น SEA ที่มีกิจกรรมการศึกษาในช่วงเวลาที่ก าหนดไว้และมีลักษณะเป็น
การศึกษาเน้นด้านวิชาการเป็นหลัก  

1.2) SEA ท่ี เน้นให้เกิดผลต่อการก าหนดนโยบาย (Policy-Centered SEA):  แนวทาง 
Policy-Centered SEA หรือ Policy SEA มุ่งการศึกษาเพื่อสนับสนุนการบูรณาการและขับเคลื่อนประเด็น
กังวลด้านสิ่งแวดล้อม โดยการใช้แนวทางการด าเนินงานไว้ก่อน (Proactive Approach) ในข้ันตอนการ
พิจารณากระบวนการตัดสินใจ แนวทางนี้จะช้ีตั้งแต่เริ่มต้นว่าวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน  
คืออะไรที่ต้องการบรรลุและท าให้ส าเร็จสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการท าความเข้าใจและบ่งช้ีอย่างชัดเจนว่า
ความเสี่ยงและโอกาสเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Partidario, 2007 and 2007a อ้างถึงใน UNEP, 2009) คือ
อะไร เป้าหมายของแนวทาง Policy-Centered SEA คือ การขับเคลื่อนประเด็นการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม
เข้าไปในการตัดสินใจระดับกลยุทธ์ ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของกระบวนการวางแผนเพื่อให้แน่ใจว่า ได้รวมและ  
น าประเด็นดังกล่าวเข้าไปอย่างสมบูรณ์ เป็นแนวทางที่ขับเคลื่อนประเด็นสิ่งแวดล้อมข้ึนไปสู่ระดับการตัดสนิใจ
เชิงนโยบายในลักษณะที่ละเอียดและระดับสูงข้ึน มีผลท าให้ขอบเขตการศึกษา SEA ตามแนวทางนี้ให้ผลลัพธ์
มากกว่าการประเมิน ป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังแนวทาง Impact-Centered SEA แต่
แนวทางนี้จะมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบาย  

1.3) SEA ท่ีเน้นให้เกิดความเข้มแข็งขององค์กร ( Institution-Centered SEA): แนวทาง 
Institution-Centered SEA จะเน้นการประเมินและสร้างขีดความสามารถขององค์กรในการบังคับใช้ระเบียบ 
กฎหมาย หรือแนวทางปฏิบัติ เพื่อดูแลผลกระทบเสยีหายของนโยบาย แผน และแผนงาน แนวทางนี้เหมาะสม
ที่จะไปใช้ในการบูรณาการประเด็นสิง่แวดล้อมในระดับนโยบาย ซึ่งผลกระทบมนีัยส าคัญแต่ยากทีจ่ะคาดการณ์
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ได้ ส่งผลให้ผู้ตัดสินใจระดับสูงได้รับข้อมูลสภาพขององค์กร รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย โดยหลักธรรมาภิบาล 
(Governance) เพื่อจัดการความเสี่ยงและใช้โอกาสได้เหมาะสม แนวทางนี้เน้นให้เกิดการส่งเสริมการเรียนรู้
และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการก าหนดนโยบายและการด าเนินงานตามนโยบาย 

1.4) SEA ท่ีเน้นแนวทางประเมินแบบบูรณาการ (Integrated Assessment SEA): แนวทาง
นี้ UNEP (2009) ได้เสนอข้ึน เพื่อท าให้เกิดแนวทางแบบบูรณาการที่สมบูรณ์ โดยรวมจุดแข็งของแนวทาง 
ระหว่าง Policy-Centered SEA และ Institution-centered SEA เน้นให้เกิดผลต่อการก าหนดนโยบาย และ
ท าให้เกิดการเรียนรู้ต่อเนื่องสร้างความเข้มแข็งองค์กรด้วย โดยแนวทางนี้มุ่งสู่ : 

o การบูรณาการประเด็นสามเสาหลัก ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ (ESE 
Integration) ให้ครอบคลุมมิติการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็น Sustainability Assessment 

o การบูรณาการกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบาย (Policymaking Process) เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกระตุ้นให้เกิดการประเมินแบบบูรณาการที่สมบูรณ์ โดยผู้มีอ านาจในการ
ตัดสินใจระดับสูงและระดับยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ระยะต้นของการพัฒนา น าไปสู่การจัดท านโยบาย 

o แนวทางที่ด าเนินงานเตรียมการก่อนและเป็นระดับกลยุทธ์ (Proactive and 
Strategic) เพื่อสนับสนุนให้เกิดทางเลือกเชิงนโยบายที่น าปัญหาประเด็นต้นตอก่อนเกิดปัญหาผลกระทบฯ  
มาพิจารณาก่อน น าไปสู่การป้องกัน หลีกเลี่ยงปัญหาและสรา้งประโยชน์ให้เกิดจากการพัฒนา มากกว่าการหา
มาตรการบรรเทาและชดเชยผลกระทบเสียหายจากทางเลือกนั้น  

o ความยืดหยุ่นโดยใช้วิธีการศึกษาที่หลากหลายเสริมร่วมกัน ก่อให้เกิดความเหมาะสม 
ในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบาย (Flexibility by Means of Building Blocks) เพื่อท าให้การศึกษา 
SEA ตอบสนองความแตกต่างหลากหลายของกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบายได้กว้างขวางและ 
ที่คาดการณ์ไม่ได้ ดังนั้นความยืดหยุ่นในการพิจารณาวิธีการศึกษา องค์ประกอบการศึกษา ต้องให้ได้พอเหมาะ 
สมดุล ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป แนวทาง Building Blocks นี้ ถูกเสนอครั้งแรกโดย Partidario et al 
(2008) (อ้างอิงใน UNEP, 2009) และ UNEP ได้พัฒนาเพิ่มเติมให้สมบูรณ์มากข้ึน โดยจัดท ากิจกรรม
การศึกษาแนวทางนี้ แบ่งออกเป็น : 

 กระบวนการ (The Process) เป็นส่วนพื้นฐานของการจัดการองค์กรในการ
ประเมินแบบบูรณาการ ประกอบด้วย การออกแบบกระบวนการเพื่อให้มั่นใจว่า ผลการประเมินน าไปสู่
กระบวนการตัดสินใจระดับนโยบาย และบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 องค์กรและนโยบาย (Policy Institutional Context) เป็นการวิเคราะห์องค์กร 
สังเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร รวมถึงโครงสร้าง
และข้ันตอนปฏิบัติเพื่อหาทางออกเชิงนโยบายที่ต้องการปรับปรุง และประโยชน์น าไปสู่ความยั่งยืน 
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 องค์ประกอบการวิเคราะห์ (Analytical Contents) เป็นการศึกษาทางวิชาการ
ของการประเมินแบบบูรณาการ เป็นส่วนที่ใช้เป็นประจ าในการศึกษา SEA แบบเดิม มีการใช้เครื่องมือและ
เทคนิคต่างๆ เพื่อวิเคราะห์และประเมินประเด็นความยั่งยืน หาและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และ
ภาพในอนาคต เพื่อเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย ให้แก่ผู้มีอ านาจการตัดสินใจ  

1.5) SEA เน้นรูปแบบแนวคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic-Thinking SEA) : เป็นการประยุกต์ใช้
แนวคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) และแนวคิดเป็นระบบ (System Thinking) มองภาพอนาคต 
ที่ต้องการสร้างจุดเน้น โดยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในอดีตถึงปัจจุบัน สร้างทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ความยั่งยืน แสวงหาโอกาสและขจัดความเสี่ยงในการยอมได้ยอมเสีย 
(Trade-off) มากกว่าการประเมินผลกระทบ และให้แนวทางแนะน ามากกว่าการก าหนดมาตรการแก้ไข  
ผ่านความร่วมมือและการเจรจาหารือกับผู้มีส่วนได้เสีย น าไปสู่กระบวนการตัดสินใจ 

การประเมินแบบบูรณาการที่สมบูรณ์ (Integrated Assessment: IA) นี้ มีความยืดหยุ่นในเรื่อง
ระยะเวลาและล าดับในการศึกษาองค์ประกอบ (Building Blocks) และความละเอียด (Intensity) ของการ
น าไปใช้ในการประเมิน แล้วแต่กรณี ข้ึนกับเวลาและทรัพยากรและความเช่ียวชาญเฉพาะเรื่อง ตลอดจน
ประวัติขององค์กร และลักษณะรูปแบบการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับบริบทต่างๆ กัน  

กรณีการน าระบบและกลไก SEA แนวทางใดมาใช้ประโยชน์ให้เหมาะสม ส าหรับประเทศไทย 
ควรพิจารณาใช้แนวทางที่มีความยืดหยุ่น และเลือกให้เหมาะสมเป็นกรณีไป เช่นเดียวกันกับพัฒนาการ 
ของระบบและกลไกที่เรียนรู้จากประสบการณ์ขององค์กรระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ UNEP, World Bank 
และ OECD ตลอดจนจากนักวิชาการ นักวิจัยที่ เสนอแนวทางไว้  ทั งนี  SEA ทั ง 5 รูปแบบดังกล่าว 
ล้วนเหมาะสมท่ีจะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ ช่วงเวลา และระยะเวลาท่ีมีจุดแข็งและ
ข้อควรระมัดระวัง เปรียบเทียบกันได้ดังตารางท่ี 2.1-2 

ตารางท่ี 2.1-2 เปรียบเทียบรูปแบบของการศึกษา SEA 

รูปแบบของ SEA จุดแข็ง ข้อควรระมัดระวัง 

1. Impact-Centered SEA  มี ข้ันตอนการศึกษาคล้ายคลึ งกับการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ท่ัวไป 
เข้าใจง่าย  

 สามารถก าหนดระยะเวลาในการศึกษาได้
ค่อนข้างชัดเจน ไม่ยาวมาก 

 ไม่ซับซ้อนในการมีส่วนร่วมของผู้มีสว่นได้เสยี  

 บ่งชี้มาตรการลดและบรรเทาผลกระทบ 
หากการพัฒนาใช้ทางเลือกท่ีเหมาะสม 

 หากช่วงเวลาการศึกษาไม่พร้อมกับการ
จัดท าแผนพัฒนา จะท าให้ไม่สามารถท า
ให้ SEA บูรณาการเข้าไปในแผนพัฒนาได้  

 เน้นการศึกษาทางวิชาการ มากกว่าด้าน
นโยบาย ท าให้ใช้เวลาน้อยในการสร้าง
การมีส่วนร่วม 

 ต้องใช้นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจ านวน
มาก 
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ตารางท่ี 2.1-2 เปรียบเทียบรูปแบบของการศึกษา SEA 

รูปแบบของ SEA จุดแข็ง ข้อควรระมัดระวัง 

2. Policy-Centered SEA  เน้นให้ผลการศึกษามีการบูรณาการเข้ากับ
การตัดสินใจเชิงนโยบาย กลยุทธ์ของ
แผนการพัฒนา 

 บ่งชี้มาตรการป้องกันผลกระทบล่วงหน้า 
ก่อนการตัดสินใจ  

 เปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมได้
กว้างขวาง เชื่อมโยงระหว่างทีมพัฒนาและ
ทีม SEA  

 มี ค ว า ม จ า เ ป็ น ต้ อ ง ใ ช้ นั ก วิ ช า ก า ร 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไม่มาก 

 ให้ความส าคัญกับกระบวนการจัดตัดสินใจ
นโยบายมากกว่าการศึกษาผลกระทบ 

 ไ ม่ เ น้ น ก า ร ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล วิ ช า ก า ร
รายละเอียด ท าให้ผลการศึกษาเป็นเชิง
คุณภาพเป็นหลัก 

 อาจใช้ระยะเวลาการศึกษายาวกว่า 
เพราะต้องบูรณาการในทุกข้ันตอน  

3, Institution-Centered SEA  ใช้การศึกษาเป็นการสร้างขีดความสามารถ
ขององค์กร ผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้อง  

 เน้นการมีส่วนร่วมขององค์กร สถาบันใน
กระบวนการศึกษามากกว่าผลการศึกษา
น าไปสู่การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม 

 เหมาะสมกับบริบทท่ีผู้มีส่วนได้เสียขาด
ความรู้ความเข้าใจ 

 แก้ ไขจุดอ่อน เ ร่ืองความอ่อนแอของ 
ผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการศึกษา  

 ให้เวลาในการศึกษากับกระบวนการ
สร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถ 
ซึ่งอาจต้องใช้เวลานาน 

 ผลการศึกษาอาจไม่สมบูรณ์ ในเชิง
วิชาการ และไม่เพียงพอในการตัดสินใจ
ตามแผนพัฒนา  

4. Integrated Assessment   เป็นรูปแบบท่ีมีองค์ประกอบการศึกษาท่ี
สมบูรณ์ท่ีสุด ประกอบด้วยข้ันตอนและ
กิจกรรมท่ีเลือกได ้

 ไม่ต้องศึกษาเป็นล าดับข้ันตอน ก่อนหลัง 
แต่เลือกเน้นได้ให้เหมาะสมตามล าดับ
ความส าคัญของปัญหา  

 ซับซ้อนมากท่ีสุด ในการด าเนินงาน
ศึกษา ต้องพิจารณาเลือกกิจกรรมให้
ตรงกับบริบทและความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

 อาจต้องใช้ระยะเวลาการศึกษามาก 
หรือน้อยแล้วแต่กรณี  

5. Strategic-Thinking  เป็นรูปแบบท่ีเน้นการใช้แนวคิดเชิงกลยุทธ์
และเป็นระบบ ซึ่งพัฒนาเพื่อปรับปรุงและ
แก้ไขจุดอ่อนของรูปแบบอื่น 

 ใช้ SEA เป็นเคร่ืองมือก าหนดและบรรลุ
วิสัยทัศน์ร่วมกัน และเน้นท่ีกระบวนการ
ตัดสินใจมากกว่าการหาผลกระทบและ
มาตรการบรรเทาฯ 

 ซับซ้อนในเชิงการประเมินหาปัจจัยการ
ตัดสินใจ ท่ีส า คัญ (Critical Decision 
Factors: CDFs) และกรอบการก าหนด 
และศึกษารายละเอียดซับซ้อน ท า ความ
เข้าใจได้ยากกว่า 
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รูปแบบการศึกษา SEA ทั้งหมดนี้ ได้มีพัฒนาการตามล าดับในประเทศต่างๆ โดยรวมสรุปได้ว่า 
ประเทศต่างๆ เริ่มใช้ Impact-Centered SEA ก่อน ในทุกประเทศ ทุกภูมิภาค รวมทั้งประเทศไทยด้วย  
เมื่อพบว่ายังมีจุดอ่อนในการบูรณาการเข้าด้วยกันและท าให้มีอิทธิพลต่อการจัดท าปรับปรุงแผนและแผนงาน
การพัฒนา ก็เริ่มเปลี่ยนหรือเสริมรูปแบบการศึกษาเป็น Policy-Centered SEA หรือ Institution-Centered 
SEA เพื่อแก้ไขจุดอ่อน อุปสรรค และเพิ่มประสิทธิภาพของการศึกษา SEA ให้มีการน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
เชิงนโยบายหรือแก้ไขจุดอ่อนขององค์กร ผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการศึกษา SEA มากข้ึนตามล าดับ  
ในบางประเทศและภูมิภาค เช่น ในประเทศแถบยุโรป และเอเชียใต้ เมื่อมีประสบการณ์การใช้รูปแบบ SEA 
ตามล าดับ บางประเทศก็พัฒนาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตน จนปัจจุบันท าให้เริ่มใช้ Integrated 
Assessment ที่รวมทั้งรูปแบบก่อนหน้าเป็นทางเลือก ซึ่งยังมีใช้น้อยไม่แพร่หลายมากนัก ทั้งนี้บางประเทศ 
ได้พิจารณาเลือกใช้ Impact-Centered SEA รูปแบบเดียวก่อน และยังไม่ได้พัฒนาการไปใช้รูปแบบอื่น  
ซึ่งอาจพิจารณาแล้วว่าเหมาะสม เพียงพอ  

2) ความเชื่อมโยงของ SEA กับแผนหรือแผนงาน 

ความเช่ือมโยงของ SEA กับแผนหรือแผนงาน ที่มีการประยุกต์ใช้ภายในประเทศไทยที่ผ่านมา 
มีรูปแบบหลักส าคัญ 2 รูปแบบ ได้แก่ (สศช., 2561) 

2.1) SEA แบบแยกออกจากกระบวนการจัดท า  PPP โดยมีที ม  PPP และที ม  SEA  
ซึ่งท างานอย่างเป็นอิสระต่อกัน แต่มีการประสานข้อมูลสารสนเทศกันในภายหลัง ซึ่งรูปแบบนี้มีข้อดีที่ปฏิบัต ิ
ได้ง่าย ไม่ซับซ้อน แต่มีข้อจ ากัด คือ ทางเลือกที่พัฒนาข้ึนโดยทีม SEA อาจถูกปฏิเสธโดยทีม PPP นอกจากนั้น 
อาจท าให้กระบวนการวางแผนใช้เวลามากขึ้น เพราะการศึกษา SEA จะเริ่มก็ต่อเมื่อ PPP ฉบับร่างแล้วเสร็จ 
และทีม PPP ก็ต้องรอให้รายงาน SEA แล้วเสร็จ จึงจะเกิดการปรึกษาหารือกัน อีกทั้งอาจก่อให้เกิด 
ความซ้ าซ้อนเกี่ยวกับการก าหนดและเปรียบเทียบทางเลือก การเก็บและรวบรวมข้อมูล/ สารสนเทศ การรับฟัง
ความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน และการประเมินผลภายในคณะท างาน โดยสรุปรูปแบบ
นี้จะมีประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าลักษณะอื่นๆ ดังรูปท่ี 2.1-1 
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รูปท่ี 2.1-1 SEA แบบแยกออกจากกระบวนการจัดท า PPP 

 

2.2) SEA ท่ีจัดท าคู่ขนานกับกระบวนการจัดท า PPP ซึ่งถือได้ว่าเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกว่า
รูปแบบที่ 1 โดยจ าแนกออกได้เป็น 2 รูปแบบย่อย ได้แก่ 

o SEA ท่ีคู่ขนานและเชื่อมโยงกับกระบวนการ PPP ทุกขั นตอน ทีม PPP และทีม SEA 
เริ่มด าเนินการพร้อมกันและประสานการท างานในประเด็นต่างๆ ที่เช่ือมโยงกัน ท าให้สามารถหยิบยกประเด็น
ต่างๆ มาพิจารณาในเวลาเดียวกัน สามารถคิด ก าหนด วิเคราะห์ เปรียบเทียบทางเลือกมุมมองร่วมกัน ทั้งนี้ 
อาจก าหนดลักษณะการเช่ือมโยงระหว่างกระบวนการตัดสินใจกับกระบวน SEA ไว้ให้ชัดเจน หรือเปิดโอกาส
ให้มีการออกแบบการเช่ือมโยงในแต่ละ SEA ทั้งนี้วิธีการที่สองน่าจะเหมาะสมและสามารถสนับสนุนการ
ตัดสินใจระดับยุทธศาสตร์ได้ดีกว่า เนื่องจากการด าเนินการลักษณะนี้มีข้อดีที่จะลดความล่าช้า ประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่าย รวมทั้งลดความซ้ าซ้อนในการท างาน เพราะทีม SEA สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดเก็บ
ข้อมูล/ สารสนเทศ และสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลในกระบวนการจัดท า PPP ทั้ง 2 ทีมมีโอกาสน าความคิด
และมุมมองที่แตกต่างกันมาพิจารณาต้ังแต่ต้น ลดโอกาสความขัดแย้ง และสะดวกต่อการปรึกษาหารอืบคุลากร
จากหน่วยงานอื่นๆ และประชาชนทั่วไปด้วย อย่างไรก็ดีการด าเนินงานลักษณะนี้ต้องการทีม SEA และทีม 
PPP ที่เต็มใจจะท างานร่วมกัน และการบริหารงานที่ดี มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ดังรูปท่ี 2.1-2 
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รูปท่ี 2.1-2 SEA ท่ีคู่ขนานและเชื่อมโยงกระบวนการ PPP ทุกขั นตอน 

o SEA ท่ีบูรณาการกับกระบวนการ PPP อย่างเต็มรูปแบบ เป็นการท างานร่วมกัน 
เป็นทีมเดียวกัน ซึ่งอาจด าเนินการในลักษณะ “คณะท างานร่วม” หรือ “การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วม”  
ซึ่งอาจรวมตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส าคัญด้วย ส าหรับข้อดีของรูปแบบนี้ คือ  
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มจะได้รับข้อมูลชุดเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ความสนใจ  
ความเช่ียวชาญ เพื่อก าหนดและวิเคราะห์ทางเลือกต่างๆ ซึ่งจะลดความล่าช้าและค่าใช้จ่าย เกิดบรรยากาศ  
การร่วมมือประสานงานกันระหว่างกลุ่มต่างๆ ซึ่งโดยปกติแล้วมักจะมีทัศนคติและค่านิยมแตกต่างกัน แต่
กระบวนการดังกล่าวย่อมยากต่อการบริหารจัดการให้ประสบความส าเร็จ และมีความเสี่ยงด้านความโปร่งใส 
และความเช่ือมั่นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท า SEA เช่น อาจเกิดความระแวงว่าเป็นการด าเนินการเพื่อให้
ได้ข้อสรุปที่ก าหนดไว้แล้ว ดังรูปท่ี 2.1-3 

 
รูปท่ี 2.1-3 SEA ท่ีบูรณาการกับกระบวนการ PPP อยา่งเต็มรูปแบบ 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้า 2-18 
 

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีอาจมีการจัดท า SEA ภายหลังจากที่ PPP แล้วเสร็จ ได้รับความ
เห็นชอบและหรือน าไปสู่การปฏิบัติแล้ว ซึ่งมักเกิดข้ึนในกรณีที่พบว่า PPP มีปัญหาในการปฏิบัติ SEA ที่จัดท า
ในลักษณะนี้ แม้จะไม่ใช่รูปแบบที่เหมาะสม แต่ก็ยังมีประโยชน์ เพราะจะช่วยสะท้อนและน ามิติและมุมมอง 
ที่ขาดหายไปมาเติมเต็ม เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปรับเปลี่ยน PPP ที่เหมาะสมขึ้น 

2.1.6 ขั นตอนและกระบวนการ SEA 

SEA มีขั้นตอนและกระบวนการที่หลากหลาย และมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรือบริบท
ที่มีการน า SEA ไปประยุกต์ใช้ ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันออกไปบ้าง แต่โดยหลักแล้ว รายละเอียดหรือข้ันตอน
หลักส าคัญที่ ถือเป็นแกนของกระบวนการ (Skeleton) ในกระบวนการ SEA จะมีความคล้ายคลึงกัน  
ซึ่งโดยทั่วไปมี 5 ข้ันตอนหลัก พร้อมทั้งมีขั้นตอนย่อยในแต่ละข้ันตอนน้ันๆ ดังนี้ (สศช., 2561) 

1) การกลั่นกรอง (Screening) 

2) การก าหนดขอบเขต (Scoping) 

2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data collection) 

2.2) การก าหนดตัวช้ีวัด (Indicators determination) 

3) การพัฒนาและการประเมินทางเลือก (Alternatives Development and Assessment) 

3.1) การพัฒนาทางเลือก (Alternative Development) 

3.2) การประเมินทางเลือก (Alternative Assessment) 

3.3) การประเมินจัดล าดับความพึงพอใจทางเลือก (Analytical Hierarchy Preference of 
Alternatives) 

4) มาตรการบรรเทาผลกระทบ การติดตาม และการตรวจสอบ (Mitigation, Monitoring and 
Follow-up Measures) 

5) การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Participation)  

6) การจัดท ารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Report)  

ส าหรับประเทศไทย การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) มีการพัฒนากระบวนการ
ด าเนินงานและน าแนวทางและกระบวนการในประเทศต่างๆ มาประยุกต์ใช้ โดยมี ข้ันตอนหลักๆ ใน
กระบวนการศึกษา SEA ประกอบด้วย การกลั่นกรอง การก าหนดขอบเขต การพัฒนาและการประเมิน
ทางเลือก มาตรการบรรเทาผลกระทบ การติดตามและการตรวจสอบ และการจัดท ารายงาน ( รูปท่ี 2.1-4) 
รายละเอียด ดังนี ้(กพย., 2561) 
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รูปท่ี 2.1-4 ขั นตอนท่ัวไปของกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยทุธศาสตร์ 

1) การกลั่นกรอง (Screening) เป็นข้ันตอนแรกของการด าเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาข้อเสนอของนโยบาย แผน และแผนงาน (PPP) ว่ามีความจ าเป็น
หรือไม่ที่จะต้องด าเนินการจัดท า SEA ทั้งนี้ ข้ันตอนการกลั่นกรองสามารถด าเนินการได้โดยหน่วยงานเจ้าของ
นโยบาย แผน และแผนงานน้ันๆ  

2) การก าหนดขอบเขต (Scoping) เพื่อก าหนดขอบเขตพื้นที่ กรอบระยะเวลาในการประเมิน 
ประเด็นส าคัญของแผนและแผนงาน รวมถึงตัวช้ีวัดที่เกี่ยวพันกับสิ่งแวดล้อมที่จะน ามาพิจารณา จึงต้องศึกษา
ทบทวนรายละเอียดของแผนและแผนงานที่จะประเมิน ก าหนดประเด็นหลักด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
ก าหนดตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์ และเป้าหมายให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล โดยพิจารณาสภาพ
ปัจจุบันของสิ่งแวดลอ้ม การศึกษาในข้ันตอนน้ีจึงแสวงหาข้อมูลจากกระบวนการปรกึษาหารอืกับผู้มสี่วนไดเ้สยี
ของแผนและแผนงาน กระบวนการนี้จึงควรเริ่มต้นโดยกลุ่มหรือคณะท างานหลักในการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์และขอบเขตเบื้องต้น (หน่วยงานเจ้าของแผนและแผนงานอาจน ารายละเอียดเบื้องต้นไป
ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการก ากับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์) แล้วจึงด าเนิน การ
ปรึกษาหารือกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโดยวิธีการต่างๆ 
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3) การพัฒนาและการประเมินทางเลือก (Alternative Development and Assessment) 
อาจเริ่มด าเนินการในรายละเอียดหลังจากด าเนินการก าหนดขอบเขตเบื้องต้นแล้วเสร็จ ประเด็นยุทธศาสตร์
ส าคัญถูกก าหนดไว้ครบถ้วน และข้อมูลพื้นฐานรวม ทั้งตัวช้ีวัดได้รับการตรวจสอบการยืนยันโดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยทางเลือกที่เหมาะสมควรมีจ านวนไม่มากนัก (โดยทั่วไป 3 – 4 
ทางเลือก) และควรครอบคลุมความเป็นไปได้จริงของการด าเนินการตามแผนในทางปฏิบัติ รวมถึงทางเลือก  
ที่เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดและทางเลือกที่ด าเนินการไปตามเดิมโดยไม่มีแผนหรือแผนงานน้ันๆ โดยแม้ว่า
การประเมินจะมุ่งเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก แต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดข้ึนจาก
ทางเลือกต่างๆ จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาไปพร้อมๆ กันด้วยในข้ันตอนการพิจารณาทางเลือกเหล่าน้ี 

4) การบรรเทาผลกระทบ การติดตาม และการตรวจสอบ (Mitigation, Monitoring and 
Follow-up Measures) จะต้องมีการพิจารณาแนวทางในการบรรเทาผลกระทบส าคัญของทางเลือก 
ที่ เหมาะสมที่ เสนอไว้ โดยแนวทางอาจประกอบด้วย แผนรองรับป้องกันผลกระทบโดยรวมของพื้นที่ 
การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงกิจกรรมหรือองค์ประกอบของแผนหรือแผนงาน  การชะลอหรือยกเลิก 
การด าเนินการตามแผนบางส่วน การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของแผนและแผนงาน การสร้าง
แผนส่งเสริมผลกระทบทางบวกควบคู่ไปด้วย และการเสนอแนะเตรียมกฎระเบียบและปรับปรุงการบริหาร
จัดการเพื่อรองรับการด าเนินการตามแผนให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เป็นต้น ในส่วนแผนการติดตามและ
ตรวจสอบอาจวางแผนด าเนินการเป็นระยะๆ ตั้งแต่ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้ครอบคลุม 
ความไม่แน่นอนของผลกระทบและมีการติดตามตรวจสอบที่ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ 

5) การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระบวนการ SEA เพื่อสร้างความเข้าใจและ
สนับสนุนโครงการ โดยผู้มีสว่นได้เสียในแต่ละประเด็นหรือในแต่ละเรื่องที่ต้องการตัดสินใจมีผู้เกี่ยวข้องแตกตา่ง
กัน เป็นผลให้มีผลได้และผลเสียจากการตัดสินใจที่แตกต่างกันด้วย 

6) การจัดท ารายงาน SEA โดยภายในเล่มรายงานจะต้องแสดงรายละเอียดทั้งหมดอย่างชัดเจน 
เพื่อใช้เสนอประกอบกระบวนการตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับสูงต่อไป 

2.1.7 ประโยชน์และความส าคัญของ SEA 

SEA เป็นเครื่องมือประกอบกระบวนการวางแผนหรือแผนงาน ท าให้เกิดการบูรณาการมิติ 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล รวมถึงการมองการพัฒนาในอนาคต โดยให้ความส าคัญ 
กับการพัฒนาทางเลือกและการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส ซึ่งน าไปสู่การลดความขัดแย้ง ก่อให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียกับการพัฒนาในพื้นที่ ท าให้การวางแผนหรือแผนงานมีค วามรวดเร็ว 
รวมทั้งเกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนา 
ที่ยั่งยืน 

  



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้า 2-21 
 

1) ประโยชน์ของ SEA ท่ีจะมีผลลัพธ์ตามมาท่ีเป็นรูปธรรม ได้แก ่

1.1) ช่วยบูรณาการการวางแผนพัฒนา โดยบูรณาการครอบคลุมทั้ง 3 มิติการพัฒนา ได้แก่ มิติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงผลเสียหายต่อเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม จากแผนหรือแผนงานที่ไม่ยั่งยืน และที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียหรือเสื่อมสภาพ  
ของสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่สามารถกลับคืนได้ หรืออาจท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง 
ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณในการพัฒนาประเทศ 

1.2) ช่วยให้การวางแผนมีความเชื่อมโยงและพิจารณาไปถึงอนาคตข้างหน้า  (Looking 
Forward) มีผลให้แผนการพัฒนาที่มีอยู่เดิมและจัดท าในอนาคตไปสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว
ร่วมกัน ซึ่งสามารถสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตได้ และยังช่วยให้การบริหาร
จัดการด้านการพัฒนาประเทศดีข้ึนไม่หยุดชะงัก เกิดการวางแผนในเชิงยุทธศาสตร์มากข้ึน สามารถหาแนว
ทางแก้ไขก่อนเกิดความขัดแย้งซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจได้ 

1.3) ช่วยประสานประโยชน์ระหว่างภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา เนื่องจาก SEA จะช่วย
เปิดโอกาสให้สาธารณชนมีส่วนร่วมในแผนหรือแผนงานอย่างเหมาะสมและโปร่งใส สามารถสนับสนุนผู้มีส่วน
ได้เสียในการด าเนินงานตามแผนที่เหมาะสม อีกทั้งยังช่วยหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองงบประมาณ  เนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากความขัดแย้ง การต่อต้าน ความล่าช้าของแผนหรือแผนงาน 

2) ประโยชน์ที่แต่ละภาคส่วนจะได้รับ ได้แก่ 

2.1) หน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน ใช้ SEA เป็นเครื่องมือสนับสนุนการด าเนินงาน และ
สนับสนุนให้แผนหรือแผนงานการพัฒนาของหน่วยงานได้รับการยอมรับและลดความขัดแย้ง และใช้
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

2.2) ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย มีโอกาสและช่องทางเสนอความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ตามแผนหรือแผนงานของภาครัฐ เอกชน และนักลงทุน เกิดกลไกการด าเนินงานร่วมกัน เกิดความโปร่งใส 
ในการตัดสินใจ และการพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่  

2.3) ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ใช้กระบวนการและ
ประสบการณ์ในการจัดท า SEA เสริมสร้างขีดความสามารถ ความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักรู้ถึง
ความส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2.4) รัฐบาล มีทางเลือก/ เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจในเชิงนโยบาย และด าเนินการตาม
แผนและแผนงานที่เหมาะสม ที่ได้มีการวิเคราะห์อย่างรอบด้าน ในมิติการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม มองการพัฒนาในอนาคต และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน 

นอกจาก SEA จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อแต่ละภาคส่วนดังกล่าวข้างต้นแล้ว SEA ยังก่อให้เกิด
ประโยชน์กับทุกภาคส่วนให้เกิดความสมานฉันท์ มีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนา ก่อให้เกิดประโยชน์ 
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แก่ทุกฝ่ายลดความขัดแย้งในการด าเนินงาน โดยการพัฒนาและประเมินทางเลือกต่างๆ ตลอดจนการตัดสินใจ
การพัฒนาร่วมกัน 

2.1.8 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

การจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของหน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน 
จะต้องพิจารณากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ และกฎหมายที่ก าหนดให้หน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน ด าเนินการจัดท าแผนและ
แผนงานทั้งในรายสาขาและเชิงพื้นที่ ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ ดังนี ้

1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  

ก าหนดให้การด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการแล้วมีผลกระทบ  
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้อง
ด าเนินการให้มีการประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ ของประชาชนหรือชุมชนและจัดใหม้ี
การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ได้เสีย ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง ตามมาตร 58 ดังนี้ 

“มาตรา 58 การด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการ ถ้าการนั้นอาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญ 
อื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องด าเนินการให้มีการศึกษา และประเมินผล
กระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ  
ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องกอ่น เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาด าเนินการหรอือนญุาต
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค า ช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อน 
การด าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง 

ในการด าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน 
ชุมชน สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด และต้องด าเนินการให้มีการเยียวยาความเดือดร้อน
หรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า” 

2) พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560  

เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและให้ทุกหน่วยงานของรัฐมหีน้าที่ด าเนินการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ยุทธศาสตร์ชาติก าหนดไว้ ตามมาตรา 5 ดังนี้ 

“มาตรา 5 ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก 
ธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันอันจะก่อให้เกิดเป็นพลัง
ผลักดันร่วมกันไปสู่เปา้หมายดังกลา่ว ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าย่ีสิบปี 
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การประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติให้ท าเป็นประกาศพระบรมราชโองการ และเมื่อได้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ และหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

การก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะเข้าบริหารราชการ
แผ่นดิน 

การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ และแผนอื่นใด รวมตลอดทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่จะก ากับดูแลและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย
ด าเนินการให้เป็นไปตามวรรคสองและวรรคสาม 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นองค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ หรือเป็นองค์กรอิสระหรือ
องค์กรอัยการ การก ากับดูแลตามวรรคสี่ ให้หมายความถึงการประสานการปรึกษาหรือเสนอแนะต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐขององค์กรดังกล่าว” 

ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 กล่าวถึงการจัดท าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของหน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 -2580)  

การพัฒนาเครื่องมือและกลไกเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยพัฒนาและยกระดับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เพื่อเป็นกลไกในการป้องกัน
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม และสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3) พระราชบัญญัติแผนและขั นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 

ก าหนดให้มีการจัดท าแผนปฏิรูปประเทศ ให้สอดคล้องกับผลอันพึงประสงค์ที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นการก าหนดกลไก วิธีการ และข้ันตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
รวมทั้งผลอันพึงประสงค์ของแผนปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิรูปประเทศ 
ตามมาตรา 6 ดังนี้ 

“มาตรา 6 ให้มีแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อก าหนดกลไก วิธีการ และข้ันตอนการด า เนิน 
การปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ แต่ละด้านตามมาตรา ๘ รวมทั้งผลอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศ 
ในด้านนั้น ๆ ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ 
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การจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน จะท าเป็นแผนเดียวกันหรือแยกเป็นแผนแต่ละด้าน
หรือหลายด้านรวมกันก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
และรายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับต่อไป 

หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่การด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อให้ 
การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศให้เป็นหน้าที่ของ
คณะรัฐมนตรีที่จะก ากับดูแลและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยด าเนินการให้เป็นไปตามวรรคสาม 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นองค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ หรือเป็นองค์กรอิสระหรือ
องค์กรอัยการ การก ากับดูแลตามวรรคสี่ ให้หมายความถึงการประสานการปรึกษา หรือเสนอแนะต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐขององค์กรดังกล่าว” 

ภายใต้พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560  กล่าวถึง 
การจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของหน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน ดังนี ้

 แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560  

กรอบแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อให้ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อยและส่งเสริม 
การประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ความส าคัญในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การด าเนินการโครงการส าคัญของส่วนราชการและจังหวัด โดยมุ่งเน้นการติดตามแผนงาน/  โครงการลงทุน
ขนาด เช่น การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต้องศึกษาความเป็นไปได้และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

4) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ฉบับท่ี 2 

ก าหนดไว้ว่า เมื่อมีการออกระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้การประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) แล้ว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ควรต้องพิจารณาผลจาก
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ด้วย ตามมาตรา 47 ดังนี้ 

“มาตรา 47 ในกรณีที่มีการประเมนิสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ตามระเบยีบหรือกฎหมายอื่นใด
ไว้แล้ว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ค านึงถึงผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ดังกล่าวด้วย” 

2.2 การขับเคลื่อน SEA 

2.2.1 บทเรียนจากต่างประเทศ 

1) การประยุกต์ใช้ SEA ในบริบทต่างๆ 

OECD (2006) ได้แนะน าการน า SEA ไปใช้ในช่องทางต่างๆ (Entry Points) ให้เกิดประโยชน์ 
ในระดับต่างๆ และหลายกรณี (ภาคผนวก ค) ดังนี้ 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้า 2-25 
 

1.1) กลยุทธ์การพัฒนาระดับชาติ (National Strategies) เช่น ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ระยะยาว ด้านต่างๆ เช่น ด้านการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ด้านการขจัดความยากจน ด้านการพัฒนา
สังคมและความเป็นอยู่ของประชาชน เป็นต้น โดยใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนซึ่งมีสาเหตุจากการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม  

1.2) การปฏิรูปนโยบายระดับชาติและแผนงบประมาณ (Policy Reform and Budget 
Plan) ช่วยในการแสวงหาและจัดการงบประมาณในการด าเนินงานในระดับประเทศ โดยใช้เงื่อนไขการปฏิรูป
นโยบายที่ใช้ผลจากการประเมินการศึกษา SEA มาก าหนดงบประมาณการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

1.3) การจัดท านโยบายพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคส่วน (Sectoral Policies, Plans and 
Programmes) เช่น นโยบายที่ดินแห่งชาติ นโยบายพลังงานแห่งชาติ นโยบายการเกษตรแห่งชาติ เป็นต้น 

1.4) แผนการพัฒนาและลงทุนในโครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure Investment Plans) 
ช่วยให้แผนการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ได้บูรณาการการวางแผนการใช้ที่ดินและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่เริ่มต้น 

1.5) แผนการจัดการใช้ประโยชน์ ท่ีดินระดับชาติและภูมิภาค (National and Sub-
National Spatial Development Plans)  

1.6) แผนการพัฒนาข้ามพรมแดนและระหว่างประเทศ (Trans-National Plans) เช่น
แผนการพัฒนาลุ่มน้ าระหว่างประเทศ เป็นต้น 

Dusik and Xie (2009) (อ้างถึงใน World Bank, 2012) ได้สรุปบทเรียนจากประสบการณ์และ
ความท้าทายในการใช้เครื่องมือ SEA ในทุกภูมิภาคทั่วโลก รวมถึงภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งรวมถึงประเทศไทย
ด้วย และรายงานผลการทบทวนในประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมมานานมากแลว้ ตั้งแต่ ค.ศ. 1970 มี
การพัฒนาการใช้เครื่องมือ EIA จนมีประสิทธิภาพเต็มที่ตามคุณภาพการประเมินทีแ่ตกต่างกันในแต่ละประเทศ 
การใช้เครื่องมือ SEA ได้ถูกพัฒนามาจากประสบการณ์ของการใช้ EIA ท าให้การใช้ SEA มีความแตกต่างกัน 
และไดม้ีการเริ่มใช้ SEA ในภูมิภาคนี้ ตั้งแต่ ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา บางประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ที่มีการน า SEA มาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง มีองค์กรรับผิดชอบและกฎหมายรองรับ
โดยตรง และมีแนวทางที่ยืดหยุ่นในการใช้สนับสนุนกระบวนการวางแผน โดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซีย 
และมาเล เซีย ( รายงานอาจไม่ ได้กล่ าวถึงประเทศไทยโดยตรง แต่ประเทศไทยก็ เ ริ่ มมีกา รใ ช้ 
ในแนวทางเชิงนโยบายระดับชาติแบบยืดหยุ่นเช่นกัน)  

Loayza F. (2012) ได้สรุปและสังเคราะห์ข้อค้นพบจากรายงานการศึกษา SEA ต่างๆ ในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกที่ผ่านมาไว้ตามประเด็น ดังต่อไปนี ้
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 ปัจจัยขับเคลื่อนการใช้ SEA  

ในประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้น มีปัจจัยการขับเคลื่อน 4 ปัจจัยหลัก คือ 

o การด าเนินงานตามกฎหมายภายในประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เวียดนาม และ
อินโดนีเซีย เป็นต้น ซึ่งได้ด าเนินการศึกษา SEA ในทุกระดับของการตัดสินใจ เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบ
กฎหมายที่ได้ก าหนดไว้ 

o การด าเนินงานตามข้อก าหนดของแหล่งเงินทุนสนับสนุน มีหลายโครงการขนาดใหญ่ที่แหล่ง
เงินทุนก าหนดว่า ต้องด าเนินงานศึกษา SEA ก่อน เช่น โครงการเข่ือนไฟฟ้าพลังน้ า น้ าเทิน 2 ของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โครงการการจัดการน้ าปากน้ าโขง เพื่อการพัฒนาพื้นที่ชนบท 
ของประเทศเวียดนาม เป็นต้น 

o การด าเนินงานเพื่อป้อนข้อมูลเข้าไปในนโยบายและแผนงานที่มีอยู่แล้ว เพื่อช่วยปรับปรุง
นโยบายและแผนงานเดิม เช่น โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวในมณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 
โครงการจัดท าแผนแม่บทป่าไม้แห่งชาติ ประเทศเวียดนาม เป็นต้น 

o การด าเนินงานเพื่อเตรียมการโครงการใหม่ในอนาคต เพื่อปรับปรุงแผนงานของโครงการ
ย่อยที่จะเพิ่มขึ้นในพื้นที่หรือภาคส่วน ใช้ในการลดผลกระทบสะสมที่อาจเกิดข้ึนจากโครงการในอนาคต เช่น 
โครงการบ าบัดน้ าเสียแห่งที่ 3 มหานครมานิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นต้น  

 ช่วงเวลาในการศึกษา SEA  

บทเรียนเรื่องปัจจัยช่วงเวลาในการศึกษา SEA ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีหลายตัวอย่าง 
ที่ช่วงเวลาในการศึกษาหรือเริ่มกระบวนการศึกษา ภายหลังจากนโยบาย แผน และแผนงาน ซึ่งได้พัฒนา 
ไปก่อนหน้าแล้ว ส่งผลให้การใช้ผลการประเมินจากการศึกษา SEA ไม่อาจก่อให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุง
นโยบาย แผน และแผนงานนั้นได้ทัน ไม่สามารถช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนได้ การมีส่วนร่วมจากผู้ม ี
ส่วนได้เสียไม่มีส่วนหรืออิทธิพลใดๆ เช่น การศึกษา SEA ของโครงการเข่ือนไฟฟ้าพลังน้ า น้ าเทิน 2 สปป ลาว 
ซึ่งได้ด าเนินงานภายหลังจากการก่อสร้างเข่ือนแล้ว อย่างไรก็ตาม มีตัวอย่างการศึกษา SEA ที่อยู่ในช่วงเวลา
เหมาะสม เช่น โครงการวางแผนการใช้ที่ดิน ของประเทศปาปัวนิวกีนี ซึ่งได้ด าเนินงานก่อนการพัฒนาพื้นที่ 
และได้น าข้อเสนอแนะจากการศึกษา SEA ไปใช้ประโยชน์ 

 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

รายงานช้ีว่าหนึ่งในความท้าทายของกระบวนการศึกษา SEA ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คือ 
การสร้างการมีส่วนร่วม โดยต้องสร้างโอกาสให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการร่วมแสดงความคิดเห็น แจ้งความ
ต้องการ และน าความเห็นและข้อเสนอแนะไปใช้ประกอบการตัดสินใจด้วย มีข้อสังเกตจากประสบการณ์หลาย
กรณีที่พบว่าชุมชนท้องถ่ินและสาธารณะไม่ได้ให้ความสนใจต่อกระบวนการปรึกษาหารือภายใต้การศึกษา SEA 
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เนื่องจากผลกระทบฯ ไม่ชัดเจน รายงานฉบับนี้ยังช้ีว่า การดึงให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาร่วมปรึกษาหารือยังเป็น
ส่วนที่ด าเนินการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพในทุกๆ ประเทศ  

Li et al (2012) (อ้างถึงใน Loayza F, 2012) ระบุว่าอาจไม่จ าเป็นที่จะจัดให้มีกระบวนการ
ปรึกษาหารือสาธารณะที่ซับซ้อน แต่ประเด็นที่ส าคัญกว่านั้นคือ การดึงผู้มีส่วนได้เสียหลักซึ่งมีบทบาทส าคัญ 
ในการตัดสินใจเข้ามาร่วม ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ องค์กรภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่สนใจอย่างแท้จริง เป็นต้น 

 ความเป็นเจ้าของ 

ปัญหาการศึกษา SEA ที่ประเทศหรือองค์กรไม่ได้ด าเนินงานศึกษาด้วยตนเอง ส่งผลให้การน า
ผลการศึกษาไปประกอบการตัดสินใจด าเนินงานไม่มีประสทิธิภาพ กรณีนีพ้บในโครงการศึกษาที่เจ้าของเงนิทนุ
ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของแผนประสงค์ให้มีการศึกษา แต่จ าเป็นต้องให้หน่วยงานอื่นเป็นผู้ศึกษาแทน ซึ่งการน าเสนอผล
ในข้ันตอนสุดท้ายหรือการน าผลการศึกษาไปผนวกรวมกบัการปรับปรงุนโยบาย แผน และแผนงานของเจ้าของ
เงินทุนอาจไม่ได้ประสิทธิภาพหรืออาจไม่เล็งเห็นถึงความส าคัญของแต่ละข้ันตอนในการศึกษาและครอบคลุม
ไม่เพียงพอ ตัวอย่างเช่น โครงการไฟฟ้าพลังน้ า น้ าเทิน 2 สปป ลาว แต่หากเจ้าของโครงการเล็งเห็น
ความส าคัญของการศึกษา SEA ก็จะส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมและมีความตั้งใจจะน าผลการศึกษาไปใช้อย่าง
แท้จริง ตัวอย่างเช่น โครงการบ าบัดน้ าเสีย มหานครมานิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นต้น 

 สร้างกระบวนการเรียนรู้ 

รายงานได้ช้ีความส าคัญและบทบาทของ SEA โดยเฉพาะกรณีการใช้แนวทาง Institution-
centred SEA ซึ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมความเข้มแข็งของหน่วยงาน องค์กร และสังคม ในการใช้ธรรมาภิบาล 
การสร้างความน่าเช่ือถือในสังคม น าไปสู่นโยบายสาธารณะ ตัวอย่างเช่น โครงการวางแผนการคมนาคม สร้าง
ถนนหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ประชาชนในพื้นที่ร่วมเรียนรู้และแบ่งปันข้อมูลพื้นฐานซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อการศึกษา หรือโครงการบ าบัดน้ าเสีย มหานครมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งช่วยให้ความรู้แก่ชุมชนในด้าน
สาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม และผลกระทบสิง่แวดล้อม เป็นต้น ถือเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรูร้่วมกนั
ของแต่ละภาคส่วน 

 การสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและการเพิ่มขีดความสามารถให้กับหน่วยงาน 

การศึกษา SEA ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีข้อบ่งช้ีส าคัญว่า การสร้างความตระหนัก 
ในประเด็นสิ่งแวดล้อมให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบเป็นประเด็นที่มีความส าคัญ รวมไปถึงการเสริมสรา้ง
ขีดความสามารถของหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ จ าเป็นต้องอบรมเสริมความรู้ ความสามารถเพื่อให้
หน่วยงานของภาคส่วนต่างๆ สามารถด าเนินการศึกษา SEA ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ตัวอย่างเช่น 
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โครงการปรับปรุงถนนหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เสริมสร้างจิตส านึกให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงระดับ
มณฑลให้เข้าใจเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมจากโครงการด้านการขนส่งและคมนาคม เป็นต้น 

 การเปลี่ยนล าดับความส าคัญในการประยุกต์ใช้ SEA 

ในหลายๆ ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก SEA ยังไม่ถูกให้ความส าคัญมากนัก มีแรงจูงใจ
ในการศึกษา SEA ต่ า นอกเหนือจากเป็นข้อก าหนดหรือข้อเรียกร้องทางกฎหมายที่ได้ระบุไว้ ส่วนใหญ่ SEA 
มักถูกมองว่าเป็นกระบวนการที่ไม่จ าเป็น ไม่มีความส าคัญ มีล าดับข้ันและซับซ้อนมาก อีกทั้ง ยังมีข้อจ ากัด 
ไม่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในข้ันตอนการตัดสินใจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่าให้แก่การตัดสินใจได้ 
ไม่มากนัก และอาจยังไปชะลอการพัฒนาของโครงการให้เกิดความล่าช้าด้วย นอกจากนั้น ในบางกรณี SEA  
จะถูกปฏิเสธในการน าไปปรับปรุงหรือผนวกเข้ากับการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  

รายงานฉบับนี้ช้ีให้เห็นว่า ควรมีข้อเสนอที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการให้ล าดับความส าคัญของ 
SEA โดยการเปลี่ยนล าดับความส าคัญ (Shifting Priorities) ไปผนวกกับประเด็นที่ก าลังเป็นที่สนใจและให้
ความส าคัญสูง เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อส่งผลให้
เกิดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ โดยมี SEA เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ ช่วยในการประเมินความเสี่ยงและ 
ความเปราะบาง น าไปสู่การตอบสนองปัญหาที่เร่งด่วนได ้ตัวอย่างเช่น โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการท าลายป่าไม้ เพื่อการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของประเทศอินโดนีเซีย  
ได้น าเครื่องมือ SEA ไปประยุกต์ใช้ด้วย เป็นต้น 

2) กลไกการใช้ SEA 

ส าหรับการศึกษา SEA เพื่อให้สามารถใช้ได้กับแนวทางและขอบเขตที่มีความหลากหลาย ระบบ
และกลไกการใช้ SEA จึงยึดหลักการแบบเส้นทางการใช้แบบต่อเนื่อง (Continuum) (OECD, 2006) อีกนัย
หนึ่ง เราสามารถอธิบายระบบและกลไกของการใช้ SEA เป็นเส้นทางต่อเนื่อง ปลายด้านหนึ่งเริ่มจากการเน้น
การประเมินสิ่งแวดล้อมไปยังปลายอีกด้านหนึ่ง ซึ่งบูรณาการประเมินให้ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจและสังคม (Environment, Social and Economic terms) (UNEP, 2009) 

ระบบและกลไกการใช้ SEA ที่มีประสิทธิภาพและท าให้เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับเป้าหมาย 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนมีลักษณะ ดังนี้ (Loayza F., 2012) : 

 มีความยืดหยุ่นและใช้หลากหลายแนวทางปฏิบัติ (Flexibility and Multiplicity) 
เนื่องจากการประยุกต์ใช้ SEA ในยุคแรกๆ เป็นเพียงการขยายและต่อยอดการใช้จาก EIA ไปยังระดับ 
การตัดสินใจที่สูงข้ึน ความสามารถในการคาดการณ์และความสามารถของผู้ศึกษาจึงอาจยังไม่สอดรับ 
กับการประยุกต์ใช้ SEA มากนัก มีข้อจ ากัดในการศึกษาผลกระทบฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินผลกระทบ
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สะสมจากการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นข้อจ ากัดที่ส าคัญที่ส่งผลให้ SEA มักไม่ประสบผลส าเร็จ ในยุคต่อมา 
กลไกการใช้ไดเ้ริ่มให้ความส าคัญกับกลไกด้านนโยบายและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียมากข้ึน 

 มีการปรับตัวและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuous Adaptation and Learning)  
SEA มีพัฒนาการโดยปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริบททางการปกครอง การเมืองและวัฒนธรรมด้วย 
เนื่องจากการตัดสินใจในการเลือกการพัฒนาพื้นที่หรือภาคส่วนใด จะเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย องค์กร และ
หน่วยงานต่างๆ ไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น ซึ่งแตกต่าง
จาก EIA ที่ข้ึนตรงกับเจ้าของโครงการพัฒนานั้นๆ ดังนั้น การศึกษา SEA จึงไม่ใช่ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ในการจัดท ารายงานเท่านั้น จ าเป็นต้องมีการมีส่วนร่วมของสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้อง 
มีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ จุดแข็งของเครื่องมือ SEA นั้นคือ ลักษณะกลไกที่มีการปรับตัว 
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทและสร้างการมีส่วนร่วมของสาธารณะในการตัดสินใจต่อการพัฒนา
นโยบาย แผน และแผนงานได ้

3) ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการขับเคลื่อน SEA 

จากการทบทวนในหัวข้อกลไกการใช้ SEA ข้างต้น พบว่า การด าเนินการ SEA ในต่างประเทศ
ส่วนมากแล้ว จ าเป็นต้องมีกฎหมายรองรับเพื่อให้ SEA สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รูปแบบของการรองรับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ SEA มีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของการใช้ SEA 
ที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ซึ่ง Hayashi (2006) (อ้างถึงใน สศช., 2560) ได้สรุปการจ าแนกกฎหมาย 
ที่รองรับ SEA ไว้ 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

 รูปแบบกฎหมาย SEA ท่ีเป็นกฎหมายเฉพาะ คือ กฎหมายที่ออกมาโดยเฉพาะ SEA เท่านั้น 
ตัวอย่างของประเทศที่มีด าเนินการในรูปแบบนี้ เช่น ประเทศแคนาดา ประเทศอังกฤษ ประเทศฟินแลนด์ 
ประเทศกรีซ และประเทศเดนมาร์ก เป็นต้น 

 รูปแบบกฎหมาย SEA ท่ีรวมอยู่ในกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เช่น การด าเนินการ SEA ปรากฏอยู่ในกฎหมาย EIA หรือ EP (Environmental Protection) 
ตัวอย่างของประเทศที่ด าเนินการในรูปแบบนี้ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมนี ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ประเทศสโลวาเนีย สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษไต้หวัน และประเทศเวียดนาม 
เป็นต้น 

 รูปแบบการด าเนินการ SEA ในกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการวางแผน โดยเฉพาะการผังเมอืง 
ตัวอย่างของประเทศที่ด าเนินการในรูปแบบนี้ เช่น ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศโปรตุเกส และประเทศ
นิวซีแลนด์ เป็นต้น 

ทั้งนี้ บางประเทศยังมีกฎหมายที่รองรับ SEA ได้มากกว่า 1 รูปแบบ เช่น ประเทศไอร์แลนด์ 
และสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้มีทั้งรูปแบบการด าเนินการ SEA ที่รวมอยู่ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน และในกรณีเขตบริหารพิเศษ 
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงที่มีการด าเนินการทั้งรูปแบบกฎหมาย SEA เฉพาะ และรูปแบบกฎหมาย SEA  
ที่รวมอยู่ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

นอกจากนี้ บริษัทที่ปรึกษา ICON (2001) (อ้างถึงใน สศช. , 2560) ซึ่งได้ด าเนินการศึกษา
เกี่ยวกับการน า SEA ไปผนวกใช้ในกระบวนการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ให้กับสหภาพยุโรป ได้สรุปปัจจัยส าคัญ
ของความส าเร็จในการด าเนินการ SEA ไว้ ดังนี ้

3.1) SEA จะประสบความส าเร็จได้ จ าเป็นต้องมีการบังคับใช้ตามกฎหมาย ซึ่งถือเป็นปัจจัย
ที่มีความส าคัญมากที่สุด 

3.2) กระบวนการ SEA ต้องมีความโปร่งใส ต้องมีการพิจารณาปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมอย่าง
ชัดเจน 

3.3) ต้องมีการประเมินผลกระทบของตัวเลือก (Options) ของทางเลือก (Alternatives) 
มากกว่าการประเมินเพียงทางเลือกเดียว 

3.4) ต้องมีการมีส่วนร่วมท่ีครบถ้วน ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ที่มีอ านาจตัดสินใจใน
เชิงนโยบาย และภาคส่วนสาธารณะ 

3.5) มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ สามารถ
ร่วมในการด าเนินการตามกรอบรายงานเดียวกันได้ 

3.6) มีการใช้ข้อมูลพื นฐาน (Baseline Data) ในการพิจารณา และเผยแพร่ผลการประเมิน 

3.7) หน่วยงานอิสระท่ีเป็นผู้ทบทวนและตรวจสอบกระบวนการ SEA และเนื้อหาต้องมีสิ่งจูงใจ
และแรงจูงใจที่เพียงพอ (Sufficient Incentive) ในการด าเนินการอย่างน่าเช่ือถือได้ 

3.8) ควรด าเนินการตั งแต่เริ่มต้น ซึ่งอาจน าไปสู่การพัฒนาแนวทาง (Guidance) และการฝึกอบรม 

3.9) ต้องเป็นกระบวนการท่ีมีส่วนร่วมและสร้างการเรียนรู้ให้กับสังคมส าหรับภาคีต่างๆ  
เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีอ านาจตัดสินใจ 

3.10) ควรเป็นกระบวนการท่ีต่อเนื่องและสามารถทวนกลับได้  โดยที่ผู้มีอ านาจตัดสินใจ 
ต้องเปิดใจรับผลของการด าเนินการตามนโยบาย แผน และแผนงานน้ันๆ  

จากการทบทวนทั้งหมดพบว่า มีปัจจัยแห่งความส าเร็จที่สอดคล้องและเป็นประเด็นหลักส าคัญ
ร่วมกัน คือ SEA ยังจ าเป็นต้องมีกระบวนการหรือการบังคับใช้ตามกฎหมายไว้อยู่ เพื่อให้ สามารถด าเนิน
กระบวนการ SEA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4) การวิเคราะห์ตัวอย่างกรณีศึกษา SEA ท่ีผ่านมาจากต่างประเทศ 

การวิเคราะห์ตัวอย่างกรณีศึกษา SEA ที่ผ่านมาจากต่างประเทศ พบว่า การศึกษา SEA ที่ผ่านมา
นั้นมีความหลากหลายแล้วแต่บริบทของประเด็นที่ด าเนินการศึกษา โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่มีความ
น่าสนใจไว้ 2 กรณี ดังนี้ 

SEA ส าหรับแผนแม่บทป่าไม้ของเวียดนาม (Partidário, 2019 และ International Centre 
for Environmental Management, 2011) 

SEA ส าหรับแผนแม่บทป่าไม้ของเวียดนาม จัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินแผนพัฒนา
การคุ้มครองป่าไม้ของกลุ่มจังหวัด ให้ข้อเสนอแนะต่อแผนแม่บทป่าไม้แห่งชาติ และกระจายการตัดสินใจด้าน
การจัดการป่าไม้ของประเทศ โดยมีประเด็นที่เป็นจุดเน้นคือ ความหลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิตที่พึ่งพาป่า 
ความสามารถในการกักเก็บน้ าของป่า และการป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง การค้าขาย
ของป่าและสัตว์ป่าข้ามพรมแดน และการกักเก็บปริมาณคาร์บอนของป่าไม้  

พร้อมทั้งได้มีการประเมินผลกระทบของการจัดการป่าไม้ ได้แก่ ความหลากหลายทางชีวภาพ วิถี
ชีวิต ความเป็นอยู่ การอนุรักษ์แหล่งน้ า การเก็บกักคาร์บอน การค้าสัตว์ป่าและของป่าผิดกฎหมาย การบังคับ
ใช้กฎหมายและนโยบาย การบูรณาการการวางแผน และประเด็นข้ามพรมแดน 

โดยมีวิธีการศึกษาแบ่งออกเป็น 6 ข้ันตอน ได้แก่ 

 การก าหนดประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมที่มีล าดับความส าคัญ 

 การประเมินข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 

 การประเมินผลกระทบของแผนพัฒนาป่าไม้ของ 3 จังหวัด เกี่ยวกับประเด็นส าคัญด้าน
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการป่าไม้ และโอกาสในการลดและ
ส่งเสริมผลกระทบของแผนพัฒนา 

 การทบทวนและปรับการประเมินเบื้องต้นและจัดท าข้อเสนอแนะทั่วไปส าหรับการตัดสินใจ 
ที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับแผนแม่บทป่าไม้แห่งชาติ 

 ประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง และให้ข้อเสนอแนะ 

 น าเสนอผลลัพธ์ที่ได้จาก SEA ต่อกรมป่าไม้และหน่วยงานอื่นๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

จากการวิเคราะห์บทเรียนของกรณีศึกษาพบว่า กรณี SEA ของแผนแม่บทป่าไม้ของเวียดนาม  
มีจุดเด่นหรือมีข้อดีคือ มีการมุ่งเน้นประเด็นที่ส าคัญทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นการศึกษาที่เกิดจาก
ความต้องการขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เกิดการสร้างขีดความสามารถขององค์กร อย่างไรก็ตาม ยังคงพบ
ประเด็นที่เป็นข้อสังเกตคือ เป็นการประเมินผลจากแผนที่มีอยู่และผลกระทบที่จะเกิดข้ึนตามมาของแผนน้ัน 
แต่ไม่ได้ประเมินยุทธศาสตร์ที่มีอยู่ในแผนหรือยุทธศาสตร์ที่วางไว้ส าหรับการพัฒนาในอนาคต ไม่มีการเสนอ
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ทางเลือกการจัดการป่าไม้ให้ดีข้ึน เพื่อน าไปสู่การน าไปใช้ มีการให้ความเห็นส าคัญกับกลุ่มองค์กรอย่างกว้าง
มากจนเกินไป และไม่มีการประเมินในมิติเศรษฐกิจที่เป็นเชิงประมาณในประเด็นที่เกี่ยวข้อง มีการให้ข้อเสนอ
ส าหรับภาครัฐบาลเพียงฝ่ายเดียว ไม่มีข้อเสนอแนะส าหรับครัวเรือนหรือชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
ต่อการจัดการป่าไม้  

SEA ส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของท่าเทียบเรือเมือง Cape Town ประเทศแอฟริกา 
(Partidário, 2019 และ Heather-Clark and Audouin, 2004) 

SEA ส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของท่าเทียบเรือเมือง Cape Town มีเป้าหมายที่ชัดเจนคือ 
เพื่อการพัฒนาท่าเรือให้คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนบริเวณรอบท่าเรือ และลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด โดยมีกระบวนการในการจัดท า SEA ตั้งแต่กระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์
ส าหรับการพัฒนาท่าเรืออย่างยั่งยืน การก าหนดวัตถุประสงค์และกระบวนการ SEA จัดตั้งองค์กร 
คณะกรรมการ และผู้มีส่วนได้เสีย การพัฒนาและประเมินทางเลือก และการให้ข้อเสนอแนวทางการจัดการ
ท่าเรือ ซึ่งในการจัดท า SEA นี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยปรับปรุงแผนการพัฒนาท่าเรือ ดังนี้ 

 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างท่าเรือ – เมือง และช่วยกันตัดสินใจ 

 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ท่าเรือและผู้มีส่วนได้เสีย  

 ศึกษาสิ่งแวดล้อมกายภาพบริเวณรอบท่าเรือและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการพัฒนา 
ในอนาคต 

 ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถ่ินบริเวณรอบท่าเรือ ที่อาจได้รับผลกระทบจาก 
การพัฒนาและด าเนินการของท่าเรือในอนาคต 

 ศึกษาว่านโยบายและแผนการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับท้องถ่ิน จังหวัด ภูมิภาค และ
ระดับประเทศ มีผลต่อการพัฒนาท่าเรือในอนาคตอย่างไร 

 ปรับปรุงการรวบรวมข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและการวางแผนของท่าเรือ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ ได้แก่ 

o นิเวศทางทะเล 
o โบราณคดีใต้น้ า 
o ความเสถียรภาพของอัตราการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง 
o การเข้าถึงท่าเรือ 
o การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างเมืองและท่าเรือ 
o เศรษฐกิจ สังคม และความรับผิดชอบต่อสังคม 
o ผลกระทบทางเศรษฐกิจของท่าเรือ 
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จากการวิเคราะห์บทเรียนของกรณีศึกษาพบว่า กรณี SEA ส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ 
ท่าเทียบเรือเมือง Cape Town มีจุดเด่นหรือมีข้อดีคือ ให้ความส าคัญและมีจุดเน้นที่ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ที่บูรณาการในการประเมินทางเลือกการพัฒนา มีการให้ข้อเสนอแนะส าหรับการวางแผน การจัดการและ 
การตรวจสอบ พร้อมกับแนวทางการสร้างกลไกการด าเนินงานที่แข็งแกร่ง มีการด าเนินการซ้ าเพื่อปรับปรุงผล
ให้ดีข้ึนตลอดกระบวนการ มีการด าเนินการมีส่วนร่วมที่ครบถ้วนและถือเป็นตัวอย่างที่ดี อีกทั้งยังเป็นตัวอย่าง 
ที่ดีในการวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ของโครงการในพื้นที่ขนาดใหญ่ 

2.2.2 การขับเคลื่อน SEA ในประเทศไทยท่ีผา่นมา 

1) การพัฒนา SEA ของประเทศไทย 

ส าหรับในประเทศไทย แม้ว่าได้มีการด าเนินการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ส าหรับประเภทและขนาดของโครงการพัฒนามาเป็นเวลากว่า 40 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2518) แต่
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชนในบริเวณโครงการพัฒนาต่างๆ กลับยังมีปัญหาอยู่อย่างต่อเนื่อง  
จึงเป็นที่มาของประเด็นของความขัดแย้งระหว่างชุมชนโดยรอบโครงการพัฒนาและผู้ประกอบการหรือเจา้ของ
โครงการ กรณีความขัดแย้งดังกล่าวนี้ นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงและแผ่ขยายไปในพื้นที่ต่างๆ มากข้ึน  
การแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนแล้วมีความยุ่งยาก ซับซ้อน ตลอดจนมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก เมื่อแนวความคิดของ SEA 
เริ่มแผ่ขยายภายในประเทศไทยมากข้ึน จึงเป็นแนวทางที่ถูกมองว่าจะเป็นเครื่องมืออันจะเป็นประโยชน ์
อย่างมากที่ช่วยสนับสนุนให้นโยบาย แผน และแผนงานที่จะเกิดข้ึนเป็นที่ยอมรับมากยิ่งข้ึน เนื่องจากการมี
ส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียที่ถือเป็นข้ันตอนที่ส าคัญในกระบวนการ SEA  

การด าเนินการ SEA ในประเทศไทย เริ่มปรากฏข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยคณะกรรมการ
ปรับปรุงระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ซึ่งได้มี
ข้อเสนอส าคัญข้อหนึ่งที่เสนอให้ สผ. เริ่มด าเนินการ SEA ในภาพรวมก่อนจะด าเนินการ EIA ในระดับโครงการ 
ต่อมาภาครัฐโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (ช่ือเดิมคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2548 โดยคณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นควรที่จะน า SEA มาใช้ในประเทศไทย เพื่อให้มีการประเมิน
ศักยภาพและข้อจ ากัดของสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ข้ันการจัดท านโยบายขนาดใหญ่ เพื่อบูรณาการมิติเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีอย่างสมดุล ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และคณะอนุกรรมการฯ มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานจัดท ารายละเอียดแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 
2549 โดยมีหน้าที่ที่ส าคัญในการจัดท ารายละเอียดและตัวอย่างแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) ซึ่งด าเนินการโดย สผ. และเริ่มมกีารเผยแพร่ใน พ.ศ. 2552 

จนกระทั่งในช่วงป ีพ.ศ. 2555–2556 สผ. และ สศช. ได้มีการประชุมหารือร่วมกัน โดยที่ประชุม
เห็นควรให้มีการจัดท า SEA กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ (ได้แก่ อุตสาหกรรม พลังงานไฟฟ้าและปิโตรเลียม 
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คมนาคม การท่องเที่ยว และการเกษตร) การจัดท าผังเมือง และนโยบายส่งเสริมการลงทุน ซึ่งการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นี้ควรศึกษาควบคู่ไปกับการจัดท าแผนหรือแผนงาน อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาน้ัน
ประเทศไทยก็ยังมิได้มีระบบและกลไกทางกฎหมายที่จะรองรับการจัดท า SEA ดังนั้น การจัดท ากรณีศึกษา 
SEA ส่วนมาก จึงเป็นตามค าเสนอแนะของ กก.วล. ต่อหน่วยงานเจ้าของกรณีศึกษา 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 จากการที่ SEA ยังไม่ถูกระบุเป็นข้อก าหนดกฎหมายอย่างชัดเจน 
ในการประชุมคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที ่
8 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จึงได้มีมติเห็นควรให้แผนการปฏิรูปด้านระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบ่ง
ระยะเวลาการปฏิรูปออกเป็น 3 ระยะ ซึ่งประเด็นการพัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อมด้วย โดยมีรายละเอียดทั้ง 3 ระยะ ดังนี้ 

 ระยะที่ 1 (22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558) ด าเนินการศึกษาและ
จัดท าข้อเสนอของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ซึ่งได้ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 ระยะที่ 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – กรกฎาคม พ.ศ. 2560) โดยด าเนินการ ดังนี้ 

o ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักการจัดท า  SEA รวมทั้งข้ันตอนและวิธีการ
ด าเนินการจากผลงานที่ผ่านมาขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

o วิเคราะห์และจัดท าแนวทางการด าเนินการ SEA รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
การน า SEA ไปสู่การปฏิบัติ 

o ก าหนดระดับและประเภทของแผนพัฒนาที่ เหมาะสมต่อการประเมิน SEA ทั้งใน
ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับท้องถ่ิน 

o ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดท าและพิจารณารายงาน SEA ด้วยการยกร่าง/ 
ปรับปรุงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี โดยก าหนดระยะเวลาผ่อนผันการบังคับใช้ 2 ปี แบ่งเป็น ปีที่ 1 ออก
ระเบียบส านักนายรัฐมนตรี เพื่อก าหนดให้ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องต้องท า SEA อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยมี สผ. เป็นหน่วยงานหลักในการให้ความเห็นเบื้องต้นและเพิ่มขีดความสามารถขององค์การที่เกีย่วข้องใหม้ี
องค์ความรู้ในการจัดท า SEA และก าหนดหน่วยงานที่จัดท าฐานข้อมูลสนับสนุน ปีที่ 2 ปรับปรุงระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2556 เพื่อเพิ่มอ านาจหน้าที่พิจารณาและ
บังคับใช้ SEA 

o พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับ SEA และสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อประโยชน์ในการจัดท า SEA ด าเนินการโดย สผ. 

o ปรับปรุงกฎหมาย พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ เพื่อเพิ่มบทบัญญัติ 
การด าเนินการ SEA 
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 ระยะที่ 3 (ตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป) เป็นระยะเน้นการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็ง โดยเน้นการด าเนินการต่อเนื่องมาจากระยะที่ 2 ในด้านของการปรับปรุงกฎหมาย พ.ร.บ. และ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่างๆ 

อีกทั้งยังก าหนดให้ สผ. และหน่วยงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการแก้ไข/ ปรับปรุงกฎหมาย 
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการด าเนินการ และมีคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) โดยคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
สิ่งแวดล้อมเป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนขับเคลื่อนการปฏิรูป  ซึ่ง สปท. ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในการ
ขับเคลื่อน SEA โดยมีข้อเสนอการพัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ระยะสั้น ให้มีการยก
ร่าง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดท า SEA เพื่อก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการ
จัดท าแผนพัฒนา/ ผังเมือง จัดท า SEA เพื่อเสนอต่อผู้มีอ านาจในการตัดสนิใจ ให้ความเห็นชอบต่อแผนพัฒนา/ 
ผังเมือง และควรให้มีกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการก าหนดให้เริ่มมีการบังคับใช้ไว้ในร่างระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดท า SEA ซึ่งอยู่ในการด าเนินการผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม 

จนกระทั่งในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 สปท. ได้มีมติเห็นชอบต่อข้อเสนอการปฏิรูปด้าน  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศ และได้เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2560 โดยข้อเสนอดังกล่าวมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) คือ 
ผลักดันการน า SEA มาใช้กับการวางแผนพัฒนาของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ภายใน 3 ปี 

ต่อเนื่องมาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งระบุ
ถึงการผลักดันให้แนวทางการจดัท าการประเมนิสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตรม์ีผลบงัคับใช้ทางกฎหมาย เพื่อให้ 
SEA เป็นที่ยอมรับและมีการน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 
พ.ศ. 2560 มีค าสั่งนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี มอบหมายให้ สศช. และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ SEA และเมื่อวันที่  30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 นายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่งที่  2/2560 แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (คณะอนุกรรมการ SEA) ภายใต้คณะกรรมการ 
กพย. โดยมีนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นประธานอนุกรรมการและมี สศช. และ สผ. เป็นฝ่ายเลขานุการ
ร่วม เพื่อเป็นกลไกในการวางแนวทางการพัฒนา SEA ของประเทศ และผลักดัน SEA มาใช้กับการวางแผน
พัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมในระยะต่อไป ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และคณะท างาน
จัดท าแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  เพื่อเป็นกลไกสนั บสนุนการท างานของ
คณะอนุกรรมการฯ พร้อมทั้งมอบหมายคณะท างานฯ น าเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อคณะอนุกรรมการ  
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ต่อไป 
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ต่อมาในการประชุม กพย. ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 ไดม้ีมติรับทราบ
รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง 4 คณะคือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทีย่ัง่ยนื 
และคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยมีเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาทั้งหมด
จ านวน 5 เรื่อง คือ 1) การผลักดันการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 
Assessment: SEA) มาใช้กับการวางแผนการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 2) รายงานความก้าวหน้าผล
การด าเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2560) 
และในปีพ.ศ. 2561 (มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2561) 3) แนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในระดับพื้นที่ : การจัดกลุ่มจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 4) แนวทางการเพิ่มอันดับ
ความก้าวหน้าการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยในเวทีโลก และ  
5) การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการปรับปรุงหน่วยงานรับผิดชอบ
หลักของเป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันให้มีน้ าใช้ และมีการบริหารจัดการน้ าและการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน
ส าหรับทุกคน (สผ., 2561) 

ในระยะถัดมา นายกรัฐมนตรีได้ก าหนดให้มีการขับเคลื่อนและน า SEA มาใช้ในการวางแผน
พัฒนาประเทศ ผ่านคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ภายใต้  กพย.ซึ่งได้มีมติ
เห็นชอบในหลักการของร่าง ข้อเสนอการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และร่าง แนวทาง 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) ที่คณะอนุกรรมการ SEA จัดท าข้ึนเมื่อวันที่ 19 
กันยายน พ.ศ. 2561 โดยได้ก าหนดประเภทของแผน/ แผนงานและพื้นที่ที่ควรท า SEA ในเบื้องต้น ได้แก่  

 รายสาขา 3 แผน ประกอบด้วย  

o แผนด้านคมนาคม  
o แผนพัฒนาพลังงานและปิโตรเลียม  
o แผนพัฒนาทรัพยากรแร่  

 เชิงพื้นที่ 4 แผน ประกอบด้วย  

o ผังเมืองตามที่คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติก าหนด  
o แผนบริหารจัดการลุ่มน้ าหรือแผนพัฒนาชายฝั่งทะเล  
o แผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะหรือพื้นที่พิเศษ  
o แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมหรือการพัฒนาพื้นที่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้า 2-37 
 

 แผนหรือแผนงานในรายสาขาหรือเชิงพื้นที่  หรือโครงการขนาดใหญ่ตามความเห็น 
ของคณะกรรมการระดับนโยบายของหน่วยงานรัฐ 

เพื่อให้สามารถน าผลการจัดท า SEA มาประกอบการพัฒนาแผนงานหรือโครงการส าคัญ 
ของประเทศให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การบริหารจัดการลุ่มน้ า การพัฒนาด้านการจราจรและขนส่ง 
การพัฒนาระบบป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในระดับพื้นที่ การพัฒนาอากาศยาน โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เป็นต้น  

