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MARIA ROSÁRIO PARTIDÁRIO 
Work: IST, University of Lisbon, and University of Aalborg 
Work address in Portugal: Av Rovisco Pais, 1049-001 Lisboa, Portugal, mariapartidario@tecnico.ulisboa.pt, +351.218418341 
Personal address: Rua Tristão da Cunha, nº44, 1400-349 Lisboa, Portugal, mpartidario@gmail.com, +351-917 204 497 
Portuguese, born 1959 

 
Professional summary 
 
International consultant and university professor on strategic assessment for sustainability, in public and private sectors. Long 
track record on Strategic Environmental Assessment (SEA) as an author, trainer and consultant. Author of the methodology 
Strategic thinking for sustainability in SEA, available in Portuguese, English and Spanish. Former International Association for 
Impact Assessment (IAIA) President and IAIA2015 Lifetime Achievement Award for significant contribution to SEA theory, 
education, and practice, with notable international influence. 
 
Skills 

- Strategic approaches to sustainability  
- Strategic environmental assessment  
- Sustainability strategies  
- Social innovation 
- Participative processes 
- Governance 
- Integration of environment and land-use/spatial planning  
- Corporate sustainability strategies  
- Environmental impact assessment  

 
Experience 
 
Currently  International consultant with current contracts in Luxembourg, Colombia, Costa Rica, Perú and Portugal, 

leading researcher in two European research projects, ROBUST (H2020) and CONFISH (Interreg) and in TRUST 
(FCT, Portugal). 
Associate Professor with the Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa for environmental impact 
assessment, strategic environmental assessment, sustainability strategies  
President of the Centre for Management Studies of Instituto Superior Tecnico (CEG-IST) 
Head of the Research Group on Strategic Approaches to Environment and Sustainability (SENSU). 
Editor of Fastips, International Association for Impact Assessment (since 2011) 
Focal point of IAIA at the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) Espoo Convention, SEA 
Protocol and Working Group on EIA (since 2010) 

Selected  
Consultancy Guidance on transboundary impacts and stakeholders consultation (EIB), Integration of SEA and Regional 

Development planning in Peru, SEA for review of spatial plan in Dharmasraya Regency, West Sumatra 
(Indonesia), SEA of PILA binational natural park SEA (Panamá), SEA of National Water and Sewage Plan (Perú), 
National mining policy (Guiné-Bissau), SEA of energy policy (Chile, national level), Spatial planning, SEA and 
sustainability guidance (Chile, national), SESA of development corridors and coastal management strategy 
(Mozambique, national level), SESA of E-highways 2050 project – planning for European electricity highways, 
EC – FP7 (Europe region), National Water Plan (Angola), SEA advisor Ministry of Environment in El Salvador, 
Anosy Regional Plan SEA (Madagascar), SEA and Land-Use Planning in Lebanon and more than 30 cases in 
Portugal including regional and municipal master spatial plans, the maritime spatial plan, the new 
international airport in Lisbon, the National Eletricity Distribution grid investment plan 2019-2023, the 
National Electricity Transport Grid and the hydropower development programme SEAs. 
Coordination and development of the evaluation methodology and implementation of the Corporate 
Sustainability Index, in partnership with the Business Council for Sustainable Development-Portugal, since 
2008 
Advisor to Ministers in El Salvador, Brazil, Portugal, as well as to the Government of Alberta, Canada, World 
Bank, IADB, UNEP and UNDP on the issues of SEA and EIA. 
Guidance for Strategic Environmental Assessment in Portugal (2003, 2007, 2012), Brazil (2010-2011) and 
Chile (2015), advisor on guidance on SEA for Oceans (World Bank), and guidance on EIA (Portugal, 2000) 
Capacity-building programmes on SEA in Brazil (2001, 2005, 2006), Iran (2004-05), Portugal (2008-09), Chile 
(2012), Vietnam (2006-07), Indonesia (2011-12) and China (2003-04, with IAIA, World Bank and SEPA) 
Development of screening and scoping methodologies, as well as 7 Environmental Impact Assessment 
projects in Portugal on hydropower development, urban development and golf courses. 
Environmental quality director at GreenGlobe21 (1999-2000) having developed a tourism destinations 
standard and reviewed and upgrade of the GreenGlobe standards for environmental certification of several 
tourism activities.  

 
Training Training sessions on Strategic Environmental Assessment in more than 30 countries in five continents, since 

1993, to over 2000 participants, including: 

Portuguese (mother tongue) 

English / Spanish / French 

Understanding: Very good/Good/Good  

Writing: Very good/Good/Fair 

Speaking: Very good/Good/Fair 

mailto:mariapartidario@tecnico.ulisboa.pt
mailto:mpartidario@gmail.com
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- Brazil, Chile, Colombia, Perú, Costa Rica, Guyana, China, Hong-Kong, Thailand, Vietnam, Indonesia, 
Australia, New Zealand, Iran, Cape Verde, Madagascar, Mauritania, Mexico, Morocco, Mozambique, 
Namibia, South Africa, S. Tome and Principe, Portugal, Italy, Scotland, Slovenia, Spain, France, Germany, 
Canada  

Conducted for several national and international organizations, namely:  

-  World Bank, United Nations, United National Environment Programme, Ramboll Natura and SIDA 
(Sweden), NCEIA (the Netherlands Commission for Environmental Impact Assessment), the Netherlands 
Cooperation Programme, GTZ, as well as for national governments. 

Trainer at IAIA pre-meeting training courses since 1998, with 16 courses delivered on SEA, and close to 400 
participants, ranging from SEA and ecosystem services, SEA and health, SEA in developing countries and 
strategic thinking in SEA for sustainability. 

 
Publications (selected) 
 
2018 Partidario, M.R. and Monteiro, M.B. (2018): Strategic environmental assessment effectiveness in Portugal, Impact 

Assessment and Project Appraisal, DOI: 10.1080/14615517.2018.1558746 
2018 Kumagai, Y and MR Partidario Lasting community wellbeing: Comparison of Lisbon and Tokyo, Sustainable Development, 

2018: 1-12. DOI: 10.1002/sd.1864 
2018 Monteiro, M, Partidario, MR and L. Meuleman, A comparative analysis on how different governance contexts may influence 

Strategic Environmental Assessment, EIA Review 72 (2018) 79–87. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2018.05.010 
2017 Carvalho, S, Partidario, M and Sheate, W, High speed rail comparative strategic assessments in EU member states, EIA 

Review 66 (2017) 1–13 
2017 Monteiro, M and Partidario, MR, Governance in Strategic Environmental Assessment: Lessons from the Portuguese practice, 

EIA Review 65 (2017) 125-138 
2016 Partidário, M.R. and Cashmore, M. SEA Research and Capacity Development Agenda, in Sadler, B. and Dusik, J., ch. 15 in 

Sadler, B. and Dusik, J. European and International Experiences of Strategic Environmental Assessment. Taylor&Francis / 
Routledge. Abingdon: 325-346. 

2016 Partidário, MR Using Strategic Thinking and Critical Decision Factors to Achieve Sustainability, in Sustainability assessment: 
applications and opportunities. Ed. Robert B. Gibson. Earthscan, London, UK, Forthcoming. 

2016 Bidstrup, M Kørnøv, L and MR Partidário, Cumulative effects in strategic environmental assessment: The influence of plan 
boundaries. EIA Review 57: 151-158 (doi:10.1016/j.eiar.2015.12.003) 

2015 Partidario, MR and Pereira, P., Cities and sustainability assessment - Resilience and sustainability thinking about the future 
of cities, ch 9. In Morrison-Saunders, A., Pope, J. and Bond, A. Handbook of Sustainability. Edward Elgar Handbooks: 183-
212. 

2015  Partidario, MR A Strategic Advocacy Role in SEA for sustainability. JEAPM. 17(1): 1550015 (8 pages).  
2014  Lobos, V and Partidário, M, Theory versus practice in Strategic Environmental Assessment, EIA Review, 48: 34-46. 

(http://dx.doi.org/10.1016/j.eiar.2014.04.004) 
2013  Partidário, MR and Gomes, RC, Ecosystem services inclusive Strategic Environmental Assessment, EIA Review 40: 36-46 

(http://dx.doi.org/10.1016/j.eiar.2013.01.001) 
2013  Partidário MR, Sheate WR, Knowledge brokerage - potential for increased capacities and shared power in impact 

assessment, EIA Review 39: 26-26 (doi:10.1016/j.eiar.2012.02.002)  
2011  Partidário M.R. and M. Coutinho, The Lisbon new international airport: the story of a decision-making process and the role 

of Strategic Environmental Assessment. Environmental Impact Assessment Review, 31: 360-
367.(doi:10.1016/j.eiar.2010.12.002). 

2011  Santos, FT and Partidário MR, SPARK - Strategic Planning Approach for Resilience Keeping, European Planning Studies, 
19(8): 1517-1536 (doi: 10.1080/09654313.2011.533515) 

2000 Partidário, M.R., “Elements of Strategic Environmental Assessment”, Environmental Impact Assessment Review, 20 (2000): 
647-663. 

2000 Eggenberger, M. and Partidário, M.R., “Development of a Framework to assist the integration of environmental, social and 
economic issues in planning”, Impact Assessment and Project Appraisal, 18(3), September 2000: 201-207. 

1996 Partidário, M.R., "SEA - key issues emerging from recent practice", Environmental Impact Assessment Review, 16 (1): 31-55. 
2000 Partidário, M.R. and Clark, R. (Eds), Perspectives on Strategic Environmental Assessment, CRC / Lewis Publishers, New York. 
1996 Therivel, R. and Partidário, M.R., (Eds), 1996, The Practice of Strategic Environmental Assessment, Earthscan Publ., London.  
 
Education 

Strategic Environmental Assessment, PhD, Aberdeen University, Scotland, 1992 
Urban and Regional Planning (Urban option), MSc degree, Technical University of Lisbon, 1990 
Environmental Engineering, First degree, New University of Lisbon, 1982  

 
Awards 
2015  IAIA Lifetime Achievement Award in recognition of significant contribution to Strategic Environmental Assessment (SEA) 

theory, education, and practice, with notable international influence in advancing SEA to be widely accepted as a critical 
part of the decision making process. 

2002  IAIA Individual Award in recognition of international professional standing in the field of Strategic Environmental 
Assessment (SEA). 

https://doi.org/10.1016/j.eiar.2018.05.010
http://dx.doi.org/10.1016/j.eiar.2013.01.001
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ANNEX	on	Capacity-Building	+	Training	
	
Name	 Maria	Rosario	Partidario	
Date	of	birth:	 September,	27,	1959	
Nationality:	 Portuguese	
Country	of	permanent	residence:	 Portugal	
	
Professional	experience	on	Capacity-Building	+	Training	
	
Name	of	assignment	 Common	understanding	and	guidance	on	Strategic	Environmental	Assessment	
Year		 2016-17	
Location		 Jakarta,	Indonesia	
Client		 PT.	DIM	–	Dharma	Ina	Mandiri	
Main	project	features	 Technical	Assistance	to	the	Ministry	of	Environment	and	Forestry	(KLHK)	in	

Indonesia	for	common	understanding	and	guidance	on	Strategic	Environmental	
Assessment	(expert	panel)	

Position	held	 SEA	specialist	
Activities	performed	 Review	of	international	experience	with	SEA	and	contributions	to	development	

of	guidance	for	SEA	in	Indonesia.		
	
Name	of	assignment	 SEA	Capacity	Building	and	Training	Module	Development	for	Training	of	

Trainers	at	National	Level	and	in	selected	regions	
Year		 2016	
Location		 Indonesia	
Client		 PlanMiljo	(Denmark)	for	DANIDA	
Main	project	features	 Development	of	SEA	Capacity	Building	for	Environmental	Research	Centres	in	

Indonesia,	through	Training	Module	Development	and	Training	of	Trainers	at	
National	Level	and	in	selected	regions.	