รวมทั้ ง  ที่ประชุม กพย. มีมติ เห็นชอบให้มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการระดับชาติ โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อขับเคลื่อน SEA มาใช้ในการวางแผนพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย 
ให้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ SEA และรับทราบแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน 

ในระยะเวลาที่ผ่านมา สศช. ได้ด าเนินการขับเคลื่อน SEA มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเมื่อวันที่ 
19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สศช. ได้รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อน SEA ต่อ กพย. ในการประชุมครั้งที่ 
1/2562 โดยสรุปการด าเนินงานในประเด็นต่างๆ ที่ผ่านมาได ้ดังนี้ 

 ด าเนินโครงการน าร่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพื นท่ี: 
จังหวัดระยอง ภายใต้ความร่วมมือกับธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ทดลองน าแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (กันยายน พ.ศ.2561) รวมถึงน าประสบการณ์
และบทเรียนที่ได้รับมาปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศ 

 สร้างความรู้ความเข้าใจด้าน SEA ให้กับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการ
ขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยผ่านการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA จ านวน  
6 ครั้ง การประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงและพัฒนาข้อเสนอการจัดท าและแนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEA และรับ
ฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อน SEA 

 ผลักดันให้มีการน า SEA มาใช้กับการวางแผนพัฒนารายสาขาและเชิงพื นท่ี โดยได้รับ
ความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ดังนี  

 กระทรวงพลังงาน จัดท าโครงการศึกษา SEA ส าหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้ 

 ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ จัดท าโครงการศึกษา SEA ในพื้นที่ลุ่มน้ า 5 แห่ง คือ 
พื้นที่ลุ่มน้ าชี ลุ่มน้ ามูล ลุ่มน้ าสะแกกรัง ลุ่มน้ าปราจีน – บางประกง และลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดท าโครงการ SEA ด้าน
การใช้ประโยชนท์ี่ดิน  
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 การปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) สศช. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พัฒนาและปรับปรุงข้อเสนอการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (กันยายน พ.ศ. 2561) และ ร่าง ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  พ.ศ. .... ผ่านกิจกรรมของโครงการน าร่อง 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพื้นที่: จังหวัดระยอง และโครงการขับเคลื่อน  
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ผ่านการฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ทั่วประเทศ 

2) SEA กับแผนการพัฒนาประเทศ 

ในระยะที่ผ่านมา SEA เริ่มมีบทบาทที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น ได้รับการผลักดันจากหน่วยงานและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือแผนการพัฒนาประเทศ SEA ได้ถูกระบุอยู่ในแผนต่างๆ ของ
ประเทศต้ังแต่ระดับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ แผนการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และยังสอดแทรกอยู่ในข้อก าหนดอื่นๆ ในระดับประเทศ รวมไปจนถึงค าแถลง
นโยบายของรัฐบาลด้วย โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

SEA กับยุทธศาสตร์ชาติ 

ในปัจจุบันคณะรัฐมนตรี ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. 2561 – 2580) (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2561) ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ ซึ่งประกาศ 
ในประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว ได้มีการระบุประเด็น
ต่างๆ ไว้ โดยมีประเด็นเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืนประกอบด้วย ซึ่งมีการก าหนดเป็นแผนย่อยในการพัฒนา
ต่างๆ เพื่อเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แผนแม่บท
ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน จึงได้ให้ความส าคัญในประเด็นต่างๆ เช่น การเติบโตอย่างยั่งยืนบนคุณภาพชีวิต
ที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นหลักการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟูและสร้างฐานใหม่ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรเกินพอดี และยึดถือตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นต้น อีกทั้งยังเน้นการให้ความส าคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน  
ในสังคม และการพัฒนาเครื่องมือและกลไกเพื่อให้เกิดระบบยุติธรรม ระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม และ  
การพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจึงได้เสนอแผนย่อยประกอบทั้งหมด 5 แผนย่อย  
เพื่อตอบสนองเป้าหมายดังกล่าว ได้แก่ 

แผนย่อยที่ 1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

แผนย่อยที่ 2 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
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แผนย่อยที่ 3 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

แผนย่อยที่ 4 การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

แผนย่อยที่ 5 การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 

โดยในแผนย่อยที่ 5 เรื่อง การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ ได้ค านึงถึง
ประเด็นเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จ าเป็นต้องค านึงถึงบริบทของพื้นที่ที่มี
ความเฉพาะตัวและกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วในสังคม อาทิ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
การบริหารจัดการ ที่อาจก่อให้เกิดประเด็นอุบัติใหม่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนโยบายหรือ
แนวทางการบริหารจัดการรูปแบบเดิมอาจไม่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิผล ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีกลไก
และเครื่องมือที่สามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้อย่างองค์รวม มีนโยบายและกฎหมายที่สร้างความมั่นใจว่า
การบริหารจัดการในรูปแบบใหม่จะสามารถตอบสนองต่อบริบทของพื้นที่และกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  
ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิผลอยู่บนหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล ซึ่งในแผนย่อยที่ 5 ได้มี 
การก าหนดแนวทางการพัฒนาต่างๆ ไว้ ได้แก่  

(1) การส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี  

(2) การพัฒนาเครื่องมือ กลไก และระบบยุติธรรม ระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม  

(3) การจัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ  

(4) การพัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

ดังนั้น เครื่องมือส าคัญเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยตอบสนองเป้าหมายและสอดคล้องกับแผนย่อย
ดังกล่าว คือ การประเมินสิง่แวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ซึ่งเปน็การบริหารจัดการสิง่แวดลอ้มอย่างองค์รวม 
มีการบริหารจัดการในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถตอบสนองต่อบรบิทของพื้นที่ที่แตกต่างกัน หรือการเปลี่ยนแปลง
ที่อาจเกิดข้ึน อีกทั้งยังเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนให้เข้ามามีบทบาทในทุก
ข้ันตอนของการจัดท า SEA ซึ่งจะช่วยให้ SEA ที่ได้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และเกิดประสิทธิผลมากที่สุด 

SEA กับแผนการปฏิรูปประเทศ 

ภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการปฏิรูปประเทศได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
ปฏิรูปประเทศ และได้เสนอให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศได้ถูกประกาศในประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูป
ประเทศ เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561 (ส านักนายกรัฐมนตรี , 2561) ในแผนการปฏิรูปประเทศ ได้มี 
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การเสนอประเด็นเรื่องระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นประเด็นปฏิรูป 
ที่เช่ือมโยงสัมพันธ์และมีผลเสริมสนับสนุนต่อการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาโดยมี
ประเด็นที่ต้องเรง่ด าเนินการโดยเฉพาะเรือ่งการพัฒนาเครือ่งมือการบริหารจดัการที่มีอยู่ ได้แก่ การประเมนิผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ (EIA และ Environmental Health Impact Assessment: EHIA) ซึ่งมีปัญหา
และข้อจ ากัดในหลายด้านท าให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาความขัดแย้ง เครื่องมือด้านการบริหารจัดการ
อื่นๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ การจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆ การจัดท า  
ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ การประกาศก าหนดเขตควบคุมมลพิษ เขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อมซึ่งเครื่องมือ
ดังกล่าวยังคงมีจุดอ่อนในเชิงการปฏิบัติและการบังคับใช้ และนอกจากการปฏิรูปเครื่องมือที่มีอยู่เดิม ยังต้อง
อาศัยการพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการใหม่ คือ การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ  
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เพื่อช่วยในการก าหนดนโยบาย แผน และแผนงานการพัฒนา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยถือเป็นเป้าประสงค์หลักในการก าหนดให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศจึงได้ก าหนดประเด็นเรื่องการปฏิรูป  ซึ่งครอบคลุมประเด็นเรื่อง 
ระบบการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SEA) โดยมีเป้าประสงค์หลัก คือ  

(1) เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งระดับประเทศ รายสาขา และเชิงพื้นที่ สอดคล้องกับ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนมากข้ึน และลดความขัดแย้งระหว่างยุทธศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะระหว่างยุทธศาสตร์  
รายสาขากับยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ 

(2) เพื่อใช้ระบบ SEA เป็นเครื่องมือเพิ่มขีดความสามารถในการก าหนดยุทธศาสตร์ร่ วมกัน 
ของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม และบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

พร้อมทั้ง ได้มีการก าหนดตัวช้ีวัดส าหรับการด าเนินการตามแผนปฏิรูปไว้ทั้งหมด 6 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

(1) การรับรองสิทธิและการใช้สิทธิของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในสังคม ในการมีส่วนร่วม
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งทิศทางระดับประเทศ ยุทธศาสตร์รายสาขา และยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่  
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีแนวทางและการด าเนินการที่เป็นรูปธรรม และกรณีศึกษาในการจัดการ
ความขัดแย้งต่างๆ ในระบบ SEA 

(2) ภาคส่วนต่างๆ ในสังคม โดยเฉพาะภาคชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และประชาสังคม
ในจังหวัดต่างๆ มีขีดความสามารถและด าเนินการ SEA เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
รวมทั้งการเข้าไปมีส่วนร่วมใน SEA ที่ด าเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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(3) มีกลไกพัฒนาระบบ SEA และท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการเสริมสร้างขีด
ความสามารถเกี่ยวกับ SEA ให้กับภาคส่วนต่างๆ และให้การสนับสนุนการด าเนินการและการมีส่วนร่วม 
ใน SEA รวมทั้งจัดท าข้อเสนอและด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบ SEA อย่างต่อเนื่อง 

(4) ความเช่ือมโยงของระบบและการด าเนินงาน SEA กับระบบ EHIA/ EIA ให้เป็นกรอบและ
ทิศทางส าหรับการท า EHIA/ EIA ในแต่ละโครงการ 

(5) มีการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการด าเนินการ SEA และมุ่งเน้นการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ 

(6) ยุทธศาสตร์การพัฒนารายสาขา มีความสอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิง
พื้นที่มากข้ึน และมีความขัดแย้งน้อยลง 

อย่างไรก็ตาม การด าเนินการตามแผนและกรอบดังกล่าว ยังคงต้องอาศัยการแก้ไขหรือปรับปรุง
กฎหมายเพื่อรองรับการด าเนินการ โดยเฉพาะเรื่องการรองรับสิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งทิศทางระดับประเทศ ยุทธศาสตร์รายสาขา และยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ในกฎหมายที่เหมาะสม และการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ SEA เช่น 
กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายผังเมือง เป็นต้น เพื่อช่วยส่งเสริมให้การจัดท า SEA มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์
มากยิ่งข้ึน 

SEA กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

จากการที่หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนส าคัญในการก าหนดนโยบายได้ให้ความส าคัญกับ SEA  
ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะน ามาสู่การบูรณาการทั้งความคิดและการปฏิบัติการร่วมกันของหลายภาคส่วน ท าให้
เกิดการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยมุ่ง
เป้าประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนบนศักยภาพและเงื่อนไขของการพัฒนาในระยะยาว ดังปรากฏ  
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ 10 จนถึงฉบับที่ 12 ในปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นแผน 
ฉบับแรกๆ ของประเทศไทยที่ได้มีการระบุเรื่องการจัดท า SEA ไว้อย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดที่ระบุไว้ใน
แผนฉบับต่างๆ ดังต่อไปนี้  

(1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ในยุทธศาสตร์
การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กล่าวถึงบทบาทภาครัฐในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อยกระดับ
คุณภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ เพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรม 
ที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต โดยผลักดันให้เกิดระบบประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ข้ันตอน
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ของการก าหนดนโยบาย แผน และการพัฒนาระดับพื้นที่อย่างสอดคล้องกับศักยภาพในการรองรับ และ  
การบริหารจัดการมลพิษของพื้นที่ (สศช., 2549) 

(2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ได้ให้
ความส าคัญกับเครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีการระบุไว้ในยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งได้ก าหนดให้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมอย่างบูรณาการ โดยเฉพาะ
เครื่องมือในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ ยง และรวมถึงการพัฒนาระบบของ 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ด้วย (สศช., 2554) 

(3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ให้
ความส าคัญกับการผลักดันกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยระบุไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในแนวทางของการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลักดันให้น า SEA มาใช้
เป็นเครื่องมือน าเสนอทางเลือกในการตัดสินใจระดับนโยบาย  แผน และแผนงาน และให้มีผลบังคับใช้ 
ตามกฎหมายเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ โดยมุ่งหวังให้ SEA เป็นเครื่องมือส าคัญในการน ามาพิจารณาช่วยตัดสินใจ
ในเชิงนโยบายของภาครัฐอย่างแท้จริง รวมทั้งมีการพิจารณาถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้มี
การด าเนินการน าร่องในพื้นที่ระดับลุ่มน้ า การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ทั้งเขตการพัฒนาเศรษฐกิจ และในพื้นที่
ระบบนิเวศที่ส าคัญด้วย (สศช., 2559) 

SEA กับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

นอกเหนือจากในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ถือเป็นแผนฉบับแรกๆ ของประเทศ 
ที่มีการกล่าวถึงการจัดท า SEA ไว้แล้วนั้น แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมถือเป็นแผนอีกหนึ่งฉบับที่ได้มี
การระบุถึงการจัดท า SEA ไว้ตั้งแต่แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550 – 2554 ได้กล่าวถึง 
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน 5 ปีข้างหน้า จะใช้หลักการจัดการข้อ 3 
การระวังไว้ก่อน (Precautionary principle) ซึ่งเป็นหลักการจัดการเชิงรุกที่เน้นหลักการป้องกันผลกระทบ
ล่วงหน้า มีการสร้างระบบภูมิคุ้มให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพื้ นที่ที่มีระบบนิเวศ 
ที่เปราะบาง โดยให้มีการคุ้มครอง รวมทั้งมีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในข้ันการก าหนดนโยบาย 
โดยเฉพาะในกลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ของทุกภาคี ได้ก าหนดมาตรการให้มีประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ทุกระดับ โดยผลักดันให้มีการใช้
กระบวนการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ในทุกระดับและเลือกนโยบายหรือพื้นที่น าร่อง 
ในการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เช่น การบริหารจัดการลุ่มน้ าทั้งระบบ และการขนส่ง
มวลชน เป็นต้น 
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SEA กับข้อก าหนดอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากแผนการพัฒนาต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดแล้วนั้น SEA ยังได้ถูกกล่าวถึงอยู่ใน
ค าแถลงนโยบายของรัฐบาล เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  ข้อ 10.7 ระบุว่า “พัฒนากลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคัญกับการจัดท าระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายในการเพิ่มขีดความสามารถในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม และบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐทั้งระดับประเทศ 
รายสาขาและเชิงพื้นที่ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ลดความขัดแย้งระหว่างยุทธศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะ
ระหว่างยุทธศาสตร์รายสาขากับยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่” (ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2562) 

อีกทั้ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนและไม่ก่อให้เกิดความสับสนระหว่างการจัดท า SEA และการจัดท า 
EIA ในมาตรา 47 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
จึงได้ก าหนดให้ ในกรณีที่มีการประเมิน SEA ตามระเบียบหรือกฎหมายอื่นไว้แล้ว ให้การประเมิน EIA ต้อง
ค านึงถึงผลการประเมิน SEA ด้วย  

3) การจัดท า SEA ท่ีผ่านมาของประเทศไทย 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในประเทศไทยเริ่มได้รับการยอมรับจากภาคส่วนต่างๆ 
และมีการด าเนินการมาแล้ว เช่น กรณีศึกษาโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ศึกษาเขต
เศรษฐกิจชายแดนพิเศษ จังหวัดเชียงราย กรณีศึกษาโครงการการจัดการน้ าในลุ่มน้ ายม และกรณีศึกษา  
ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายฝั่งทะเลภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา  และ
ภูเก็ต เป็นต้น และโครงการขนาดใหญ่ของหลายหน่วยงานได้เริ่มท า SEA ในข้ันตอนการศึกษาเพื่อวางแผน
โครงการ ดังตารางท่ี 2.2-1 ดังนั้น ประเทศไทย SEA มีแนวโน้มในการน ามาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมทั้งเพื่อลดผลกระทบและความขัดแย้ง และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ครอบคลุมแผนพัฒนา 7 ประเภท 
ตามความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

ตารางท่ี 2.2-1 การจัดท าโครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ Strategic Environmental 
Assessment (SEA) ในประเทศไทย 

ล าดับ ชื่อรายงาน/ ปีทีด่ าเนินการ เจ้าของโครงการ 

1 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นท่ี การศึกษาความเหมาะสม
ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อก าหนดแผนการใช้ท่ีดินในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2541) 

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นท่ี การศึกษาความเหมาะสม
ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อก าหนดแผนการใช้ท่ีดินในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก จังหวัดปราจีนบุรี (พ.ศ. 2543) 

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
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ล าดับ ชื่อรายงาน/ ปีทีด่ าเนินการ เจ้าของโครงการ 

3 Strategic Environmental Assessments for power sector 
integration in the Mekong (6 countries including Thailand) 
(พ.ศ. 2548) 

Stockholm Environment Institute (SEI) 

4 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นท่ี ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจ
ชายแดน จังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2548) 

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการเพิ่มศักยภาพและการวาง
ยุทธศาสตร์ประเทศไทยในการด าเนินโครงการ CDM (พ.ศ. 2548) 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

6 รายงานฉบับสมบูรณ์ การพัฒนากระบวนการและข้อเสนอทางเลือกเชิง
นโยบายสาธารณะท่ีดีด้วยกรอบคิดการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) กรณี
การจัดการขยะของประเทศไทย (พ.ศ. 2550) 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

7 รายงานฉบับสมบูรณ์ การบริหารจัดการลุ่มน้ ายมโดยกระบวนการ SEA 
(กรณีปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง) (Strategic Environmental 
Assessment) (พ.ศ. 2550) 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

8 โครงการประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นท่ี : กรณีศึกษาในพื้นท่ี 5 
จังหวัดชายฝั่งทะเลภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา 
ภูเก็ต) (พ.ศ. 2551) 

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ Southern seaboard 
(พ.ศ. 2551) 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

10 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน้ าท่าจีน เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรน้ าอย่างย่ังยืน พ.ศ. 2553-2554 และ พ.ศ. 2555 (พ.ศ. 
2552) 

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

11 การประเมินผลกระทบเชิงกลยุทธ์ศาสตร์ โครงการเข่ือนแม่วงก์ จังหวัด
นครสวรรค์ (พ.ศ. 2552) 

กรมชลประทาน 

12 Strategic Environmental Assessment of the North-South 
economic corridor strategy and action plan (พ.ศ. 2552) 

Asian Development Bank (ADB) 

13 การประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เกี่ยวกับ
เข่ือนไฟฟ้าพลังน้ าในแม่น้ าโขงสายหลัก (พ.ศ. 2553) 

ส านักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง 

14 การประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์แม่น้ าโขง 
เลย ชี มลู (พ.ศ. 2553) 

กรมชลประทาน 

15 โครงการศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อม ระดับยุทธศาสตร์ โครงการ
พัฒนาเหมืองแร่โปแตซ (พ.ศ. 2553) 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

16 การพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กกล้าครบวงจรอย่างย่ังยืน (พ.ศ. 2554) สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
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ล าดับ ชื่อรายงาน/ ปีทีด่ าเนินการ เจ้าของโครงการ 

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

Swedish International Development 
Cooperation Agency (Sida) 

18 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กรณีศึกษาแผนพัฒนาใน
จังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2554) 

Stockholm Environment Institute (SEI) 
Asia 

19 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment : SEA) พื้นท่ีอ าเภอเมืองและพื้นท่ี
ใกล้เคียง จังหวัดระยอง ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2555) 

ส่วนมลพิษอากาศ/ ส านักเทคโนโลยีน้ าและ
สิ่งแวดล้อมโรงงาน/ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

20 โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 
Assessment : SEA) โครงการบริหารจัดการน้ าโขง-เลย-ชี-มลู โดยแรง
โน้มถ่วง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2555) 

ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

21 โครงการระบบเครือข่ายน้ าในพื้นท่ีวิกฤตน้ า 19 พื้นท่ี เพื่อท าการศึกษา
ความเหมาะสมของโครงการ (Feasibility Study : FS) ศึกษาการจัดท า
รายงาน EIA และศึกษา SEA ระดับลุ่มน้ าโขง ชี มูล (พ.ศ. 2555-2556) 
(พ.ศ. 2556) 

กรมทรัพยากรน้ า 

22 การศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เบื้องต้น เพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรณี (แร่ตะกั่ว สังกะสี) บริเวณอ าเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ. 2556) 

กรมทรัพยากรธรณี 

23 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ : กรณีศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ. 2558) 

งานศึกษาและวิจัยของจิรนนท์ พุทธา และ
จ าลอง โพธ์ิบุญ 

24 รายงานการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment : SEA) ในพื้นท่ีโดยรอบท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (พ.ศ. 2558) 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 

25 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศ
ชายฝั่งทะเลอันดามัน (พ.ศ. 2558) 

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

26 โครงการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 
Assessment : SEA) ส าหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลภาคใต้ (พ.ศ. 
2558-2559) (พ.ศ. 2559) 

ส านักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

27 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ แผนการจัดการพื้นท่ีลุ่มน้ า
ปราจีนบุรี (พ.ศ. 2560) 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

28 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เบื้องต้น (Preliminary 
SEA) โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีวังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) (พ.ศ. 2561) 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
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ล าดับ ชื่อรายงาน/ ปีทีด่ าเนินการ เจ้าของโครงการ 

29 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ส าหรับ
พื้นท่ีจัดต้ังโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

กระทรวงพลังงาน 

30 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน (อยู่
ระหว่างด าเนินการ) 

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

31 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นท่ีลุ่มน้ าชี 
(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

32 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นท่ีลุ่มน้ า
สะแกกรัง (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

33 โครงการศึกษาเพ่ือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 
โครงการพัฒนาน้ าต้นทุนลุ่มน้ าปราจีนบุรี-บางปะกง (อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

34 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นท่ีลุ่มน้ า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

ที่มา: ดดัแปลงจากร่างคู่มือแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (กพย., 2561) 

 ในล าดับที่ 27 เป็นต้นไป บริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม 
 

ปัญหาอุปสรรคท่ีผ่านมาในการจัดท า SEA ของประเทศไทย 

เนื่องด้วยการจัดท า SEA ถือเป็นเรื่องที่เกิดข้ึนใหม่ส าหรับประเทศไทย ซึ่งมีประเด็นที่ยังคงเป็น
ปัญหาอุปสรรคในการจัดท า SEA ในประเด็นส าคัญๆ ได้แก่ 

 ประเด็นเรื่องความรู้ความเข้าใจ  

การจัดท า SEA ที่ผ่านมามีความคล้ายคลึงกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA  
ซึ่งอาจเกิดจากความเข้าใจผิดที่ว่า SEA เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ที่อาจเกิดข้ึนจากการพัฒนา เน้นการพิจารณาผลกระทบเป็นหลัก ส่งผลให้ SEA ที่ออกมานั้นเป็นในเชิง 
การวิเคราะห์ผลกระทบจากการพัฒนาเท่านั้น ซึ่งอาจไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการจัดท า SEA ที่เน้น
การพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยต้องมีการบูรณาการระหว่าง 3 เสาหลักของ  
การพัฒนา ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล SEA ที่ผ่านมาจึงยังขาดการบูรณาการ 
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน  

อีกทั้งการจัดท า SEA ที่ผ่านมายังขาดความเข้าใจอย่างถูกต้องต่อข้ันตอนกระบวนการของ 
การจัดท า SEA จึงอาจท าให้ขั้นตอนบางขั้นตอนอาจด าเนินการได้ไม่ถูกต้องหรือละเลยความส าคัญของข้ันตอน
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นั้นไป โดยเฉพาะข้ันตอนการพิจารณาหาประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issues) ที่ผ่านมาอาจยังไม่ได้
พิจารณาประเด็นที่มีความส าคัญและเช่ือมโยงกับประเด็นต่างๆ และก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่มี
ความส าคัญจริงๆ ประเด็นที่ผ่านมาอาจมีจ านวนมากและไม่ได้พิจารณาเช่ือมโยงซึ่งกันและกัน ไม่ได้พิจารณา
หาสาเหตุของประเด็นปัญหาที่แท้จริงก่อนที่จะก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ และอีกขั้นตอนหนึ่งที่มักเกิด
ความเข้าใจผิดในกระบวนการ คือ การประเมินพื้นฐาน ซึ่ง SEA ที่ผ่านมา มักพยายามเก็บรวบรวมข้อมูล
พื้นฐานเป็นจ านวนมาก หลายๆ ประเด็น ให้มีข้อมูลมากที่สุด โดยไม่ได้สัมพันธ์กับประเด็นยุทธศาสตร์และ
ตัวช้ีวัดที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งข้อมูลบางส่วนอาจไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องเก็บรวบรวมหรือน ามาพิจารณาประกอบ 
ส่งผลให้สูญเสียทั้งงบประมาณและเวลาที่เกินความจ าเป็น  

ข้ันตอนส าคัญอีกข้ันตอนหนึ่งของกระบวนการ SEA ที่ที่ผ่านมาอาจยังไม่สามารถด าเนินการ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ กระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักส าคัญหนึ่งของกระบวนการ SEA 
โดยที่ผ่านมากระบวนการมีส่วนร่วมมักไม่ได้ถูกให้ความส าคัญและถูกจ ากัดในหลายๆ ด้าน ทั้งงบประมาณ 
ระยะเวลา หรือแม้กระทั่งถูกจ ากัดตั้งแต่ข้ันตอนการก าหนดข้อเสนอโครงการ (TOR) ส่งผลให้การมีส่วนร่วม 
ในการจัดท า SEA ที่ผ่านมามักมีปัญหาและอุปสรรค ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมได้ครบถ้วน 
เพียงพอ และเข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดได้ ส่งผลให้รายงาน SEA หลายๆ ฉบับมักไม่ถูกยอมรับ 
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและจากสาธารณะ 

 ขาดผู้เช่ียวชาญหรือบุคลากรในการจัดท า SEA  

ผู้เช่ียวชาญหรือบุคลากรในการจัดท า SEA ของประเทศไทยในปัจจุบันยังคงมีจ านวนน้อย 
เนื่องด้วย SEA ยังคงถือเป็นเรื่องใหม่ที่เริ่มมีการพัฒนาข้ึนในประเทศไทยในช่วงหลังที่ผ่านมา ผนวกกับยังไม่มี
ชุดองค์ความรู้ที่ถูกต้องและชัดเจนในการเผยแพร่หรือมีการขยายแผ่องค์ความรู้ที่ถูกต้องให้แก่ผู้เช่ียวชาญหรือ
บุคลากร ซึ่งผู้เช่ียวชาญหรือบุคลากรที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดท า SEA ที่มีอยู่มีจ านวนน้อย และยังมี
บางส่วนที่ยังคงมีคามเข้าใจผดิในการจดัท า SEA อีกด้วย จ านวนผู้เช่ียวชาญหรือบุคลากรทีม่ี่ความรู้ความเข้าใจ
ภายในประเทศจึงมีจ านวนที่น้อยมาก และไม่สามารถรองรับกับแผนการพัฒนาที่มีอยู่เป็นจ านวนมากได้  

 ประเด็นเรื่องขาดแนวทางหรือตัวอย่าง SEA ที่เหมาะสม  

ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดแนวทางการจัดท า SEA ที่ชัดเจน และเหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศ ส่งผลให้ไม่มีหลักหรือแนวทางที่สามารถยึดปฏิบัติได้อย่างชัดเจน การจัดท า SEA ที่ผ่านมาจึงมี 
ความหลากหลายแตกต่างกันตามองค์ความรู้ของผู้จัดท าที่มีอยู่ ซึ่งไม่สามารถควบคุมการจัดท าได้ องค์ความรู้
บางเรื่องอาจเป็นองค์ความรู้ที่เข้าใจผิด หรือไม่ใช่แนวทางปฏิบัติของการจัดท า SEA 
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 ขาดการน าไปบูรณาการร่วมกับแผนหรือแผนงาน   

ที่ผ่านมา แม้ว่าประเทศไทยจะได้มีการจัดท า SEA มาเป็นจ านวนมาก แต่เป็นการท า SEA  
ที่อยู่บนพื้นฐานความเข้าใจว่า ท าเพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจัดท าเป็นรายงานการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเท่านั้น โดยไม่ได้มีการค านึงถึงผลลัพธ์ที่จะน าไปสู่การบูรณาการเข้าร่วมกับกระบวนการจัดท าแผน
หรือแผนงาน อีกทั้ง ยังขาดความชัดเจนของกลไกที่จะช่วยให้สามารถบูรณาการผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดท า 
SEA เข้าสู่กระบวนการจัดท าแผนหรือแผนงานได้  

 ไม่มีกฎหมายควบคุม  

เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายหรือข้อก าหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดท า SEA ยังคงมี
ความสับสนหรือมีข้อสงสัยว่า แผนหรือแผนงานการพัฒนาลักษณะใดที่ควรจัดท า SEA หรือต้องด าเนินการ 
ในลักษณะใด ส่งผลให้เกิดความละเลยหรือไม่เล็งเห็นถึงความส าคัญที่จะต้องจัดท า SEA การพัฒนาที่ผ่านมา 
จึงยังขาดการผนวกน า SEA มาประกอบในการพิจารณาร่วมด้วย  

4) ข้อเสนอแนะเบื องต้นส าหรับแนวทางการขับเคลื่อน SEA  

Dusik and Xie (2009) ได้รายงานในนาม World Bank เรื่องการทบทวนและวิเคราะห์
เปรียบเทียบระบบกลไกและกรณีศึกษา SEA ของประเทศในเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึง
ประเทศไทยไว้ด้วย โดยการทบทวนเพื่อแสวงหาบทเรียนการใช้ SEA ในบริบทต่างๆ ในรายงานดังกล่าว 
มีการวิเคราะห์การด าเนินงาน SEA ในส่วนประเทศไทยน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในเอเชีย
ตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ ณ ขณะนั้น (ปี ค.ศ.2009 และก่อนหน้า) อย่างไรก็ตาม บทสังเคราะห์และ
ข้อเสนอก็มีประโยชน์ในการน ามาพิจารณาในการขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทย นอกจากนี้ ข้อเสนอ 
การขับเคลื่อนจากรายงาน Loayza F. (2012) ต่อมาภายหลัง และแนวทางแนะน าของ OECD (2006) ก็มี
ประเด็นที่สามารถน ามาใช้ในการขับเคลื่อนฯ ของประเทศไทยได้ จากรายงานเปรียบเทียบสถานภาพ 
การด าเนินงาน SEA ของประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ (World Bank, 2006) พบว่า การจัดท า SEA ใน
ประเทศไทยคืบหน้าไม่เร็วนัก ณ เวลาน้ัน ถึงแม้ว่าระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จะก้าวหน้า
มากและด าเนินการมาก่อนประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคก็ตาม อาจเนื่องมาจากหลากหลายสาเหตุที่ส่งผลให้ 
การด าเนินการเกี่ยวกับ SEA ล่าช้า อาทิ การขาดกลไกในการขับเคลื่อนและด าเนินการเกี่ยวกับ SEA อย่าง
ชัดเจน ไม่มีหน่วยงานที่เข้ามามีบทบาทหรือหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง การขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEA 
หรือมีความเข้าใจ SEA ไปในทิศทางที่แตกต่างกัน ขาดองค์ความรู้กลางที่เป็นองค์ความรู้ที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย  

การทบทวนสถานภาพ บริบทการด าเนินงาน SEA ที่ผ่านมาต่างๆ ของประเทศไทย ร่วมกับ
ข้อเสนอแนะจากต่างประเทศ น าไปสู่ข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อน SEA ในเบื้องต้น ดังต่อไปนี้ 
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(1) ส่งเสริมการใช้แนวทางการด าเนินงาน SEA ท่ียืดหยุ่น (Flexible Approach) ส่งเสริม
และให้ความส าคัญของการท าควบคู่ไปกับการจัดท านโยบาย แผน และแผนงาน ในพื้นที่และภาคส่วนส าคัญ
ต่อการพัฒนาของประเทศ อย่างไรก็ตาม จ าเป็นต้องปรับให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศ และต้องพิจารณา
แนวทางที่ยืดหยุ่นเพียงพอเหมาะสมหรือไม่ หากไม่เพียงพอจ าเป็นต้องควบคู่กับแนวทางการบังคับใช้ด้วย
กฎหมายด้วยหรือไม่ เพื่อส่งเสริมให้เห็นมูลค่าเพิ่มของการใช้ด าเนินงานเชิงนโยบาย  

(2) ให้ล าดับความส าคัญของ SEA เป็นเครื่องมือหลัก (Core Tool) ในการบูรณาการ
แผนงานระดับประเทศ ระดับภูมิภาค จนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้ผลการศึกษามีอิทธิพลต่อการปรับปรุง
นโยบายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกระดับ  

(3) เริ่มขยายขอบเขตการด าเนินงาน SEA ของประเทศ ให้ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม  
ไปยังประเด็นด้านเศรษฐกิจและสังคม (Environment, Social and Economic)  

(4) ใช้การด าเนินงาน SEA เป็นกระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนัก 
(Learning and knowledge process) แก่ทุกภาคส่วน แทนการใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมก ากับดูแล 
และบังคับใช้  

(5) เลือกใช้เครื่องมือในการด าเนินงาน SEA ท่ีเหมาะสมกับบริบทความต้องการ (Robust 
Tools) ความพร้อมของข้อมูล และวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ โดยตระหนักถึงข้อจ ากัด (หากมี) ในด้านเวลา
และทรัพยากร  

(6) ส่งเสริมการด าเนินงานสร้างขีดความสามารถ (Capacity Building) แก่ทุกภาคส่วน 
และประชาชน ในการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน SEA เพื่อเป็นที่ยอมรับในผลการด าเนินงานร่วมกัน ไม่เน้น
เฉพาะกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ และนักวิชาการ  

(7) สร้างกลไกความร่วมมือและประสานงานของหน่วยงานหลายภาคส่วน (Inter-
Institutional Consultation and Coordination)  ใ นก า ร บู ร ณาก า ร อ ง ค์ ก ร  ผู้ ร่ ว ม รั บ ผิ ด ชอบ  
ในการด าเนินงาน SEA เพื่อปรับปรุงความโปร่งใส ความเป็นกลาง และการแบ่งปันความรู้และผลประโยชน์ 
ตลอดจนลดความเสี่ยง 

(8) ประยุกต์ใช้เครื่องมือ SEA ในการด าเนินงานเรื่องท่ีมีความส าคัญเร่งด่วนของประเทศ
และนานาชาติ เพื่อยกระดับความส าคัญ (Shifting Priorities) ของ SEA ในการวางแผนระดับพื้นที่และภาค
ส่วน ได้แก่ การขับเคลื่อนในประเด็นการลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (European Commission, 2013) เป็นต้น  

(9) แสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศ (International and Regional Cooperation) 
ด้านการด าเนินงาน SEA ในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาค หรือทวิภาคี เพื่อเรียนรู้ แลกเปลี่ยนและกระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้ที่น ามาประยุกต์ใช้ภายในประเทศได้รวดเร็วข้ึน 
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(10) ควรด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางปฏิบัติ SEA ให้สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่าง
ครอบคลุมและเหมาะสมกับทุกบริบทของประเทศมากที่สุดโดยการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติฯ ให้ครบถ้วน
เหมาะสม และสามารถน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติทั่วไปของทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ให้น าไปใช้เฉพาะสาขา 
พื้นที่ โดยนักวิชาการ ผู้เช่ียวชาญรายสาขาและพื้นที่ได้ต่อไป  

(11) การจัดท าองค์ความรู้ส่วนกลางเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกันและเป็นองค์ความรู้ที่ถูกต้อง  



บทที่ 3
ตัวชี้วัดในกำรประเมินสิ่งแวดล้อม

ระดับยุทธศำสตร์



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด หน้า 3-1 
 

บทท่ี 3 
ตัวชี้วัดในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

3.1 หลักการและความสำคัญของตัวชี้วัดในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

ตัวชี ้วัดของการดำเนินงาน SEA (SEA Indicators) เป็นตัวบ่งชี ้ถึงความสำเร็จในการดำเนินงาน 
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ใช้ในการสนับสนุนทั้งด้านเทคนิควิชาการ และด้านการสื่อสาร 
ทำความเข้าใจ โดยเฉพาะการสื่อสารไปยังผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง  

ตัวชี ้วัด SEA จึงมีความสำคัญมาก การกำหนดตัวชี้วัดที ่เหมาะสมและครอบคลุม จึงควรพิจารณา 
ให้ครอบคลุมทั้งสามเสาหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จะช่วยให้
ตัวช้ีวัด SEA สามารถสนับสนุนทั้งด้านเทคนิควิชาการและด้านการสื่อสารทำความเข้าใจได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง
ยังต้องพิจารณาถึงความสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ กรอบระยะเวลา และประเด็นการพัฒนาด้วย อีกนัยหนึ่ง
ตัวชี ้วัด ควรสะท้อนจากการประเมินทางวิชาการ (Technical-Based) ไปสู ่กลยุทธ์ (Strategic-Based)  
การดำเนินงานด้วย ตัวชี้วัดที่ใช้ในการดำเนินงาน EIA ส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดในการประเมินด้านเทคนิคและ 
มักเป็นตัวชี ้วัดเชิงปริมาณ (Quantitative) แต่ตัวชี ้วัด SEA ต้องครอบคลุมมากกว่า และควรเป็นตัวชี้วัด 
รวม (Aggregates) เพื่อสะท้อนมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้ชัดเจนด้วย  

เนื ่องจากความสำคัญของการสื ่อสารในการดำเนินงาน SEA ดังนั ้น นักวิชาการหลายท่าน ได้ให้
ความเห็นว่า ตัวช้ีวัด SEA ที่เหมาะสมควรมุ่งเน้นที่สามารถใช้ในการสื่อสารถึงผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ และ 
ผู้มีส่วนได้เสียได้ง่าย ไม่ซับซ้อนเหมือนตัวชี้วัดสำหรับนักวิชาการและนัก วิจัย (Vicente and Partidario, 
2006 อ้างอิงใน Gao, 2013) นอกจากการให้ข้อมูลด้านวิชาการแล้ว ตัวช้ีวัด SEA ควรทำหน้าที่ในการสื่อสาร
ด้วย ตัวชี้วัดดังกล่าวไม่ควรซับซ้อน ต้องส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน และสามารถใช้อำนวยสะดวก  
ในการสื่อสารต่อสาธารณะและส่งเสริมความน่าเช่ือถือยอมรับได้ (Saisana and Talantola, 2002 อ้างอิงใน 
Gao, 2013; Krank และคณะ , 2010 อ ้างอ ิงใน Gao, 2013)  ศ ึกษาป ัญหาการใช ้ตัวช ี ้ว ัดความยั ่งยืน 
(Sustainability Indicators) ใน 5 ทวีปเอเชีย พบว่า ยังมีปัญหาการใช้หลายประการที่จะสื่อสารให้ผูม้ีอำนาจ
ตัดสินใจเข้าใจได้ ตัวชี้วัด SEA ควรได้รับการคัดเลือกและออกแบบโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วน 
ได้เสีย ความท้าทาย ได้แก่ ควรจะคัดเลือกตัวช้ีวัด ณ ช่วงเวลาใดของการดำเนินงาน SEA และค่าใช้จ่ายในการ
หาข้อมูลมาใช้ในการประเมินตัวชี้วัด SEA ดังนั้น การเลือกตัวชี้วัด SEA จากผู้เชี่ยวชาญ (Top-Down) และ
จากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง (Bottom-Up) มีความจำเป็นเพื่อให้ตัวช้ีวัดน้ันมีประสิทธิภาพ  

European Environment Agency (EEA) (1999) (อ้างถึงใน Gao, 2013) สรุปว่า ตัวช้ีวัด SEA ควรบรรลุ 
3 เป้าหมาย ได้แก่ 
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1) ให้ข้อมูลปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เพียงพอและชัดเจนต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจ 

2) สนับสนุนการให้ลำดับความสำคัญของนโยบาย โดยการบ่งช้ีปัจจัยที่กดดันสิ่งแวดล้อม 

3) ติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการตอบสนองนโยบาย  

นอกจากนี ้ตัวช้ีวัดที่เหมาะสมควรจะเรียบง่าย ไม่ซับซ้อนทางสถิติหรือข้อมูลวิชาการ ช่วยย่อยข่าวสาร
ให้ง่ายและพร้อมนำไปสื่อสารต่อสาธารณะ เนื่องจากตัวชี้วัดความยั่งยืน ทำหน้าที่สนับสนุนการวางแผนและ
การตัดสินใจเชิงนโยบาย  

จากการทบทวนประเด็นเรื่องตัวช้ีวัด มีนักวิชาการที่ได้ให้ข้อเสนอและความเห็นว่า การกำหนดตัวช้ีวัดของ
การดำเนินงาน SEA ให้ครอบคลุมทุกมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องท้าทาย ทั้งในเรื่องความ
ครอบคลุมและการนำไปใช้ในการสื่อสารให้ง่าย ไม่ซับซ้อน ต่อสาธารณะและผู้มีอำนาจตัดสินใจ และข้ึนกับว่าเรา
ต้องการสื่อสารตัวชี้วัดนั้นในระดับใด เช่น นักวิชาการ นักวิจัย นักการเมือง หรือสาธารณชน Hammond และ
คณะ (1995) เสนอว่า ตัวชี้วัดที่ประสบความสำเร็จให้ข้อมูลถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจ ควรมีลักษณะ ดังนี้ 1) ผู้ใช้
ต้องการ (User-Driven); 2) มีความเกี่ยวข้องระดับนโยบาย (Policy-Relevant) และ 3) เป็นตัวช้ีวัดรวม (Highly 
Aggregated)  

ในส่วนประเด็นเรื่องความเข้าใจ ความสำคัญ และความเหมาะสมของตัวชี้วัด SEA การศึกษานี้ไม่พบ
เอกสารเผยแพร่วิชาการด้าน SEA ใดที่แนะนำและเสนอให้กำหนดตัวชี้วัดเฉพาะเจาะจง หรือจัดทำรายการ
ตัวช้ีวัดจำนวนมาก และใช้ได้สำหรับทุกกรณีและทุกลักษณะของแผนหรือแผนงาน และภาคส่วน การทบทวน
นี้ชี ้ว่า การกำหนดตัวชี ้วัดสำหรับการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สามารถพิจารณาได้จาก  
ความสอดคล้องกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ และคำนึงถึงความเพียงพอของฐานข้อมูลด้วย  

3.2 การกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม  

ตัวช้ีวัดของการดำเนินงาน SEA (SEA Indicators) เป็นส่วนที่มีความสำคัญมากทั้งในด้านการสนับสนุน
ในเชิงเทคนิควิชาการ และเป็นส่วนที่ใช้ในการสื่อสารโดยเฉพาะ การสื่อสารไปยังผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ
และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การกำหนดตัวชี้วัดจึงจะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมถูกต้องตามหลัก
ทางด้านวิชาการ และต้องไม่ซับซ้อนทางสถิติหรือข้อมูลเชิงวิชาการ เรียบง่าย สามารถสื่อสารไปยงัผู้ที่มสี่วน
เกี่ยวข้องได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจ เพื่อให้สามารถเข้าใจในความหมายและวัตถุประสงค์ของการ
กำหนดตัวช้ีวัดแต่ละตัวได้ และตัวช้ีวัดที่จะนำมาใช้นั้นจะต้องเป็นที่ยอมรับ จึงควรมีกระบวนการมีส่วนรว่มเข้า
ผนวกในการพัฒนาและกำหนดตัวช้ีวัดของการดำเนินงาน SEA ด้วย  

เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือกตัวช้ีวัด ควรพิจารณาถึงลักษณะพื้นฐาน 5 ประการ (Doran, 1981) ดังนี้ 

1) Specific มีความชัดเจนและเจาะจงประเด็นที่ต้องการช้ีวัด ไม่ใช่การช้ีวัดทั่วไป 
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2) Measurable ต้องสามารถใช้เปรียบเทียบและติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะได้อย่างต่อเนื่อง 

3) Attainable มีความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายและวัดได้ทุกแงมุ่มที่สะท้อน
ความเป็นจริงของประเด็น 

4) Relevant ช่วยสะท้อนผลการดำเนินงานของประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเป็นสาระสำคัญต่อนโยบาย
แผน และแผนงานหรือโครงการ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

5) Time-bound ใช้วัดผลการดำเนินงานได้ภายในเวลาที่กำหนด และสามารถปรับปรุงตัวชี ้วัดให้
ทันสมัยได้อยู่เสมอ 

หรืออาจพิจารณาว่าตัวช้ีวัดของการดำเนินงาน SEA ที่กำหนดข้ึนตอบโจทย์ดังนี้หรือไม่  

1) ตัวช้ีวัดที่กำหนดข้ึนครอบคลุมทุกมิติหรือไม่ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

2) ตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้นมีความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายและวัดได้ทุกแงม่มุที่
สะท้อนความเป็นจริงของประเด็นได้หรือไม่ 

3) สามารถให้ข้อมูลปัญหาที่เพียงพอและชัดเจนเจาะจงประเด็นที่ต้องการช้ีวัดต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจได้
หรือไม่ 

4) สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานของประเด็นที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการให้ลำดับความสำคัญของ
นโยบายบ่งช้ีปัจจัยที่จะส่งผลต่อประเด็นสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่ 

5) สามารถติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานจากการตอบสนองของนโยบายอย่างต่อเนื่องได้หรือไม่ 

6) สามารถใช้วัดผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด และสามารถปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ได้หรือไม่  

ข้อควรคำนึงสำคัญ คือ การกำหนดตัวชี้วัดของการดำเนินงาน SEA ไม่ควรกำหนดหรือจัดทำรายการ
ตัวช้ีวัดมาก และไม่มีตัวช้ีวัดที่ตายตัวสามารถใช้ได้สำหรับทุกกรณีและทุกลักษณะของแผนหรือแผนงาน แม้ว่า
จะเป็นตัวช้ีวัดที่อยู่ในประเภทแผนของแผนงานเดียวกัน ก็อาจมีตัวช้ีวัดที่แตกต่างกันออกไปได้ ข้ึนอยู่กับบริบท
และประเด็นของการศึกษาในครั้งนั้นๆ รวมถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากกิจกรรมการมสี่วนร่วม
ของการศึกษาด้วย ดังนั้น ตัวชี้วัดจะถูกพิจารณากำหนดและเสนอขึ้นใหม่ทุกครั้งในแต่ละการศึกษา เพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทและประเด็นของการศึกษา โดยจะต้องพิจารณาจากความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผน
หรือแผนงานที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ บริบทของพื้นที่ กรอบระยะเวลา และตอบโจทย์
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ควรคำนึงถึงความเพียงพอของฐานข้อมูลด้วย 

อย่างไรก็ตาม การศึกษาภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นี ้ที่ปรึกษา
ไดจ้ัดทำการศึกษา รวบรวม และจัดทำตัวอย่างตัวช้ีวัดพร้อมระบุหน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูลตามรายการตัวช้ีวัด
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ไว้ด้วย ซึ่งส่วนใหญ่ได้เริ่มจัดเก็บและรวบรวมไว้แล้วตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ตัวช้ีวัด
ที่ยกตัวอย่างนี้ได้คัดกรองมาจากตัวช้ีวัดภายใต้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) เพื ่อให้ตัวชี ้วัดที ่เลือกใช้ในกระบวนการ SEA สอดคล้องและบรรลุสู ่เป้าหมายความยั่งยืน 
ในระดับสากล ซึ่งได้คัดกรองตัวช้ีวัดที่ครอบคลุมเป้าหมายต่างๆ จากทั้งหมด 17 เป้าหมาย 204 ตัวช้ีวัด เหลือ 
13 เป้าหมาย จำนวน 65 ตัวชี้วัด และยังแบ่งตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง 13 เป้าหมาย
สำหรับแผนและแผนงานการจัดทำ SEA ของประเทศไทย ทั ้ง 7 ประเภท ทั ้งนี้ ได้ปรับปรุงสาระและ
ความหมายของบางตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับระดับประเทศ และตัดตัวชี้วัดซึ่งใช้ได้ในระดับระหว่างประเทศ  
ออก และได้พิจารณาจำแนกตัวชี้วัดไปตามประเภทของแผนและแผนงาน รวมทั้งระบุว่าเป็นประเภทตัวชี้วัด
เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ และเป็นมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังตารางท่ี 3.2-1 
ตัวชี้วัดที่นำเสนอดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสมและสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนา  
อย่างยั่งยืนเท่านั้น ซึ่งการกำหนดตัวช้ีวัดในแต่ละการจัดทำ SEA จะมีความแตกต่างกัน ไม่สามารถใช้รูปแบบ
หรือตัวชี้วัดเดียวกันได้ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และรายการตัวชี้วัด 
ที่คัดเลือกจากตัวช้ีวัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่คัดเลือกมาบางตัวอาจต้องปรับปรุงให้คำนิยามการวัดและ
ประเมินให้เหมาะสมกับการพัฒนาในสาขาต่างๆ หรือในพื้นที่ต่างๆ กัน 
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ตารางที่ 3.2-1 รายการตัวชี้วัดที่คัดเลือกและสามารถนำมาพิจารณาเป็นตัวชี้วัดของ SEA จากตัวชี้วัดของเป้าหมายความย่ังยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) แจกแจงตามลักษณะแผนพัฒนารายสาขาและเชิงพ้ืนที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดน้ัน  

ตัวช้ีวัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

มิติ ลักษณะตัวช้ีวัด รายสาขา รายพื้นที่ หน่วยงานที่ 
จัดทำข้อมูล/ หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับแผนหรือ

แผนงานพัฒนา 
เศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดลอ้ม 

เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

คมนาคม 
พลังงาน

และ
ปิโตรเลียม 

การบริหาร
จัดการแร่ 

ผัง
เมือง 

การจัดการ 
ลุ่มน้ำหรือ

พัฒนาชายฝั่ง
ทะเล 

พื้นที่
พิเศษ 

นิคม
อุตสาหกรรม 

1. ขจัดความยากจน 

1.1. สัดส่วนประชากรท่ีมี
รายได้ต่ำกว่าเส้นความ
ยากจน จำแนกตามเพศ 
กลุ่มอายุ สถานการณ์จ้าง
งาน และท่ีตั้งภูมิศาสตร์ 
(ชุมชน/ เมือง/ ชนบท) 

✓ ✓ - ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - สำนักงานสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

- สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

1.2. สัดส่วนของประชากรท่ี
ได้รับความคุ้มครองตาม
ระบบและมาตรการ
คุ้มครองทางสังคม จำแนก
ตามเพศ และแบ่งเป็น เด็ก 
ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
หญิงตั้งครรภ์ เด็กเกิดใหม่ 
เหย่ือท่ีได้รับบาดเจ็บจาก
การทำงาน ผู้ยากจนและอยู่
ในสถานะเปราะบาง 

- ✓ - ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงแรงงาน 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 

- กรมกิจการสตรีและ
ครอบครัว 

- กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ 
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ตารางที่ 3.2-1 รายการตัวชี้วัดที่คัดเลือกและสามารถนำมาพิจารณาเป็นตัวชี้วัดของ SEA จากตัวชี้วัดของเป้าหมายความย่ังยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) แจกแจงตามลักษณะแผนพัฒนารายสาขาและเชิงพ้ืนที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดน้ัน  

ตัวช้ีวัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

มิติ ลักษณะตัวช้ีวัด รายสาขา รายพื้นที่ หน่วยงานที่ 
จัดทำข้อมูล/ หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับแผนหรือ

แผนงานพัฒนา 
เศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดลอ้ม 

เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

คมนาคม 
พลังงาน

และ
ปิโตรเลียม 

การบริหาร
จัดการแร่ 

ผัง
เมือง 

การจัดการ 
ลุ่มน้ำหรือ

พัฒนาชายฝั่ง
ทะเล 

พื้นที่
พิเศษ 

นิคม
อุตสาหกรรม 

1.3. สัดส่วนของประชากรอาศัย
ในครัวเรือนท่ีเข้าถึงบริการ
ข้ันพื้นฐาน 

- ✓ - ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (ยังไม่มีการรวบรวมข้อมูล) 

1.4. จำนวนประชากรท่ีเสียชีวิต 
สูญหาย และผู้ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติต่อ
ประชากร 100,000 คน 

- ✓ - ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  

2. ขจัดความหิวโหย 

2.1 มูลค่าการผลิตต่อหน่วย
แรงงาน จำแนกตามขนาด
กิจการของการทำฟาร์ม/ 
เลี้ยงสัตว์/ การป่าไม้ 

✓ ✓ - ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - สำนักงานสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

- สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

2.2 รายได้เฉลี่ยของเกษตรกร
ผู้ผลิตอาหารรายย่อย 
จำแนกตามเพศ และ
สถานะพื้นเมือง 

✓ ✓ - ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - สำนักงานสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

- สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
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ตารางที่ 3.2-1 รายการตัวชี้วัดที่คัดเลือกและสามารถนำมาพิจารณาเป็นตัวชี้วัดของ SEA จากตัวชี้วัดของเป้าหมายความย่ังยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) แจกแจงตามลักษณะแผนพัฒนารายสาขาและเชิงพ้ืนที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดน้ัน  

ตัวช้ีวัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

มิติ ลักษณะตัวช้ีวัด รายสาขา รายพื้นที่ หน่วยงานที่ 
จัดทำข้อมูล/ หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับแผนหรือ

แผนงานพัฒนา 
เศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดลอ้ม 

เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

คมนาคม 
พลังงาน

และ
ปิโตรเลียม 

การบริหาร
จัดการแร่ 

ผัง
เมือง 

การจัดการ 
ลุ่มน้ำหรือ

พัฒนาชายฝั่ง
ทะเล 

พื้นที่
พิเศษ 

นิคม
อุตสาหกรรม 

2.3 ร้อยละของพื้นท่ีเกษตรท่ีมี
การทำการเกษตรแบบ
ย่ังยืน 

- ✓ ✓ ✓ - - - - ✓ ✓ ✓ ✓ - สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

2.4 ตัวบ่งชี้ความสมบูรณ์ของ
การเก็บผลผลิตในธนาคาร
พันธุกรรม (หรือการเก็บ
นอกสถานธรรมชาติ) 

- ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2.5 สัดส่วนพันธุ์สัตว์ท้องถ่ิน 
แบ่งหมวดหมู่เป็น อยู่ใน
ความเสี่ยง, ไม่อยู่ในความ
เสี่ยงท่ีจะสูญพันธุ์ หรือไม่รู้
ระดับความเสี่ยงท่ีจะสูญ
พันธุ ์

- ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3. การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 

3.1 อัตราการตายของมารดา
ต่อการเกิด 100,000 คน 

- ✓ - ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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ตารางที่ 3.2-1 รายการตัวชี้วัดที่คัดเลือกและสามารถนำมาพิจารณาเป็นตัวชี้วัดของ SEA จากตัวชี้วัดของเป้าหมายความย่ังยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) แจกแจงตามลักษณะแผนพัฒนารายสาขาและเชิงพ้ืนที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดน้ัน  

ตัวช้ีวัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

มิติ ลักษณะตัวช้ีวัด รายสาขา รายพื้นที่ หน่วยงานที่ 
จัดทำข้อมูล/ หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับแผนหรือ

แผนงานพัฒนา 
เศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดลอ้ม 

เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

คมนาคม 
พลังงาน

และ
ปิโตรเลียม 

การบริหาร
จัดการแร่ 

ผัง
เมือง 

การจัดการ 
ลุ่มน้ำหรือ

พัฒนาชายฝั่ง
ทะเล 

พื้นที่
พิเศษ 

นิคม
อุตสาหกรรม 

3.2 สัดส่วนของการคลอดบุตร
ท่ีดูแลโดยบุคคลากรด้าน
สาธารณสุขท่ีมีความ
ชำนาญ 

- ✓ - ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

3.3 อัตราผู้เสียชีวิตจากการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง
ถนน 

- ✓ - ✓ - ✓ - - ✓ ✓ ✓ ✓ - กรมควบคุมโรค 

3.4 จำนวนประชากรท่ีได้รับ
การคุ้มครองจากประกัน
สุขภาพหรือระบบ
สาธารณสุขต่อประชากร 
1,000 คน 

✓ ✓ - ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (ยังไม่มีการรวบรวมข้อมูล) 

3.5 อัตราการตายท่ีเกิดจาก
มลพิษทางอากาศใน
บ้านเรือนและใน
บรรยากาศ 

- ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

- สำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน 

- กรมควบคุมมลพิษ 
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ตัวช้ีวัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

มิติ ลักษณะตัวช้ีวัด รายสาขา รายพื้นที่ หน่วยงานที่ 
จัดทำข้อมูล/ หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับแผนหรือ

แผนงานพัฒนา 
เศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดลอ้ม 

เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

คมนาคม 
พลังงาน

และ
ปิโตรเลียม 

การบริหาร
จัดการแร่ 

ผัง
เมือง 

การจัดการ 
ลุ่มน้ำหรือ

พัฒนาชายฝั่ง
ทะเล 

พื้นที่
พิเศษ 

นิคม
อุตสาหกรรม 

3.6 อัตราการตายท่ีเกิดจากน้ำ 
สุขอนามัยท่ีไม่ปลอดภัย 
และปราศจากสุขลักษณะ 
(เผชิญกับบริการซักล้างที่
ไม่ปลอดภัย) 

- ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

- สำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน 

- กรมควบคุมมลพิษ 

3.7 อัตราการตายท่ีเกิดจาก
การได้รับสารพิษโดยไม่
ตั้งใจ 

- ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

- สำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน 

- กรมควบคุมมลพิษ 

3.8 สัดส่วนประชากรท่ีเข้าถึง
ยา และวัคซีน ในราคาท่ี
สามารถหาซื้อได้ท่ีตั้งอยู่บน
หลักความย่ังยืน 

- ✓ - ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (ยังไม่มีการรวบรวมข้อมูล) 

3.9 ความหนาแน่นและการ
กระจายตัวของบุคลากรด้าน
สาธารณสุข 

- ✓ - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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ตัวช้ีวัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

มิติ ลักษณะตัวช้ีวัด รายสาขา รายพื้นที่ หน่วยงานที่ 
จัดทำข้อมูล/ หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับแผนหรือ

แผนงานพัฒนา 
เศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดลอ้ม 

เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

คมนาคม 
พลังงาน

และ
ปิโตรเลียม 

การบริหาร
จัดการแร่ 

ผัง
เมือง 

การจัดการ 
ลุ่มน้ำหรือ

พัฒนาชายฝั่ง
ทะเล 

พื้นที่
พิเศษ 

นิคม
อุตสาหกรรม 

4. การจัดการน้ำและสุขาภิบาล 

4.1 ร้อยละของประชากรท่ีใช้
บริการน้ำด่ืมท่ีได้รับการ
จัดการอย่างปลอดภัย 

- - ✓ ✓ - - ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ - กรมทรัพยากรน้ำ 
- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.2 ร้อยละของประชากรท่ีใช้
บริการสุขอนามัยได้รับการ
จัดการอย่างปลอดภัย รวมถึง
การอำนวยความสะดวกในการ
ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ 

- - ✓ ✓ - - ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ - กรมอนามัย  

4.3 ร้อยละของน้ำเสียท่ีได้รับ
การบำบัดได้อย่างปลอดภัย 

- - ✓ ✓ - - - - - ✓ ✓ ✓ - กรมควบคุมมลพิษ 

4.4 ร้อยละของแหล่งน้ำ (เช่น 
มหาสมุทร ทะเล ทะเลสาบ 
แม่น้ำ ธารน้ำ คลอง หรือ
สระน้ำ) ท่ีมีคุณภาพน้ำ
โดยรอบท่ีดี   

- - ✓ ✓ - - - - - ✓ ✓ ✓ - กรมควบคุมมลพิษ 
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มิติ ลักษณะตัวช้ีวัด รายสาขา รายพื้นที่ หน่วยงานที่ 
จัดทำข้อมูล/ หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับแผนหรือ

แผนงานพัฒนา 
เศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดลอ้ม 

เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

คมนาคม 
พลังงาน

และ
ปิโตรเลียม 

การบริหาร
จัดการแร่ 

ผัง
เมือง 

การจัดการ 
ลุ่มน้ำหรือ

พัฒนาชายฝั่ง
ทะเล 

พื้นที่
พิเศษ 

นิคม
อุตสาหกรรม 

4.5 ระดับการดำเนินงานการ
จัดการทรัพยากรน้ำแบบ
บูรณาการ 

- - ✓ - ✓ - - - ✓ ✓ ✓ ✓ - กรมทรัพยากรน้ำ 
- สำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ 

4.6 การเปลี่ยนแปลงในบริบท
ของระบบนิเวศท่ีเกี่ยวข้อง
กับน้ำทุกระยะเวลา 

- - ✓ ✓ - - - - - ✓ ✓ ✓ (ยังไม่มีการรวบรวมข้อมูล) 

5. พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ 

5.1 ร้อยละประชากรท่ีเข้าถึง
ไฟฟ้า 

- ✓ ✓ ✓ - - ✓ - - ✓ ✓ ✓ - สำนักงานนโยบายและ
แผนพลงังาน กระทรวง
พลังงาน 

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

- การไฟฟ้านครหลวง 

5.2 ร้อยละประชากรท่ีพึ่งพา
พลังงานและเทคโนโลยี
สะอาดเป็นหลัก 

- - ✓ ✓ - - ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ - กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน 
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ตัวช้ีวัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

มิติ ลักษณะตัวช้ีวัด รายสาขา รายพื้นที่ หน่วยงานที่ 
จัดทำข้อมูล/ หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับแผนหรือ

แผนงานพัฒนา 
เศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดลอ้ม 

เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

คมนาคม 
พลังงาน

และ
ปิโตรเลียม 

การบริหาร
จัดการแร่ 

ผัง
เมือง 

การจัดการ 
ลุ่มน้ำหรือ

พัฒนาชายฝั่ง
ทะเล 

พื้นที่
พิเศษ 

นิคม
อุตสาหกรรม 

- สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

5.3 สัดส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทนต่อการใช้พลังงาน
ข้ันสุดท้าย 

- - ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ - - ✓ ✓ - กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน 

- สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

5.4 ความเข้มข้นของการใช้
พลังงาน ท่ีสัมพันธ์กับ
พลังงานข้ันต้นและ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) 

✓ - ✓ ✓ - - ✓ - - - ✓ ✓ - สำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน 

- กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน 

6. การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
6.1 อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี

ของรายได้ท่ีแท้จริงต่อหัว
ประชากร 

✓ - - ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - สำนักงานสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

- สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
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ตัวช้ีวัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

มิติ ลักษณะตัวช้ีวัด รายสาขา รายพื้นที่ หน่วยงานที่ 
จัดทำข้อมูล/ หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับแผนหรือ

แผนงานพัฒนา 
เศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดลอ้ม 

เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

คมนาคม 
พลังงาน

และ
ปิโตรเลียม 

การบริหาร
จัดการแร่ 

ผัง
เมือง 

การจัดการ 
ลุ่มน้ำหรือ

พัฒนาชายฝั่ง
ทะเล 

พื้นที่
พิเศษ 

นิคม
อุตสาหกรรม 

6.2 อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี
ของรายได้ท่ีแท้จริงต่อ
ประชากรผู้มีงานทำ 

✓ - - ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - สำนักงานสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

- สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

6.3 สัดส่วนการจ้างงานนอก
ระบบนอกภาคการเกษตร 
แยกตามเพศ 

✓ - - ✓ - ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ - สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

6.4 อัตราการว่างงาน จำแนก
ตามเพศ อายุ และความ
พิการ 

✓ - - ✓ - ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ - สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
- กรมกิจการผู้สูงอายุ 
- กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

6.5 อัตราความถ่ีของการ
บาดเจ็บร้ายแรง และไม่
ร้ายแรง จากการทำงาน 
จำแนกตามเพศ และ
สถานะแรงงานต่างด้าว 

✓ - - ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - กรมควบคุมโรค 
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7. อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน 
7.1 สัดส่วนของประชากรเมือง

ท่ีอาศัยอยู่ภายในระยะ 2 
กิโลเมตรของถนนท่ี
สามารถใช้งานได้ทุกฤดู 

✓ - - ✓ - ✓ - - ✓ - - - (ยังไม่มีการรวบรวมข้อมูล) 

7.2 ปริมาณผู้โดยสารและ
สินค้าท่ีขนส่ง จำแนกตาม
ประเภทการขนส่ง 

✓ - - ✓ - ✓ ✓ ✓ - - ✓ ✓ - กระทรวงคมนาคม 

7.3 มูลค่าเพิ่มของ
ภาคอุตสาหกรรมคิดเป็น 
ร้อยละของผลผลิตมวลรวม
ภายในประเทศต่อประชากร 

✓ - - ✓ - ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ - สำนักงานสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

7.4 การจ้างงานใน
อุตสาหกรรมการผลิต คิด
เป็นร้อยละของการจ้างงาน
รวมท้ังหมด 

✓ - - ✓ - - ✓ ✓ - - ✓ ✓ - สำนักงานสถิติแห่งชาติ 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด หน้า 3-15 
 

ตารางที่ 3.2-1 รายการตัวชี้วัดที่คัดเลือกและสามารถนำมาพิจารณาเป็นตัวชี้วัดของ SEA จากตัวชี้วัดของเป้าหมายความย่ังยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) แจกแจงตามลักษณะแผนพัฒนารายสาขาและเชิงพ้ืนที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดน้ัน  

ตัวช้ีวัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

มิติ ลักษณะตัวช้ีวัด รายสาขา รายพื้นที่ หน่วยงานที่ 
จัดทำข้อมูล/ หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับแผนหรือ

แผนงานพัฒนา 
เศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดลอ้ม 

เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

คมนาคม 
พลังงาน

และ
ปิโตรเลียม 

การบริหาร
จัดการแร่ 

ผัง
เมือง 

การจัดการ 
ลุ่มน้ำหรือ

พัฒนาชายฝั่ง
ทะเล 

พื้นที่
พิเศษ 

นิคม
อุตสาหกรรม 

7.5 สัดส่วนมลูค่าเพิ่มของ
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง คิดเป็นร้อยละต่อ
มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม
ท้ังหมด 

✓ - - ✓ - - - - - - ✓ ✓ - สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

7.6 ปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อ
หน่วยมูลค่าเพ่ิม 

✓ - ✓ ✓ - ✓ ✓ - - ✓ ✓ ✓ - สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7.7 สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ระดับสูง และระดับกลาง 
คิดเป็นร้อยละของมูลค่าเพิ่ม
รวมท้ังหมด 

✓ - - ✓ - - ✓ - - ✓ ✓ ✓ - สำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

8. ลดความเหลี่ยมล้ำ 
8.1 อัตราการเติบโตของ

ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน หรือ
รายได้ต่อหัวในกลุ่ม

- ✓ - ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - สำนักงานสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด หน้า 3-16 
 

ตารางที่ 3.2-1 รายการตัวชี้วัดที่คัดเลือกและสามารถนำมาพิจารณาเป็นตัวชี้วัดของ SEA จากตัวชี้วัดของเป้าหมายความย่ังยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) แจกแจงตามลักษณะแผนพัฒนารายสาขาและเชิงพ้ืนที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดน้ัน  

ตัวช้ีวัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

มิติ ลักษณะตัวช้ีวัด รายสาขา รายพื้นที่ หน่วยงานที่ 
จัดทำข้อมูล/ หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับแผนหรือ

แผนงานพัฒนา 
เศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดลอ้ม 

เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

คมนาคม 
พลังงาน

และ
ปิโตรเลียม 

การบริหาร
จัดการแร่ 

ผัง
เมือง 

การจัดการ 
ลุ่มน้ำหรือ

พัฒนาชายฝั่ง
ทะเล 

พื้นที่
พิเศษ 

นิคม
อุตสาหกรรม 

ประชากรท่ีมีรายได้ต่ำกว่า
ร้อยละ 40 ต่อประชากร
ท้ังหมด  

- สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

8.2 สัดส่วนประชากรท่ีมีรายได้
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของ
รายได้มัธยฐาน จำแนกตาม 
กลุ่มอายุ เพศ และคนพิการ 

- ✓ - ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - สำนักงานสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

- สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

8.3 สัดส่วนแรงงานต่อ GDP 
ประกอบไปด้วยค่าจ้าง 
และการให้ความคุ้มครอง
ทางด้านสังคม 

✓ ✓ - ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - สำนักงานสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

- กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ 

9. เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน 

9.1 สัดส่วนของประชากรในเขต
เมืองท่ีอาศัยอยู่ในชมุชน
แออัด ท่ีอยู่อาศัยนอกระบบ 
หรือไม่เหมาะสม 

- ✓ - ✓ - - - - ✓ ✓ ✓ ✓ - กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 
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9.2 สัดส่วนประชากรท่ีเข้าถึง
การขนส่งสาธารณะได้
อย่างสะดวก จำแนกตาม
อายุ เพศ และบุคคลท่ีมี
ความบกพร่องทางร่างกาย 

หมายเหต:ุ ใช้ตัวชี้วัด “จำนวน
อาคารสถานท่ีท่ีได้รับการปรับปรุง 
(Universal design) และจำนวน
ผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ” 

- ✓ - ✓ - ✓ - - - -  - - กระทรวงคมนาคม 

9.3 อัตราส่วนของอัตราการใช้
พื้นท่ีต่ออัตราการเติบโต
ของประชากร 

- ✓ - ✓ - - - - ✓ ✓ ✓ ✓ - กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 

- กรมพัฒนาท่ีดิน 

9.4 ร้อยละของขยะในเขตเมืองท่ี
มีการจัดเก็บเป็นประจำ และ
เพียงพอท่ีจะปล่อยของเสีย
ข้ันสุดท้ายซึ่งเกิดจากของเสีย
ท้ังหมดท่ีเกิดจากเมืองนั้น 

- ✓ ✓ ✓ - - - - ✓ ✓ ✓ ✓ - กรมควบคุมมลพิษ 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
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9.5 ระดับค่าเฉลี่ยรายปีของฝุ่น
ละออง (เชน่ PM2.5 และ 
PM10) ในเขตเมือง (ถ่วง
น้ำหนักประชากร) 

- ✓ ✓ ✓ - ✓ - - ✓ - - - - กรมควบคุมมลพิษ 

9.6 สัดส่วนเฉลี่ยของพื้นท่ีเมืองท่ี
ถูกสร้างเป็นพื้นท่ี
สาธารณประโยชน์สำหรับทุก
คน 

หมายเหต:ุ ใช้ตัวชี้วัด “พืน้ท่ีท่ีมีการ
ออกเอกสารสิทธิ์ท่ีใช้ประโยชน์
ร่วมกัน” แทน 

- ✓ - ✓ - - - - ✓ - - - - กรมท่ีดิน 

9.7 สัดส่วนประชากรอาศัยในเมือง
ท่ีนำแผนการพัฒนาเมืองและ
ภูมิภาคไปบูรณาการกับการ
คาดประมาณประชากรและ
ความต้องการทรัพยากร 
จำแนกตามขนาดของเมือง 

- ✓ - ✓ - - - - ✓ ✓ ✓ ✓ - กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 

- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
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และ
ปิโตรเลียม 

การบริหาร
จัดการแร่ 

ผัง
เมือง 

การจัดการ 
ลุ่มน้ำหรือ

พัฒนาชายฝั่ง
ทะเล 

พื้นที่
พิเศษ 

นิคม
อุตสาหกรรม 

10. แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

10.1 ของเสียอันตรายต่อหัว 
(สัดส่วนของเสียท่ีได้รับการ
บำบัดของเสีย จำแนกตาม
ประเภทการบำบัด) 

- ✓ ✓ - ✓ - ✓ - ✓ - ✓ ✓ - กรมควบคุมมลพิษ 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

- กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
- กระทรวงสาธารณสุข 

10.2 อัตราการนำขยะกลับมาใช้
ใหม่ (Recycling rate) ใน
ระดับประเทศ (จำนวนตันของ
วัสดุท่ีถูกนำกลับมาใช้ใหม่) 

- ✓ ✓ ✓ - - - - ✓ - ✓ ✓ - กรมควบคุมมลพิษ 

10.3 จำนวนเงินอุดหนนุเชื้อเพลิง
ฟอสซิลต่อหน่วยของ GDP 
(การผลิตและการบริโภค) 
และสัดส่วนของค่าใช้จ่ายรวม
ของประเทศในด้านเชื้อเพลิง
ฟอสซิล  

- ✓ - ✓ - ✓ - - - - - - (ยังไม่มีการรวบรวม
ข้อมูล) 
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SDGs) แจกแจงตามลักษณะแผนพัฒนารายสาขาและเชิงพ้ืนที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดน้ัน  
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แผนงานพัฒนา 
เศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดลอ้ม 

เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

คมนาคม 
พลังงาน

และ
ปิโตรเลียม 

การบริหาร
จัดการแร่ 

ผัง
เมือง 

การจัดการ 
ลุ่มน้ำหรือ
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พื้นที่
พิเศษ 

นิคม
อุตสาหกรรม 

11. การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

11.1 จำนวนผู้เสียชีวิต สูญหาย 
และผู้ได้รับผลกระทบจากภัย
พิบัติ ต่อประชากร 100,000 
คน 

- - ✓ ✓ - - - - ✓ ✓ ✓ ✓ - กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

12. การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล 

12.1 สัดส่วนพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจ
จำเพาะระดับชาติท่ีบริหาร
จัดการโดยใช้แนวทางเชิง
ระบบนิเวศ 

- - ✓ ✓ - - - - ✓ ✓ - - - กรมควบคุมมลพิษ 
- กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 

- กรมเจ้าท่า 

12.2 สัดส่วนของมวลสัตว์น้ำ 
(Fish stock) ท่ีอยู่ในระดับ
ความย่ังยืนทางชีวภาพ 

- - ✓ ✓ - - - - - ✓ - - - กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 

- กรมเจ้าท่า 
- กรมประมง 
- ศูนย์อำนวยการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล 
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ตัวช้ีวัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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ที่เกี่ยวข้องกับแผนหรือ

แผนงานพัฒนา 
เศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดลอ้ม 

เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

คมนาคม 
พลังงาน

และ
ปิโตรเลียม 

การบริหาร
จัดการแร่ 

ผัง
เมือง 

การจัดการ 
ลุ่มน้ำหรือ

พัฒนาชายฝั่ง
ทะเล 

พื้นที่
พิเศษ 

นิคม
อุตสาหกรรม 

12.3 ขอบเขตพ้ืนท่ีคุ้มครองท่ี
เกี่ยวข้องกับพื้นท่ีทางทะเล 

- - ✓ ✓ - - - - - ✓ - - - กรมประมง 
- สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 

12.4 ร้อยละของผลผลิตจากการ
ประมงที่ย่ังยืน ต่อ GDP ใน
รัฐกำลังพัฒนาท่ีเป็นเกาะ
ขนาดเล็ก ประเทศกลุ่ม
พัฒนาน้อยท่ีสุด และทุก
ประเทศ 

✓ ✓ - ✓ - - - - - ✓ - - - กรมประมง 

12.5 สัดส่วนของการจัดสรร
งบประมาณเพื่อวิจัย
เกี่ยวกับเทคโนโลยีทาง
ทะเล ต่องบประมาณการ
วิจัยท้ังหมด 

✓ - ✓ ✓ - - - - - ✓ ✓ ✓ - สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

- กรมประมง 
- กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 
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SDGs) แจกแจงตามลักษณะแผนพัฒนารายสาขาและเชิงพ้ืนที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดน้ัน  

ตัวช้ีวัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

มิติ ลักษณะตัวช้ีวัด รายสาขา รายพื้นที่ หน่วยงานที่ 
จัดทำข้อมูล/ หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับแผนหรือ

แผนงานพัฒนา 
เศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดลอ้ม 

เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

คมนาคม 
พลังงาน

และ
ปิโตรเลียม 

การบริหาร
จัดการแร่ 

ผัง
เมือง 

การจัดการ 
ลุ่มน้ำหรือ

พัฒนาชายฝั่ง
ทะเล 

พื้นที่
พิเศษ 

นิคม
อุตสาหกรรม 

13. การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก 

13.1 ร้อยละของพื้นท่ีป่าไม้ต่อ
พื้นท่ีท้ังหมด 

- - ✓ ✓ - - - - ✓ ✓ ✓ ✓ - กรมป่าไม้ 
- กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

- กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง  

13.2 ความก้าวหน้าในการ
บริหารจัดการป่าไม้อย่าง
ย่ังยืน 

- - ✓ - ✓ - - - ✓ ✓ ✓ ✓ - กรมป่าไม้ 
- กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

13.3 ร้อยละของพื้นดินท่ีถูกทำ
ให้เสื่อมโทรมเทียบกับพ้ืนท่ี
ท้ังหมด 

- - ✓ ✓ - - - - ✓ ✓ ✓ ✓ - สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- กรมป่าไม้ 
- กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

- กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 
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ตัวช้ีวัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

มิติ ลักษณะตัวช้ีวัด รายสาขา รายพื้นที่ หน่วยงานที่ 
จัดทำข้อมูล/ หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับแผนหรือ

แผนงานพัฒนา 
เศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดลอ้ม 

เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

คมนาคม 
พลังงาน

และ
ปิโตรเลียม 

การบริหาร
จัดการแร่ 

ผัง
เมือง 

การจัดการ 
ลุ่มน้ำหรือ

พัฒนาชายฝั่ง
ทะเล 

พื้นที่
พิเศษ 

นิคม
อุตสาหกรรม 

- กรมพัฒนาท่ีดิน 

13.4 ขอบเขตของพื้นท่ีคุ้มครองท่ี
มีความสำคัญต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพบน
ภูเขา 

- - ✓ ✓ - - - - ✓ ✓ ✓ - - กรมป่าไม้ 
- กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

13.5 ดัชนีพื้นท่ีภูเขาสีเขียว - - ✓ ✓ - - - - ✓ ✓ ✓ - - กรมป่าไม้ 
- กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

13.6 ดัชนีบัญชีการเปลี่ยนแปลง
สถานภาพพันธุ์พืชและ
พันธุ์สัตว์ท่ีเสี่ยงต่อการถูก
คุกคาม (Red List Index) 

- - ✓ ✓ - - - - - ✓ ✓ - - กรมป่าไม้ 
- กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

- สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

หมายเหตุ: เคร่ืองหมาย ✓: เป็นตัวชี้วัดท่ีควรพิจารณาคัดเลือกหรือปรับปรุงนำมาใช้ในกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ที่มา: ปรับปรุงจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2562) 
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3.3 การทบทวนตัวชี้วัดของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในรายสาขาและเชิงพื้นที่ 

การคัดเลือกตัวช้ีวัดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์โดยกระบวนการมีส่วนร่วม มีความสำคัญ
ที่จะช่วยให้ตัวชี้วัดสามารถใช้ในการสื่อสารกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ทำให้เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม 
ยอมรับได้ โดยไม่เป็นเพียงตัวชี้วัดด้านวิชาการของเจ้าของแผนหรือแผนงาน และผู้ดำเนินงานศึกษาเท่าน้ัน 
อย่างไรก็ตาม รายการตัวชี ้วัดที ่เลือกใช้ใน SEA เป็นตัวอย่างสำหรับนำมาคัดเลือกและปรับใช้ได้ โดย 
การทบทวนรายการตัวช้ีวัด ซึ่งไดม้ีการจัดทำไว้ทั้งในประเทศและต่างประเทศในรายสาขา ดังต่อไปนี ้

3.3.1 ตัวอย่างรายการตัวชี้วัด SEA จากการศึกษาของต่างประเทศ 

ในต่างประเทศได้มีการจัดทำ SEA ไว้เป็นจำนวนมากและมีความหลากหลายของทั ้งประเภท 
รูปแบบ และบริบทของการศึกษา เพื่อให้สามารถเข้าใจได้โดยง่ายและสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย  
ที่ปรึกษาจึงได้สรุปตัวอย่างรายการตัวชี้วัดจากต่างประเทศที่ได้มีการศึกษาและกำหนดไว้แล้วตามบริบทของ
การศึกษาน้ันๆ ให้สอดคล้องกับประเภทแผนและแผนงานการจัดทำ SEA ของประเทศไทยทั้ง 7 ประเภท โดย
มีรายละเอียด ดังนี ้

1) แผนด้านคมนาคม 

จากการทบทวนตัวอย่างตัวชี ้วัดจากการจัดทำ Strategic Environmental Assessment 
(SEA) and Provincial Level Expressway Programme Planning : An Application Framework and 
Indicator System for China (PLEP Planning) (Zhou K., 2009) เป็นการศึกษาในบริบทของการวางแผน
ด้านโครงสร้างพื ้นฐานในประเทศจีน โดยเป็นการวางแผนการพัฒนาโครงข่ายทางด่วน (Expressway) 
ภายในประเทศ ซึ่งได้มีการกำหนดตัวช้ีวัดไว้ทั้งหมด 28 ตัวช้ีวัด รายละเอียดดังตารางท่ี 3.3-1 

ตารางที่ 3.3-1 ตัวอย่างตัวชี้วัดจากการจัดทำ SEA - PLEP Planning 

ประเด็นบริบทแวดล้อม ตัวชี้วดั หน่วย 
1. ความหลากหลายทางชีวภาพ, 
สัตว์และพืช 

ค่าเฉลี่ยของขนาดพื้นท่ีเชื่อมต่อ ตร.กม. 