Position	held	 SEA	specialist	–	team	leader	

Activities	performed	 Needs	assessment,	fact-finding,	preparation	and	delivery	of	training	and	
respective	modules	for	master	national	trainers	and	regional	trainers	

	
Name	of	assignment	 Integrating	environmental	issues	in	National	mining	policy	for	Guiné-Bissau	
Year		 2015-16	
Location		 Guiné-Bissau	
Client		 CESO	consultants,	for	the	World	Bank	
Main	project	features	 Mining	pressures	in	Guiné-Bissau	require	a	national	policy	for	mining,	

integrated	with	environmental	and	social	issues	
Position	held	 Environment,	EIA	and	SEA	specialist	
Activities	performed	 Review	of	existing	problems	and	challenges	concerning	environmental	and	

social	issues,	dialogues	with	various	government	sectors,	mining	companies	
and	NGOs	to	identify	priorities	and	support	recommendations.	A	week	training	
course	on	EIA,	SEA	and	environmental	integration	conducted	for	different	
sectors,	private	companies	and	NGO	

	
Name	of	assignment	 Capacity-building	programme	on	Strategic	environmental	Assessment	
Year		 2012	
Location		 Santiago	Chile	
Client		 Centro	de	Estudios	de	Desarrollo	(Chile)	for	the	Ministry	of	Environment	in	

Chile	
Main	project	features	 6	months	capacity	building	programme	for	various	ministries	at	national	level	

in	Chile	



Annex	to	the	Curriculum	Vitae	(CV)	of	Maria	Rosario	Partidario	on	Capacity-Building	+	Training	
 

	 2	

Position	held	 Consultant,	advisor	
Activities	performed	 Advise	on	programme	design,	advise	on	case-application,	one	week	lecturing,	

assessment	of	programme	
	
Name	of	assignment	 Capacity	Building	on	Environment	and	Health	
Year		 2012	
Location		 Riga,	Latvia	and	Bonn	
Client		 World	Health	Organization	
Main	project	features	 Creating	capacities	for	Environment	and	Health	in	Central	and	Eastern	Europe	
Position	held	 Advisor	and	training	consultant	
Activities	performed	 Design	and	conduction	of	the	SEA	and	health	component	in	a	Capacity	Building	

on	Environment	and	Health	training	programme		
	
Name	of	assignment	 Environmental	Support	Programme	(ESP)	phase	2	–	SEA	Training		
Year		 2011-2012	
Location		 Jakarta	
Client		 Danish	PEM	consultants	for	KLH,	with	DANIDA	support	
Main	project	features	 Provide	support	to	KLH	on	SEA	training	
Position	held	 Consultant	
Activities	performed	 Review	lessons	from	SEA	trainings	implemented	by	KLH,	MOHA	and	Bappenas	

in	2010,	identify	successful	trainings	elements,	develop	materials	and	present	
trainings,	develop	lessons	learned	

	
Name	of	assignment	 Corporate	Sustainability	Index	and	Observatory	for	the	Business	Council	for	

Sustainable	Development-Portugal	
Year		 2008-2014	
Location		 Lisbon	
Client		 Business	Council	for	Sustainable	Development-Portugal	
Main	project	features	 Evaluation	method	for	corporate	sustainability	performance	to	encourage	

businesses	to	adopt	sustainability	practices	and	strategies	
Position	held	 Coordinator	–	Team	Leader	
Activities	performed	 Concept	development,	index	and	evaluation	method	development	and	

application	during	five	years	and	reporting	
	
Name	of	assignment	 Development	of	Methodological	Guidance	for	SEA	for	the	Portuguese	

Environmental	Agency	
Year		 2007	and	2012	
Location		 Lisbon	
Client		 Portuguese	Environmental	Agency	
Main	project	features	 Preparing	guidance	to	support	legislation	published	in	2007	
Position	held	 Consultant	
Activities	performed	 Concept,	writing,	discussions	in	workshops	with	government	officers	and	other	

stakeholders	
	
Name	of	assignment	 Development	of	Integrated	Policy-Making	and	Integrated	Assessment	Guidance	
Year		 2008-09	
Location		 Geneva	
Client		 UNEP		
Main	project	features	 Advise	on	Guidance	being	prepared	by	UNEP	
Position	held	 Consultant	

Activities	performed	 Co-author,	review	drafts,	meetings		
	
Name	of	assignment	 Institutional	strengthening	on	Strategic	Environmental	Assessment	
Year		 2008-09	
Location		 Lisbon	
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Client		 Lisbon	Regional	Council	
Main	project	features	 Institutional	strengthening	on	SEA	and	development	of	procedural	

methodology	to	improve	their	practice	
Position	held	 Consultant	
Activities	performed	 For	1,5	year	meetings	every	fortnight	with	a	team	from	various	departments	in	

the	Council	to	work	on	practical	cases,	discuss	how	to	address	them,	and	build	
a	procedural	process		

	
Name	of	assignment	 UNDP	Expert	peer	review	advisor	on	the	development	of	the	UNDP	On-line	

Training	on	Strategic	Environmental	Assessment.	
Year		 2007-08	
Location		 Lisbon	
Client		 UNDP	
Main	project	features	 Feed-back	on	drafts	submitted	for	comments	
Position	held	 Advisor,	Consultant	

Activities	performed	 Peer	reviewer	
	
Name	of	assignment	 Methodology	for	SEA	integrated	with	the	City	Development	Strategy		
Year		 2006-07	
Location		 Hanoi	
Client		 Swiss	Development	Cooperation	
Main	project	features	 Develop	an	approach	to	SEA	to	be	integrated	in	spatial	planning,	in	particular	

matching	the	city	development	strategy	approach	
Position	held	 Consultant	
Activities	performed	 Review	lessons	from	SEA	implemented	in	Vietnam	by	different	ministries,	

supported	by	different	donors,	develop	a	pilot	case	for	the	city	of	Nam	Dinh,	to	
test	the	integrated	methodology	of	SEA	with	city	development	strategy,	
meetings,	reporting	

	
Name	of	assignment	 Sustainability	Strategy	of	the	Loulé	Municipality	
Year		 2005-7	
Location		 Loulé,	Portugal	
Client		 Loulé	Municipality	
Main	project	features	 Develop	a	sustainability	strategy	for	the	local	municipality	to	integrate	in	the	

municipality	activities,	including	their	local	plans	
Position	held	 Coordinator	–	Team	Leader	
Activities	performed	 Meetings	with	the	municipality,	with	different	departments,	also	with	business	

sector,	NGOs,	inquiries	and	interviews	to	set	a	baseline	of	problems	and	
priorities,	organization	of	four	community	forum	to	engage	the	community	
along	the	process	and	work	with	the	community	to	identify	priority	actions,	
discuss	responsibilities,	partnerships	and	funding	opportunities,	development	
of	monitoring	programme	and	project	files,	reporting	

	
Name	of	assignment	 Capacity-building	programme	and	training	of	trainers	on	Strategic	

Environmental	Assessment,	Vietnam	
Year		 2008	
Location		 Hanoi	
Client		 Ministry	of	the	Environment	in	Vietnam,	with	the	support	of	Ramboll	Natura	
Main	project	features	 Larger	capacity-building	programme	being	conducted	by	other	consultants	
Position	held	 Consultant	
Activities	performed	 Preparation	of	materials,	lecturing	in	one	module	of	the	programme	
	
Name	of	assignment	 Capacity-Building	Programme	on	Strategic	Environmental	Assessment		
Year		 2007-08	
Location		 Brasilia,	Rio	de	Janeiro	and	S.	Paulo	
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Client		 United	Nations	Development	Programme	and	Ministry	of	Environment	
Main	project	features	 Systematic	training	programme	to	address	both	national	and	state	level	

professionals	in	Brazil	
Position	held	 Team	Leader	and	trainer	
Activities	performed	 Capacity-building	programme	design,	preparation	of	materials,	lecturing,	

evaluation	
	
Name	of	assignment	 Capacity-building	programme	on	Strategic	Environmental	Assessment	for	Latin	

America	
Year		 2007	
Location		 Costa	Rica	
Client		 Ramboll	Natura	
Main	project	features	 Week	training	to	address	all	Latin	American	countries	on	public	participation	

and	SEA	
Position	held	 Leading	trainer	
Activities	performed	 Preparation	of	materials,	review	of	prep	questionnaire	to	participants,	

lecturing,	evaluation	
	
Name	of	assignment	 SEA	Capacity-Building	programme	for	the	Federal	Government	of	Brazil		
Year		 2006	
Location		 Brasilia	
Client		 Ministry	of	Planning	and	Ministry	of	Environment	
Main	project	features	 Five	ministries	coordinated	action	(Environment,	Transports,	Tourism,	Energy,	

Planning)	to	develop	institutional	and	technical	capacity-building	at	Federal	
level	in	Brasil	

Position	held	 Consultant	and	coordinator	of	programme	
Activities	performed	 Development	and	coordination	of	the	SEA	Capacity-Building	programme	for	the	

Federal	Government	of	Brazil	(Ministry	of	Planning	and	Ministry	of	
Environment),	targeted	at	the	federal	government	officers	in	Brazil,	in	the	
context	of	the	federal	pluriannual	planning	(covering	various	sectors:	energy,	
transports,	tourism,	planning,	environment).	Capacity-building	programme	
design,	preparation	of	materials,	lecturing,	evaluation	

	
Name	of	assignment	 Capacity-Building	Programme	for	SEA	and	Sustainable	Development,	Islamic	

Republic	of	Iran		
Year		 2004-05	
Location		 Tehran	

Client		 Department	of	the	Environment	of	the	Islamic	Republic	of	Iran	and	UNDP	
Main	project	features	 Project	on	Capacity-Building	Programme	for	SEA	and	Sustainable	Development,	

in	support	of	a	national-based	core	team	
Position	held	 Consultant	
Activities	performed	 Development	and	coordination	of	the	SEA	Capacity-Building	programme	for	

Department	of	the	Environment	of	the	Islamic	Republic	of	Iran	and	UNDP	
targeted	at	different	sectors,	including	government	officers,	business	sector	
and	NGOs.	Capacity-building	programme	design,	preparation	of	materials,	
lecturing,	evaluation	

	
Name	of	assignment	 Long-distance	training	course	on	SEA	for	China	
Year		 2003-4	
Location		 Beijing	
Client		 World	Bank	
Main	project	features	 Large	scale	programme	for	training	100.000	chinese	professionals	
Position	held	 Consultant	
Activities	performed	 Co-team	leader	in	the	preparation	of	a	Distance	Learning	course	on	SEA	for	

delivery	in	China,	a	joint	initiative	of	the	World	Bank,	IAIA	and	the	Chinese	
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SEPA.	Programme	design,	preparation	of	materials,	lecturing	in	pilot	training,	
evaluation	

	
Name	of	assignment	 Guidance	on	Strategic	Environmental	Assessment	and	socio-cultural	analysis	in	

strategic	contexts	
Year		 2003	
Location		 Washington	DC	
Client		 Inter-American	Development	Bank	
Main	project	features	 Providing	guidance	for	Inter-American	Development	Bank	in	Latin	America	in	

the	field	of	SEA	and	socio-cultural	analysis	
Position	held	 Consultant	
Activities	performed	 Development	of	Guidance,	holding	several	meetings	and	workshops	with	

national	stakeholders	from	several	Latin	American	countries	
	
Name	of	assignment	 National	Environmental	Policy	Action	Plan	(PANA)	of	Cape	Verde	
Year		 2002	
Location		 Praia,	Cape	Verde	
Client		 UNDP	Programme,	and	National	Executive	Secretariat	for	the	Environment,	

Ministry	of	Agriculture	and	Fisheries	
Main	project	features	 Development	of	an	expedite	strategy	for	environment	in	Cape	Verde,	in	3	

months,	to	set	the	framework	for	the	subsequent	policy	plan	(PANAII)	involving	
the	local	councils	as	well	

Position	held	 Coordinator,	Team	Leader	
Activities	performed	 Coordinated	activities,	meeting	with	ministries	and	stakeholders,	writing	

report,	preparing	work	plan	for	implementation	of	PANA	
	
Name	of	assignment	 Design	and	conduction	of	several	training	courses	on	Strategic	Environmental	

Assessment	
Year		 From	1999	to	currently	
Location		 More	 than	 35	 countries	 (including	 Brazil,	 Canada,	 Cape	 Verde,	 Chile,	 China,	

Colombia,	 France,	 Germany,	 Guyana,	 Hong-Kong,	 Ireland,	 Indonesia,	 Italy,	
Mauritania,	Morocco,	Mozambique,	Portugal,	S.	Tome	and	Principe,	Scotland,	
Spain,	Thailand,	Vietnam).	