ขนาดสูงสุดของพื้นท่ีเชื่อมต่อ ตร.กม. 

ระยะทางของถนนในพื้นท่ีอนุรักษ์ กม. 

ขนาดพื้นท่ีป่า พื้นท่ีธรรมชาติ และพื้นท่ีกึ่งธรรมชาติท่ีใช้ท้ังหมด ตร.กม. 

สัดส่วนขนาดพื้นท่ีป่า พื้นท่ีธรรมชาติ และพื้นท่ีกึ่งธรรมชาติท่ีใช้ ต่อ
ขนาดพื้นท่ีป่า พื้นท่ีธรรมชาติ และพื้นท่ีกึ่งธรรมชาติท้ังหมด 

ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม ล้านหยวน RMB 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมต่อขนาดพื้นท่ีป่า พื้นท่ี
ธรรมชาติ และพื้นท่ีกึ่งธรรมชาติท้ังหมด 

หยวน/ ตร.กม. 
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ตารางที่ 3.3-1 ตัวอย่างตัวชี้วัดจากการจัดทำ SEA - PLEP Planning 

ประเด็นบริบทแวดล้อม ตัวชี้วดั หน่วย 
2. สุขภาพมนุษย์ จำนวนเหตุการณ์การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุบนถนน เหตุการณ์/ ปี 

3. ท่ีดินและดิน ขนาดพื้นท่ีใช้ท้ังหมด ตร.กม. 

ขนาดพื้นท่ีเพาะปลูกที่ใช้ท้ังหมด ตร.กม. 

สัดส่วนขนาดพื้นท่ีเพาะปลูกที่ใช้ต่อขนาดพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมด ร้อยละ 

ปริมาณขยะของแข็ง (หินและดิน) ท้ังหมด ล้านตัน 

ระยะทางของถนนในพื้นท่ีเสี่ยงดินสไลด์ กม. 

4. น้ำ ระยะทางของถนนท่ีส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำ กม. 

5. อากาศ ปริมาณ NO2 ท้ังหมด ตัน 

ปริมาณ SO2 ท้ังหมด ตัน 

ปริมาณ PM10 ท้ังหมด ตัน 

6. สภาพอากาศ ปริมาณ CO2 ท้ังหมด กิโล-ตัน 

7. สนิทรัพย์ ปริมาณการเผาผลาญเชื้อเพลิง จิกะจูล (GJ) 

ปริมาณการเผาผลาญเชื้อเพลิงต่อกิโลเมตร (สำหรับกิจกรรมการ
ก่อสร้าง) 

จิกะจูล (GJ)/ กม. 

มูลค่าของท่ีอยู่อาศัยและสาธารณูปโภคอื่นๆ ท่ีต้องร้ือถอน ล้าน RMB 

ค่าธรรมเนียมในการจ่ายชดเชยการร้ือถอนสิ่งปลูกสร้างและ
สาธารณูปโภคอื่นๆ 

1,000 หยวน RMB 

8. สภาพแวดล้อมทางเสียง จำนวนพื้นท่ีอ่อนไหวต่อผลกระทบเสียงในระยะ 200 เมตร จาก
กึ่งกลางแนวเส้นทาง 

จำนวนพื้นท่ี 

9. ประเพณีและวัฒนธรรม จำนวนพื้นท่ีอ่อนไหวทางประเพณีและวัฒนธรรม จำนวนพื้นท่ี 

10. สังคมและเศรษฐกิจ ระยะเวลาสูงสุดในการเข้าถึงด้วยการเดินเท้า นาที 

ระยะเวลาเฉลี่ยในการเข้าถึงด้วยการเดินเท้า นาที 

ค่าเฉลี่ยของการลดระยะเวลาเดินทาง นาที 

ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อปีของประชาชนท้องถ่ิน หยวน RMB/ ปี 

ท่ีมา: Zhou K., 2009 

2) แผนพัฒนาพลังงานและแผนสำรวจและพัฒนาปิโตรเลียม 

จากการทบทวนตัวอย่างตัวชี้วัดจากการจัดทำ Identifying Sustainability Indicators of 
Strategic Environmental Assessment for Power Planning (ADB, 2015) เป็นการศึกษาในบริบทของ
การวางแผนด้านพลังงาน ซึ่งถือเป็นการศึกษาแรกๆ ของโลกที่ได้มีการนำกระบวนการ SEA มาประยุกต์ใช้ 
และมุ่งเน้นบนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการกำหนดนโยบาย โดยเป็นการวางแผนพัฒนาด้านพลังงาน
ในพื้นที่ภูมิภาคของแม่น้ำโขง ซึ่งได้มีการกำหนดตัวช้ีวัดไว้ทั้งหมด 46 ตัวช้ีวัด รายละเอียดดังตารางท่ี 3.3-2 
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ตารางที่ 3.3-2 ตัวอย่างต ัวชี ้ว ัดจากการจัดทำ Identifying Sustainability Indicators of Strategic 
Environmental Assessment for Power Planning 

ประเด็นบริบทแวดล้อม ตัวชี้วดั หน่วย 
1. ความมั่นคงทางนิเวศ – มลภาวะ ปริมาณไนโตรเจนออกไซด์ต่อปี เมตริกตัน (MT)/ ปี 

ปริมาณซัลเฟอร์ออกไซด์ต่อปี เมตริกตัน (MT)/ ปี 

ปริมาณ PM10 ต่อป ี เมตริกตัน (MT)/ ปี 

ปริมาณขยะของเสีย ตัน (T)/ ปี 

มลภาวะในน้ำ index 

ปริมาณการสูญเสียน้ำ ล้านลูกบาศก์เมตร 
 (M m3)/ ปี 

ปริมาณการระเหยของน้ำ – ไฟฟ้าพลังงานน้ำ ล้านลูกบาศก์เมตร  
(M m3)/ ปี 

ปริมาณการบริโภคน้ำ ล้านลูกบาศก์เมตร 
 (M m3)/ ปี 

กากกัมมันตภาพรังสี LLW/HLW ล้านลกูบาศก์เมตร  
(M m3)/ ปีและ ตัน (T)/ ปี 

2. ความมั่นคงทางนิเวศ – ท่ีดินและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ขนาดพื้นท่ีใช้ประโยชน์ ตร.กม. 

ขนาดพื้นท่ีอ่างเก็บน้ำ ตร.กม. 

 ขนาดพื้นท่ีเพาะปลูกและพื้นท่ีเกษตรกรรม ตร.กม. 

 ขนาดพื้นท่ีป่า ตร.กม. 

 ขนาดพื้นท่ีของสายส่งเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ตร.กม. 

 พื้นท่ีคุ้มครองท่ีได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้า ใน 1 กม. 

 พื้นท่ีคุ้มครองท่ีได้รับผลกระทบจากสายส่งเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศ 

ของพื้นท่ีคุ้มครองท่ีได้รับ
ผลกระทบ 

ขนาดพื้นท่ีอยู่อาศัยท่ีสูญเสียใยเขตพ้ืนท่ีคุ้มครอง ตร.กม. 

จำนวนพื้นท่ีคุ้มครองท่ีมีความเสี่ยง เสี่ยงสูงมาก/ สูง/  
ปานกลาง 

ขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีมีอิทธิพลของสายส่งเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
ในพื้นท่ีคุ้มครอง 

พื้นท่ีคุ้มครอง/ ตร.กม. 

การแบ่งพื้นท่ี/แยกส่วนในพื้นท่ีคุ้มครอง ส่วนของพื้นท่ีคุ้มครอง 

3. ความมั่นคงทางนิเวศ – แม่น้ำและ
ความหลากหลายทางชีวภาพในน้ำ 

ประสิทธิภาพการควบคุมน้ำของ Mekong Index (Mekong) 

ประสิทธิภาพการควบคุมน้ำของ Red River Index (Red River) 

ประสิทธิภาพการควบคุมน้ำของ Salween Index (Salween) 

ดัชนีการเชื่อมโยงของแม่น้ำ Mekong Index (Mekong) 

ดัชนีการเชื่อมโยงของแม่น้ำ Red River Index (Red River) 

ดัชนีการเชื่อมโยงของแม่น้ำ Salween Index (Salween) 

การดักตะกอน (Mekong) เมตริกตัน (MT)/ ปี 
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ตารางที่ 3.3-2 ตัวอย่างต ัวชี ้ว ัดจากการจัดทำ Identifying Sustainability Indicators of Strategic 
Environmental Assessment for Power Planning 

ประเด็นบริบทแวดล้อม ตัวชี้วดั หน่วย 
เปอร์เซ็นต์ของสปีชีส์ปลาท่ีมีความเสี่ยง เปอร์เซ็นต์ของจำนวน 

สปีชีส ์

4. ความมั่นคงทางสภาพภูมิอากาศ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปลดปล่อยจากส่วนพลังงาน เมตริกตัน (MT)/ ปี 

การลดความเสี่ยงของเหตุการณ์ท่ีรุนแรง Storm Vulnerability 
Index 

5. ความมั่นคงทางอาหาร การผลิตอาหาร – ขนาดพื้นท่ีเพาะปลูกและพื้นท่ีการเกษตรท่ี
สูญเสีย 

ตร.กม. 

ขนาดพื้นท่ีชลประทาน ล้านเฮกตาร์ 

การผลิตอาหาร – ผลผลิตในการจับปลา (Mekong) โดยมี
มาตรการควบคุม 

ล้านตัน/ ป ี

การผลิตอาหาร – ผลผลิตในการจับปลา (Mekong) โดยไม่มี
มาตรการควบคุม 

ล้านตัน/ ป ี

การประมงในพื้นท่ีลุ่มน้ำ ล้านตัน/ ป ี

การผลิตอาหาร – ผลผลิตการจับปลาในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ำ ล้านตัน/ ป ี

สมดุลของธาตุอาหาร – สมดุลของอุปสงค์/ อุปทานหากมีการจับ
ปลา 

ตัน/ ป ี

สมดลุของธาตุอาหาร – สมดุลของอุปสงค์/ อุปทานหากไมม่ีการ
จับปลา 

ตัน/ ป ี

6. ความมั่นคงทางสังคม ประชากรในเขตพื้นท่ี 50 กม. ใต้เข่ือนไฟฟ้าพลังงานน้ำ ของประชากรใน GMS 

ศักยภาพการตั้งถ่ินฐานใหม่ใน GMS ของประชากรใน GMS 

ความต้องการในการตั้งถ่ินฐานอย่างมีศักยภาพใน GMS ของประชากรท่ีถูก
โยกย้าย 

ความต้องการในการตั้งถ่ินฐานอย่างมีศักยภาพใน LMB ของประชากรท่ีถูกโยกย้าย 

7. ความมั่นคงทางสุขภาพและความ
ปลอดภัย 

ความเสี่ยงทางสุขภาพจากโรงไฟฟ้า – ประชากรในพื้นท่ี 0.8 
กม. ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 

- 

ความเสี่ยงทางสุขภาพจากโรงไฟฟ้า – ประชากรในพื้นท่ี 1.6 
กม. ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 

- 

การควบคุมน้ำท่วมและความเสี่ยงความปลอดภัย ต่อประสิทธิภาพการ
ควบคุมน้ำ 

ความเสี่ยงเร่ืองแผ่นดินไหว – กำลังการผลิตท่ีติดตั้งในพื้นท่ี
เสี่ยงแผ่นดินไหว 

กิโลวัตต์กำลังการผลิต 
ท่ีติดตั้ง 

ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ – จำนวนประชากรในพื้นท่ี 16 
กม. ของพื้นท่ีนิวเคลียร์ 

ของประชากรใน GMS 
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ประเด็นบริบทแวดล้อม ตัวชี้วดั หน่วย 
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ – จำนวนประชากรในพื้นท่ี 80 
กม. ของพื้นท่ีนิวเคลียร์ 

ของประชากรใน GMS 

8. ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความต้องการลงทุน LMB พันล้านดอลลาร์/ ป ี

ความเข้มข้นของพลังงาน กิโลวัตต์ชั่วโมง 
(kWh)/$000 GDP 

การสร้างงาน – ช่วงการก่อสร้าง งาน/ ป ี

การสร้างงาน – อย่างถาวร งาน/ ป ี

หมายเหตุ  GMS = Greater Mekong Subregion 
 LMB = Lower Mekong Basin 
 HLW = High level nuclear waste 
 LLW = Low level nuclear waste 
ท่ีมา: ADB, 2015 

3) แผนการบริหารจัดการแร ่

จากการทบทวนตัวอย่างตัวช้ีวัดจากการจัดทำ Measuring Sustainable Development in 
Industrial Minerals Mining (Kogel et al., 2014). เป็นการศึกษาในบริบทของการวางแผนด้านทรัพยากร
แร่ ซึ ่งได้มีการนำกระบวนการ SEA มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนตลอดทั้งกระบวนการทำเหมืองทั ้ง 4 
กระบวนการ ซึ่งได้มีการกำหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องไว้ทั้งหมด 4 ด้าน เป็นตัวชี้วัดสำหรับการประเมิน 23 
ตัวช้ีวัด รายละเอียดดังตารางท่ี 3.3-3 

ตารางที่ 3.3-3 ตัวอย่างตัวชี้วัดจากการจัดทำ Measuring Sustainable Development in Industrial 
Minerals Mining 

ประเด็นบริบทแวดล้อม ตัวชี้วดั หน่วย 
1. ข้ันตอนการสำรวจและ
การขุดเหมือง 

จำนวนแร่ท่ีสกัดออกมาได้ต่อพื้นท่ีท่ีทำการขุดเจาะ ตัน/ เอเคอร์ 

ระยะทางทั้งหมดในการขนส่ง ไมล์ 

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ตัน 

สัดส่วนพื้นท่ีท่ีได้รับการฟื้นฟูต่อพื้นท่ีท่ีได้รับการรบกวน เอเคอร์ 

ไม่มีการรายงานอุบัติเหตุหรือเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย 

- 

ปริมาณการผลิต - 

2. ข้ันตอน/กระบวนการท่ี
เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง 

ปริมาณการบริโภคพลังงาน กิโลวัตต์/ ตันของผลผลิต 

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ ตันของ
ผลผลิต 
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ตารางที่ 3.3-3 ตัวอย่างตัวชี้วัดจากการจัดทำ Measuring Sustainable Development in Industrial 
Minerals Mining 

ประเด็นบริบทแวดล้อม ตัวชี้วดั หน่วย 
ปริมาณการใช้น้ำ แกลลอน/ ตันของผลผลิต 

ปริมาณการใช้สารเคมี หน่วย/ ตันของผลผลิต 

การเพิ่มข้ึนของกระบวนการฟื้นสภาพ - 

ปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึน ตันของของเสีย/ ตันของผลผลิต 

ปริมาณความร้อนส่วนเกิน - 

ปริมาณการรีไซเคิลของเสีย ตัน 

ไม่มีการรายงานเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความ
ปลอดภัย 

- 

3. ข้ันตอนการขนส่ง การขนส่งวัตถุดิบสำหรับกระบวนการทำเหมือง ปริมาณการบริโภคน้ำมัน
เชื้อเพลิง/ ไมล ์

การขนส่งผลิตภัณฑ์ออกจากพื้นท่ี ปริมาณการบริโภคน้ำมัน
เชื้อเพลิง/ ไมล ์

การบรรจุภัณฑ์ จำนวนของผลิตภัณฑ์ 

ปริมาณการร่ัวไหลของสารเคมี ตันของสารเคมีท่ีร่ัวไหล/ตัน
ของผลผลิต 

ปริมาณการเก็บผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้า - 

4. ข้ันตอนการค้า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ - 

การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ - 

ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ
ความปลอดภัย 

- 

ท่ีมา: Kogel et al., 2014 

4) ผังเมืองตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติกำหนด 

จากการทบทวนตัวอย่างตัวชี้วัดจากการจัดทำ Strategic Environmental Assessment on 
Regional Land Use Planning (Helbron H., 2008) เป็นการศึกษาในบริบทของการวางแผนบริหารจัดการ
และพัฒนาผังเมือง โดยนำ SEA มาประยุกต์ใช้ เพื่อบูรณาการกับนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมในการตัดสินใจ 
ในระดับภูมิภาค รวมถึงการหามาตรการลดผลกระทบและการปรับใช้มาตรการบรรเทาผลกระทบเชิงลบสำหรบั
การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย ซึ่งได้กำหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดินไว้ทั้งหมด 3 ด้าน โดยมีตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 12 ประเภท รายละเอียดดังตารางท่ี 3.3-4 
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ตารางที่ 3.3-4 ตัวอย่างตัวชี ้วัดจากการจัดทำ Strategic Environmental Assessment on Regional 
Land Use Planning 

ประเด็นบริบทแวดล้อม ประเภท ตัวชี้วดั 
1. การใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการ
ป้องกันสุขภาพของประชาชนและ
คุณภาพอากาศ 

เขตพ้ืนท่ีเมืองท่ีมีความเสี่ยงจาก
ความร้อน 

พื้นท่ีชุมชนท่ีมีการป้องกันความร้อนพร้อมการจัดเตรียม
อากาศบริสุทธิ์ 

ความหนาแน่นของชุมชนต่อประชากรต่อเฮกตาร์และ
ความหนาแน่นของการใช้ดิน 

พื้นท่ีเมืองท่ีจัดสรรตามความหนาแน่นของประชากร 
ความหนาแน่นของโครงสร้างอาคาร พื้นท่ีเมืองขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก พื้นท่ีนิคม พื้นท่ีเมือง
แถบชนบท 

พื้นท่ีภูมิอากาศชีวภาพสำหรับ
การพัฒนาเมือง 

พื้นท่ีเปิดโล่งที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตและภูมิอากาศ 

การป้องกันภูมิอากาศของพื้นท่ีป่าและพื้นท่ีป่าท่ีสำคัญ
ต่อสิ่งมีชีวิตและภูมิอากาศ เช่น ป่าท่ีอยู่รอบเมืองท่ีมี
ประชากรมากกว่า 40,000 คน) 

พื้นท่ีป่าขนาดเล็ก ท่ีสามารถผลิตอากาศบริสุทธิ์ได้ 

การไหลเวียนและการแลกเปลี่ยนของอากาศ 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการ
พักผ่อน 

พื้นท่ีสำหรับการพักผ่อนท่ีอยู่ใกล้กับเขตเมือง 

กฎหมาย (ระดับชาติและนานาชาติ) ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

พื้นท่ีกันชน (Buffer Zone) สำหรับการป้องกับพ้ืนท่ี
พักผ่อน 

การป้องกันพื้นท่ีเปิดโล่งสำหรับการจัดสรรเป็นพื้นท่ี
พักผ่อนในอนาคตและการป้องกันการย่อยสลาย เสียง 
และการเพิ่มข้ึนของมลพิษ 

เขตพ้ืนท่ีเมืองท่ีมีความเสี่ยงต่อน้ำ
ท่วม 

การออกแบบพื้นเมืองท้ังในเขตพ้ืนท่ีน้ำท่วมถึง และเขต
กักเก็บน้ำ 

พื้นท่ีชายฝั่งที่อยู่ต่ำว่าระดับน้ำทะเลและมีความเสี่ยง
เกิดผลกระทบจากการเพิ่มข้ึนของระดับน้ำทะเล 

2. การใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการ
ป้องกันระบบนิเวศ 

พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพเป็นท่ีลี้ภัยของ
สัตว์ 

พื้นท่ีเชื่อต่อทางธรรมชาติท่ีมีความสำคัญท้ังในระดับ
นานาชาติ ชาติ และภูมิภาค 

การใช้ท่ีดินท่ีมีศักยภาพในอนาคตสำหรับการเชื่อมต่อ
หรือการอพยพของชาวยุโรป 

พื้นท่ีส่วนร่วมท่ีไม่มีการแบ่งแยก 

พื้นท่ีป่า พื้นท่ีป่าท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งสามารถเก็บ
เกี่ยวผลผลิตต่างๆ ได้ โดยมีการคำนึงถึงป้องกันการกัด
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ตารางที่ 3.3-4 ตัวอย่างตัวชี ้วัดจากการจัดทำ Strategic Environmental Assessment on Regional 
Land Use Planning 

ประเด็นบริบทแวดล้อม ประเภท ตัวชี้วดั 
เซาะของดิน การสูญเสียพื้นท่ีป่า และการกักเก็บ
คาร์บอนและน้ำ  

พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการกักเก็บ
คาร์บอนและน้ำ 

พื้นท่ีท่ีอยู่ในบริเวณท่ีมีระดับน้ำใต้ดินสูง 

พื้นท่ีท่ีสามารถกักเก็บน้ำและคาร์บอนได้ 

3. การใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการ
ป้องกันทรัพยากรดินและน้ำ 

ดินท่ีไม่ปิดผนึก ดินท่ีไม่ปิดผนึกที่ไม่ถูกรบกวนหรือมีการรบกวนต่ำ 

พื้นท่ีรกร้าง (Brownfield) ท่ีมีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ 

พื้นท่ีสำหรับการเกษตร ดินท่ีมีประสิทธิภาพในการเพาะปลูก ซึ่งรวมถึงการ
ประเมินศักยภาพในอนาคตและความต้องการทางด้าน
ชลประทาน สารปราบศัตรูพืชและปุ๋ย 

พื้นท่ีสำหรับการป้องกันการ 
กัดเซาะ 

พื้นท่ีสำหรับการเพาะปลูกที่มีอุปกรณ์ป้องกันการกัด
เซาะจากน้ำ ตากศักยภาพการกัดเซาะของน้ำ 

พื้นท่ีสำหรับการเพาะปลูกที่มีอุปกรณ์ป้องกันการกัด
เซาะจากลม ตากศักยภาพการกัดเซาะของลม 

แหล่งน้ำผิวดินท่ีมีศักยภาพในการ
กักเก็บและการใช้ในระยะยาว 

แหล่งน้ำในภูมิภาคท่ีมีศักยภาพในการกักเก็บและใช้ใน
อนาคตภายใต้การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินในอนาคตสำหรับการพัฒนาแหล่ง
น้ำใต้ดิน 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินในอนาคตสำหรับการฟื้นฟูแหลง่นำ้ 

พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพสำหรับการเก็บ
กักและดูดซับน้ำฝนและน้ำท่วม 

การออกแบบพื้นท่ีรองรับน้ำท่วมและพื้นท่ีกักเก็บน้ำ 

พื้นท่ีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ 

ความสามารถในการดูดซับและกักเก็บน้ำของแหล่งน้ำ
และอ่างเก็บน้ำ 

อัตราการระเหยและการคายน้ำจากพื้นท่ี 

ความสามารถในการกักเก็บของพื้นท่ี 

ท่ีมา: Hendrike H., 2008 

5) แผนบริหารจัดการลุ่มนำ้หรือแผนพัฒนาชายฝั่งทะเล 

จากการทบทวนต ัวอย ่ างต ัวช ี ้ ว ัดจากการจ ัดทำ Summary Report on Strategic 
Environmental Assessment of the Danube River Basin Management Plan (The Republic Water 
Directorate, 2015) เป็นการศึกษาในบริบทของการวางแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำ ซึ่งได้นำกระบวนการ SEA 
มาประยุกต์ใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านการบริหารจัดการทรพัยากรน้ำในพื้นที่ลุม่แม่นำ้
ดานูบ ประเทศเซอร์เบีย ซึ่งได้มีการกำหนดตัวชี้วัดไว้ทั้งหมด  9 ด้าน โดยมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 25 ตัวชี้วัด 
รายละเอียดดังตารางท่ี 3.3-5 
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ตารางที่ 3.3-5 ต ัวอย ่างต ัวช ี ้ว ัดจากการจ ัดทำ Summary Report on Strategic Environmental 
Assessment of the Danube River Basin Management Plan 

ประเด็นบริบทแวดล้อม ตัวชี้วดั 
1. น้ำ การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์ 

การเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยา 

2. ดิน ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ีป่า (%) 

ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ีเกษตร (%) 

ความเสื่อมโทรมของผิวดินเนื่องจากการจัดการแหล่งน้ำ 

พื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะ (เฮกตาร์) 

3. อากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ร้อยละการเพิ่มข้ึนของการใช้พลังงานทดแทนจากน้ำ (%) 

4. คุณค่าทางทรัพยากรธรรมชาติ จำนวนแหล่งผลิตพลังงานน้ำท่ีส่งผลกระทบต่อพื้นท่ี 

พื้นท่ีคุ้มครองทางธรรมชาติท่ีได้รับผลกระทบจากการจัดการแหล่งน้ำ 

จำนวนสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคุ้มครองท่ีได้รับผลกระทบจากการจัดการแหล่งน้ำ 

5. มรดกทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ 

จำนวนอนุสาวรีย์ทางวัฒนธรรมท่ีได้รับผลกระทบจากการจัดการแหล่งน้ำ 

6. ของเสีย การเพิ่มข้ึนของสถานีบำบัดน้ำและการเพิ่มข้ึนของประสิทธิการบำบัดน้ำเสีย 

7. การพัฒนาทางสังคม อัตราการเกิดโรคจากปนเปื้อนในน้ำด่ืม 

ร้อยละการเพิ่มข้ึนของจำนวนครัวเรือนท่ีอยู่ติดกับแหล่งบำบัดน้ำ (%) 

ร้อยละการเพิ่มข้ึนของจำนวนครัวเรือนท่ีอยู่ติดกับแหล่งบำบัดน้ำเสีย (%) 

จำนวนของครัวเรือนท่ีต้องย้ายถ่ินฐานเนื่องจากการจัดการแหล่งน้ำ 

จำนวนประชากรท่ีได้รับผลกระทบจากกระแสน้ำและน้ำท่วม 

8. การพัฒนาองค์กร  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการจัดการแหล่งน้ำ 

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแหล่งน้ำ 

จำนวนสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ 

9. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวนกิจกรรมการท่องเท่ียวแบ่งตามการใช้น้ำ 

ร้อยละของพนักงานด้านการบริการจัดการแหล่งน้ำท่ีมีรายได้มากกว่ารายได้เฉลี่ยของประเทศ 

การลดลงของจำนวนผู้ว่างงาน เนื่องจากการจ้างงานในด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ำ 

จำนวนแผนงานการพัฒนาสำหรับการป้องกันสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการแหล่งน้ำ 

จำนวนแหล่งผลิตพลังงานน้ำท่ีมีผลกระทบข้ามแดน 

ท่ีมา: The Republic Water Directorate, 2015 
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6) แผนพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะหรือพ้ืนท่ีพิเศษ 

จากการทบทวนตัวอย ่างต ัวช ี ้ ว ัดจากการจ ัดทำ Strategic Environmental Assessment 
Effectiveness: Learning from Experience in China and the Netherland ( Ministry of Environmental 
Protection of China Netherlands Commission for Environmental Assessment, 2014) เป ็ นการศ ึ กษา 
ในบริบทของการวางแผนการพัฒนาพื ้นที ่พิเศษจากประเทศจีนและเนเธอแลนด์ โดยทำการเปรียบเทียบ 
การประยุกต์ใช้กระบวนการ SEA ในการพัฒนาพื้นที่พิเศษที่มีความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและเป็นพื้นที่
อุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ ซึ ่งได้มีการรวบรวมตัวชี ้วัดไว้ทั ้งหมด 5 ด้าน 19 ประเภท รายละเอียดดัง 
ตารางท่ี 3.3-6 

ตารางที่ 3.3-6 ตัวอย่างตัวชี้วัดจากการจัดทำ Strategic Environmental Assessment Effectiveness: 
Learning from Experience in China and the Netherland 

ประเด็นบริบทแวดล้อม ประเภท ตัวชี้วดั 
1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และสังคม 

อุตสาหกรรม ผลผลิตท้ังหมดจากอุตสาหกรรมหลัก 

พื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมในภูมิภาค 

พื้นท่ีเมือง อัตราการเติบโตของเมือง 

โครงสร้างของอุตสาหกรรม สัดส่วนมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมใหม่ในอุตสาหกรรมหลัก 

จำนวนบริษัทในอุตสาหกรรมหลัก 

2. แรงดันกดดันต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

มลพิษทางน้ำ ปริมาณการปล่อยของเสียรวมในรูปของ COD จากอุตสาหกรรม
หลัก 

ปริมาณการปล่อยของเสียรวมในรูปของแอมโมเนียไนโตรเจนจาก
อุตสาหกรรมหลัก 

สัดส่วนอุตสาหกรรมท่ีปฏิบัติตามข้อบังคับการปล่อยน้ำเสีย
อุตสาหกรรม 

มลพิษทางอากาศ สัดส่วนการปล่อยมลพิษต่อมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมหลัก
ต่อป ี

สัดส่วนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ต่อการเพิ่มมูลค่า
ทางอุตสาหกรรมต่อปีของอุตสาหกรรมหลัก 

ปริมาณการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ต่อปีของ
อุตสาหกรรมหลัก 

ปริมาณการปล่อยสารประกอบไนโตรเจน (NOx) ต่อปีของ
อุตสาหกรรมหลัก 

ของเสีย ปริมาณการผลิตของเสียอุตสาหกรรมต่อการเพิ่มมูลค่าทาง
อุตสาหกรรมต่อปีของอุตสาหกรรมหลัก 

ปริมาณการผลิตของเสียอุตสาหกรรมต่อการมูลค่าการส่งออกต่อปี
ของอุตสาหกรรมหลัก 
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ตารางที่ 3.3-6 ตัวอย่างตัวชี้วัดจากการจัดทำ Strategic Environmental Assessment Effectiveness: 
Learning from Experience in China and the Netherland 

ประเด็นบริบทแวดล้อม ประเภท ตัวชี้วดั 
ทรัพยากรน้ำ ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของการเพิ่มมูลค่าทางอุตสาหกรรมต่อปี

ของอุตสาหกรรมหลัก 

พลังงาน สัดส่วนการผลิตพลังงานของพลังงานทดแทน 

สัดส่วนการบริโภคพลังงานเชื้อเพลิงที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล 

สัดส่วนการบริโภคพลังงานจากถ่านโค้ก 

สัดส่วนการบริโภคพลังงานต่อหน่วยของการเพิ่มมูลค่าทาง
อุตสาหกรรมต่อปีของอุตสาหกรรมหลัก 

การใช้พื้นท่ี การเพิ่มข้ึนของการใช้พื้นท่ี 

การควบคุมและห้ามการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักในพื้นท่ีอนุรักษ์ 
(พื้นท่ีสีเหลืองและสีแดง) 

ระยะห่างระหว่างพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมกับชุมชน 

พื้นท่ีป่าเชิงเดี่ยว 

3. สถานภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม คุณภาพน้ำด่ืมท่ีได้มาตรฐาน 

คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของประเทศหรือ
ภูมิภาคท่ีได้มาตรฐาน 

ระดับยูโทฟิเคชั่น (Eutrophication level) ของน้ำทะเล 
ทะเลสาบ และอ่างเก็บน้ำ 

อากาศและสิ่งแวดลอ้ม อัตราส่วนเฉลี่ยต่อปีระหว่างค่าสูงสุดและค่ามาตรฐานของมลสาร
หลัก (SO2, NO2, PM10) 

ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 

จำนวนวันรวมท้ังหมดต่อปีท้ังมีระดับคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ II 

จำนวนวันรวมท้ังหมดต่อปีท้ังมีหมอกควัน 

ทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม พื้นท่ีท่ีเหมาะสมต่อการเพาะปลูก 

ความเข้มข้นของโลหะหนักในพื้นท่ีเพาะปลูก 

พื้นท่ีท่ีเป็นดินเค็มและทะเลทราย 

4. ผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ระบบนิเวศทางทะเล คุณภาพของระบบนิเวศทางทะเลในบริเวณใกล้ชายฝั่ง 

ความหนาแน่ของปลาในบริเวณใกล้ชายฝั่ง 

ระบบนิเวศทางบก พื้นท่ีป่า 

พื้นท่ีป่าทางนิเวศวิทยา 

ระบบนิเวศป่าไม้ 

สุขภาพของมนุษย์ ขนาดของประชากรท่ีดื่มน้ำท่ีปนเปื้อนหรืออยู่ในพื้นท่ีอากาศ
ปนเปื้อน 

อัตราการเกิดโรคจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 

อัตราการกำจัดย้อนหลังของการผลิต 
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ตารางที่ 3.3-6 ตัวอย่างตัวชี้วัดจากการจัดทำ Strategic Environmental Assessment Effectiveness: 
Learning from Experience in China and the Netherland 

ประเด็นบริบทแวดล้อม ประเภท ตัวชี้วดั 
5. ข้อบังคับเกี่ยวกับการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน 

การควบคุมแหล่งกำเนิด
มลพิษ 

อัตราการทำความสะอาดของกระบวนการผลิต 

อัตราการควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ่น 

การกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมหลัก 

สัดส่วนการป้องกันคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อการลงทุนใน GDP 

สัดส่วนการป้องกันคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อการเติบโตด้านการลงทุน
ใน GDP 

จำนวนกองทุนพิเศษสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับปรุง 

สัดส่วนของบริษัทในอุตสาหกรรมหลักที่ซื้อประกันด้านความ
รับผิดชอบทางสิ่งแวดล้อม 

อัตราการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ในอุตสาหกรรมหลัก 

ประสิทธิภาพของกระบวนการกำจัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(Desulfurization) ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 

อัตราการฝังกลบของของเสียจากอุตสาหกรรมท้ังขยะมูลฝอยและ
ขยะอันตราย 

 การบำรุงรักษาและฟื้นฟู
ระบบนิเวศ 

อัตราส่วนพื้นท่ีคุ้มครองทางนิเวศ เช่น พื้นท่ีอุทยาน 

อัตราการเพิ่มข้ึนของพื้นท่ีป่าในพื้นท่ีคุ้มครอง 

  การลงทุนและพื้นท่ีนิเวศวิทยาป่าไม้ 

  อัตราการฟื้นฟูระบบนิเวศในบริเวณพื้นท่ีเหมือง 

  สัดส่วนการคุ้มครองพื้นท่ีชุ่มน้ำ 

พื้นท่ีท่ีอยู่ห่างจากฝั่ง (Offshore) ท่ีปฏิบัติตามข้อบังคับทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 

การสร้างและบังคับใช้กลไกการชดเชยทางระบบนิเวศ 

อัตราการไหลของแหล่งน้ำผิวดิน 

มาตรการสำหรับการจัดการ
มลพิษและการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ 

มาตรฐานวิศวกรรมด้านโครงสร้างป้องกันคลื่น (Anti-wave) 

แผนผังของพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมและพื้นท่ีชุมชนในบริเวณชายฝั่ง
และพื้นท่ีท่ีอยู่ระดับต่ำ 

พื้นท่ีเพาะปลูกพืชทนแล้ง 

ความพึงพอใจของประชาชน ดัชนีความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ท่ีมา: Ministry of Environmental Protection of China Netherlands Commission for Environmental Assessment, 2014 
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7) แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมี
ลักษณะคลา้ยคลึงกัน 

จากการทบทวนตัวอย่างตัวชี ้ว ัดจากการจัดทำ Sustainable Indicators for Strategic 
Environmental Assessment in Taiwan (Liou et al., 2003) เป็นการศึกษาในบริบทของการวางแผนการ
พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ซึ่งได้มีการรวบรวมตัวช้ีวัดสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนครอบคลมุทั้งในระดับภูมิภาค 
ระดับชาติ และระดับสากล โดยกำหนดตัวชี ้วัดไว้ทั ้งหมด 8 ด้าน แบ่งเป็น 23 ประเภท รายละเอียดดัง 
ตารางท่ี 3.3-7 

ตารางที่ 3.3-7 ตัวอย่างตัวชี้วัดจากการจัดทำ Sustainable Indicators for Strategic Environmental 
Assessment in Taiwan 

ประเด็นบริบทแวดล้อม ประเภท ตัวชี้วดั 
1. ขีดความสามารถของ
สภาพแวดล้อม 

อากาศ ความหนาแน่นของฝุ่นขนาด 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ยต่อปี  

อัตราส่วนของวันท่ีมีค่าความดันอากาศมากกว่า 100 PSI ต่อป ี

ค่าการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี 

 น้ำ สัดส่วนคุณภาพน้ำท่ีได้มาตรฐานในแม่น้ำ 

  สัดส่วนคุณภาพน้ำท่ีได้มาตรฐานในอ่างเก็บน้ำ 

  สัดส่วนคุณภาพน้ำท่ีได้มาตรฐานในทะเลสาบ 

  สัดส่วนคุณภาพน้ำท่ีได้มาตรฐานในทะเล 

  สัดส่วนคุณภาพน้ำท่ีได้มาตรฐานในน้ำใต้ดิน 

  สัดส่วนของอ่างเก็บน้ำท่ีมีค่า TSI มากกว่า 50 

  ปริมาณการปล่อย BOD ท้ังหมด (ภายในประเทศ อุตสาหกรรม ปศุสัตว์) 

  ปริมาณการปล่อยของแข็งแขวนลอย (SS) ท้ังหมด 

  สัดส่วนคุณภาพน้ำท่ีไม่ได้มาตรฐานน้ำด่ืม 

 ดิน ปริมาณการใช้สารกำจัดศัตรูพืชต่อพื้นท่ี 

  ปริมาณการใช้สารเคมีต่อพื้นท่ี 

  ปริมาณโลหะหนักในดิน 

 ของเสีย ปริมาณการก่อของเสียต่อคนต่อวัน 

  อัตราส่วนการกำจัดของเสียท่ีเหมาะสม 

  อัตราส่วนการรีไซเคิลของของเสียท่ีรีไซเคิลได้ 

  อัตราส่วนการจัดการของเสียอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสม 

  อัตราการเพิ่มข้ึนของของเสียอุตสาหกรรม 

  อัตราการเพิ่มข้ึนของกากกัมมันตรังสีระดับต่ำ 

 เสียงและความ
สั่นสะเทือน 

ระดับความเข้มเสียงเฉลี่ย 

ระดับความเข้มเสียงสูงสุด 

ร้อยละของเสียงรบกวนท่ีไม่พึงพอใจ 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด หน้า 3-37 
 

ตารางที่ 3.3-7 ตัวอย่างตัวชี้วัดจากการจัดทำ Sustainable Indicators for Strategic Environmental 
Assessment in Taiwan 

ประเด็นบริบทแวดล้อม ประเภท ตัวชี้วดั 
2. ระบบนิเวศทางธรรมชาติ ระบบนิเวศทางบก ดัชนีความหลากหลายของสัตว์บก 

ดัชนีความหลากหลากของพืชบก 

การเปลี่ยนแปลงของสัตว์ 

การเปลี่ยนแปลงของพืช 

ระบบนิเวศทางน้ำ ดัชนีความหลากหลายของสัตว์น้ำ 

ดัชนีความหลากหลายของพืชน้ำ 

ดัชนีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตหน้าดิน 

การเปลี่ยนแปลงของสัตว์น้ำ 

การเปลี่ยนแปลงของพืชน้ำ 

การเปลี่ยนแปลงของสัตว์หน้าดิน 

ความเสียหายท่ีไม่สามารถฟื้นฟูได้ของแหล่งที่พักอาศัย 

3. สาธารณสุขหรือความ
ปลอดภัย 

ระบบนิเวศทางบก การได้รับสารเคมีท่ีเป็นอันตรายต่อปี 

การปลดปล่อยของเสียอุตสาหกรรมท่ีเป็นอันตรายต่อปี 

การเจ็บป่วยหรือโรคท่ีเกิดจากมลพิษ 

ค่าทดสอบของไดออกซิน (Dioxin) 

อัตราส่วนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีสุขภาพดีท่ีเกี่ยวข้องกับข้อบังคับ
การใช้โลหะหนักใน the National Environmental Protection Plan 

สารกัมมันตรังสี หรือสาร
อันตราย 

จำนวนการร่ัวไหลของสารกัมมันตรังสี 

ประชากรท่ีได้รับผลกระทบจากกัมมันตรังสี 

อันตราการเพิ่มข้ึนของกากกัมมันตรังสีระดับต่ำ 

ความถ่ีของการเกิดเหตุการณ์มลพิษจากสารเคมี 

จำนวนการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากสารเคมีอันตราย 

4. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรป่าไม้ การลดลงของพื้นท่ีป่าต่อปี 

  สัดส่วนของพื้นท่ีป่าท่ีไม่ถูกทำลาย 

 ทรัพยากรแร่และดิน/หิน ปริมาณการใช้ซีเมนต์ต่อปี 

ปริมาณการขุดดินทรายและหินต่อปี 

  อัตราส่วนการรีไซเคิลของคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 ทรัพยากรน้ำ ปริมาณการใช้น้ำต่อคนต่อวัน 

  ปริมาณการใช้น้ำท้ังหมด 

  ศักยภาพของทรัพยากรน้ำท้ังหมด 

  อัตราส่วนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ปริมาณการใช้น้ำใต้ดิน 

  จำนวนวันท่ีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำมีปริมาณต่ำ 

ทรัพยากรชีวภาพ จำนวนสัตว์ประจำถ่ิน 
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ตารางที่ 3.3-7 ตัวอย่างตัวชี้วัดจากการจัดทำ Sustainable Indicators for Strategic Environmental 
Assessment in Taiwan 

ประเด็นบริบทแวดล้อม ประเภท ตัวชี้วดั 
การแพร่กระจายของสัตว์ต่างถ่ิน 

5. ทรัพยากรน้ำและการใช้ เป้าหมายความต้องการ
และอุปทานการใช้น้ำ 

ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของการใช้น้ำ 

ประสิทธิภาพการใช้น้ำของอุตสาหกรรม 

การจัดสรรทรัพยากรน้ำ การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดเพื่อความย่ังยืน (SI) สำหรับการใช้น้ำใน
ภายในประเทศ ภาคอุตสาหกรรม และการเกษตร 

6. วัฒนธรรมและภูมิทัศน์ ภูมิทัศน์ทางภูมิประเทศ สัดส่วนพื้นท่ีท่ีมีการถล่มของหน้าดินและเศษซาก 

ภูมิทัศน์ทางนิเวศวิทยา การเปลี่ยนแปลงของพืช 

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อพื้นท่ีอ่อนไหว 

มรดกทางวัฒนธรรม ผลกระทบหรือการทำลายทางวัฒนธรรมท่ีไม่อาจฟื้นฟูหรือแก้ไขได้ 

7. กฎหมายหรือข้อบังคับด้าน
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

พิธีสารมอนทรีออล การปลดปล่อยสาร CFCs 

อนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
(UNFCCC) 

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 

อนุสัญญาบาเซล การนำเข้าของเสียอันตราย 

อนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
สัตว์ป่าและพืชพรรณ
จากป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์ 
(CITES) 

การส่งออกของสิ่งมีชีวิตละผลิตภัณฑ์จากสัตว์สงวน 

การนำเข้าของสิ่งมีชีวิตละผลิตภัณฑ์จากสัตว์สงวน 

อนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

จำนวนพื้นท่ีสงวน 

ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ 

ท่ีมา: Liou et al., 2003 

3.3.2 ตัวอย่างรายการตัวชี้วัด SEA จากการศึกษาของประเทศไทย 

ในระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีการจัดทำ SEA ไว้กว่า 30 โครงการ ในหลากหลาย
สาขาของแผนหรือแผนงาน เพื่อให้ตัวอย่างรายการตัวช้ีวัด SEA ของประเทศไทยมีความเป็นปัจจุบันและทันสมัย
มากที่สุด ที่ปรึกษาจึงได้ทบทวนรายการตัวชี้วัดจากการจัดทำ SEA ที่เกิดข้ึนในช่วงระยะปี พ.ศ. 2561 – 2562  
นี้ ซึ่งถือเป็นการจัดทำ SEA ที่ทันสมัยมากที่สุด โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
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1) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: 
SEA) ในด้านการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 

จากการทบทวนตัวอย่างตัวชี ้วัดจากการจัดทำการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(Strategic Environmental Assessment: SEA) ในด้านการใช้ประโยชน์ที ่ดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(สผ., 2562) ซึ่งเป็นการศึกษาในบริบทการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกำหนด
ตัวช้ีวัดไว้ทั้งหมด 13 เป้าประสงค์ 26 ตัวช้ีวัด ภายใต้ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDFs) โดยมีรายละเอียดดัง
ตารางท่ี 3.3-8 

ตารางที่ 3.3-8 ตัวชี้วัดสำหรับการประเมินปัจจัยสำคัญที่ตอ้งตดัสินใจ (Critical Decision Factors: CDFs)  
ในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: 
SEA) ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปัจจัยสำคัญที่ตอ้งตดัสินใจ 
(CDFs) 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วดั 

1. การบริหารจัดการ การบูรณาการการจัดการแม่น้ำ 
ป่าสักทั้งระบบอย่างสมดุล 

1. มลพิษทางอากาศมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ
ของกรมควบคุมมลพิษ ภายในเวลา 2 ป ี

2.  ปัญหาการถูกรบกวนจากการเดินเรือลดลงร้อยละ 80 
ภายในเวลา 2 ป ี

3.  ปัญหาตลิ่งพังได้รับการแก้ไขท้ังหมดภายในเวลา 5 ป ี
4.  ปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินได้รับการแก้ไขท้ังหมด

ภายในเวลา 2 ป ี

 การจัดการขยะ ขยะลดลงร้อยละ 50 ภายใน 5 ป ี

 การแก้ไขโรงงานปล่อยมลพิษ
ทางน้ำ 

คุณภาพน้ำผิวดินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุม
มลพิษภายในเวลา 5 ปี 

 การบริหารจัดการน้ำ มูลค่าความเสียหายจากนำ้ท่วมลดลงร้อยละ 50 ภายใน 5 ป ี

2. การเกษตรกรรม การเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและย่ังยืน 

พื้นท่ีการทำเกษตรปลอดภัยเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 

 การพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกร 

1.  มีโครงการเกษตรอัจฉริยะนำร่องใน 5 พื้นท่ีภายในเวลา 
3 ป ี

2.  มีพื้นท่ีเกษตรอัจฉริยะคิดเป็นร้อยละ 30 ภายในเวลา 10 ปี 
3.  เกษตรกรเป็นเจ้าของท่ีดินเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 ภายใน 10 ปี 

 คุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีดีข้ึน 1. หนี้สินของเกษตรกรอันเนื่องมาจากการทำการเกษตร
ลดลงร้อยละ 30 ภายในระยะเวลา 5 ป ี

2. เกษตรกรมีกำไรจากการเกษตรร้อยละ 20 ข้ึนไปภายใน
ระยะเวลา 5 ป ี

3. ค่าแรงงานเพิ่มข้ึนร้อยละ 30 ภายในระยะเวลา 5 ปี  



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด หน้า 3-40 
 

ตารางที่ 3.3-8 ตัวชี้วัดสำหรับการประเมินปัจจัยสำคัญที่ตอ้งตดัสินใจ (Critical Decision Factors: CDFs)  
ในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: 
SEA) ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปัจจัยสำคัญที่ตอ้งตดัสินใจ 
(CDFs) 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วดั 

3. การพัฒนาเมือง ระบบการขนส่งสาธารณะท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. จำนวนประชากรท่ีใช้ระบบขนส่งมวลชนในการเดินทาง
ภายในจังหวัดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 50 ภายใน 5 ป ี

2. รถยนต์สาธารณะและรถยนต์ของหน่วยราชการใช้
พลังงานสะอาดหรือไฟฟ้าร้อยละ 20 ภายใน 5 ปี 

 การสร้างแนวเขตกันชนและเพิ่ม
พื้นท่ีสีเขียว 

1. มีต้นไม้เพิ่มข้ึนปีละ 20,000 ตัน 
2. มีการจัดทำพ้ืนท่ีกันชน (Buffer Zone) ระหว่างเขต

อุตสาหกรรมและพื้นท่ีชุมชนเป็นโครงการนำร่องอย่าง
น้อย 1 โครงการภายใน 5 ป ี

 การแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ประชาชนมีท่ีอยู่อาศัยท่ีได้มาตรฐานและสามารถเข้าถึง
บริการข้ันพื้นฐานอย่างเท่าเทียมเป็นพื้นท่ีนำร่องอย่างน้อย 
1 พื้นท่ีภายในระยะเวลา 5 ปี  

4. การท่องเท่ียว ความทันท่วงทีในการบูรณะ
โบราณสถาน 

1. สามารถจัดหางบประมาณในการบูรณะโบราณสถานได้
อย่างทันท่วงทีและเพียงพอภายใน 10 ป ี

2. สัดส่วนเงินนอกงบประมาณท่ีใช้ในการบูรณะ
โบราณสถานเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 50 ภายใน 10 ปี 

 การจัดการปัญหาการบุกรุกพื้นท่ี
โบราณสถาน 

1. ไม่มีการบุกรุกพื้นท่ีโบราณสถานเพิ่มเติม 
2. สามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นท่ีโบราณสถานได้อย่าง

น้อย 1 พื้นท่ีภายในระยะเวลา 5 ปี 
3. สามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นท่ีโบราณสถานได้

ท้ังหมดภายในเวลา 10 ป ี

 การจำกัดจำนวนนักท่องเท่ียว
เพื่อป้องกันความเสียหายของ
โบราณสถาน 

1. มีการศึกษาความสามารถในการรองรับนักท่องเท่ียวของ
โบราณสถานท่ีมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจาก
นักท่องเท่ียวภายในปีเร่ิมต้น 

2. มีการจำกัดจำนวนนักท่องเท่ียวในโบราณสถานท่ีมีความ
เสี่ยงภายในปีท่ี 2 

ท่ีมา: สผ., 2562 
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2) บทวิเคราะห์ตัวชี้วัดการประเมนิสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนท่ี : แผนบริหาร
จัดการลุ่มนำ้ 

ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้จัดทำบทวิเคราะห์ตัวชี ้ว ัด SEA เชิงพื ้นที่ของ 
แผนบริหารจัดการลุ่มน้ำ เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมของชุดตัวชี้วัดเบื้องต้นของสำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ (สทนช.) และจะใช้เป็นแนวทางสำหรับการดำเนินการจัดทำ SEA การพัฒนาทรัพยากรน้ำในระดับ 
ลุ ่มน้ำต่อไป (สทนช., 2562) ซึ ่งจากการทบทวนและวิเคราะห์ได้มีการปรับปรุงชุดตัวชี้วัดในรายมิติใหม่ 
ประกอบด้วย 8 เป้าประสงค์ 20 ตัวช้ีวัด รายละเอียดดังตารางท่ี 3.3-9 

ตารางที่ 3.3-9 ตัวชี้วัดเบื้องต้นรายมิติสำหรับแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วดัที่สำคัญ 
มิติด้านเศรษฐกิจ  
1. การเพิ่มข้ึนของสินค้าและบริการ 1. ปริมาณน้ำต้นทุนท่ีเปลี่ยนไป 
 2. พื้นท่ีรับประโยชน์ 
 3. Water Footprint ภาคการผลิต 

2. การลดปัญหาความยากจน 1. GPP ต่อหัวท่ีเพิ่มข้ึน 
 2. GPP ท่ีสูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติจากน้ำ 

3. การกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรม 1. จำนวน SME ในระดับท้องถ่ิน 
 2. การใช้วัตถุดิบและแรงงานท้องถ่ิน 

มิติด้านสังคม  
1. การตอบสนองความจำเป็นข้ันพื้นฐาน 1. สัดส่วนประชากรท่ีเข้าถึงน้ำ 
 2. สัดส่วนประชากรท่ีเข้าถึงพลังงานจากน้ำ 

2. มีความยุติธรรม 1. จำนวนประชากรท่ีต้องการอพยพหากมีการพัฒนา 
 2. จำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด้านน้ำ 

3. มีความเท่าเทียม 1. การมีส่วนร่วมในการเสนอทางเลือก 
 2. จำนวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติท่ีได้รับผลกระทบ 
 3. การเข้าถึงข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ 

มิติด้านสิ่งแวดล้อม  
1. การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 1. ปริมาณน้ำท่ีนำกลับมาใช้ใหม่ 
 2. ร้อยละของพื้นท่ีป่าไม้ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 3. พื้นท่ีป่าเสื่อมสภาพท่ีได้รับการฟื้นฟู 

2. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. ดัชนีบัญชีสีแดง (Red List Index) 
 2. ร้อยละของทางน้ำท่ีได้รับการปรับปรุง ครอบคลุม 

• จำนวนสิ่งกีดขวางทางน้ำ 

• ระยะทางที่ได้รับการขุดลอก 

ท่ีมา: สทนช., 2562 
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3) SEA of the Rayong Provincial Development Plan – Baseline Assessment 

จากการทบทวนการศึกษา SEA of the Rayong Provincial Development Plan – Baseline 
Assessment (ICEM, 2019) ซึ ่งเป็นความร่วมมือของหน่วยงานระหว่างประเทศ โดย สศช. ร่วมกับ Asian 
Development Bank (ADB) ซึ ่งเป ็นการจัดทำ SEA ในร ูปแบบเชิงพื ้นที ่ท ี ่เป็นแผนพัฒนาจังหวัดระยอง  
โดยกำหนดตัวช้ีวัดไว้ทั้งหมด 58 ตัวช้ีวัด ภายใต้ 12 ประเด็นยุทธศาสตร์ รายละเอียดดังตารางท่ี 3.3-10 

ตารางที่ 3.3-10 ตัวชี้วัดใน SEA of the Rayong Provincial Development Plan – Baseline Assessment 

Strategic Issues of 
Concern 

Sustainability Objective Indicators 

1. Industry  

Rapid industrial growth • Structural transformation 
increasing the capacity of 
local industry for value-
addition, diversification, job 
creation and production in 
high-tech sectors 

• Energy intensity of industrial value-added 

• Water intensity of industrial value-added  

Increased generation of 
industrial pollution  

• Use of best international 
practice in environmental 
technologies and 
management to prevent the 
discharge of industrial 
pollutants to water, air and 
land 

• Proportion of wastewater from industry 
receiving suitable treatment 

• Hazardous waste streams from industry 
receiving suitable treatment 

Resource use in industry • Environmentally sustainable 
development through the 
promotion of green 
industries using cleaner 
production technologies and 
resource efficient production 

• Incremental capital-output ratio (ICOR) 
for industry 

• Value-added per industrial worker 

2. Water Resource 

Water supply and demand • Provide a secure supply of 
clean water that meets 
demand in each sector 
within ecological limits 
without causing conflict 
between different user 

• Funding for public water resource and 
river basin management 
authorities/groups 

• Number of water shortage complaints 

• Total water consumption divided by 
provincial GPP 
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ตารางที่ 3.3-10 ตัวชี้วัดใน SEA of the Rayong Provincial Development Plan – Baseline Assessment 

Strategic Issues of 
Concern 

Sustainability Objective Indicators 

groups or with neighbouring 
provinces 

• Use water efficiently and 
equitably to eliminate 
wastage and reduce 
demand. 

Water quality (surface and 
ground water) 

• Rehabilitate and manage 
river basins and water 
resources for ecological 
sustainability and 
environmental quality. 

• Biological Oxygen Demand 

3. Agriculture 

Transformation of the 
agriculture sector, including 
land-use change and 
shortage of agricultural 
labor 

• The agriculture sector is 
modernized to meet 
international standards 
through sustainable 
production models for small - 
holders and commercial 
agriculture 

• Farmers adopt sustainable 
land management practices, 
enhance biodiversity, reduce 
environmental pollution and 
build climate resilience 

• proportion of SMART farmers 

• proportion of farmers collaborating in 
“Megafarms” 

• proportion of farmers with organic farming 
certification 

• proportion of farms with on farm water 
supply/ water storage; and using water and 
soil conservation techniques 

Securing water supply for 
crop production 

• RID ensures adequate 
irrigation water supply for 
farmers 

• Farmer satisfaction with irrigation water 
supply of complaints received/ month 

4. Energy 

Continued growth of 
decentralized power 
generation 

• Promotion of renewables 
and energy efficient 
generation technologies 

• Share of RE in generation mix 

• Fleet efficiency of power plants 

• Share of electricity generated by 
prosumers 
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ตารางที่ 3.3-10 ตัวชี้วัดใน SEA of the Rayong Provincial Development Plan – Baseline Assessment 

Strategic Issues of 
Concern 

Sustainability Objective Indicators 

Rayong as a strategic 
energy hub for Thailand 

• Affordability of energy 
supply to residents and 
businesses in the province 

• Share of average household income 
used for electricity 

Environmental 
consequences of energy 
sector development 

• Reduce pollution emissions 
from energy supply to meet 
ambient and point source air 
quality standards and GHG 
emissions reductions targets 

• PM 2.5 emissions from power generation 
in the province  

• GHG emissions from power generation in 
the province 

• Water use by power sector in province 

• Water emissions by power sector in 
province 

5. Transport 

Expansion of transport 
infrastructure 

• Promote an equitable and 
safe transportation system, 
offering a choice of transport 
modes, and a geographical 
balance of development 

• Share of transport demand served by 
public transport 

• Proportion of province population 
served by public transport 

• Proportion of freight moved by rail 

Increasing air pollution due 
to increased transportation 
& Increasing transport-
related resource use  

• Reduce transportation 
related emissions and 
resource use  

• GHG emissions from transport 

• PM 2.5 emissions from transport 

6. Urban Development 

Urban expansion • Urban areas are planned for 
energy and water 
conservation, transit-oriented 
design and equity, 
emphasizing green 
infrastructure and nature-
based approaches 

• Average travel times and road ratio 

• Urban transport energy use 

• Area of sidewalks, cycle lanes, pedestrian 
areas 

• Area of designated green space in urban 
areas 

• Density of urban areas 

Municipal waste water 
management 

• Pollution and waste streams 
in urban areas are effectively 
managed, creating a 
pollution free environment 

• Share of municipal wastewater being 
treated to an acceptable standard 

• Share of households/commercial 
establishments connected to municipal 
sewage system 
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ตารางที่ 3.3-10 ตัวชี้วัดใน SEA of the Rayong Provincial Development Plan – Baseline Assessment 

Strategic Issues of 
Concern 

Sustainability Objective Indicators 

Solid waste management • Pollution and waste streams 
in urban areas are effectively 
managed, creating a 
pollution free environment 

• Share of solid waste being collected 

• Share of solid waste reused or recycled 

• Share of solid waste going to landfill 

7. Tourism 

Growth in tourism numbers 
and facilities 

• Promotion of ecological, 
community and agricultural 
tourism 

• Proportion of tourism enterprises that 
are eco, community - or agriculture -
based 

Environmental impact of 
tourism facilities 

• Reducing consumption of 
water, energy and other 
resources 

• Water and energy consumption per 
tourist head 

Marine and coastal debris 
and pollution, especially 
plastics and petroleum 
products, threaten tourism  

• Ensuring that solid waste 
generated from the tourist 
sector is treated properly 

• Proportion of tourism-generated solid 
waste that is treated properly 

8. Coastal and Marine Environment Including Fisheries and aquaculture 

Unsustainable fisheries 
sector and fishing practices 

• Sustainably use marine and 
coastal resources 

• Measures of inshore and  offshore 
fisheries catch including: total fisheries 
catch; total catch of specific target 
species; catch per unit effort ; 

Poor management of solid 
wastes and effluent 
discharges 

• Restoration, enhancement 
and protection of marine 
and coastal ecosystems and 
resources 

• Investment in protection and restoration 
of marine and coastal ecosystems and 
recovery of endangered species 

Limited environmental 
monitoring and reporting to 
support effective evidence-
based management 

• A science evidence base for 
effective environmental 
management 

• Number of monitoring stations and 
parameters used in regular monitoring 
and reporting 

9. Social Equity 

Rapid registered and 
unregistered population 
growth 

• Strengthen community 
resilience and inclusive 

• Poverty rate 

• Graduation rates from secondary school 
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ตารางที่ 3.3-10 ตัวชี้วัดใน SEA of the Rayong Provincial Development Plan – Baseline Assessment 

Strategic Issues of 
Concern 

Sustainability Objective Indicators 

Availability of infrastructure 
and services 

development based on the 
sufficiency economy 
philosophy and 
environmental sustainability  

 

Growing socio-economic 
inequality 

10. Forests and terrestrial biodiversity 

Forest fragmentation • Conserve, restore and 
enhance biodiversity in 
Rayong 

• Size of areas where forest connectivity 
has been restored 

• Management effectiveness of protected 
areas in Rayong  

• Number of visitors to national parks and 
their satisfaction rating 

Forest Cover • Increased forest cover 
throughout the province  

• Total forest cover of Rayong Province 

11. Environmental Quality 

Hazardous waste • Hazardous wastes from 
industry, domestic and 
agricultural sources are 
identified, minimized and 
disposed without negative 
environmental impacts 

• Proportion of hazardous waste disposed 
of in a controlled manner 

Solid waste • Replace open dumping sites 
by sanitary landfills, green 
space, incineration and 
waste to energy and 
recycling schemes. 

• Proportion of solid waste disposed of in 
a controlled manner 

Water quality • Establish effective measures 
for the prevention, control 
and abatement of water 
pollution 

• Annual average BOD 
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ตารางที่ 3.3-10 ตัวชี้วัดใน SEA of the Rayong Provincial Development Plan – Baseline Assessment 

Strategic Issues of 
Concern 

Sustainability Objective Indicators 

Air quality (emissions from 
transport and industry) 

• Establish and enforce point 
source air pollution 
standards, especially 
relating to the industry, 
energy and transport 
sectors. 

• Proportion of point sources of air 
pollution monitored 

12. Climate Change 

Increased dry season 
droughts 

• Enhance capacities to adapt 
to more extensive drought 
conditions 

• Private and public sector budgets 
explicitly allocated to climate change 
adaptation and mitigation activity 

• Climate change considerations in water 
management plans for the province 

• Climate change considerations in all 
sector development plans 

• Number of government staff that have 
received training on adaptation 

• Local regulations considering adaptation 
measures 

Increased wet season 
flooding 

• Rayong Province, the EEC 
and sector agencies 
operating in Rayong prepare 
climate change adaptation 
plans and allocate budget 
for their implementation 

Increased number of hot 
days 

• Enhance capacity to adapt 
to increased temperatures 

Increased intensity of 
storms and winds 

• Enhance capacity to adapt 
to more intense winds and 
storms   

ท่ีมา: ICEM, 2019 
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บทท่ี 4  
การอบรมทางวิชาการด้าน SEA 

4.1 การพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบวิธีการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA 

4.1.1 การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ครั้งท่ี 1 

การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (SEA) โดยด าเนินการจัดประชุมในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 
มิ่งเมือง ช้ัน 4 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร  ซึ่งได้รับการตอบรับจากภาคส่วนต่างๆ  
ทั้งหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม นักวิชาการอิสระ และกลุ่มผู้เช่ียวชาญ 
โดยมีจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 105 ราย โดยมีรายละเอียด และเอกสารประกอบการประชุม 
ดังภาคผนวก ง ภายหลังจากที่วิทยากรได้บรรยายสรุปรายละเอียดของ “ร่าง” หลักสูตรการฝึกอบรม 
ทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) แล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม 
ได้แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อร่างหลกัสูตรดังกลา่ว เพื่อให้คณะท างานสามารถน าไปปรับปรงุแกไ้ข

ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยสรุปประเด็นข้อคิดเห็นที่ส าคัญได้ดัง ตารางท่ี 4.1-1  

ตารางท่ี 4.1-1 ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการประชุมกลุ่มย่อยฯ ครั้งท่ี 1 

ล าดับ หน่วยงาน ประเด็น 

เน้ือหาการฝึกอบรม 

1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 

 เนื้อหาในบทเรียนท่ี 1 และ 2 อาจไม่ต้องเน้นใจความส าคัญมากนัก ควร
เน้นเร่ืองกระบวนการในการจัดท า SEA เพื่อความกระชับของหลักสูตร 

 ควรเกร่ินน าจากวัตถุประสงค์ท่ีต้องจัดท า SEA โดยระบุว่า ประเทศมี 
นโยบายหรือแผนงานท่ีต้องการพัฒนาในด้านต่างๆ และสศช.ได้มี  
การก าหนดหัวข้อที่จะต้องมีการจัดท า SEA ไว้อยู่แล้ว ซึ่งจะต้องมีการจัดท า 
SEA เพื่อช่วยในการก าหนดนโยบายดังกล่าว 

 ควรให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้เข้ารับการอบรมให้เข้าใจว่ามิติในการศึกษา SEA 
ประกอบด้วยมิติอะไร แต่ละมิติประกอบด้วยตัวชี้วัดใด รวมท้ังทราบถึง
เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินแต่ละมิติคืออะไร และท าอย่างไร เพื่อให้ผู้เข้า
รับการอบรมมีความเข้าใจถูกต้องและสามารถน าไปใช้ประโยชน์หรือสั่งการ
ต่อได ้

 คาดหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจและประยุกต์ใช้การประเมิน  
แต่ละมิติได้ 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
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ตารางท่ี 4.1-1 ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการประชุมกลุ่มย่อยฯ ครั้งท่ี 1 

ล าดับ หน่วยงาน ประเด็น 

2 ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ควรจัดท าหลักสูตร SEA โดยแบ่งออกเป็นหลักสูตรส าหรับผู้ปฏิบัติท่ีเน้น
น าไปปฏิบัติจริง และหลักสูตรส าหรับผู้บริหารท่ีเน้นในเชิงหลักการ และ
สามารถน าไปสู่การวางแผนได้ 

 บทเรียนท่ี 1 ควรเพิ่มเร่ืองแนวคิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน เนื่องจากต้องการให้ 
SEA เป็นเคร่ืองมือที่จะน าไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน และเพิ่มเติมความเหมือน/
แตกต่าง/ความเชื่อมโยงระหว่าง SEA กับ EIA และประโยชน์ในการจัดท า 
SEA พร้อมกรณีศึกษาของผลส าเร็จนั้นๆ 

 บทเรียนท่ี 3 เร่ืองการก าหนดขอบเขตการศึกษา ควรเพิ่มเติมการวิเคราะห์
ปัญหาของพื้นท่ี/สาขานั้นๆ เพื่อให้ชัดเจนก่อนด าเนินการรวบรวมข้อมูล 

 บทเรียนท่ี 3 ควรเพิ่มเติมการทบทวนแผนหรือยุทธศาสตร์ต่างๆ ท้ัง
ระดับชาติและระดับท้องถ่ิน ท่ีได้จัดเตรียมไว้ และศึกษาข้อมูล Carrying 
Capacity ของพื้นท่ีด้วย 

 การก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียควรเน้นเร่ืองบทบาทของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ด้วย 

 บทเรียนท่ี 5 การพัฒนาทางเลือก ควรทบทวนเพิ่มกรณีทางเลือกไม่พัฒนา 
หรือ Zero-alternative  เพื่อให้เกิดความชัดเจนของการศึกษามากข้ึน 

 บทเรียนท่ี 6 การประเมินฯ อยากให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงวิธีการ
ประเมินในหลากหลายเทคนิค พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

 บทเรียนท่ี 8 กระบวนการตัดสินใจ อยากให้ทบทวนรายละเอียดและ
ก าหนดให้มี เนื้อหาท่ีชัดเจน พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาท่ีมีการน า
กระบวนการตัดสินใจไปใช้ว่าด าเนินการอย่างไร 

 เสนอให้ปรับล าดับของบทเรียนโดยน าการประเมินสิ่งแวดล้อมมาน าเสนอ
ก่อนบทเรียนการประเมินทางเลือก 

3 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

 เนื้อหาในแต่ละบทเรียนควรปรับให้สอดคล้องกับรายสาขา/เชิงพื้นท่ี เพื่อให้
ผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละรายสาขา/เชิงพื้นท่ี สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
จริง เช่น การพัฒนาสาขาพลังงานหรือการพัฒนาพ้ืนท่ี EEC เป็นต้น 

 ควรปรับการน าเสนอในส่วนบทน าให้สั้น กระชับเหมาะสมกับเวลา 
 ควรน าเร่ือง SEA Protocol มาปรับใช้กับประเทศไทย พร้อมผนวกเข้าสู่

หลักสูตรการอบรมด้วย  
 ควรอธิบายให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบว่า ผู้ท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการ

จัดท า SEA คือบุคคลกลุ่มใดบ้าง 
 ควรให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบว่า การก าหนดโยบาย แผน และแผนงาน 

และการจัดท า SEA ท าอย่างไร มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร (การเชื่อมโยง
ระหว่าง PPP และ SEA) 

 ควรทบทวนล าดับของบทเรียนโดยเฉพาะบทเรียนท่ี 5 และ 6 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ตารางท่ี 4.1-1 ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการประชุมกลุ่มย่อยฯ ครั้งท่ี 1 

ล าดับ หน่วยงาน ประเด็น 

 ควรปรับข้อความจากค าว่า การประเมินผลกระทบทางเลือกทางยุทธศาสตร์ 
เป็น การประเมินผลกระทบตามมิติต่างๆ ซึ่งอาจสื่อความให้เข้าใจมากย่ิงข้ึน 

 บทเรียนท่ี 8 ควรเพิ่มเติมการบูรณาการเข้าสู่การก าหนดนโยบายและแผน
ด้วย พร้อมกรณีตัวอย่างที่สามารถน าแผนไปประยุกต์ใช้ได้ 

 การศึกษา SEA ควรเน้นประเด็นส าคัญ 3 เร่ือง คือ การตีโจทย์การพัฒนา 
การก าหนดขอบเขตการศึกษา และการพัฒนาทางเลือก 

4 ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควรมีกรอบและองค์ประกอบของ
การก าหนดตัวชี้วัด หรือกรอบในการก าหนดขอบเขตเพื่อควบคุมความ
ยืดหยุ่นในการศึกษาให้มีความเหมาะสม 

 ควรเพิ่มเติมเนื้อหาเร่ือง Stakeholders Analysis 
 เนื้อหาของหลักสูตรควรพิจารณาว่า ควรท าอย่างไรให้สามารถน า SEA ไป

ใช้ประโยชน์ได้ และเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบาย เพื่อน าไปปฏิบัติได้ 

5 กรมทรัพยากรน้ าบาดาล  บทเรียนท่ี 4 5 6 ควรเพิ่มรายละเอียดให้มากข้ึน โดยเฉพาะเร่ือง ข้อมูลพื้นฐาน 
ตัวชี้วัด และควรอธิบายหลักการในการพัฒนาทางเลือกว่าควรก าหนดอย่างไร 

 บทเรียนท่ี 6 ควรก าหนดกรอบท่ีชัดเจนเพื่อให้ตอบโจทย์การพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนด้วย 

6 บริษัท โอเฟีย ไทยแลนด์ (บัวหลวง)  
ลิมิเต็ด 

 เพิ่มเติมเร่ือง กรอบระยะเวลาในการศึกษา SEA ว่าควรเร่ิมในข้ันตอนใด 
และต้องมีช่วงเวลาท่ีเหมาะสม สัมพันธ์กับกรอบเวลาการพัฒนาโครงการ 

กระบวนการจัดฝึกอบรม 

1 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

 ควรมีการจัดระบบคัดเลือกและจัดหมวดหมู่ผู้เข้ารับการอบรมให้ชัดเจน 

2 ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ควรแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมให้ชัดเจน เช่น กลุ่มผู้ปฏิบัติ กลุ่มผู้ท่ีสนใจ 
และกลุ่มผู้ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแล เพื่อจัดท าหลักสูตรให้เหมาะสมต่อ
กลุ่มผู้เข้ารับการอบรมนั้นๆ 

 รูปแบบการอบรมควรค านึงถึงปัญหาของการฝึกอบรมในอดีต เพื่อน ามา
ปรับรูปแบบการอบรมให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรม 

3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

 ควรมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายของการฝึกอบรมให้ชัดเจน และอาจแบ่ง
หลักสูตรเป็นระดับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติ 

ภาพรวมการศึกษาโครงการฯ  

1 ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 พรบ. สวล. 2561 ฉบับท่ี 2 ได้ระบุว่า ถ้ามีการศึกษาเกี่ยวกับ SEA ไว้แล้ว 
และหากมีการศึกษา EIA จะต้องน าผลการศึกษา SEA ของพื้นท่ีนั้นๆ  
มาพิจารณาประกอบด้วย อีกท้ัง สศช. และสผ. ร่วมกันผลักดันระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ท่ีก าหนดกลไก ข้ันตอนต่างๆ ในเร่ืองของ  SEA ให้
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 การศึกษา SEA ควรมีความยืดหยุ่นแต่ต้องมีกรอบการศึกษาท่ีชัดเจน 
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ตารางท่ี 4.1-1 ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการประชุมกลุ่มย่อยฯ ครั้งท่ี 1 

ล าดับ หน่วยงาน ประเด็น 

2 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

 ควรแบ่งการศึกษาของโครงการฯ เป็น การจัดท าคู่มือ (จัดท าเนื้อหาอย่าง
ละเอียด) และการฝึกอบรม (แบ่งเป็นระดับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติ) 

3 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 ควรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน SEA และบทบาทของ
ผู้จัดท า SEA เช่น ถ้ามีการศึกษาและด าเนินโครงการ EIA เดิมอยู่ และหาก
มีการศึกษา SEA เพิ่มเติม จ าเป็นต้องรอให้การศึกษา SEA แล้วเสร็จ จึงจะ
สามารถพัฒนาระดับโครงการใช่หรือไม่ และจะส่งผลให้เกิดการชะลอการ
พัฒนาโครงการ EIA หรือไม่  

4 บริษัท โอเฟีย ไทยแลนด์ (บัวหลวง)  
ลิมิเต็ด 

 พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อมมีการก าหนดว่า ถ้ามีการศึกษา SEA ไว้แล้ว และ 
จะมีการจัดท า EIA ภายหลัง จะต้องผนวก SEA ท่ีมีการศึกษาไว้แล้วเข้าไป
ด้วย จะส่งผลให้เกิดความไม่สอดคล้องกับโครงการพัฒนาในพื้นท่ีหรือไม่ 
เช่น SEA มีการศึกษาว่าพื้นท่ีเหมาะสมท่ีจะพัฒนาด้านเกษตรกรรม แต่
ภายหลังอาจมีการส ารวจพบว่าพ้ืนท่ีดังกล่าวมีการก าหนดแปลงสัมปทาน
ปิโตรเลียม ซึ่งอาจส่งผลให้การพัฒนาปิโตรเลียมขัดแย้งกับผลการศึกษา 
SEA ดังกล่าว เป็นต้น 

 หน่วยงานใดเป็นผู้รวบรวมรายงาน SEA เพื่ออ านวยความสะดวกต่อ 
ผู้ค้นคว้าและน ามาประกอบการศึกษา หากมีการพัฒนาในพื้นท่ีนั้นๆ 

5 ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ  เสนอให้มีการวิเคราะห์ระดับคะแนนของรายงาน SEA ท่ีมีการศึกษา 
ท่ีผ่านมา เพื่อความสะดวกต่อผู้ก าหนดนโยบายท่ีจะพิจารณาน า SEA เข้าสู่
กระบวนการตัดสินใจ 

6 สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

 คาดหวังให้ SEA ช่วยลดความขัดแย้งที่มีต่อการพัฒนาโครงการในพื้นท่ี 
 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอาจให้ความส าคัญแต่ละมิติแตกต่างกัน ดังนั้น

การน าเสนอข้อมูลประกอบการให้ค่าน้ าหนักในมิติต่างๆ ต้องมีความชัดเจน 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

จากความเห็นดังกล่าวข้างต้น ที่ปรึกษาได้สังเคราะห์ความเห็นที่ได้รับจากการประชุมฯ ที่มีต่อร่าง
หลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ( SEA) ซึ่งสามารถสรุป

ประเด็นหลักส าคัญที่น าไปปรับใช้ในโครงการดังตารางท่ี 4.1-2 
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ตารางท่ี 4.1-2 ประเด็นและข้อเสนอแนะท่ีน ามาปรับใช้ในโครงการ 

หัวข้อ ประเด็น 

1) ภาพรวม  การให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้เข้ารับการอบรมให้เข้าใจว่า การศึกษา SEA 
ประกอบด้วยด้านอะไร ประกอบด้วยตัวชี้วัดใดบ้าง รวมท้ังทราบถึง
เคร่ืองมือที่ใช้ในกระบวน SEA 

2) กลุ่มเป้าหมาย  การอธิบายให้ผู้เข้ารับอบรมทราบว่า ผู้ท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า 
SEA คือบุคคลกลุ่มใดบ้าง 

 การจัดระบบคัดเลือกและจัดหมวดหมู่ผู้เข้ารับการอบรม 

3) เนื้อหาหลักสูตร  การปรับล าดับของบทเรียน  
 ความเชื่อมโยงระหว่างการก าหนดโยบาย แผน และแผนงาน และการจัดท า 

SEA 
 บทเรียนท่ี 1 แนวคิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน และการใช้ SEA เป็นเคร่ืองมือ 

ท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน 
 บทเรียนท่ี 3 การทบทวนแผนหรือยุทธศาสตร์ต่างๆ ท่ีได้จัดเตรียมไว้จาก

กรณีศึกษา วิเคราะห์ปัญหา และศึกษาข้อมูล Carrying Capacity ของ
พื้นท่ีในกรณีศึกษาด้วย 

 บทเรียนท่ี 5 การอธิบายหลักการการพัฒนาทางเลือก และกรณีทางเลือก
ไม่พัฒนา หรือ Zero-Alternative  

 บทเรียนท่ี 6 การอธิบายเคร่ืองมือในการประเมินทางเลือก และยกตัวอย่าง
การใช้เคร่ืองมือในการประเมินทางเลือก 

 บทเรียนท่ี 8 อธิบายการบูรณาการ SEA เข้าสู่การก าหนดนโยบายและแผน 
 

4.1.2 การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ครั้งท่ี 2 

การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA) ที่ได้รับการปรับปรุงแล้วจากการประชุมกลุ่มย่อยฯ ครั้งที่ 1 โดยด าเนินการจัดประชุมในวัน
พฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมปรินซ์บอลรูม 2 ช้ัน 11 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการตอบรับจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 
ภาคประชาสังคม นักวิชาการอิสระ และกลุ่มผู้เช่ียวชาญ โดยมีจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 94 ราย โดยมี
รายละเอียด และเอกสารประกอบการประชุม ดังภาคผนวก ง ภายหลังจากที่วิทยากรได้บรรยายสรุป
รายละเอียดของ “ร่าง” หลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(SEA) แล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อร่างหลักสูตรดังกล่าว 
เพื่อให้คณะท างานสามารถน าไปปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน โดยสรุปประเด็นข้อคิดเห็น  

ที่ส าคัญได้ดังตารางท่ี 4.1-3 
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ตารางท่ี 4.1-3 ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการประชุมกลุ่มย่อยฯ ครั้งท่ี 2 

ล าดับ หน่วยงาน ประเด็น 

1) กระบวนการจัดฝึกอบรม 

1 กรมทรัพยากรน้ าบาดาล  บทบาทหน้าท่ีในการแบ่งกลุ่มการอบรมจะคัดเลือกมาจากส่วนใด มีการ
พิจารณาคัดเลือกอย่างไร 

2 กรมพัฒนาท่ีดิน  มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือไม่ สศช. จะสนับสนุนงบประมาณหรือไม่ 
อย่างไร 

3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รูปแบบท่ีก าหนดไว้หากสามารถปฏิบัติได้จริง จะเป็นประโยชน์อย่างมาก 
 บทเรียนท่ี 2 จะมีการยกตัวอย่างกรณีศึกษา SEA จากต่างประเทศ 

ประกอบการอบรม เพื่อให้เกิดความชัดเจนด้วย หรือไม่ 
 เกณฑ์การประเมินอาจจะพิจารณาเป็นคะแนนอิงกลุ่ม 
 หน่วยงานหรือบริษัทท่ีจะจัดท า SEA ควรได้รับการรับรอง 

4 บริษัท Kris Energy 
(Gulf of Thailand) 

 กลุ่มเป้าหมายท่ีจะเชิญหน่วยงานเอกชนท่ีมีโครงการขนาดใหญ่ จะก าหนด
ขอบเขตของโครงการขนาดใหญ่อย่างไร 

 การจัดท า SEA จะมีหน่วยงานใดมาอนุญาตหรือไม่ ท้ังนี้หน่วยงานอนุญาต
จะต้องเข้าใจกระบวนการจัดท า SEA ด้วย 

5 การท่าเรือ  การประเมินผลในเร่ืองการน าความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมไปใช้ มีหลักเกณฑ์
การประเมินอย่างไร และมีกรอบระยะเวลาหรือไม่ 

6 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  หน่วยงานหรือบริษัทท่ีจะมีการด าเนินการศึกษา SEA ในอนาคตต่อไป 
ควรผ่านการฝึกอบรม และข้ึนทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิศึกษา 

7 ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 เสนอให้มีการพิจารณาเชิญ ทสม. เข้ารับการอบรมด้วย 
 ช่วงเวลาการจัดฝึกอบรมในเดือน กันยายน – ตุลาคม อาจเป็นอุปสรรค 

ต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ 

8 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ 

 หลักสูตรอาจแยกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรส าหรับผู้รับจ้างหรือ 
ผู้ปฏิบัติ กับหลักสูตรเพื่อหน่วยงานราชการ 

 เสนอให้เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก่อน 
โดยเฉพาะหน่วยงานราชการ 

9 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

 กลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรมอาจหมายถึง กลุ่มหน่วยงานราชการท่ีถูก
ก าหนดให้ไปปฏิบัติ และกลุ่ม stakeholders ท่ีมีความสนใจในโครงการ 

 ควรแบ่งกลุ่มให้มีการกระจายบทบาทหน้าท่ีให้ครบถ้วนให้ได้อย่างน้อย 2-3 
กลุ่ม เพื่อเป็นกลุ่มแกนหลัก (Core Group) ท่ีมีความครบถ้วนสมบูรณ์ 

 การประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์ข้ันต่ าส าหรับ
การผ่านอบรม และอาจมีการให้รางวัลพิเศษแก่กลุ่มหรือบุคคลท่ีเป็นตัวอย่าง
ท่ีด ี
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ตารางท่ี 4.1-3 ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการประชุมกลุ่มย่อยฯ ครั้งท่ี 2 

ล าดับ หน่วยงาน ประเด็น 

2) “ร่าง”คู่มือหลักสูตรการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  บทเรียนท่ี 5 เร่ืองการประเมิน จะมีการก าหนดตัวชี้วัด หรือกรอบแนวทางไว้
ส าหรับการประเมินเบื้องต้นหรือไม่ 

 บทเรียนท่ี 8 เร่ืองกระบวนการมีส่วนร่วม เสนอให้เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ
จิตวิทยาชุมชนหรือการปรับมุมมองความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาต่างๆ 

 บทเรียนท่ี 9 เสนอให้มีการยกตัวอย่างการสรุปประเด็นท่ีดี ส าหรับการเสนอ
ผู้บริหาร 

2 กรมทรัพยากรน้ าบาดาล  ควรปรับเวลาท่ีใช้ในการอบรมแต่ละบทเรียนให้สอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียน
นั้นๆ เช่น บทเรียนท่ี 6-8 ควรให้เวลามากข้ึน 

3 บริษัท Kris Energy (Gulf of 
Thailand) 

 พื้นฐานความรู้ ความถนัดของผู้เข้าร่วมอบรมมีความแตกต่างกัน จะท า
อย่างไรให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเข้าใจเนื้อหาบทเรียนไปพร้อมๆ กัน 

4 ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 บทเรียนท่ี 1 เสนอให้มีการเพิ่มเ ร่ืองแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผน  
การจัดการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้ามาด้วย  

 บทเรียนท่ี 4 เสนอให้เพิ่มเร่ืองแผนงานในแต่ละด้านด้วย 

5 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

 กรอบระยะเวลา 5 วัน ส าหรับการสร้างพื้นฐานความ รู้และการแบ่งกลุ่ม
ปฏิบัติ เป็นระยะเวลาท่ีจ ากัด จะท าอย่างไรให้สามารถขับเคลื่อนการอบรม
ไปได้อย่างเหมาะสม 

 ผู้ท่ีเป็นวิทยากรในการอบรมเป็นบุคคลส าคัญ จึงต้องเป็นบุคคลท่ีมีความ
เข้าใจเร่ือง SEA เป็นอย่างดี 

จากความเห็นดังกล่าวข้างต้น ที่ปรึกษาได้สังเคราะห์ความเห็นที่ได้รับจากการประชุมฯ ที่มีต่อร่าง
หลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ซึ่งสามารถสรุป

ประเด็นหลักส าคัญที่น าไปปรับใช้ในโครงการดังตารางท่ี 4.1-4 

ตารางท่ี 4.1-4 ประเด็นและข้อเสนอแนะท่ีน ามาปรับใช้ในโครงการ 

หัวข้อ ประเด็น 

1) ภาพรวม  การปรับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ SEA ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจตรงกัน 

2) กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าอบรมเป็นหน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3) เนื้อหาหลักสูตร  การยกตัวอย่างกรณีศึกษา SEA จากต่างประเทศ 
 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลในเร่ืองการน าความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมไปปรับใช้  

โดยประเมินผลจากแบบรายงานการติดตามประเมินผล 
 บทเรียนท่ี 9 การยกตัวอย่างการจัดท ารายงาน SEA ท่ีด ี
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4.1.3 การอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมให้วิทยากรผู้สอนหลักสูตรการฝึกอบรม SEA โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับนานาชาต ิ

ก่อนการจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมของ 
ผู้ฝึกสอนและทีมงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่ครบถ้วน เหมาะสม และสามาถน าไปใช้
ประกอบการจัดฝึกอบรมให้กับวิทยากรผู้สอน และเพื่อให้วิทยากรได้ฝึกปฏิบัติจริงตามหัวข้อหลักสูตร  
ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งที่ปรึกษาได้เรียนเชิญผู้เช่ียวชาญที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการด าเนินงานเกี่ยวกับ 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ คือ Professor Maria Rosario Partidario ศาสตราจารย์จาก 
University of Lisbon ประเทศโปรตุเกส ผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ และผู้เช่ียวชาญทางด้านการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งมีประสบการณ์ในการด าเนินงานมากกว่า 20 ปี โดยด าเนินการจัดอบรม  
ในวันพุธที่ 19 – วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) และโรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 25 ราย 

ในการฝึกอบรมได้บรรยายถึงหลักการพื้นฐานและวิวัฒนาการของ SEA การหารือแนวคิดและ
วิวัฒนาการของ SEA ในประเทศไทย และกระบวนการคิดเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Thinking) ซึ่งสามารถ
สรุปประเด็นส าคัญได้ ดังต่อไปนี้ โดยมีรายละเอียดและเอกสารประกอบการจัดฝึกอบรมดังภาคผนวก ข  

 SEA เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการตัดสินใจ เกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวังในอนาคตด้วยผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 
เพื่อความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยตั้งค าถามว่า เราต้องการอะไรในอนาคต และเราต้องท าอย่างไรถึงจะ
ประสบความส าเร็จ 

 ความแตกต่างระหว่าง SEA และ EIA:  SEA Based-EIA เป็นวางแผนแบบ Top-Down 
Approach คือการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดข้ึนจากการพัฒนาในพื้นที่ โดยเริ่มจากการ
ก าหนดขอบเขตพื้นที่ การคาดการณ์ผลกระทบ มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ และแนวทางการติดตาม  
การลดผลกระทบ แต่ SEA คือการวางแผนแบบ Bottom Up คือการวิเคราะห์บนปัจจัยพื้นฐานที่มีอยู่  
เพื่อวางแผนการพัฒนา ให้ตอบสนองต่อความต้องการในอนาคต โดยเริ่มจากการก าหนดพื้นที่ ศึกษา  
การวิเคราะห์ทางเลือก การประเมินแนวทางการพัฒนา และการติดตามการพัฒนา การวิเคราะห์แบบ SEA  
เป็นการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (Roots of Problem Tree) 

 รูปแบบของ SEA: SEA มีอยู่ 4 รูปแบบ คือ One Opportunity Process, Parallel Process, 
Integrated Process และ Decision-Center Process 

 SEA ในประเทศไทย ยังไม่มีความชัดเจนในการก าหนดประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
 กระบวนการคิดเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Strategic Thinking for Sustainability: 

ST4S) มีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบคือ  
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 การท าความเข้าใจ/ ประสานและสื่อสารในระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Communication and 
Engagement – Governance)  

 กระบวนการก าหนดกรอบแนวคิดที่เช่ือมโยงกัน ระหว่าง SEA/ SA/ IA  

 การวิเคราะห์ข้อมูล  

 ปัจจัยหลักของ ST4S มี 3 ปัจจัยคือ 

 การท าความเข้าใจและวิเคราะห์บริบท (Integration) เป็นข้ันตอนที่ส าคัญของกระบวนการ 
SEAคิดเป็นสัดส่วน 60% ของปัจจัยทั้งหมด 

 การประเมิน (Assessment) คิดเป็นสัดส่วน 25-30% ของปัจจัยทั้งหมด 

 การทวนสอบ (Validation) คิดเป็นสัดส่วน 10-15% ของปัจจัยทั้งหมด 

จากการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้เข้ารับการฝกึอบรม
ทั่วประเทศรับทราบกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ สามารถน าองค์ความรู้  
ประสบการณ์จากผู้เช่ียวชาญในต่างประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน SEA ระดับโลก มาช่วยท าหน้าที่ในการให้
ค าปรึกษาและความเห็นในการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม และให้ความเห็นต่อข้อเสนอการปรับปรุง 
แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแนวทาง (Guideline) และข้อเสนอการจัดท า 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

4.2 หลักสูตรและรูปแบบวิธีการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA  

4.2.1 กรอบแนวคิด ขั้นตอน และเนื้อหาของหลักสูตร SEA 

1) กรอบแนวคิด 

การร่างหลักสูตรการอบรม SEA จะยึดกรอบแนวคิดตามหลักการสร้างสรรค์ ( Innovative 
Method) ที่ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน หาแนวทาง วิธีการศึกษา SEA ที่เหมาะสม 
กับสถานการณ์ บริบท ผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมุ่งเน้นให้ความรู้ทั้งทฤษฎีและการฝึกคิดฝึกปฏิบัติ 
ผ่านกรณีศึกษาและบทเรียนสมมุติและจริง ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความคิดและวิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็น
ปัญหา เพื่อให้ได้บทสรุปจากการโต้แย้ง ตกผลึก หาข้อตกลงร่วมกัน โดยมีหลักการ ดังนี ้

 การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นและตอบสนอง (Active Learning)  
 การสร้างกระบวนเรียนเป็นกลุ่ม (Group Work) 
 การใช้กรณีศึกษาในการเรียนรู้และฝึกฝน (Casework Methodology) 
 การเน้นการฝึกปฏิบัติประกอบทฤษฎี (Practical Approach)  
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 การใช้กระบวนการคิดตีความปัญหาอย่างสร้างสรรค์จนได้ต้นแบบที่เหมาะสม (Design 
Thinking)  

หลักการหรือกระบวนการคิดที่ใช้ในการท าความเข้าใจปัญหาต่างๆ อย่างลึกซึ้งและน าเอา
ความคิดสร้างสรรค์หรือมุมมองต่างๆ จากหลากหลายแหล่งที่มา น ามาสร้างแนวทางการแก้ไขปัญหาในรปูแบบ
ต่างๆ พร้อมทั้งน าเอาแนวทางที่ได้มาพิจารณาทดสอบเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ไขปัญหา 
ประกอบด้วย 5 ข้ันตอนหลัก ได้แก่ 

(1) การท าความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง (Empathize) เพื่อให้สามารถเข้าใจและรับรู้ถึงปัญหา 
ได้อย่างถ่องแท้ 

(2) การตีความปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างลึกซึ้งและถูกต้อง (Define) เพื่อใช้เป็นกรอบในการแก้ไข
ปัญหาต่อไป  

(3) กระบวนการคิดหาค าตอบอย่างไม่มีกรอบ สร้างสรรค์ และมีมุมมองที่หลากหลายด้าน 
(Ideate) เพื่อน าไปใช้ในข้ันตอนการก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหา 

(4) การทดลองสร้างต้นแบบ (Prototype) โดยน าเอาความคิดที่หลากหลายจากข้ันตอน Ideate 
มาประกอบการพิจารณา เพื่อให้ได้แนวทางการแก้ไขที่สร้างสรรค์ พร้อมทั้งทดลองใช้ต้นแบบดังกล่าว  
เพื่อเรียนรู้ข้อผิดพลาดและน ามาปรับปรุงต้นแบบให้มีความเหมาะสมมากที่สุด 

(5) การสร้างต้นแบบที่สามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้จริง (Test) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
ปัญหามากที่สุด 

2) ขั้นตอนการจัดท าหลักสูตรอบรม SEA 

การสร้างหลักสูตรและรูปแบบวิธีการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA จะด าเนินงานเป็นข้ันตอน
ในการสร้างหลักสูตรโดยใช้ข้ันตอนการจัดอบรมตามแนวทางมาตรฐานสากลการฝึกอบรม ISO 10015: 1999 
(Quality Management – Guidelines for Training) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ก าหนดแนวทางในการ
ฝึกอบรมบุคลากร ประกอบด้วยข้ันตอนการปฏิบัติ 4 ข้ันตอน ได้แก่ ก าหนดความต้องการฝึกอบรม (Define 
Training Needs) ออกแบบและวางแผนฝึกอบรม (Design and Plan Training) จัดฝึกอบรม (Provide for 
Training) และประเมินผลการฝึกอบรม (Evaluate Training Outcomes) ซึ่งในแต่ละข้ันตอนจะต้องมี 
การติดตามตรวจสอบทุกข้ันตอน 

ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดความต้องการฝึกอบรม (Design Training Needs) 

ในข้ันตอนการก าหนดความต้องการฝึกอบรมจะต้องพิจารณาถึงผลผลิตหรือผลที่คาดว่าจะได้รับ
จากการฝึกอบรม ซึ่งตอบวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดความเข้าใจ SEA อย่างถูกต้องและตรงกัน โดยต้องหา
และก าหนดความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยงานทั้งราชการและเอกชน 
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นักวิชาการ นักวิจัย ที่ปรึกษา ตลอดจนประชาชนและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งการก าหนดความต้องการนี้ จะใช้เป็น
ข้อมูลในการออกแบบและวางแผนการฝึกอบรมในข้ันตอนต่อไป 

ส าหรับการฝึกอบรมนี้ ได้วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและความต้องการฝึกอบรมจากความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่รวบรวมได้จากการจัดประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 1 
และ 2 กล่าวคือ เป้าหมายการฝึกอบรมประกอบด้วย หน่วยงานราชการ/ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่มีบทบาท
หน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า SEA โดยตรง หน่วยงานเอกชนที่มีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ องค์กรเอกชน 
ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระในพื้นที่  รวมถึง
บริษัทที่ปรึกษา ซึ่งมีความคาดหวังว่าหลังจากผ่านการอบรมแล้วจะมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและ
ความสามารถในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ได้ พร้อมทั้งสามารถออกแบบและพัฒนาข้อเสนอ 
(TOR) ได ้

ขั้นตอนท่ี 2 ออกแบบและวางแผนฝึกอบรม (Design and Plan Training) 

ข้ันตอนการออกแบบและวางแผนการฝึกอบรมเป็นข้ันตอนที่ส าคัญซึ่งจะช่วยให้สามารถตอบ
โจทย์ของการฝึกอบรมได้ โดยการออกแบบจะก าหนดรายละเอียดหัวข้อของการฝึกอบรม ข้ันตอนและวิธีการ
ฝึกอบรม รวมถึงกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการฝึกอบรมได้ โดยมี
รายละเอียด ประกอบด้วย 

(1) หัวข้อการฝึกอบรม 

การก าหนดหัวข้อบทเรียนต่างๆ ที่จะน าไปพัฒนาเป็นเนื้อหาและรายละเอียดของการฝึกอบรม 
โดยผู้ให้การฝึกอบรม น าไปพิจารณาให้ครอบคลุมเนื้อหา และสาระส าคัญที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ าเป็นต้องได้
รับทราบข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ในการน าไปประกอบการจัดท า SEA ได้  

(2) วิธีการฝึกอบรม 

การพิจารณาเลือกวิธีการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด โดยการพิจารณาของ ผู้ให้  
การฝึกอบรม จะเลือกวิธีการฝึกอบรม ผสมผสานและเป็นข้ันตอน ให้เหมาะสมกับระยะเวลา ความรู้พื้นฐาน
ของผู้เข้ารับการอบรมของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 

ขั้นตอนท่ี 3 จัดฝึกอบรม (Provide for Training) 

เนื่องจากมีความต้องการให้การฝึกอบรม SEA สมบูรณ์และได้ประโยชน์สูงสุด การจัดการฝึกอบรม
จะใช้เวลาเต็มถึง 5 วัน ดังนั้นการจัดฝึกอบรมจะต้องมีความพร้อมทั้งด้านเนื้อหา วิธีการ ข้ันตอนกระบวนการ
ฝึกอบรม โดยการจัดฝึกอบรมได้แบ่งช่วงเวลาออกเป็น 2 ช่วงหลัก ได้แก่ การอบรมให้ความรู้ และการฝึกปฏิบัติ
และเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาจริงและสมมุติ การเตรียมความพร้อมการจัดฝึกอบรมในด้านต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง 
ได้แก่ 
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(1) ก่อนการฝึกอบรม (Pre–Training Support) เป็นการจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากร 
วิทยากรให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง รวมถึงการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้จัดอบรมและ  
ผู้ฝึกอบรม โดยจะมีการช้ีแจงรายละเอียดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่า 
จะได้รับของการจัดฝึกอบรมให้เข้าใจและรับทราบ 

(2) ขณะด าเนินการฝึกอบรม (Training Support) เป็นการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ เอกสาร
ต่างๆ ให้เหมาะสม โดยอาจมีสื่อที่ใช้ในการจัดฝึกอบรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งสื่อเอกสารประกอบ สื่อการ
น าเสนอ (Power Point) ที่มีการออกแบบเพื่อสื่อสารให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจเนื้อหาได้โดยง่าย 

(3) จบการฝึกอบรม (End–of–Training Support) เป็นข้ันตอนส าคัญที่ช่วยให้สามารถประเมิน
ประสิทธิภาพหรือความส าเร็จในการฝึกอบรมได้ ซึ่งจะมีการจัดเตรียมแบบประเมินผลการฝึกอบรมให้แก่  
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ให้ข้อคิดเห็นและประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรการอบรม 

ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลการฝึกอบรม (Evaluate Training Outcomes) 

การประเมินผลฝึกอบรมจัดท าข้ึนเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าการฝึกอบรมได้บรรลตุามวัตถุประสงค์
ของการจัดฝึกอบรม โดยการประเมินผลจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 

 ระยะสั้น (Short Term) เป็นการประเมินผลทันทีในช่วงเวลาสั้นๆ ภายหลังการจบการฝึกอบรม 
โดยอาจจัดท าเป็นแบบทดสอบภายหลังการอบรม เพื่อใช้ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
รวมถึงการจัดเตรียมแบบประเมินผล เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินผลการอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 
พร้อมทั้งสามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการน าไปปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรต่อไปได้ 

 ระยะยาว (Long Term) เป็นการประเมินภายหลังที่ผู้ เ ข้ารับการฝึกอบรมได้กลับไป
ปฏิบัติงานได้ระยะหนึ่ง หรือกลับไปด าเนินการร่างข้อเสนอการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ภายในองค์กรหรือภายในพื้นที่แล้ว ซึ่งจะช่วยให้ผู้เ ข้ารับการฝึกอบรมสามารถประเมินประสิทธิภาพ  
ของหลักสูตรการอบรมว่าสอดคล้องหรือสามารถน าไปปฏิบัติจริงได้หรือไม่ 

3) เนื้อหาหลักสูตร SEA 

บทน า 

หลักสูตรการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นี้ จัดท าข้ึนส าหรับเป็นเครื่องมือที่ใช้ 
ในการส่งเสริมและปรับปรุงกระบวนการวางแผนและการบูรณาการประเด็นสิ่งแวดล้อม พร้อมกับ  
ด้านเศรษฐกิจและสังคม ในการจัดท าและด าเนินงานของนโยบาย แผน และแผนงานการพัฒนาเชิงพื้นที่และ
ภาคส่วนของประเทศไทย โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นผู้ใช้เครื่องมือการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ที่หลากหลาย ตั้งแต่ผู้บริหาร ผู้ก าหนดนโยบาย เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ ยวข้อง 
กับการจัดท าแผนและแผนงานฯ ผู้ศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยตรง ผู้ติดตามและ  
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ให้ความเห็นต่อการศึกษาและประเมินฯ รวมทั้งที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ทั้งในภาครัฐและภาคประชาชน สาธารณะ 
ตลอดจนรวมไปถึงนักวิชาการ นักวิจัยและที่ปรึกษา  

เนื่องจากหลักสูตรมีจุดประสงค์ ให้เกิดประโยชน์กับผู้เข้าอบรมที่หลากหลายดังกล่าว ขณะที่วิธี
ปฏิบัติการประเมินสิ่งแวดล้อมมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง วิธีการใดวิธีหนึ่งอาจจะไม่เหมาะสมและดีที่สุด 
กับทุกกรณี หลักสูตรนี้จึงไม่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นหลักสูตรตายตัว และเป็นแม่บทของหลักสูตรการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ แต่มุ่งให้ใช้หลักสูตรนี้ตอบสนองความท้าทายของการขับเคลื่อนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศไทย ส่งเสริมองค์ความรู้ ขีดความสามารถของทุกภาคส่วนในทกุระดบั 
เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทในประเทศ แต่มีความสอดคล้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ที่แนะน าไว้ในระดับสากล และท าให้หลักสูตรนี้มีส่วนช่วยในการหารือแลกเปลี่ยน เพื่อพิจารณา
ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพ และ  
เกิดการยอมรับและมีความเข้าใจร่วมกัน  

การออกแบบหลักสูตรนี้ ได้พิจารณาเนื้อหาหลักจากข้ันตอนและวิธีจากแนวทางปฏิบัติการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (กพย. , 2561) และได้สังเคราะห์ และปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติม 
จากเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ ซึ่งได้พิจารณาน ามาเพิ่มเติมตามความเหมาะสม  

กระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ได้ออกแบบให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับ  
การอบรม ให้มีการคิด สังเคราะห์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม เพื่อท าให้เกิดความเข้าใจในหลักการมีส่วนร่วมในการศึกษาและ
ประเมิน บทสรุปจากการเรียนหลักสูตรนี้ จะเกิดข้ึนจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้รับการอบรม และ
ระหว่างผู้รับการอบรมด้วยกันเอง หลักสูตรมีหลักส าคัญที่เน้นการปฏิบัติ จากกระบวนการเรียนเป็นกลุ่ม 
การศึกษาจากกรณีจริงและกรณีสมมุติที่ใกล้เคียงกับบริบทที่ผู้รับการอบรมประสบในการปฏิบัติงาน 

เนื้อหาของบทเรียน 

ในกระบวนการฝึกอบรมของหลกัสตูรนี้ มีเนื้อหาของบทเรียนทั้งหมด 11 บทเรียน ประกอบด้วย 

บทเรียนที่ 1 ความเข้าใจพื้นฐาน การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

บทเรียนที่ 2 หลักการและกระบวนการของ SEA ที่ดี 

บทเรียนที่ 3 การกลั่นกรอง (Screening) และการเตรียมงานการศึกษา SEA 

บทเรียนที่ 4 การก าหนดประเด็นและขอบเขตการศึกษาที่เหมาะสม (Scoping) 

บทเรียนที่ 5 การประเมินแนวโน้มของ baseline ก่อนมีการพัฒนา (Baseline Assessment) 

บทเรียนที่ 6 การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมใน SEA อย่างมีประสิทธิภาพ (Public Participation) 
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บทเรียนที่ 7 การพัฒนาและประเมินทางเลือกเพื่อความยั่งยืน (Alternative Development 
and Assessment for Sustainability) 

บทเรียนที่ 8 เครื่องมือในการประเมินทางเลือก (Tools for Alternative Assessment) 

บทเรียนที่ 9 การก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน (Measures for Sustainability) 

บทเรียนที่ 10 การน าผลการศึกษา SEA ไปมีผลต่อการพัฒนา (SEA Integration) 

บทเรียนที่ 11 การควบคุมคุณภาพ และการรายงาน (Quality Control and Reporting) 

โดยเนื้อหาของแต่ละบทเรียนมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

บทเรียนท่ี 1 ความเข้าใจพ้ืนฐาน การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ส่วนน า 

บทเรียนที่ 1 เป็นการปรับความรู้พื้นฐานของ SEA ให้ผู้เข้ารับการอบรม โดยบทนี้มีเนื้อหา
เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ นิยาม ความส าคัญ รูปแบบ ความสัมพันธ์และอิทธิพล และประโยชน์ของการใช้ 
SEA ท าให้พร้อมจะเรียนและท าความเข้าใจในข้ันตอน วิธีการศึกษาและประเมิน SEA ในบทต่อไป สามารถ 
ที่จะเข้าใจและตอบประเด็นค าถามเบื้องต้นดังต่อไปนี้ได้  

 SEA มีความเกี่ยวข้องและมีอิทธิพลต่อ นโยบาย แผนและแผนงาน (PPP) อย่างไร 
 SEA ได้พัฒนาและช่วยในการตัดสินใจ ส าหรับใช้นโยบาย แผน และแผนงานในการพัฒนา

อย่างไร เมื่อท าความเข้าใจเครื่องมือการประเมินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ EIA, CIA และ SIA  
 เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษา SEA ได้แก่ การดึงภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม การคาดการณ์

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม การวิเคราะห์และเปรียบเทียบทางเลือก เป็นต้น 
 การประยุกต์ใช้ SEA ลักษณะต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการและวัตถุประสงค์ 

โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้โดยค่อยๆ บูรณาการอย่างต่อเนื่อง  
 รู ปแบบของ SEA แบบต่ า งๆ  ประกอบด้วย  Policy-Centered SEA, Institutional-

Centered SEA, และ Impact-Centered SEA 
 ความสัมพันธ์ของ SEA กับแนวทางการพิจารณานโยบายอื่นๆ เพื่อเช่ือมโยงและส่งเสริมกัน

ได้แก่ การประเมินผลกระทบด้านสังคมและความยากจน การประเมินผลกระทบสะสมการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ การทบทวนพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

เนื้อหาของบทเรียนที่ 1 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้  



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้า 4-15 
 

นิยามความหมาย 

จากการศึกษา SEA ทั่วโลก ได้มีการให้นิยามความหมายไว้มากกว่า 106 ความหมาย โดยมีนิยาม
ความหมายที่เป็นที่นิยมใช้โดยทั่วกัน ดังนี้ 

“กระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมส าหรับนโยบาย แผน และแผนงาน ซึ่งได้รับการอนุมัติ 
ก่อนโครงการ” (Lee and Walsh, 1992, p.126). 

“การประเมินสิ่งแวดล้อมเพื่อนโยบาย แผนและแผนงาน” (Therivel, 1998, p.39). 

“กระบวนการซึ่งบูรณาการหลักการความยั่งยืนเข้าในการจัดท า ประเมินและการด าเนินงาน
ตามนโยบาย แผนและแผนงาน” (DEAT, 2007, p.1). 

“กระบวนการที่เป็นระบบเพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย แผน หรือ
แผนงาน โดยค านึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และปัจจัยอื่นๆ โดย
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน” (กพย., 2561) 

โดยทั่วไป SEA ถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ ในการเลือกเส้นทาง
ใดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสิ่งแวดล้อมที่ดีและเพื่อความยั่งยืน 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ แนวคิดแบบบูรณาการซึ่งเป็นผลลัพธ์ของความสอดคล้องกัน 
ของประเด็นสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม (Gibson et al., 2005) 

การประยุกต์ใช้ SEA 

ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า SEA อยู่บนฐานของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ 
มุ่งเป้าหมายเพื่อหามาตรการในการลดและป้องกันผลกระทบจากการพัฒนาโครงการต่างๆ คล้ายคลึงกับ 
การประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) แต่โดยแท้จริงแล้ว SEA จะถูกประยุกต์ใช้ในการช่วยวางแผนในระดับ
นโยบาย แผน และแผนงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน บูรณาการระหว่างมิติการพัฒนา  
3 เสาหลัก ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยนโยบาย แผน หรือแผนงานนั้น สามารถจ าแนก
ระดับช้ันออกเป็น ระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด หรืออาจอยู่ในระดับท้องถ่ินหรือระดับโครงการได้  
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ที่มา: Partidario, 2014 

รูปท่ี 4.2-1 การจ าแนกระดบัชั้นของนโยบาย แผน และแผนงาน 

SEA สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจที่อาจมีความต่อเนื่องกันได้ ตั้งแต่ในระดับนโยบาย 
แผน และแผนงานที่มีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกัน หรืออาจลงไปถึงในระดับโครงการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ
อยู่ภายใต้กรอบของนโยบาย แผน หรือแผนงานน้ัน SEA ยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้แนะน าการเปลี่ยนแปลง
ภายในแผนหรือแผนงานที่เสนอ ใช้ปรับปรุงการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ช่วยในการบูรณาการข้ามภาคส่วน 
และสามารถน าไปใช้เป็นกรอบหรือข้อพิจารณาส าหรับ EIA ของโครงการในอนาคตได ้

ความแตกต่างระหว่าง SEA และ EIA 

โดยทั่วไปยังคงมีความสับสนกันอยู่ ว่า ระหว่าง SEA และ EIA มีความแตกต่างกันอย่างไร 
จุดส าคัญของความแตกต่างสรุปได้ ดังนี ้

 EIA มักพิจารณาถึงผลกระทบของปัญหาที่พบเจอทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่ SEA นั้น  
จะพิจารณาถึงสาเหตุที่เป็นต้นตอของปัญหาที่เกิดข้ึนจริงๆ  

 EIA เป็นการพิจารณาในลักษณะโครงการพัฒนาที่ทราบว่าต้องการจะประเมินอะไร  
อย่างชัดเจน มองภาพอันใกล้ที่อาจเกิดข้ึน ส่วน SEA นั้น เป็นการพิจารณาถึงวิสัยทัศน์และการพัฒนา 
ในเชิงยุทธศาสตร์ระยะยาว เพื่อตอบโจทย์และบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนา โดยอาจไม่ต้องทราบชัดเจน 
ว่าจะด าเนินการอย่างไร เป็นการมองภาพกว้างในระยะยาว กล่าวคือ EIA มุ่งเน้นการออกแบบโครงการที่ดี 
ส่วน SEA นั้น มุ่งเน้นการก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาที่ดี 

 EIA เน้นการพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา (Solution) มีการออกแบบ (Designed)  
ที่ชัดเจน ตลอดช่วงเวลาหนึ่งอาจมีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย ซึ่งอาจมีความไม่เช่ือมโยงหรือ
ต่อเนื่องกัน (Discrete) ในขณะที่ SEA เป็นการพิจารณาในเชิงยุทธศาสตร์ (Strategy) เชิงแนวคิด (Concept) 
เน้นพิจารณาเป็นกระบวนการ (Process) และแนวโน้ม (Trend) SEA จะต้องมีความต่อเนื่อง (Continuity) 
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ของวิธีการ (Actions) ต่างๆ ซึ่งวิธีการต่างๆ อาจประกอบเป็นทางเลือกที่หลากหลาย (3-4 ทางเลือก) ที่มุ่ง
เป้าหมายในการบรรลุสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 EIA เป็นการพิจารณาในระดับขอบเขตที่เล็ก (Microscopic) โดยส่วนใหญ่เป็นระดับท้องถ่ิน 
ส่วน SEA นั้น เป็นการพิจารณาในระดับขอบเขตที่เป็นภาพใหญ่ (Macroscopic) เช่น ในระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศ ระหว่างประเทศ หรือระดับโลก 

ประโยชน์ของ SEA 

ประโยชน์สูงสุดของการประยุกต์ใช้ SEA เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนได้  
เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลในทุกๆ มิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้เล็งเห็นถึงประโยชน์
ที่ชัดเจนของ SEA มากยิ่งข้ึน สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 ช่วยส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) 
 เสริมสร้างความมั่นใจการจัดท าแผน/ แผนงาน และส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน

ในการตัดสินใจ เนื่องจากกระบวนการ SEA ได้ให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกๆ ข้ันตอน 
ของกระบวนการจัดท า SEA ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะมีโอกาสเข้ามาร่วมแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะ  
เพื่อปรับปรุงการจัดท าแผน/ แผนงาน ตลอดทั้งกระบวนการ จึงส่งผลให้แผน/ แผนงานน้ัน มักเป็นที่ยอมรับ 
จากกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย 

 ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งการวางแผนและการน าไป
ปฏิบัติ  

 ช่วยหน่วยงานในการพิจารณาวางแผนและตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างมีคุณภาพ  และ
ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน เนื่องจากกระบวนการ SEA จะช่วยให้มีการพิจารณาข้อมูลข้อเท็จจริง 
อย่างรอบด้านและบูรณาการ มีการพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมหรือการพัฒนาอย่างยั่งยืน พิจารณา
แนวโน้ม สร้างทางเลือกและแนวทางการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ  
เชิงยุทธศาสตร์  

 เสริมสร้างความสมบูรณ์ให้กับ EIA ของโครงการ (ที่เกิดข้ึนภายใต้แผน/ แผนงานนั้น) 
เนื่องจาก SEA จะช่วยในการระบุล่วงหน้าถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนรวมทั้งข้อมูลและสารสนเทศที่ส าคัญ 
และจ าเป็นต่อการประเมินผลกระทบ อีกทั้ง SEA ยังช่วยเป็นกรอบส าหรับการศึกษาและจัดท า EIA และ 
ยังช่วยให้มีข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานที่สามารถใช้ในการออกแบบโครงการได้อีกด้วย 

 สามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่การตัดสินใจ เนื่องจาก SEA จะช่วยเสนอมุมมองที่มีการบูรณาการ
ข้ามสาขา (Cross sectors) และบูรณาการประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนซึ่งเป็นปัจจัยหลักส าคัญ 
ในการก าหนดนโยบาย แผน และแผนงาน SEA ยังช่วยให้มีการพิจารณาถึงตัวเลือกต่างๆ ซึ่งอาจมี 
การก าหนดไว้ก่อนหน้า พร้อมทั้งช่วยส่งเสริมแนวทางเชิงยุทธศาสตร์และวิธีการบูรณาการ มีการสนับสนุน
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ความร่วมมือระหว่างสถาบันและแก้ไขความขัดแย้งของนโยบายรายสาขา (Sectoral Policies) อีกทั้งยังช่วย
ในการเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสและส่งเสริมผลลัพธ์ที่ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่ายด้วย 

พัฒนาการของ SEA ในประเทศไทย 

ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการส่งเสริม SEA มาประมาณ 20-30 ปี แต่อาจยังไม่เห็นการส่งเสริม
อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2550 ที่เริ่มมีการส่งเสรมิอย่างเปน็รูปธรรม โดยสรุปเป็นล าดบั
ช่วงเวลาได้ ดังนี ้

 ปี พ.ศ. 2550 ได้มีการน าเรื่อง SEA ผนวกเข้าไปอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) โดยเน้นการผลักดันให้เกิดระบบ SEA ตั้งแต่ข้ันตอนของการก าหนด
นโยบาย แผน และแผนงาน ในการพัฒนาระดับพื้นที่อย่างสอดคล้องกับศักยภาพในการรองรับและการบรหิาร
จัดการมลพิษของพื้นที่ 

 ปี พ.ศ. 2555 ยังคงระบุประเด็น SEA ผนวกเข้าไปในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2559) โดยเน้นการปรับปรุงกระบวนการของ SEA 

 ปี พ.ศ. 2557-2558 มีการขับเคลื่อน SEA โดย สปท. ซึ่งเริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 ปี พ.ศ. 2560 SEA ยังเป็นประเด็นหนึ่งอยู่ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

โดยเริ่มเน้นให้เกิดการผลักดันให้น า SEA มาใช้เป็นเครื่องมือน าเสนอทางเลือกในการตัดสินใจระดับนโยบาย 
แผน และแผนงาน ที่ เหมาะสมกับศักยภาพลุ่มน้ า  และผลักดันการน าแนวทาง SEA ให้มีผลบังคับใช้ 
ทางกฎหมายเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติมากข้ึน พร้อมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่จะช่วยขับเคลื่อน SEA  
ข้ึน โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ SEA ภายใตค้ณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนข้ึน 

 ปี พ.ศ. 2561 มีการผนวกประเด็นเรื่อง SEA เข้าไปในแผนการปฏิรูปประเทศในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีการระบุให้จัดท าแนวทางการพัฒนาระบบ SEA เพิ่มขีด
ความสามารถเกี่ยวกับ SEA ให้มีการจัดท า SEA ในยุทธศาสตร์ (ทั้งรายสาขาและเชิงพื้นที่) ให้มีการจัดต้ังกลไก
เชิงสถาบันเพื่อพัฒนาระบบ SEA ให้มีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

 ปี พ.ศ. 2561 นอกจากจะมีการผนวกประเด็น SEA เข้าไปในแผนการปฏิรูปประเทศในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว SEA ยังถูกผนวกเข้าไปในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ด้วย  
โดยเน้นการพัฒนาและยกระดับ SEA เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ในพื้นที่ที่มีความส าคัญด้วย  

ทั้งนี้ ใน พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) ประกาศเมื่อ 19 
เมษายน พ.ศ. 2561 มาตรา 47 ได้ระบุว่า “ในกรณีที่มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ตามระเบียบ
หรือกฎหมายอื่นใดไว้แล้ว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ค านึงถึงผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวด้วย” 
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ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เริ่มมีการน า SEA ไปประยุกต์ใช้แล้ว โดยมีมากกว่า 30 เรื่อง ได้แก่ 

ตารางท่ี 4.2-1 การจัดท าโครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ Strategic Environmental 
Assessment (SEA) ในประเทศไทย 

ล าดับ ชื่อรายงาน/ ปีทีด่ าเนินการ เจ้าของโครงการ 

1 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นท่ี การศึกษาความเหมาะสมด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อก าหนดแผนการใช้ท่ีดินในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเล
ตะวันออก จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2541) 

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นท่ี การศึกษาความเหมาะสมด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อก าหนดแผนการใช้ท่ีดินในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเล
ตะวันออก จังหวัดปราจีนบุรี (พ.ศ. 2543) 

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3 Strategic Environmental Assessments for power sector integration 
in the Mekong (6 countries including Thailand) (พ.ศ. 2548) 

Stockholm Environment Institute 
(SEI) 

4 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นท่ี ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจ
ชายแดน จังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2548) 

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการเพิ่มศักยภาพและการวางยุทธศาสตร์
ประเทศไทยในการด าเนินโครงการ CDM (พ.ศ. 2548) 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

6 รายงานฉบับสมบูรณ์ การพัฒนากระบวนการและข้อเสนอทางเลือกเชิง
นโยบายสาธารณะท่ีดีด้วยกรอบคิดการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Environmental Assessment : SEA) กรณีการจัดการขยะของ
ประเทศไทย (พ.ศ. 2550) 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

7 รายงานฉบับสมบูรณ์ การบริหารจัดการลุ่มน้ ายมโดยกระบวนการ SEA (กรณีปัญหา
น้ าท่วมและน้ าแล้ง) (Strategic Environmental Assessment) (พ.ศ. 2550) 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

8 โครงการประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นท่ี : กรณีศึกษาในพื้นท่ี 5 จังหวัด
ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต) 

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ Southern seaboard (2551) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

10 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน้ าท่าจีน เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรน้ าอย่างย่ังยืน (2553-2554) และ (2555) 

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

11 การประเมินผลกระทบเชิงกลยุทธ์ศาสตร์ โครงการเข่ือนแม่วงก์ จังหวัด
นครสวรรค์ (พ.ศ. 2552) 

กรมชลประทาน 

12 Strategic Environmental Assessment of the North-South 
economic corridor strategy and action plan (พ.ศ. 2552) 

Asian Development Bank (ADB) 

13 การประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เกี่ยวกับเข่ือน
ไฟฟ้าพลังน้ าในแม่น้ าโขงสายหลัก (พ.ศ. 2553) 

ส านักเลขาธิการคณะกรรมมาธิการ
แม่น้ าโขง 

14 การประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์แม่น้ าโขง เลย ชี 
มูล (พ.ศ. 2553) 

กรมชลประทาน 
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ตารางท่ี 4.2-1 การจัดท าโครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ Strategic Environmental 
Assessment (SEA) ในประเทศไทย 

ล าดับ ชื่อรายงาน/ ปีทีด่ าเนินการ เจ้าของโครงการ 

15 โครงการศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อม ระดับยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนา
เหมืองแร่โปแตซ (พ.ศ. 2553) 

กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ 

16 การพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กกล้าครบวงจรอย่างย่ังยืน (พ.ศ. 2554) สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศ
ไทย กระทรวงอุตสาหกรรม 

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

Swedish International Development 
Cooperation Agency (Sida) 

18 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กรณีศึกษาแผนพัฒนาในจังหวัด
จันทบุรี (พ.ศ. 2554) 

Stockholm Environment Institute 
(SEI) Asia 

19 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 
Assessment : SEA) พื้นท่ีอ าเภอเมืองและพื้นท่ีใกล้เคียง จังหวัดระยอง 
ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2555) 

ส่วนมลพิษอากาศ/ ส านักเทคโนโลยีน้ า
และสิ่งแวดล้อมโรงงาน/ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

20 โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 
Assessment : SEA) โครงการบริหารจัดการน้ าโขง-เลย-ชี-มลู โดยแรงโน้ม
ถ่วง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2555) 

ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

21 โครงการระบบเครือข่ายน้ าในพื้นท่ีวิกฤตน้ า 19 พื้นท่ี เพื่อท าการศึกษาความ
เหมาะสมของโครงการ (Feasibility Study : FS) ศึกษาการจัดท ารายงาน 
EIA และศึกษา SEA ระดับลุ่มน้ าโขง ช ีมูล (พ.ศ. 2555-2556) 

กรมทรัพยากรน้ า 

22 การศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เบื้องต้น เพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรณี (แร่ตะกั่ว สังกะสี) บริเวณอ าเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี (พ.ศ. 2556) 

กรมทรัพยากรธรณี 

23 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของยุทธศาสตร์การพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ : กรณีศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ. 2558) 

งานศึกษาและวิจัยของจิรนนท์ พุทธา 
และจ าลอง โพธ์ิบุญ 

24 รายงานการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment : SEA) ในพื้นท่ีโดยรอบท่าอากาศยาน 
สุวรรณภูมิ (พ.ศ. 2558) 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

25 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเลอันดามัน (พ.ศ. 2558) 

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

26 โครงการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : 
SEA) ส าหรับการพัฒนาพื้นท่ีชายฝั่งทะเลภาคใต้ (พ.ศ. 2558-2559) 

ส านักนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร 

27 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ แผนการจัดการพื้นท่ีลุ่มน้ า
ปราจีนบุรี (พ.ศ. 2560) 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
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ตารางท่ี 4.2-1 การจัดท าโครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ Strategic Environmental 
Assessment (SEA) ในประเทศไทย 

ล าดับ ชื่อรายงาน/ ปีทีด่ าเนินการ เจ้าของโครงการ 

28 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เบื้องต้น (Preliminary 
SEA) โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีวังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EECi) (พ.ศ. 2561) 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

29 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ส าหรับพ้ืนท่ี
จัดต้ังโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

กระทรวงพลังงาน 

30 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 
Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

31 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นท่ีลุ่มน้ าชี 
(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

32 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นท่ีลุ่มน้ าสะแกกรัง 
(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

33 โครงการศึกษาเพ่ือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ โครงการ
พัฒนาน้ าต้นทุนลุ่มน้ าปราจีนบุรี-บางปะกง (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

34 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นท่ีลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

ที่มา: ดดัแปลงจากร่างคู่มือแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (กพย., 2561) 

 ในล าดับที่ 27 เป็นต้นไป บริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม 

บทเรียนท่ี 2 : กระบวนการและหลักการของ SEA ท่ีดี  

ส่วนน า 

บทเรียนที่ 2 นี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะท าความเข้าใจหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดี ในการศึกษา
และประเมิน SEA จากการสังเคราะห์หลักการและกระบวนการที่เหมาะสม จากความรู้และประสบการณ์  
ของต่างประเทศ ทั้งในกรณีที่ควรเน้นการสร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถขององค์กร โดยเฉพาะ 
ในการบูรณาการเข้าไปในการตัดสินใจด้านนโยบาย และในกรณีที่ต้องการบูรณาการ SEA เข้าไปมีอิทธิพล 
ต่อแผนและแผนงาน ซึ่งต้องใช้แนวทางที่ต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบให้มีข้ันตอนและความสัมพันธ์  
กับการจัดท าแผนและแผนงานการพัฒนาไปพร้อมกัน 

 หลักการพื้นฐานของ SEA เพื่อท าให้ผลการศึกษามีอิทธิพลและช่วยปรับปรุงการตัดสินใจ  
เชิงนโยบาย การวางแผนและแผนงานการพัฒนาฯ ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนข้อควรตระหนักและระมัดระวัง
ในการศึกษา 
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 ข้ันตอนในการท าให้ SEA มีอิทธิพลต่อองค์กร และกระบวนการตัดสินใจ ตามนโยบาย แผน
และแผนงาน ประกอบด้วย การประเมินความสามารถขององค์กร และการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมและใช้เป็นโอกาสในการท าให้ SEA มีประสิทธิภาพในการน าไปใช้ 

เมื่อผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจหลักการพื้นฐาน ที่จะท าให้ SEA มีอิทธิพลต่อนโยบาย แผน
และแผนงาน ประกอบกับได้เข้าใจข้ันตอนหลักแล้ว บทเรียนนี้ จะสร้างและน าผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ
ภาพรวม matrix ความเช่ือมโยงของการจัดท านโยบาย แผน และแผนงานของการพัฒนา (PPP) กับข้ันตอน
หลักในการศึกษา SEA ซึ่งระบุไว้ในแนวทางปฏิบัติการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (กพย. , 2561) 
และที่ระบุรายละเอียดไว้ในเอกสารอ้างอิงหลักที่ใช้ประกอบเพิ่มเติม เพื่อท าให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ หารือ 
แลกเปลี่ยนและมีส่วนร่วมในการศึกษาข้ันตอนวิธีการอย่างละเอียดที่มีความสอดคล้องกับข้ันตอนหลัก  
ในกระบวนการศึกษา SEA และติดตามความเข้าใจในการฝึกอบรม เป็นข้ันตอนตาม SEA 

ตารางท่ี 4.2-2 การจัดท าและการเตรียมการศึกษา SEA 

การวางแผนพัฒนา 
นโยบาย แผนและ

แผนงาน 

หัวข้อและประเด็นใน
หลักสูตรฝึกอบรม SEA 

ข้ันตอนและวิธีการหลัก 

ตามแนวทางปฏิบัติฯ ของ 
กพย. (2561) 

ข้ันตอนและวิธีการเพิ่มเติมตาม
แนวทางปฏิบัติฯ สากลและ

ต่างประเทศ 

(OECD, 2006, 
GTZ/UNDP/EIA,2007, UNEP, 

2012 etc) 

ผู้เสนอ นโยบาย แผน
และแผนงานการพัฒนา  
รายพื้นที่และภาคส่วน 

ผู้เสนอการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เข้าไปบูรณาการกับ การจัดท า การปรับปรุง 
พัฒนาและทบทวน นโยบาย แผนและแผนงานการพัฒนา 

 บทเรียนท่ี 3: การกลั่นกรอง 
(Screening) และการ
เตรียมการศึกษา SEA 

4) การกลั่นกรอง  
(Screening) 

1) การจัดเตรียมการศึกษา SEA 
ประกอบด้วย 

- การคัดกรอง (screening) 
และการวางแผน 

- การก าหนดวัตถุประสงค์ 

- การระบุผู้มีส่วนได้เสีย 

  บทเรียนท่ี 4: การก าหนด
ประเด็นและขอบเขต
การศึกษาท่ีเหมาะสม 
(Scoping) 

2) การก าหนดขอบเขต 
(Scoping) 

 2.1) การทบทวนแผน/
แผนงานท่ีจะประเมิน
และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

 2.2) การก าหนดตัวชี้วัด 
วัตถุประสงค์ และ
เป้าหมาย  

 

2) การศึกษา SEA และการ
จัดท ารายงานการศึกษา 

 การก าหนดขอบเขตการศึกษา 
scoping (ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย)  
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ตารางท่ี 4.2-2 การจัดท าและการเตรียมการศึกษา SEA 

การวางแผนพัฒนา 
นโยบาย แผนและ

แผนงาน 

หัวข้อและประเด็นใน
หลักสูตรฝึกอบรม SEA 

ข้ันตอนและวิธีการหลัก 

ตามแนวทางปฏิบัติฯ ของ 
กพย. (2561) 

ข้ันตอนและวิธีการเพิ่มเติมตาม
แนวทางปฏิบัติฯ สากลและ

ต่างประเทศ 

(OECD, 2006, 
GTZ/UNDP/EIA,2007, UNEP, 

2012 etc) 

1)  การพิจารณาบ่งชี้
ปัญหาและประเด็น
เพื่อการพัฒนาพ้ืนท่ี
หรือภาคส่วน 

 

 บทเรียนท่ี 5: การประเมิน
แนวโน้มของ baseline 
ก่อนมีการพัฒนา 
(Baseline assessment) 

 2)  การศึกษา SEA และการ
จัดท ารายงานการศึกษา 
(ต่อ) 

 การเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
baseline 

2)  การตั้งวัตถุประสงค์
และจัดล าดับ
ความส าคัญของ
นโยบาย แผนและ
แผนงาน 

 

 บทเรียนท่ี 7: การพัฒนา
และประเมินทางเลือกเพื่อ
ความย่ังยืน (Alternative 
Development and 
Assessment for 
Sustainability) 

 บทเรียนท่ี 8 : เคร่ืองมือใน
การประเมินทางเลือก 
(Tools for Alternative 
Assessment) 

3) การพัฒนาและการ
ประเมินทางเลือก 
(Alternative 
development and 
assessment) 

 3.1) การพัฒนา
ทางเลือก (Alternative 
development) 

 3.2) การประเมิน
ทางเลือก (Alternative 
assessment) 

2)  การศึกษา SEA และการ
จัดท ารายงานการศึกษา 
(ต่อ) 

 การวิเคราะห์ ประกอบด้วย 

- การพิจารณาทางเลือก 

- การบ่งชี้การลดผลกระทบ
และความเสี่ยง ตลอดจน
การใช้โอกาส 

3)  การก าหนด
มาตรการ แนวทาง
ในการด าเนินงานให้
บรรลุกลยุทธ์การ
พัฒนา 

 

 บทเรียนท่ี 9: การก าหนด
มาตรการเพื่อความย่ังยืน 
(Measures for 
Sustainability) 

4) การบรรเทาผลกระทบ 
การติดตามและการ
ตรวจสอบ (Mitigation, 
monitoring and 
follow-up measures) 

  บทเรียนท่ี 6: การใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม ใน 
SEA อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Public Participation)* 

5) การมีส่วนร่วมและการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในกระบวนการ SEA 

6) การจัดท ารายงาน SEA 
และการพิจารณารายงาน 

2)  การศึกษา SEA และการ
จัดท ารายงานการศึกษา 
(ต่อ) 

 การวิเคราะห์ ประกอบด้วย 

- การประกันคุณภาพ 

- การรายงาน 
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ตารางท่ี 4.2-2 การจัดท าและการเตรียมการศึกษา SEA 

การวางแผนพัฒนา 
นโยบาย แผนและ

แผนงาน 

หัวข้อและประเด็นใน
หลักสูตรฝึกอบรม SEA 

ข้ันตอนและวิธีการหลัก 

ตามแนวทางปฏิบัติฯ ของ 
กพย. (2561) 

ข้ันตอนและวิธีการเพิ่มเติมตาม
แนวทางปฏิบัติฯ สากลและ

ต่างประเทศ 

(OECD, 2006, 
GTZ/UNDP/EIA,2007, UNEP, 

2012 etc) 

4)  การเสนอการ
ด าเนินงานพัฒนา
ตามแผนและ
แผนงาน และการ
ติดตาม
ความก้าวหน้าและ
ส าเร็จ 

 

 

 บทเรียนท่ี 10: การน าผล
การศึกษา SEA ไปมีผลต่อ
การพัฒนา (SEA 
Integration) 

 บทเรียนท่ี 11: การควบคุม
คุณภาพ และการรายงาน 
(Quality Control and 
Reporting) 

 3)  การแจ้งผลและอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจนโยบาย แผน
และแผนงาน 

4)  การติดตามและประเมินผล
ความส าเร็จของ SEA 

 การติดตามการตัดสินใจของ 
PPP 

 การติดตามการด าเนินงานของ 
PPP 

 การประเมินผลท้ัง SEA และ 
PPP  

-หมายเหตุ : * การใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ใน SEA อย่างมีประสิทธิภาพได้ถูกก าหนดเป็นบทเรียนท่ี 6 เพื่อความเหมาะสมของ
ระยะเวลาของหลักสูตรในการอบรม 

เนื้อหาของบทเรียนที่ 2 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้

หลักการ SEA ท่ีด ี

OECD (2006) ได้สรุปหลักการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ดี เพื่อให้การประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มีคุณภาพ โดยควรมีลักษณะ ดังนี ้

(1) มีเป้าหมายที่ชัดเจน  

(2) มีการบูรณาการกับแผนหรือแผนงานพัฒนา 

(3) มีความยืดหยุ่น ทบทวนซ้ าเพื่อการปรับปรุงได้ และปรับให้เข้ากับบริบทและสถานการณ์ 

(4) มีการวิเคราะห์ประโยชน์และความเสี่ยงของแผนหรือแผนงาน และมีทางเลือกเพื่อบรรลุ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(5) มีการให้เหตุผลของทางเลือกที่ต้องการและการประเมินทางเลือกต่างๆ เปรียบเทียบกัน  

(6) มีการบ่งช้ีโอกาสและข้อจ ากัดของทางเลือกที่ต้องการ 
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(7) มีการพิจารณาความเช่ือมโยงและยอมได้ยอมเสียของประเด็นเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

(8) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียส าคัญและการส่งเสริมการเปิดเผยต่อสาธารณะ 

(9) มีการประกันคุณภาพอย่างมีประสิทธิผลและเป็นกลาง 

(10) มีความโปร่งใสตลอดทุกข้ันตอนของกระบวนการและมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง 

(11) ใช้งบประมาณในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและตามความจ าเป็น 

(12) มีการทบทวน ติดตามและตรวจสอบกระบวนการหลงัจากแล้วเสร็จและติดตามผลต่อแผน
หรือแผนงาน 

(13) สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจและการน ากระบวนการไปใช้ 

ทั้งนี้ IAIA (2011) ยังได้ระบุเกณฑ์ในการพิจารณาการด าเนินงานของ SEA ที่ดี (Performance 
criteria) ไว้ว่าควรมีเกณฑ์พิจารณาว่าควรมีลักษณะ ดังนี ้

(1) การบูรณาการ (Integrated) 

(2) น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability-Led) 

(3) มีจุดเน้น (Focused) 

(4) ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง (Accountable)  

(5) การมีส่วนร่วม (Participative)  

(6) การด าเนินการซ้ าเพื่อปรับปรุงให้ดีข้ึน (Iterative)  

ขั้นตอนการศึกษา SEA 

OECD and DAC (2006) ได้แนะน าข้ันตอนการศึกษา SEA โดยจ าแนกออกเป็น 

 สร้างบริบทส าหรับ SEA (Context) 

 การกลั่นกรอง (Screening)  

 การก าหนดวัตถุประสงค์ (Setting Objectives) 

 การระบุผู้มีส่วนได้เสีย (Identifying Stakeholders)  
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 การน า SEA ไปปฏิบัติ (Implementing SEA) 

 การก าหนดขอบเขต (Scoping)  

 การรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน (Collecting Baseline Information) 

 การระบุทางเลือก (Identifying Alternatives) 

 การระบุแนวทางการเพิ่มโอกาสและลดผลกระทบจากการพัฒนา (Identifying How to 
Enhance Opportunities and Mitigate Impacts)  

 การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) 

 การรายงาน (Reporting) 

 การให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ (Informing and Influencing Decision-Making)  

 ข้อเสนอแนะให้การตัดสินใจ (Recommendation)  

 การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 

 การติดตามการน าผลจาก SEA ไปสู่กระบวนการจัดท า PPP 

 การติดตามการด าเนินงานของ PPP  

 การประเมินผลของทั้ง SEA และ PPP 

ส าหรับข้ันตอนการศึกษาของประเทศไทย คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย., 2561) 

ได้สรุปข้ันตอนกระบวนการ SEA ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยไว้ดังรูปท่ี 4.2-2 
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ที่มา: กพย., 2561 

รูปท่ี 4.2-2 ขั้นตอนกระบวนการ SEA ของประเทศไทย 

ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการ SEA และกระบวนการจัดท าแผน 

ในระดับสากล รูปแบบของ SEA ที่มีความเช่ือมโยงกับนโยบาย แผน และแผนงาน สรุปได้  
4 รูปแบบ ได้แก่  

 แบบแยกส่วน (One Opportunity Model) หรือ กระบวนการ SEA แยกออกจาก
กระบวนการจัดท าแผนโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ ทีม SEA แยกออกจากทีมจัดท าแผน โดยแบบแยกส่วนนี้จะมี 
การน า SEA เข้ามาประกอบการตัดสินใจในช่วงท้ายของแผน หรือในช่วงของการตัดสินใจสุดท้ายของแผน
เท่านั้น 

 แบบคู่ ขนาน (Parallel Model) เป็นรูปแบบที่  กระบวนการ SEA แยกออกจาก
กระบวนการจัดท าแผน แต่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันตลอดเวลา 

 แบบบูรณาการ (Integrated Model) เป็นรูปแบบในอุดมคติ ที่กระบวนการ SEA ผนวกรวม
กับกระบวนการจัดท าแผน หรือกล่าวคือ ทีม SEA เป็นทีมเดียวกันกับทีมจัดท าแผน ซึ่งจะส่งผลให้มีการผนวกน า 
SEA ไปประกอบการพิจารณาจัดท าแผนตลอดทั้งกระบวนการ 
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 แบบยึดกระบวนการตัดสินใจเป็นศูนย์กลาง (Decision-Centered Model) เป็นรูปแบบ
ที่ยึดกระบวนการจัดท าแผนเป็นหลัก โดย SEA จะถูกน าเข้ามาผนวกในทุกกระบวนการตัดสินใจที่ส าคัญ 
ของแผนน้ันๆ  

 
รูปท่ี 4.2-3 รูปแบบของ SEA 

ทั้งนี้ เพื่อความเข้าใจที่ง่ายข้ึนและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย กพย. (2561) ได้สรุป
รูปแบบความเช่ือมโยงระหว่าง SEA กับกระบวนการจัดท าแผนไว้ว่า ตามหลักการและแนวปฏิบัติทั่วไป 
ในปัจจุบัน ควรจะต้องจัดท า SEA ก่อนที่จะมีการให้ความเห็นชอบนโยบาย แผน และแผนงานก่อน เพื่อให้ 
SEA มีส่วนส าคัญในการช่วยพัฒนานโยบาย แผน และแผนงาน โดยอาจด าเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ  

(1) SEA แบบแยกออกจากกระบวนการจัดท าแผน กล่าวคือมีทีมจัดท าแผน และทีมจัดท า SEA 
ที่ท างานเป็นอิสระต่อกัน  

(2) SEA ที่จัดท าคู่ขนานกับกระบวนการจดัท าแผน โดยแบ่งออกเป็น SEA ที่คู่ขนานและเช่ือมโยง
กับกระบวนการจัดท าแผนในทุกขั้นตอน และ SEA ที่บูรณาการกับกระบวนการจัดท าแผนอย่างเต็มรูปแบบ 

ข้อควรค านึงในการใช้ SEA ให้มีประสิทธิภาพ  

เพื่อให้เกิดการน า SEA ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงควรจะต้องพิจารณาข้อควรค านึงต่างๆ 
ที่สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 SEA ไม่ใช่กระบวนการตรงๆ (Linear) แต่เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาคส่วน
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และผู้มีส่วนได้เสียจ านวนมาก ที่อาจมีมุมมองแตกต่างกัน มีเป้าหมายต่างกัน ดังนั้นต้องหาช่องทางโอกาส  
ที่จะน า SEA เข้าไปในวงจรของกระบวนการพิจารณาและตัดสินใจให้ได้ 

 ความสัมพันธ์ระหว่างทางเลอืก (Alternatives) และผลกระทบ (Effects) ของบริบทแวดลอ้ม
ต่างๆ มักไม่ตรงไปตรงมา ดังนั้นต้องก าหนดกรอบความเช่ือมโยงกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยการเช่ือมโยงผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ เข้ากับประเด็นที่มีล าดับความส าคัญด้านนโยบาย แผน และแผนงาน  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ (Strategic Issues) ไม่สามารถน าไปวิเคราะห์ครั้งเดียวจบ แต่ต้อง
ใช้แนวทางที่ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ขณะที่การตัดสินใจเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ก าลังด าเนินงานและเข้ารูป  

 SEA จะมีความหมายนั้น ข้ึนกับขีดความสามารถ (Capacity) ของหน่วยงานด าเนินงาน 
ในการขับเคลื่อนกระบวนการและปฏิบัติการใช้ผลการประเมินนั้น  

บทเรียนท่ี 3 : การกลั่นกรอง (Screening) และการเตรียมการศึกษา SEA 

ส่วนน า 

ตั้งแต่บทเรียนที่ 3 เป็นต้นไป ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทฤษฎีเพิ่มเติมในแต่ละข้ันตอน
การศึกษา SEA โดยการฝึกคิด สังเคราะห์จากกรณีศึกษาทีละข้ันตอน โดยเริ่มจากท าความเข้าใจกรณีศึกษา 
ร่วมกัน และได้รับบทบาทสมมุติให้เป็นทีมศึกษา SEA ซึ่งท าหน้าที่และรับผิดชอบในการบูรณาการผล
การศึกษา SEA เข้ากับนโยบาย แผน และแผนงานของกรณีศึกษา ผู้เข้ารับการอบรมจะเรียนรู้การสังเคราะห์
ความเช่ือมโยงระหว่างนโยบาย แผน และแผนงานกับงานการศึกษา SEA ในระหว่างการรับบทบาทเป็นทีม
ศึกษา SEA และท าความเข้าใจประเด็นที่ต้องเรียนรู้ระหว่างการเรียน ดังนี้ 

 การทบทวนกระบวนการจัดท าแผนและแผนงานการพัฒนาฯ และสังเคราะห์บ่งช้ีว่าประเด็น
ส าคัญใด ซึ่ง SEA จะช่วยเสริมและให้ข้อเสนอแนะ 

 บ่งช้ีว่าประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูง ด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมกับด้านเศรษฐกิจ และสังคม 
ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและแผนงานการพัฒนาฯ (PPP) โดยพิจารณาลักษณะของ PPP และประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมที่ต้องให้ความส าคัญ 

 วิเคราะห์แนวโน้มในอดีตส าหรับประเด็นส าคัญและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ที่จะเกิดข้ึน 
หากแผนและแผนงานการพัฒนานั้น ไม่มีการด าเนินงาน เป็นไปตาม Baseline หรือ Zero-Alternative 

 ประเมินภาพฉายอนาคต (Scenarios) การพัฒนาที่เสนอไว้ในแผนการพัฒนาฯ ประเมิน
วัตถุประสงค์และล าดับความส าคัญของการพัฒนา เพื่อน าไปสู่การปรับให้เหมาะสม (Optimization)  

 การประเมินผลกระทบสะสมจากการพัฒนาต่างๆ ที่เสนอต่างกัน เพื่อน าไปสู่การปรับให้
เหมาะสม 
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 การเสนอระบบการจัดการและติดตามการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจและสังคม ในการตัดสินใจด าเนินงานตาม PPP รวมถึงพิจารณาความไม่แน่นอนหรือคลาดเคลื่อน 
ที่อาจเกิดข้ึนในการประเมิน SEA ด้วย  

ระหว่างบทเรียนที่ 3 ผู้เข้ารับการอบรมจะแบ่งเป็นกลุ่ม และร่วมกันพิจารณาความเช่ือมโยง
ระหว่าง SEA กับแผน และแผนงานการพัฒนาฯ ของกรณีศึกษาโดยการวิเคราะห์สรปุ และตอบค าถาม ต่อไปนี้ 

 ควรเริ่มน าการเตรียมการและการสังเคราะห ์ของ SEA เข้าไปในข้ันตอนไหนของกระบวนการ
จัดท าแผนและแผนงานการพัฒนา ให้เหมาะสมและทันการณ์ 

 ควรมีการปรึกษาหารือภายในงาน SEA หรือไม่ ใครเกี่ยวข้อง และควรท าเมื่อไร 
 มีข้อมูลข่าวสารอะไรบ้าง ที่ควรแจ้งให้สาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบและควรทราบ

เมื่อไร 
 มีอุปสรรคที่คาดว่าจะท าให้งาน SEA ไม่สามารถเช่ือมโยงกับ PPP หรือไม่ หากมีจะแก้ไขและ

ข้ามพ้นอุปสรรคนั้นอย่างไร 
 ขีดความสามารถของผู้เช่ียวชาญ ของทีม PPP จะปรับให้เหมาะสมกับงาน SEA ได้อย่างไร  

นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะเรียนรู้งานการจัดเตรียมการศึกษา SEA เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไป
ตามหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดีของ SEA ที่เรียนรู้จากบทเรียนที่ 2  

ทั้งนี้ กรณีศึกษา (Casework) ที่ใช้ประกอบการเรียนรู้ตลอดทุกบทเรียน จะเป็นกรณีศึกษาสมมติ 
ที่ได้พิจารณาก าหนดข้ึนให้มีข้อมูลของบริบทและสภาพแวดล้อมทั่วไปเพียงพอต่อการประกอบการฝึกปฏิบัติ 
สามารถน ามาฝึกปฏิบัติได้จริงในทุกข้ันตอนของการจัดท า SEA โดยเนื้อหาของกรณีศึกษาจะประกอบด้วย
ข้อมูล 2 ส่วน ดังนี้ (รายละเอียดกรณีศึกษาดังภาคผนวก จ) 

 ส่วนที่ 1: พื้นที่สมมติที่ถูกสร้างขึ้น  

 นโยบาย แผน และแผนงาน (PPP) 

 สภาพทั่วไปของพื้นที่ (สภาพภูมิประเทศ ขอบเขตของพื้นที่ สภาพอากาศ เป็นต้น) 

 สภาพสังคม (จ านวนประชากร ความหนาแน่นของประชากร วัฒนธรรม การคมนาคม 
เป็นต้น) 

 สภาพเศรษฐกิจ (ผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่ การจ้างงาน การประกอบอาชีพ เป็นต้น) 

 สภาพสิ่งแวดล้อม (ข้อมูลป่าไม้ แม่น้ า คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ า คุณภาพน้ าทะเล เป็นต้น) 

 ส่วนที่ 2 : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ พร้อมกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนตามแผนงานและ
วิสัยทัศน์เดิมที่ได้ก าหนดไว้ในกรณีศึกษา 
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เนื้อหาของบทเรียนที่ 3 มีรายละเอียด ดังนี ้

การกลั่นกรอง (Screening) 

การกลั่นกรองเป็นข้ันตอนแรกของกระบวนการ SEA เพื่อพิจารณาว่า นโยบาย แผน หรือ
แผนงานน้ัน มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าหรือจ าเป็นต้องมีการผนวกน าเอา SEA เข้ามาบูรณาการด้วยหรือไม่ 
โดยในระยะเริ่มต้นของประเทศไทย โดยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ได้มีการพิจารณาและ
กลั่นกรองประเภทของแผนและแผนงาน รวมถึงโครงการขนาดใหญ่ ที่จ าเป็นต้องมีการจัดท า SEA ทั้งใน 
รายสาขาและเชิงพื้นที่ไว้เบื้องต้น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับนโยบายของหน่วยงาน
ภาครัฐ พร้อมทั้งได้ก าหนดหลักการและเหตุผลในการพิจารณาจัดท า SEA ไว้ ดังต่อไปนี้ 

 SEA ควรน ามาประยุกต์ใช้ในข้ันตอนการวางแผน 
 หากหน่วยงานเจ้าของแผนหรือโครงการขนาดใหญ่มีความพร้อม และประสงค์จะจัดท า SEA 

ก็สามารถด าเนินการได้  
 ควรน ามาพิจารณาในโครงการที่พบความขัดแย้งและการไม่ยอมรับของประชาชน แม้ว่า

โครงการดังกล่าวจะได้จัดท า EIA/EHIA ไปแล้ว 
 SEA ควรน ามาพิจารณา หากโครงการภายใต้การวางแผนน้ัน เกิดผลกระทบในวงกว้าง 