Client		 Several	national	and	international	organizations,	namely:	World	Bank,	United	
Nations,	United	National	Environment	Programme,	United	Nations	
Development	Programme,	Ramboll	Natura	and	SIDA	(Sweden),	NCEA	(the	
Netherlands	Commission	for	Environmental	Assessment),	Swiss	Cooperation,	
the	Netherlands	Cooperation	Programme,	GTZ/GIZ,	IAIA	

Main	project	features	 At	request	of	government	departments	or	international	organizations,	stand-
alone	training	courses	or	integrated	in	capacity-building	programmes,	or	in	
formal	diplomas	

Position	held	 Consultant	
Activities	performed	 Design	and	conduction	of	several	training	courses	(between	8	and	67	hours)	on	

Strategic	Environmental	Assessment	
	



การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้วิทยากรผู้สอนหลักสูตรการฝึกอบรม SEA โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ 

ก่อนการจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมของผู้ฝึกสอน
และทีมงาน เพื่อให้มีองค์ความรู้ที่ครบถ้วนเหมาะสม และสามารถน าไปใช้ประกอบในการจัดฝกึอบรมได้ โดยที่
ปรึกษาไดเ้รียนเชิญผู้เช่ียวชาญที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ ได้แก่ Professor Maria Rosario Partidario ศาสตราจารย์จาก University of Lisbon 
ประเทศโปรตุเกส ผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ และผู้เช่ียวชาญทางด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีประสบการณ์ในการด าเนินงานมากกว่า 20 ปี ในการเป็นผู้ฝึกอบรม ที่ปรึกษา และผู้เขียน
บทความเกี่ยวกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และมีผลงานที่โดดเด่น
ในการฝึกอบรมเรื่องการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ และเคยด ารงต าแหน่งประธานสมาคมเพื่อการ
ประเมินผลกระทบระหว่างประเทศ (IAIA) และได้รับรางวัลเกียรติยศ IAI2015 ส าหรับผลงานที่โดดเด่นในการ
พัฒนาทฤษฎี การศึกษา การปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับ SEA ซึ่งผู้ฝึกสอนและทีมงานจะได้เรียนรู้และอบรมอย่าง
ใกล้ชิดจากผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ 

 บุคลากรเขา้รับการฝึกอบรม (Training for Trainers) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

(1) รศ. ดร. สุทิน อยู่สุข  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา   

(2) ผศ. ดร. เรวดี โรจนกนันท์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

(3) รศ. วันเพ็ญ  วิโรจนกูฏ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

(4) อาจารย์ปาริชาติ ศิวะรักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา 

(5) นายชญาทัต เนียมแสวง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(6) นายจักรกริช ธรรมศิริ ผู้ เ ช่ียวชาญด้านการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ 

(7) นักวิชาการจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

  



 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นวิทยากรจากท่ีปรึกษา  

(1) ดร.วิเทศ ศรีเนตร  ผู้ เ ช่ียวชาญด้านการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ 

(2) ดร.ไชยยศ บุญญากิจ ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม (รายสาขา) 

(3) นางศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์  ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม (เชิงพื้นที่) 

(4) ดร.กฤศ ฉายแสงเดือน  ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม (เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

(5) นายภัทร์ เทภาสิต ผู้เ ช่ียวชาญด้านการจัดฝึกอบรมทางวิชาการและ
ประชาสัมพันธ์ 

(6) ดร.พรวิภา คลังสิน หัวหน้าโครงการ 

(7) นางสาวนวรัตน์ เกี้ยวมาศ รองหัวหน้าโครงการ 

 ก าหนดการฝึกอบรม 

ก าหนดการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้วิทยากรผู้สอนหลักสูตรการฝึกอบรม SEA โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ ดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 Training of Trainers Workshop for National SEA Training Formulation Agenda 

Day 1 : 19th June 2019 Day 2 : 20th June 2019  Day 3 : 21st June 2019 

19th June (08.30-12.00 am) (3.5h) 
– Summary of Day 1 
Opening (15 min) 
Introduction to workshop and 
icebreaking (30 min) 
Rapid Assessment (15 min) 
ToT objectives and agenda (15 min) 
Training methodology (15 min) 
(Break) 
Basic concepts on SEA and SEA 
evolution (45 min) 
Group discussion – What is SEA for? 
Compare your experience with 
concepts given and evolution of 
SEA (30 min) 

20th June (08.30-12.00 am) (3.5h) 
– Summary of Day 3 
Transition to strategic thinking 
SEA (30 min) 
Discussion – what is the difference 
between conventional and 
strategic thinking SEA - strategic 
focus and integrated SD approach 
(30min) 
Egg drop game (20 min) 
Debriefing on egg drop and 
strategic thinking (10 min) 
(Break) 
SEA Strategic Thinking 
methodology - (three stages: context 

 



ตารางที่ 1 Training of Trainers Workshop for National SEA Training Formulation Agenda 

Day 1 : 19th June 2019 Day 2 : 20th June 2019  Day 3 : 21st June 2019 

SEA in Thailand (Thai speaker) (30 
min) 
Debriefing on concepts and 
evolution of SEA and opportunities 
for SEA in Thailand (15 min) 

and focus; pathways for sustainability 
and continuous phase) (45 min) 
Discussion and clarification on the 
methodology (30 min) 
Why do we fear change (video) – 
Reflection (30 min) 
Debriefing on strategic thinking SEA 
(15 min) 

19th June (01.00-04.30 pm) (3.5 h) 
– Summary of Day 2  
SEA international state of the art 
(30 min) 
International case-studies (30 min) 
Discussion – lessons to be learned 
with SEA state of the art (30 min) 
(Break) 
Thai case study (Thai speaker) – 
present the philosophy, the method, 
the output and the outcome for 
decision-making (30 min) 
Group Exercise 1 – analyse the 
Thai SEA (60 min): Strategic issues; 
Stakeholders analysis and 
engagement (role & responsibility); 
Policy context; Integration (process 
& substances) (sustainable 
development); Impact/effect/Risks; 
Mitigations; Alternatives; 
Monitoring; Added value to the 
decision making (output and 
outcome) 
Debriefing (30 min) 
Closing day and smiley evaluation 

20th June (01.00-04.00 pm) (3 h) – 
Summary of Day 4 & 5 
Group Exercise 2 – Get focused 
and understand the context - 
Determining issues and priorities: 
build problem framework and 
assessment framework (Critical 
Decision Factors, criteria and 
indicators) (60 min) 
Debriefing on strategic thinking 
SEA – context and focus (30 min) 
(Break) 
Group Exercise 3 – Pathways for 
sustainability - What are the 
alternative options? Assess 
pathways for sustainability, based 
on risks and opportunities. 
Guidelines and recommendations 
(45 min) 
Debriefing on strategic thinking SEA 
– assessment of options and 
recommendations; Intro to 
continuous stage (45 min) 
Closing day and smiley evaluation 

21st June (01.00-03.00 pm) (3h) 
Discussion on 5-days National 
SEA Training programme 

- Training modules in 
consideration of SEA 
International State-of-the-
Art 

- Supplement of Strategic-
thinking SEA to traditional 
Impact-centered SEA  

- Training process design to 
achieve participatory 
planning 

- Trainers rehearsal on 5-
days National SEA Training 
programme 

(Among Thai trainers with advice of 
Prof. Maria)  
Closing day and smiley evaluation 

 สรุปผลการจัดฝึกอบรม 

การจัดฝึกอบรมวิทยากรผู้สอน ณ ห้องประชุม ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) โดยมี Professor Maria Rosario Partidario จาก University of Lisbon ประเทศโปรตุเกส 



ผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ และผู้เช่ียวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เป็นวิทยากร มี
บรรยากาศการประชุมฯ ดังรูปท่ี 1 และสรุปผลการฝึกอบรมได้ดังนี้ 

วันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562  

การแนะน าวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมและกิจกรรม 

กิจกรรม วาดภาพความเข้าใจ SEA ปัจจุบัน และอนาคต (Self-portrait) 

วัตถุประสงค์: เพื่อท าความรู้จักกับผู้เข้าร่วมอบรมท่านอื่นๆ และเพื่อบอกความคาดหวังที่จะได้จาก
การศึกษา SEA 

สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม 

 ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ในปัจจุบัน SEA เป็นสิ่งที่ไกลตัว เข้าใจยาก และ
ประชาชนทั่วไปยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEA 

 ผู้เข้าอบรมคาดหวังว่า ในอนาคต ประชาชนจะเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของ SEA 
รวมถึงสามารถน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับการพัฒนาประเทศไทยได้ 

การประเมินเบื้องต้นเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจ SEA ก่อนการอบรม 

กิจกรรม การประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ SEA ก่อนการฝึกอบรม (Self-Assessment) 

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ SEA ก่อนการ
ฝึกอบรม 

สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม 

 ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ประเมินตัวเองว่า 

 มีความเข้าใจในเรื่อง การมีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA ในระดับน้อย 
 มีความเข้าใจใน ด้านการประเมินผลกระทบและการคิดเชิงกลยุทธ์ ในระดับปานกลาง 

สรุปประเด็นการบรรยายหลักการพ้ืนฐานและวิวัฒนาการของ SEA (Basic concept of SEA and 
its evolution) 

ความหมายและนิยามที่ส าคัญ 

 SEA เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการตัดสินใจ เกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวังในอนาคตด้วยผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 
เพื่อความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยตั้งค าถามว่า เราต้องการอะไรในอนาคต และเราต้องท า
อย่างไรถึงจะประสบความส าเร็จ 



 แนวคิดของ SEA:  ในอดีต SEA เริ่มจาก EIA-based เนื่องจากแนวคิดพื้นฐาน วิธีการ 
กระบวนการท านั้น คล้ายคลึงกัน ซึ่งเริ่มจาก การระบุปัญหา การก าหนดขอบเขตการศึกษา การ
ประเมินผลกระทบ การติดตามมาตรการลดผลกระทบ เป็นต้น 

 ความหมายของ Policy, Planning, Programme and Project: Policy คือการวางแผนการ
พัฒนาในระยะยาว Planning คือ การจัดล าดับความส าคัญในการพัฒนา รวมถึงการจัดสรร
ทรัพยากรส าหรับการพัฒนานั้นๆ Programme คือ การวางแผนการด าเนินการ กิจกรรมต่างๆ 
และ Project คือ แนวทางการปฏิบัติงาน 

 ความแตกต่างระหว่าง  SEA และ EIA:  SEA based-EIA เป็นวางแผนแบบ Top-Down 
approach คือการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดข้ึนจากการพัฒนาในพื้นที่ 
โดยเริ่มจากการก าหนดขอบเขตพื้นที่ การคาดการณ์ผลกระทบ มาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบ และแนวทางการติดตามการลดผลกระทบ แต่ SEA คือการวางแผนแบบ Bottom 
up คือการวิเคราะห์บนปัจจัยพื้นฐานที่มีอยู่ เพื่อวางแผนการพัฒนา ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการในอนาคต โดยเริ่มจากการก าหนดพื้นที่ศึกษา การวิเคราะห์ทางเลือก การประเมินแนว
ทางการพัฒนา และการติดตามการพัฒนา การวิเคราะห์แบบ SEA เป็นการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่
แท้จริงของปัญหา (Roots of Problem Tree) 

 รูปแบบของ SEA: SEA มีอยู่ 4 รูปแบบ คือ one opportunity process, parallel process, 
integrated process และ decision-center process 

ประเด็นค าถาม:  

หากมีหลายวัตถุประสงค์ในการพัฒนา ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ควรจะจัดล าดับความส าคัญอย่างไร 

 ตอบ: มองไปยังอนาคตว่า ในพื้นที่นั้นต้องการการพัฒนาอะไร และปรึกษาร่วมกับ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ 

ควรเริ่มกระบวนการ SEA หรือ EIA ก่อน 

 ตอบ: ทั้ง 2 กระบวนการมีความจ าเป็นในการพัฒนา แต่มีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ต่างกัน 
โดย SEA เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานในการพัฒนา แต่ EIA เป็นการประเมินผล
กระทบที่อาจจะเกิดจากโครงการพัฒนาและ SEA เป็นกระบวนการ (ไม่ใช่รายงาน) ที่ช่วย
ในการพัฒนา 

จุดเริ่มต้นในการท า SEA คือช่วงเวลาใด 

 ตอบ: SEA ควรเริ่มจากการตั้งค าถามถึงสิ่งที่ต้องการในอนาคต โดยมุ่งเน้นถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  

SEA ในประเทศไทย และการหารือแนวคิดและวิวัฒนาการของ SEA ในประเทศไทย  



ผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 3 กลุ่มวิเคราะห์ตัวอย่าง SEA ที่ได้มีการด าเนินการแล้วในประเทศไทย 3 
เรื่องคือ  