คณะกรรมการฯ ได้ก าหนดและระบุประเภทแผนที่เห็นควรจะต้องจัดท า SEA ของประเทศไทย
ไว้เบื้องต้น โดยแบ่งออกเป็นรายสาขาและเชิงพื้นที่ ดังนี ้

 รายสาขา 

 แผนด้านคมนาคม 

 แผนพัฒนาพลังงานและปิโตรเลียม 

 แผนการบริหารจัดการแร่ 

 เชิงพื้นที่ 

 ผังเมืองตามที่คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติก าหนด 

 แผนบริหารจัดการลุ่มน้ าหรือแผนพัฒนาชายฝั่งทะเล 

 แผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะหรือพื้นที่พิเศษ เช่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นต้น  

 แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม หรือการพัฒนาพื้นที่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

 แผนหรือแผนงานในรายสาขาหรือเชิงพื้นที่ หรือโครงการขนาดใหญ่ ตามความเห็น  
ของคณะกรรมการระดับนโยบายของหน่วยงานรัฐ 
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ทั้งนี้ หากหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการจะจัดท า SEA เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจระดับยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานตนเอง สามารถด าเนินการได้ โดยแจ้งคณะอนุกรรมการ SEA เพื่อเป็นข้อมูลและเช่ือมโยง 
การด าเนินการและการเรียนรู้ร่วมกัน 

หากมีการพิจารณาแล้วว่า แผนหรือแผนงานนั้น เห็นควรที่จะต้องจัดท า SEA จะเริ่มเข้าสู่
กระบวนการเตรียมงานการศึกษาต่อไป 

การเตรียมงานการศึกษา SEA (Preparatory Task for SEA) 

สามารถสรุปข้ันตอนได ้ดังต่อไปนี ้

(1) จัดต้ังคณะท างานหรือคณะกรรมการข้ึน และแต่งตั้งผู้ประสานงานหรือผู้จัดการ SEA 

(2) ระบุกรอบเวลาการศึกษา SEA ให้ชัดเจนและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

(3) พิจารณารูปแบบการจัดท า SEA ว่าจะจัดท าในรูปแบบใด 

(4) พิจารณาการจัดท าเอกสารผลลัพธ์การจัดท า SEA 

(5) พิจารณางบประมาณสนับสนุน 

(6) ประกาศเริ่มกระบวนการวางแผน โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสียหลักมารวมกันและตกลงในปัญหา 
วัตถุประสงค์ ทางเลือก และมาตรการควบคุมคุณภาพ  

บทเรียนที่ 3 ตรงกับข้ันตอนหลักการของข้ันตอนที่ 1 การจัดท าการจัดเตรียมการศึกษา SEA 

(ตารางท่ี 4.2-2) ประกอบด้วย การคัดกรอง (Screening) และการวางแผน การก าหนดวัตถุประสงค์ และ 
การระบุผู้มีส่วนได้เสีย 

บทเรียนท่ี 4 : การก าหนดประเด็นและขอบเขตการศึกษาท่ีเหมาะสม (Scoping) 

ส่วนน า 

ผู้เข้ารับการอบรมจะเรียนรู้การก าหนดขอบเขต (Scoping) กระบวนการก าหนดขอบเขต 
หมายรวมถึง ขอบเขตเรื่องกรอบพื้นที่ เวลา ซึ่งมีเทคนิคและวิธีการหลายอย่าง ได้แก่ การใช้เม ตริกซ์  
การเปรียบเทียบ เป็นต้น เพื่อเช่ือมโยงสาเหตุและผลที่ตามมา ระหว่างการพัฒนาแผนและแผนงาน  
กับการศึกษา SEA  

ในช่วงการอบรมบทเรียนที่ 4 นี้ผู้ เ ข้ารับการอบรมจะแบ่งเป็นกลุ่ม และร่วมกันพิจารณา 
การก าหนดประเด็นและขอบเขตการศึกษาที่เหมาะสม ของกรณีศึกษา โดยการวิเคราะห์สรุป และตอบค าถาม 
ต่อไปนี้ 
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 ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม อะไรบ้างที่ต้องพิจารณาในการศึกษา SEA  
 ประเด็นและวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความส าคัญ อะไรบ้าง 

เมื่อพิจารณาควบคู่กับนโยบาย แผน และแผนงานการพัฒนาฯ และประเด็นส าคัญในพื้นที่ 
 ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Indicators) หรือ ค าถามน า (Guiding Questions) ส าหรับ

การวิเคราะห์แนวโน้ม Baseline และผลกระทบจากแผนการพัฒนาฯ ต่อประเด็นและวัตถุประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม  

 ข้อมูลที่มีมีอะไรบ้าง ที่ต้องน ามาพิจารณาการก าหนดขอบเขตการศึกษา SEA หากไม่เพียงพอ 
จะสืบหาข้อมูลที่จ าเป็นจากแหล่งใด มาให้เพียงพอ  

 วิเคราะห์ว่า จะปรึกษาหารือใครบ้าง ในระหว่างการก าหนดขอบเขตการศึกษาและจะ
ด าเนินการอย่างไร และทีมศึกษา SEA จะท างานมีปฏิสัมพันธ์กับทีมการจัดท าแผนและแผนงานพัฒนาฯ  
ได้อย่างไร  

 ระบุขอบเขตเวลาของการศึกษาแต่ละประเด็น เช่น การก าหนดว่าพิจารณาประเมินผล
กระทบทั้งบวกและลบของการพัฒนาต่อประเด็นสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ในระยะสั้น ระยะกลางและ
ระยะยาว ในช่วงเวลากี่ปี 

เนื้อหาของบทเรียนที่ 4 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้

ลักษณะของการก าหนดขอบเขตท่ีดี 

ในข้ันตอนการก าหนดขอบเขตการศึกษา ควรจะต้องตอบค าถามให้ได้ว่า “ขอบเขตด้านเนื้อหา 
พื้นที่ และเวลาของกระบวนการ SEA ประกอบด้วยอะไรบ้าง” ซึ่งการก าหนดขอบเขตควรพิจารณา ดังนี ้

 การก าหนดขอบเขต จะต้องช่วยให้กระบวนการ SEA มีจุดเน้น (Focus) ไม่กว้างจนเกินไป 
มุ่งไปที่ประเด็นส าคัญ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน ผู้ตัดสินใจและสาธารณะ 

 ท าให้ทราบว่าเราจะวิเคราะห์อะไรบ้าง ที่จ าเป็น และหาว่าจะใช้เกณฑ์อะไรในการประเมิน  
 กระบวนการ SEA ควรต้องเปิดกว้าง (Open) และเป็นระบบ (Systematic) ดังนั้น ต้องดึง 

ผู้มีส่วนได้เสียให้มีส่วนร่วมในการบ่งช้ีประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอการพัฒนา และทางเลือก 
การพัฒนา 

 ในการก าหนดขอบเขต ควรค านึงเสมอว่าอาจไม่ได้ด าเนินงานครั้งเดียวแล้วเสร็จสมบูรณ์  
แต่อาจปรับปรุงท าซ้ าเพื่อปรับปรุงต่อเนื่อง ( Iterative) ได้ เมื่อกระบวนการ SEA คืบหน้าไป และมีข้อมูล 
หรือได้รับความเห็นเพิ่มเติม 
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ขั้นตอนการก าหนดขอบเขต 

ในการก าหนดขอบเขตควรมีขั้นตอนเบื้องต้น ดังนี ้

 ทบทวนบริบท (Context) และยืนยันขอบเขตด้านพื้นที่ ซึ่งต้องท าความเข้าใจวัตถุประสงค์ 
ของแผนหรือแผนงาน ท าให้สามารถระบุขนาดของพื้นที่และระยะเวลาของกระบวนการ SEA ได ้

 บ่งช้ี ประเด็นส าคัญต่างๆ และประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ของแผนหรือแผนงาน 
และมุ่งก าหนดจุดเน้นของเนื้อหาของ SEA และจัดกลุ่มประเด็นเข้าด้วยกัน  

 ก าหนดวัตถุประสงค์ความยั่งยืน (Sustainable Development Objectives) ส าหรับหัวข้อ
ยุทธศาสตร์ (Strategic Themes) ซึ่งอาจพิจารณาจากนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของรัฐ แนวทางปฏิบัติที่ดี
ระดับสากลและจากผู้มีส่วนได้เสีย 

 ระบุตัวช้ีวัด (Indicators) ส าหรับวัตถุประสงค์ความยั่งยืนที่ก าหนดข้ึน ตัวช้ีวัดจะช่วยในการ
ประเมินข้อมูลพื้นฐานและการประเมินผลกระทบความยั่งยืน ในข้ันตอนถัดไป และช่วยก าหนดกรอบ  
การตรวจสอบการด าเนินงานของแผนภายหลังด้วย ตัวช้ีวัดเหล่านี้ จะใช้ในการอธิบายและตีความหมาย 
ของประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นจุดเน้นของกระบวนการ SEA จึงมีความส าคัญมาก 

 พิจารณาเสนอแนะการพิจารณาทางเลือก และวิธีการวิเคราะห์ที่ เหมาะสมส าหรับ 
การประเมินประเด็นต่างๆ 

 วิเคราะห์หาผู้มีส่วนได้เสียและเตรียมแผนการสื่อสารและปรึกษาหารือ (Consultation and 
Communication Plan)  

 จัดท ารายงานการก าหนดขอบเขต(Scoping Report) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณะ 
ให้ความเห็น และตอบความเห็นเหล่าน้ัน 

 พิจารณาว่าต้องการข้อมูลพื้นฐานอะไรบ้าง และเริ่มการเก็บข้อมูล  

ผลลัพธ์ที่ควรไดร้ับเมื่อด าเนินการก าหนดขอบเขตแล้วเสร็จ ควรประกอบด้วย 

 ช่วยให้สามารถหาความเช่ือมโยงผลกระทบและสาเหตุ (Cause-Effect Links) ระหว่างแผน
หรือแผนงานต่างๆ ที่เจาะจง 

 ช่วยบ่งช้ีว่านโยบายหรือกลยุทธ์นั้นๆ จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร 
 ช่วยระบุข้อดีและข้อเสียต่อสิ่งแวดล้อมจากผลของการด าเนินงานของแผนและแผนงาน 

ที่เกิดข้ึนแตกต่างกัน 
 ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสและมีส่วนร่วมในการทบทวนขอบเขตและทราบประเด็นส าคัญ 

ของ SEA ผ่านการประชุมหารือการจัดท าขอบเขต (Scoping Meeting) 
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 มีแผนการมีส่วนร่วม (Engagement Plan) ที่มั่นใจว่า ผู้มีส่วนได้เสียจะมีโอกาสเข้ามามี 
ส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการจัดท า SEA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดึงผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ
มากที่สุดและอ่อนไหวที่สุดมาเข้าร่วมกระบวนการได้ สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ผูม้ีสว่นได้เสยีได้  

 เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่าง SEA และกระบวนการหารือกับผู้มีส่วนได้เสียเข้าด้วยกัน โดย
ต้องมีความต่อเนื่อง (Sustained) มีระบบโครงสร้าง (Structured) และมีการประสานงานที่ดี (Coordinated) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) คือ “ทางเลือกนโยบาย หรือสิ่งท้าทายส าคัญ ซึ่งต้อง
ศึกษาเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ต้องการในอนาคต ไม่ใช่เพียงแค่แก้ปัญหาในปัจจุบัน” 

การพิจารณาว่าประเด็นที่หามาได้น้ันจะเป็นประเด็นยุทธศาสตร์หรือไม่ ควรพิจารณาตามเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

 มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์ในระยะยาว 
 เป็นประเด็นที่ถูกพิจารณาจัดล าดับให้มีความส าคัญ 
 ครอบคลุมประเด็นในภาพรวมและเช่ือมโยงกับประเด็นอื่นๆ อีกหลายประเด็น 

บทเรียนที่ 4 ตรงกับข้ันตอนหลักการของข้ันตอนที่ 2 ของการศึกษา SEA คือ การก าหนด

ขอบเขตการศึกษา (Scoping) ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย (ดังตารางท่ี 4.2-2) 

บทเรียนท่ี 5 :  การประเมินแนวโน้มของ Baseline ก่อนมีการพัฒนา (Baseline 
Assessment)  

ส่วนน า 

บทเรียนนี้ จะท าให้ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจว่า SEA จ าเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจว่า 
สิ่งแวดล้อมและสังคมที่อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนา การหาและศึกษาข้อมูล Baseline ด้านสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ และสังคม ไม่เพียงแต่การหาข้อมูล ท ารายการข้อมูลที่มี แต่ต้องเข้าใจข้อมูลการบริการระบบนิเวศ 
ความทนทานและความเปราะบางของสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย การประเมินแนวโน้มของ Baseline ก่อนการ
พัฒนา PPP นี้ เป็น Zero-Alternative 

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ และหารือ แลกเปลี่ยนกันในทีม SEA เพื่อตอบค าถาม ส าหรับ
กรณีศึกษา ดังนี ้

 การอธิบายและสังเคราะห์ว่าการเปลี่ยนแปลงประเด็นสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ  และสังคม  
ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการพัฒนาด้านน้ันๆ ในแผนและแผนงาน ซึ่งผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งสอง
มีแนวโน้มส่งผลต่อกันอย่างไร  
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 การคาดการณ์แนวโน้มของ Baseline ในอนาคต หากไม่มีการพัฒนา PPP ตามแผน อีกนัย
หนึ่ง เป็น Zero-Alternative  

 ความกังวลที่ส าคัญ ซึ่งมาจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบตามมาเราสามารถ 
ช้ีชัดและติดตามได้ใกล้ชิดและแม่นย าหรือไม่ อย่างไร  

 หากจะคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะต้องด าเนินงานอะไร เพิ่มเติม  

เนื้อหาของบทเรียนที่ 5 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้

ลักษณะของการประเมินพื้นฐาน 

ในข้ันตอนการประเมินพื้นฐาน ควรจะต้องตอบค าถามให้ได้ว่า “สถานภาพที่ผ่านมา (Past) และ
ปัจจุบัน (Current) ของหัวข้อและประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนและแผนงาน คืออะไรบ้างและมีสภาพ 
เป็นอย่างไร ” ซึ่งควรพิจารณา ดังนี้ 

 SEA ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจสภาพและบรบิทด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ส าหรับแผนและแผนงาน จึงควรมีการประเมินพื้นฐานอย่างถูกต้อง 

 การประเมินพื้นฐานเป็นการประเมินความส าคัญของระบบและบริการของระบบนิเวศ 
สิ่งแวดล้อม ความทนทาน (Resilience) และเปราะบาง (Vulnerability) ตลอดจนนัยส าคัญต่อความเป็นอยู่ 
ที่ดีของสังคม (Human Well-Being) 

 กรอบในการประเมินพื้นฐานจะต้องพิจารณารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 การประเมินพื้นฐานจะเป็นหลักและรากฐานที่ถูกต้อง (Accurate) และทันสมัย (Up to 
Date) ของกระบวนการ SEA ในข้ันต่อไป ซึ่งจะต้องใช้ในการประเมินแผนและทางเลือก 

 การประเมินพื้นฐาน เป็นข้ันตอนส าคัญในการสร้างความน่าเช่ือถือของ SEA ในมุมมองของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งหากมีการประเมินพื้นฐานที่ถูกต้อง บนข้อมูลเชิงประจักษ์จะช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียเช่ือถือ 
ในกระบวนการจัดท า SEA ได ้ 

 ผลที่ได้จากการประเมินพื้นฐาน และข้อมูลที่ได้จากข้ันตอนน้ีคือผลลัพธ์ส าคัญที่เป็นประโยชน์
และมีความส าคัญมากในการวางแผนพัฒนา 

 ต้องบ่งช้ีให้ได้ว่าต้องการข้อมูลพื้นฐานอะไร จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และสามารถรวบรวม
ข้อมูลที่เป็นเชิงประจักษ์และน่าเช่ือถือได้  

 การประเมินพื้นฐานไม่ใช่การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อท ารายการข้อมูล (Inventory) ที่มีจ านวน
มากหลากหลายประเด็น แต่เป็นการพิจารณาในประเด็นที่ส าคัญและสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และ
ตัวช้ีวัดจากกระบวนการก าหนดขอบเขต (Scoping) เช่น 
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 ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial) เช่น การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน แนวโน้มคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
สถานการณ์วิกฤติด้านน้ า เป็นต้น 

 ข้อมูลรายภาคส่วน (Sector) เช่น ผลกระทบต่อปริมาณน้ าจากการใช้เพื่อการเกษตร 
ข้อมูลขยะจากการท่องเที่ยว ข้อมูลน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 

ขั้นตอนการประเมินพื้นฐาน 

ข้ันตอนในการประเมินพื้นฐานโดยสรุปมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้  

(1) ระบุปัญหา (Define the Problems)  

(2) บ่งช้ีรายการ (Object) ที่จะประเมิน 

(3) วิเคราะห์ ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ส าหรับ SEA  

(4) วิเคราะห์แรงผลักดัน (Drivers) ที่มีผลท าให้ประเด็นยุทธศาสตร์เปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา 

(5) หาแนวโน้ม (Trend) การเปลี่ยนแปลงของประเด็นยุทธศาสตร์ จากอดีตถึงปัจจุบัน  

(6) คาดการณ์แนวโน้มของ Baseline ของประเด็นยุทธศาสตร์ หากยังไม่มีแผนหรือแผนงาน
การพัฒนา (Business as Usual or Zero-Alternative) 

สิ่งท่ีควรพิจารณาปฏิบัติในขั้นตอนการประเมินพื้นฐาน 

ในข้ันตอนการประเมินพื้นฐานควรพิจารณาปฏิบัติ ดังต่อไปนี ้

 บ่งช้ีแหล่งข้อมูลและข่าวสารส าหรับหัวข้อและประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองกับตัวช้ีวัด 
ที่เกี่ยวข้อง 

 เก็บข้อมูลพื้นฐานและสร้างฐานข้อมูล SEA 
 ทบทวนและปรับปรุงตัวช้ีวัดต่างๆ 
 ออกแบบและด าเนินการศึกษาวิจัยและส ารวจ เพื่อเติมช่องว่างของข้อมูลที่ขาดไป ตามที่

ต้องการและงบประมาณที่ก าหนด 
 หาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอดีตของหัวข้อและประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวขับเคลื่อนของ

การพัฒนา (Drivers) ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งผลจากนโยบายและแผนอื่นๆ 
 พิจารณาวิธีการ รูปแบบ (Model) ที่จะใช้ในข้ันตอนต่อไป ในการประเมินผลกระทบ  

การวิเคราะห์ความยั่งยืนของทางเลือก ในกรณีที่ทรัพยากรและความสามารถเพียงพอที่จะท าได้ 
 ด าเนินการประเมินพื้นฐาน ผ่านการประชุมหารือ เพื่อน าเสนอและทบทวนร่วมกันต่อผล  

การประเมินพื้นฐานกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 
 เตรียมผลการประเมินพื้นฐานให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความเห็น ซึ่งเป็นข้ันตอนที่ส าคัญมาก 

เพื่อท าให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ 
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 เริ่มการพัฒนาทางเลือกต่างๆ ส าหรับแผน แผนงาน หรือ เริ่มหาองค์ประกอบของแผน 
แผนงาน 

บทเรียนที่ 5 ตรงกับข้ันตอนหลักการของข้ันตอนที่ 2 การศึกษา SEA การเก็บข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline) ดังตารางท่ี 4.2-2 

บทเรียนท่ี 6 : การใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ใน SEA อย่างมีประสิทธิภาพ (Public 
Participation) 

ส่วนน า 

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เข้าใจความส าคัญของการมีส่วนร่วม ซึ่งต้องมีการจัดท าแนวทางการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย บทเรียนที่ 6 นี้ จะเสริมเน้นความส าคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมใน SEA ว่าจะ
ด าเนินการได้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายหนึ่งเพือ่ให้การดึงผู้มีสว่นได้เสียและสาธารณะ 
มีความหมายต่อการศึกษา SEA อย่างจริงจัง ผู้ เ ข้าร่วมการอบรมจะเรียนรู้ว่า การสร้างการมีส่วนร่วม 
ในการศึกษา SEA ไม่ใช่เพียงการให้ข้อมูลข่าวสารในรายละเอียดและครบถ้วนเท่านั้น แต่ต้องการดึงผู้มีส่วน 
ได้เสียให้มีส่วนร่วมตลอดทุกข้ันตอนที่เป็นไปได้ ตั้งแต่การก าหนดขอบเขตการศึกษา จนถึงข้ันตอนส าคัญที่สุด
คือ การมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางเลือกการพัฒนาฯ ดังนั้นการเลือกและดึงผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ
จาก PPP จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ 

ในบทเรียนนี้ผู้เข้ารับการอบรม จะได้เรียนรู้หลักการมีส่วนร่วมและการจัดท าแผนการสร้าง 
การมีส่วนร่วมและการสื่อสาร (Public Engagement and Communication Plan) ในการศึกษา SEA โดย
เรียนรู้ ดังนี้ 

 มีงานและกิจกรรมในการศึกษา SEA ที่ส าคัญข้ันตอนใดบ้าง ซึ่งต้องปรึกษาหารือกับผู้มีส่วน
ได้เสีย  

 ผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคัญ กลุ่มไหน ท่านไหน ที่ควรไปปรึกษาหารือ เมื่อด าเนินงานศึกษา SEA 
 ผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคัญ กลุ่มไหน ท่านไหน ที่เป็นตัวแทนภาคประชาชน สาธารณะ ซึ่งมีความ

กังวลต่อการพัฒนาฯ ที่เสนอ 
 การใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมการสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้เสีย  

ซึ่งเหมาะสมส าหรับ ผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคัญ  
 การปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยด าเนินงานร่วมกันระหว่างทีมศึกษา SEA และทีม

จัดท าแผนพัฒนาฯ  

เนื้อหารายละเอียดของบทเรียนที่ 6 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
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หลักการมีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA 

การมีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA มีจุดมุ่งหมายส าคัญคือ “เพื่อให้ประชาชนเกิดความเป็น
เจ้าของแผนและน าไปสู่การให้การสนับสนุนในข้ันตอนการน าไปปฏิบัติ และให้ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจได้รับ
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพื่อใช้ประกอบการจัดท านโยบาย แผน และแผนงาน” 

หลักการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท า SEA มีข้อควรพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

 การมีส่วนร่วมควรแทรกอยู่ในทุกกระบวนการของการจัดท า SEA 
 การมีส่วนร่วมควรเริ่มด าเนินการ “ตั้งแต่ต้นและต้องมีประสิทธิผล (Early and Effective)” 

กล่าวคือ 

 การมีส่วนร่วมควรเข้าไปผนวกกับกระบวนการ SEA ตั้งแต่ข้ันตอนแรกๆ  

 ต้องมีเวลาเพียงพอส าหรับการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมส าหรับประเด็นการพัฒนาที่
มีความซับซ้อนและมีความเห็นแตกต่างกัน 

 หน่วยงานรับผิดชอบจะต้องน าความคิดเห็นไปพิจารณาก่อนจะตัดสินใจก าหนด
ยุทธศาสตร์ แผน และแผนงาน”  

 ควรค านึงถึงการรับฟังความคิดเห็นข้ามเขตแดน (Transboundary Consultations) ด้วย 
กล่าวคือ หากมีผลกระทบหรือมีความเช่ือมโยงที่อาจอยู่นอกเหนือพื้นที่การพัฒนา ควรจะต้องมีการรับฟัง
ความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่นอกพื้นที่ด้วย ไม่ใช่ด าเนินการเพียงแค่ในพื้นที่ขอบเขตการศึกษาเท่านั้น 
เพื่อให้การมีส่วนร่วมมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด 

การจัดล าดับความส าคัญผู้มีส่วนได้เสีย 

ในการจัดล าดับความส าคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย จะวิเคราะห์จากอิทธิพล ความส าคัญ 
คุณลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียนั้นๆ โดยทั่วไปจะจ าแนกออกเป็น 4 ล าดับขั้น 
ตาม Stakeholder Mapping (Bryson, 2004; Young, 2008) ดังนี้ 

 ผู้มีส่วนได้เสียล าดับข้ันที่ 1 (High Interest / High Impact or Influence) กลุ่มผู้มีส่วน 
ได้เสียที่มีความสนใจโครงการในระดับสูง และคาดว่าจะได้รับผลกระทบหรือมีบทบาทต่อการด าเนินโครงการ
ในระดับสูง  

 ผู้มีส่วนได้เสียล าดับข้ันที่  2 (High Interest / Low Impact or Influence) กลุ่มผู้มีส่วน 
ได้เสียที่มีความสนใจโครงการในระดับสูง แต่คาดว่าจะได้รับผลกระทบหรือมีบทบาทต่อการด าเนินโครงการ  
ในระดับต่ า 
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 ผู้มีส่วนได้เสียล าดับข้ันที่  3 (Low Interest / High Impact or Influence) กลุ่มผู้มีส่วน 
ได้เสียที่มีความสนใจโครงการในระดับต่ า แต่คาดว่าจะได้รับผลกระทบหรือมีบทบาทต่อการด าเนินโครงการ 
ในระดับสูง 

 ผู้มีส่วนได้เสียล าดับข้ันที่ 4 (Low Interest / Low Impact or Influence) กลุ่มผู้มีส่วน 
ได้เสียที่มีความสนใจโครงการในระดับต่ า และคาดว่าจะได้รับผลกระทบหรือมีบทบาทต่อการด าเนินโครงการ
ในระดับต่ า  

 
ท่ีมา: Bryson, 2004; Young, 2008 

รูปท่ี 4.2-4 การจัดล าดับความส าคัญผู้มีส่วนได้เสีย 
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ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA 

การมีส่วนร่วม ถือเป็นข้ันตอนและกระบวนการหลักที่ส าคัญของกระบวนการ SEA อาจกล่าว 
ได้ว่าเป็นหัวใจหลักของกระบวนการได้ ซึ่งโดยทั่วไปในระดับสากล มีความเข้าใจที่ตรงกันว่า “กระบวนการ 
SEA ที่ไม่มีการมีส่วนร่วม ถือว่าไม่ใช่ SEA” โดยการมีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA นั้น จะช่วยก่อให้เกิด
ประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 

 ยกระดับความเข้าใจต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ  
 บูรณาการความต้องการของประชาชนกับความรู้ของผู้เช่ียวชาญเพื่อคุณภาพการตัดสินใจที่ดีข้ึน 
 ยกระดับความเข้าใจของสาธารณะต่อบทบาทความรับผิดชอบและข้อจ ากัดของหน่วยงาน 

(อาทิ สังคม การเงิน การเมือง กฎหมาย เป็นต้น)  
 เกิดความสร้างสรรค์ในการปรับเปลี่ยนเครื่องมือเพื่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม   
 ลดความขัดแย้ง  
 เพิ่มความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติจริงในวิถีชีวิตประจ าวัน  
 เกิดการปฏิบัติตามด้วยความรู้สึกของการเป็นเจ้าของแนวคิดในการแก้ไขปัญหา  
 สร้างโอกาสในการสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับสาธารณะ  
 ท าให้สาธารณะเกิดความตระหนักล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่นๆ  
 สร้างความไว้วางใจและยกระดับความน่าเช่ือถือในการรับรู้ของชุมชน  
 เป็นการให้การศึกษากับชุมชน  
 เป็นเครื่องมือในกระจายข้อมูลที่ถูกต้องต่อสาธารณะในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม  

โดยรวมแล้วแล้ว การมีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นโยบาย แผน และ
แผนงานนั้นเป็นที่ยอมรับและมีการบูรณการน าความเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปผนวก และประกอบ  
การตัดสินใจ ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุด และช่วยให้ลดความขัดแย้ ง 
ในการพัฒนาตามนโยบาย แผน และแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ 

เทคนิควิธีการของการมีส่วนร่วม 

เทคนิควิธีการในการด าเนินกิจกรรมการมสี่วนร่วมมีหลากหลายวิธีการ ซึ่งอาจพิจารณาเลือกตาม
บริบท ลักษณะของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย สถานการณ์ ณ ปัจจุบัน รวมถึงพิจารณาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ข้ันตอนของกระบวนการ SEA ที่ก าลังด าเนินการอยู่ เพื่อให้เทคนิคที่เลือกมีความเหมาะสมมากที่สุด และเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามาร่วม สร้างประสิทธิภาพของกระบวนการได้มากที่สุด ซึ่งเทคนิคทั่วไป  
ที่นิยมน ามาใช้ เช่น การปรึกษาหารือ การประชุมกลุ่มย่อย การประชุมเวทีใหญ่ เป็นต้น 
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บทเรียนที่ 6 นี้ จะแทรกอยู่ในทุกข้ันตอนหลักของการศึกษา SEA ที่ท าให้ผลการศึกษา SEA  
ได้พิจารณาผนวกความเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย และน าไปสู่การตัดสินใจทางเลือกการพัฒนาที่น าความเห็น  
และข้อเสนอเข้าไปในการตัดสินใจ ดังนั้น บทเรียนนี้จะสอดแทรกตลอดการฝึกอบรม  

บทเรียนท่ี 7 :  การพัฒนาและประเมินทางเลื อก เ พ่ือความยั่ งยืน (Alternative 
Development and Assessment for sustainability)  

ส่วนน า 

เมื่อแผนและแผนงานการพัฒนาฯ ได้คืบหน้า บทเรียนที่ 7 จะสอนให้ผู้เข้ารับการอบรมทบทวน
และประเมินประเด็นการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญ แล้วหาทางเลือกการพัฒนา โดยค านึงถึงข้อมูลพื้นฐาน 
Baseline ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ที่คาดว่าจะมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง  

เนื่องจากการบ่งช้ีผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากข้อเสนอการพัฒนา อาจมีทั้งผลกระทบโดยตรง  
โดยอ้อม และผลกระทบสะสมจากหลายประเด็น รวมทั้งการพิจารณาทางเลือก มีความซับซ้อนกว่าการประเมินผล
กระทบฯ ระดับโครงการใดเพียงโครงการหนึ่งมาก บทเรียนน้ีจะช่วยให้ทราบเทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการบ่งช้ี
และประเมินทางเลือกการพัฒนา ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสร้างภาพอนาคต (Scenario Building) เป็นต้น 

การหาความเช่ือมโยงระหว่างเป้าหมายด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ส าคัญ ต้องใช้การประเมิน
ประเด็นต่างๆ รวมกันทั้งหมด หรือการประเมินเพียงบางส่วน ให้เหมาะสมกับระดับและขอบเขตของนโยบาย  
การประเมินการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญที่เช่ือมโยงกับประเด็นสิ่งแวดล้อม มีได้หลายวิธี เช่น การประเมิน
ความเสี่ยง การประเมินด้านเศรษฐศาสตร์ของความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินแบบมีส่วนร่วมและ
การประเมินโดยการส ารวจ  

ผู้เข้ารับการอบรมจะเรียนรู้บทเรียนนี้เป็นกลุ่ม โดยเน้นแผนงานพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญ  
หนึ่งเรื่อง หรือหลายเรื่อง โดยเรียนรู้ ดังนี้  

 จัดท ารายการวัตถุประสงค์เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ  และสังคม ที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการพัฒนาฯ  

 วิเคราะห์ความสัมพันธ์เช่ือมโยงระหว่าง การพัฒนาที่ เสนอ  ซึ่งมีล าดับความส าคัญ 
ของแผนงาน กับประเด็นและวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อประเมินว่ามีความขัดแย้ง 
(Conflict) หรือไม่ ระดับใด มีผลกระทบทางบวก หรือเกิดประโยชน์ซึ่งกันและกัน (Synergy) หรือไม่ บางกรณี
อาจพบว่าผลกระทบที่คาด ยังไม่แน่นอนว่าจะเกิดหรือไม่ หรือเกิดแต่อาจไม่มีนัยส าคัญก็ได้  

 ประเมินว่า การพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญนั้น มีผลกระทบทางบวกหรือลบ ซึ่งผลักดัน 
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดปัญหาหรือส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมหรือไม่ 

 ก่อให้เกิดความเสี่ยงในประเด็นสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจหรือสังคม ประเด็นใหม่หรือไม่ 
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 สร้างให้เกิดเงื่อนไขที่จะช่วยปรับปรุงสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจหรือสังคมด้วยหรือไม่  
 เข้าใจการเสนอการปรับปรุงการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญและมาตรการคู่ขนานต่างๆ  

ที่สามารถน าไปปรับปรุงทิศทางและกลยุทธ์การด าเนินงานตามแผนงานการพัฒนาฯ โดยคิดวิเคราะห์อย่าง
สร้างสรรค์แต่เป็นไปได้จริงด้วย  

เนื้อหาบทเรียนที่ 7 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

การพัฒนาและประเมินทางเลือกเพ่ือความยั่งยืน 

ในการพัฒนาและประเมินทางเลือกเพื่อความยั่งยืน เป็นข้ันตอนที่พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึนจากแผน และแผนงานที่พัฒนาข้ึนมา รวมถึงทางเลือกต่างๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ความยั่งยืน  
ซึ่งข้ันตอนการพัฒนาและประเมินทางเลือกเพื่อความยั่งยืนนี้ ประกอบด้วย 2 ข้ันตอนหลัก ได้แก่  

 การหาทางเลือกการพัฒนา (Identification of Alternatives) 
 การประเมินความยั่งยืนของทางเลือก (Assessing the Sustainability of Alternatives) 

ทั้ง 2 ข้ันตอน มีรายละเอียดปฏิบัติ ดังตอ่ไปนี ้

การหาทางเลือกการพัฒนา (Identification of Alternatives) 

ในการหาทางเลือกการพัฒนา ควรเริ่มจากการพิจารณาผลกระทบของการด าเนินงานแผน 
แผนงาน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากทางเลือกของการ
ด าเนินงานตามแผน แผนงาน เพื่อให้บรรลุเปา้หมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในกรณีที่แผน
หรือแผนงานพัฒนา ไม่ได้ระบุทางเลือกไว้อย่างชัดเจน ข้ันตอนน้ีจะเข้ามามีบทบาทในการช่วยหาทางเลอืกจาก
กระบวนการ SEA ที่มีอิทธิพลต่อการปรับปรุงแผนพัฒนาได้  

ทีมจัดท า SEA และทีมจัดท าแผน ควรพิจารณาหาทางเลือกที่เหมาะสมร่วมกัน เพื่อให้ทางเลือก
ที่จะพัฒนาข้ึนน้ันสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง เกิดเป็นทางเลือกที่มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ ซึ่งหากสามารถ
ด าเนินการหาทางเลือกได้ก่อนข้ันตอนการตัดสินใจ และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากพอ จะช่วยให้ 
ไม่จ าเป็นต้องพิจารณาหามาตรการที่เข้ามาสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ มากนัก 

ในการพัฒนาทางเลือก มีหลักการที่ควรพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

 ความจ าเป็นหรือความต้องการ (Need or Demand) ด้วยว่า หากไม่มีทางเลือกนั้นเกิดข้ึน 
จะเป็นอย่างไร ต้องด าเนินการตามทางเลือกทั้งหมดน้ันเลยหรอืไม่หรือด าเนินการตามแค่เพียงบางสว่นได้ และ
จะด าเนินการด้วยวิธีการอย่างไร  

 รูปแบบหรือกระบวนการ (Model or Process) ด้วยว่ามีเครื่องมือ กระบวนการ หรือเทคโนโลยี
ใหม่ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการตามแผนหรือแผนงาน และช่วยลดความเสียหายและการเปลี่ยนแปลง
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ทางลบในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เหมาะสมกว่า เครื่องมือ กระบวนการ หรือเทคโนโลยีแบบเดิมได้หรือไม่ 
 เรื่องพื้นที่และเวลา (Location and timing) ด้วยว่า ทางเลือกที่พัฒนานั้นจะเริ่มด าเนินการ

เมื่อไหร่ มีรายละเอียดของกรอบเวลาการด าเนินการอย่างไร จะต้องด าเนินการในพื้นที่ใดบ้าง และมีการจัดล าดับ
ของกิจกรรมที่อาจเกิดข้ึนภายใต้ทางเลือกนั้นอย่างไร   

นอกจากหลักการที่ควรพิจารณาข้างต้นแล้ว ในการพัฒนาทางเลือก ยังมีข้อควรพิจารณาอีกดังนี้ 

 ทางเลือกไม่ควรก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม จนท าให้การเปลี่ยนแปลงนั้น 
ไม่อาจฟื้นคืนสภาพได้ (Irreversible) และต้องไม่เป็นทางเลือกที่สังคมยอมรับไม่ได้ (Unacceptable) 

 ทางเลือกควรมีความสอดคล้อง (Consistent) กับสถานภาพการพัฒนาของพื้นที่นั้นๆ และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทั่วไปของแผนการพัฒนา แม้ว่าทางเลือกอาจไม่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนฯ 
ก็ตาม 

 การพัฒนาทางเลือกควรใช้ทั้งวิธีการจากบนลงล่าง (Top-Down Approach) และจากล่าง
ข้ึนบน (Bottom-Up Approach) กล่าวคือควรมีการระบุความต้องการทางเลือกทั้งจากกลุ่มผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบในการบริหารจัดการในระดับสูง และจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือประชาชนที่ได้รับประโยชน์
หรือผลกระทบ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับล่างผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารต่อสาธารณชน 
เพื่อให้ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนเป็นทางเลือกที่สะท้อนความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มากที่สุด 

การประเมินความยั่งยืนของทางเลือก (Assessing the Sustainability of Alternatives) 

การประเมินความยั่งยืนของทางเลือก เป็นการเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ ที่พัฒนาข้ึนว่า 
ตอบสนองการบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Objectives) หรือไม่ โดยพิจารณา
ควบคู่กับข้อมูลพื้นฐานและผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอน 
ของผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต เพื่อปรับปรุงสง่เสรมิให้ผลกระทบเชิงบวก และบรรเทาผลกระทบเชิงลบ
ของทางเลือก  

ข้ันตอนในการประเมินความยั่งยืนของทางเลือก ประกอบด้วย 

 การยืนยันทางเลือกของแผนการพัฒนา (Confirmation) 
 การประเมินแผนงาน และทางเลือก และน าไปเสนอรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 

(Assessment) 
 การประเมินทางเลือกที่ดีกว่า (Preferred Alternative)  

คุณลักษณะท่ีดีของทางเลือก 

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทางเลือกที่พัฒนาน้ันเป็นทางเลือกที่เหมาะสมและสามารถน าไปปฏิบัติเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้น้ัน ควรจะต้องพิจารณาคุณลักษณะของทางเลือก ดังต่อไปนี้ 
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 ต้องแสดงอย่างชัดเจนว่าสามารถน าไปสู่เป้าหมายความยั่งยืน ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม  

 ต้องสะท้อนวัตถุประสงค์การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ได้ก าหนดไว้ 
 มีความเป็นไปได ้
 สามารถน าไปขยายต่อจากทางเลือกระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Alternatives) สู่ทางเลือก

ในระดับช้ันต่างๆ เช่น ทางเลือกในระดับวิธีการ (Modal Alternatives) ทางเลือกตามระยะเวลา (Staged 
Alternatives) 

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งข้ึน จึงได้ยกตัวอย่างทางเลือกเพื่อบรรลุความยั่งยืน 
(Alternatives for Sustainability) ไว้ ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 4.2-3 ตัวอย่างทางเลือกเพ่ือบรรลุความยั่งยืน (Alternatives for Sustainability) 

สาขาพลังงาน 

ทางเลือก 0  การพัฒนาพลังงานตามแผนพัฒนาพลังงานท่ีใช้อยู่หรือที่ผ่านมา สนองความต้องการของประเทศ  

ทางเลือก 1  การพัฒนาพลังงานท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้สูงข้ึนในสัดส่วนร้อยละ X ตั้งแต่ปีปัจจุบัน 

ทางเลือก 2  การพัฒนาพลังงานท่ีสนองความต้องการของสังคมและพื้นท่ีให้สูงข้ึนร้อยละ x ตั้งแต่ปีปัจจุบัน 

ทางเลือก 3  การพัฒนาพลังงานทางเลือกโดยน าใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนองมิติเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ให้สูงข้ึนร้อยละ x ตั้งแต่ปีปัจจุบัน 

สาขาคมนาคมขนส่ง 

ทางเลือก 0  การพัฒนาเครือข่ายระบบคมนาคมขนส่งตามแผนพัฒนาคมนาคมขนส่งท่ีใช้อยู่และท่ีผ่านมา สนอง  
ความต้องการของประเทศ 

ทางเลือก 1  การพัฒนาระบบคมนาคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้สูงข้ึนในสัดส่วนร้อยละ X ตั้งแต่ปีปัจจุบัน 

ทางเลือก 2  การพัฒนาระบบการคมนาคมท่ีสนองความต้องการของสังคมและพื้นท่ีให้สูงข้ึนร้อยละ x ตั้งแต่ปีปัจจุบัน 

ทางเลือก 3  การพัฒนาระบบการคมนาคมทางเลือกโดยน าใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนองมิติเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ให้สูงข้ึนร้อยละ x ตั้งแต่ปีปัจจุบัน 

สาขาทรัพยากรน้ า 

ทางเลือก 0  การพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นท่ีลุ่มน้ าตามแผนการบริหารจัดการลุ่มน้ าท่ีใช้อยู่และท่ีผ่านมา สนอง  
ความต้องการของจังหวัดและภูมิภาค 

ทางเลือก 1  การพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นท่ีลุ่มน้ าให้เกิดความเป็นธรรม แก่ภาคส่วนใช้น้ าทุกประเภท สนอง  
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเท่าเทียมและเพียงพอ 

ทางเลือก 2  การพัฒนาการใช้ประโยชน์ พื้นท่ีลุ่มน้ าให้รักษาการให้บริการระบบนิเวศในสัดส่วนเหมาะสม สนองแก่
ประชาชนในพื้นท่ีและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  และระบบนิเวศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทางเลือก 3  การพัฒนาการใช้ประโยชน์ พื้นท่ีลุ่มน้ าเพ่ือบรรลุความย่ังยืน  มิติสังคม วฒันธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ 
ท่ีดีทุกระดับ ทุกพื้นท่ีอย่างบูรณาการ 
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บทเรียนที่ 7 ตรงกับข้ันตอนหลักการของข้ันตอนที่ 2 การศึกษา SEA การวิเคราะห์ การพิจารณา

ทางเลือกและการบ่งช้ีการลดผลกระทบและความเสี่ยง (ดังตารางท่ี 4.2-2) 

บทเรียนท่ี 8 : เครื่องมือในการประเมินทางเลือก (Tools for Alternative Assessment) 

ส่วนน า 

บทเรียนที่ 8 จะท าให้ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจข้ันตอนและเครื่องมือในการประเมินผลกระทบฯ 
ของ SEA ซึ่งต้องพิจารณาผลกระทบแบบสะสมของแผนการพัฒนาฯ ที่มีทางเลือกและล าดับความส าคัญ
มากกว่าหนึ่งเรื่อง ซึ่งอาจท าให้เกิดทั้งความขัดแย้งหรือส่งเสริมกัน และผลที่อาจเกิดข้ึนและส่งผลต่อเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ต้องสังเคราะห์และน าไปสู่การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม (Optimization)  
มากที่สุดกับสภาพพื้นฐานที่ต้องรองรับการพัฒนาในอีกหลากหลายด้าน  

ผู้เข้ารับการอบรม จะท าความเข้าใจและเรียนรู้ การพิจารณาผลกระทบสะสมของข้อเสนอ 
การพัฒนาหลายเรื่อง ต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ดังนี้ 

 พิจารณาบ่งช้ีว่า ในแผนการพัฒนาฯ มีเรื่องใด กิจกรรมใด ที่คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบตอ่
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมที่ส าคัญ 

 ประเมินลักษณะของผลกระทบฯ จากทางเลือกที่ได้พัฒนาข้ึน โดยพิจารณา ขนาด 
(Magnitude) ความน่าจะเป็น (Probability) สเกล (Scale) ความถ่ี (Frequency) หรือ ช่วงเวลา (Duration) 
และการย้อนกลับมาอีก (Reversibility) รวมถึงประเมินความไม่แน่นอนของผลกระทบฯ ด้วย  โดยเรียนรู้
เทคนิควิธีการประเมินวิธีต่างๆ  

 ประเมินทางเลือกเพื่อจัดล าดับทางเลือกที่ได้พัฒนาไว้ โดยเรียนรู้เทคนิควิธีการที่ใช้ใน  
การประเมินทางเลือก 

 พิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงที่เป็นไปได้ โดยใช้ทางเลือกการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 
 ก าหนดเงื่อนไขส าหรับการด าเนินงานและหรือประเด็นพื้นฐาน ซึ่งควรต้องน าไปประเมิน

ต่อไป หากการพัฒนานั้น ได้ตัดสินใจไปด าเนินงานต่อ เช่น ไปประเมินต่อในการศึกษา EIA 

เนื้อหาบทเรียนที่ 8 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้

การประเมินผลกระทบจากทางเลือก 

ในการประเมินผลกระทบจากทางเลือก ซึ่งเป็นข้ันตอนที่ต่อเนื่องจากการพัฒนาทางเลือก ที่ได้มี
การพัฒนาและก าหนดทางเลือกไว้ (3-4 ทางเลือก) เพื่อให้สามารถพิจารณาเปรียบเทียบถึงผลที่อาจตามมา
จากการด าเนินการตามทางเลือกนั้นๆ  จ าเป็นจะต้องมีการประเมินผลกระทบจากทางเลือกต่างๆ  
เพื่อประกอบการวิเคราะห์ความเหมาะสมของทางเลือก ซึ่งเทคนิคการประเมินผลกระทบจากทางเลือกนั้น 
มีความหลากหลายและเหมาะสมกันตามแต่ละบริบท โดยยกตัวอย่างเทคนิคไว้ ดังนี้ 
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Scenario Analysis คือ การวิเคราะห์สถานการณ์ที่ เป็นไปได้ในอนาคตในหลากหลายทาง  
โดยอาศัยเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนจากแนวโน้มในปัจจุบัน รวมกับความไม่แน่นอนต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต
เพื่อน าไปสู่การวางแผนรับมือได้อย่างเหมาะสม Scenario Analysis จะช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ในปัจจุบัน 
ได้ดีข้ึน โดยจินตนาการถึงอนาคตน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์นโยบายที่กว้างข้ึน ส่งผลให้พบจุดที่ต้องการ
เปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่า จึงเหมาะกับการวางแผนระยะยาว โดยเริ่มจาก 

 วิเคราะห์จากแนวโน้ม (Trends) ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันและความไม่แน่นอน (Uncertainties)  
ที่อาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต แล้วสร้างผลลัพธ์ทางเลือกที่เป็นไปได้  

 ต้องเลือกพิจารณาทางเลือกในแต่ละสถานการณ์วิเคราะห์ผลจากการด าเนินการตาม
ทางเลือกนั้นๆ 

 
รูปท่ี 4.2-5 แผนภูมิเวลาแสดงล าดับการพัฒนาตั้งแต่อดีตจนถึงอนาคต 

(รวมถึงกรอบระยะเวลาของโครงการ) เพ่ือประกอบการวิเคราะห์ Scenario Analysis 

Network and System Analysis คือ การคาดการณ์ถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกิจกรรม
นั้นๆ รวมทั้งทรัพยากรที่จะได้รับผลกระทบด้วย โดยคาดการณ์ เป็นล าดับข้ันของผลกระทบ (Primary 
Impacts, Secondary Impacts, Tertiary Impacts) และอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎี ข้อมูล หรืองานวิจัย 
ที่น่าเช่ือถือ สามารถน ามาประกอบการคาดการณ์ได้ ซึ่งอาจเริ่มพิจารณาผลกระทบโดยเริ่มจากการระบุ
กิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Actions) ที่อาจจะเกิดข้ึนหรือมีอยู่เดิม แล้วจึงค่อยคาดการณ์ล าดับข้ัน 
ของผลกระทบจากกิจกรรมดังกล่าว พร้อมระบุแหล่งทรัพยากรที่จะได้รับผลกระทบด้วย 
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รูปท่ี 4.2-6 ตัวอย่างการวิเคราะห์ Network and System Analysis 

Cumulative Impact Assessment: CIA หรือ การประเมินผลกระทบสะสม คือการพิจารณา
ผลกระทบที่เพิ่มข้ึนทั้งในเชิงปริมาณ ระดับ และความรุนแรง ซึ่งอาจเกิดข้ึนจากแผนพัฒนาแผนใดแผนหนึ่ง 
หรือเกิดข้ึนจากแผนพัฒนาหลายแผนงานที่มีความเช่ือมโยงกัน การประเมินผลกระทบสะสม ถือเป็นเทคนิค
วิธีการที่เป็นที่นิยมและรู้จักกันมาก มีเทคนิควิธีการย่อยที่หลากหลายสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม
ของบริบทที่ด าเนินการศึกษา โดยสามารถพิจารณาลักษณะการเพิ่มข้ึนของผลกระทบสะสมจ าแนกออกเป็น 

 การเพิ่มข้ึนแบบเส้นตรง (Linear Additive Effects) 
 การเพิ่มข้ึนทวีคูณ (Amplifying or Exponential Effects) 
 การเพิ่มข้ึนแบบไม่ต่อเนื่อง (Discontinuous Effects) 
 การเพิ่มข้ึนแบบไม่แน่นอน (Structural Surprises)  

ประเภทของผลกระทบสะสมแบ่งออกได้ ดังนี ้

 Time Crowding – ผลที่เกิดข้ึนซ้ าๆ (Frequent, Repetitive Effects) 
 Time Lags – ผลกระทบที่ไม่เกิดในทันที (Delayed Effects) 
 Space Crowding – ผลกระทบที่หนาแน่นในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง (High Spatial Density of 

Effects) 
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 Fragmentation – การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบของภูมิภาพ (Change in Landscape 
Pattern) 

 Cross-boundary Movement – ผลกระทบที่เกิดข้ึนห่างจากแหล่งก าเนิดไปยังขอบเขตอื่น 
(Effects Occur away from Source) 

 ผลกระทบแบบผสมผสาน – ผลจากต้นก าเนิดหลายแหล่งหรือเส้นทาง 
 ผลกระทบทางอ้อม – ผลกระทบรอง 
 ตัวกระตุ้นและขีดจ ากัด – การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างหรือพฤติกรรมของระบบ 

ในการจัดท า CIA ควรเป็นการวิเคราะห์ผลกระทบในเชิงปริมาณโดยใช้ข้อมูลที่ดีที่สุดที่มีอยู่และ
เสริมด้วยผลการวินิจฉัยของผู้ทรงคุณวุฒิ ควรมีข้อเสนอแนะด้านมาตรการบรรเทาผลกระทบ สามารถติดตาม
วัดผลกระทบและการจัดการผลกระทบ โดยมาตรการต่างๆ ควรครอบคลุมในระดับภาค (อาจรวมผู้มีส่วน 
ได้เสียกลุ่มอื่นด้วย) เพื่อขยายการพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่าให้กว้างขึ้น พร้อมทั้งจะต้องระบุ
และอธิบายความรุนแรงของผลกระทบที่ตกค้าง (Residual Effect) โดยคุณลักษณะของ CIA ที่ดีจะต้อง
สามารถแสดงถึงการปฏิสัมพันธ์ได้ มีการรวบรวมผลกระทบจากพื้นที่ และช่วงเวลาต่างๆ รวมถึงต้องสามารถ
ติดตามผลกระทบได้ในแต่ละล าดับข้ันของผลกระทบ 

ตารางท่ี 4.2-4 สรุปเทคนิค/ วิธีการในการประเมินผลกระทบสะสม 

เทคนิค/ วิธีการประเมิน จุดแข็ง/ ข้อดี จุดอ่อน/ ข้อจ ากัด 

GIS / Overlay Mapping  ใช้ได้ดีมากส าหรับการวิเคราะห์
ผลกระทบสะสมเชิงพื้นท่ี  

 ใช้ได้บ้างกับการวิเคราะห์เส้นทาง
ผลกระทบสะสม  

 แสดงถึงทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ได้ 

 น าเสนอให้เห็นภาพได้ดี 

 ทราบถึงผลกระทบสะสมในขอบเขต
พื้นท่ีและผลกระทบข้ามแดนท่ีชัดเจน 

 ต้องมีข้อมูลเชิงพื้นท่ีครบถ้วน 

 ไม่สามารถบอกถึงกระบวนการสะสม
ของผลกระทบได้ 

 บอกขนาดของผลกระทบได้ยาก 

 ไม่สามารถบอกผลกระทบทางอ้อมได้ 

Network Analysis  เห็นโครงข่ายหรือวงจรของผลกระทบ
สะสม 

 เห็นภาพกว้างของการปฏิสัมพันธ์ใน
การเกิดผลกระทบสะสม 

 ไม่สามารถวิเคราะห์ผลกระทบสะสม
เป็นเชิงปริมาณได้ 

Expert Judgment  สร้างกรอบการศึกษาท่ีเป็นระบบ
ส าหรับการวิเคราะห์ได้ 

 ใช้ไม่ค่อยได้ผลกับเกณฑ์/ตัวชี้วัดการ
ประเมินผลกระทบหลายๆเกณฑ์ 

Interview, Questionnaire, Focus 
Group 

 มีความยืดหยุ่น ใช้กับการประเมินเชิง
คุณภาพได้ดี 

 บอกปริมาณไม่ได้ 

 การเปรียบเทียบ การประเมินจะข้ึนอยู่
กับตัวบุคคลหรือกลุ่มคน 
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ตารางท่ี 4.2-4 สรุปเทคนิค/ วิธีการในการประเมินผลกระทบสะสม 

เทคนิค/ วิธีการประเมิน จุดแข็ง/ ข้อดี จุดอ่อน/ ข้อจ ากัด 

Checklist  กระชับดี  ไม่ยืดหยุ่น 

 ไม่แสดงถึงการปฏิสัมพันธ์ผลกระทบ 

 ไม่แสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 

Mathematic Model  ให้ผลการวิเคราะห์ท่ีชัดเจน 

 บอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุ
และผลกระทบได้ 

 เป็นการประเมินเชิงปริมาณ 

 วิเคราะห์รวมเชิงเวลาและพื้นท่ีได้ 

 ใช้ข้อมูลมาก 

 อาจมีค่าใช้จ่ายสูง 

 ใช้ไม่ได้หากมีการปฏิสัมพันธ์มากๆ 

Trend Analysis  บอกการสะสมในระยะเวลาหนึ่ง 

 ระบุปัญหา/ ผลกระทบได้ 

 ก าหนดฐานเปรียบเทียบได้ 

 ต้องการข้อมูลจ านวนมากและต่อเนื่อง 

 การปรับเกณฑ์มาตรฐานของระบบมัก
ข้ึนอยู่กับตัวบุคคล 

Carrying Capacity  วัดผลกระทบโดยเทียบเกณฑ์มาตรฐาน 

 มองผลกระทบท้ังระบบ 

 บอกถึงปัจจัยด้านเวลา 

 วัดความสามารถในการรองรับได้ยาก 

 อาจมีปัญหาในกรณีมีเกณฑ์มาตรฐาน
หลายอย่าง 

 มักมีข้อมูลไม่เพียงพอ 

Interaction Matrices  พิจารณาผลกระทบสะสมได้จาก
หลากหลายสาเหตุ 

 ไม่แยกแยะประเภทของผลกระทบ
สะสม 

 เป็นความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเป็น
ส่วนใหญ่ 

Socio-Ecosystem Analysis  ครอบคลุมปัญหา/ผลกระทบด้านต่างๆ
ในระบบนิเวศได้ดี 

 พิจารณาท้ังขอบเขตเชิงพื้นท่ีและเวลา 

 พิจารณาถึงความย่ังยืนของระบบ 

 ใช้เฉพาะระบบท่ีมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

 ใช้ข้อมูลมาก 

 ตัวชี้วัดไม่ค่อยชัดเจน 
 

การประเมินทางเลือก 

การประเมินทางเลือกมีเทคนิควิธีการที่หลากหลายและมีความเหมาะสมในแต่ละบริบท  ซึ่ง 
การประเมินทางเลือกที่ เป็นที่นิยมมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา คือ Multi-Criteria Analysis (MCA) หรือ 
การประเมินหลายเกณฑ์เป็นการประเมินทางเลือกโดยใช้ค่าคะแนน ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงออกเป็นผลรวม
คะแนนของแต่ละทางเลือก สามารถพิจารณาเปรียบเทียบได้ง่ายโดยดูจากค่าคะแนนที่รวมได้ 

MCA จะพิจารณาให้ค่าคะแนนโดยเริ่มจาก 

 เปรียบเทียบค่าน้ าหนักของตัวช้ีวัดที่จ าแนกออกตามมิติการพัฒนาทัง้ 3 มิติ (เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม) ว่ามิติใดมีความส าคัญมากกว่ากัน เพื่อหาค่าน้ าหนักของมิตินั้นๆ  



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้า 4-51 
 

 เมื่อได้ค่าน้ าหนักของมิติการพัฒนาแล้ว จะเริ่มพิจารณาให้ค่าน้ าหนักของตัวช้ีวัดภายใต้มิติ
การพัฒนานั้นๆ โดยค่าน้ าหนักของตัวช้ีวัดจะถูกพิจารณาจากการเปรียบเทยีบให้ค่าคะแนนระหว่างตัวช้ีวัดและ
คูณด้วยค่าน้ าหนักของมิติการพัฒนานั้นๆ และหารด้วยผลรวมของค่าคะแนนตัวช้ีวัดทั้งหมด 

 เมื่อได้ค่าน้ าหนักตัวช้ีวัดภายใต้มิติการพัฒนาแต่ละมิติแล้ว จะใช้ค่าน้ าหนักของตัวช้ีวัดแต่ละ
ตัวมาพิจารณาหาค่าคะแนนของผลกระทบของทางเลือกต่างๆ โดยพิจารณาทีละตัวช้ีวัด และทีละมิติ 

 เมื่อพิจารณาค่าคะแนนของผลกระทบในแต่ละตัวช้ีวัดเรียบร้อยแล้ว ให้หาผลรวมคะแนน
ทั้งหมดของแต่ละทางเลือก แล้วน ามาปรับสัดส่วนให้ฐานคะแนนรวมของทุกทางเลือกรวมกันมีค่าคะแนน
เท่ากับ 100 คะแนน  

 เปรียบเทียบผลคะแนนของแต่ละทางเลือก  

บทเรียนที่ 8 ตรงกับข้ันตอนหลักการของข้ันตอนที่ 2 การศึกษา SEA การวิเคราะห์ การพิจารณา
ทางเลือกและการบ่งช้ีการลดผลกระทบและความเสี่ยง ตลอดจนการใช้โอกาสต่อเนื่องจากบทเรียนที่ 7  

บทเรียนท่ี 9 : การก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน (Measures for Sustainability) 

ส่วนน า 

บทเรียนที่ 9 จะท าให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจหลักการในการก าหนดมาตรการ เพื่อให้
มาตรการที่ก าหนดนั้น เป็นมาตรการเพื่อความยั่งยืน ไม่ใช่เพียงมาตรการที่ช่วยลดหรือบรรเทาผลกระทบ
เท่านั้น โดยผู้เข้าอบรมจะได้พิจารณาว่า จะมีมาตรการใดที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบทางลบและช่วยส่งเสริม
ผลกระทบทางบวก รวมถึงพิจารณาตัวช้ีวัดที่เหมาะสมส าหรับติดตามประเด็นสิง่แวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม 
ที่ส าคัญ  

เนื้อหาบทเรียนที่ 9 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ลักษณะของการก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน  

การก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน ควรจะต้องพิจารณาภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ โดย
พิจารณาว่ามีมาตรการใดส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์นั้นๆ ที่จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ความยั่งยืน 
(Sustainability Development Objectives) ให้ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด การก าหนดมาตรการฯ นั้น 
จะต้องก าหนดในแต่ละทางเลือกเพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจของผู้มีอ านาจตัดสินใจ ไม่ใช่เพียง
ก าหนดเฉพาะมาตรการฯ ส าหรับทางเลือกที่ได้รับคัดเลือกเท่านั้น โดยมาตรการฯ ที่ก าหนดอาจพิจารณาจาก
วิธีการปฏิบัติที่ดีทั้งในระดับนานาชาติ หรือระดับประเทศ ซึ่งมาตรการฯ จะต้องครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม และอาจพิจารณาก าหนดมาตรการฯ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

 มาตรการฯ ส่งเสริม (Enhance) เพื่อส่งเสริมผลกระทบทางบวกที่อาจเกิดข้ึนให้เกิดข้ึนจริง
และมีประสิทธิภาพ 
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 มาตรการฯ หลีกเลี่ยง (Avoid) เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดความเสียหาย 
 มาตรการฯ ลดและบรรเทา (Reduce and Mitigate) เพื่อช่วยลดและบรรเทาผลกระทบ 

ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หากจ าเป็นต้องพัฒนาตามแนวทางนั้น 

ทั้งนี้ มาตรการฯ ที่ก าหนดนั้น ควรจะต้องระบุถึงงบประมาณที่เกิดข้ึนจากมาตรการต่างๆ ด้วย 
ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการชดเชยความเสียหาย ซึ่งอาจพิจารณางบประมาณ  
ที่เกิดข้ึนจากประเด็น ดังต่อไปนี ้

 การจัดท าแผนการบรรเทาผลกระทบของแผน แผนงานที่เสนอให้สมบูรณ์ 
 การปรับปรุง ดัดแปลงบางกิจกรรมหรือองค์ประกอบของแผน แผนงาน 
 การยกเลิกหรือชะลอ การด าเนินงานบางกิจกรรมหรือองค์ประกอบของแผน แผนงาน 
 การเสนอการใช้มาตรการใหม่ หรือ ระบบการจัดการใหม่ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนประสทิธิภาพ

และความยั่งยืนของแผน แผนงาน  

บทเรียนที่ 9 ตรงกับข้ันตอนหลักการของข้ันตอนที่ 2 การศึกษา SEA การวิเคราะห์ การพิจารณา
ทางเลือกและการบ่งช้ีการลดผลกระทบและความเสี่ยง  

บทเรียนท่ี 10 : การน าผลการศึกษา SEA ไปมีผลต่อการพัฒนา (SEA Integration) 

บทเรียนที่ 10 จะท าให้ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจความส าคัญของการน าผลการศึกษา SEA ไปใช้
ในการพิจารณาตัดสินใจต่อทางเลือกการพัฒนาฯ รวมถึงการจัดท ารายงาน รวมทั้งการจัดการและติดตามผล
ต่อไป  

บทเรียนที่ 10 นี้ ไม่ได้จัดให้มีการสอนโดยผ่านการเรียนร่วมกันในส่วนกลาง (Plenary) แต่จะใช้
รูปแบบการฝึกปฏิบัติและท าความเข้าใจในกิจกรรมกลุ่ม (Group Session) โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรม 
ได้เข้าใจว่า เมื่อการศึกษา SEA เสร็จสมบูรณ์ การจัดท ารายงานซึ่งมีผลการศึกษาทางวิชาการ น าไปสู่บทสรุป  
ให้เข้าใจได้ง่ายและการใช้ภาษาที่สื่อสารได้ชัดเจนต่อผู้บริหาร ผู้ตัดสินใจ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย มีบทสรุปย่อ 
มีค าอธิบายผลต่อภาคประชาชนและสาธารณะ เพื่อท าให้ได้รับความเห็นได้อย่างไร  

ผู้มีส่วนได้เสีย จะมีส่วนในการพิจารณาทบทวนรายงานการศึกษา SEA เมื่อมีร่างรายงานแล้ว 
สามารถให้สาธารณะรับทราบ ให้ความเห็นในช่วงเวลาที่เหมาะสม ตั้งแต่ช่วยก าหนดขอบเขตการศึกษา  
โดยใช้วิธีการ เทคนิคและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สามารถได้ความเห็นจากกลุ่มที่อาจได้รับผลกระทบและเป็น 
ผู้ที่มีความเปราะบางต่อผลกระทบฯ ที่อาจเกิดข้ึน แล้วจึงเรียนรู้การจัดท ารายงาน SEA ฉบับสุดท้ายว่าต้องมี
เนื้อหาอะไรบ้าง  

บทเรียนนี้ ครอบคลุมกระบวนงาน การแจ้งและท าให้รายงานการศึกษา SEA มีอิทธิพลต่อ 
การตัดสินใจของผู้มีอ านาจในการพัฒนาที่เสนอข้ึน โดยต้องมีข้อเสนอแนะ (Recommendation) โดยใช้กลไก
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และองค์กร เป็นเครื่องมือในการใช้ผลลัพธ์จากการศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อการตัดสินใจ นอกจากนี้ บทเรียน
นี ้
จบท้ายด้วยการสร้างความส าคัญของข้ันตอนที่มักละเลยไป ในการศึกษา SEA คือ การติดตามตรวจสอบและ
การประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เพื่อประเมินว่า วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และ
สังคม ที่ต้องการได้รับการพิจารณาเข้าในแผน PPP มีการสร้างระบบการติดตามย้อนกลับ ความคืบหน้า 
ของ PPP การติดตามผลกระทบแบบสะสมให้เหมาะสมในกรณีที่มีหลายข้อเสนอการพัฒนาฯ ในพื้นที่ใหญ่และ
ส าคัญ ตลอดจนการประเมินผล เพื่อช่วยให้ข้อมูลในการทบทวน PPP ในรอบต่อไป 

ผู้เข้ารับการอบรมจะเรียนรู้ ดังนี ้

 พิจารณา ร่างหัวข้อในรายงานการศึกษา SEA โดยพิจารณาให้รายงานสามารถน าไปใช้ใน 
การสื่อสารต่อผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ 

 สร้างกลไกสนับสนุนให้ผลการศึกษา SEA เข้าไปอยู่ในการด าเนินงานและการติดตาม
ตรวจสอบ  

 พิจารณาว่าควรด าเนินงานอย่างไร ให้ทีมศึกษา SEA ใกล้ชิดกับทีมศึกษาการพัฒนาฯ เพื่อ
ประสิทธิภาพของ SEA ในที่สุด  

บทเรียนที่ 10 ตรงกับ ข้ันตอนหลักการของข้ันตอนที่ 3 การศึกษา SEA คือ การแจ้งผลและมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจนโยบาย แผนและแผนงาน และข้ันตอนที่ 4 การติดตามและประเมินผลความส าเร็จ
ของ SEA 

บทเรียนท่ี 11 : การควบคุมคุณภาพ และการรายงาน (Quality Control and Reporting) 

ส่วนน า 

บทเรียนที่ 11 ให้ความส าคัญของการจัดการให้ SEA มีความถูกต้อง มีการควบคุมคุณภาพ  
ลดความไม่แน่นอนของผลการศึกษา และพิจารณาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ จะท าให้เกิดการทบทวนว่า 
จะด าเนินงานศึกษา SEA ในงบประมาณที่มีอยู่ได้หรือไม่ ในช่วงเวลาที่ต้องการได้หรือไม่ และต้องออกแบบ
การศึกษาอย่างไร ให้คุณภาพของการศึกษาเป็นที่น่าเช่ือถือ ถูกต้อง มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในระดับ
ที่ยอมรับได้ รวมไปถึงการจัดท ารายงานอย่างมีคุณภาพ ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพด้วย 

นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมยังจะได้เรียนรู้และท าความเข้าใจในการออกแบบ ข้อเสนอโครงการ 
(TOR) ที่ถูกต้องและเหมาะสมด้วย อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมในอนาคตที่เป็นหน่วยงานที่มี
บทบาทเกี่ยวข้องกับการจัดท า SEA และมีโอกาสในการจัดท า TOR ในอนาคต ซึ่งการออกแบบ TOR ที่ด ี
จะส่งผลต่อกระบวนการศึกษา SEA ที่ด ี

เนื้อหาของบทเรียนที่ 11 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
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เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพกระบวนการ SEA 

กระบวนการจัดท า SEA ที่ดี สามารถพิจารณาได้จากเกณฑ์ ดังนี ้

 มีการบูรณาการ (Is Integrated) 
 พิจารณาถึงความยั่งยืนเป็นหลัก (Is Sustainability-Led) 
 มีจุดเน้น (Is Focused) 
 มีความรับผิดชอบ (Is Accountable) 
 มีการมีส่วนร่วมที่ครอบคลุม (Is Participative) 
 มีการด าเนินการซ้ าได้ (Is Iterative) 

การจัดท ารายงานในกระบวนการจัดท า SEA 

ในกระบวนการจัดท า SEA ส่วนใหญ่จะมีการพิจารณาแบ่งการจัดท ารายงานออกเป็น 2 ช่วง 
ได้แก่ รายงานการก าหนดขอบเขต (Scoping Report) และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ (SEA Report) โดยมีรายละเอียดของทั้ง 2 รายงาน ดังนี้ 

รายงานการก าหนดขอบเขต (Scoping Report) เป็นรายงานที่ถูกจัดท าข้ึนในช่วงข้ันตอน 
การก าหนดขอบเขตการจัดท า SEA ซึ่งจะน าไปใช้ในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ 
การก าหนดขอบเขตน้ันมีความครบถ้วน และเป็นที่ยอมรับจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และจะส่งผลให้กระบวนการ
ในข้ันต่อไป ด าเนินไปได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนด้วย โดยเนื้อหาในรายงานการก าหนดขอบเขตน้ี อย่างน้อย
ควรประกอบไปด้วย 

 ประเภทของผลกระทบที่ส าคัญที่จะตรวจสอบ 
 การส ารวจและตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานที่จะด าเนินการ 
 วิธีการและหลักเกณฑ์ที่ใช้ ในการคาดการณ์และประเมินผลกระทบ 
 ทางเลือกที่ควรพิจารณา 
 มาตรการลดผลกระทบ/ ติดตามตรวจสอบ/ ติดตามผล ที่ควรพิจารณา 
 หน่วยงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ควรปรึกษาหารือระหว่างการศึกษา 
 โครงสร้าง เนื้อหา และความยาวของรายงาน SEA 

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ (SEA Report) 
เป็นรายงานที่จะรวบรวมผลในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดท า SEA ทั้งหมดไว้ ควรเน้นเป็นกระบวนการเปดิ
และรอบด้านผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และให้เช่ือมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ของประเทศ ซึ่งรายงานที่มีความสมบูรณ์ น่าเช่ือถือและยอมรับได้ของสาธารณะ จะมีบทบาทส าคัญใน  



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้า 4-55 
 

การปฏิรูปกระบวนการวางแผน/ แผนงานของหน่วยงานเจ้าของแผน/ แผนงาน ให้บรรลุเป้าหมายความยั่งยืน  
โดยเนื้อหาในรายงานนี้ อย่างน้อยควรประกอบไปด้วย 

โครงสร้างของรายงาน ข้อมูลเน้ือหา 

บทสรุปรวม   บทสรุปของกระบวนการ SEA 

  บทสรุปท่ีเกี่ยวกับผลกระทบท่ีส าคัญ 

วิธีการ   วิธีการท่ีน ามาประยุกต์ใช้ใน SEA 

  ผู้ด าเนินการด้าน SEA และผู้ท่ีมสี่วนเกี่ยวข้อง 

  ความยากล าบากในการรวบรวมข้อมูล และข้อจ ากัดด้านข้อมูล 

ข้อมูลพื้นฐาน   วัตถุประสงค์ของการศึกษา (SEA Purpose of the SEA) 

  วัตถุประสงค์ของแผน/แผนงาน (Objectives of the Plan/ Program) 

  ข้อมูลพื้นฐาน Baseline data  

ประเด็นเกี่ยวกับแผนและทางเลือก   พิจารณาทางเลือก และแนวทางการระบุทางเลือก 

  การเปรียบเทียบผลกระทบท่ีส าคัญของทางเลือก 

  ข้อเสนอมาตรการการลดผลกระทบ 

การด าเนินงาน   การเชื่อมโยงกับแผน แผนงาน และโครงการต่าง ๆ 

  ข้อเสนอส าหรับการตรวจติดตาม 

นอกจากรายงานทั้ง 2 ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในกระบวนการ SEA ได้ให้ความส าคัญกับ
กระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร เพื่อให้สามารถสื่อสารผลของกระบวนการต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงและ  
เป็นที่เข้าใจได้โดยง่าย อาจมีการจัดท ารายงานเพิ่มเติมอีกหนึ่งฉบับ ซึ่งเป็นฉบับภาคประชาชนหรือจัดท าเป็น
บทสรุปภาคประชาชน (Non-Technical Report) ไว้ด้วย โดยรายงานฉบับนี้จะต้องไม่เน้นเนื้อหาในเชิง
วิชาการมากนัก มุ่งเน้นเป็นรายงานที่ใช้ในการสื่อสารกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือประชาชนเป็นหลัก 

ทั้งนี้ ก่อนข้ันตอนการพิจารณาอนุมัตินั้น ควรจะต้องน าร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ไปรับฟัง
ความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียก่อนจะเสนอหน่วยงานผู้มีอ านาจการอนุมัติต่อไปด้วย 

การพิจารณาออกแบบข้อเสนอโครงการ (TOR) 

ในการพิจารณาออกแบบข้อเสนอโครงการ (TOR) นั้น มีข้อที่ควรพิจารณาเพื่อให้ TOR  
มีประสิทธิภาพและครบถ้วนตอบวัตถุประสงค์มากที่สุด โดยควรพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

 ความสอดคล้องของช่ือ TOR และวัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ ต้องระบุให้ชัดเจนว่า SEA ท าเพื่ออะไรและแผน/ แผนงานจัดท าเพื่ออะไร 
 แนวทางการศึกษา: การให้น้ าหนักของรายละเอียดการศึกษาของ SEA และ แผน/ แผนงาน 

และกระบวนการมีส่วนร่วม 
 บุคลากร องค์ประกอบ คุณสมบัติและจ านวนที่เหมาะสม 
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 ระยะเวลาในการศึกษา เหมาะสมหรือไม่ (หากต้องท าซ้ าในบางข้ันตอน) 
 ข้ันตอนการส่งรายงานและการด าเนินการ SEA และจัดท าแผน/ แผนงานมีความสอดคล้อง

กันหรือไม่ 

บทเรียนที่ 11 เป็นข้ันตอนสุดท้าย ข้ันตอนที่ 4 ในข้ันตอนหลักของการศึกษา SEA คือ การติดตาม
และประเมินผลความส าเร็จของ SEA  

ทั้งนี้ เนื้อหาในการฝึกอบรมที่ได้จัดท าเป็นสื่อการน าเสนอ (Power Point) ดังภาคผนวก จ 

4.2.2 กระบวนการฝึกอบรมทางวิชาการดา้น SEA 

นอกจากการก าหนดกรอบแนวคิด ข้ันตอน กระบวนการและร่างเนื้อหาของหลักสูตร จะร่างก าหนด
วาระการฝึกอบรม ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ วิธีการอบรม ผู้อบรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาการฝึกอบรม 
และตารางก าหนดการฝึกอบรม ตลอดจนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และการประเมินผลการฝึกอบรม  
เป็นเบื้องต้น เพื่อใช้ประกอบการให้ความเห็นและปรับปรุง หลังจากได้รับความเห็นจากการประชุมรับฟัง
ความเห็นและระดมสมอง ตลอดจนความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ ในโอกาสต่อไป  

1) วัตถุประสงค์  

o เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ด้าน SEA ให้กับ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย แผน และแผนงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์  

o เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่ เข้ารับการอบรมได้ทดลองพัฒนาทักษะและความสามารถใน 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 

o เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถในการออกแบบการศึกษา  
การด าเนินการศึกษา และการน า SEA ไปประยุกต์ใช้ 

2) ผู้อบรม 

คณะผู้อบรมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ/ ผู้เช่ียวชาญในด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA) และนักวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผ่านการฝึกสอนและอบรมจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับนานาชาติ 

3) ผู้เข้ารับการอบรม 

กลุ่มเป้าหมายของการฝึกอบรมเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีบทบาทหน้าที่หรือมีความเกี่ยวข้องกับ  
การจัดท า SEA ทั้งในส่วนของผู้ก าหนดนโยบาย แผน หรือแผนงาน และในส่วนของผู้ที่ลงมือปฏิบัติ โดย
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกภูมิภาค ซึ่งมีจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ านวน 750 คน ประกอบด้วย 
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 หน่วยงานราชการ/ รัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาค ที่มีบทบาท
หน้าที่ในการก าหนดนโยบาย แผน และแผนงาน (PPP)  

 หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า SEA โดยตรง 
 หน่วยงานเอกชนที่มีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ 
 องค์การเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และ

นักวิชาการอิสระในพื้นที่ 
 บริษัทที่ปรึกษา 

ทั้งนี้ ในการประสานงานติดต่อไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการประสานและระบุ 
เรียนเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการลงมือปฏิบัติจริง หรือเป็นผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ เป็นผู้แทนของหน่วยงานนั้นๆ 
เข้าร่วมการอบรม และต้องเป็นผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม เพื่อให้
เกิดประสิทธิผลต่อการน าองค์ความรู้ไปปฏิบัติจริงอย่างเหมาะสมและมากที่สุด  

4) เกณฑ์คณุสมบัติผู้เขา้รับการอบรม 

คุณสมบัติท่ัวไป 

 หน่วยงานในสังกัดมีแนวโน้มหรือแผนที่จะด าเนินการหรือพัฒนาโครงการที่จะต้องมีการจัดท า 
SEA ภายใน 1-5 ปี 

 มีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานอย่างน้อย 3 ปี 

คุณสมบัติเพ่ิมเติม 

 มีประสบการณ์ด้านการก าหนดนโยบาย แผน และแผนงาน (PPP) หรือมีประสบการณ์ 
ด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) หรือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA/EHIA  
ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม 

 มีโอกาสได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการท างานด้าน PPP/ SEA 

5) ระยะเวลาการฝึกอบรม 

ระยะเวลาการฝึกอบรมคือ 5 วัน/ ครั้ง โดยแบ่งจ านวนการจัดฝึกอบรมออกตามภูมิภาคต่างๆ 
ทั้งหมด 5 ภูมิภาค และเพิ่มเติมอีก 1 ครั้ง โดยด าเนินการจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม-เดือนตุลาคม พ.ศ. 
2562 ประกอบด้วย  

 ภาคกลาง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ระหว่างวันจันทร์ที่ 8-วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2562 

 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (กรุงเทพมหานคร) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันพุธที่ 24-วันศุกร์ที่ 26 
และวันอังคารที่ 30-วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
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 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) ระหว่างวันจันทร์ที่ 5-วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 
พ.ศ. 2562 

 ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา) ระหว่างวันจันทร์ที่ 19-วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) จะด าเนินการระหว่างวันจันทร์ที่ 16-วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 

พ.ศ. 2562 
 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (กรุงเทพมหานคร) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 3 - 

วันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7-วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

6) การเรียนรู้เป็นกลุ่มแบบการมีส่วนร่วม (Participatory Group Work) 

กระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่มในการอบรมนี้ จะด าเนินการแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรม ออกเป็น 6 กลุ่ม  
กลุ่มละประมาณ 20-25 คน  

7) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์ด้าน SEA 
อย่างถูกต้อง เป็นไปในหลักการเดียวกัน  

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะและความสามารถในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
เพิ่มมากขึ้น และเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณะ 

 สามารถปรับปรุงและพัฒนาข้อเสนอการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศ ให้มีความเหมาะสม ถูกต้อง 
และสามารถปฏิบัติได้จริง 

8) การประเมินผลการฝึกอบรม 

การประเมินผลการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การประเมินผลความส าเร็จของ  
ผู้เข้ารับการอบรม และการประเมินผลความเหมาะสมของหลักสูตรการอบรม 

การประเมินความส าเร็จของผู้เข้ารับการอบรม 

เกณฑ์การประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม จะพิจารณาในประเด็นหลัก 3 ประเด็น ได้แก่  

(1) ประเด็นเรื่องระยะเวลาในการเข้ารับการอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องอยู่เข้าร่วม  
การอบรมไม่น้อยกว่า 4 วัน ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด (คิดเป็นร้อยละ 80)  

(2) ประเด็นเรื่องความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการอบรม ซึ่งจะประเมินจากผลการท าแบบทดสอบ
ก่อนและหลังเข้ารับการอบรม เพื่อประเมินระดับความเข้าใจในเนื้อหาการฝึกอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรม
จะต้องมีระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60  
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(3) ผู้เข้าร่วมการอบรมได้น าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ภายหลังการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 (แบบประเมินผลหลังการฝึกอบรม) 

การประเมินผลความเหมาะสมของหลักสูตรการอบรม 

การประเมินผลความเหมาะสมของหลักสูตรการอบรมจะประเมินจากผลการแสดงความคิดเห็น
ของผู้เข้ารับการอบรมผ่านแบบประเมินผลการฝึกอบรม ซึ่งจะให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แสดงความเห็น ระบุ
ความพึงพอใจ และให้ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรในการอบรม โดยมีหัวข้อการประเมินเบื้องต้น เช่น 

 ความสามารถในการถ่ายทอดและการน าเสนอของวิทยากร  
 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการอบรม 
 ความเหมาะสมของสื่อประชาสัมพันธ์ และเอกสารแจกผู้เข้ารับการอบรม 
 ความเหมาะสมของจ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
 ความเหมาะสมของสถานที่ในการอบรม 
 ความเหมาะสมของอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่ม 
 ความเหมาะสมของโอกาสและระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 ความเข้าใจในโครงการ ภายหลังการเข้ารับการอบรม 
 ภาพรวมของความพึงพอใจในการเข้าร่วมการฝึกอบรม 

ทั้งนี้ จะจัดส่งใบประกาศนียบัตร ภายใน 15 วัน ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านเกณฑ์ในประเด็น
เรื่องระยะเวลาในการเข้ารับการอบรม ซึ่งมีส่วนร่วมและเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 4 วัน ของระยะเวลา  
การฝึกอบรมทั้งหมด 

9) การจัดล าดับเนื้อหาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

การจัดล าดับเนื้อหาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในระยะเวลาการฝึกอบรมครอบคลุมทั้งหมด 5 วัน  

มีรายละเอียดดังตารางท่ี 4.2-5 

ตารางท่ี 4.2-5 การจัดล าดับเนื้อหาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA 

เวลา กิจกรรม/ กระบวนการ เป้าหมายการเรียนรู ้

วันที่ 1 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน/ รับเอกสาร  

09.00-09.15 น. พิธีเปิดการอบรม โดย ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รับทราบเป้าหมาย 
กิจกรรมการขับเคลื่อน SEA 

09.15-09.45 น. กิจกรรมเร่ิมต้นร่วมกัน เปิดมุมมองใหม่  
พร้อมเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เร่ือง SEA 
(Icebreaking and Opening Mindset for SEA) 

สร้างบรรยากาศ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
และการเปิดมุมมองใหม่ 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้า 4-60 
 

ตารางท่ี 4.2-5 การจัดล าดับเนื้อหาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA 

เวลา กิจกรรม/ กระบวนการ เป้าหมายการเรียนรู ้

09.45-10.15 น. แนะน าวิทยากร/ Moderators 
วัตถุประสงค์ ความคาดหวัง และการประเมินก่อนการ
ฝึกอบรม (Training Objectives, Expectation and 
Self-Assessment)   

เข้าใจจุดท่ีอยู่ และอนาคตท่ีต้องการเป็น เมื่อ
ทราบเร่ือง SEA 

 กฎการฝึกอบรม เพื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและ
แนะน ากระบวนการกลุ่ม  
(Participatory training and group work rule) 

กฎระหว่างการฝึกอบรมเพื่อเข้าใจการเรียนรู้
ร่วมกัน 

10.15-10.30 น. รับประทานอาหารว่าง  

10.30-10.45 น. Game 1: Paper Tear  ความส าคัญของการสื่อสารเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม 

10.45-11.15 น. Plenary Session 1.1:  
เร่ิมต้นท าความเข้าใจความรู้พื้นฐาน SEA   

ปูพ้ืนฐานความรู้ SEA ร่วมกัน 
ผ่านการฟังบรรยายและฟังประสบการณ์
ความรู้ ร่วมกันเป็นกลุ่ม 

11.15-11.40 น. Group Session 1.1:  
ท าความรู้จักกันในกลุ่ม ผ่านการแสดงความเห็นและ
ความเข้าใจความรู้พื้นฐาน SEA  

ความเข้าใจพื้นฐานเร่ือง SEA ผ่านการคิด 
และแลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม (บัตรค า) 

11.40-12.10 น. Plenary Session 1.2: 
ท าความเข้าใจหลักการและแนวทางปฏิบัติท่ีดีใน
การศึกษา SEA 

ได้รับความรู้ ความเข้าใจหลักการและ
กระบวนการ SEA ท่ีดี ผ่านการรับฟังการ
บรรยาย  

12.10-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.30-14.30 น. Group Session 1.2: 
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อย 
เพื่อเข้าใจหลักการและกระบวนการ SEA ท่ีดี  

ความเข้าใจหลักการและกระบวนการ SEA ท่ี
ดี ตระหนักรู้แนวทางปฏิบัติท่ีดี ของ
การศึกษาอย่างเป็นระบบและความสัมพันธ์
กับ การจัดท าแผนและแผนงานพัฒนา 

14.30-15.00 น. รับประทานอาหารว่าง  

15.00-16.00 น. Plenary Session 1.3:  
ท าความเข้าใจกรณีศึกษา  
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาจังหวัดเจริญย่ังยืน 

ใช้กรณีศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้
กระบวนการการจัดท าแผนพัฒนา (PPP)  
กระบวนการศึกษา SEA และกระบวนการมี
ส่วนร่วม 

16.00-16.15 น. End of the Day Session:  
สรุปการเรียนรู้และประเมินประจ าวัน 
(Summary and smiley evaluation)   

ทบทวนความรู้ท่ีได้รับและประเมิน
ความก้าวหน้าประจ าวัน  

วันที่ 2 

08.30-09.00 น. Start day Session:  
รายงานและทบทวนการเรียนรู้เมื่อวานนี้ เราเรียนรู้ถึง
ไหนแล้ว มีอะไรท่ีต้องการบอกเล่า และสอบถาม 

ให้ประเมินความเข้าใจร่วมกัน และมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้  
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ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้า 4-61 
 

ตารางท่ี 4.2-5 การจัดล าดับเนื้อหาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA 

เวลา กิจกรรม/ กระบวนการ เป้าหมายการเรียนรู ้

09.00-09.30 น. Plenary Session 2.1:  
การกลั่นกรอง (Screening) และการเตรียมการศึกษา 
SEA  

เข้าใจการกลั่นกรองประเภทของการศึกษา 
SEA และเรียนรู้การเตรียมการศึกษา 

09.30-10.30 น. Group Session 2.1:  
ด าเนินงานเตรียมการศึกษา SEA ของแผนพัฒนา 
(จังหวัดเจริญย่ังยืน) เชื่อมโยงทีมการพัฒนา PPP  ทีม
การศึกษา SEA และผู้มีส่วนได้เสีย  

เข้าใจและสามารถเตรียมการศึกษา SEA ได้
อย่างเหมาะสม 

10.30-11.00 น. รับประทานอาหารว่าง  

11.00-12.00 น. Plenary Session 2.2: 
เรียนรู้ ท าความเข้าใจการก าหนดประเด็นศึกษาและ
ขอบเขตการศึกษา SEA ให้เหมาะสม (Scoping)  

เข้าใจข้ันตอนและวิธีการก าหนดขอบเขต
การศึกษาและหาประเด็นการศึกษา ท่ีเหมาะสม 
เพื่อตอบสนองแผนการพัฒนา 

 เรียนรู้การสร้างการมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนของ SEA 
และการจัดท าแผนการสร้างการมีส่วนร่วมและการ
สื่อสาร (Public Engagement and 
Communication Plan) ส าหรับกระบวนการ SEA 
รวมถึงการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders 
Analysis) 

เล็งเห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการ
สร้างการมีส่วนร่วมและการสื่อสารในทุก
ข้ันตอน การจัดท าแผนอย่างละเอียด แทรก
เข้าในข้ันตอนการจัดท า SEA และ
แผนพัฒนาฯ รวมถึงการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้
เสีย 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   

13.00-14.00 น. Game 2: Egg Drop  ความส าคัญของการท างานเป็นทีม และการ
วางกลยุทธ์การท างาน 

14.00-15.00 น. Group Session 2.2:  
ร่วมกันพิจารณาการก าหนดประเด็นและขอบเขต
การศึกษาของกรณีศึกษา SEA (ของแผนพัฒนาจังหวัด
เจริญย่ังยืน)  

การวิเคราะห์ปัญหาประเด็นยุทธศาสตร์ของ
แผนการพัฒนาและของการศึกษา SEA เพื่อ
ก าหนดขอบเขตการศึกษา ร่วมกันระหว่าง
ทุกฝ่าย 

15.00-15.15 น. รับประทานอาหารว่าง  

15.15-16.00 น. เรียนรู้การสร้างการมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนของ SEA 
และการจัดท าแผนการสร้างการมีส่วนร่วมและการ
สื่อสาร (Public Engagement and 
Communication Plan) ส าหรับกระบวนการ SEA 
รวมถึงการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders 
Analysis 

เล็งเห็นความส าคัญและ 
ความจ าเป็นของการสร้างการมีส่วนร่วมและ
การสื่อสารในทุกข้ันตอน การจัดท าแผน
อย่างละเอียด แทรกเข้าในข้ันตอนการจัดท า 
SEA และแผนพัฒนาฯ รวมถึงการวิเคราะห์ผู้
มีส่วนได้เสีย 

16.00-16.15 น. End of the Day:  
สรุปการเรียนรู้ และประเมินประจ าวัน และอัพเดต
แผนการสื่อสาร 
(Summary and Smiley Evaluation & 
Stakeholders Communication Plan)  

ทบทวนความรู้ท่ีได้รับและประเมิน
ความก้าวหน้าประจ าวัน และอัพเดต 
Communication Plan 
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ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้า 4-62 
 

ตารางท่ี 4.2-5 การจัดล าดับเนื้อหาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA 

เวลา กิจกรรม/ กระบวนการ เป้าหมายการเรียนรู ้

วันที่ 3 

08.30-09.00 น. Start day Session:  
รายงานและทบทวนการเรียนรู้เมื่อวานนี้ เราเรียนรู้ถึง
ไหนแล้ว มีอะไรท่ีต้องการบอกเล่า และสอบถาม 

ให้ประเมินความเข้าใจร่วมกัน และมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้  

09.00-09.45 น. Plenary Session 3.1:  
เรียนรู้ข้ันตอนการประเมินข้อมูลพื้นฐาน (Baseline 
assessment) และการพิจารณาบริบท (Context) 
สนับสนุนการพัฒนา 

เข้าใจหลักการและวิธีการประเมินข้อมูล
พื้นฐาน ในอดีต ปัจจุบัน และการก าหนด
บริบทเพื่อสนับสนุนแผนการพัฒนา 

09.45-10.15 น. Game 3: Drawing Bricks ความส าคัญของการสื่อสาร  

10.15-10.30 น. รับประทานอาหารว่าง  

10.30-12.00 น. Group Session 3.1:  
การประเมินผลกระทบ จาก Baseline ด้านสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจและสังคม ก่อนมีการพัฒนา ในระยะใกล้ 
(Backward Looking) (ของจังหวัดเจริญย่ังยืน) 

ท าความเข้าใจ Baseline Assessment ใน
ระยะใกล้จากปัจจุบัน  

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00-13.45 น. Plenary Session 3.2: 
ช่วงพิเศษ ค าถาม-ค าตอบ Mid-training course  

เปิดโอกาสซักถาม และแลกเปลี่ยน รับฟัง 
เรียนรู้ด้วยกัน จากทุกคน เมื่อถึงช่วงกลาง
ของหลักสูตร เพื่อปรับปรุงช่วงหลัง 

13.45-14.15 น. Game 4: Pizza Papers ความส าคัญของการบริหารจัดการทรัพยากร 

14.15-15.15 น. Group Session 3.2:  
ทบทวนและประเมินประเด็นการพัฒนาท่ีมีล าดับ
ความส าคัญ และหาทางเลือกการพัฒนา 
(Alternatives) โดยพิจารณา Baseline (ของ
กรณีศึกษาจังหวัดเจริญย่ังยืน)  

ท าความเข้าใจการประเมินประเด็นการ
พัฒนา ท่ีมีผลต่อสิง่แวดล้อม เศรษฐกิจ และ
สังคม และทางเลือกการพัฒนา  

15.15-15.30 น. รับประทานอาหารว่าง   

15.30-16.15 น. Group Session 3.2: (ต่อ) 
ทบทวนและประเมินประเด็นการพัฒนาท่ีมีล าดับ
ความส าคัญ และหาทางเลือกการพัฒนา 
(Alternatives) โดยพิจารณา Baseline (ของ
กรณีศึกษาจังหวัดเจริญย่ังยืน)  

ท าความเข้าใจการประเมินประเด็นการ
พัฒนา ท่ีมีผลต่อสิง่แวดล้อม เศรษฐกิจ และ
สังคม และทางเลือกการพัฒนา  

16.15-16.30 น. End of the Day:  
สรุปการเรียนรู้ และประเมินประจ าวัน และอัพเดต
แผนการสื่อสาร 
(Summary and Smiley Evaluation & 
Stakeholders Communication Plan)  

ทบทวนความรู้ท่ีได้รับและประเมิน
ความก้าวหน้าประจ าวัน และอัพเดต 
Communication Plan 
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ตารางท่ี 4.2-5 การจัดล าดับเนื้อหาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA 

เวลา กิจกรรม/ กระบวนการ เป้าหมายการเรียนรู ้

วันที่ 4 

08.30-09.00 น. 
 

Start day Session:  
รายงานและทบทวนการเรียนรู้เมื่อวานนี้ เราเรียนรู้ถึง
ไหนแล้ว มีอะไรท่ีต้องการบอกเล่า และสอบถาม 

ให้ประเมินความเข้าใจร่วมกัน และมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้  

09.00-10.00 น. Plenary Session 4.1: 
การก าหนดตัวชี้วัดและประเมินทางเลือก พร้อมการ
น าเสนอแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 
(Recommendation/ Mitigation) 

เรียนรู้หลักการในการก าหนดตัวชี้วัดและ
ประเมินทางเลือก 

10.00-10.30 น. รับประทานอาหารว่าง  

10.30-12.00 น. Group Session 4.1:  
ทดลองก าหนดตัวชี้วัดและประเมินทางเลือก พร้อมการ
น าเสนอแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 
(Recommendation/ Mitigation) 

ท าความเข้าใจการก าหนดตัวชี้วัดและ
ประเมินทางเลือก 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00-13.45 น. Game 4: Nuts game ความร่วมมือเหนือการแข่งขันเพื่อสร้าง
ทีมงาน และหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

13.45-14.30 น. Group Session 4.1: (ต่อ) 
ทดลองก าหนดตัวชี้วัดและประเมินทางเลือก พร้อมการ
น าเสนอแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 
(Recommendation/ Mitigation) 

ท าความเข้าใจการก าหนดตัวชี้วัดและ
ประเมินทางเลือก 

14.30-15.15 น. Plenary Session 4.2:  
ความส าคัญของการน าผลการศึกษา SEA ไปใช้ในการ
ตัดสินใจต่อทางเลือกการพัฒนาฯ รวมถึงการจัดท า
รายงาน และการจัดการและติดตามผล (ข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดเจริญย่ังยืน)  

ท าให้ SEA มีอิทธิพลต่อกระบวนการแผน
และแผนงานพัฒนาฯ  
 

 การวางแผนและก าหนดขอบเขตการศึกษา SEA 
(Terms of Reference)  

สามารถจัดท าขอบเขตการศึกษา SEA ได้
เหมาะสมครบถ้วน 

15.15-15.30 น. รับประทานอาหารว่าง  

15.30-16.00 น. Plenary Session 4.3:  
ใช้ SEA เป็นเคร่ืองมือกระบวนการเรียนรู้ (learning 
Process) และสร้างบริบทสนับสนุนการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน : ตัวอย่างในต่างประเทศ 

ท าความเข้าใจการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Thinking) ในการศึกษา SEA  

16.00-16.15 น. End of the Day:  
สรุปการเรียนรู้ และประเมินประจ าวัน และอัพเดต
แผนการสื่อสาร 
(Summary and Smiley Evaluation & 
Stakeholders Communication Plan)  

ทบทวนความรู้ท่ีได้รับและประเมิน
ความก้าวหน้าประจ าวัน และอัพเดต 
Communication Plan 
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ตารางท่ี 4.2-5 การจัดล าดับเนื้อหาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA 

เวลา กิจกรรม/ กระบวนการ เป้าหมายการเรียนรู ้

วันที่ 5 

08.30-09.30 น. 
 

Start day Session:  
รายงานและทบทวนการเรียนรู้เมื่อวานนี้ เราเรียนรู้ถึง
ไหนแล้ว มีอะไรท่ีต้องการบอกเล่า และสอบถาม 

ให้ประเมินความเข้าใจร่วมกัน และมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้  

 การประเมินหลังการฝึกอบรม (Self-Assessment) และ
ท าแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม (Post-Test) 

ประเมินผลตนเองภายหลังการฝึกอบรม 

09.30-09.45 น. กล่าวน าเข้าสู่การน าเสนอ และกล่าวต้อนรับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

09.45-10.45 น. Plenary Session 5.2:  
การน าเสนอผลผลิตจากการอบรมของแต่ละกลุ่มย่อย 
และการรับฟังและตอบสนองของผู้มีอ านาจในการ
ตัดสินใจ (3 กลุม่) 

- น าเสนอ 10 นาที 
- ถาม-ตอบ และให้ข้อเสนอแนะ 10 นาที 

รับฟัง ยอมรับและแลกเปลี่ยนมุมมอง ความ
เข้าใจตรงกันเร่ือง SEA 

10.45-11.00 น. รับประทานอาหารว่าง  

11.00-12.00 น. Plenary Session 5.2: (ต่อ) 
การน าเสนอผลผลิตจากการอบรมของแต่ละกลุ่มย่อย 
และการรับฟังและตอบสนองของผู้มีอ านาจในการ
ตัดสินใจ (3 กลุม่) 

- น าเสนอ 10 นาที 
- ถาม-ตอบ และให้ข้อเสนอแนะ 10 นาที 

รับฟัง ยอมรับและแลกเปลี่ยนมุมมอง ความ
เข้าใจตรงกันเร่ือง SEA 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   

13.00-14.00 น. ถาม-ตอบ และรับฟังข้อเสนอแนะ เปิดโอกาสซักถาม และแลกเปลี่ยน รับฟัง 
เรียนรู้ด้วยกัน จากทุกคน  

14.00-14.30 น. รับประทานอาหารว่าง  

14.30-15.00 น. สรุปผลการฝึกอบรม  

15.00-15.30 น. พิธีปิดการอบรม 
โดย ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

 

10) สรุปผลการจัดฝึกอบรมทางวิชาการดา้น SEA ท่ัวประเทศ 

ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคมที่ปรึกษาได้ด าเนินการจัดฝึกอบรมทางวิชาการ  
ด้าน SEA ตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ แล้วเสร็จ ครอบคลุม 5 ภูมิภาค (จ านวน 6 ครั้ง) ได้แก่ ภาคกลาง 
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคเหนือ โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม 

5 วัน ซึ่งมีผู้เข้ารวมอบรมรวมจ านวนทั้งหมด 900 ราย (ดังตารางท่ี 4.2-6) ในการฝึกอบรมได้แบ่งออกเป็น  
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2 ส่วนหลัก ได้แก่ การบรรยายให้ความรู้ และการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ผ่านการท ากิจกรรมกลุม่และกรณีศึกษา 
โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังภาคผนวก ฉ และมีตัวอย่างสรุปรูปแบบการฝึกอบรม ดังภาคผนวก ช 

ตารางท่ี 4.2-6 สรุปจ านวนผู้เข้าอบรมครอบคลุม 5 ภูมิภาค (จ านวน 6 ครั้ง) 

ครั้งที ่ จังหวัด จ ำนวนผู้เข้ำอบรม 

1 พระนครศรีอยุธยา 84 

2 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล คร้ังที่ 1 157 

3 ขอนแก่น 125 

4 สงขลา 160 

5 เชียงใหม่ 166 

6 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล คร้ังที่ 2 208 

รวม 900 

การประเมินผลการฝึกอบรม 

การประเมินผลการอบรมจัดท าข้ึนเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ เกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ด้าน SEA โดยแบ่งออกเป็น การประเมินความรู้เกี่ยวกับ 
SEA ด้วยแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม (Pre-Post Test) การประเมินตนเองเบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้
ความเข้าใจด้าน SEA (Self-Assessment) และแบบรายงานการติดตามประเมินผลหลังการอบรม ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี ้

การประเมินความรู้เกี่ยวกับ SEA โดยแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม 

การประเมินความรู้เกี่ยวกับ SEA โดยแบ่งการประเมินออกเปน็ 2 ช่วง ได้แก่ ก่อนการฝึกอบรม
และหลังการฝึกอบรม โดยใช้แบบทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม เพื่อประเมินระดับความเข้าใจในเนื้อหา 

การฝึกอบรม ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางท่ี 4.2-7 
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ตารางท่ี 4.2-7 สรุปคะแนนจากแบบทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ท่ัวประเทศ 

ครั้งที ่ ภูมิภาค ผู้เข้าร่วมอบรม 
(ราย) 

คะแนนเฉลี่ยก่อน
อบรม 

คะแนนเฉลี่ย
หลังอบรม 

1 ภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา) 84 6 10 

2 กรุงเทพฯ และปริมณฑล (กรุงเทพฯ) คร้ังที่ 1 157 7 10 

3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)  125 5 8 

4 ภาคใต้ (สงขลา)  160 5 8 

5 ภาคเหนือ (เชียงใหม่)  166 5 8 

6 กรุงเทพฯ และปริมณฑล (กรุงเทพฯ) คร้ังที่ 1 208 7 10 

รวม 900 6 9 

แบบประเมินตนเองเบื้องต้นเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจด้าน SEA 

แบบประเมินตนเองเบื้องต้นฯ จัดท าข้ึนเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบและเข้าใจ  
ในกระบวนการ SEA ของตนเอง รวมถึงสร้างความตระหนักในการเปิดรับข้อมูลด้าน SEA มากยิ่งข้ึน โดยแบ่ง 
การประเมินออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมิน

ตนเองเบื้องต้นฯ ของผู้เข้าอบรม ดังตารางท่ี 4.2-8  

ตารางท่ี 4.2-8 การประเมินตนเองเบื้องต้นฯ  ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมครอบคลุม 5 ภูมิภาค  
(จ านวน 6 ครั้ง) 

ข้อที่ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 
คะแนน (ร้อยละ) 

ก่อนอบรม  หลังอบรม 

1 ทฤษฎีและแนวคิดด้าน SEA 45.7 85.7 

2 มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ SEA 41.3 81.5 

3 จัดท ารายงาน SEA 35.6 76.2 

4 ก าหนดยุทธศาสตร์ 46.7 81.2 

5 ประเมินผลกระทบ 47.6 83.4 

6 ใช้ SEA เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ 38.4 83.0 

7 ใช้ SEA เป็นเคร่ืองมือในการคาดการ์ณ 37.9 82.3 

8 การคิดเชิงยุทธศาสตร์ 48.3 84.1 

9 การเตรียมและอบรม Team Work 48.3 82.3 

เฉลี่ย 43.3 82.2 
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สรุปการน าไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ที่ปรึกษาได้จัดท าแบบรายงานการติดตามประเมินผลหลังการอบรม  เพื่อสอบถามถึง 
การน าความรู้ทักษะที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง โดยได้จัดท าแบบสอบถามและให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมตอบกลับ โดยมีตัวอย่างรายงานการติดตามประเมนิผลที่ได้รับจากผู้เข้าอบรมดังภำคผนวก 
ซ ทั้งนี้สามารถสรุปใจความส าคัญได้ ดังนี้ 

1) ผู้เข้าอบรมได้สรุปความรู้ ความเข้าใจ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ เพื่อน าไปปรับใช้ในการก าหนดนโยบาย แผน และแผนงาน ดังนี้ 

o นิยามและความส าคัญของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รวมถึง 
ความแตกต่างระหว่าง SEA กับ EIA 

o เข้าใจพื้นฐานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ความส าคัญและ
ประโยชน์ของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ รวมถึงหลักการ SEA ที่ดี 

o เข้าใจในกระบวนการ SEA เช่น การก าหนดขอบเขต การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์
และตัวช้ีวัด การพัฒนาทางเลือกที่เหมาะสม รวมถึงการรายงานผลและการสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

o การบูรณาการและการปรับกระบวนการในการด าเนินงานเพื่อก าหนดนโยบายและ
แผนงานที่หน่วยงานจัดท า เช่น การก าหนดทางเลือกโดยวิเคราะห์ครอบคลุมทั้งประเด็นมิติเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

o SEA ช่วยเพิ่มความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล รวมทั้งมีการเช่ือมโยง 
ให้เห็นภาพในการปฏิบัติงานจริงด้วยการมีส่วนร่วม เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของแผนและน าไปสู่
การสนับสนุน 

2) ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งต่อตนเอง
และต่อหน่วยงาน ดังนี้ 

 ส าหรับตนเอง ได้แก่ 

o สามารถน าแนวคิด และหลักการของ SEA ไปปรับใช้ในการพิจารณางานที่ได้รับ
มอบหมายให้ครอบคลุมในทุกด้าน มีกระบวนการท างานที่เป็นระบบ มองภาพแบบองค์รวม ทั้งการท างาน
ภาคสนามและงานเอกสารในส านักงาน ท าให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพิจารณาอย่างรอบคอบ 

o ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวทางกระบวนการปฏิบัติที่ดีในการศึกษา SEA 
o เกิดความคิดวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีมุมมองให้ถึงจุดมุ่งหมายโดยไม่จ าเป็นต้องเป็น

ทางตรงเสมอไป และช่วยให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีข้ึน ช่วยปรับปรุงในการตัดสินใจ ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
พัฒนาขีดความสามารถของตัวเองเพิ่มข้ึน 
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o การน าเทคนิควิธี/ เครื่องมือ/ กลไกการด าเนินงาน SEA มาปรับใช้และพัฒนางานให้เกิด
ประสิทธิภาพและได้ผลสัมฤทธ์ิยิ่งข้ึน 

 ส าหรับหน่วยงาน ได้แก่ 

o น าไปร่วมปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานและจัดท าภารกิจหลักที่ส าคัญส าหรับ
หน่วยงานให้มีการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายที่สัมฤทธ์ิผล ตลอดจนการบรรลุตามหลักของ 
การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการจัดท านโยบาย และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

o น าความรู้และทักษะไปใช้วิเคราะห์และด าเนินงานให้เป็นระบบชัดเจน รวมทั้ง ขับเคลื่อน
นโยบาย แผน และแผนงานของหน่วยงานที่เน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

3) ข้อเสนอการขอรับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่ให้สัมฤทธ์ิผล ได้แก่ 

 การก าหนดหน้าที่ มอบหมายงานให้ชัดเจน รวมถึงการสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับ 
การอบรมอย่างต่อเนื่อง 

 การขอรับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีต่อเนื่องจากหลักสูตรประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เพื่อเพิ่มเติมความรู้ หรือเทคนิคกระบวนการต่างๆ ให้สามารถ
ด าเนินการจัดท า SEA ได้จริง เช่น การอบรมเพิ่มเติมในส่วนของเครื่องมือการประเมินทางเลือกต่างๆ และ
การจัดกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมืออาชีพ เพื่อน ามาใช้ประกอบการจัดท า SEA ของหน่วยงานต่อไป 
ในอนาคต 

 การสนับสนุนให้น าความรู้ที่ ได้จากการอบรมมาปฏิบัติจริง โดยผู้บัง คับบัญชา 
ให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะ รวมถึงการจัดสถานที่ท างาน เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ท างานมากขึ้น 

 การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEA ให้กับผู้บริหารระดับสูงและถ่ายทอดจนถึง
ผู้ปฏิบัติงาน 

 การขอสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดท า SEA ในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 

นอกจากกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละวัน ในวันสุดท้ายมีกิจกรรมให้ผู้เข้าอบรมน าเสนอผลสรุป
ของการฝึกอบรม โดยจัดเตรียมการน าเสนอเป็นไฟล์น าเสนอ (Powerpoint) หรือฟลิปชาร์ต (Flipchart)  
ซึ่งถือเป็นผลสรุปความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าอบรม โดยมีตัวอย่างดังภาคผนวก ฌ 



บทที่ 5
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สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 

และแนวทำงกำรประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
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บทท่ี 5  
ข้อเสนอการจัดท าการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

และแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

5.1 การพัฒนาและปรับปรุงข้อเสนอการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และ
แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ในการพัฒนาและปรับปรุงข้อเสนอการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และแนวทาง
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นั้น ที่ปรึกษาได้ด าเนินการด้วยหลากหลายวิธีการ ทั้งจากการทบทวน
รายละเอียดข้อมูลการศึกษาหรือการจัดท า SEA ที่ผ่านมาทั้งภายในและภายนอกประเทศ ศึกษาคู่มือหรือ
แนวทาง SEA จากประเทศต่างๆ ที่ได้มีการพัฒนาและเผยแพร่ ใช้อย่างกันอย่างแพร่หลาย ประกอบกับ
การศึกษาและพิจารณาทบทวนร่างแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 ที่ กพย. 
ได้พัฒนาข้ึน เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงร่างข้อเสนอการจัดท า SEA และร่างแนวทาง SEA ให้ม ี
ความเหมาะสมกับบริบทการน าไปใช้ของประเทศไทยมากที่สุด เป็นไปตามหลักการ วิธีการที่ถูกต้อง นอกจาก 
การทบทวนเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพัฒนาและปรับปรุงแล้ว ที่ปรึกษายังได้ด าเนินกิจกรรมในการ 
รับฟังความคิดเห็นภายใต้โครงการฯ ที่เน้นให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุง 
ร่างข้อเสนอการจัดท า SEA และร่างแนวทาง SEA ด้วย ได้แก่ การจัดประชุมกลุ่มย่อยฯ ครั้งที่ 3 และ 4 ของ
โครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวทาง SEA เป็นหลัก และการจัดฝึกอบรม
ทางด้านวิชาการ SEA ทั่วประเทศ ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างการฝึกอบรมทั้งจากกิจกรรมการเรียนรู้
ส่วนกลาง (Plenary Session) และกิจกรรมกลุ่ม (Group Session) มาผนวกรวมด้วย  

นอกจากร่างข้อเสนอการจัดท า SEA และร่างแนวทาง SEA แล้ว ที่ปรึกษายังได้น าผลผลิตจากการปรับปรุง
ร่างข้อเสนอการจัดท า SEA และร่างแนวทาง SEA ดังกล่าว มาปรับปรุงร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ  
ด้วย โดยสรุปรายละเอียดในการพัฒนาและปรับปรุงต่างๆ ดังต่อไปนี ้

5.1.1 การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ครั้งท่ี 3 

การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 3 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อเสนอการจัดท า SEA (รวมร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ….) และร่างแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ที่ปรึกษาได้พัฒนาข้ึน (รายละเอียดร่างแนวทาง SEA ดังภาคผนวก ญ) โดยด าเนินการไปเมื่อ 
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีภาคส่วนที่สนใจทั้งส่วนราชการ 
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รัฐวิสาหกิจ บริษัทที่ปรึกษา สถาบันการศึกษา หน่วยงานเอกชน รวมถึงภาคประชาสังคมเข้าร่วมทั้งหมดเป็น
จ านวน 125 ราย  

ในการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสร่วมกันแสดง ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้
คณะท างานสามารถน าไปปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน โดยสรุปประเด็นข้อคิดเห็นที่ส าคัญ  

ได้ดังตารางท่ี 5.1-1 

ตารางท่ี 5.1-1 ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการประชุมกลุ่มย่อยฯ ครั้งท่ี 3 

ล าดับ หน่วยงาน ประเด็น 

1 กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

 ความชัดเจนเกี่ยวกับความเชื่อมโยงการด าเนินงานของหน่วยงานกับ
คณะกรรมการฯ 

 จ าเป็นต้องมีคณะท างานด้าน SEA โดยเฉพาะหรือไม่ 
 หากหน่วยงานมีการด าเนินการเร่ืองการขับเคลื่อนผังเมืองท้ังระดับภูมิภาค 

จังหวัด การด าเนินการรายสาขา ด าเนินการด้านการมีส่วนร่วม รวมถึงศึกษา
ครอบคลุมท้ัง 3 มิติ (สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม) แล้ว ยังจ าเป็นต้อง
ท า SEA หรือไม่ 

 หากจ าเป็นต้องท า SEA ผู้ด าเนินการจัดท าจะเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ
เองหรือหน่วยงานภายนอก และมีก าหนดเวลาศึกษา SEA หรือไม่ 

 ควรพิจารณาตัวชี้วัดให้ถูกต้องและครบถ้วน 

2 กรมทางหลวง 
 

 หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณาว่า โครงการใดบ้าง (โดยเฉพาะโครงการ
ขนาดใหญ่) ท่ีจ าเป็นต้องจัดท า SEA 

 ควรมีการระบุคุณสมบัติของท่ีปรึกษาท่ีมีสิทธิจัดท า SEA ให้ชัดเจน 

3 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
 

 ควรมีการก าหนดเป็นนโยบายและมีการจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสม 
เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินการ SEA ได้  

 การตรวจสอบคุณภาพ SEA และเคร่ืองมือในการท า SEA จะครอบคลุม 
Conceptual Framework / Accuracy / Reliability ได้อย่างไร 

4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  การระบุว่าให้หน่วยงานจ้างที่ปรึกษาฯ ให้เป็นผู้จัดท า SEA จะเป็นการเพิ่ม
ข้ันตอน ภาระ และงบประมาณให้กับหน่วยงาน ดังนั้น  จึงเสนอให้เพิ่มผู้มี
สิทธิจัดท า SEA โดยเป็นบุคลากรภายในหน่วยงานท่ีผ่านการอบรมหรือได้รับ
ใบรับรอง เป็นผู้สามารถจัดท า SEA เองได้  

5 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
และการเหมืองแร่ 
 

 การก าหนดประเภทรายสาขาท้ัง 8 สาขา จะพบว่าบางรายสาขา มีความ
เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ดังนั้น ในการจัดท า SEA จ าเป็นต้องด าเนินการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานหรือไม่ 

6 กรมการท่องเท่ียว 
 

 ควรเพิ่มเนื้อหาของบทท่ี 3 การมีส่วนร่วม และควรเชื่อมโยงกับระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี 2548 

 ควรมีการสรุปข้อดี-ข้อเสีย และบริบทท่ีสอดคล้องกับวิธีการเพื่อให้เห็น 
ในภาพรวม 
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ตารางท่ี 5.1-1 ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการประชุมกลุ่มย่อยฯ ครั้งท่ี 3 

ล าดับ หน่วยงาน ประเด็น 

7 กรมป่าไม้ 
 

 ในร่างแนวทาง SEA มีหลายประเด็นท่ีสื่อสารไม่ตรงกัน เช่น การมีส่วนร่วม
ควรครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายใดบ้าง 

 ควรมีการยกตัวอย่างหลายๆ กรณี และควรมีคู่มือในรายสาขา/ รายเร่ือง 

8 ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 แหล่งท่ีมาของฐานข้อมูลท่ีจะน ามาใช้ในการจัดท า SEA จะมีระบุไว้ใน 
ร่างแนวทาง SEA หรือไม่  

 เสนอให้ก าหนดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมา
เป็นองค์ประกอบหนึ่งใน กสย. 

 ควรมีการปูความรู้พื้นฐานด้าน SEA ตั้งแต่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
เพื่อพัฒนาบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้าน SEA เพิ่มมากข้ึน 

9 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
 

 หากด าเนินการมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้ง จะท าให้เป็นท่ียอมรับได้ 
 สามารถน า SEA ไปผนวกกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ได้หรือไม่ จะได้ 

ไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับหน่วยงาน 

10 กรมทรัพยากรน้ า 
 

 จากหน้า 19 ควรเพิ่มตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมก่อนท่ีจะประเมินทางเลือก  
ในการพัฒนา (ให้มีความเป็นรูปธรรม โดยท าให้เป็นเชิงปริมาณ) 

จากความเห็นดังกล่าวข้างต้น ที่ปรึกษาได้สังเคราะห์ความเห็นที่ได้รับจากการประชุมฯ ซึ่งมีทั้ง 
ข้อค าถามข้อสงสัย และความเห็นข้อเสนอแนะ โดยสรุปได้ว่าส่วนใหญ่เป็นความเห็นที่มีต่อร่างแนวทาง SEA  
ที่ที่ปรึกษาได้น าเสนอในรายละเอียด ทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนได้ให้ความสนใจ เป็นจ านวนมาก 
ซึ่งร่างแนวทาง SEA นี้ จะเป็นเครื่องมือหรือตัวช่วยส าคัญในการจัดท า SEA ของประเทศไทยอนาคต ผู้เข้าร่วม
ประชุมได้ให้ความเห็นและแสดงถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีความชัดเจนของร่างแนวทาง SEA เพื่อให ้
ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปปฏิบัติใช้ได้โดยง่ายและครบถ้วนทุกกระบวนการ ซึ่งที่ปรึกษาได้น าความคิดเห็น
ดังกล่าวไปปรับปรุงรายละเอียดของร่างแนวทาง SEA โดยเฉพาะ 

 ประเด็นข้ันตอนการจัดท า SEA ที่ควรมีเนื้อหาที่ละเอียด ชัดเจน ล าดับข้ันตอนที่ถูกต้อง  

 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดตัวช้ีวัด  

 การระบุคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจัดท า SEA 

5.1.2 การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ครั้งท่ี 4 

ภายหลังจากการประชุมกลุ่มย่อยฯ ครั้งที่ 3 ที่ปรึกษาได้น าความเห็นอันเป็นประโยชน์จากผู้เข้าร่วม
ประชุมมาพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาเป็นข้อเสนอการจัดท าฯ และร่างแนวทาง SEA ฉบับปรับปรุง เพื่อใช้
น าเสนอในการประชุมกลุ่มย่อยฯ ครั้งที่ 4 โดยด าเนินการจัดประชุมไปเมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส กรุงเทพมหานคร มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเป็นจ านวน 149 ราย  
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ที่ปรึกษาได้น าเสนอรายละเอียดการปรับปรุงและแก้ไขข้อเสนอการจัดท าฯ และร่างแนวทาง SEA 
ฉบับปรับปรุงดังกล่าวให้ที่ประชุมได้รับทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนะในประเด็นที่สงสัย โดยในครั้งนี้ ที่ปรึกษาได้แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมออกเป็นกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม และ
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นผ่านบัตรค า ในประเด็นต่างๆ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้ครอบคลุมทุกประเด็น ทุกหัวข้อ และเชิงลึกมากยิ่ง ข้ึน โดยสรุปประเด็นส าคัญได้ดัง 

ตารางท่ี 5.1-2 

ตารางท่ี 5.1-2 ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการประชุมกลุ่มย่อยฯ ครั้งท่ี 4 

หัวข้อ 
ประเด็น 

ภาพรวม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและค าถาม 

บทที่ 2 ความเข้าใจพื้นฐาน 

2.1 ขอบเขตและระดับ
การใช้ 

SEA เป็ น เค ร่ือ งมื อ ในการประ เมิ นด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในระดับ
นโยบาย แผน และแผนงาน 

ไม่เข้าใจย่อหน้าสุดท้ายในหน้าท่ี 5 ท่ีระบุว่า “ระดับ
โครงการ (Project) กับการใช้ใน SEA” 

 มีความเหมาะสมในกระบวนการ แต่ตัวชี้วัด
ด้านวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจนในแผนงาน 

เสนอให้อธิบายความหมายของค าว่าสิ่งแวดล้ อม 
ส าหรับ SEA ให้ชัดเจน (หรือความหมายของค าว่า 
บริบทแวดล้อม) 

 เสนอให้ทบทวนการเขียนบรรยายในหัวข้อท่ี 2.1 
บรรทัดท่ี 3 ท่ีระบุว่า “…เพื่อให้เกิดการบูรณาการเข้าสู่
การพัฒนาท่ีย่ังยืนในต่างประเทศ” 

  ตารางท่ี 2-2 ควรเพิ่มว่า EIA เน้นเร่ืองการป้องกัน
สิ่งแวดล้อมด้วย 

2.2 หลักการท่ีดี หลักการอ้างอิงท่ีดี ควรมีการอ้างอิงเอกสาร
วิชาการของประเทศไทยด้วย (นอกเหนือจาก 
OECD, 2006) 

สนับสนุนให้เกิดการบังคับใช้ SEA เพื่อให้เกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรมในการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 ควรระบุว่าหลักการ SEA ท่ีดีต้องปราศจาก 
hidden agenda 

ควรมีการอธิบายความหมายของหลักการท่ีดีก่อนท่ีจะ
บอกลักษณะท่ีควรจะเป็น และควรมีค าอธิบายสั้นๆ 
ก ากับ 

  ควรเพิ่มหลักการท่ีดีประเด็น  

- การมองอนาคต  

- การป้องกันล่วงหน้า 

- การทบทวนติดตามแผน 

- การประเมินแผนก่อน 

  ควรปรับค าว่า ยอมได้ยอมเสีย ให้เข้าใจง่ายข้ึน 

  แผนงาน หมายถึง แผนงานระดับใด ควรระบุให้ชัดเจน 
เช่น แผนงานยุทธศาสตร์จัดสรร 
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ตารางท่ี 5.1-2 ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการประชุมกลุ่มย่อยฯ ครั้งท่ี 4 

หัวข้อ 
ประเด็น 

ภาพรวม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและค าถาม 

2.3 ประโยชน์ท่ีได้รับ เป็นแนวทางในการวางแผน การบริหาร
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพอัน
จะน าไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

ควรย้ายไปอยู่หัวข้อต้นๆ ของบท เพื่อให้ผู้น า SEA ไปใช้ 
เห็นความส าคัญและประโยชน์ของ SEA 

 ท าให้ทราบสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และช่วย
ลดงบประมาณท่ีไม่จ าเป็น 

เป็นกรอบในการพัฒนาระดับโครงการ 

 เป็นการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมอย่างโปร่งใส  

 เป็นการให้ความรู้กับประชาชนในด้านการ
เข้าถึงและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 SEA จะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยคัดกรองโครงการ
ภายใต้ แผนงาน ท่ีต้ องท า  EIA ใน ระดับ
โครงการ 

 

 ประเทศชาติสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ
น้อยลง ลดการขัดแย้ง และเดินหน้าการ
พัฒนาอย่างมีทิศทาง 

 

2 .4  ความสัมพันธ์กับ
แผน/ แผนงาน 

เป็นตัวช่วยในการวางแผนการด าเนินการ
อย่างเหมาะสม ลดปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในขณะ
ด าเนินการได ้

ความสัมพันธ์ของแผนงานข้อ 1 และข้อ 3 ควรเขียน 
ให้เห็นความแตกต่างของระดับแผนงานให้ชัดเจน 
เพื่อความเข้าใจ 

 แผน/ แผนงาน บอกให้คลุมถึงระดับท้องถ่ินท่ี
ท า MOU ร่วมกัน 

ควรท าตารางสรุปเปรียบเทียบความแตกต่างของแผน
ท้ัง 3 หัวข้อ ให้ชัดเจนถึงความแตกต่าง การน าไปใช้ 
และท าความเข้าใจได้ง่ายกว่าเขียนบรรยาย 

  ความชัดเจนของการจัดท า SEA ส าหรับระเบียบส านัก
นายกฯ ท่ีจะประกาศ อาจไม่สอดคล้องกับความยืดหยุ่น
ของกระบวนการท า SEA 

  ควรครอบคลุมถึงแผนพัฒนาระดับจังหวัดด้วย 

  ควรมีความชัดเจนของค าว่า “ไม่มีแผนหรือมีแผน” ถ้ามี
แผนยุทธศาสตร์และได้รับการอนุมัติจากภาครัฐแล้ว จะ
ท าให้ยับย้ังการด าเนินงานตามแผน 

  เสนอให้ป รับชื่ อหัว ข้อ 2.4 ความสัมพันธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์ เป็น “ความเชื่อมโยงกับแผน/ แผนงาน” 

  เสนอให้เปลี่ยนข้อความจาก “สามารถน ามาใช้เมื่อไรก็
ได”้ เป็น “สามารถน ามาใช้ได้ทุกข้ันตอน” 

  ควรเพิ่มเติมความสัมพันธ์ของแผนงานในแต่ละองค์กร
ให้ชัดเจนเพิ่มข้ึน เช่น หน่วยงานรัฐและเอกชน 
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  หากมีหลายแผนงานท่ีเหลื่อมล้ ากัน เช่น การพัฒนา
เมือง สวนทางกับการพัฒนาลุ่มน้ าหรือพื้นท่ีป่า/ พื้นท่ี
เกษตร ควรท าอย่างไร จะมีข้อพิจารณาอย่างไร 

บทที่ 3 ข้ันตอนและกระบวนการด าเนินงาน 

3.1 ก า ร ก ลั่ น ก ร อ ง 
(Screening) 

เป็นการกลั่นกรองของประเภทหรือหน่วยงาน
ท่ีจ าเป็นต้องท า SEA 

ระบุระเบียบส านักนายกฯ ท่ีก าหนดให้ต้องจัดท า SEA 
(แนบในภาคผนวก แนวทางฯ) 

  ควรมีการมีส่วนร่วมตั้งแต่ข้ันตอน screening (จะได้
ครบทุกข้ันตอน) 

  เสนอให้พิจารณาประเด็นกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องระหว่าง
กระทรวงด้วย 

  ควรก าหนดหลักเกณฑ์การก าหนดพื้นท่ีพิเศษท่ีต้องท า 
SEA ด้วย 

  ควรเพิ่มหลักเกณฑ์การก าหนดประเภท/ ขนาด ท่ีต้อง
ท า SEA ให้ชัดเจน  

  ควรเพิ่มรายสาขา เช่น ทรัพยากรน้ า อุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม เขตพื้นท่ีป่าอนุ รักษ์ หรือกิจกรรม ท่ีมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ การท่องเ ท่ียว 
แผนพัฒนาจังหวัด 

  ควรเพิ่มโครงการพระราชด าริ เช่น โครงการห้วยสะโตน 
จ.สระแก้ว 

3.2 การก าหนดขอบเขต 
(Scoping) 

เ ห็ น ด้ ว ย กั บ ก ารก า หน ดขอ บ เขตและ
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

การก าหนดขอบเขตหน้า 12 เพิ่มเติมจากประเมิน
สถานภาพในอดีตปัจจุบันของประเด็นยุทธศาสตร์ โดย
ให้ครอบคลุมเ ร่ืองภาพฉาย (Scenario) ท่ีอาจเป็น
ทางเลือกในอนาคตด้วย 

 การประเมินข้อมูลพื้นฐาน ควรท าแค่ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ไม่ใช่ข้อมูลทุกด้าน 

เพิ่มเติมการคาดการณ์ในอนาคต (ภาพกว้างๆ) 

  ควรเพิ่ม ข้ันตอนการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมในปีท่ีผ่านๆ มา เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การก าหนดขอบเขตเพ่ิมเติม 

  ควรอธิบายความหมายของค าว่า วัตถุประสงค์เพื่อ 
ความย่ังยืนเพิ่มเติม 

  ควรก าหนดข้ันตอน 1-2-3 ให้ชัดเจน ให้สามารถปฏิบัติ
ตามได้ 

  ควรมีตัวอย่างตัวชี้วัดในมิติต่างๆ ให้น าไปปรับใช้ด้วย 
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  ควรมีกระบวนการไกล่เกลี่ยผู้มีส่วนได้เสีย 

  การประเมินรายสาขาควรมีการก าหนดพื้นท่ีด้วยว่าต้อง
กว้างขนาดไหน 

  การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อความย่ังยืนในระดับพื้นท่ี 
ท่ีมีการพัฒนาไม่เท่ากัน ท าได้ยาก เช่น ท้ายน้ าท่ีมี 
ความอุดมสมบูรณ์ ควรพัฒนาเร่ืองการส่งเสริมอาชีพ 
ในขณะท่ีตอนบน ต้องการแหล่งกักเก็บน้ า 

3.3 การพัฒนาและ
ประเมินทางเลือก 
(Alternative 
Development and 
Assessment) 

เป็นการบูรณาการท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม เป็นการพัฒนาทางเลือกท่ีจะ
น าไปใช้เพื่อการพัฒนานโยบายและแผนใน
องค์กรให้ย่ังยืนต่อไป 

ควรอธิบายทางเลือกศูนย์ให้เข้าใจชัดเจน 

ข้อ 1 การพัฒนาทางเลือก หน้า 19 หัวข้อ (2) ราย
สาขา- มองว่าการพัฒนาเหมืองแร่ มีข้อจ ากัดในเร่ือง
ของพื้นท่ี ศักยภาพแร่ ซึ่งค่อนข้างเจาะจงกับพื้น ท่ี 
อยากให้มีค าแนะน าเพ่ิมเติมด้วย 

  ควรเพิ่มเติมการพัฒนาทางเลือก (รายสาขา) เพื่อให้เห็น
ภาพท่ีชัดเจนมากข้ึนด้วย 

  การประเมินทางเลือกส่วนใหญ่มักขาดความเชื่อมโยง
กับตัวชี้วัด 

  การพัฒนาทางเลือก ควรมีการพิจารณายุทธศาสตร์ 
แผนงานท่ีอยู่ในระดับเดียวกัน ระหว่างหน่วยงานด้วย 

3.4 การก าหนดมาตรการ
เพื่อความย่ังยืน 

การก าหนดมาตรการเพื่อความย่ังยืนแตกต่าง
จากมาตรการลดผลกระทบ แต่ผลลัพธ์ คือ เพื่อ
รักษาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วย 

มาตรการเพื่อความย่ังยืนคืออะไร ควรอธิบายให้เห็น
ภาพเชื่ อมโยงระหว่างมิติ เศรษฐกิจ  สั งคม และ
สิ่งแวดล้อม 

  ควรอธิบายว่า วิธีการก าหนดมาตรการเพื่อความย่ังยืน 
มีวิธีการอย่างไร 

  ควรต้องระบุ รูปแบบของมาตรการฯ ว่ ามีกี่ แบบ 
อะไรบ้าง และควรยกตัวอย่างมาตรการด้วย เพื่อให้
เข้าใจได้อย่างชัดเจน 

3.5 การจัดท ารายงาน
ฉบับสมบูรณ์และ
รายงานภาคประชาชน 

 รายงานฉบับสมบูรณ์กับรายงานภาคประชาชน ให้เขียน
เน้นว่า ประเด็นส าคัญจะเหมือนกัน จะได้ไม่มีปัญหาว่า
รายงาน 2 ฉบับแตกต่างกัน และให้ข้อมูลไม่เท่ากัน 

  ควรเสนอช่องทางการรับรู้ข้อมูลในรายงานให้ชัดเจน
และมีหลากหลายช่องทาง และเข้าถึงได้ง่ายเพื่อส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

  เปลี่ยนข้อความจาก “รายงานภาคประชาชน” เป็น 
“รายงายฉบับประชาชน” 
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3.6 การติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 
และควบคุมคุณภาพ 

 การติดตามตรวจสอบเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวัด
ความส าเร็จและใช้อธิบายต่อผู้มีส่วนได้เสียได้ 

 ควรขยายความว่าระหว่างแผนระยะสั้น กลาง ยาว จะมี
การติดตามตรวจสอบต่างกันอย่างไร 

  การติดตามตรวจสอบ ควรเข้าใจระบบมากกว่าการ
รายงานในกระดาษ เพราะจะเป็นการเพิ่มภาระให้
หน่วยงาน 

3.7 การมีส่วนร่วม การมีส่ วน ร่วม เป็นสิ่ งส า คัญในการท า
โครงการ ท่ีต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับประชาชนในพื้นท่ี 

ไม่ควรใช้ข้อความ “..เพื่อไม่ให้ผู้มีส่วนได้เสียโต้แย้ง คัด
ค้าน..” เนื่องจากเป็นทัศนคติเชิงลบ 

 การมีส่วนร่วมควรเปิดโอการให้ผู้มีส่วนได้เสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในทุกมิติ
ร่วมกับผู้มีอ านาจตัดสินใจ 

ไม่มีกระบวนการเชื่อมโยงระหว่าง SEA ภาคประชาชน
และ SEA ของภาครัฐ 

 เห็นด้วยกับการมีส่วนร่วมในหลายๆ ข้ันตอน 
เพราะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วม
ในข้ันตอนท่ีตนเองสนใจได้ 

กระบวนการมีส่ วน ร่วมใน SEA สามารถก าหนด
กลุ่มเป้าหมายได้ตามความเหมาะสม หรือต้องเป็นไป
ตามระเบียบส านักนายกฯ 

  การมีส่วนร่วมต้องมีอยู่ในทุกข้ันตอนของการท า SEA 
ไม่ใช่เฉพาะข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่ง – ปรับข้อความใต้
กรอบในหน้า 10 

  การก าหนดผู้มีส่วนได้เสีย ควรมีการยกตัวอย่างว่า
โ ครงการลั กษณะใด  ควรมี ผู้ มี ส่ วน ได้ เ สี ยกี่ คน 
ประกอบด้วยใครบ้าง 

  เสนอให้ผู้มีส่วนได้เสีย เข้าร่วม check ข้อมูลท่ีได้ศึกษา
ด้วย 

บทที่ 4 การทบทวนและกลไกลการบริหารจัดการ 

4.1 การทบทวนรายงาน
เบื้องต้น 

การน า  SEA ท่ีป รับใช้แล้วมาปรับใช้ กั บ
นโยบาย แผน ท่ีจะท าในอนาคตเป็นสิ่งจ าเป็น 

รายงานภาคประชาชนแตกต่างกับรายงานฉบับสมบูรณ์
อย่างไร ควรระบุให้ชัดเจน 

  เสนอให้ท า check list form ในการทบทวนไว้ในภาคผนวก 
แนวทางฯ เป็น check box ท่ีสามารถน าไปใช้ได้ทันทีด้วย 

  ควรอธิบายให้เห็นความส าคัญของการทบทวนประเด็น
ส าคัญให้ได้ และต้องมีการทบทวนในทุกประเด็น 

  หัวข้อ 4.1 ในการทบทวนรายงาน ควรระบุคุณสมบัติ
ความสามารถของผู้รับรองงานให้ชัดเจนด้วย 
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  หัวข้อย่อย ก) และ ข) หน่วยงานภาครัฐ ควรเขียน
รวมกันแล้วแยกเป็นข้อย่อยว่ามี 2 ลักษณะ และควรมี
กลุ่มผู้ก าหนดนโยบายด้วยหรือไม่ 

  ควรปรับชื่อบท “ทบทวน” เป็น “การก ากับเนื้อหา” 

  เสนอแนะให้หน่วยงานกลาง ท่ีไม่ใช่เจ้าของแผน เป็น
ผู้ว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษา เพื่อไม่ให้เกิดความเกรงใจใน
การด าเนินการและผลท่ีออกมาจะเป็นท่ียอมรับมากข้ึน  

  ควรอธิบายด้วยว่ากระบวนการปรับปรุงรายงานควร
เป็นอย่างไร การทบทวนควรมีรอบเวลาหรือไม่ เช่น ทุก 
3 ปี หรือ 5 ปี 

  อยากจะให้น ามาใช้กับโครงการย่อยด้วย เช่น แผนงาน/ 
หน่วยงานท่ีไม่ใช่ระดับประเทศ 

  รายงานน่าจะมีแนวทางและมาตรการแก้ไขรวมอยู่ด้วย 
รวมถึงระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือและยอมรับได้ 

  บทท่ี 4 หน้า 26 การก าหนดขอบเขต-ประเด็นยุทธศาสตร์
ให้ครอบคลุมท้ัง 3 มิติ อาจเพิ่มประเด็นด้านเทคโนโลยี/ 
กฎหมาย เพื่อให้ครอบคลุม เช่น กรณี SEA ด้านพลังงาน 

4.2 องค์กร และกลไก
รวมท้ังระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง
ในการขับเคลื่อน SEA 
ในประเทศไทย 

 การพิจารณา SEA ในคณะกรรมการชุดเดิม จ าเป็นต้อง
ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาให้ชัดเจน 

 กรณี SEA ไม่ผ่าน มีกลไกให้ทบทวนหรือไม่ 

 ควรมี ก ารแต่ งตั้ ง ประชาชน ในพื้ น ท่ี  ให้ ช่ วย ใน
กระบวนการ SEA ในระดับพื้นท่ี ร่วมกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องทุกข้ันตอน เพื่อป้องกันการขัดแย้งที่จะเกิดข้ึน
ระหว่างด าเนินการ 

  ถ้าหน่วยงานเจ้าของโครงการ/ แผน จัดท ารายงาน SEA 
เอง ได้ไหม ถ้าได้ต้องข้ึนทะเบียนข้อมูลท่ีปรึกษา
กระทรวงการคลังไหม ควรอธิบายเพิ่มในแนวทาง 

  ท่ีปรึกษากระทรวงการคลัง ควรประเมินผู้ ท่ีขอข้ึน
ทะเบียน โดยมีการเรียกประชุมพิจารณาร่วมกันหลาย
ฝ่ายก่อนอนุญาตให้ข้ึนทะเบียน 

  หัวข้อ 4.2.5 ควรเปิดโอกาสให้ท้องถ่ิน/ ชุมชนสามารถ
ท า SEA เองได้ ไม่ใช่เฉพาะท่ีปรึกษาท่ีข้ึนทะเบียน 
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ตารางท่ี 5.1-2 ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการประชุมกลุ่มย่อยฯ ครั้งท่ี 4 

หัวข้อ 
ประเด็น 

ภาพรวม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและค าถาม 

  ควรมีการระบุรายละเอียดท่ีชัดเจนเกี่ยวกับ ทรัพยากร/ 
บุคลากร/ กลไก ในระเบียบส านักนายกฯ ท่ีจะประกาศ
ด้วย 

  องค์กร (5) คณะกรรมการก ากับ SEA ควรเป็นกรรมการ
ถาวร ลดการแทรกแซง (อยู่เป็นวาระ) 

  ควรมีการก าหนดว่าต้องมีการปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานทุกๆ 5 ปี หรือการทบทวน SEA ทุกๆ 5 ปี 
เนื่องจากเทคโนโลยีเปลี่ยนตลอด 

  นอกจากระเบียบท่ี ขับเคลื่ อน SEA อยากให้ เพิ่ม
ข้อเสนอแนะ ให้ค านึงถึงกฎหมายท่ีอาจซ้อนทับอยู่ใน
พื้นท่ีท่ีท า SEA เช่น ผังเมือง พื้นท่ีคุ้มครอง 

  ควรมีกลไกในการให้ความเข้าใจท่ีถูกต้องกับรัฐมนตรี 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาแผนได้ 

  หัวข้อ 4.2.3 เล่มแนวทางฯ ปี 61 มีการแนะน าใน
ประเด็นการพิจารณาว่า PPP ต้องท า EIA หรือไม่ แต่
เล่มฉบับปรับปรุงนี้ ไม่มีอาจท าให้ผู้ศึกษา SEA มือใหม่ 

  ควรระบุเพิ่มเติมว่า ถ้ามีการติดตามแล้วพบว่า การ
ด า เนินงานแผนไม่ เป็นไปตาม SEA ท่ีระบุ ไว้  จะ
ด าเนินการอย่างไร  

  โครงการขนาดใหญ่ คืออะไร แบ่งหรือพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์อะไร ควรระบุให้ชัดเจน 

  การขับเคลื่อน SEA โดยไม่ระบุขนาด/กรอบเวลา/มูลค่า 
ของแผนท่ีจะประกาศตามระเบียบส านักนายกฯ จะมี
ผลต่อแผนขนาดเล็ก 

ภาพรวม 

  เสนอให้ปรับแก้ข้อความ “ผังเมือง” เป็น “ผังเมือง/ 
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน” 

  ควรปรับรูปแบบการเขียนอธิบาย เป็นการใช้รูปภาพ
ประกอบ Flow diagram และแทรกค าอธิบายแต่ละ
หัวข้อย่อยท่ีจ าเป็นแทน ซึ่งจะง่ายต่อการเข้าใจมากกว่า
การเขียนอธิบายหลายย่อหน้า 

  สศช. ควรหากลไกให้การท า SEA สามารถปฏิบัติเป็น
รูปธรรมได้ พร้อมกับแผนพัฒนาฯ 13 
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ตารางท่ี 5.1-2 ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการประชุมกลุ่มย่อยฯ ครั้งท่ี 4 

หัวข้อ 
ประเด็น 

ภาพรวม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและค าถาม 

  ข้ันตอนต่างๆ มีความชัดเจนแล้ว แต่ควรพัฒนาเป็น
โปรแกรมเพื่อให้สอดคล้องกับยุค 4.0 

  ภาคผนวก ค หัวข้อ 2) การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียใน
กระบวนการ SEA ควรระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ชัดเจน
และครอบคลุม แต่ละกลุ่มมีบทบาท/ หน้าท่ีอะไร 

  ควรเพิ่มระเบียบข้อบังคับ เพื่อให้เห็นถึงความส าคัญ
มากกว่าก าหนดเป็นแค่กรอบ 

  คู่มือยังยากไปส าหรับการน าไปปฏิบัติ สศช. ควรท าให้
เห็นเป็นตัวอย่างในการท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม 

  อยากให้เกิดการสร้างคู่มือเพื่อเผยแพร่แนวทางปฏิบัติ/ 
หรือคู่มือต้นแบบแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ 

  แผนด้านความมั่นคง ควรท า SEA ด้วย 

  บางหัวข้อกว้างเกินไป ระบุขอบเขตไม่ชัดเจน ควร
ก าหนดและระบุขอบเขตให้ชัดเจนย่ิงข้ึน 

  ควรขยายความค าว่า “การพัฒนาท่ีย่ังยืน” ให้มีความ
เข้าใจท่ีตรงกันว่าย่ังยืนอย่างไร 

  ควรมีตัวอย่างการท า SEA ให้ดู เพื่อให้เข้าใจง่ายข้ึน 
ยกตัวอย่างหลายๆ ด้าน เช่น SEA ด้านสิ่งแวดล้อม SEA 
ด้านสังคม และอธิบายความแตกต่างระหว่าง SEA กับ 
EIA ให้ชัดเจน 

  SEA อาจไม่ได้ส่งผลให้ประหยัดเวลาและงบประมาณ 
แต่อาจส่งผลให้เสียเวลาและเพิ่มงบประมาณมากข้ึน 

  เมื่อรายงานฉบับสมบูรณ์เสร็จแล้ว ควรมีการรวบรวม
เป็นฐานข้อมูลของประเทศ 

  ควรมีค านิยามของค าท่ีใช้ เช่น ค าว่า เป็นกลาง เปิด
กว้าง เพราะตีความหมายไม่เหมือนกัน ควรมีหลักเกณฑ์ 
เช่น เปิดกว้าง ต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 

  ในด้านความขัดแย้งและการสูญเสียเงิน เนื่องจากความ
ขัดแย้ง ควรเพิ่มกรณีศึกษาด้านการเยียวยาผู้ ท่ีได้รับ
ผลกระทบนอกเหนือจากเร่ืองเงิน 

  กระบวนการด าเนินงานควรมีการก าหนดมาตรฐานการ
ท างาน เช่น ISO9001, ISO14001 
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จากความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมไปถึงประเด็นซักถามดังกล่าวข้างต้น ที่ปรึกษาได้น ามาประมวล 
สังเคราะห์ เพื่อน ามาปรับใช้กับการปรับปรุงร่างข้อเสนอการจัดท า SEA และร่างแนวทาง SEA ฉบับปรับปรุง 
ซึ่งประเด็นหลักส าคัญที่ที่ปรึกษาได้น ามาพิจารณาประกอบการปรับปรุง โดยเฉพาะ 

 การเพิ่มเติมนิยามความหมายของค าว่าสิ่งแวดล้อมส าหรับ SEA 

 การปรับปรุงเนื้อหาหัวข้อหลักการ SEA ที่ดี โดยเพิ่มเติมค าอธิบายให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

 การปรับปรุงเนื้อหาหัวข้อประโยชน์ที่ได้รับ โดยระบุประโยชน์ของ SEA ที่จะมีผลลัพธ์ตามมา
อย่างเป็นรูปธรรม และประโยชน์ที่แต่ละภาคส่วนจะได้รับ เพื่อให้เกิดความชัดเจน 

 การปรับปรุงรายละเอียดใน บทที่ 3 ข้ันตอนและกระบวนการด าเนินงาน SEA ให้มีความชัดเจน
มากยิ่งข้ึน พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบในข้ันตอนส าคัญ 

5.2 การปรับปรุงข้อเสนอการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ในการปรับปรุงร่างข้อเสนอการจัดท า SEA ที่ปรึกษาได้รวบรวมผลการศึกษาภายใต้ของโครงการฯ  
ทั้งจากการทบทวนข้อมูลต่างๆ รวมถึงความคิดเห็นที่ได้รับจากผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ 
น ามาปรับปรุง โดยหลักแล้วการปรับปรุงไม่ได้เปลี่ยนแปลงสาระส าคัญไปจากเดิมมากนัก  (รายละเอียด 
ร่างข้อเสนอการจัดท า SEA ฉบับเดิมดังภาคผนวก ฎ) แต่ได้พิจารณาปรับปรุงใหเ้กิดความชัดเจน ทันสมัย และ
สอดคล้องกับร่างแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ได้ปรับปรุงข้ันใหม่ โดยมีประเด็น 
ที่ปรับปรุง ดังนี้  

 ปรับปรุงหัวข้อความหมายและนิยามศัพท์ของค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ให้มีความถูกต้องและทันสมัย 

 ปรับปรุงหัวข้อการติดตามประเมินผลให้มีความชัดเจนว่าหน่วยงานใดหรือภาคส่วนใดที่จะเข้ามา 
มีบทบาทหน้าที่หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการติดตามประเมินผล 

 ปรับปรุงสาระส าคัญที่ควรถูกเสนอไว้ในรายงาน SEA เพื่อให้สอดคล้องกับรายละเอียดของ 
แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมที่ได้มีการปรับปรุงข้ึนใหม่นี้  

ทั้งนี้ ในรายละเอียดทั้งหมดของร่างข้อเสนอการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นี้ 
จะต้องปรับปรุงให้มีรายละเอียดที่สอดคล้องกับร่างแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมที่ได้มีการปรับปรุงข้ึนใหม่ 
ฉบับปี พ.ศ. 2563 ด้วย โดยมีรายละเอียดของร่างข้อเสนอการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ดังต่อนี้ อีกทั้ง ที่ปรึกษาได้จัดท าร่างข้อเสนอการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  ฉบับ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรายละเอียดดังภาคผนวก ฏ 
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5.2.1 หลักการและเหตผุล 

1) ความเป็นมา 

ประเทศไทยได้มีการน าระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment : EIA) มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
ในระดับโครงการเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าจะมี 
การด าเนินการพัฒนาระบบ EIA อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังพบว่ามีข้อจ ากัดในเชิงการบริหารจัดการในภาพรวม
ระดับพื้นที่  ทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเพียงพอของระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่มีความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และผลกระทบสะสมเนื่องจากปัญหา
รวมของหลายโครงการในพื้นที่ เดียวกัน การพัฒนาโครงการที่ไม่ได้บูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมเข้ากับ  
การพิจารณาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างเพียงพอ น าไปสู่ข้อขัดแย้งและการคัดค้านของชุมชน รวมถึง
กระทบต่อความเช่ือมั่น แผนงานพัฒนา และต้นทุนของเจ้าของโครงการ เช่น กรณีโครงการเข่ือนแม่วงก์ 
โครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมในบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) โครงการ
ก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย โครงการก่อสร้างท่าเรือขนถ่าย
ถ่านหินส าหรับใช้เป็นพลังงานให้แก่โรงไฟฟ้ากระบี่ โรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ เป็นต้น 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 เห็นชอบ 
ต่อข้อเสนอการปฏิรูปด้านระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศ และได้เสนอคณะรัฐมนตรี
รับทราบ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยข้อเสนอดังกล่าวมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) คือ ผลักดันการน า SEA มาใช้กับการวางแผนพัฒนาของประเทศไทย 
อย่างเป็นรูปธรรมภายใน 3 ป ี

นายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแนวทางการผลักดัน SEA มาใช้กับการวางแผนพัฒนาประเทศ
อย่างเป็นรูปธรรมในระยะต่อไป ตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) น าเสนอ 
โดยได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ภายใต้คณะกรรมการ  
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เมื่อวันที่  30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งมีนายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา  
เป็นประธาน 

คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะท างานพัฒนา 
การจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และคณะท างานจัดท าแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการท างานของคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ สุทิน อยู่สุข 
เป็นประธานคณะท างานทั้ง 2 ชุด พร้อมทั้งมอบหมายคณะท างานฯ น าเสนอรายงานความก้าวหน้า 
ต่อคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อการพัฒนา  
ที่ยั่งยืนต่อไป 
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คณะท างานพัฒนาการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ได้ร่วมกันพิจารณาจัดท า
ข้อเสนอการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ฉบับนี้ เพื่อน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการ  
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2) ความหมายและนิยามศัพท์ 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: 
SEA) หมายความว่า กระบวนการที่เป็นระบบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ในการก าหนดนโยบาย แผน หรือ
แผนงาน โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม และบูรณาการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุ 
ซึ่งต้องน าผลไปใช้ในการวางแผนเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

การประ เมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม  ( Environmental Impact Assessment: EIA) 
หมายความว่า กระบวนการศึกษาและประเมินผลที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมหรือ 
การด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้มีการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียอื่นใดของประชาชนหรือชุมชน ทั้งทางตรง
และทางอ้อม โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อก าหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ
ดังกล่าว ผลการศึกษาเรียกว่ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

นโยบาย1 (Policy) หมายความว่า วิสัยทัศน์และภาพรวมของการด าเนินงาน ซึ่งระบุหลักและ
วิธีการปฏิบัติไว้เป็นกรอบหรือแนวทางอย่างกว้างๆ เพื่อเป็นแนวคิดในการตัดสินใจส าหรับการวางแผนที่
จะต้องมีรายละเอียดและความชัดเจนมากยิ่งข้ึน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ การแก้ปัญหา 
หรือเป็นความมุ่งมั่นที่จะให้เกิดการพัฒนาที่เป็นความประสงค์ (Purpose) ของนโยบายน้ัน 

แผน (Plan) แนวทางการด าเนินงานของแต่ละภาคส่วนเพื่อบรรลุถึงจุดมุ่งหมาย (Goal)  
ที่ต้องการ โดยการก าหนดความส าคัญก่อน-หลังของทางเลือก และมาตรการส าหรับใช้ในการจัดการทรัพยากร 
ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุเครื่องใช้ และการจัดการให้เหมาะสม รวมทั้งก าหนดกรอบระยะเวลา  
ในการด าเนินงานเพื่อน าแผนน้ันไปสู่การปฏิบัติ 

แผนงาน (Program) เป็นกลุ่มของโครงการที่มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกันถูกก าหนดข้ึนโดยมี
วัตถุประสงค์ (Objective) อย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่างเพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายของแผน และความประสงค์ 
ของนโยบายที่อยู่เหนือข้ึนไป ซึ่งการด าเนินแผนงานนั้นจะต้องมีกิจกรรม (Activities) ต่างๆ และก าหนดทรัพยากร
น าเข้า และวิธีการด าเนินงานเพื่อให้เกิดผล (Outputs) ที่แน่นอนส าหรับการประเมินผล 

                                                
1 ในทางปฏิบัติ นโยบาย แผน แผนงาน และโครงการ อาจมีการซ้อนทับกันได้ เพราะค าเหล่านี้ไม่ได้มีความหมายที่ชัดเจนตายตัวลงไป ดังนั้น อาจ

พบว่ามีการใช้สลับสับเปลี่ยนและอาจมีความหมายที่แตกต่างกันไปบ้างในประเทศและในสาขาต่างๆ 
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3) กรอบแนวคิดการประเมนิสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญต่อการวางแผนการพฒันา 
ใช้ในการประเมินการพิจารณาประเด็นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการบูรณาการเข้าไปสู่ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ใช้เป็นกรอบแนวคิด และกระบวนการวิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ และขีดความสามารถ
ในการรองรับของสิ่งแวดล้อม (Carrying Capacity) ตั้งแต่การพัฒนานโยบาย แผน แผนงาน และโครงการ
ขนาดใหญ่ในรายสาขา หรือในเชิงพื้นที่ โดยบูรณาการด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเปรียบเทียบ
ทางเลือกในการตัดสินใจ เพื่อให้การตัดสินใจนั้นมีคุณภาพ รอบคอบ โปร่งใส และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
SEA จะด าเนินการก่อนถึงข้ันตอนการพัฒนาซึ่งจะช่วยช้ีว่า นโยบาย แผน และแผนงาน ลักษณะใดเหมาะสม
กับพื้นที่และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งจะช่วยบ่งช้ีเรื่องหรือประเด็นที่ต้องให้
ความส าคัญในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับโครงการ (EIA) ด้วย โดยล าดับข้ันการตัดสินใจ

ด าเนินการ SEA และ EIA แสดงดังรูปท่ี 5.2-1 และ รูปท่ี 5.2-2 

 
ท่ีมา: สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.), 2560 

รูปที่ 5.2-1 ล าดับขั้นการตัดสินใจของการด าเนินการ SEA และ EIA 
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ท่ีมา: สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.), 2560 