 กลุ่มที่ 1 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พื้นที่อ าเภอเมืองและพื้นที่
ใกล้เคียง จังหวัดระยอง (พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 

 กลุ่มที่ 2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ในพื้นที่โดยรอบท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ (สิงหาคม พ.ศ. 2558) 

 กลุ่มที่ 3 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์แผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้ า
ปราจีนบุรี (กรกฎาคม พ.ศ. 2560) 

ผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ SEA ในประเด็นดังนี้ 

 ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic issue) 
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) 
 บริบทเชิงนโยบาย (Policy context) 
 การบูรณาการ (Integration) 

 

 ผลกระทบ/ความเสี่ยง (Impact) 
 การลดผลกระทบ/ความเสี่ยง (Mitigation) 
 ทางเลือก (Alternatives) 
 การติดตามตรวจสอบ (Monitoring) 
 ก า ร เ พิ่ ม คุ ณ ค่ า แ ก่ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ 

(Add value to decision making) 

o สรุปผลการวิเคราะห์ SEA พบว่าในแต่ละ SEA ยังไม่มีความชัดเจนในการก าหนดประเด็น 
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic issue) 

วันท่ี 20 มิถุนายน 2562 

ความแตกต่างระหว่าง SEA กับการจัดการ (Management) 

 ตอบ: การจัดการ (Management) เป็นการด าเนินการโครงการให้ส าเร็จลุล่วงภายใต้
ท รั พ ย า ก ร ที่ มี อ ยู่ อ ย่ า ง จ า กั ด  แ ต่  SEA เ ป็ น ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ที่ ต้ อ ง ก า ร 
ในอนาคต เป็นการวางแผนในระยะยาว โดยมุ่งเน้นที่การเลือกหรือจัดล าดับความส าคัญ 

  



กิจกรรม Egg Drop 

วัตถุประสงค์: เพื่อให้แต่ละกลุ่มแข่งกนัหาวิธีการที่สามารถป้องกนัไม่ให้ไข่แตกจากการปล่อยลงมาจากที่
สูง โดยใช้อุปกรณ์ที่แจกให้  

สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม 

 ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจกระบวนการด าเนินการ/หาวิธีการ โดยมีเป้าหมายเดียวกัน 

 ผู้เข้าร่วมอบรมมีประสบการณ์จริงในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน การสื่อสารระหว่างกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กระบวนการคิดเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Thinking: ST) หรือกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
(System Thinking)  

 เป็นกระบวนการที่ส าคัญมากใน SEA โดย ST มุ่งเน้นที่การบูรณาการความรู้และกระบวนการ 
จัดล าดับความส าคัญในการพัฒนา และหาแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 ความท้าทายในการท า SEA คือ การสร้างการยอบรับ (Acceptance) ของทุกภาคส่วน เพื่อน า 
SEA มาประยุกต์ใช้ 

 กระบวนการคิดเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Strategic Thinking for Sustainability: 
ST4S) มีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบคือ  

 การท าความเข้าใจ/ประสานและสื่อสารในระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Communication 
and Engagement – governance)  

 กระบวนการก าหนดกรอบแนวคิดที่เช่ือมโยงกัน ระหว่าง SEA/ SA/ IA  

 การวิเคราะห์ข้อมูล  

ปัจจัยหลักของ ST4S มี 3 ปัจจัยคือ 

 การท าความเข้าใจและวิเคราะห์บริบท ( Integration) เป็นข้ันตอนที่ส าคัญของกระบวนการ 
SEA คิดเป็นสัดส่วน 60% ของปัจจัยทั้งหมด 

 การประเมิน (Assessment) คิดเป็นสัดส่วน 25-30% ของปัจจัยทั้งหมด 

 การทวนสอบ (Validation) คิดเป็นสัดส่วน 10-15% ของปัจจัยทั้งหมด 

แนวทางหลักของการท าความเข้าใจและวิเคราะห์บริบท คือ 

 Critical decision factors – the pinpoints in the assessment framework เช่น มีการ
มุ่ ง เ น้ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ถึ ง ส า เ ห ตุ ที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง ปั ญ ห า  ( Root Causes) 



การวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง (Driving forces) การ
ระบุเกณฑ์ในการตัดสินใจ (Critical decision factors) 

 Pathways for sustainability – options assessment (risks and opportunities) 

 Continuing dialogues between processes and people ( actors/  networks) , 
throughout decision cycles 

วิดีโอ Change 

 หลายคนกลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะไม่ต้องการออกจาก comfort zone และไม่แน่ใจ หรือ 
ตื่นตระหนก (panic zone) ว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือเมื่อต้องออกมาจาก comfort zone 
แล้วจะต้องเรียนรู้อะไรใหม่อีกมากแค่ไหน และจะท าได้หรือไม่อย่างไร 

 การยอมรับการเปลี่ยนแปลง คือ การพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ (learning zone) แม้ว่าอาจจะ
ประสบปัญหาอุปสรรคต่างๆ แต่การเปลี่ยนแปลง นอกจากจะท าให้เราเรียนรู้มากข้ึนแล้ว 
จะท าให้เราขยาย compact zone ของเราอีกด้วย 

วิดีโอ Put Importance Things First 

 ประเด็นคือ การคิดเชิง ST4S ต้องมุ่งเน้นและท าในสิ่งที่ส าคัญก่อน และต้องมองหาสาเหตุ 
ของปัญหา (Root cause) ให้ได ้

การวิเคราะห์กรณีศึกษา โดยใช้กรณีศึกษาตามบริบทประเทศไทยท่ีได้มีการศึกษาไว้แล้ว ได้แก่ 
โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์แผนการจัดการพ้ืนท่ีลุ่มน้ าปราจีนบุรี (กรกฎาคม พ.ศ. 
2560) 

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทดลองท าความเข้าใจและวิเคราะหบ์รบิทของการพัฒนาอยา่ง
ยั่งยืนของพื้นที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีโดยใช้หลัก ST4S 

สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม 

 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถฝึกการคิดวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ 

 น าแนวคิดมาก าหนด scenario ทางเลือก และคาดการณ์ผลกระทบจากทางเลือกได้ 

  



การประเมินเบื้องต้นเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจ SEA หลังการอบรม (Self-Assessment)  

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ SEA หลังจาก
อบรม 

สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ประเมินตัวเองว่ามีความเข้าใจในหัวข้อทฤษฎีและ
แนวคิดเกี่ยวกับ SEA และการคิดเชิงกลยุทธ์ ในระดับค่อนข้างสูง 

  
วันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

  
วันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

  
วันท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

รูปที่ 1 บรรยากาศการฝกึอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมให้วทิยากรผู้สอนหลกัสูตรการฝึกอบรม SEA โดย
ผู้ทรงคุณวฒุิระดับนานาชาต ิ
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Basic Concepts of SEA 

and its evolution

What is SEA

Strategic Environmental Assessment (SEA)

A strategic decision support instrument about how to get

where we want to get with the best results for the

environment and for sustainability

Where do we want
to get Where are we How do we get where

we want to get

Most common understanding: traditional SEA

OECD-DAC, 2006

PPP

Roots on Environmental Impact Assessment (EIA)

Strategic Environmental Assessment (SEA)

Traditional SEA or EIA-based SEA



…at least 106 definitions of SEA 
(Silva, Selig, Lerípio and Viegas, 2014)

“Strategic environmental assessment (SEA) is the term used to describe the environmental 
assessment process for policies, plans and programmes which are approved earlier 
than the authorisation of individual projects” (Lee and Walsh, 1992, p.126).

“Environmental impact assessment for policies, plans, and programs – also known as strategic 
environmental assessment (SEA) – (...)” (Therivel, 1998, p.39).

“The term “Strategic Environmental Assessment” (…) refers to a process that integrates 
sustainability considerations into the formulation, assessment and implementation 
of policies, plans and programme (PPPs)” (DEAT, 2007, p.1).

Policy Road-map with defined objectives, set priorities, rules 
and mechanisms to implement the objectives

Planning Priorities, options and measures for resource 
allocation according to resource suitability and 
availability, following relevant sectoral and global 
policies

Programme Organized agenda with specification of activities and 
programmes investments, in the framework of relevant 
policies and plans

Project Detailed proposal, scheme or design of any 
development action or activity, involves construction 
works and implements policy/ planning objectives

Concept of PPP…and P

International systems on SEA
Effects
Impacts
EIA-type

Sustainability
Capacity
Strategy

SEA - From "big EIA" to strategic thinking

What works better depends on purpose and context

What do I want SEA for?

Permission to proceed? How to get to where we want to go?



- operational plans and programmes – aimed at setting actions (action or site-driven)

- forward-looking (strategic) policies, plans and programmes – aimed at setting 

directions (broader direction and long term-driven)

National

Regional

Municipal, Local

Urban, Detailed

Policy-making

Planning

Programming

Project

S
E

A
E

IA

Common hierarchy of PPP and P 

Partidário, 2014

SEA can create contexts for development 
(Partidário, 2007, 2012)

Source: CSIR, 1996, 2007

ENVIRONMENT

DEVELOPMENT

EIA SEA
Social

Economic 

Biophysical

DEVELOPMENT

SEA based EIA 
(logic: control of effects)

Proposal for SEA using Strategic Thinking

Environmental effects

Scoping

Prediction

Assessment

Mitigation

Monitoring

DEVELOPMENT

Strategic based SEA 
(logic: building futures)

Potential environmental 

value and conditions

Scoping what is/can 

be strategic

Strategic options

Evaluation and 

guidelines

Follow-up

What are your objectives?

What are key drivers? 

What are your strategic options?

What are key restrictions?

What are major interests?

What are the most important policies to 
be met?

What are the main characteristics of 
the PP?

Where is it located?

What are PP alternatives?

What are its main physical, social, 
economic effects?

What are its major effects/impacts?

What are the mitigation measures?

Key questions for distinguishing a strategic thinking (ST) 
from and impact (EIA-based) thinking

ST SEA = GOOD STRATEGY     EIA =  GOOD DESIGN



SEA evolution

SEA schools of thought

What the literature says on what is SEA

For the environmental assessment of higher level PPP, attempts to apply project-
level EIA methodologies have generally proven inadequate. (Nilsson and 
Dalkmann, 2001)

Is SEA an instrument to safeguard environmental concerns in decision-making? or 

Is it intended to foster sustainability, or to support balanced decision-making with 

respect to all normative views and interests concerned? (Thissen 2001: 40)

SEA still practiced as a largely "EIA-based" tool (Verheem and Dusik, 2011)

SEA is an instrument for change towards more sustainable patterns of behaviour

and development (Partidário, 2012) 

M
o

d
e

ls
 o

f 
S

E
A

Decision Process SEA Process

1. One opportunity model

Decision Process SEA Process

2. Parallel model

Decision Process + SEA Process

3. Integrated model 4. Decision-centred model

Decision Process
S

E
A

 -
fram

ew
ork of

key
activities

one 
size

fits all

too late

what 
does 
what?

taylor-
made

(Partidário, 2007)

EIA-based Sustainability 
assessment

OECD-DAC, 2006

Impact-based Institutional-based

World Bank, 2008

Effects-based Strategic-based

Partidário, 2007

Issues

Governance

Approach

(UNEP, 2009)SEA spectrum



Decide on stop or go ahead?

Permission to proceed

Facilitate development?

SEA schools of thought

1. The politics of SEA – what do you want from SEA?
"Politics is the process by which the society chooses the rules that will govern it" Acemoglu and Robinson, 2012

(Partidário, 2009)

2 The politics of SEA

Permission to 
proceed?

Changing names 

does not change 

the philosophy

(Partidário, 2009)

2 The politics of SEA

Permission to 
proceed?

As long as SEA continue to mimic 
the basic features of EIA 
procedure, it becomes little more 
than an EIA that looks at a 
somewhat bigger picture which a 
well-implemented EIA should do 
anyway (Nilsson & Dalkmann, 
2001)

SEA still practiced as a largely "EIA-based" tool (Verheem and Dusik, 2011)

Basic concepts



- Strategy 

- Strategic thinking

- Systems thinking

- Sustainability

- Strategic issues

- Proactive vs reactive (in relation to a decision, or a problem)

- Integration of processes and substances

- Driving forces

Basic foundation concepts

Strategy - Intended means that aim to achieve long-term 

objectives driven by a vision, accommodating pathway to 

changing circumstances (Partidário, 2012). 