รูปที่ 5.2-2 การประเมิน SEA และ EIA ในล าดับขั้นต่างๆ ของการตัดสินใจ (Decision-Making Tier) 

ทั้งนี้ SEA และ EIA มีความแตกต่างที่ส าคัญคือ SEA เป็นเครื่องมือระดับ“ยุทธศาสตร์” 
(Strategic Level) ได้แก่ นโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, Plan & Program : PPP) ซึ่งเป็นระดับ 
ที่สามารถจะก าหนดทางเลือกที่มีความเหมาะสมในด้านต่างๆ ในการด าเนินการให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ 
การพัฒนา ซึ่งสามารถสรุปข้อแตกต่างส าคัญระหว่าง SEA และ EIA ได ้ดังนี ้

ตารางท่ี 5.2-1 ความแตกต่างระหว่าง SEA และ EIA 

ประเด็น SEA EIA 

ระดับการตัดสินใจ นโยบาย แผน แผนงาน  โครงการ  

สาระส าคัญ ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ แนวคิด การก่อสร้างและการด าเนินงาน 

จุดเน้นในการประเมิน ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ หรือการแสวงหาแนว
ทางการพัฒนาท่ีเหมาะสม  

ประเด็นส าคัญระดับโครงการเพื่อให้สามารถ
ด าเนินการตามแนวทางพัฒนาท่ีได้เลือกไว้แล้ว
ให้ถูกต้องเหมาะสม 

มุมมอง สิ่งแวดล้อมจะส่งผล  ก าหนดโอกาสหรือข้อจ ากัด
ของการพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
อย่างไร 

การพัฒนาตามแนวทางที่ก าหนดจะส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรและเพียงใด 

ทางเลือก  มีพิสัยของทางเลือกท่ีกว้างกว่า 

 เน้นท่ีทางเลือกซึ่งท าให้เกิดสมดุลระหว่างพื้นท่ี
ต่างๆ หรือสมดุลระหว่างด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีนั้นๆ 

 มีพิสัยของทางเลือกในขอบเขตท่ีจ ากัด 

 เน้นทางเลือกด้านสถานท่ี การออกแบบ 
การก่อสร้าง และการด าเนินงาน 
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ตารางท่ี 5.2-1 ความแตกต่างระหว่าง SEA และ EIA 

ประเด็น SEA EIA 

ระดับการประเมิน กว้างกว่า เป็นระดับ Macroscopic โดยอาจเป็น
ระดับภูมิภาค ประเทศ ระหว่างประเทศ หรือ
ระดับโลก 

แคบกว่า เป็นระดับ Microscopic ส่วนใหญ่อยู่
ในระดับท้องถ่ิน  

ขอบเขตการประเมิน  ความย่ังยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

 เตือนล่วงหน้าถึงการเกิดผลกระทบสะสม 

 ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม 

 ประเมินผลกระทบสะสมได้ในขอบเขตจ ากัด 

ระยะเวลาของการประเมิน ปานกลางถึงยาว สั้นถึงปานกลาง 

ข้อมูล และ/หรือ 
สารสนเทศที่ใช้ 

ส่วนใหญ่เป็นข้อมูล/ สารสนเทศทุติยภูมิ ท้ังเชิง
ปริมาณและคุณภาพหรือการบรรยาย  

ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลปฐมภูมิท่ีต้องจัดเก็บและ
รวบรวมอย่างเฉพาะเจาะจง และส่วนใหญ่เป็น
ข้อมูลเชิงปริมาณ 

แหล่งข้อมูลทีส่ าคัญ รายงานต่างๆ เช่น สถานการณ์สิ่งแวดล้อมด้าน
ต่างๆ ข้อมูลสถิติท่ีจัดท าไว้ในระดับประเทศ 
ภูมิภาค ท้องถ่ิน  

การส ารวจภาคสนาม  การวิเคราะห์ข้อมูลจาก
พื้นท่ีรับผลกระทบหรือพื้นท่ีศึกษา 

วิธีการประเมิน มีความยืดหยุ่น ใช้วิธีการเชิงปริมาณและมีความจ าเพาะเจาะจง
มากกว่า 

เกณฑ์มาตรฐานของการ
ประเมิน 

การพัฒนาท่ีย่ังยืน กฎหมาย มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ 
การปฏิบัติท่ีดี 

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

SEA เป็นเร่ืองท่ีกว้างกว่า จึงจะมีผู้เกี่ยวข้องและ
อาจได้รับผลกระทบเป็นจ านวนมาก  

มีความเฉพาะเจาะจง สามารถระบุพ้ืนท่ีและ 
ผู้ได้รับผลกระทบได้ชัดเจนและได้รับความสนใจ
จากประชาชนในพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบมาก 

การประเมินผล ภายหลัง
การน า SEA ไปสู่การ
ปฏิบัติ 

 เน้นเร่ืองการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม และการรักษาความย่ังยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีได้ก าหนดไว้ในรายงาน 
SEA 

 ผลการประเมินจะน าไปสู่การปรับPPP หรือ 
PPP ใหม่ท่ีเหมาะสมย่ิงข้ึน 

 เน้นเร่ืองการด าเนินงานตามกฎหมาย 
มาตรฐาน ประสิทธิภาพในการควบคุมหรือ 
ลดผลกระทบตามเงื่อนไขของรายงาน EIA 

 ผลการประเมินจะน าไปสู่การปรับมาตรการ
ควบคุม/ ลดผลกระทบ การติดตามตรวจสอบ 
การชดเชยความเสียหาย (หากเกิดข้ึน) 

 

5.2.2 ข้อเสนอต่อการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 

1) หลักการและเหตผุลในการพิจารณาก าหนดประเภทของแผนหรือแผนงาน ท่ีควรด าเนนิการ
จัดท า SEA 

ในระยะเริ่มแรก (พ.ศ. 2561 - 2564) การจัดท า SEA ควรด าเนินการในระดับแผนหรือแผนงาน 
(Plan & Program: PP) ตามความเห็นของคณะกรรมการระดับนโยบายของรัฐก่อน ยังไม่ควรท าในระดับ
นโยบาย เนื่องจากนโยบายเป็นระดับที่กว้าง และยากที่จะท าการประเมินในรายละเอียด ซึ่งจากการศึกษา 
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การจัดท า SEA ในต่างประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่มีการจัดท า SEA ในระดับแผนหรือแผนงาน การจัดท า SEA  
ในระดับนโยบายมีน้อยมาก นอกจากนั้นไม่ควรก าหนดประเภทของแผนหรือแผนงาน ที่ควรด าเนินการจัดท า SEA 
ไว้มากเกินไป โดยควรพิจารณาก าหนดประเภทของแผนหรือแผนงานตามข้อเสนอของ สปท. และข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 25602 

ในระยะถัดไป หากหน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน มีความพร้อมและประสงค์จะจัดท า SEA 
ในระดับนโยบายก็สามารถด าเนินการได้ 

o ควรพิจารณาจัดท า SEA หากการพัฒนาโครงการในรายสาขาและพื้นที่ดังกล่าว เกิดปัญหา 
ไม่สามารถด าเนินการได้ พบความขัดแย้งและการไม่ยอมรับของประชาชน แม้ว่าโครงการจะได้จัดท า  
EIA/ EHIA และได้รับอนุมัติ/ อนุญาตแล้ว 

o ควรพิจารณาจัดท า SEA หากการพัฒนาโครงการภายใต้แผนหรือแผนงานน้ัน เกิดผลกระทบ
ในวงกว้าง 

o แผนหรือแผนงานที่ไม่ต้องจัดท า SEA ได้แก่ แผนหรือแผนงานที่จัดท าเพื่อความมั่นคง 
ของประเทศในด้านการทหารเพื่อการป้องกันประเทศ (Defense Security) และแผนฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหา
เร่งด่วนเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามมติคณะรัฐมนตรี 

2) การแบ่งแผนหรือแผนงานท่ีควรท า SEA แยกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี ้

2.1) รายสาขา 

o แผนด้านคมนาคม  
o แผนพัฒนาพลังงานและแผนส ารวจและพัฒนาปิโตรเลียม 
o แผนการบริหารจัดการแร่ 

2.2) เชิงพ้ืนท่ี 

o ผังเมือง ตามที่คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติก าหนด 
o แผนบริหารจัดการลุ่มน้ าหรือแผนพัฒนาชายฝั่งทะเล 
o แผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะหรือพื้นที่พิเศษ  
o แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือการพัฒนาพื้นที่ที่มี

ลักษณะคล้ายคลึงกัน 

                                                
2 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ให้พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อน SEA มาใช้ประกอบการพัฒนาแผนงานหรือ

โครงการส าคัญของประเทศให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เช่น แผนบริหารจัดการลุ่มน้ า แผนพัฒนาการจราจรและขนส่ง แผนพัฒนาระบบป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่งในระดับพ้ืนที่ แผนพัฒนาท่าอากาศยาน โครงการพัฒนาเขตพ้ืนที่พิเศษภาคตะวันออก 
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2.3) รายละเอียดของระดับของแผนหรือแผนงาน ซึ่งต้องจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ใน (2.1) และ (2.2) ตามท่ี กสย. ก าหนด 

2.4) แผนหรือแผนงานในรายสาขาหรือเชิงพ้ืนท่ี นอกเหนือจาก (2.1) และ (2.2) ทั้งนี้ ตามที่ 
กสย. ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  

3) กระบวนการ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดท า SEA 

3.1) ขั้นตอนการจัดท า SEA เพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มข้ันตอนและระยะเวลา เห็นควรให้บูรณาการ
การจัดท า SEA เข้าไปในกระบวนการจัดท าแผนหรือแผนงาน ซึ่งจะมีการจัดท าข้ึนใหม่หรืออยู่ในระหว่าง 
การจัดท า รวมทั้งในกรณีทบทวนหรือปรับปรุงแผนหรือแผนงานด้วย โดยในกรณีที่เป็นแผนหรือแผนงาน 
ที่จะจัดท าข้ึนใหม่ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยให้เกิดการวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งแผนปฏิบัติการอาจมีเพียงรายการของโครงการที่ต้องการพัฒนาเท่าน้ัน ไม่เคยมีแผนหรือ
แผนงานมาก่อน จะช่วยให้การพัฒนาบรรลุความยั่งยืนได้ชัดเจนและเป็นไปได้ ส่วนกรณีที่แผนหรือแผนงาน
ก าลังด าเนินการจัดท าอยู่ กระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์จะมีบทบาทในการปรับปรุงแผน
ให้เหมาะสมขึ้นหรือมีส่วนท าให้องค์ประกอบและลักษณะของแผนในอนาคตดีข้ึนจากแผนในปัจจุบัน 

3.2) คุณสมบัติของผู้ท าการศึกษา SEA เห็นควรใช้ที่ปรึกษาที่ได้ข้ึนทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูล 
ที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ที่มีคณะผู้ศึกษาที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญหรือผู้ที่มีผลงานหรือ
ประสบการณ์ด้าน SEA เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสาขาที่เกี่ยวข้องกับแผนหรือแผนงานนั้นๆ โดยให้
หน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงานหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ
พัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้จัดท า SEA ก าหนดคุณสมบัติของที่ปรึกษาไว้ในการก าหนด
ขอบเขตของงาน (TOR) ทั้งนี้ การพิจารณาก าหนดประเภท คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียน 
เป็นที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการข้ึนทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560 ซึ่งในระยะต่อไปศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง 
สามารถเพิ่ม SEA เป็นสาขาย่อยในสาขาสิ่งแวดล้อมได้เพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกผู้ท าการศึกษา SEA 

3.3) หน่วยงานรับผิดชอบจัดท าและพิจารณา SEA 

(1) การจัดท ารายงาน SEA  

(1.1) หน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน ในรายสาขาหรือเชิงพื้นที่ เป็นหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบในการจัดท ารายงานการประเมิน SEA รวมทั้งการตั้งงบประมาณและจัดเตรียมบุคลากรรองรับ โดยใช้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ กสย. ก าหนดเป็นกรอบในการ
จัดท า ทบทวนหรือปรับปรุงแผนหรือแผนงาน 
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(1.2) ในกรณีที่มีความจ าเป็น ให้หน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงานจัดท าหรือปรับปรงุ
แนวทาง SEA รายสาขาหรือเชิงพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อให้การน าแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ไปปรับใช้และบูรณาการให้เหมาะสมกับบริบทของการจัดท าแผนหรือแผนงาน ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับแนวทาง 
ที่ กสย. ก าหนด 

(1.3) หน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน จัดท าและด าเนินการตามแผนการสร้างขีด
ความสามารถการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย แผนการ
พัฒนาบุคลากรและผู้เช่ียวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจ
และการมีส่วนร่วมแก่ประชาชน และแผนการพัฒนาความพร้อมของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศ 

(2) การพิจารณาและก ากับการจัดท า SEA ให้หน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน ในราย
สาขาหรือเชิงพื้นที่ หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการพัฒนาการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้จัดท า SEA แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อก ากับการจัดท ารายงาน SEA 
ส าหรับแต่ละแผนหรือแผนงาน (ตั้งแต่กระบวนการจัดท าขอบเขตของงาน) หรือบูรณาการเข้าไปในคณะกรรมการ
ที่มีหน้าที่ก ากับการจัดท าแผนหรือแผนงาน ก่อนเสนอขอความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนหรือแผนงาน โดยมี
องค์ประกอบจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญด้าน SEA เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
แผนหรือแผนงานนั้นๆ เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและก ากับการจัดท า SEA ให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ  
เมื่อหน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ
พัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้จดัท า SEA ได้จัดท าแผนหรือแผนงาน พร้อมทั้งท าการประเมนิ
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์แล้วเสร็จ ให้น าเสนอคณะกรรมการระดับนโยบายหรือคณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรี
หรือคณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มอบหมายให้พิจารณารายงานการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และคณะรัฐมนตรี โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี ้

(2.1) กรณีการจัดท า SEA เพื่อประกอบการจัดท าแผนหรอืแผนงาน ในรายสาขาหรอื
เชิงพื้นที่ ซึ่งมีคณะกรรมการระดับนโยบายรับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้ว ให้เสนอต่อคณะกรรมการดังกล่าว  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนหรือแผนงาน แล้วจึงเสนอให้
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาแผนหรือแผนงานดังกล่าว  

(2.2) กรณีการจัดท า SEA รายสาขาหรือเชิงพื้นที่ ซึ่งไม่มีคณะกรรมการระดับ
นโยบายรายสาขาหรือเชิงพื้นที่รับผิดชอบโดยตรง ให้เสนอต่อคณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วจึงเสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบหรือพิจารณา แล้วแต่กรณี 
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(3) การติดตามประเมินผล แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก ่

(3.1) การติดตามประเมินผลแผนหรือแผนงาน และ SEA หน่วยงานเจ้าของแผนหรือ
แผนงาน สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนหรือแผนงาน ซึ่งได้จัดท า SEA 
เพื่อท าหน้าที่ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนหรือแผนงาน โดยต้องประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับแผนหรือแผนงาน ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้าน SEA เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือสาขา 
ที่ เกี่ยวข้องกับแผนหรือแผนงานนั้นๆ รวมทั้งตั้งงบประมาณและจัดบุคลากรเพื่อติดตามและประเมินผล 
การด าเนินงานและรายงานผลต่อคณะกรรมการระดับนโยบายที่รับผิดชอบแผนหรือแผนงานนั้นทราบ  

(3.2) การติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาระบบ SEA คณะกรรมการพัฒนาการประเมนิ
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เป็นผู้ท าการติดตามประเมินผลการจัดท าและการด าเนินงานตาม  SEA  
ในภาพรวม เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาระบบ SEA ของประเทศ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 

(4) แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) 

(4.1) ปรับปรุงร่างแนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ฉบับที่คณะท างานจัดท าแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  ภายใต้คณะอนุกรรมการ 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ จัดท า ให้มีเนื้อหาที่ชัดเจนและน าไปใช้ได้ง่ายข้ึน และน าเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้ความเห็นชอบ ก่อนน าไปใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติของหน่วยงานต่อไป 

(4.2) สาระส าคัญที่ควรเสนอไว้ในรายงาน SEA ได้แก่ รายละเอียดในข้ันตอน 
การก าหนดขอบเขต ทั้ง การวิเคราะห์และทบทวนแผนหรือแผนงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การระบุขอบเขต
เชิงพื้นที่ ระยะเวลาและการหาประเด็นยุทธศาสตร์ การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืนและการก าหนด
ตัวช้ีวัด การประเมินสถานภาพและแนวโน้มการพัฒนา การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและการจัดท าแผน  
การมีส่วนร่วมและการสื่อสาร รายละเอียดในข้ันตอนการพัฒนาและการประเมินทางเลือก ซึ่งจะน าเสนอ
ทางเลือกที่มีความเหมาะสม รายละเอียดในข้ันตอนการก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน รวมไปถึง
รายละเอียดในการด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมตามแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารด้วย ทั้งนี้หัวข้อส าคัญ
ที่ควรถูกระบุไว้ในรายงาน SEA เป็นหัวข้อสุดท้ายซึ่งเป็นการสรุปผลการจัดท า SEA ทั้งหมด เพื่อน ามาสู่ 
การจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร เป็นต้น 

(4.3) ในกระบวนการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ ตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ที่คณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ก าหนด 

(5) แหล่งข้อมูล SEA เห็นควรให้มีการรวบรวมและจัดท ารายการแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ  
เพื่อการจัดท า SEA รวบรวมผลการศึกษา SEA จากแหล่งต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งแหล่งข้อมูล  
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มีทั้งที่เป็นเว็บไซต์ รายงานจากหน่วยงานรัฐทุกระดับ เอกชน มหาวิทยาลัย รวมถึงแผนที่ซึ่งแสดงแนวโน้ม  
การใช้ประโยชน์ที่ดิน การส ารวจประชากรในพื้นที่ และข้อมูลความรู้โดยผู้เช่ียวชาญ เป็นต้น 

4) องค์กรและกลไก รวมท้ังระเบียบที่เก่ียวข้องในการขับเคลือ่น SEA ของประเทศไทย  

4.1) องค์กรและล าดับชั้นการบริหารจัดการ 

(1) คณะรัฐมนตรี ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย ทิศทางของ SEA และใช้เป็นเครื่องมือ
ประกอบการตัดสินใจวางแผนพัฒนาประเทศไทย 

(2) คณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (กสย.) ท าหน้าที่
ก าหนดนโยบายแนวทางการพัฒนาและกลไกในการขับเคลื่อน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เสนอแนะ
ประเภทของแผนหรือแผนงานที่ต้องท า SEA ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทาง SEA เสนอแนะการสร้าง
ขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน SEA รวมทั้งติดตามและประเมินผล SEA ของหน่วยงานรัฐ 

(3) คณะกรรมการระดับนโยบายในรายสาขาหรือเชิงพ้ืนท่ี  หรือคณะกรรมการ 
ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย ท าหน้าที่ ก าหนดหรืออนุมัติหรือให้ความเห็นชอบต่อแผนหรือแผนงานในรายสาขา
หรือเชิงพื้นที่ โดยน าเอา SEA มาใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานตามภารกิจหน้าที่ ซึ่งกลไกในระดับนี้  
เช่น คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ คณะกรรมการนโยบาย  
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นต้น 

(4) หน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ท าหน้าที่ในการจัดท า SEA  
โดยด าเนินการเองหรือจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเช่ียวชาญ ที่ ข้ึนทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  
ของกระทรวงการคลัง ตลอดจนติดตามและประเมินผลแผนหรือแผนงาน และ SEA และรายงานความก้าวหน้า 
ให้คณะกรรมการระดับนโยบายรายสาขาหรือเชิงพื้นที่ หรือคณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย และ
คณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ รับทราบ 

(5) คณะกรรมการก ากับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ จัดตั้งข้ึนเฉพาะกิจ
ส าหรับแต่ละแผนหรือแผนงาน หรือบูรณาการเข้าไปในคณะกรรมการที่มีหน้าที่ก ากับการจัดท าแผนหรือ
แผนงาน ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและข้อคิดเห็นในการจัดท า SEA ให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ
พัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ก าหนด  
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ท่ีมา: สศช., 2562 

รูปท่ี 5.2-3 กลไกการขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทย 

4.2) กลไกการบังคับใช้กฎหมาย 

ระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 2564)  เห็นควรออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดท า
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นกลไกบังคับใช้กฎหมายส าหรับการขับเคลื่อน SEA สู่การปฏิบัติ  

ระยะต่อไป คณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  พิจารณา 
ความเหมาะสมที่จะก าหนดเป็นกฎหมายเฉพาะ 

5) แนวทางการสร้างความรู้ความเขา้ใจร่วมกันและเพ่ิมศักยภาพ รวมท้ังเผยแพร่หลักเกณฑ์
และแนวทางการประเมิน SEA ให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ตารางท่ี 5.2 แนวทางการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ SEA แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการให้ความรู ้ เน้ือหาที่ควรสือ่สาร 

ผู้บริหารระดับสูงของประเทศ และ
หน่วยงานระดับกระทรวง 

Infographic  ประโยชน์ของ SEA  

 กระบวนการ SEA โดยสังเขป 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ SEA ของ
หน่วยงานต่างๆ  

 อบรม 

 ประชุม/ สัมมนา 

หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท า SEA 

ประชาชน/ภาคเอกชน/สื่อมวลชน   Infographic 

 แผ่นพับ 

 ชุดความรู้ 

 ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ SEA 

 การมีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA 

สถาบันการศึกษา  การปรึกษาหารือ 

 การท าความร่วมมือ 

 ความร่วมมือในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ และ
ผลิตบุคลากรเพื่อท างาน SEA 
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5.3 การปรับปรุงร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ 

ในการปรับปรุงร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... 
ที่ปรึกษาได้น าข้อคิดเห็นที่ได้รับจากกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการฯ มาประกอบการพิจ ารณาปรับปรุง 
พร้อมผนวกกับความเห็นของที่ปรึกษาที่มี ทั้งนี้ ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ที่ที่ปรึกษาเสนอมีรายละเอียด
โดยสรุปเป็นข้อคิดเห็นหลักได้ ดังนี ้

เสนอเพิ่มเติมส่วนอารัมภบทที่กล่าวถึง พัฒนาการของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ของประเทศไทย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ และความสอดคล้อง
ระหว่างการน าร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ฉบับนี้ไปใช้ประกอบกับกฎหมายเฉพาะในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานน้ันๆ  

เสนอปรับปรุงช่ือหมวด 3 เป็น แนวทางปฏิบัติการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และเพิ่มเติม
ข้อในร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ โดย 

 เพิ่มเติมข้อ 17 “เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐน าแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ไปประยุกต์และบูรณาการให้เหมาะสมกับบริบทของการจัดท าแผนหรือแผนงานการพัฒนา 
หน่วยงานของรัฐ อาจจะพิจารณาความจ าเป็นในการจัดท า ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์เฉพาะเชิงพื้นที่ หรือรายสาขา เพิ่มเติมเป็นการเฉพาะตามความจ าเป็น ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกบั
แนวทางที่ กสย.ก าหนด และ โดยความเห็นชอบของ กสย.” 

เสนอเพิ่มเติมหมวด 4 ข้ึนใหม่ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องการสร้างขีดความสามารถการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ โดย 

 เพิ่มเติมข้อ 18 “เพื่อให้การพัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศ  
มีความทันสมัย และเหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง กสย. จะสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ 
ในการสร้างขีดความสามารถอย่างเป็นระบบไว้เป็นแผนตามความเหมาะสมกับเป้าหมายและระยะเวลาของ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐ” 

 เพิ่มเติมข้อ 19 “แผนการสร้างขีดความสามารถการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ของ
หน่วยงานของรัฐ อย่างน้อย ประกอบด้วย 

 แผนการพัฒนาบุคลากรและผู้เช่ียวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมแก่ประชาชน  

 แผนการพัฒนาความพร้อมของหน่วยงาน องค์กร รองรับความรับผิดชอบ ร่วมกัน กสย.” 
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อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่ที่ปรึกษาได้เสนอข้อคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นในการปรับปรุงร่างระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีฯ นั้น ผนวกกับภายหลังการหารือกับคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และภายหลังการหารือ เรื่อง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ฝ่ายเลขาฯ สศช. ได้น าข้อคิดจาก  
ที่ปรึกษาเสนอและข้อแนะน าที่ได้รับจากการหารือดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงร่างระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีฯ ซึ่งก าลังอยู่ในข้ันตอนการพิจารณาน้ัน โดยสรุปรายละเอียดหลักในการปรับปรุงเปรียบเทียบ
กับร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ฉบับเดิม (ฉบับปรับปรุงหลังมีมติ กพย. 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561) ได้ดัง

ตารางท่ี 5.3-1 ทั้งนี้ มีรายละเอียดของร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ฉบับเดิมดังภาคผนวก ฐ 
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ตารางท่ี 5.3-1 สรุปเปรียบเทียบการปรับปรุงร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ....  

ฉบับปรับปรุง หลังมีมติ กพย.  
(19 กันยายน พ.ศ. 2561) 

ฉบับปรับปรุงเพ่ิมเติม  ความแตกต่าง เหตุผลความจ าเป็นในการ
ปรับปรุง/ เพ่ิมเติม 

อารัมภบท อารัมภบท   

โดยท่ีเป็นการสมควรให้น าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์มาเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดท าแผน แผนงานหรือโครงการขนาดใหญ่ ของ
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปตาม
หลักการพัฒนาท่ีย่ังยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
รูปธรรม และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันท่ี . . . . . . . .. 
เห็นชอบกับข้อเสนอการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ และให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ระดับชาติ เพื่อขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ 

โดยท่ีเป็นการสมควรให้น าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์มาเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดท าแผนหรือแผนงานของหน่วยงานภาครัฐให้มี
การค านึงถึงความสมดุลของปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ร่วมกับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และปัจจัยอื่นๆ 
อย่างรอบด้าน และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้แผนหรือแผนงานเพื่อการพัฒนา
ของภาครัฐน าไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน ตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เปน็รูปธรรม 
การขับเคลื่ อนให้การประเมินสิ่ ง แวดล้อม ระดับ
ยุทธศาสตร์เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีความชัดเจนและ
สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐน าไปปฏิบัติให้สอดคล้อง
กัน จ าเป็นต้องมีการก าหนดนโยบาย แนวทางการพัฒนา
และกลไก ประเภทของแผนหรือแผนงานท่ีต้องจัดท า
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หลักเกณฑ์
วิธีการและแนวทางปฏิบัติ รวมท้ังการใช้กฎหมาย การ
สร้างขีดความสามารถและความรู้ความเข้าใจ ตลอดจน

- เพิ่มรายละเอียดของอารัมภบท โดย
เน้นให้เห็นความส าคัญของการน า
การประ เมิ นสิ่ ง แวดล้ อมระดั บ
ยุทธศาสตร์ไปใช้ 

- เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเล็งเห็น
ถึงความส าคัญในการน าระเบียบ
ฉบับนี้ไปใช้  
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ตารางท่ี 5.3-1 สรุปเปรียบเทียบการปรับปรุงร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ....  

ฉบับปรับปรุง หลังมีมติ กพย.  
(19 กันยายน พ.ศ. 2561) 

ฉบับปรับปรุงเพ่ิมเติม  ความแตกต่าง เหตุผลความจ าเป็นในการ
ปรับปรุง/ เพ่ิมเติม 

การติดตามและประเมินผลการจัดท าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ จึงจ าเป็นต้องออกระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีนี้ 

“การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” (Strategic 
Environmental Assessment: SEA) ห ม า ย ค ว า ม ว่ า 
กระบวนการท่ีเป็นระบบเพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจใน
การก าหนดแผน แผนงาน หรือโครงการขนาดใหญ่ โดย
ค านึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และปัจจัยอื่นๆ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน 

“การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” (Strategic 
Environmental Assessment: SEA) หมายความว่ า 
กระบวนการท่ีเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ใน
การก าหนดนโยบาย แผน หรือแผนงาน โดยให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม และบูรณาการด้ าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ซึ่งต้องน า
ผลไปใช้ในการวางแผนเพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

- เพิ่มเติมรายละเอียดของระดับการใช้ 
SEA รวมไปถึงการบูรณาการเข้ากับ
แผนหรือแผนงาน 

- เน้น ย้ า ในนิยามว่า  การประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์จะเป็น
กระบวนการท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ระดับยุทธศาสตร์ น าไปประกอบการ
ด าเนินงานของแผนหรือแผนงาน 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

หมวด 1 การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

หมวด 1 การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

  

ข้อ 9 ให้ กสย. มีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
(1.) ก าหนดนโยบายและระบบในการจัดท าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ท่ีสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แล้ว
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 

ข้อ 9 ให้ กสย. มีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
(1.) ก าหนดนโยบาย แนวทางการพัฒนาและกลไกใน

การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน 
แล้วเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 

(2.) เสนอแนะประเภทของแผนหรือแผนงานท่ีต้องท า
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ใน

ปรับปรุงหัวข้อ อ านาจหน้าท่ี 
- ตั ด เ ร่ื อ ง ก า รพัฒ น า ระบบแล ะ

ปรับปรุงประเภทแผน/ แผนงานท่ี
ต้องท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ออก 

- เพื่อให้อ านาจหน้าท่ีของ กสย. มี
ความครอบคลุม และสอดคล้องกับ
ระเบียบฉบับนี้ท่ีได้ปรับปรุงข้ึน 

- เ พื่ อ ช่ ว ย ส่ ง เ ส ริ ม ก า รส ร้ า ง ขี ด
ความสามารถและองค์ความรู้ให้แก่
บุคคลากร หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ของท้ังภาครัฐและเอกชน 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้า 5-28 
 

ตารางท่ี 5.3-1 สรุปเปรียบเทียบการปรับปรุงร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ....  

ฉบับปรับปรุง หลังมีมติ กพย.  
(19 กันยายน พ.ศ. 2561) 

ฉบับปรับปรุงเพ่ิมเติม  ความแตกต่าง เหตุผลความจ าเป็นในการ
ปรับปรุง/ เพ่ิมเติม 

(2.) พัฒนาระบบการประ เมินสิ่ ง แวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ของประเทศให้มีความทันสมัย และเหมาะสม
กับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
(3.) พัฒนาและปรับปรุงประเภทของแผน แผนงานหรือ
โครงการขนาดใหญ่ ท่ีต้องท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ในหมวด 2 
(4.) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ท่ีส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
(5.) ติดตามและประเมินผลการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ ตลอดจนให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะ 
เพื่อแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคของการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ 
(6.) เสนอแนะให้มีกฎหมาย ปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ เพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(7.) ออกประกาศ และค าสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้ 
(8.) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือที่ปรึกษา 
เพื่อด าเนินการใดๆ ตามท่ี กสย. มอบมาย 

หมวด 2 ประเภทของการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์  

(3.) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ท่ีส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

(4.) ติดตามและประเมินผลการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ ตลอดจนให้ค าแนะน าหรือ
ข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคของ
การน าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

(5.) เสนอแนะให้มีกฎหมาย ปรับปรุงหรือแก้ ไข
กฎหมาย ระเบียบ เพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ 

(6.) เสนอแนะการสร้างขีดความสามารถและส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจในการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐและองค์กร
เอกชน   

(7.) ออกประกาศ และค าสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้ 

- เพิ่มเติมหัวข้อ (6) เร่ืองการสร้างขีด
ความสามารและส่ง เสริมความรู้
ความเข้าใจ 

- ปรับปรุงหัวข้อ (11) โดยให้มีการ
ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้ 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้า 5-29 
 

ตารางท่ี 5.3-1 สรุปเปรียบเทียบการปรับปรุงร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ....  

ฉบับปรับปรุง หลังมีมติ กพย.  
(19 กันยายน พ.ศ. 2561) 

ฉบับปรับปรุงเพ่ิมเติม  ความแตกต่าง เหตุผลความจ าเป็นในการ
ปรับปรุง/ เพ่ิมเติม 

(9.) เชิญบุคคล ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและ
เอกชน เพื่อมาชี้แจงหรือให้ข้อมูลต่อ กสย. 
(10.) รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีอย่าง
น้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
(11.) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ หรือ
ตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

(8.) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือท่ี
ป รึกษา  เพื่ อด า เนิ นการใดๆ  ตาม ท่ี  กสย. 
มอบหมาย 

(9.) เชิญบุคคล ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและ
เอกชน เพื่อมาชี้แจงหรือให้ข้อมูลต่อ กสย. 

(10.) รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีอย่าง
น้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

(11.) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้  

หมวด 2 การจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ 

หมวด 2 การจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ 

  

ข้อ 14 ให้ประเภทของแผนหรือแผนงาน ซึ่งต้องท าการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ มีดังต่อไปนี้ 
(1) รายสาขา 

(1.1) แผนด้านคมนาคม  
(1.2) แผนพัฒนาพลังงานและปิโตรเลียม 
(1.3) แผนพัฒนาทรัพยากรแร่ 

(2) เชิงพื้นท่ี  
(2.1) ผังเมือง ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการผัง

เมืองแห่งชาติก าหนด 

ข้อ 14 ให้ประเภทของแผนหรือแผนงาน ซึ่งต้องท าการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ มีดังต่อไปนี้ 
(1) รายสาขา 

(1.1) แผนด้านคมนาคม  
(1.2) แผนพัฒนาพลังงานและแผนส ารวจและ

พัฒนาปิโตรเลียม 
(1.3) แผนการบริหารจัดการแร่ 

(2) เชิงพื้นท่ี  
(2.1) ผังเมือง ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการ

ผังเมืองแห่งชาติก าหนด 

- ป รับป รุงชื่ อ แผนรายสาขาจาก 
“แ ผ น พั ฒ น า พ ลั ง ง า น แ ล ะ
ปิ โ ตร เลี ยม ” เป็ น  “แผนพัฒนา
พลังงานและแผนส ารวจและพัฒนา
ปิโตรเลียม” 

- ป รับป รุงชื่ อ แผนรายสาขาจาก 
“แผนพัฒนาทรัพยากรแร่” เป็น 
“แผนการบริหารจัดการแร่” 

- ป รับป รุงชื่ อ แผนรายสาขาจาก 
“แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม หรือ

- เพื่ อ ให้ครอบคลุมแผนด้านต่างๆ  
ท่ีควรจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์มากยิ่งข้ึน 

- เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากข้ึนของ
ร ะดั บ แผ น ท่ี จ ะต้ อ ง จั ด ท า ก า ร
ป ร ะ เ มิ น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ร ะ ดั บ
ยุทธศาสตร์ โดยให้อยู่ในข้อพิจารณา
ของ กสย. 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้า 5-30 
 

ตารางท่ี 5.3-1 สรุปเปรียบเทียบการปรับปรุงร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ....  

ฉบับปรับปรุง หลังมีมติ กพย.  
(19 กันยายน พ.ศ. 2561) 

ฉบับปรับปรุงเพ่ิมเติม  ความแตกต่าง เหตุผลความจ าเป็นในการ
ปรับปรุง/ เพ่ิมเติม 

(2.2) แผนบริหารจัดการลุ่มน้ าหรือแผนพัฒนา
ชายฝั่งทะเล  

(2.3) แผนพัฒนาพื้นท่ีเฉพาะหรือพื้นท่ีพิเศษ เช่น 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นต้น 

(2.4) แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม หรือการพัฒนา
พื้นท่ีท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

(3) แผนห รือแผนงาน ในรายสาขาห รือ เชิ งพื้ น ท่ี  
นอกเหนือจาก (1) และ (2) ท้ังนี้ ตามท่ี กสย. ก าหนด โดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

(2.2) แผนบริหารจัดการลุ่มน้ าหรือแผนพัฒนา
ชายฝั่งทะเล  

(2.3) แผนพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะหรือพื้นท่ีพิเศษ  
(2.4) แผนพัฒนานิ คมอุ ตส าหกรรม  เขต

ประกอบการอุตสาหกรรม หรือการพัฒนา
พื้นท่ีท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

(3) รายละเอียดของระดับของแผนหรือแผนงาน ซึ่ง
ต้องจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ใน 
(1) และ (2) ตามท่ี กสย. ก าหนด 
(4) แผนหรือแผนงานในรายสาขาหรือเชิงพื้น ท่ี  
นอกเหนือจาก (1) และ (2) ท้ังนี้ ตามท่ี กสย. ก าหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

ก า ร พั ฒ น า พื้ น ท่ี ท่ี มี ลั ก ษ ณ ะ
คล้ายคลึงกัน” เป็น “แผนพัฒนา
นิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม หรือการพัฒนาพื้นท่ีท่ี
มีลักษณะคล้ายคลึงกัน” 

- เพิ่มเติมหัวข้อ (3) เร่ืองการก าหนด
ของรายละเอียดระดับแผนหรือ
แผนงานท่ีต้องจัดท าการประเมิน
สิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้
เป็นไปตามท่ี กสย. ก าหนด 

ข้อ 15 ให้มีการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ในโครงการขนาดใหญ่ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามความเห็นของ กสย. 

- - ตัดข้อ ท่ี  15 เ ร่ืองการจัดท าการ
ป ร ะ เ มิ น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ร ะ ดั บ
ยุทธศาสตร์ในโครงการขนาดใหญ่
ออก 

- เพื่อให้การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์เน้นบูรณาการเฉพาะกับ
แผนหรือแผนงาน และไม่ก่อให้เกิด
ความสับสนในโครงการขนาดใหญ่ 

หมวด 3 การก ากับและติดตามประเมินผลการจัดท าการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

หมวด 3 การจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ 

  

ข้อ 17 ในการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ให้หน่วยงานของรัฐตั้งคณะท่ีปรึกษา ท่ี

ข้อ 15 ในการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ 

- เรียบเรียงข้อภายใต้หมวด 3 ใหม่ - เพื่อให้ข้อสอดคล้องและอยู่ภายใต้
หมวดท่ีได้ปรับปรุงใหม่ 
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ทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ค าปรึกษาและก ากับ
การจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ข้อ 18 เมื่อหน่วยงานของรัฐได้จัดท าแผนหรือแผนงานหรือ

รายละเอียดของโครงการขนาดใหญ่ พร้อมท้ังท าการ

ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์แล้วเสร็จ ให้น าเสนอ

คณะกรรมการระดับนโยบายท่ีก ากับดูแลการด าเนินงาน

ขอ ง ห น่ ว ย ง า น ขอ ง รั ฐ นั้ น  ห รื อ คณ ะก ร รม ก า ร ท่ี

คณะ รัฐมนต รีก าหนด แล้ วแต่ ก รณี  ก่ อนน า เ สนอ

คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบหรือพิจารณาต่อไป  

ข้อ 19 ให้หน่วยงานของรัฐติดตามการด าเนินงานตามแผน

หรือแผนงานหรือโครงการขนาดใหญ่ โดยค านึงถึงความ

สอดคล้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ท่ีได้

จัดท าไว้ และรายงานให้ กสย. ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับ

การพัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

ของประเทศต่อไป 

ข้อ 20 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบฉบับนี้ 

และแนวทาง ในการประเมิน สิ่ งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ท่ี กสย. ก าหนดเป็นกรอบในการจัดท า 
ทบทวน หรือปรับปรุง แผนหรือแผนงาน ท้ังนี้ ให้
หน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าแผนหรือ
แผนงาน ต้องจัดเตรียมงบประมาณและบุคลากรรองรับ 
เพื่อท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และ
ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและประชาชนท่ีเกี่ยวข้องตามแนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ท่ี กสย. ก าหนด 
ข้อ 16 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น ให้หน่วยงานของรัฐ
จัดท าหรือปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์รายสาขาหรือเชิงพื้นท่ีเพิ่มเติม เพื่อให้
ก ารน าแนวทางการประ เมินสิ่ ง แวดล้ อมระดับ
ยุทธศาสตร์ไปปรับใช้และบูรณาการให้เหมาะสมกับ
บริบทของการจัดท าแผนหรือแผนงาน ท้ังนี้  ให้
สอดคล้องกับแนวทางที่ กสย. ก าหนด  
ข้อ 17 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าและด าเนินการตาม
แผนการสร้างขีดความสามารถการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอย่าง เป็นระบบ 
ประกอบด้วย แผนการพัฒนาบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญ
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ด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ แผนการ
สร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมแก่ประชาชน 
และแผนการพัฒนาความพร้อมของหน่วยงาน ให้
สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ของประเทศ 
ข้อ 18 เมื่อหน่วยงานของรัฐได้จัดท าแผนหรือแผนงาน 
พร้อมท้ังท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
แล้วเสร็จ ให้น าเสนอคณะกรรมการระดับนโยบายท่ี
ก ากับดูแลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือ
คณะกรรมการท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด แล้วแต่กรณี 
ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบหรือพิจารณา
ต่อไป  
ข้อ 19 ให้หน่วยงานของรัฐติดตามการด าเนินงานตาม
แผนหรือแผนงาน โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ท่ีได้จัดท าไว้ เพื่อ
เป็น ข้อมูลส าหรับการพัฒนาระบบการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศต่อไป 
ข้อ 20 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบฉบับนี้ 
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จากรายละเอียดการปรับปรุงร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ดังกล่าวข้างต้น ที่ปรึกษา และ 
ฝ่ายเลขาฯ สศช. ได้ร่วมกันปรับปรุงซึ่งมีเนื้อหาหลักประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 1) บันทึกหลักการและเหตผุล
ประกอบร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... และ  
2) ร่างระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์พ.ศ. .... โดยมีรายละเอยีด
ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาได้จัดท าร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังภาคผนวก ฑ 

5.3.1 บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ....  

1) หลักการ 

ให้การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท า
แผนหรือแผนงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีการค านึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และปัจจัยอื่นๆ และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้การพัฒนา
ประเทศเป็นไปตามหลักการพัฒนาที่ยั่ งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 

2) เหตุผล 

โดยที่การจัดท าแผนหรือแผนงานของหน่วยงานรัฐ จ าเป็นต้องน าเครื่องมือและกระบวนการ  
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปใช้ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ถึงขีดความสามารถรองรับ  
ของสภาพแวดล้อมที่สะท้อนถึงความส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนา  
ที่ก่อให้เกิดความสมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ภารกิจการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์จะเกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างเหมาะสมกับบริบทประเด็นการพัฒนาได้ จ าเป็นต้องมีกลไก
สนับสนุนการพัฒนาระบบการประเมินและการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้เกิดข้ึน
ในกระบวนการจัดท าแผนและแผนงาน โดยมีการก าหนดประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางของ 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาความรู้  ความเข้าใจ และขีดความสามารถ 
ในการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการจัดท า 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ จึงจ าเป็นต้องออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีนี้ 

5.3.2 ร่างระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... 

1) อารัมภบท 

โดยที่ เป็นการสมควรให้น าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาเป็นเครื่องมือ 
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผน แผนงานหรือโครงการขนาดใหญ่ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้  
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การพัฒนาประเทศเป็นไปตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม และ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ......... เห็นชอบกับข้อเสนอการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. 2534  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ พ.ศ. ....” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐ เมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 

“การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” (Strategic Environmental Assessment: SEA) 
หมายความว่า กระบวนการที่เป็นระบบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ในการก าหนดนโยบาย แผน หรือแผนงาน 
โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม และบูรณาการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ซึ่งต้อง
น าผลไปใช้ในการวางแผนเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่มีหน้าที่และอ านาจตามกฎหมายในการจัดท าแผน แผนงาน หรือ
โครงการขนาดใหญ่ที่ก าหนดตามระเบียบนี้ 

“คณะกรรมการระดับนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการที่มีอ านาจตามกฎหมายในการ
อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบต่อแผนหรือแผนงานหรือโครงการขนาดใหญ่ที่ก าหนดตามระเบียบนี้ 

2) หมวด 1 การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ข้อ 4 ให้มี “คณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” เรียกโดยย่อว่า 
“กสย.” ประกอบด้วย  

(1) นายกรัฐมนตรี หรอื รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ประธานกรรมการ 
(2) ปลัดกระทรวงการคลงั กรรมการ 
(3) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ 
(4) ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ 
(5) ปลัดกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม กรรมการ 
(6) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
(7) ปลัดกระทรวงพลังงาน กรรมการ 
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(8) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรรมการ 
(9) ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
(10) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ 
(11) ปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี กรรมการ 
(12) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ 
(13) เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ กรรมการ 
(14) ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการ 
(15) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน กรรมการ 
(16) ประธานสภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทยหรือผู้แทน กรรมการ 
(17) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญเป็นที่ประจกัษ์ในด้านการประเมิน

สิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกจิ ด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรอืสาขาทีเ่กี่ยวข้องกบัแผน
หรือแผนงานที่ตอ้งท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ตาม
ระเบียบนีซ้ึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง จ านวนไมเ่กิน 9 คน 

กรรมการ 

(18) เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและ
เลขานุการ 

(19) เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

(20) รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
ที่เลขาธิการสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติมอบหมาย 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 5 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(3) เป็นผู้ซึ่งศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

(4) เป็นผู้ถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกเพราะกระท าความผิด 

(5) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
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(6) เป็นสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน กรรมการ
หรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 

ข้อ 6 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และ
อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิข้ึนใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  และมีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทนนั้น เว้นแต่จะมีระยะเวลาเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ข้ึนแทนต าแหน่งที่ว่างก็ได้ 

ในกรณีที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสาม  ให้ กสย. ประกอบด้วย 
กรรมการที่เหลืออยู่ 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้ง
ไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเพิ่มข้ึนน้ันอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

ข้อ 7 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามข้อ 6 กรรมการผูท้รงคุณวุฒพิ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) นายกรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ 

(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5 

ข้อ 8 การประชุม กสย. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม 
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม หากรองประธานกรรมการไม่อยู่
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ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธาน 
ในที่ประชุม 

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

ข้อ 9 ให้ กสย. มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดนโยบาย แนวทางการพัฒนาและกลไกในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน แล้วเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ 
ความเห็นชอบ 

(2) เสนอแนะประเภทของแผนหรือแผนงานที่ต้องท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ในหมวด 2 ประเภทของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

(3) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ที่ส่งเสรมิ
ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(4) เสนอแนะการสร้างขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐและเอกชน 

(5) ติดตามและประเมินผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ตลอดจนให้ค าแนะน า
หรือข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคของการน าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

(6) เสนอแนะให้มีกฎหมาย ปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ เพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริม 
ให้เกิดการพัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

(7) ออกประกาศ และค าสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

(8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือที่ปรึกษา เพื่อด าเนินการใดๆ ตามที่ กสย. 
มอบหมาย 

(9) เชิญบุคคล ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อมาช้ีแจงหรือให้ข้อมูลต่อ กสย. 

(10) รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(11) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ข้อ 10 ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับกับการประชุมคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน  
ซึ่ง กสย. แต่งตั้ง ตามข้อ 9 (7) โดยอนุโลม 
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ข้อ 11 ให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท าหน้าที่ส านักงานเลขานุการ
ของ กสย. และให้มีหน้าที่ในการสนับสนุนการด าเนินงานของ กสย. ดังนี้ 

(1) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
เพื่อให้การประเมินในด้านต่างๆ มีความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนศึกษา 
วิเคราะห์ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็น หรือด าเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุน 
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ กสย. 

(2) ติดตามและประเมินผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ 
รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เสนอ กสย. เพื่อพิจารณา 

(3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ กสย. มอบหมาย 

ข้อ 12 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ กสย. ให้หน่วยงานของรัฐให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนการด าเนินงานของ กสย. ตามระเบียบนี้ 

ข้อ 13 ค่าใช้จ่ายส าหรับเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ของ กสย. คณะอนุกรรมการ คณะท างาน และที่ปรึกษา ที่ กสย. แต่งตั้ง ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทาง
ราชการ โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

3) หมวด 2 แนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

ข้อ 14 ให้ประเภทของแผนหรือแผนงาน ซึ่งต้องท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
มีดังต่อไปนี้ 

(1) รายสาขา 

(1.1) แผนด้านคมนาคม  

(1.2) แผนพัฒนาพลังงานและแผนส ารวจและพัฒนาปิโตรเลียม 

(1.3) แผนการบริหารจัดการแร่ 

(2) เชิงพื้นที่  

(2.1) ผังเมือง ตามที่คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติก าหนด  

(2.2) แผนบริหารจัดการลุ่มน้ าหรือแผนพัฒนาชายฝั่งทะเล  

(2.3) แผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะหรือพื้นที่พิเศษ  

(2.4) แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือการพัฒนาพื้นที่ 
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
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(3) รายละเอียดของระดับของแผนหรือแผนงาน ซึ่งต้องจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ใน (1) และ (2) ตามที่ กสย. ก าหนด 

(4) แผนหรือแผนงานในรายสาขาหรือเชิงพื้นที่  นอกเหนือจาก (1) และ (2) ทั้งนี้ ตามที่ กสย. 
ก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

4) หมวด 3 การจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ข้อ 15 ในการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และแนวทางในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ กสย. ก าหนดเป็นกรอบในการจัดท า 
ทบทวน หรือปรับปรุง แผนหรือแผนงาน ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนหรือ
แผนงาน ต้องจัดเตรียมงบประมาณและบุคลากรรองรับ เพื่อท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และ
ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ กสย. ก าหนด 

ข้อ 16 ในกรณีที่มีความจ าเป็น ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือปรับปรุงแนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์รายสาขาหรือเชิงพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อให้การน าแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ไปปรับใช้และบูรณาการให้เหมาะสมกับบริบทของการจัดท าแผนหรือแผนงาน ทั้งนี้  
ให้สอดคล้องกับแนวทางที่ กสย. ก าหนด  

ข้อ 17 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าและด าเนินการตามแผนการสร้างขีดความสามารถการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย แผนการพัฒนาบุคลากรและ
ผู้เช่ียวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วม
แก่ประชาชน และแผนการพัฒนาความพร้อมของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศ 

ข้อ 18 เมื่อหน่วยงานของรัฐได้จัดท าแผนหรือแผนงาน พร้อมทั้งท าการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์แล้วเสร็จ ให้น าเสนอคณะกรรมการระดับนโยบายที่ก ากับดูแลการด าเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐนั้น หรือคณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีก าหนด แล้วแต่กรณี ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบหรือ
พิจารณาต่อไป  

ข้อ 19 ให้หน่วยงานของรัฐติดตามการด าเนินงานตามแผนหรือแผนงาน โดยค านึง ถึง 
ความสอดคล้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ได้จัดท าไว้ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนา
ระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศต่อไป 

ข้อ 20 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบฉบับนี้ 

 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้า 5-40 
 

5.4 การปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ในการปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ที่ปรึกษาได้ปรับปรุงให้แนวทางฯ  
มีความชัดเจนในการน าไปสู่การปฏิบัติมากข้ึน ซึ่งเนื้อหาที่ปรับปรุงใหม่ในแนวทางฯ ฉบับปี พ.ศ. 256 3  

มีรายละเอียดหัวข้อที่แตกต่างจากแนวทางฯ ฉบับปี พ.ศ. 2561 ดังแสดงในตารางท่ี 5.4-1 

ตารางท่ี 5.4-1 เปรียบเทียบโครงสร้างร่างแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ร่างแนวทาง SEA ปี พ.ศ. 2561 ร่างแนวทาง SEA ปี พ.ศ. 2563 

บทที่ 1 ระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ บทที่ 1 บทน า 
1.1 หลักการและเหตุผล 1.1 ความหมายของ SEA 
1.2 สาระส าคัญของ SEA 1.2 พัฒนาการของระบบ SEA ของประเทศไทย 

(1) พัฒนาการของ SEA 1.3 วัตถุประสงค์ 
(2) นิยามของ SEA 1.4 กลุ่มเป้าหมาย 
(3) ความแตกต่างระหว่าง SEA กับ EIA 1.5 โครงสร้างของแนวทางฯ 
(4) การจัดท า SEA และกระบวนการนโยบาย/ 

แผน/ แผนงาน 
1.6 ข้อแนะน าการใช้แนวทาง SEA 

(5) ประโยชน์ของ SEA  
(6) ข้อจ ากัดของ SEA  

1.3 SEA ในประเทศไทย  
(1) การพัฒนาระบบ SEA ในประเทศไทย  
(2) ข้อเสนอระบบ SEA ของประเทศไทย  

 บทที่ 2 ความเข้าใจพื้นฐาน 
 2.1 ขอบเขตและระดับการใช้ SEA 
 2.2 หลักการ SEA ท่ีด ี
 2.3 ประโยชน์ท่ีได้รับจาก SEA 
 2.4 ประเภทของ SEA 
 2.5 รูปแบบของ SEA 
 2.6 ความเชื่อมโยงของ SEA กับแผนหรือแผนงาน 

บทที่ 2 กระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ บทที่ 3 ข้ันตอนและกระบวนการด าเนินงาน 
2.1 การกลั่นกรอง (Screening) 3.1 การกลั่นกรอง (Screening) 
2.2 การก าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) 3.2 การก าหนดขอบเขต (Scoping) 

 (1) การวิเคราะห์และทบทวนแผนหรือแผนงานและ
การทบทวนข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

 (2) การระบุขอบเขตเชิงพื้นท่ีและระยะเวลา 
 (3) การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา 
 (4) การก าหนดวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ 

 1. การก าหนดวิสัยทัศน์ 
 2. การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
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 (5) การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน
และตัวชี้วัด 

 1. การก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
 2. การก าหนดตัวชี้วัด 
 (6) การประเมินข้อมูลฐาน 
 (7) การก าหนดทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น 
 (8) การจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร 

 (9) การจัดท าและเสนอรายงานการก าหนดขอบเขต 
2.3 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก (Alternative 

Development and Assessment) 
3.3 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก (Alternatives 

Development and Assessment) 
 (1) การพัฒนาทางเลือก 
 1. การหาสภาพตามปกติ 
 2. การพิจารณาความจ าเป็นของทางเลือก 
 3. การพิจารณาทางเลือกไม่ด าเนินงาน 
 4. การพัฒนาทางเลือกต่างๆ 
 (2) การประเมินทางเลือก 
 1. การประเมินผลกระทบท่ีเกิดจากทางเลอืกต่างๆ 
 2. การพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ 

2.4 การบรรเทาผลกระทบ การติดตาม และการตรวจสอบ 
(Mitigation, Monitoring and Follow-up Measures) 

3.4 การก าหนดมาตรการเพื่อความย่ังยืน (Measures for 
Sustainability) 

2.5 การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
กระบวนการ SEA  

3.5 การจัดท ารายงาน SEA (SEA report preparation) 

2.6 การจัดท ารายงาน SEA 3.6 การมีส่วนร่วม (Participation) 
 3.7 การควบคุมคุณภาพของกระบวนการ SEA (Quality 

Control) 
 3.8 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (Follow-up, 

Monitoring and Evaluation) 

บทที่ 3 การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
กระบวนการ SEA 

บทที่ 4 กลไกการบริหารจัดการ 

3.1 ความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมในกระบวนการ 
SEA และ EIA 

4.1 องค์กรท่ีเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน SEA 

3.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการ SEA 4.2 การก าหนดประเภทของแผนหรือแผนงาน 
3.3 ข้ันตอนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.3 แนวทางการจัดท า SEA 
3.4 การมีส่วนร่วมในข้ันตอนต่างๆ ของกระบวนการ SEA  
3.5 ข้อควรค านึ งอื่ นๆ  เกี่ ยวกับการมีส่ วน ร่ วม ใน

กระบวนการ SEA 
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บทที่ 4 การตรวจสอบคุณภาพ SEA  
4.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และบริบท  
4.2 การทบทวนการก าหนดขอบเขต  
4.3 การทบทวนรายงาน SEA  

(1) การทบทวนการจัดการ  
(2) การทบทวนทางเทคนิค  

4.4 การทบทวนผล  
4.4.1 การตัดสินใจ  
4.4.2 การทบทวนกระบวนการ SEA  
4.5 การตรวจสอบและการประเมินการด าเนินการ SEA  

บทที่ 5 เครื่องมือการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ 

 

5.1 เทคนิคเชิงคุณภาพและการมีส่วนร่วม  
5.2 แผนท่ีและการวิเคราะห์เชิงพื้นท่ี  
5.3 การคาดการณ์ผลกระทบ  
5.4 การประเมินผลกระทบ  
5.5 การวางแผนท่ีเหมาะสม  

ภาคผนวก ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก 
รูปแบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ภาคผนวก ก  
พัฒนาการของรูปแบบการจัดท า SEA 

ภาคผนวก ข 
เคร่ืองมือและเทคนิคการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างตัวชี้วัดท่ีใช้ในแผนแผนงานรายสาขาและเชิงพื้น ท่ีท่ี
ก าหนดในต่างประเทศ 

ภาคผนวก ค 
กระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ 

ภาคผนวก ค 
เคร่ืองมือและเทคนิคการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ภาคผนวก ง 
การควบคุมคุณภาพการประเ มินสิ่ งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ 

ภาคผนวก ง 
ตัวอย่างกรณีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในประเทศ
ไทย (ณ พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) 

ภาคผนวก จ 
ตัวอย่างกรณีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ใน
ประเทศไทย (ณ กันยายน 2562) 
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ซึ่งในรายละเอียดนั้น ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาที่ส าคัญตั้งแต่การสร้างพื้นความรู้เกี่ยวกับ SEA เพื่อให้
ผู้ใช้แนวทางฯ มีความเข้าใจที่ตรงกัน ทั้งความหมายของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ขอบเขต
และระดับการใช้ SEA หลักการ SEA ที่ดี ความเช่ือมโยงระหว่าง SEA กับแผนหรือแผนงาน เป็นต้น  
การเรียบเรียงข้ันตอนและกระบวนการด าเนินงาน SEA ใหม่ ให้มีความชัดเจนของแต่ละข้ันตอนมากยิ่งข้ึน 
และสอดรับกับบริบทการด าเนินงานของประเทศไทย ทั้งข้ันตอนหลักและในข้ันตอนย่อยต่างๆ และสามารถ

น าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ (รายละเอียดโดยสรุปดังรูปท่ี 5.4-1) รวมไปถึงการระบุกลไกการบริหาร
จัดการ ซึ่งได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรและกลไก รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน SEA ของ
ประเทศไทยรวมไว้ด้วย โดยรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ได้ด าเนินการปรับปรุงจากการรวบรวมผลการศึกษา 
ทั้งการทบทวนข้อมูลต่างๆ รวมถึงความคิดเห็นที่ได้รับจากผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ 
โดยเฉพาะจากการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3 และ 4 และการฝึกอบรม
ทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศด้วย
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รูปที่ 5.4-1 ขั้นตอนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) 
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จากการปรับปรุงร่างแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2563 ดังกล่าว

สามารถสรุปเหตุผลและความจ าเป็นในการน าเสนอเนื้อหาในแต่ละบทได้ดังตารางท่ี 5.4-2  

ตารางท่ี 5.4-2 สรุปการน าเสนอเนื้อหาในแต่ละบทของร่างแนวทาง SEA ปี พ.ศ. 2563 

ร่างแนวทาง SEA ปี พ.ศ. 2563 เหตุผล/ ความจ าเป็นในการน าเสนอเน้ือหา 

บทที่ 1 บทน า  
1.1 ความหมายของ SEA เพื่อให้ผู้ใช้แนวทางฯ ได้เข้าใจความหมายของ SEA ท่ีปรับปรุง 

ข้ึนใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยมากย่ิงข้ึน รับรู้  
ถึงพัฒนาการของ SEA ท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศไทยโดยสรุป และให้
ผู้ใช้แนวทางฯ ได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของแนวทางฯ ฉบับนี้อย่าง
ชัดเจน 

1.2 พัฒนาการของระบบ SEA ของประเทศไทย 

1.3 วัตถุประสงค์ 

1.4 กลุ่มเป้าหมาย 

1.5 โครงสร้างของแนวทางฯ 
1.6 ข้อแนะน าการใช้แนวทาง SEA  

บทที่ 2 ความเข้าใจพื้นฐาน  
2.1 ขอบเขตและระดับการใช้ SEA เพื่อให้ผู้ใช้แนวทางฯ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการท่ีตรงกัน

เกี่ยวกับ SEA เนื่องจากที่ผ่านมา อาจยังไม่มีการสรุปหรือตีกรอบ
รายละเอียดท่ีเกี่ยวกับ SEA อย่างชัดเจน ส่งผลให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
อาจมีองค์ความรู้ท่ีไม่ถูกต้อง สับสน และมีความไม่ชัดเจน   

2.2 หลักการ SEA ท่ีด ี

2.3 ประโยชน์ท่ีได้รับจาก SEA 

2.4 ประเภทของ SEA 

2.5 รูปแบบของ SEA 

บทที่ 3 ข้ันตอนและกระบวนการด าเนินงาน  
3.1 การกลั่นกรอง (Screening) เพื่อให้ผู้ ใช้แนวทางฯ เข้าใจในข้ันตอนและกระบวนการ

ด าเนินงานในการจัดท า SEA เรียบเรียงล าดับข้ันตอนได้ถูกต้อง 
เข้าใจความส าคัญ หลักการและความเชื่อมโยงในแต่ละข้ันตอน
อย่างชัดเจน   

3.2 การก าหนดขอบเขต (Scoping) 

1) การวิเคราะห์และทบทวนแผนหรือแผนงานและ
การทบทวนข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

2) การระบุขอบเขตเชิงพื้นท่ีและระยะเวลา 

3) การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา 

4) การก าหนดวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ 
(1) การก าหนดวิสัยทัศน์ 
(2) การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 

5) การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน
และตัวชี้วัด 
(1) การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  
(2) การก าหนดตัวชี้วัด  

6) การประเมินข้อมูลฐาน  
7) การก าหนดทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น  
8) การจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร  
9) การจัดท าและเสนอรายงานการก าหนดขอบเขต  
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ตารางท่ี 5.4-2 สรุปการน าเสนอเนื้อหาในแต่ละบทของร่างแนวทาง SEA ปี พ.ศ. 2563 

ร่างแนวทาง SEA ปี พ.ศ. 2563 เหตุผล/ ความจ าเป็นในการน าเสนอเน้ือหา 

3.3 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก (Alternatives 
Development and Assessment) 

 

1) การพัฒนาทางเลือก  
(1) การหาสภาพตามปกติ  
(2) การพิจารณาความจ าเป็นของทางเลือก  
(3) การพิจารณาทางเลือกไม่ด าเนินงาน  
(4) การพัฒนาทางเลือกต่างๆ  

2) การประเมินทางเลือก  
(1) การประเมินผลกระทบท่ีเกิดจากทางเลือก

ต่างๆ 
 

(2) การพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ  
3.4 การก าหนดมาตรการเพื่อความย่ังยืน (Measures for 

Sustainability) 
 

3.5 การจัดท ารายงาน SEA และรายงานภาคประชาชน 
(Technical and Non-Technical Report) 

 

3.6 การมีส่วนร่วม (Participation)  
3.7 การควบคุมคุณภาพของกระบวนการ SEA (Quality 

Control) 
 

3.8 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (Follow-up, 
Monitoring and Evaluation) 

 

บทที่ 4 กลไกการบริหารจัดการ  
4.1 องค์กรท่ีเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน SEA เพื่อให้ผู้ใช้แนวทางฯ ได้รับรู้ถึงรูปแบบองค์กรและกลไกในการ

ขับเคลื่อน รวมท้ังระเบียบข้อก าหนดท่ีเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน 
SEA ของประเทศไทย ท้ังล าดับข้ันในการบริหารจัดการ กลไกการ
บังคับใช้กฎหมายในปัจจุบัน การแบ่งประเภทแผน/ แผนงานท่ีควร
จัดท า SEA รวมไปจนถึง คุณสมบัติของผู้จัดท า หน่วยงานผู้พิจารณา 
และการติดตามประเมินผลด้วย ซึ่งผู้ใช้แนวทางฯ จะเข้าใจบริบทใน
การจัดท า SEA ของประเทศไทยมาย่ิงข้ึน  

4.2 การก าหนดประเภทของแผนหรือแผนงาน  

4.3 แนวทางการจัดท า SEA  
 



บทที่ 6
กำรสร้ำงเสริมองค์ควำมรู้

และกำรประชำสัมพันธ์
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บทท่ี 6  

การสรางเสริมองคความรูและการประชาสัมพันธ 

ตลอดการดำเนินโครงการท่ีผานมา นอกเหนือจากกิจกรรมหลักของโครงการตางๆ ดังรายละเอียด 

ในบทกอนหนา ที ่ปรึกษาย ังไดดำเนินการในสวนของการสรางเสริมองคความร ูและการประชาสัมพันธ 

ซ่ึงครอบคลุมตามขอบเขตและวิธีการศึกษา (TOR) และนอกเหนือจากขอบเขตงานท่ีเพ่ิมเติมจาก TOR ดวย 

โดยมีกิจกรรม ประกอบดวย 

1. การประชุมสนทนาระดับนโยบาย เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศา สตร 

สูแผนงานการพัฒนาท่ียั่งยืน  

2. สัมมนาเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธและระดมความคิดเห็นเรื่อง SEA 

3. ศึกษาดูงานในตางประเทศท่ีประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อน SEA ไปสูการปฏิบัติ 

4. จัดทำคูมือ SEA ฉบับประชาชน สำหรับเผยแพรใหประชาชนท่ัวไป 

กิจกรรมดังกลาวดำเนินการเพ่ือเนนการสรางเสริมองคความรูและการประชาสัมพันธใหกับผู ท่ีเ ก่ียวของ

และผูท่ีสนใจไดรับรูและเขาใจ โดยสรุปผลการดำเนินงานมีรายละเอียด ดังนี้ 

6.1 การประชุมสนทนาระดับนโยบาย เร ื ่อง การขับเคลื่อนการประเมินสิ ่งแวดลอมระดับ

ยุทธศาสตรสู แผนงานการพัฒนาที ่ยั ่งยืน (Policy Dialogue on Strategic Environment 

Assessment for Sustainable Development Plan/ Programme) 

การประชุมฯ นี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความเขาใจรวมกันและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเจ าหนา ท่ีระดับ

บริหาร ของหนวยงานภาครัฐและเอกชนตาง  ๆ ท่ีจะนำการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรไปใชประโยชนใน 

การจัดทำ พัฒนาและปรับปรุงนโยบาย แผนและแผนงานการพัฒนาอยางยั่งยืน เนื่องจากผูเขารวมประชุมเปนระดับ

ผูนำในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรของประเทศไทย ซ่ึงมีอำนาจในการตัดสินใจระดับ

นโยบายขององคกร ไดสนทนา แลกเปล่ียนและเรียนรูรวมกัน จะเปนโอกาสใหเจาหนาท่ีระดับปฏิบัติ การ ไดรับ 

การสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดความเขาใจในการใชการประเมินสิ่งแวดล อม
ระดับยุทธศาสตรสูการพัฒนาท่ียั่งยืน  

การประชุมฯ ดังกลาวไดดำเนินไปเม่ือวันศุกรท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงแรม

ปรินซพาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยไดรับความสนใจจากเจาหนาท่ีระดับบริหารขององคกร หนวยงานท่ีทำหนาท่ีใน

การกำหนดนโยบาย แผน/ แผนงานการพัฒนาระดับพ้ืนท่ีและภาคสวนตางๆ ท่ีกำลังหรือมีแผนจะดำเนินงานการ

ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) เขารวมประชุมจำนวน 61 ราย โดยมี Professor Maria Rosario 
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Partidario จาก University of Lisbon ประเทศโปรตุเกส ผูทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ ใหเกียรติเปนวิทยากร  

ซ่ึงในชวงทายของการประชุมไดเปดโอกาสใหมีการสนทนาระดับนโยบาย (Policy Dialogue) ผูเขารวมประชุม 

ไดมีการแลกเปลี่ยนประสบการณรวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นสำคัญ 

ไดดังตารางท่ี 6.1-1 โดยมีรายละเอียดและเอกสารประกอบการจัดประชุมฯ ดังภาคผนวก ฒ 

ตารางท่ี 6.1-1 ประเด็นขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีไดรับจากการประชุม 

ลำดับ หนวยงาน ประเด็นคำถาม ขอช้ีแจง 

1 สำนักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาต 

• กรอบระยะเว ลาที ่ เ หม าะ ส ม ใ น 

การดำเนินการ SEA  

• กรอบระยะ เว ลา ใ นก ารด ำ เนิ นก าร หรือ  

การวิเคราะหแตละประเด็นปญหาในการพัฒ นา

สามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม หาก

ว า ง แผน ระ ยะ ยาว ใ น ก ารด ำ เน ิ น ง าน ไว  

ต ัวอยางเชน 10 ป  ควรม ีการประเม ินและ

ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานเปนชวงๆ เชน 

ปรับปรุงทุกๆ 3 ป เน่ืองจากมีการปรับ เป ล่ียน

สถานการณ สภาพแวดลอม และเทคโนโลยี 

2 กรมทางหลวง 

 

• แนวทางการบังคับใช SEA และทำ

อ ย  า ง ไ รถ ึ ง จ ะ ใ ห   SEA ประ สบ

ผลสำเร็จ  

• ทำอยางไรใหทุกภาคสวนเห็นดวยกับ

การใช SEA 

• การบังคับใช SEA โดยกำหนดไว เปน กฎหม าย 

คือ ปจจัยสำเร็จของ SEA 

• SEA เปนกรอบแนวทางการดำเนินการพฒันา 

เชน หากต องการเด ินทางไปยังที ่ ใดที ่ห น่ึ ง 

การเดินทางมีหลายเสนทางท่ีจะพาไป ยั งท่ี แหง

น้ัน แตดวยขอจำกัดของทรัพยากร ทำใหตอง

ตัดสินใจเลือกทางท่ีดีท่ีสุด ซึ่ง SEA จะเขามาเปน

ตัวชวยในการประเมินทางเลือก เพื่อหาทางท่ีดี

ท่ีสุดในการเดินทางหรือการพัฒนา เปนตน 

3 สำนักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

 

• การสรางความรู ความ เข า ใ จ ใ ห

ตรงกันกับประชาชนและทองถ่ิน 

• อธ ิบายใหความรู ความเขาโดยอาศัยตัวอยาง 

ที ่ ง าย หรือ ใชต ัวอยางที ่ เปรียบเทียบก รณี  

ที ่ ใกล เค ียงก ับบริบทของประชาชน เพ ื ่อ ให

ประชาชน สาม ารถ เข าใ จ และ เห ็น ภ าพ ไ ด  

หลีกเล่ียงการใชศัพททางวิชาการ หรือตัวอยาง 

ท่ียากหรือไกลตัวเกินไป 



โครงการขับเคล่ือนการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA)  

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ 

(Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจเินียร่ิง คอนซัลแตนท จำกัด หนา 6-3 
 

ตารางท่ี 6.1-1 ประเด็นขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีไดรับจากการประชุม 

ลำดับ หนวยงาน ประเด็นคำถาม ขอช้ีแจง 

4 สำนักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

• ทำอยางไรถึงจะใหทุกภาคสว น เห็ น

ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 

• ส ื ่ อ สา รหร ื อ อ ธ ิ บ ายถ ึ ง คว าม สำค ั ญของ

ทรัพยากรธรรมชาต ิและ สิ ่ ง แวดลอม หรือ

ผลกระทบทางลบท่ีอาจจะเกิด ข้ึนหาก สูญ เ สีย

ทรัพยากรไป ทำใหทุกภาคสวนเห็นความ สำคัญ

และประโยชนของทรัพยากร นำประเด็นปญ หา

ดานส่ิงแวดลอมเขามาในทุกประบวนก ารของ

การพ ัฒนาโครงการ ทำใหทุกภาคสวนเห็ น

ประโยชนรวมกันโดยการใชภาษาท่ีเขาใจงาย 

• SEA ไดระบุตัวช้ีวัดดานส่ิง แวด ลอม

ไวหรือไม 

• มีตัวช้ีวัดทางดานส่ิงแวดลอมหลากหลาย แตไมมี

ตัวช้ีวัดท่ีตายตัว ตัววัดน้ีสามารถปรับ เป ล่ียนได

ตามบริบทพื้นท่ีน้ันๆ 

5 สำนักงานการปฏิรูป

ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

 

• สำหรับประเทศไทย ใครหรือภาคสวน

ใด จำเปนต องใช  SEA ต ัวอยางเชน 

การพ ัฒนาค ุณภาพชีว ิต เกษตรกร 

จำเปนตองนำ SEA มาใชหรือไม  

• จำเปน เพราะหากนำ SEA มาปรับใชจะสาม ารถ

วางแผนในการพัฒนาไดครอบคลุมทุกด านม าก

ย่ิงข้ึน 

6 สำนักงานคณะกรรมการ 

นโยบายเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก 

• ความชัดเจนในการจัดทำ SEA ควร

จะทำเม ื ่อ ไร หรือที ่ ไหน และตั้ ง

คำถามอยางไร 

• SEA ควรเร่ิมนำมาประยุกตใชใหเร็วท่ีสุด เทา ท่ีจะ

ทำได   โดยการมองไปถึงภาพความต องการใน

อนาคต และพิจารณาถึงปญหาและทรัพยากรท่ีอ ยู

ในปจจุบัน เปนการมองภาพการพัฒนาในระยะยาว 

• SEA สาม ารถน ำม าปร ั บ ใ ช  เพื่อ

ประเมินโครงการ หลังจากท่ีดำ เนิ น

โครงการไปแลวไดหรือไม  

• SEA สามารถสอดแทรกเขามาในทุกกระบวนก าร

ของโครงการพัฒนา เน่ืองจาก SEA มีความสำคัญ

ในการพัฒนาอยางย่ังยืน 

• เ ก ณฑ  ก า รค ั ด เล ื อ ก พ ื ้ น ท ี ่ ใ น 

การพัฒนา ตองพิจารณาอะไรบาง 

• กระบวนการ SEA เริ ่มจากการต ั ้ งคำถามถึง

สภาพแวดลอมท่ีตองการในอนาคต ถาหากใน

พื้นท่ีน้ันมีหลายเปาหมายในการพัฒนา เพื่อลด

ความขัดแยงท่ีอาจจะเกิด ข้ึน จะตองหาจุดรวม

ในการพัฒนาในแตละภาคสวน 

• ความแตกตางระหวางแนวคิดของ 

Impact-Based กับ Strategic-

Based 

• Impact-Based ม ุ  งเน นที ่ เทคนิค  ว ิธ ีการใน 

การว ิ เคราะห การคาดการณในอนาคต และ 

การจัดทำรายงาน ใชขอมูลในอดีตค าดก ารณ

อนาคต แต  Strategic-based ค ือ  การค ิด ถึง 

แนวทางการเปล่ียนแปลงท่ีตองการในอ น าคต 

และหาแนวทางในการประสบความสำเร็จ โดย

ใชทรัพยากรท่ีมีอยูในปจจุบัน 
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จากการประชุมดังกลาว ผ ู  เข าร วมประชุมไดมีความรู   ความเข าใจใน SEA มากยิ ่งข ึ ้น และรวมกัน

แลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือจะนำ SEA ไปใชประโยชนในการจัดทำ พัฒนาและปรับปรุงนโยบาย แผน และแผนงาน 

ของหนวยงาน เพื ่อนำไปสูการพัฒนาอยางย ั ่งย ืน และไดนำขอคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาปร ับปรุง 

แนวทางการปรับปรุงรางขอเสนอการจัดทำ SEA และรางแนวทาง SEA ดวย 

6.2 สัมมนาเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธและระดมความคิดเห็นเรื่อง SEA 

ในการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธในการสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับ SEA และ

เผยแพรความสำคัญของ SEA ใหกับประชาชนท่ัวไปและภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของ พรอมรวมกันระดมความเห็น

นั้นไดเชิญผูเขารวมเสวนาจากผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของและผูไดรับการอบรมจากท่ัวประเทศ มาแลกเปลี่ยน

ประสบการณท่ีไดจากการเรียนรูเรื่อง SEA ในรูปแบบการสื่อสารท่ีงาย ระดับประชาชนท่ัวไปเขาใจได การสัมมนา

จะเนนใหเขาใจจากกรณีตัวอยางการศึกษา SEA ในประเทศไทย และเปรียบเทียบกับตางประเทศ พรอมท้ังระดม

ความคิดเห็น SEA จากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของมาปรับปรุงการจัดทำการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

(SEA) และแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Guideline) ใหมีความครบถวนสมบูรณในการนำไป

ปฏิบัติ โดยดำเนินการประชุมฯ จำนวน 2 ครั้ง และสรุปรายละเอียดในสาระสำคัญได ดังนี้ 

6.2.1 เน้ือหาการประชุม 

เนื้อหาในการประชุมมีรายละเอียดหัวขอหลัก ดังนี้ 

 การจัดทำการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA)  

 แนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA Guideline) 

 กรณีศึกษา กิจกรรม/ โครงการในประเทศไทย ที ่ประสบความสำเร ็จในการขับเคลื ่อน 

การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) 

6.2.2 กลุมผูเขารวมประชุม 

ท่ีปรึกษาไดเรียนเชิญหนวยงานท่ีเก่ียวของเขารวมการประชุม ประกอบดวย 

 หนวยงานราชการ/ รัฐวิสาหกิจ ประกอบดวยหนวยงานสวนกลางและภูมิภาค ท่ีมีบทบาท

หนาท่ีในการกำหนดนโยบาย แผน และแผนงาน (PPP)  

 หนวยงานท่ีมีบทบาทหนาท่ีเก่ียวของกับการจัดทำ SEA โดยตรง 

 หนวยงานเอกชนท่ีมีโครงการพัฒนาขนาดใหญ 

 องคกรเอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอม องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และ

นักวิชาการอิสระในพ้ืนท่ี 

 บริษัทท่ีปรึกษาท่ีไดรับใบอนุญาตเปนผู มีสิทธิทำรายงานเก่ียวกับการศึกษา และมาตรการ

ปองกันและแกไขผลกระทบกระเทือนตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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 สื่อมวลชน 

 ประชาชนท่ัวไป 

6.2.3 การจัดประชุมสัมมนาเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธและระดมความคิดเห็นเรื่อง SEA ใหกับทุกภาค

สวนท่ีเก่ียวของ ครั้งท่ี 1  

ในการประชุมสัมมนาฯ ครั้งท่ี 1 ไดดำเนินการจัดประชุมเพ่ือประชาสัมพันธ และสรางความเขาใจ 

ในการจ ัดทำการประเมินสิ ่งแวดลอมระดับย ุทธศาสตร  (SEA) และแนวทางการประเมินสิ ่งแวดลอม 

ระดับยุทธศาสตร (Guideline) ใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และประชาชนท่ัวไปไดรับทราบ โดยดำเนินการ 

จ ัดกิจกรรมเมื ่อว ันจันทรท ี่  27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-13.30 น. ณ โรงแรมปร ินซพาเลซ 

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดรับการตอบรับจากภาคสวนตางๆ โดยมีจำนวนผูเขารวมประชุมท้ังหมด 218 ราย โดยมี

รายละเอียด และเอกสารประกอบการจัดประชุมสัมมนาฯ ดังภาคผนวก ณ ภายหลังการจัดประชุมสัมมนา ฯ 

ผูเขารวมประชุมสัมมนาฯ ไดแสดงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะท่ีมีตอการปรับปรุงรางขอเสนอกา รจั ดทำ การ

ประเมินสิ ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) และร างแนวทางการประเมินสิ ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

(Guideline) ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยสรุปประเด็นขอคิดเห็นท่ีสำคัญไดดังตารางท่ี 6.2-1  

ตารางท่ี 6.2-1 ประเด็นขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีไดรับในการประชุมสัมมนาฯ ครั้งท่ี 1 

ลำดับ หนวยงาน ประเด็น 

1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

• ควรเนนเร่ืองการส่ือสาร 

• หลายหนวยงานยังไมทราบวา SEA คืออะไร เหตุใดจึงตองทำ หนวยงาน

ขับเคล่ือนควรยอนก ลับไปสรางความรูความเขาใจกับแตละ หนว ย งาน 

ท่ีเกี่ยวของกอนสรางบุคคลากรใหมีความรูความเช่ียวชาญ 

• หากใหแตละหนวยงานจัดทำ SEA ของแตละหนวยงานเองอาจไม ถูกตอง 

และไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน และมีมาตรฐานท่ีแตกตางกัน ขอมูลหลาย

สวนม ีความเหม ือน แต ม ีรายละเอ ียดเชิงลึกแตกตางก ัน และอาจม ี

การคัดคานจากองคกรหรือหนวยงานอื่นๆ 

• SEA ยังไมมีมาตรฐานและเอกสารอางอิงท่ีชัด เจน จึงอาจสงผลก ระทบ

เร่ืองความขัดแยงตอภาคสวนอื่นๆ ได 

• การจัดทำ SEA จะสงผลกระทบตอระยะเวลาการพัฒนาโครงการ EIA 

• ยังไมควรประกาศใชแนวทาง SEA ในระเบียบสำนักนายกฯ ตองยอนกลับ

ไปสรางความรูความเขาใจกอน อาจลองสรางตัวช้ีวัดสำหรับประเมินแต ละ

ลักษณะโครงการ สศช. อาจเปนผูฝกสอนใหแตละหนวยงาน 

• กระบวนการตองไมยุงยากซับซอน ซึ่งการมีขอมูลท่ีเรียบรอยจะชว ยใ หลด

ข้ันตอนได 

• อาจจัดทำเปนแนวทาง SEA และไปผนวกในข้ันตอนการจัดทำ EIA/ EHIA  

• อยากใหเนนกระบวนการเรียนรู ใหเทาเทียมกัน จะใหหนวยง านม ารวม

พูดคุยกันไดอยางไร 
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ตารางท่ี 6.2-1 ประเด็นขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีไดรับในการประชุมสัมมนาฯ ครั้งท่ี 1 

ลำดับ หนวยงาน ประเด็น 

2 บริษัท เทคนิคส่ิงแวดลอมไทย • SEA ควรเปนบทบาทหนาท่ีของรัฐ แตเอกชนสามารถสรางแรงผลักดั นใน

การจัดทำได 

• สุดทายแลวจะสามารถขับเค ล่ือนการศึกษาเอา SEA ไปใชไดอยางไร เชน 

อาจมีความขัดแยงกับแผนพัฒนาของจังหวัดน้ันๆ เปนตน 

• การกำหนดต ัวชี ้วัดดวยกระบวนการม ีสวนรวมจะชวยใหไดตัวชี้วัด 

ท่ีเหมาะสมและดำเนินการตอจนสำเร็จได 

• เสนอใหมีกระบวนการติดตามตรวจสอบแผน 

3 กรมชลประทาน • ทำอยางไรใหผูท่ีเกี่ยวของเขาใจความแตกตางระหวางแผนหลัก (PPP) กับ 

SEA 

• ตองมีการกำหนดตัวช้ีวัดท่ีครบถวน 

• อยากไดแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนเพื่อนำไปปฏิบัติ 

4 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย 

• SEA จะชวยเร่ืองท่ีไมมีแผนงานไดหรือไม จะสามารถนำไปปรับประยุกตใช

แกปญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีไมมีแผนครอบคลุมไดหรือไม 

นอกจากการจัดประชุมดังกลาวแลว ไดมีการเผยแพรประชาสัมพันธขาวในการสัมมนาท้ังในรูปแบบ

สื่อโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ และสื่ออินเทอรเน็ต ซ่ึงสามารถสรุปได ดังนี้ 

1) ส่ือโทรทัศน  
 

ท่ี สถานี รายการ เวลาออกอากาศ ความยาว วันท่ีออกอากาศ 

1 
สถานีโทรทัศน ชอง 9  

MCOT HD 
ขาวเท่ียง 12.43 น. 1.16 นาที วันจันทรท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

2 สถานีวิทยุโทรทัศน 

แหงประเทศไทย ชอง NBT 

ขาวเท่ียง 12.42 น. 2.12 นาที วันจันทรท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

3 ขาวค่ำ 19.01 น. 0.43 นาที วันจันทรท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

2) ส่ือส่ิงพิมพ  
 

ท่ี สังกัด Section/ คอลัมน หนา วันท่ีเผยแพร 

1 หนังสือพิมพไทยรัฐ -/แวดวงรอบกรุง 11 วันเสารท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

2 หนังสือพิมพไทยโพสต ขาวเศรษฐกิจ/- 6 วันอังคาร 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

3 หนังสือพิมพทรานสปอรต เจอรนัล - /- 3 วันเสารท่ี 1 – เสารท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ.