Strategic approaches in policy and planning, according to 

Mintzberg (1994), are not intended to find out what can 

happen in the future but aim to plan and steer actions that 

make up possible routes to a desirable future.

Concept of Strategy

Unrealized strategy

Realized strategy

Emergent strategy

Based on Mintzberg, 1994Forms of strategy

- Strategy - Intended means that aim to achieve long-term objectives 

driven by a vision, accommodating its pathway to changing 

circumstances (Partidário, 2012)
Strategic thinking

Long term 
Wide perspectives
Complexity thinking
Thinking in systems

Change mental models

Integrate environment in the formation of strategies and assist the formulation of 
pathways for sustainability, rather than looking at the effects of policies, plans and 
programmes (Partidário, 2007)



System thinking 
Russel Ackhoff wisdom theory, 1989

A system is not a sum of the behavior of its parts, it’s the product of 

their interactions.

DECISION
Change 

Movement

WISDOM
Understanding, 

integrated actionable

KNOWLEDGE
Contextual, Synthesized, learning

INFORMATION
Useful, organized, structured

DATA
Signals, Know- Nothing

REALITY
Natural System           Human Activities

(including opinions, stories/mythos, etc.)

FUTURE
WHAT ACTION?

Reveals direction

WHAT IS BEST

Reveals principles

PAST
WHY

Reveals 

pattern

WHAT?

Reveals 

relationships

Pyramid from Data to Decision

A wealth of information creates a poverty of attention (Herbert Simon)

Sustainable Development Sustainability

(Gibson et al, 2005) - is essentially an integrated concept that result from 

the intersection of ecological, social and economic interests and 

initiatives



1. Socio-ecological system integrity

2. Livelihood sufficiency and opportunity

3. Intragenerational equity

4. Intergenerational equity

5. Resources maintenance and efficiency

6. Socio-ecological civility and democratic governance

7. Precaution and adaptation

8. Immediate and long-term integration

Gibson’s sustainability criteria, 2005 Strategic issues (Partidário 2012)

Policy choices or critical challenges that must be addressed 

to achieve a vision – requires positioning in the future, 

rather than simply reacting to problems 

Criteria do define strategic issues:

- Relates to long-term objective

- Is a priority issue

- Covers broad range of issues

Kendeng story

Cement factory in Pati to use limestone

Carsic zone

Agriculture and forest potential

Farmers

Local revenue from mining sector increase

Think long-term….

What are strategic issues?

T
h

e 
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T
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e 
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u
se
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o

n

Strategic-Based Effects-Based

Proactive versus reactive

(Partidário, 2007)



Other basic contrasting concepts

- Systems thinking vs silo thinking

- Forward-looking vs problem solution

- Strategic vs operational

- Complexity vs complicate

Strategic

Tactic

Operational

Long term

Medium Term

Short term

simple     complicated    complex

(Partidário, 2012) Problem tree

loss of biodiversity

congestion

justice and 
inequalities

equity

water quality 
and availability

depletion of natural 
resources

air quality
Symptoms of the 
problem

Causes of the problem

Root causes of the 
problem

values

mind-sets

culture
social issues

economic issues

Policy options and priorities 
in planning and programming

natural features

Development
Projects

potentials
objectives

constraints

environmental risks
lack of institutional and 
human capacities

poverty

Development Context

E
IA

S
E

A

(Partidário, 2012)

Example of mind-mapping Driving forces - megatrends



Kendeng story

Cement factory in Pati to use limestone

Carsic zone

Agriculture and forest potential

Farmers

Local revenue from mining sector increase

Illustrate the case using

problem tree/mind-mapping
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Status of SEA internationally

Status of SEA internationally

politics and practice

"Politics is the process by which the society chooses the rules that will govern it" 

Acemoglu and Robinson, 2012

The elephant metaphor of reality

How the world see SEA

Different interpretations of SEA
(Partidário, 2012)

Over the years many names have been used to address SEA…Over the years many names have been used to address SEA…

• EIA of PPP

• environmental assessment

• programmatic assessment

• policy assessment

• integrated assessment

• sustainability assessment

and more.... (Partidário, 2000)



International systems on SEA

Effects
Impacts
EIA-type

Sustainability
Capacity
Strategy

SEA - From "big EIA" to strategic thinking

What works better depends on purpose and context (Partidário, 2009)

Decision Process SEA Process

1. Parallel model 2. Decision-centred model

Decision Process

S
E

A
 -

fram
ew

ork of
key

activities

one 
size

fits all

taylor-
made

Models of SEA

(Partidário, 2007)

European 
Commission

Standard process for 

impact assessment SEA
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The Netherlands Commission on Environmental Assessment
(NCEA) describe differently the same steps for EIA and SEA

SEA EIA

Screening Mostly decided case by case Projects requiring EA are often 
listed

Scoping Combination of political agenda, 
stakeholder discussion and 
expert judgement

Combination of local issues and 
technical checklists

Public
participation

Focus on representative bodies Often include general public

Assessment More qualitative (expert 
judgement)

More quantitative

Quality review Both quality of information and 
stakeholder process

Focus on quality of information

Decision making Comparison of alternatives 
against policy objectives

Comparison against norms and 
standards

Monitoring Focus on plan implementation Focus  on measuring actual 
impacts
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OECD-DAC, 2006 
(http://www.seataskteam.n
et/guidance.php)

mostly technical

Monitor and 

evaluate

Inform, influence, 

and make 

recommendations

Implement the 

SEA

Establish the SEA 

context

Phases in SEA (OECD-DAC, 2006)

1. Establishing the context for SEA

• Screening

• Setting objectives

• Identifying stakeholders

2. Implementing the SEA

• Scoping (in dialogue with stakeholders)

• Collecting baseline data

• Identifying alternatives

• How to enhance opportunities and
mitigate negative impacts

• Quality assurance

• Reporting

3. Informing decision making

• Make recommendations (in dialogue with
stakeholders)

4. Monitoring and evaluation

SEA EIA

Screening Mostly decided case by case Projects requiring EA 
are often listed

Scoping Combination of political agenda, 
stakeholder discussion and 
expert judgement

Combination of local 
issues and technical 
checklists

Public
participation

Focus on representative bodies Often include general 
public

Assessment More qualitative (expert 
judgement)

More quantitative

Quality review Both quality of information and 
stakeholder process

Focus on quality of 
information

Decision 
making

Comparison of alternatives 
against policy objectives

Comparison against 
norms and standards

Monitoring Focus on plan implementation Focus  on measuring 
actual impacts

Phases in SEA (OECD-DAC, 2006)
1. Establishing the context for SEA

• Screening

• Setting objectives

• Identifying stakeholders

2. Implementing the SEA

• Scoping (in dialogue with stakeholders)

• Collecting baseline data

• Identifying alternatives

• How to enhance opportunities and mitigate
negative impacts

• Quality assurance

• Reporting

3. Informing decision making

• Make recommendations (in dialogue with
stakeholders)

4. Monitoring and evaluation

Riki Therivel suggested methodology for SEA in the UK (2004)

Include environmentally/sustainability issues; 

Identify SEA objectives and indicators

Describe environmental baseline: identify 

problem areas; identify links to other 

strategic actions

Identify (more) sustainable alternatives

Prepare scoping report: consult

Predict and evaluate impacts of 

alternatives/statements

Mitigate impacts of chosen 

alternative(s)/statements

Write the SEA report; establish guidelines for 

implementation

Monitor impacts of the strategic action

Identify objectives of strategic action

Identify alternative ways to achieve 
the objective of the strategic action 
and solve problems

Choose preferred alternative(s): 
describe the strategic action in more 
detail (statements)

Fine-tune the chose alternative(s) 
and statements

Formal decision / announcement

Implement and monitor the strategic action

Planning process SEA

INITIAL ASSESSMENT

FINAL ASSESSMENT

Generic SEA steps in Hong-Kong

1. Understanding the needs, nature and objectives of 
PPP

2. Design/select SEA process and methods

3. Initial screening and scoping

4. Baseline / background studies

5. Identify and examine strategic environmental 
issues and linkages

6. Identify and evaluate possible options, alternatives 
means and resulting environmental implications

7. Identify and evaluate preferred options

8. Determine follow-up actions, monitoring 
requirements
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South Africa - Integrated Development Planning (IDP) Process and

elements of SEA (DEAT-CSIR, 2000)

Legenda:

Stages in the IDP process

Elements of SEA which can add value to the IDP process

The IDP process adequately incorporates these elements of SEA

WORKPLAN

VISION

DEVELOPMENT 
FRAMEWORK

DEVELOPMENT 
STRATEGIES

OPERATIONAL 
PLANNING

MONITORING, 

EVALUATION & REVIEW

Identification of broad plan and 

programme alternatives

development of workplan and scoping 

phase

Plan monitoring and auditing

Development of a strategy for 

implementation of the plan or 

programme

Guidelines for sustainability

Added-value of SEA:

- Identification of sustainability objectives, criteria

and indicators

-Identification of environmental opportunities and 

constraints

SEA can also add value to the IDP through the

development of guidelines for sustainability of the

framework

Identification of a vision

identification of strategic 

issues

UNEP, 2009 (http://www.unep.ch/etb/publications/index.php)

Policy analysis

Policy 

formulation

Evaluatio

n

Implementation

Decision-Making

Agenda 

setting

Strengthening sustainability by 

using IA building blocks 

2009

UNEP (http://www.unep.ch/etb/publications/index.php)

A. Process
A1: Process design and links

A2: Policymaking decision windows

A3: Communication strategy formulating

B. Policy Institutional 

Context
B1: Institutional analysis and 

change

B2: IA team organizational model

B3 Stakeholder engagement and 

strengthening civil society

B4: Evaluation and learning

C. Analytical contexts
C1: Strategic framework and 

identification of key sustainability 

issues

C2: Trends and scenarios

C3: Identification of opportunities 

and alternative policy options

C4: Assessment of impacts / risks and 

benefits

C5: Monitoring and evaluation

Integrated Assessment: building blocks (UNEP, 2009)

Components of an SEA



Status of SEA International 

Bad current 

practice

Current practice Innovative 

practice

report driven Impact driven 

(Traditional SEA – uses 

same logic of EIA)

Strategic thinking 

SEA

Impact based practice vs strategic thinking

• Impact based – seek impact assessment – backwards 

looking (assesses effects on existing values, corrects 

situations)

• Strategic thinking – seek creating contexts for 

sustainability – forward looking (opens opportunities, 

explores new values)
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Strategic Environmental Assessment (SEA)
Training course for Thailand 

Case examples using CDF framework
SEA of the Municipal 

Master Plan of Alcochete

Alcochete and the protected areas 
in metropolitan Lisbon

Alcochete connects to Lisbon with the 

Vasco da Gama bridge in 1996



Alcochete – the effect of the construction of the 

bridge on the rate of housing construction

Strategic issues (SI)

• Ensure the continuity of the ecological network and the conservation of wetlands (RN Estuário 
do Tejo );

• Increase tourism potential in Alcochete, with tourism supply, including quality accomodation
and low density conected with natural and forest spaces; 

• Strengthen the local economy capacity, promoting innovation and technological development; 

• Requalification of the river front and existing urban centres, strengthening centralities and 
fighting urban dispersion .

• Maintain and preserve the agro-forest space in the east, develop the primary sector of the cork
forest, ecological farming, flower production, wine production and brand, horses creation;

• Follow the qualification of the territory, centred in na improved life quality for all citizens and a 
sustainable development;

• Maintain the identity of the municipality, strengthening cultural identity and the valuation of the
characteristics that make a difference in Alcochete and in Lisbon Metropolitan Area;

• Stregthen the social cohesion , promoting health, access to housing,social integration and 
solidarity, as well as education and sports;

Problem framework

Problems Potentials

• Weak use of Tagus river in creating
experiences;

• Weak use of the cultural, recreational
and touristic capacity of the cultural 
heritage;

• Urban pressure particularly in 
Alcochete and S. Francisco urban
centres;

• Illegal Urban development areas;

• Reduced offer in public transports;

• Inexistent of treatment in some 
industrial agriculture and husbandry
effluents;

• Multi-functional agriculture planned;

• Territorial plural functions: agriculture, 
forest, natural;

• Reasonable archaeological heritage in 
38 sites inventoried by national authority;

• Favourable positioning in the
metropolitan context as a result of better
accessibility;

• Incentive programme for residential
areas for young families;

• Good coverage of road networks;

• Water quality for urban consumption in 
all urban settlements;

Strategic Reference Framework (SRF)

Environment and sustainability macro-policy
orientacions

Relevant targets

CDF 1 Valorazation of natural systems

Preservar os espaços de potencial agrícola, recuperando, conservando e 
protegendo os solos com maior produtividade agrícola e incentivar a 
agricultura competitiva em termos sustentáveis

Alcançar 10% da SAU em 2013 (ENDS)
Aumento em 30% da SAU até 2015 de Sistemas agro-florestais 
com elevado interesse ambiental (ENDS)

CDF 2 Human attraction and settlement

Promover o uso eficiente da água e assegurar a capacidade de reserva dos 
sistemas públicos de abastecimento de água, com base na protecção a longo 
prazo dos recursos hídricos disponíveis

Atingir em 2011 uma eficiência de utilização da água de 80% 
em termos de consumo urbano, de 66% no consumo agrícola e 
de 84% no consumo industrial (ENDS)

CDF 3 Cultural Identity and economic dynamics

Explorar economias de rede e promover a interacção entre os diferentes 
agentes da inovação, expandindo as redes e infra-estruturas avançadas de 
informação e comunicação, e reforçar o investimento privado em Ciência, 
Tecnologia e Inovação

Mobilizar Portugal para a Sociedade da Informação (Plano 
Tecnológico):
- Aumentar para 15% a população em idade activa com 
diploma do ensino superior

CDF 4 Energy and Climate change

Desenvolver políticas e medidas que apostem numa descarbonificação da 
economia através do apoio à investigação e desenvolvimento de tecnologias, 
a execução de projectos de consolidação de clusters industriais 

Em 2020 (ENE 2020): 60% da electricidade produzida e 31% 
do consumo de energia final com origem em FER e uma 
redução de 20% do consumo de energia final



QREN, ENDS, PNPOT, PNACE, PNT, 
PORTUGAL LOGÍSTICO,, PSRNATURA2000, 

PENDR, PROTAML, ETC

Strategic Assessment Framework

Environmental

and 

Sustainability

issues

Strategic

Reference

Framework

CDF

Strategic issues

in the MMP 

Alcochete

CDF 1 Valorazation of natural 
systems
CDF 2 Human attraction and 
settlement

CDF 3 Cultural Identity and 
economic dynamics
CDF 4 Energy and Climate change

CDF 1 Valorazation of natural 
systems
• Valuation of wetlands
• Valuation of natural systems

non wetlands
• Ecosystem services

Critical Decision Factors

CDF 2 Human attraction and 
settlement
• Housing
• Urban life and vicinity services
• Mobility
• Municipal environmental quality

CDF 3 Cultural Identity and economic
dynamics
• Economic activities that value

municipal identity

• Employment poles

• Maintenance and valuation of cultural 
heritage

CDF 4 Energy and Climate change
• Energy efficiency in transports, 

housing and economic activities

• Use of renewable energy sources

• Climate change adaptation and 
mitigation

Critical Decision Factors

SEA of the Urban 
Development Plan of 
Carregueira, Portugal

Strategic-thinking model

IST (Instituto Superior Técnico), Portugal

SENSU Research Group (http://sensuist.pt.vu)
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SERRA DA CARREGUEIRA

Municipality of Sintra and main urban developer required SEA to 

assess strategy for urban expansion of existing residential area

Carregueira is a Forest Park of regional importance for biodiversity 

and ecological framework

Major public concern on urban expansion, NGOs pressure

The strategy for the urban expansion is the object of assessment of 

the SEA. 

Initiative

Methodological approach

Assessment of strategic options
(July 2011)

Assessment of Territorial Model
(February 2012)

Strategic Options Programme Territorial ModelGetting focused

CDF
(Jan 2011)

Equipa AAE – IST SENSU Research Group on Strategic Approaches to Environment and Sustainability              http://sensuist.pt.vu/

SERRA DA CARREGUEIRA – main driving forces



SERRA DA CARREGUEIRA – 10 years of evolution

18

SERRA DA CARREGUEIRA 

land occupation proposed land use

Study of ecological system and groundwater preceeded SEA

CDF1 – Multifunctional landscape and biodiversity

• Conservation and valuation of cultural heritage

• Multifunctionality

• Environmental valuation of water resources

CDF 2 – Environmental Quality

• Physical quality

• Adaptation to Climate change

• Natural and technological risks

Critical Decision Factors Critical Decision Factors

CDF 3 – Lifestyles

• Quality of urban space and conflicts of use

• Tourism and recreation assets

• Culture/image and local identity

CDF 4 – Energy efficiency and mobility

• Energy efficiency

• Renewable energy resources and CO2 

mitigation

• Mobility



Critical Decision Factors

CDF 5 – Governance model

• Adaptive management and public-private

partnership

• Participation models and stakeholders

engagement

Equipa AAE – IST SENSU Research Group on Strategic Approaches to Environment and Sustainability              http://sensuist.pt.vu/

Coherence analysis of Plan objectives
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Assessment of Strategic Options

Strongly driven strategic-thinking model

Focuses on 5 main critical decision factors

Strategic context of the Forest Park was considered in the Metropolitan Area of 

Lisbon

Role of Forest Park was recognized and territorial model was conceived to 

predominantly maintain that function

Institutional engagement was integrated in the planning formal legal 

requirements (consultation throughout the process) and public participation 

was limited to final stages 

Urban design was strongly influenced by outcomes of SEA as well as on two 

particular studies developed as a contribution to SEA: ecological framework and 

groundwater infiltration dynamics.

Lessons learned



2009 2014 2019

2012 2017 2022

Follow-upOptions assessmentFocusing

TYNIP

TYNIP

SEA

Follow-upOptions assessmentFocusingSEA

SEA OF THE TEN YEAR NATIONAL INVESTMENT GRID PLAN 
REN, SA Objectives of SEA of PDIRT 2009 – 2014 (2019)

• To identify, describe and assess, from an environmental and sustainability

perspective, the strategic options that can be considered so as to ensure the

expansion of the national electricity transport grid (RNT);

• To assess the potential significant environmental effects on the environment

that result from the application of PDIRT (D.L. nº232/2007, 15 of June);

• To assist with planning the transport grid expansion demands, considering

environmental and sustainability objectives.

Environmental scope (Directive 2001/42/CE)

Environmental issues required in national 

legislation (Decreto – Lei nº 232/2007 June)

Interpretation used in the SEA 

of PDIRT

Biodiversity

Fauna

Flora

Fauna and protected areas

Landscape

Cultural heritage
Landscape and cultural heritage

Climatic factors Energy

Population

Human health

Health and population

Noise

Material goods
Urban Network, spatial channels and 

large infra-structures

Water

Atmosphere

Soils

Not relevant

Critical Factors for Decision-making (CFD)

To ensure:
• Supplies to expected 
demands 
• Appropriate conditions to 
incorporate electricity production 
(...) while meeting energy policy 
objectives with respect to 
renewable energy resources;
• Appropriate levels of inter-
linkage capacity (MIBEL);
• Appropriate levels of quality 
of service 
(conservation/replacement of 
facilities)

Kyoto Protocol; SDS-EU; European
Programme for Climate Change; NSSD;
National Strategy for Energy; PNAC;
PNBEPH;QREN; PNAAS;etc.

Fauna and Protected areas;
Landscape and Cultural
heritage; Energy;
Population, Human health
and noise; Urban network,
Spatial channels and large
infra-structures

28

ESFSI

CRF

CFD

Energy

Fauna

Spatial Planning



CDF and Assessment criteria
Critical Factors for 
Decision-making

Assessment criteria

ENERGY
To accommodate power generation, particularly that coming from Production 
in Special Regime (PRE)

Energy efficiency (management and reduction of transmission grid losses);

FAUNA

Intersection with protected areas

Crossing of critical zones for species of fauna (except birds and bats)

Crossing of critical zones for species of birds with unfavourable conservation 
status that are most sensitive to collision

Proximity to bat areas of national importance

Reduction of cumulative impacts

SPATIAL PLANNING

Interference with sensitive areas (including landscape) or conditioned by 
natural and cultural heritage protection

Interference with areas of significant human presence, as well as areas of 
existing and potential infra-structures

REN spatial enhanced potential (including synergistic effects with relevant 
power generation areas)
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Identification
and analysis

of Critical
Factors for
Decision-

making (CFD)

Strategic
impact

assessment

Follow-up
proposal

Environmental Declaration

NTG implementation follow-up

Strategic Reference
Framework

Strategic issues

Environmental
issues

Strategic options

Trend analysis

Risks and
opportunities

Governance
framework

Planning and
management

guidelines

Monitoring
guidelines

CFD
Report

Environmental
report

Institutional
consultation

Public
consultation

Process of the NTG Plan SEA

Processo PDIRT Início AAE Cenários e opções Simulações Consulta Pdirt-final

10-15 Out 10-15 Dez 25-31 Mar 25-3

Coordenação e Acompanhamento -
processo 
Estabelecimento do processo e

calendários
Análise do ciclo de processo do
PDIRT e identif icação de momentos

críticos

Definição de conteúdos e formatos de
estudos e relatórios
Coordenação de Estudos

Entrega de conclusões orientativas

Entrega de relatórios

Consulta de entidades 

Consulta de agentes e público

Estabelecimento do processo de

seguimento e quadro institucional
Declaração Ambiental

Acompanhamento do processo

Factores Críticos para a Decisão

QRE, FA e QE do PDIRT

FCD, Critérios e indicadores

Relatório de FCD

Apreciação de comentários das
entidades
Análise e Avaliação - Estudos

Análise de tendências e
caracterização - ligação QRE
Interpretação de cenários

Avaliação de opções

Identif icação de oportunidades e
riscos
Conclusões orientativas

Justificação de oportunidades e riscos

Apreciação de comentários das

entidades e público
Directrizes e indicadores de
monitorização
Programa de Seguimento

Relatório ambiental 

Jan-15 Fev 

2008

15 Fev - 25 

Mar 2008

31 Mar - 25 

Jun 2008

AAE – Estudos para AAE Jul-Ago 

2007

Set-10 Out 

2007

15 Out -10 

Dez 2007

Expansion strategies

Description
Capacity to receive 
new generated PRE 
(1)

Flexibility

Strategy 1
Strategy with the highest potential, preferably
using existing axes, with all new main projected
lines at 400 kV

Very high High

Strategy 2
Strategy with high potential, preferably using
existing axes, with a significant number of new
lines with voltages below 400 kV

High High

Strategy 3
Strategy with high potential, with some axes
covering new areas, with all new main
projected lines at 400 kV

Average/High Average

Strategy 4
Strategy restricted to the minimum
requirements that fulfil national energy policy
objectives.

Low Low

Strategy F

Strategy with high potential, with new
expansions largely developed through existing
axes, with all new main projected lines at
400 kV

High/Very high High

(1) Beyond targets established in the national energy policy objectives. Fonte: REN 



33|45

Lines/Corridors

New route in corridor to be defined

Existing corridor with rebuilding

Existing corridor with new route

Strategy F (Final) is the result of the cross comparison,
analysis and assessment of the 4 initial strategies:

It represents the best option for the evolution of the grid
that creates more flexibility through a series of technical
solutions and geographical coverage of the areas with
higher power generation potential.

Note: New lines and substations already decided,
scheduled before 2012/13, were not considered as
candidates to the different alternative strategies

Strategy F (Final)

Assessment results per CFD
CFD CRITERIA E1 E2 E3 E4 EF

ENERGY To accommodate power generation, particularly that
coming from PRE

++ + + - ++

Energy efficiency (management and reduction of the
transmission grid losses);

+ - - + +

FAUNA Intersection with protected areas -- -- -- - -

Crossing of critical zones for species of fauna -- -- - -- -

Crossing of critical zones for species of birds with
unfavourable conservation status that are most
sensitive to collision

-- -- - - -

Proximity to bats areas of national importance -- -- -- -- -

Reduction of cumulative impacts - - + + +

SPATIAL 
PLANNING

Interference with sensitive areas (including landscape)
or conditioned by natural and cultural heritage
protection

-- -- - - -

Interference with areas of significant human presence,
as well as areas of existing and potential infra-
structures

-- -- -- - +

REN spatial enhanced potential (including synergistic
effects with relevant power generation areas)

+ + - - ++

Key:++ Highly significant opportunity; +   Opportunity; 0   Indifferent; -..Risk; - - Highly significant risk

PDIRT 2012-2017 strategic options for the
development of the NTG



Results: options assessment

1st cycle

2nd cycle

CDF

ECON

ENV
SOC

Energy, 

Fauna, 

Spatial 

Planning

SEA OF THE TEN YEAR NATIONAL INVESTMENT GRID PLAN 
REN, SA

In both cases a fifth option was the preferred

• REN - To maintain dialogues with competent authorities concerning spatial planning, licensing
of electricity production activities and all those that have experience regarding electrical lines;

• (...)
• APA (Environmental Authority) - To keep GEE targets up-to-date (horizon 2020) and results

of monitoring of PNAC (national CC programme) measures (renewal production and reduction
in distribution losses).