2562 
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3) ส่ืออินเทอรเน็ต  

ท่ี สังกัด เวลา วันท่ีเผยแพร 

1 https://tna.mcot.net 11.56 น. วันจันทรท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

2 www.smartbomb.co.th 17.17 น. วันจันทรท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

3 https://mgronline.com 13.14 น. วันอังคารท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

4 www.banmuang.co.th 10.24 น. วันอังคารท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

5 www.ryt9.com 00.00 น. วันอังคารท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

6 www.trjournalnews.com 00.00 น. วันพุธท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

6.2.4 การจัดประชุมสัมมนาเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธและระดมความคิดเห็นเรื่อง SEA ใหกับ 

ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ ครั้งท่ี 2  

ในการประชุมสัมมนาฯ ครั้งท่ี 2 ไดดำเนินการจัดประชุมเพ่ือประชาสัมพันธ และสรางความเขาใจ 

ในการจ ัดทำการประเมินสิ ่งแวดลอมระดับย ุทธศาสตร  (SEA) และแนวทางการประเมินสิ ่งแวดลอม 

ระดับยุทธศาสตร (Guideline) ใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และประชาชนท่ัวไปไดรับทราบ โดยดำเนินการ 

จัดกิจกรรมเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-13.30 น. ณ โรงแรมปรินซ พาเลซ 

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดรับการตอบรับจากภาคสวนตางๆ โดยมีจำนวนผูเขารวมประชุมท้ังหมด 226 ราย โดยมี

รายละเอียด และเอกสารประกอบการจัดประชุมสัมมนาฯ ดังภาคผนวก ณ ภายหลังการจัดประชุมสัมมนา ฯ 

ผู  เข าร วมประชุมไดแสดงขอคิดเห็นร างข อเสนอแนะที่ มีตอการปร ับปรุงขอเสนอการจ ัดทำการประเมิน

สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) และรางแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Guideline) 

ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยสรุปประเด็นขอคิดเห็นท่ีสำคัญไดดังตารางท่ี 6.2-2  

ตารางท่ี 6.2-2 ประเด็นขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีไดรับจากการประชุมสัมมนาฯ ครั้งท่ี 2 

ลำดับ หนวยงาน ประเด็นขอคิดเห็น 

นโยบายและแผนงานในการสนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืนในการประยุกตใช SEA ของหนวยงาน 

1 สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ สทนช. ไดจัดทำแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป กำหนด

ยุทธศาสตร  6 ด าน ประกอบดวย 1) การจัดการน้ำอ ุปโภคบริโภค 

2) การสรางความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 3) การจัดการน้ำทวม และ

อ ุทกภัย 4) การจัดการค ุณภาพน้ำและอนุรักษทรัพยากรน้ำ 5) 

การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ำท่ีเส่ือมโทรมและปองกันก ารพัง ทลาย

ของดิน และ 6) การบริหารจัดการ โดยปจจุบัน สทนช. ไดนำ SEA มา

เปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการใหมีน้ำใชเพียงพอตลอดท้ังป ท้ังน้ี อยู

ระหวางการศึกษา SEA ของลุมน้ำ  



โครงการขับเคล่ือนการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA)  

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ 

(Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจเินียร่ิง คอนซัลแตนท จำกัด หนา 6-8 
 

ตารางท่ี 6.2-2 ประเด็นขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีไดรับจากการประชุมสัมมนาฯ ครั้งท่ี 2 

ลำดับ หนวยงาน ประเด็นขอคิดเห็น 

2 บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) SEA ม ีประโยชนทำใหภาครัฐและเอกชนม ีการพ ัฒนาไปในทิศทาง

เดียวกันเพื่อบรรลุวัต ถุประสงค ท่ีตั้งไว โดยบริษัท IRPC เปนบริษัทใน

เครือของ ปตท. มีแผนพัฒนาความย่ังยืนขององคกร หรือสำนัก ง าน

บริหารความยั ่ งยืน เปนหนวยงานที ่ออกนโยบายและบริหารงานให 

สอดรับกับ SDGs ท่ีมีการดำเนินงานมาอยางตอเน่ือง เดิมบริษัทมีแนวคิด

จะบริหารอยางไรเพ ื ่อ ใหม ีผลกำไร แต  เม ื ่อนำ SEA มาปรับใชและ

ปรับเปล่ียนมุมมองการบริหาร โดยมองอนาคตมากย่ิงข้ึน โดยการนำ

เทคโนโลยีมาใช เพื่อให เกิดการพัฒนาและลดผลกระทบตอ ส่ิ งแวดลอม

นอยท่ีสุด โดยยังคงมีผลกำไรเชนเดิม 

3 มูลนิธิสมัชชาองคกรเอกชนดานการ

คุมครองส่ิงแวดลอมและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ท่ีผานมา SEA ยังบูรณาการไมครอบคลุมทุกภาคสวน เน่ืองจากการจัดทำ

ภายใตหนวยงานใดหนวยงานหน่ึงท่ีรับผิดชอบแตละเร่ืองเทาน้ัน ไมไดนำ

องคความรูท่ีไดรับมาเช่ือมโยงกัน ทำใหขาดกระบวนการมีสวนรว มของ

ประชาชนอยางแทจริง โดยท่ีผานมาการประชุมเปนแบบผิวเผินเพื่อ ใหได

ผลลัพธตามตองการเทาน้ัน 

4 นักวิชาการอิสระ 

 

SEA เริ ่มต นต ั ้ งแต ป  2546 และม ีการขับเคลื ่อนมาอยางต อ เนื ่อง 

การศึกษาและจัดทำ SEA จึงตองมีแนวคิดเพื่อใหมองเห็นภาพ ท่ี ชัด เจน 

จึงไดหยิบยกการศึกษามาจากการทำ Problem Tree และตองทำความ

เขาใจกับ 5C ใหชัดเจน ประกอบดวย Context, Content, Condition,  

Constrate, Culture ปจจุบันจะเห็นไดวายุทธศาสตรชาติ 20 ป  ไมมี

การศึกษา SEA มากอน ดังน้ัน จะสงผลกระทบไปยังแผนยอยของแต ละ

หนวยงานท่ีได รับมอบหมายท้ังหมด และในประเทศไทยมีกา รผ ลักดัน

เกี่ยวกับ SEA มาอยางยาวนาน เพื่อใหเห็นผลอยางชัดเจน 

5 ผูเช่ียวชาญดานการประเมินส่ิงแวดลอม

ระดับยุทธศาสตร 

กระบวนการสรางคนเพื่อใหรับรูและเขาใจกระบวนการของการทำ SEA 

วาทำอยางไร ปจจุบันมีการพัฒนากระบวนการความคิดใหสามารถมอง

เปนภาพกวาง คิดแบบกลยุทธในแตละข้ันตอน และมองวาควรมีการสอน

แบบใหหลักคิดในการพัฒนาตัว ช้ีวัดดวย เพื่อใหมีตัวช้ีวัดท่ีเหมาะสมกั บ

การพัฒนาแตละเร่ือง สอดคลองกับแนวโนมท่ีมีการขับเคล่ือนตลอดเวลา 

จึงเห็นวา ควรเนนการพัฒนาบุคลากรใหมีความคิดท่ีถูกตอง ซึ่งเปนเร่ือง

ท่ีสำคัญกับการทำ SEA  

ความทาทายและอุปสรรคในการขับเคลื่อน SEA 

1 ผูเช่ียวชาญดานการประเมินส่ิงแวดลอม

ระดับยุทธศาสตร 

การสรางคนท่ีมีแนวคิดดานส่ิงแวดลอม ใหมองครอบคลุมท้ังสามดาน คอื 

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม โดยบูรณาการแนวคิดดานส่ิงแวดลอม

ไปในการวางแผน 



โครงการขับเคล่ือนการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA)  

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ 

(Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจเินียร่ิง คอนซัลแตนท จำกัด หนา 6-9 
 

ตารางท่ี 6.2-2 ประเด็นขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีไดรับจากการประชุมสัมมนาฯ ครั้งท่ี 2 

ลำดับ หนวยงาน ประเด็นขอคิดเห็น 

2 สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ 

 

• การท่ีไมมีกฎหมายรองรับอาจเปนผลใหไมได รับความ รว มมือ จ าก

หนวยงานตางๆ จึงควรมีกลไกการบังคับใชกฎหมาย 

• ควรเผยแพรใหประชาชนเขาใจในเร่ือง SEA 

• ควรมีฐานขอมูลดาน SEA เพื่อรองรับการสืบคนจากหนว ยง านและ 

ผูท่ีสนใจ 

3 บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) 

 

การบริหารจัดการ SEA ใหไดอยางตอเน่ือง คือความทาทายรูปแบบหน่ึง

ขององค กร สำหรับม ุมมองของ SEA ที ่ม ีความทาทายแบ ง เ ป น

ระดับประเทศและระดับหนวยงาน ดังน้ี 

ระดับประเทศ 

• การทำ Guideline ม ีหนวยงานใดที่รบัผิดชอบและขับเคลื ่อนใหมี

การศึกษาและปฏิบัติอยางตอเน่ือง 

• ควรมีการเก็บขอมูลและทบทวนตลอดเวลา 

• สำหรับกระบวนการมีสวนรวมฯ ตองครอบคลุมทุกหนว ยง าน ห รือ

ประชาชนท่ีเกี่ยวของ 

ระดับหนวยงาน 
• หนวยงานไดตระหนักและรับรูวาการจัดทำ SEA ไมใชเร่ืองยุงยาก 

• การสรางความรู ใหพ นักงานในแตละหนวยงานได รับรูและมี ทิศ ทาง

เดียวกันอยางตอเน่ือง 

4 มูลนิธิสมัชชาองคกรเอกชนดานการ

คุมครองส่ิงแวดลอมและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

หนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบสนับสนุนและใหความรูแกภาคประ ชาชน 

เพื่อใหเกิดการเรียนรูและมีขอมูลรองรับอยางถูกตองและทำใหประชาชน

ไดมีสวนรวมอยางแทจริง 

5 นักวิชาการอิสระ 

 

• SEA ยังไม ม ีกฎหมายรอง รั บ แม ว าจะปรากฏอยู  ใน ระเ บ ี ยบ 

สำนักนายกรัฐมนตรีฯ ก ็ยังนำไปบังค ับใชไดยาก เน ื ่อ งจากไม มี

หนวยงานท่ีเปนเจาภาพหลักในกระบวนการ มีเพียงคำส่ังหรือระเบียบ

ท่ีราชการตองทำเทาน้ัน 

• ควรมีการกำหนดขอควรระวังหรือขอควรพิจารณาอยางละเอียดใน 

การนำ SEA ไปใช 

• ขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรแตละหนวยงานไม เทากัน 

ขอเสนอแนะ 

1 ผูเช่ียวชาญดานการประเมินส่ิงแวดลอม

ระดับยุทธศาสตร 

• จะมีรูปแบบวิธีการอยางไรให เกิดการมีสวนรวมอยางแทจริง 

• ควรมีการจัด เก็บขอมูลอยางเปนระบบ ชวงเวลาและมี ชอ ง ทาง ใน 

การจัดเก็บขอมูล อีกท้ังควรมีฐานขอมูลสำหรับรองรับการเก็บ ขอมู ล

จากหลายแหลง 



โครงการขับเคล่ือนการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA)  

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ 

(Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจเินียร่ิง คอนซัลแตนท จำกัด หนา 6-10 
 

ตารางท่ี 6.2-2 ประเด็นขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีไดรับจากการประชุมสัมมนาฯ ครั้งท่ี 2 

ลำดับ หนวยงาน ประเด็นขอคิดเห็น 

2 สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ 

 

• ใหมีการเผยแพรและประชาสัมพันธ SEA ตอสาธารณชน 

• ควรมีการศึกษา SEA กอนดำเนินการศึกษา EIA 

• สงเสริมและสนับสนุน SEA ใหเปนท่ียอมรับและหนวยงาน สาม ารถ

นำไปปฏิบัติไดจริง 

• ควรมีการกำหนดระยะเวลาข้ันต่ำในการศึกษา SEA วาแตละทางเลือก

ควรมีการศึกษาอยางนอยกี่เดือนหรือกี่ป  

• ควรมีการควบคุมคุณภาพของรายงาน SEA 

3 นักวิชาการอิสระ 

 

• รายงาน SEA ควรมีเน้ือหาท่ีสรุปและมีคุณภาพ 

• ตัวช้ีวัดควรมีการปรับตาม SDGs และมีการนำ SDGs มาเปนพื้นฐาน

ในการกำหนดตัวช้ีวัดตางๆ ของแตละเร่ืองท่ีศึกษา 

4 มูลนิธิสมัชชาองคกรเอกชนดานการ

คุมครองส่ิงแวดลอมและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ควรใหประชาชนไดมีบทบาทและแสดงความคิดเห็นตอการพัฒนา ท้ังน้ี

ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะท่ีแตกตาง ผูศึกษาสามารถนำไปปรับป รุง แกไ ข

เพื่อใหเกิดประโยชนรวมกันได 

5 บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) 

 

ควรคำนึงถึงส่ิงแวดลอม เพื่อใหมีทรัพยากรใชไปอยางยาวนาน เพราะทุก

การพัฒนาควรมีขอบเขตตองไมเกินขีดจำกัดของสภาพแวดลอมน้ัน 

สรุปขอคิดเห็นเพ่ิมเติมจากผูเขารวมประชุมสัมมนา 

1 กรมปาไม • ขอให สศช. พิจารณานำ SEA ไปเพิ่มในแผนพัฒนาฯ 

• ควรมีการจัดทำแบบประเมิน และแบบฟอรมตัวช้ีวัด โดยแยกตามแต

ละกระทรวงฯ 

• ขอใหพ ิจารณานำ SEA ระบุเขาไปในกฎหมายท่ีเก ี ่ยว เน ื ่อ ง กั บ

งบประมาณ เพื่อใหทุกหนวยงานนำไปปรับใชไดจริง 

• ควรมีกระบวนการศึกษา SEA ท่ีชัดเจนและเขาใจงาย สามารถนำไปปฏิบัติไดจริง 

2 บริษัทท่ีปรึกษา • อยากทราบถึงเปาหมายท่ีแทจริงของการศึกษา SEA วา SEA จะเขามาชวย

สนับสนุนยุทธศาสตรเดิมท่ีมีอยู หรือเนนการกำหนดยุทธศาสตรข้ึนใหม 

• ควรมีการกำหนดกระบวนการติดตามตรวจสอบในการนำ SEA ไปใชประโยชน 

• หนวยงานใดจะเปนผูรับผิดชอบกำกับดูแล 

• ควรมีการสงเสริมและสรางความรู เกี่ยวกับ SEA อยางท่ัวถึง  

• ควรมีหนวยงานรัฐท่ีรับผิดชอบและตัด สินใจเพื่อให เกิดการพัฒนา 

3 บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) • ควรมีการจัดทำระบบฐานขอมูล รวบรวมผลจากการติดตามตรวจสอบ 

SEA ไว ด วยก ัน เพ ื ่อ ใหแต ละหนวยงานได ใชประโยชนจาก ผล 

การติดตามท่ีไดไปปรับปรุงการศึกษาในอนาคต (จัดทำเปนฐานขอมู ล

ขอเสนอแนะ) 

• ควรเปดโอกาสใหนักวิชาการ ผูเช่ียวชาญรวมกันวิ เคราะหและพัฒ นา

เคร่ืองมือในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม ใหมีความสมบูรณและ

สามารถนำไปใชประโยชน 
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นอกจากการจัดประชุมดังกลาวแลว ไดมีการเผยแพรประชาสัมพันธขาวในการสัมมนาท้ังในรูปแบบ

สื่อโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ และสื่ออินเทอรเน็ต ซ่ึงสามารถสรุปได ดังนี้ 

1) ส่ือส่ิงพิมพ  
 

ท่ี สังกัด Section/ คอลัมน หนา วันท่ีเผยแพร 

1 หนังสือพิมพทรานสปอรต เจอรนัล First Section/- 10 
วันอาทิตยท่ี 10 – จันทรท่ี 25 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2562 

2 หนังสือพิมพเดลินิวส First Section/- 10 วันอังคารท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

3 หนังสือพิมพไทยโพสต 
First Section/

เศรษฐกิจ 
6 

วันอังคารท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

4 หนังสือพิมพเดลินิวส First Section/- 10 วันอังคารท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

5 หนังสือพิมพสยามธุรกิจ 
First Section/- 

6 
วันเสารท่ี 16 - ศุกรท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ.

2562 

2) ส่ืออินเทอรเน็ต  

ท่ี สังกัด เวลา วันท่ีเผยแพร 

1 www.thaipost.net 11.05 น. วันเสารท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

2 www.naewna.com 10.35 น. วันเสารท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 

6.3 ศึกษาดูงานในตางประเทศที่ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อน SEA ไปสูการปฏิบัติ  

ที ่ปร ึกษาจ ัดการศึกษาดูงานในตางประเทศ เพื ่อใหคณะผู ศึกษาดูงานไดร ับความร ู  มุมมอง และ

ประสบการณตอแนวทางการขับเคลื่อน และศึกษากรณีตัวอยางของตางประเทศท่ีประสบความสำเร็จ รวมถึง

ไดนำองคความรูและประสบการณท่ีไดรับมาตอยอดและประยุกตใชการพัฒนาดานนโยบายและยุทธศาสตร

การพัฒนาประเทศในดานเศรษฐกิจ ส ังคม และสภาพแวดลอม โดยพิจารณาศึกษาดูงานในประเทศ 

ท่ีประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อน SEA ไปสูการปฏิบัติ เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุ งรา งขอ เสนอ 

การจัดทำ SEA และแนวทาง SEA  

ในการศึกษาดูงานในตางประเทศมีผู เขารวมศึกษาดูงานท้ังหมด 5 ราย ประกอบดวย ผูแทนสำนักงาน 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผ ู แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอม และผูเชี่ยวชาญดานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ซ่ึงมีระยะเวลาเปนจำนวน 3 วัน 2 คืน 

 ณ เมืองเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย ในระหวางวันอังคารท่ี 29 – วันพฤหัสบดีท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562  

(ไมรวมระยะเวลาเดินทาง) ณ Department of the Environment and Energy (DEE) โดยมีรายละเอียด  

และเอกสารประกอบการศึกษาดูงานดังภาคผนวก ด และสรุปประเด็นสำคัญตางๆ ท่ีไดรับการไปศึกษาดูงาน 

ดังตอไปนี้ 
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วันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562  

สถานท่ี : Department of Foreign Affairs Office, Collins Street, Melbourne 

คณะศึกษาดูงานไดเขาพบ Mr. Ben James (Senior Project Officer, Livability Victoria International) 

Mr. James Mant (Managing Planning Projects, Department of Environment, Land, Water and 

Planning) และ Ms. Angela Chan (Project Officer, Department of Environment, Land, Water and 

Planning) ซึ ่งไดให เก ียรติบรรยายถึงยุทธศาสตรการวางแผนพัฒนาเม ืองขนาดใหญ (Metropolitan 

planning strategies) ของเมืองเมลเบิรน โดยใชหลักการดานการวางแผนเชิงพ้ืนท่ีแบบบูรณา การรวมกับ 

การวางแผนการใชท่ีดิน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการคมนาคมขนสง รวมถึงการพิจารณาดานสิ่งแวดลอม 

พ้ืนท่ีสีเขียว ตลอดจนการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ จนไดเปนแผนแมบทการพัฒนาฉบับลาสุด คือ Plan 

Melbourne (2017 – 2050) ซ่ึงกระบวนการกำหนดยุทธศาสตรดังกลาวไดจัดใหมีกระบวนการมีสวนรวมและ

รับฟงความคิดเห็นของทุกหนวยงานและประชาชนท่ีเก่ียวของอยางตอเน่ือง ซ่ึงสงผลใหแผนการดำเนินการ 

มีความม่ันคง มีทิศทางท่ีชัดเจน และมีเปาหมายรวมกันของทุกภาคสวน  

จากตัวอยางโครงการนำรอง Living Locally-20 Minute neighborhoods (นโยบายความเปนอยู

ในทองถิ่น) ซ่ึงมีแนวคิดคือ ทุกคนในชุมชนสามารถเขาถึงทุกอยางท่ีตองการในการใชชี วิตภายในระยะเวลา 20 

นาที เปนการสร างสังคมนาอย ู  สะดวกสบายตอการใชชี วิต และกระจายการดำเนินงานไปสูพื้นที ่ชมุชน 

ความสำเร ็จของโครงการด ังกลาวเกิดจากความรวมม ือของหนวยงานระดับทองถิ ่นและประชาชน 

ตลอดจนสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนตัวอยางท่ีดีในการดำเนินงานจากแผนระดับรั ฐ 

สูระดับชุมชน กระจายการดำเนินงานและความรับผิดชอบผานการมีสวนรวม 

วันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562  

สถานท่ี : Department of Foreign Affairs Office, Collins Street, Melbourne 

เ ร ิ ่ มจ า ก  Ms. Penny Croucamp (Manager, Native Vegetation Regulation, Department of 

Environment, Land, Water and Planning, Victoria) ไดบรรยายเรื่อง ชนิดพันธุพืชประจำถิ่นและความสำคัญ

ของการประเมินระดับย ุทธศาสตร  (Native Vegetation and Strategic Assessment) และกฎหมา ย 

ท่ีเก่ียวของของรัฐวิคตอเรีย รวมถึงขอกำหนดในเรื่องการหลีกเลี่ยง (Avoid) การบรรเทา (Minimize) และ 

การชดเชย (Offset) การตัดทำลายพันธุพืชทองถิ่น โดยใชหลักการวา ตองไมมีการสูญเสีย (No Net Loss) 

ของความหลากหลายทางชีวภาพ 

หลังจากนั ้น Mr. Benjamin Nam (Manager, Melbourne Strategic Assessments, Department of 

Environment, Land, Water and Planning, Victoria) ไดบรรยายเกี ่ยวกับการประเม ินสิ ่งแวดลอมระดับ

ยุทธศาสตร ซ่ึงเกิดจากความรวมมือของรัฐบาลรัฐวิคตอเรีย และ Federal Government เรียกวา Melbourne 
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Strategic Assessment ซ่ึงลักษณะการดำเนินงานเนนการศึกษาสำรวจผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ พัฒนา 

ในการจัดทำแผนงานการจัดการท่ีอยูอาศัยของเมืองเพ่ือรองรับการขยายตัวของประชากรในอนาคต โดยแผนการ

ดำเนินงานดังกลาวประกอบดวย แผนการลดและบรรเทาผลกระทบแนวทางการประเมินความเสี่ยงในการจัดการ

ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น และการดำเนินงานชดเชย 

ข อสังเกตของการดำเน ินงานใน Melbourne Strategic Assessment คือ การกำหนดวิสัยทัศน 

ท่ีชัดเจน การมีกรอบขอตกลงระหวางระดับรัฐและประเทศ การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน กรอบระยะ เวลา 

ตลอดจนขั้นตอนท่ีชัดเจนในการชดเชยความเสียหาย หรือการสูญเสียไป เพ่ือใหการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ

ยุทธศาสตรของเมืองเมลเบิรนประสบความสำเร็จและไดรับการยอมรับจากประชาชนเจาของพ้ืนท่ี 

วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562  

สถานท่ี 1 : Western Treatment Plant, Melbourne Water, Werribee District, Victoria 

คณะศึกษาดูงานไดเขาพบ Ms Kim O’Hoy (Education Officer, Customer and Strategy, Melbourne 

Water)  Mr. Kishin Thadani (Project Officer Livability, Victoria International)  และ Treatment Plant 

Engineer เพ่ือรับฟงบรรยายและนำชมพ้ืนท่ีบริเวณตางๆ ของหนวยบำบัดน้ำเสีย โดยหนวยงานของรัฐวิคตอเรีย

และเมืองเมลเบิร นไดมีการวางแผนการจัดการน ้ำเส ียเช ิงย ุทธศาสตร ในระยะยาว เพื ่อรองรับการขยายตัว 

ของประชากรในอนาคต ความสำเร็จของการบำบัดน้ำเสียของโครงการ นอกจากการนำน้ำท่ีผานการบำบัดแลว

กลับมาใชประโยชนใหมแลว พบวา พ้ืนบอท่ีกักเก็บน้ำ กลายเปนพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีสรางขึ้น ซ่ึงอุดมดวยสภาพแวดลอม

ที ่ด ี มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และกลายเปนระบบนิเวศลักษณะตางๆ ทำใหพื ้นที ่ด ังกลาวไดรับ 

การประกาศเปนพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญ (Ramsar site) การบำบัดน้ำเสียของเมืองเมลเบิรนซ่ึงเปนตัวอยาง 

ในการกำหนดนโยบายเพ่ือแกไขปญหาน้ำเสียและสิ่งแวดลอมอยางรอบคอบ และมีการบูรณาการการพัฒนา 

ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางสมดุล  

สถานท่ี 2 : Melbourne Water Office, 990 La Trobe Street, Docklands, Melbourne 

คณะศึกษาดูงานไดรับการตอนรับจากหนวย Melbourne Water โดยไดรับเกียรติจาก Mr. Bruce 

Rhodes (Water Resources Management Manager, Melbourne Water) บร ร ย า ยสร ุ ป ในห ั ว ข อ  

การวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชิงยุทธศาสตร (Strategic Water Resource Planning) 

ของเมืองเมลเบิรน ซ่ึงมีการแบงแผนปฏิบัติการออกเปนหลายชวงเวลา ไดแก แผนระยะยาว 50 ป แผนระยะ

กลาง 10 ป แผนระยะสั้นท่ีตอบสนองปตอป นอกจากนี้ Prof. Rob Skinner (Water Industry Specialist, 

Monash University) อธ ิ บ า ยถ ึ งกา ร จ ัดกา รน ้ ำแบบบู รณา กา ร (Integrated Water Management) 

รายละเอียดความสำคัญจำเปนของการจัดทำแผนจัดการน้ำ รวมถึงลักษณะขอมูลท่ีสำคัญในการวิเคราะห  
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ตัวอยางกระบวนการวางแผนพัฒนาของรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย ชี้ใหเห็นวาได บูรณา การ

หลักการพัฒนาที ่ยั ่งยืนไวในการจัดทำแผนยุทธศาสตร ของเมืองเมลเบิร น ร ัฐว ิคตอเร ีย โดยไมจำเปน 

ตองนำกระบวนการ SEA มาใชควบคูกับการจัดทำแผนฯ เลย แตหลักการสำคัญของ SEA ไดเปนสวนหนึ่ง 

ของกระบวนการจัดทำแผนฯ ท่ีเกิดจากวิสัยทัศนของทิศทางการพัฒนา จากความเห็นและมุมมองร วมกัน 

ของประชาชนและการดำเนินงานอยางจริงจังตอเนื่องของหนวยงานภาครัฐ และผูบริหารรัฐวิคตอเรี ยและ 

เมืองเมลเบิร น บทเร ียนจากประเทศออสเตรเลียนี้  แสดงใหเห ็นวา การบรรลุและประสบความสำเร็จ 

ของการพัฒนาท่ียั่งยืน เริ่มจากการมีวิสัยทัศนเห็นภาพอนาคตท่ีตองการรวมกัน แลวหาทางเลือกท่ีเหมาะสม

และดำเนินงานใหไปถึงภาพอนาคตนั้นอยางตอเนื่องระยะยาว ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดของวิ ธี การ 

ใหทางเลือกนั้น เหมาะสมยิ่งขึ้นตามลำดับ และปรับวิธีการตามบริบทแวดลอม ความตองการของประชาชน 

นอกจากนั ้น ร ัฐว ิคตอเร ียไมไดใชกฎหมายบังคับใหนำการประเมินสิ ่งแวดลอมระดับย ุทธศาสตร  

แตอาศัยแนวทางและขั้นตอนหลักในการจัดทำแผนไดครอบคลุมหลักการสำคัญของ SEA ไดแก การพัฒนา

และประเมินทางเลือกของระบบการจัดการน ้ำ การมีส วนรวมจากประชาชนในการพิจารณาแผนและ 

การตัดสินใจ และมีการบูรณาการมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางสมดุล ซ่ึงการจัดทำแผน 

ของหนวยงานตางๆ ดำเนินการไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากมีขอมูลยอนหลังในลักษณะอนุกรมเวลาเปนชว งเวลา

ยาว รวมทั ้งข อมูลในเชิงพื ้นที ่  ทำใหสน ับสนนุการวิเคราะหผลกระทบจากทางเลือกตางๆ ไดอย างมี

ประสิทธิภาพและเปนท่ียอมรับจากผู มีสวนไดเสีย นอกจากนั้น หนวยงานใหความสำคัญกับการสรางควา มรู

ความเขาใจใหกับผูมีสวนไดเสียอยางใกลชิด รวมไปถึงการใหความรูกับประชาชนใหตระหนักถึงควา มสำ คัญ

ของสิ ่งแวดลอมต้ังแตเด็ก ทำใหกระบวนการมีส วนร วมในการจัดทำแผนและประเมินทางเลือกทำได 

อยางรวดเร็ว เนื่องจากความรูความเขาใจและวิสัยทัศนของผูมีสวนไดเสียเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

เมื ่อพิจารณาจากบริบทของประเทศไทยแลวน ั้น ซึ ่งอาจมีความแตกตางในหลากหลายแงมุม โดย

เฉพาะท่ีเปนประเทศกำลังพัฒนามีแผนการพัฒนาเปนจำนวนมาก รวมไปถึงความตระหนักรูถึงควา มสำคัญ 

ของสิ ่งแวดลอม การขับเคลื ่อน SEA ของประเทศไทยจ ึงจำเปนตองเร งสร างความร ู  ความเข าใจ และ 

ความตระหนักถ ึงควา มสำคัญของสิ ่ งแวดลอมหร ื อ SEA อย างเปนระบบ และเตร ียมปจจ ัยสำ คัญ 

ในการขับเคลื่อน SEA ใหมีประสิทธิภาพ ไดแก การจัดทำขอมูลเชิงอนุกรมเวลาท่ีเก่ียวของในการจั ดทำแผน 

การพัฒนาความเขาใจ และการยอมรับของกระบวนการมีสวนรวมท่ีผู มีสวนไดเสียสามาร ถ มีส วน รวมได 

อยางแทจริง มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นไดตลอดท้ังกระบวนการ รวมไปถึงการนำความคิดเห็น ท่ีไดรับ

จากผูมีสวนไดเสียไปพิจารณาอยางครบถวนไมลำเอียง  
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6.4 คูมือ SEA ฉบับประชาชน สำหรับเผยแพรใหประชาชนทั่วไป  

ท่ีปรึกษาไดดำเนินการออกแบบคูมือการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) ฉบับประชาชน 

หรือคูมือเพ่ือการสื่อสารสาธารณะ เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนและผู ท่ีสนใจรับทราบและเขาใจ

เก่ียวกับการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร โดยมีหลักในการจัดทำ ดังนี้ 

1) ไมมีการใชภาษาทางวิชาการท่ีซับซอน 

2) เปนภาษาไทย มีภาษาอังกฤษนอยท่ีสุด 

3) ประกอบดวยแผนภาพ ร ูปประกอบ เปนหลักในการแสดงเน ื ้อหา หร ือนำเสนอ โดยใช  

ภาพอินโฟกราฟกส (Infographic) 

4) อานจบไดภายใน 15-20 นาที  

5) มีการอางอิงถึงเอกสารทางวิชาการและสื่อออนไลนสำหรับผูสนใจเพ่ิมเติม 

คู มือฉบับประชาชนใหความสำคัญกับประโยชนของ SEA กระบวนการ SEA การมีส วนรวมใน

กระบวนการ SEA และมีความสำคัญตอชีวิตความเปนอยูของภาคประชาชนอยางไรเปนหลัก ท้ังนี้ ไดออกแบบ

ใหมีรูปแบบเปนแผนพับขนาดกวาง 10.5 เซนติเมตร x ยาว 25 เซนติเมตร (รูปท่ี 6.4-1) โดยมีหัวขอหลักของ

เนื้อหา ประกอบดวย  

1) SEA คืออะไร 

2) หลักการ SEA 

3) ประโยชนของ SEA  

4) ขั้นตอน SEA 

5) บทบาทและชองทางการมีสวนรวมของประชาชนตอ SEA  

6) แผน/ แผนงานท่ีเขาขายควรจัดทำ SEA 

7) หนวยงานท่ีพิจารณา SEA 
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รูปที่ 6.4-1 รางคูมือการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) ฉบับประชาชน สำหรับเผยแพรใหประชาชนทั่วไป 

 



บทที่ 7
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
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บทท่ี 7  

สรุปผลและขอเสนอแนะ 

จากการดำเนินงานภายใตโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) ท้ัง  

การทบทวนองคความรูตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ SEA การทบทวนเก่ียวกับตัวชี้วัด SEA การฝกอบรมทางวิชาการ

ดาน SEA การจัดประชุมกลุมยอยระดมความคิดเห็นจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ การสรางเสริมองคความรูและ

การประชาสัมพันธ ทั ้งการประชุมสนทนาระดับนโยบาย เร ื ่อง การขับเคลื ่อน SEA การสัมมนาเผยแพร

ประชาสัมพันธและระดมความคิดเห็นเรื่อง SEA รวมไปถึงการศึกษาดูงานในตางประเทศ และการจัดทำคูมือ

เพื ่อการสื ่อสารสาธารณะหร ือคู มือ SEA ฉบับประชาชน ที ่ปร ึกษาไดสร ุปบทเร ียนของการดำเนินงาน  

พรอมท้ังขอเสนอแนะนโยบายการขับเคลื่อน SEA และขอเสนอแนะการดำเนินงาน SEA โดยมีรายละเอียด 

ดังตอไปนี้ 

7.1 บทเรียน (Lessons Learnt) 

การใช SEA เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศไทยในทศวรรษท่ีผานมา ยังมีความทาทายหลาย เรื่อง 

โดยมีเรื่องท่ีสำคัญ เชน 1) ขาดความรูความเขาใจ SEA ท่ีถูกตองและตรงกัน 2) การนำนโยบาย SEA สูการ

ปฏิบัติยังขาดทรัพยากร บุคคลากรและเครื่องมือสนับสนุน 3) การตอบสนองของหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข อง

กับการพัฒนายังมีจำกัด และ 4) องคความรู และกลไกการบริหารจัดการยังไมเพียงพอ เปนตน ปญหาอุปสรรค

และความทาทายเหลานี้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดใหความสำคัญ โดยเสนอ 

แนวทางการขับเคลื่อน SEA ใหเกิดผลเปนร ูปธรรม ในป พ.ศ. 2561-2562 บทเร ียนของการข ับเคลื่อน 

อยางจริงจังในระยะแรกน้ี ท่ีสำคัญคือ การสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตอง การจัดทำแนวทางปฏิ บัติ 

ท่ีเหมาะสม และการสรางโอกาสในการแสดงความคิดเห็นของทุกภาคสวน ซ่ึงผลการดำเนินงานเหลานี้ มีผล

ในการแกไขปญหาอุปสรรคที ่ เก ิดข ึ ้นไดและเปนแรงกระตุ นใหการใช SEA กลับมาเปนประเด็นสำคัญ 

และเปนรูปธรรม มีวิสัยทัศน มีเปาหมายการใช SEA เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  

การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนดไว โดยเฉพาะการสรางความรูความเขาใจ ท่ีถูกตอง

เก่ียวกับ SEA ใหกับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ โดยการจัดฝกอบรมทางวิชาการท่ัวประเทศอยา งกวา งขวาง 

สำเร็จเกินกวาเปาหมายในเชิงปริมาณผลผลิต จำนวน 900 คน และในเชิงคุณภาพ โดยหลักสูตรการฝกอบรม

แบบเขมขน 5 วัน ทำใหมีการสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองไปสูหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 

สวนกลางและสวนภูมิภาค รวมถึงผูสนใจ นักวิชาการ อาจารยและองคกรอิสระ ซ่ึงสามารถชี้วัดไดจากผลการ

ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ระหวางกอนและหลังการฝกอบรมท่ีมีคาคะแนนเพ่ิมสูงขึ้ นเปน เทา ตัว  

อีกท้ังหลักสูตรการฝกอบรมยังเปนท่ียอมรับจากผู เขารับการอบรม โดยชี้วัดไดจากผลการประเมินสถานภา พ

ความรูสึก (Smiling Face) ท่ีมีการประเมินความรูสึกของผูเขารับการอบรมในทุกวัน ซ่ึงสวนใหญมีความรูสึก
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พึงพอใจตอหลักสูตรและรูปแบบการฝกอบรมและดีขึ้นตามลำดับของแตละวัน อีกท้ังยังสามารถชี้ วัด ไดจา ก

จำนวนของผูเขารับการอบรมท่ีมีเพ่ิมขึ้นในแตละรอบของการฝกอบรม เนื่องจากมีการประชาสัมพันธบอกต อ 

(Word of Mouth) จากผูท่ีผานการฝกอบรมกันเอง ซ่ึงถือเปนสวนท่ีชวยประชาสัมพันธหลักสูตร และยืนยัน

ประสิทธิภาพของหลักสูตรได  

สำน ักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดเสร ิมสรางความตระหนักถ ึงความสำคัญ 

ของ SEA โดยเฉพาะกับหนวยงานท่ีมีบทบาทภารกิจในการจัดทำแผนหรือแผนงาน ใหเห็นถึงควา มสำ คัญ 

ของการนำ SEA ไปบูรณาการร วมกับการจัดทำแผนพัฒนาตางๆ และยังทำใหองคความร ู ของ SEA ใน 

ประเทศไทยชดัเจนมากยิ่งขึ้น และสามารถตอบคำถามและปญหาท่ีหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของสงสัยและ

ประสบตลอดระยะเวลาผานมาหลายป ต้ังแต SEA ถูกบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชา ติ  

ฉบับท่ี 10 จนถึงฉบับท่ี 12 ซ่ึงเปนการสรางพ้ืนท่ีและโอกาสใหผูมีสวนไดเสียท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจน

ผูสนใจ ไดมีการเสวนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นท่ีหลากหลาย กวางขวางและนำ SEA กลับเขามาเปนท่ีสนใจ 

และใหความสำคัญอีกครั้งไดในตลอดระยะเวลาโครงการ พ.ศ. 2562 หนวยงานราชการตางๆ โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งหนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดทำนโยบาย แผนหรือแผนงานการพัฒนาพ้ืนท่ีและรายสา ขาท่ี เ ก่ีย วขอ ง 

ได เร ียนร ู   SEA อยางจร ิงจัง และถู กต  อง ส งผลให SEA ไดร ับการกลาวถ ึ งและเก ิดการย อ มรั บ 

การนำไปใชมากขึ้น มีการเล็งเห็นความสำคัญของการสรางขีดความสามารถขององคกรและกลไกการทำงาน 

และตระหนักถึงบทบาทภารกิจเพ่ือบรรลุการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยใชกระบวนการ SEA เปนเครื่องมือสนับสนุน

การจัดทำแผนหรือแผนงานอยางเปนรูปธรรม และลดความเห็นแตกตางและความเขาใจผิดลงไดในระดับท่ี ดี 

ตลอดการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อน SEA นี้  

การดำเนินโครงการสงผลใหนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญไดทบทวนและระดมสมองเพ่ือปรับปรุงแนวทาง

ปฏิบัติ SEA ของประเทศไทยอยางเปนรูปธรรม แนวทาง SEA ท่ีปรับปรุงใหมจากผลลัพธของ โคร งกา รนี้   

เปนองคความรูกลางของประเทศท่ีจะขับเคลื่อน SEA ใหตรงตามวัตถุประสงคการพัฒนาท่ียั่งยืนได แนวทางฯ 

ไดพัฒนาขั ้นตอน กระบวนการศึกษา SEA ของประเทศไทย เปนความกาวหนาในการขับเคลื ่อน SEA  

ของประเทศไทย ท่ีเคยประสบปญหาความลาชาและไมเปนท่ียอมรับทางวิชาการจากหนวยงานและสาธารณะ 

แนวทางปฏิบัติ SEA ท่ีพัฒนาขึ้นในโครงการมาจากการเรียนรูรวมกันจากการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม SEA  

ซ่ึงไดตอบคำถาม ปญหาการศึกษาและประสบการณดาน SEA ท่ีผานมาของประเทศไทย ดังนั้น แนวทาง SEA 

ท่ีปรับปรุงใหมไดจากบทเรียนในประเทศและตัวอยางจากตางประเทศ นำมาสังเคราะหเพ่ือใหเกิดความถูกตอ ง 

เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและสอดคลองกับแนวทางในระดับสากลดวย แนวทาง SEA ท่ีพัฒนาขึ้น 

จะเปนเอกสารอางอิงท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถไปทดลองใชจริงในระยะตอไป อนึ่ง การใชแนวทาง 

SEA จะตองทำความเขาใจควบคูกับการไดรับการฝกอบรมดวย 
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หลักสูตรการฝกอบรม SEA ท่ีพัฒนาขึ้นในโครงการนี้ เปน State-of-the-Art ของการสอน SEA   

ซ่ึงเปนดำเนินการฝกอบรมท่ีเขมขน (Intensive) โดยหลักสูตรไดพัฒนาจากหลักการคิดเปนระบบ (System 

Thinking) และการใชกระบวนการคิดตีความปญหาอยางสรางสรรค (Design Thinking) ใหผูเรียนมีสวนรวม

ในการเรียนรู (Participatory Training) เนื้อหาบทเรียนอยางละเอียดและตามลำดับของกระบวนการ SEA 

มีการใชกรณีศึกษาสมมุติในการทำใหผู เรียนมีสวนรวมคิดและลงมือปฏิบัติ ท้ังนี้ หลักสูตรนี้จะสามารถนำไป 

ตอยอดและขยายผลในการฝกอบรมของหนวยงานตางๆ และขององคกรและสถาบันการศึกษา เพ่ือทำให

ความรูความเขาใจ SEA สัมฤทธ์ิผลไดตอเน่ือง เปนเครื่องมือในการขับเคล่ือนของประเทศไทย นอกจากนี้

ผลสัมฤทธ์ิจากการฝกอบรมยงัเปนพ้ืนท่ีและโอกาสใหทุกภาคสวนไดแลกเปล่ียนแนวทางการศึกษา SEA 

ของประเทศใหเข าใจตรงกัน และทำใหระเบียบวิธีการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศา สตร  

มีทิศทางเดียวกันอีกดวย อีกท้ังเปนโอกาสใหนักวิจัยและผู เชี่ยวชาญดาน SEA ของประเทศได ใ ชเปน เว ที

แลกเปลี่ยนเทคนิค ขั้นตอนในรายละเอียดของการสอนและใหความรู SEA ท่ีถูกตอง ซ่ึงไมเคยดำเนิน งาน 

ในลักษณะนี ้มากอน ผลพลอยไดสำคัญจากการฝกอบรมดังกลาว คือ การสรางกลุ มผ ู เช ี่ยวชาญ SEA  

ในการสอนและขยายผลของประเทศ ท่ีใชหลักการสอนในทิศทางเดียวกัน 

อีกความสำเร็จหนึ่งของโครงการ คือ การอธิบายและใหขอมูลขาวสารแกประชาชนใหเขาใจ SEA 

อยางถูกตอง เขาใจไดงายขึ้น และทำใหเห็นประโยชนและโอกาสในการมีสวนรวม โดยการจัดทำคูมือ SEA 

เพื ่อการสื ่อสารสาธารณะฉบับประชาชน และจะเปนการทำให SEA เกิดการยอมร ับมากขึ้นในระดับ

ประชาชน  

ในการทบทวนและปรับปรุงแนวทาง SEA ของโครงการ มีผลตอการทบทวนขอเสนอการจัดทำ 

การประเม ินสิ ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร และร างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว าดวยการประเมิน

สิ ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พ.ศ. … .  ดวย บทเร ียนและผลผลิตจากโครงการในการพัฒนาหลักสตูร 

การฝกอบรมและการเสวนาแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นอยางตอเน ื ่องและกวางขวาง สนับสนุนข อเสนอ 

การขับเคล่ือนท่ีสรางกลไกการบริหารจัดการ SEA ของประเทศไทย ใหทิศทางและขอบเขตการนำ SEA  

ไปใชในระยะเริ่มตน มีกลไกสนับสนุนระดับประเทศ ระดับหนวยงาน และการใชแนวทาง SEA เปนเครื่องมือ

ในการขับเคลื่อน และระเบียบในการดำเนินงาน อยางไรก็ตาม ผลการดำเนินงานโครงการมีสวนสำ คัญทำ ให

ขอเสนอการจัดทำ SEA และรางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

พ.ศ. …. ซ่ึงคณะอนุกรรมการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร และ สศช. กำลังปรับปรุง มีขอบเขต กลไก

และองคประกอบท่ีครบถวนและชัดเจน เพ่ือนำไปสูการเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาตอไป เนื่องจาก

โครงการไดสาธิตใหประจักษวา แนวทางการขับเคล่ือนดังกลาว เปนไปไดในทางปฏิบัติและกาวขามปญหา

อุปสรรคและขอจำกัดท่ีสำคัญตางๆ ได แมวาจะยังตองทดสอบการนำไปใชโดยหนวยงานเจาของแผนหรือ

แผนงานในระยะถัดไป ทั ้งนี้  หลักการเหตุผล สาระสำคัญและกลไก การบร ิหารจ ัดการ SEA ท่ี กพย. 

คณะอนุกรรมการ SEA และ สศช. ไดกำหนดนโยบายและทิศทางการขับเคล่ือนตางๆ น้ันเห็นวายั ง คง
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เหมาะสม และนำไปสูการขับเคล่ือนระยะตอไป ถึงแมวายังมีความทาทาย แตปญหาอุปสรรคท่ีสำคัญไดรับ

การตอบสนองและมีแนวทางการปรับปรุงแกไขจากการดำเนินงานโครงการนี้แลวเปนสวนใหญ สรุปประเด็น

ปญหาอุปสรรคท่ีเคยประสบกอนโครงการนี้ และโครงการน้ีไดแกไขและตอบสนองแลว ดังนี้ 

 ความรูความเขาใจท่ีถูกตองของ SEA ผานหลักสูตรการฝกอบรมท่ีเห็นผลจากการเรียนรู 

 ความตระหนักถึงความสำคัญของ SEA 

 แนวทางการจัดทำ SEA ท่ีเหมาะสม ชัดเจนและนำไปปฏิบัติ อางอิงได 

 บุคลากร ผูเชี่ยวชาญในการจัดทำ SEA มีมากขึ้น และมีองคความรูท่ีถูกตอง 

 ย้ำแนวทางในการขับเคลื่อนสำหรับหนวยงานภาครัฐดวยเปาหมายรวมกัน คือการพัฒนาท่ียั่งยืน  

7.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายการขับเคลื่อน SEA (Policy Brief) 

การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรใหเปนเครื่องมือในการสนับสนุน การจั ดทำ

นโยบาย แผน และแผนงานของประเทศท่ีมุงไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน ซ่ึงสอดคลองกับแผนยุ ทธศา สตรชา ติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยการผลักดันการประเมินสิ่งแวดลอม

ระดับยุทธศาสตรนั้น นายกรัฐมนตรีไดใหความสำคัญในเรื่องดังกลาว และสั่งการใหสำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนหนวยงานหลักในการขับเคล่ือนการจัดทำการประเมินสิ่งแ วดล อมร ะดับ

ยุทธศาสตร ในการวางแผนการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม ซึ ่งการขับเคลื่อน SEA ในระยะถัดไป ควรนำ 

การขับเคลื่อนในระยะป พ.ศ. 2561-2562 ไปสืบตอขยายผลและนำรองเพ่ือบรรลุการพัฒนาท่ียั่งยืน หัวใจ

สำคัญของความสำเร็จของ SEA ซ่ึงเปนเปาหมายของนโยบายการขับเคล่ือน SEA ในระยะถัดไป คือ “SEA 

ตองนำไปใชจริงอยางถูกตองและบูรณาการกับแผนและแผนงานการพัฒนา โดยหนวยงาน ท่ี เก่ียวข อง  

มีความพรอม มีกลไกสนับสนุน และมีความเชื่อมโยงสอดคลองกัน” 

การขับเคล่ือน SEA เปนความรับผิดชอบรวมกันของหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ หากไมนำ SEA  

มาใชเปนเครื่องมือและสรางกระบวนการ โดยการบูรณาการในการจัดทำแผนและแผนงานพัฒนาประเทศแล ว 

ประเทศไทยจะสูญเสียโอกาสในการบรรลุความสำเร็จของการพัฒนาท่ียั่งยืน การขับเคลื่อนจึ ง มีเปาหมาย 

ระยะยาว ดวยวิสัยทัศนใหการพัฒนาประเทศไดดุลยภาพของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม มองอนาคต

ร วมกันใหประเทศไทยมีความมั ่นคง มั ่งคั ่ง และยั ่งย ืน เปนประเทศที ่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น หนวยงานท่ีเก่ียวของตองกำหนดให SEA เปนหน่ึงในเครื่องมื อ

สำคัญสนับสนุนภารกิจเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน และตองบูรณาการการใชเครื่องมือ SEA ในการจัดทำแผนและ

แผนงานอยางจริงจังและตอเนื่อง จากบทเรียนตลอดจนปญหาอุปสรรคและความทาทายของโครงกา รนี้   

จึงนำไปสูขอเสนอนโยบายการขับเคลื่อน SEA ท่ีกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนท่ีตองดำเนินงานรวมกันตอ ไป 

ตามลำดับ 4 เรื่อง ดังนี้ 
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1) การเตรียมความพรอมในการนำ SEA ไปใช ของหนวยงานภาครัฐซ่ึงรับผิดชอบในการจัดทำแผน 

และแผนงานที ่ต องจ ัดทำ SEA ควรตองสร างองคประกอบสนับสนุนความพรอมดานบุคลากร องคความรู 

และงบประมาณ ในแผนยุทธศาสตรของหนวยงานฯ นอกจากหนวยงานภาครัฐแลว ความพรอมของสถาบัน 

(Institution) ท่ีประกอบดวย หนวยงานภาคการศึกษาและวิจัยควรตองพัฒนาองคความรูดาน SEA ใหมากยิ่งขึ้น 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ควรสนับสนุนความพรอมดานองคความรู ฐานขอมูลกลาง 

และกลไกการทำงานและภารกิจรวมกันตามนโยบายประเทศเรื่องการพัฒนาท่ียั่งยืน  

2) กลไกสำคัญท่ีใชสนับสนุน SEA มี 2 กลไก ประกอบดวย: 

2.1) การใชกฎหมายและระเบียบขอบังคับ ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของตองปฏิบัติรวมกัน เริ่มตนจาก

การใชรางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พ.ศ. .... เปนกลไก

ของหนวยงานภาครัฐรวมกันกอน และพิจารณาการบังคับใชกฎหมาย ระเบียบขอบังคับอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนดวย 

2.2) การจัดตั้งกลไกการดำเนินงานและกำกับติดตาม ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของตอ งจัด ต้ั งหรื อ

มอบหมายการดำเนินงานและกำกับติดตาม SEA ขึ้นในระดับหนวยงาน เพ่ือประสานกับกลไกร ะดับชาติ  

สำน ักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คณะกรรมการเพื ่อการพัฒนาท่ีย ั ่งย ืน และ

คณะอนุกรรมการการประเมินสิ ่งแวดลอมระดับย ุทธศาสตร (ที ่ดำเน ินภารกิจอยูในปจจ ุบ ัน) หรือ

คณะกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (ท่ีจะเขามาดำเนินภารกิจในอนาคต) จะเปนกลไกการ

ทำงานรวมกันในการสนับสนุน กำกับและติดตามการดำเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของตางๆ เพ่ือสราง

กลไกการรับผิดชอบรวมกัน ภายในกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 และฉบับท่ี 13  

3) การสรางความเช ื ่อมโยงการใช  SEA ระหวางหนวยงาน การเชื ่อมโยงจะทำใหเคร ื ่องมือ  

องคความรูและกลไกการดำเนินงาน SEA สอดคลองกัน โดยใชแนวทางปฏิบัติ SEA เดียวกัน มีตัวชี้วัดรวมกัน 

ตลอดจนการเชื่อมโยงฐานขอมูลท่ีเก่ียวของกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ซ่ึงแตละหนวยงานมีเปาหมาย

ดำเน ินงานร วมกันอยูแล ว เพื ่อทำใหเกิดประสิทธิภาพของความสอดคลองของผลการดำเนินงาน SEA  

การเชื่อมโยงเน นการสื่อสารขอมูลขาวสาร องคความรู  และทร ัพยากรบุคคลระหวางกัน มีการประกัน

คุณภาพของการดำเนินงาน SEA และการติดตามประเมินผลวา แผนและแผนงานการพัฒนาของหนวย งาน 

ซ่ึงรับผิดชอบไดมุงสูเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยใชตัวชี้วัดและเกณฑการพิจารณารวมกัน และปรับปรุง

การใช SEA ใหเชื่อมโยง สอดคลองกันในทุกหนวยงานภายในกรอบแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

4) การพัฒนาองคความรู ดาน SEA อยางตอเนื ่อง โดย สศช. ควรทบทวนแนวทาง SEA เปนระยะ 

อยางนอยทุกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และหนวยงานท่ีรับผิดชอบควรนำองคความรู SEA 

ไปสู การฝกอบรมและการสร างขีดความสามารถของเจาหนาที ่ของหนวยงานตอไป โดยเฉพาะอยางย่ิง 

ในระยะถัดไปควรเนนการสรางความรูความเขาใจใหแกผูบริหารระดับสูง ในการใช SEA ในการบูรณาการ 

เขาสูแผนและแผนงาน ตลอดจนสนับสนุนใหหนวยงานประเมินและติดตามผลการใช SEA ท่ีผานมา และ 
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นำบทเรยีน ความรูและประสบการณมาพิจารณาความจำเปนในการจัดทำแนวทาง SEA เฉพาะรายสาขา 

เพ่ือใหการขับเคลื่อน SEA ไปในทิศทางท่ีถูกตอง เกิดการยอมรับและมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียและหนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ และเกิดความเขาใจตอประชาชน ผูสนใจทุกระดับ ท้ังนี้ จะตองวิเคราะหบทเรียนตางๆ ในการใช 

SEA ของหนวยงานของรัฐ ท่ีไดดำเนินงาน SEA มาประกอบการปรับปรุงดวย 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายการขับเคลื่อน SEA มีความสอดคลองและสนับสนุนแผนการปฏิรูปประเทศ

เรื่อง ระบบการประเมินยุทธศาสตรการพัฒนาท่ียั่งยืน (SEA) ซ่ึงชี้วาการขับเคลื่อน SEA กอใหเกิดผล ลัพธ 

ดานบวกในการบรรลุการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมีเปาประสงคหลัก คือ  

(1) เพ่ือใหยุทธศาสตรการพัฒนา ท้ังระดับประเทศ รายสาขา และเชิงพ้ืนท่ี สอดคลองกับการพัฒนา 

ท่ียั่งยืนมากขึ้น และลดความขัดแยงระหวางยุทธศาสตรตางๆ โดยเฉพาะระหวางยุทธศาสตรรายสาขา กับ

ยุทธศาสตรเชิงพ้ืนท่ี 

(2) เพื ่อใช ระบบ SEA เปนเคร ื ่องมือเพิ ่มขีดความสามารถในการกำหนดยุทธศาสตรร วมกันของ 

ภาคสวนตางๆ ในสังคม และบูรณาการการทำงานระหวางหนวยงานภาครัฐ SEA มีความจำเปนสำหรับการ

บรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน SEA ไดรับความสำคัญในแผนระดับประเทศอยางตอเนื่อง ต้ังแตแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 จนถึงฉบับท่ี 12 จนถึงแผนการจัดการสิ่งแวดลอมท่ี ไดมีการ ร ะบุ 

เรื่อง SEA ไวอยางชัดเจน เปนการย้ำความสำคัญของการขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทย เปนกรอบนโยบาย

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืน 

อีกท้ังหากไมขับเคลื่อนหรือไมเรงการบูรณาการ SEA กับแผนการพัฒนา จะทำใหเกิดผลลัพธทางลบ  

สงผลใหเกิดการสูญเสียโอกาสในการสรางดุลยภาพของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม จนอาจเกิด

ความเสยีหายท่ีไมสามารถยอนกลับคืนได หรือสงผลใหการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การใชตนทุน

ทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจขั้นพ้ืนฐานของประชาชน สิ้นเปลือง ไมคุมคา และไมเพียงพอ อีกท้ังสูญเสีย

งบประมาณ เกิดความซ้ำซอนในการพัฒนาท่ีมิใชทางเลือกท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี ของทรัพยากรท่ีมีอยู

ของประเทศ นอกจากนี้ ยังทำใหขาดการวางแผนไปสูวิสัยทัศนท่ีมองไปในอนาคตขางหนา ระยะยาว จนกอใหเกิด

ความขัดแยงในสังคม และความลาชาในการพัฒนาดานตางๆ เนื่องจากไมสามารถสรางดุลยภาพไดในทุกดาน และ

ไมสามารถรักษาธรรมาภิบาล ความโปรงใส และการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียได  

7.3 ขอเสนอแนะการดำเนินงานในระยะตอไป (Recommendation) 

ถึงแมวาโครงการจะเปนไปตามวัตถุประสงคและบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายท่ี สศช. กำหนดไว แตยัง

เปนเพียงกาวแรกสูวิสัยทัศน เพ่ือทำให SEA เปนเครื่องมือหลักท่ีใชเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนซ่ึงผลจากการศึกษา

ของโครงการไดชี้วา การขับเคล่ือน SEA ของประเทศไทยตองขยายผลตอไปและดำเนินการอยางตอ เน่ื อง 

เพ่ือทำใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ ผูมีสวนไดเสียนำความรู บทเรียนและเครื่องมือท่ีเปนผลผลิตของโครงการไป ใช 

และติดตามประเมินผลสำเร ็จว าย ั ่งย ืนไดหร ือไม และควรปร ับปร ุงเพิ ่มเติมอะไร และอยางไร ทั ้งนี้   
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การดำเนินงาน SEA ตองใชทรัพยากร บุคคลากร และงบประมาณ ดังนั้น จะตองขับเคลื่อนไปในลักษณะและ

วิธีการซ่ึงหนวยงานท่ีเก่ียวของตางๆ สามารถจะบูรณาการกับกระบวนการจัดทำแผนหรือแผนงาน และทำให 

SEA สนับสนุนสงเสริมใหหนวยงานดำเนินการได สำเร็จตามภารกิจบทบาทความรับผิดชอบหลัก ตามกฎหมาย 

หรือระเบียบท่ีบังคับใชอยู  

ท้ังนี้ จากขอเสนอแนะเชิงนโยบายการขับเคลื่อน SEA (หัวขอ 7.2) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมท้ังหนวยงาน

เจ าของแผนฯ ควรร วมกันขับเคลื ่อน โดยกำหนดแผนที ่นำทาง (Roadmap) ร วมกันในการดำเนินงาน 

ในระยะตอไป ดังนี้   

ระยะท่ี 1 ระยะปจจุบัน (ปปจจุบัน พ.ศ. 2563) 

เปาหมาย : สนับสนุนใหสวนราชการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ และใชแนวทาง SEA 

ท่ีถูกตอง ประเมินผลสัมฤทธ์ิของ SEA ในระยะแรกวาสำเร็จระดับใด รวมท้ังถอดบทเรียนการใชแนวทาง SEA 

เพ่ือวางแผนการขับเคลื่อนในระยะถัดไป       

• เรงรัดการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประเมินส่ิงแวดลอมระดั บ ยุทธ ศาสตร 

พ.ศ. . . . . เพื ่อใหมีคณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ ่งแวดลอมระดับย ุทธศาสตร (กสย.) และเปนกลไก 

ในการพัฒนาระบบ SEA รวมท้ังติดตามประเมินผลการจัดทำ SEA ของหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ โดยเรงรัด

ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีภายในป พ.ศ. 2563 นี้ 

• สงเสริมการใชแนวทาง SEA ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2563) เพ่ือใชเปนกรอบในการปฏิบัติใหเป นไป

ในทิศทางเดียวกันในการดำเนินงาน SEA ใหม หรือท่ีจะทบทวนในรอบการจัดทำแผนหรือแผนงานระยะถัดไป 

โดยเรงรัดการประชาสัมพันธและสื่อสารไปยังภาคสวนท่ีเก่ียวของใหไดรับทราบ พรอมท้ังเรง รัดการ สราง

ความรูความเขาใจในการนำแนวทาง SEA ฉบับปรบัปรุง (พ.ศ. 2563) ไปปฏิบติัใหถูกตองและมีประสิทธิภา พ 

(เริ่มป พ.ศ. 2563) 

• ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดทำ SEA ในชวงระยะท่ีผานมา เพ่ือนำมาปรบัปรุงในการจัดทำ

แผนหรือแผนงานท่ีเฉพาะเจาะจงรายสาขาหรือเชิงพ้ืนท่ี หรืออาจจัดทำเปนคูมือการจัดทำแผนหรื อแผน งาน  

โดยสรุปบทเรียน วิเคราะหปญหาอุปสรรค รวมไปถึงปจจัยแหงความสำเร็จของการดำเนินงาน SEA ท่ีผานมา 

(แนวทาง SEA, สศช. 2563) (เริ่มป พ.ศ. 2563-2564) 

ระยะท่ี 2 ระยะกลาง (ป พ.ศ. 2564-2565)  

เปาหมาย : ประเมินผลการใช SEA ของหนวยราชการท่ีใชระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ จากแผนหรือ

แผนงานนำร อง สร างขีดความสามารถตอเน ื่องและสรางฐานขอมูล SEA ของประเทศเปนขอมูลสำหรับ 

การขับเคลื่อนในระยะยาวตอไป 
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• สนับสนุนการจัดทำ SEA นำรองในการบูรณาการกับแผนหรือแผนงาน เพ่ือใหผลการ ศึกษ า 

มีอิทธิพลตอการปรับปรุงแผนและแผนงานสูการพัฒนาท่ีย่ังยืนในทุกระดับ ท้ังในรายสาขาและเชิง พ้ืนท่ี  

ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค จนถึงระดับจังหวัด โดยในระยะแรกจะใหลำดับความสำคัญกับหนวยงานท่ีต อง

ดำเนินงานตามรางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พ.ศ. ….  

ท้ังนี้ หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของอาจจะพิจารณานำรองการบูรณาการ SEA กับแผนหรือแผนงานในรายสาขา

และเชิงพ้ืนท่ีตามรางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พ.ศ. .… 

(เริ่มป พ.ศ. 2564) 

• สงเสร ิมการดำเนินงานสรางขีดความสามารถ (Capacity Building) แกทุกภาคสวน และ

ประชาชน เพ่ือใหมีบุคลากรท่ีมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองและเพียงพอในการขับเคลื่อนและสา มารถนำ ไป

ดำเนินการได รวมไปถึงสามารถเขามามีสวนรวมไดอยางเหมาะสม ท้ังดานบุคคลากร ความรู และเครื่องมือ 

โดยเนนใหความสำคัญกับกลุมเปาหมายในระดับนโยบายและมีอำนาจในการตัดสินใจ และท่ีมีบทบา ทใน

การศึกษาและการสื่อสารสาธารณะ ซ่ึงอาจใชและขยายผลหลักสูตรการฝกอบรม SEA ท่ี สศช. ไดพัฒนาขึ้นใน

ป พ.ศ. 2562 ท่ีผานมา ท่ีไดมีการบูรณาการเนื้อหาท่ีหลากหลายดาน ท้ังเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมเขา

ดวยกัน (ดำเนินงานอยางตอเนื่องจากปกอนหนาและขยายผลอีก ในป พ.ศ. 2564-2565) 

• สงเสริมการจัดทำระบบขอมูล SEA ของประเทศ (SEA Outreach and Database) เพ่ือใหมี

องคความรูสวนกลางเก่ียวกับ SEA ท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย ซ่ึงจะชวยใหสามารถสรางความรูควา มเขาใจ

ใหแกท ุกภาคสวนที ่ เก ี ่ยวข อง ใหมีความเข าใจในทิศทางเดียวกันและเปนองคความร ู ท ี ่ถ ูกตองและ 

สรางเครือขายนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญภายในประเทศ ท้ังในเรื่องความสำคัญ หลักการ กระบวนการจัดทำ SEA 

ระบบและกลไกในการขับเคลื ่อนและการติดตามตรวจสอบ รวมไปถึงประเด็นสำคัญที ่แตละหนวยงาน 

ใหความสนใจคือ ตัวชี้วัด โดยอาจเริ่มตนโดยพิจารณาจากฐานขอมูลตัวชี้ วัดตามเปาหมา ยเ พ่ือการ พัฒนา 

ท่ียั่งยืน (SDGs Indicators) ท่ีหนวยงานตางๆ มีหนาท่ีรับผิดชอบและไดดำเนินการไวอยูแลว ซ่ึงอาจสามารถ

นำมาเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดของ SEA ไดดวยกัน (ดำเนินงานอยางตอเนื่องจากปกอนหนาและขยายผลใหสมบูรณ

ใน พ.ศ. 2564-2565) 

ระยะท่ี 3 ระยะยาว (ป พ.ศ. 2566-2570)  

เปาหมาย : ใชเครื่องมือ SEA ในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 รวมถึง

แผนและแผนงานทุกระดับท่ีเหมาะสมกับบริบทความตองการ ใหทุกแผนและแผนงานเชื่อมโยงกับเปาหมาย

และตัวชี้วัดการพัฒนาท่ียั่งยืนดวยเครื่องมือ SEA 

• เช ื ่อมโยง SEA กับ SDGs (SEA for SDGs) เพื ่อสน ับสนุนการใช SEA เปนเคร ื ่องมือหนึ่ ง 

ในการบรรลุสูเปาหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนรวมกันของทุกหนวยงาน ซ่ึงความเชื่อมโยงดังกลาว เปน ไป ได 

โดยการพิจารณาตัวชี้วัดของ SEA และ SDGs ท่ีสอดคลองกันหรือรวมกันได ดังนั้น เม่ือหนวยงานมีเปาหมาย
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เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนก็สามารถใช SEA เปนเครื่องมือได โดยสรางความสัมพันธจากการสรางความเขาใจถึ ง 

ความเชื่อมโยงของ SEA กับ SDGs ผานจุดเชื่อมโยงระหวางตัวชี้วัด SEA และตัวชี้วัด SDGs ท่ีทุกหนวยงาน 

มีการดำเนินงานอยู แลว ซึ ่งจะชวยใหหน วยงานเข าใจถึงความสำคัญของ SEA ที ่จะเปนเครื ่องมือสำคัญ

เครื่องมือหนึ่งท่ีชวยใหแตละหนวยงานสามารถบรรลุตามเปาหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนได (ดำเนินงาน

ตอเนื่องระหวางป พ.ศ.2566-2570) 

• พิจารณาความเหมาะสมของการใช  SEA เปนทางเลือกในการจัดทำแผนและแผนง าน 

ในทุกระดับ (เชน จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน) เพ่ือทำใหการดำเนินงา นจั ดทำแผนและ

แผนงานเชิงพ้ืนท่ีและรายสาขา นำกระบวนการ SEA ลงไปมีสวนในการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกระดับ ใหพิจารณา

ความเหมาะสม ความเปนไปไดในการใช SEA ระดับกลุมจังหวัด ระดับจังหวัด และระดับองค การบริ หาร 

สวนทองถิ่น (ดำเนินงานนำรองในป พ.ศ.2569-2570)  

• สรางกลไกความรวมมือและประสานงานของหนวยงานหลายภาคสวนท้ังในและตางประ เทศ 

(Inter-Institutional Consultation and Coordination) เพ่ือรวมกันปรับปรุงความโปรงใส ความเปน

กลาง และการแบงปนความร ู และผลประโยชน ตลอดจนลดความเสี ่ยงในการพัฒนาตามแผน โดย 

การบูรณาการความรวมมือผานระหวางองคกรผูรวมรับผิดชอบในการดำเนินงาน SEA ผานกลไกในเชิงองคกร

หรือสถาบัน เชน คณะกรรมการพัฒนาระบบ SEA ท่ีจะสามารถเปนสื่อกลางในการประสานงา นร ะหว าง

หนวยงานท่ีเก่ียวของแตละภาคสวนได (ดำเนินงานตอเนื่องระหวางป พ.ศ.2566-2570) 

สร ุปไดว า โครงการขับเคลื่อนสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได

ดำเนินงานตามวัตถุประสงคและเปาหมาย และใหบทเรียน ผลผลิตตางๆ ท่ีสามารถนำไปใชในระยะถัดไป และ

ทำใหเกิดแรงขับเคลื ่อนสู เป าหมายระยะตอไป ที ่อย ู บนฐานขององคความร ู  กลไกและแนวทางปฏบิัติ 

ท่ีถูกตอง ชัดเจน และบงชี้วา ระยะถัดไปจะมีความกาวหนาในการขับเคลื่อนการใช SEA สู เปาหมายเพ่ือ 

การพัฒนาท่ียั่งยืนได ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 และฉบับท่ี 13 ดวยนโยบาย 

การขับเคลื่อนท่ีเนนความพรอมของหนวยงานท่ีเก่ียวของ กลไกดานกฎหมายและการบังคับ ใช และกลไก 

การดำเนินงานและกำกับติดตาม การสรางความเชื่อมโยงและความสอดคลองของเครื่องมือในการวา งแผน

พัฒนา ตลอดจนการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง  
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