• (...)
• Regional and local spatial planning authorities – To keep spatial development perspectives

up-to-date and ensure inclusion of the national electricity transport grid reserved space in
spatial plans;

• Environmental NGO’s – To follow PDIRT monitoring, cooperate in partnerships with REN and
participate in public consultation processes.

• (...)

Governance framework

Follow-up guidelines
Planning and Management

• Ensure that no infra-structures or facilities are developed in natural sensitive areas and
high landscape and cultural heritage valuable sites, as well as in areas with major urban
development commitments.

• Ensure effective participation of the interested public improving information,
dissemination and negotiation processes

Monitoring

• Establish an institutional platform to enable systematic interface and dialogues across
relevant stakeholders in energy production

• Establish a PDIRT monitoring platform;

• Monitor the development of the national electricity transport grid to adjust to the
effective power production.

Follow-up process

• Implementation of a monitoring system, based in the definition of
indicators to each of the planning and management and monitoring
guidelines proposed by the SEA process

• Articulated with the EIA follow-up system and with the
Sustainability Reporting Indicators System

• Indicators specially designed to cover the monitoring of the
governance framework for action proposed

• Strong transparency and sharing of responsibilities in the Plan
implementation with public institutions and the public

• Dedicated communication channels ( Internet; e-mail; public
meetings).



Lessons learned

Success factor 1: Early start
- The SEA explored strategic options and was focused on a 
strategic decision, not on proposed solutions.

Success factor 2: Strategic long-term and cyclical 
planning 
- The strategic nature of the NTG planning process (long-

term view 10 years view and short term review cycle: 3 
years) enables flexibility in planning and opportunities for 
improvement, it offers the best planning setting for the 
application of a strategic-based approach in SEA

Lessons learned

Success factor 3: Strategic position in decision-windows, 
iterative fine-tuning
- SEA and the NTG planning link together throughout, with several 
iterations – NTG call on SEA for inputs to be able to move in 
preparing scenarios, options and fine-tune solutions
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Identification
and analysis

of Critical
Factors for
Decision-

making (CFD)

Strategic
impact

assessment

Follow-up
proposal

Environmental Declaration

NTG implementation follow-up

Strategic Reference
Framework

Strategic issues

Environmental
issues

Strategic options

Trend analysis

Risks and
opportunities

Governance
framework

Planning and
management

guidelines

Monitoring
guidelines

CFD
Report

Environmental
report

Institutional
consultation

Public
consultation

Lessons learned

Success factor 4: strategic options to select critical 
pathways for sustainability
- Priority in SEA was assisting NTG planning to find options 
that would create more sustainable conditions for NTG 
development, avoiding conflicts at project’s level.

44|45

Lines/Corridors

New route in corridor to be defined

Existing corridor with rebuilding

Existing corridor with new route

PDIRT 2009-2014(2019)

PDIRT 2012-2017(2022)



Lessons learned

Success factor 5: Critical decision factors collectively 
identified
The CDF were identified through experts judgement based on 
brainstorming discussions involving the SEA and the NTG 
planning teams, REN top management, sectoral and 
environmental authorities.

Success factor 6: Governance framework
- Several sectoral authorities and private organization are 
likely to influence the effectiveness of plan implementation and 
are engaged with responsibilities in its implementation. They 
were also involved in post-evaluation.

Lessons learned

Success factor 7: Communication strategy
- REN established a dialogue platform (workshops, meetings, written 
communication, website) with internal and external stakeholders 
providing for intensive inter-change of perspectives. This was 
extended over the post-evaluation period in the interim period. This 
strategy strengthened dialogue between REN and its planning process 
stakeholders, including private companies, sectoral administration, 
environmental authorities, NGO’s and the public.

Success factor 8: Development of trust, knowledge-brokerage
An initial ice-break, and knowledge-brokerage period was crucial to 
create trust between NTG planning and SEA teams. The 
communication strategy also contributed to increase levels of trust 
with other stakeholders, enabling knowledge-brokerage.

47

• Often need to explain and justify to authorities the strategic SEA 
methodology vs. methodologies that follow more closely the 
practice of EIA projects – resisting mental model

• Scale of the SEA analysis - precise location of certain lines or sub-
stations have proved to not be relevant to the scale of strategic 
analysis – yet EIA mental model expects to see discussion of 
detail

• Follow-up and monitoring difficult due to fragmentation of 
institutional responsibilities and insufficient practice

Obstacles founded

48

• Development of trust, and a communication strategy is critical to 
the success of SEA

• Strategic-based SEA processes can create a platform for dialogue 
that will enhance the interaction between proponents and their 
stakeholders

• Usefulness of SEA strategic approaches in enabling more 
sustainable investment by the private sector

• Strategic-based SEA proves to facilitate the planning processes 
and better sustainable and environmental outcomes

Final Remarks



SUSTAINABILITY

SEA of the Spatial 
Development Programme

2014-2035
Mozambique

The Ministry of Transport and Communications (MTC) is implementing the Spatial 

Development Program (SDP) to create institutional capacity on spatial planning, and 

to prepare Spatial Development Initiatives (SDIs). 

An SDI attempts to unleash the sustainable economic development potential in 

development corridors, underpinned by anchor projects and underlying 

infrastructure investments for transport, power, water and the like. Anchor projects 

are owned and operated by the private and/or public and private sectors and utilize 

physical, human, natural and infrastructure resources. 

The SEA influenced the life of development corridors, from concept to design, 

implementation and operation, adopting a long-term perspective where increasing 

wealth and well-being are based on the sustainable use of natural resources capital.

Initiative

Seven corridors are included : Maputo, 

Beira, Zambezia, Nacala, Libombos, 

Mueda and North-South, each with 

distinct economic, environmental and 

social characteristics, priorities and 

challenges. Maputo, Beira, Nacala and 

Zambezia are being developed or 

practically with a completed concept, 

while Libombos, Mueda and North-South 

are still in early conceptual stages. 

Initiative

The object of assessment in this SEA is the SDI investment priorities and 

development strategy, considering the unrealized economic potential in 

development corridors, as well as long-term integrated development planning for 

sustainable economic growth and poverty reduction. 

The potentially significant changes in the physical and social environments caused by 

anchor and infrastructure investments in development corridors, justify a SEA of the 

SDP. 

The SEA focuses on the medium to long-term opportunities and risks that the social, 

cultural, economic and biophysical environments provide for future development. 

Object of assessment and purpose of SEA



A general SEA establishes the legal, institutional and governance framework within which 

subsequent SEA at corridor level will take place. Analysis under the general SEA is driven by long-

term economic, social and environmental objectives, built upon a problem framework, and sets a 

strategic assessment framework (SRF) and guidelines for the development of SEA for regional 

development corridors (north and south).

A strategic thinking SEA was adopted and Critical Decision Factors identified because they relate to: 

• Relevant macro-policies in Mozambique identified in the SRF, including international 

commitments (e.g., climate change, biodiversity);

• Priority problems identified (e.g., the sustainability of local communities livelihoods, pressured 

cultural and natural resources, environmental sensitivities and institutional coordination deficit); 

and

• SDP priorities in particular concerning development corridors (e.g., poverty eradication, wealth 

creation, improved institutional capacity, and public instruments for synergistic development of 

investment projects).

Methodological approach Problem framework

Potentials 

Governance

Public policies

Integrated
Investment Plan

Poverty
erradication

Generation and
distribution of

wealth

Social inclusion

Environmental and
climate management

Adaptation and
mitigation to 

climate change

Environmental
management

Pressure on natural and
cultural resources

Community
conflicts

Sustainable use

Critical Decision Factors and 
assessment criteria

Opportunities and risks
Opportunities and risks for each CDF were identified – examples given here:

CDF Opportunities and Risks (examples)

Governance O: integration of environmental and social issues through participated and collaborative 

planning and development processes enhancing communities knowledge

R: Insufficient corporate social and environmental responsibility

Poverty eradication O: Several infrastructures (sewage systems, water supply, waste management, electricity 

supply, accessibility) and public services (health, education security) will be developed as 

environmental investment opportunities

R: The investment on public infrastructure be insufficient, or even inexistent

Environment and 

climate change

O: Reduced vulnerability of people, land and goods to climatic extreme events

R: Increased aggressiveness of climate extreme events with negative effects through 

severe flooding or drought

Pressure on natural 

and cultural 

resources

O: Adopt adequate policy for local content and social and local economy programs that 

respect community livelihood dependence on natural and cultural resources.

R: Destruction of biodiversity hotspots, scared forests and cultural heritage including in 

urban areas



Outputs – orientations for other levels of planning
• Population evolution and movements;

• Poverty incidence and measures to reduce poverty;

• Promotion of local content and income generation of local community based on sustainable resources 

management;

• Potential re-settlements and characteristics of respective community livelihoods;

• Health issues;

• Capacity-building of human resources;

• Climate change vulnerable areas, and disaster risks;

• Ecological sensitivities;

• Culture sensitivities concerning culture heritage;

• Major expected land use changes;

• Water quality and availability;

• Waste management plans;

• Soil destruction and conflicts with mining, agriculture and forestry activities;

• Governance issues concerning coordination across ministries, private sector and with communities and 

NGOs

• Level of engagement of local communities and local authorities in discussing the future development of 

local areas;

• Enforcement of public policy for spatial planning, social inclusion and environmental management; and

• Environmental investment opportunities.

Outputs – orientations for other levels of planning
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Reportar 
indicadores 

Comité financiamento  

(investidores, doadores, BNI)  

Follow-up: 
monitoring and 

evaluation

Lessons learned

The SEA adopted a strategic thinking approach and helped to integrate environment and sustainability 

issues into the planning and programme development process.

Two stages SEA were conceived: general umbrella SEA that looked at the overall concept and SEA for 

development corridors per se, which should follow orientations found by the umbrella SEA

Several meeting were held with the SDP teams – the work together, and SEA recommendations, were 

easier and better taken where government commitments to the private sector were not yet 

established.

With the economic crisis in Mozambique the SDP programme was brought to a hold in 2016.
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International case-studies 

Grid25 Implementation Programme
2011-2016 SEA
Purpose of SEA: likely environmental consequences of decisions arising from the Grid25 IP

Due to the very high-level and strategic nature of this SEA most of the recommendations 

have been about how to change decision-making processes within the IP itself. 

Baseline Environment

Biodiversity and Flora and Fauna

Landscape

Cultural Heritage

Climatic Factors

Population and Human Health

Water

Material Assets

Soil

Grid25 – “A Strategy for the Development of 

Ireland’s Electricity Grid for a Sustainable and 

Competitive Future”, published by EirGrid in 

October 2008.

Strategic Environmental Objectives (SEOs) are

methodological measures against which the

environmental effects of the Implementation

Programme (IP) for Grid25 – and the alternatives –

can be tested.

Grid25 Implementation Programme
2011-2016 SEA
Strategic Environmental Objectives (SEOs)

Ensure compliance (Habitats Directive, 

Avoid significant impacts on habitats..landscape..archaeology…

Prevent effects on water surface…underground pollution

Help achieve energy targets

Minimize proximity to human settlements…sustainable use of land, soil 

and minerals

Scenario 1: Business as Usual

Scenario 2: Grid 25 (continuation of existing planning 

and economic development policy)

Scenario 3: Grid 25 (alteration of existing planning and 

economic policy)

Significant effects from 

overhead and underground 

power lines, and substations

Loss of biodiversity

Effects on landscape

Effects on entries of records of 

monuments…

Effects on human health

Effects on water bodies…

Etc.

All in relation of meeting or not overarching Government 

target to meet 40% of electricity consumption from 

renewable energy and expanding transmission network 

or not (existing policy) – scenario 2 was favoured!

Sustainability 

Assessments



Purpose:

A rapid assessment of three existing Provincial Forest Protection and 

Development Plans (FPDPs) to provide guidance for the development of 

the National Forest Sector Master Plan 2011-2020 and wider decision-

making in the forestry sector in Viet Nam  

SEA for Vietnam Forestry Master Plan 2010-2020

FOCUS

Biodiversity: changes in habitats, ecosystem 

connectivity, and diversity of endemic fauna & flora; 

Livelihoods related to forest land: more specifically, 

access to resources and land, job creation, and well 

being of ethnic minorities; 

Water retention capacity of forests and protection 

against extreme climatic events (including risks during 

floods and droughts); 

Trans-boundary trade in timber and wildlife; and 

Forest carbon stock. 

Assess impacts of forest 
management practices on: 

Biodiversity degradation
Livelihoods
Water protection, retention 
and climate events
Forest carbon stock
Illegal trade in timber and 
wildlife 
Law and policy enforcement
Planning integration
Transboundary issues

Focus



1. Determining the national environmental and socio-economic priority 
concerns ; 

2. National baseline outline for each of identified environmental and socio-economic 
priorities; 

3. Assessing impacts of three provincial forestry plans on these environmental 
and socio-economic priorities and suggesting changes in relevant forest 
management practices and mitigation/enhancement opportunities ; 

4. Reviewing and fine-tuning the initial assessment and preparing generic 
suggestions for wider decision-making related to National Forest Master Plan 

5. Preparing an overview of main economic implications of identified impacts and 
proposed recommendations; and 

6. Presenting outcomes of this SEA for endorsement by the DOF and other national 
authorities and stakeholders. 

Approach – 6 steps

Strongly driven by an institutional approach – capacity-building

Focuses on 5 main environmental and social issues

Assessment of existing plans and consequent impacts, not of the strategy followed in 

existing plans or the intended strategy for the future national development plan

Does not address better forest management practices to improve practice 

Provides extensive institutional direction (52 recommendations and 15 (or 20) 

priorities)

Conducts a final economic assessment, quantified, on relevant aspects

All recommendations are for government institutions but none for households, 

communities, those directly involved with the forest management practices

Lessons learned

Nationwide Master Plan SEA on

Storage-type Hydroelectric Power 

Development in Nepal 
Feb 2014

The story of Akiko Urago

Zero option



What is that Akiko Urago did? What is that Akiko Urago did?
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Use MCDA to reduce the 31 sites to 10, based on 21 items:

Hydrology (eg Reliability of flow data; sedimentation

Geology

Lead time of project development

Benefit by project

Natural environment

Social environment

Appendix 1 Final Long List of the 

Potential Sites of Storage Projects

Appendix 2 Selected Promising Projects

Appendix 3 Strategic Environmental 

Assessment Report

Appendix 4 Power Development Plan 

and Development Plan of Storage-type 

Hydroelectric Power Projects taking 

into consideration Candidate Projects 

proposed by NEA

Appendix 5 Annex of SEA Report

Annex 1: Geological Survey Report - Dudh Koshi Project (E-01)

Annex 2: Geological Survey Report - Kokhajor-1 Project (E-06)

Annex 3: Geological Survey Report - Sun Koshi No.3 Project (E-17)

Annex 4: Geological Survey Report - Lower Badigad Project (C-02)

Annex 5: Geological Survey Report - Andhi Khola Project (C-08)

Annex 6: Geological Survey Report - Chera-1 Project (W-02)

Annex 7: Geological Survey Report - Lower Jhimruk Project (W-05)

Annex 8: Geological Survey Report - Madi Project (W-06)

Annex 9: Geological Survey Report - Nalsyau Gad Project (W-23)

Annex 10: Geological Survey Report - Naumure Project (W-25)

Annex 11: Environmental Survey Summary Report

Annex 12: Environmental Survey Report - Dudh Koshi Project (E-01)

Annex 13: Environmental Survey Report - Kokhajor-1 Project (E-06)

Annex 14: Environmental Survey Report - Sun Koshi No.3 Project (E-17)

Annex 15: Environmental Survey Report - Lower Badigad Project (C-02)

Annex 16: Environmental Survey Report - Andhi Khola Project (C-08)

Annex 17: Environmental Survey Report - Chera-1 Project (W-02)

Annex 18: Environmental Survey Report - Lower Jhimruk Project (W-

05)

Annex 19: Environmental Survey Report - Madi Project (W-06)

Annex 20: Environmental Survey Report - Nalsyau Gad Project (W-23)

Annex 21: Environmental Survey Report - Naumure Project (W-25)

Annex 22: Comments on SEA Report from Department of Forests

1158 pages



AAE - Maria Rosario Partidario

CASE-STUDY

CSIR, 2004

SEA of PORT of CAPE TOWN 

Sustainability Framework, 2004

SEA results from the need to ensure:

- Economic objectives of the Port
- Maximizing the benefits for the 

surrounding communities
- Minimizing the impacts on the 

biophysical environment

SEA of PORT of CAPE TOWN 

Sustainability Framework, 2004

Mechanisms used

- Port planning process

- Corporate social investment programme

- Environmental Management Systems

- Appropriate stakeholders engagement

SEA of PORT of CAPE TOWN 

Sustainability Framework, 2004

Mechanisms to promote approriate stakeholders 

engagement:

- Port Consultative Committee

- Port-City Forum (public authorities)

- Port-users Forum

- Port-stakeholders Forum (broader forum)



SEA of PORT of CAPE TOWN 

Sustainability Framework, 2004

Methodology for SEA

- Defining a vision for the sustainable development of

the port

- Defining SEA objectives and process

- Establishing an instituional approach and stakeholders

envolvement

- Assessment

- Guidelines



SEA of PORT of CAPE TOWN 

Sustainability Framework, 2004

SEA objectives - to improve:

1. Port-city relationships and cooperative decision-making

2. Relationships between the port authority and 

stakeholders (including users, NGOs and local communities)

3. Understand how the surrounding biophysical 

environment relates to and may impact on future port 

development and operation

SEA of PORT of CAPE TOWN 

Sustainability Framework, 2004

SEA objectives - to improve:

4. Understanding of how the livelihood and quality of life of local 
communities surrounding the port may be influenced by and 
impact on future port development and operation

5. Understanding of how relevant local, provincial, national and 
regional economic and other policies and plans will influence the 
future port development

6. Improve the collection of economic, social and biophysical 
environmental data within the port sphere of influence, so that 
this information can be proactively used for environmental 
management, port planning and triple bottom line reporting.

SEA of PORT of CAPE TOWN 

Sustainability Framework, 

2004

SEA Process

- Phase 1: Scoping

- Phase 2: Strategic

Assessment (specialist

studies)

- Phase 3: Sustainability

framework

SEA of PORT of CAPE TOWN 

Sustainability Framework, 2004

Strategic issues - Scope of SEA

- Marine ecology

- Marine archaeology

- Shoreline stability

- Port accessibility

- Port-city land-use planning

- Socio-economics / Corporate and Social Responsibility

- Economic Impact of the Port



SEA of PORT of CAPE TOWN 

Sustainability Framework, 2004

Structure of analysis of strategic issues:

- Issue statement

- SEA objectives

- State of environment and trends

- Objectives, targets and indicators

- Oportunities and constraints for future port sustainable
development

- Guidelines for sustainable port development and 
operation

SEA of PORT of CAPE TOWN 

Sustainability Framework, 2004

Sustainability Framework

- guidelines prepared for:

 Research / baseline studies

 Considerations for port planning

 Considerations for port operations and management

 Monitoring

 Stakeholders engagement

 Sustainability reporting and data collection, storage, 
analysis and presentation

+
Excellent example of private use of SEA for a major project strategic 
discussion
SEA was extremely iterative throughout the process
Excellent example of stakeholders involvement 
Focus on 7 main relevant integrated themes that structure the assessment
Provides guidelines for planning, management and monitoring, with strong 
implementation mechanisms

-
Does not include options discussion in a formal way, even though people 
involved say it was informally addressed 
Does not look much into the wider context in the long-term – what will the 
expansion of the port mean for the region?
Not much on public policy discussion either, particularly in the long-term, 
missing a governance dimension

Lessons learned
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Transition from Impact Assessment to 

Strategic-Thinking SEA

Transition from Impact Assessment to 

Strategic-Thinking SEA

Change of paradigm – transition from products to services/objectives

A highway that connects point 

A to point B

Transport / market 

strengthening

School / social infrastructure

Education; capacity-

building;

Inclusion of vulnerable 

groups 

Change of paradigm – transition from products to services/objectives

Areas protected for its natural 

heritage value

Socio-ecological systems –

community livelihoods, 

ecosystem services

Change of paradigm – transition from products to services/objectives



What do you want from SEA?From Impact assessment to strategic thinking in SEAFrom Impact assessment to strategic thinking in SEA

Philosophy

Impact Assessment Strategic thinking

seeks assessment of 

effects/impacts of 

development proposal

seeks creating contexts for 

sustainable development

Uses controlling, negative, 

reactive attitude, looks into 

current values, backward 

looking

Uses positive, constructive, 

facilitator, proactive 

attitude, looks into what is 

desired, forward-looking

Different role of EIA and SEA
Philosophy

Fonte: CSIR, 1996, 2007

ENVIRONMENT

DEVELOPMENT

EIA SEA
Social

Economic 

Biophysical

Facilitate sustainable development

What do you want from SEA?
Method

Impact Assessment Strategic thinking

linear analysis based on 

Newtonian scientific principles

(machine is the result of the

work of its parts)

systems analysis based on 

interdisciplinary complexity 

science (adaptive systems)

to provide information, based 

on descriptive baseline 

(situational analysis)

to provide hints and directions 

to encourage change based on 

critical, non-descriptive, issues 

and trends

From Impact assessment to strategic thinking in SEAFrom Impact assessment to strategic thinking in SEA
System thinking 

Russel Ackhoff wisdom theory, 1989

A system is not a sum of the behavior of its parts, it’s the product of 

their interactions.



What do you want from SEA?
Output

Impact Assessment Strategic thinking

Reports, driven by need to 

provide information, based on 

demonstration, predictions, 

technical analysis

Learning processes, driven by 

the need to encourage change, 

based on dialogues, knowledge 

creation, mind shift

From Impact assessment to strategic thinking in SEAFrom Impact assessment to strategic thinking in SEA Learning processes

What do you want from SEA?
From Impact assessment to strategic thinking in SEAFrom Impact assessment to strategic thinking in SEA

Stages

Impact Assessment Strategic thinking

Screening

Scoping

Baseline data

Impact Assessment

Mitigation

Reporting

Monitoring and Follow-up

Context and strategic focus
Understand the PPP and its context

Identify the problem

Establish the assessment framework

Pathways for sustainability
Identify strategic options

Assess risks and opportunities

Establish follow-up guidelines and recommendations

Continuous dialogues and follow-up
Process links 

Stakeholders engagement 

Monitoring 

Post-evaluation

Impact based practice Strategic thinking

Departing point Draft Proposal Understand objectives of strategic intention

Objective Reduce magnitude of impact Help create development context for sustainability

How to start Screening

Scoping

Baseline

SD approach in silos

Understand context and get focused

- Intention strategic issues

- Problem framework (fragilities and potentials, driving 

forces)

- Governance framework 

- Strategic reference framework

- Assessment framework: CDF, assessment criteria, 

indicators (SD integrated)

Assessment Alternatives (??)

Assessment

Mitigation

Monitoring programme

Trend analysis

Options Assessment of risks and opportunities

Recommendations

Follow-up programme

Reporting Scoping report

Environmental report

Focus report

Options assessment

Full report



Essence of strategic-thinking SEA

Long-term objectives / vision

Highly focused

Addresses complexity 

Combine strategic thinking and systems thinking

Act as facilitator

Enable learning

Use frameworks to address patterns and enable flexibility

Use SEA to simplify and structure thinking

Partidário, 2012

Transition from traditional SEA to strategic thinking

1. Invest on a strong strategic focus

a. Understand what is strategically intended - the long-term objectives of the object of 

assessment 

b. Understand the strategic challenges for decision-making – strategic issues (of the object of 

assessment)

c. Establish a problem framework – what are the key conflicts and potentials (for a sustainable 

development, integrating environmental, social and economic issues)

2. Establish the strategic focus – critical themes that will structure and guide the assessment (Critical 

Decision Factors)

3. Identify strategic options that enable reaching the objectives

4. Assess the opportunities and risks of strategic options, considering driving forces and trend analysis 

(structured around CDF)

5. Propose guidelines for follow-up (governance, management and monitoring) to address 

opportunities and risks

Transition from traditional SEA to strategic thinking

Define :

- SEA objectives

- Stakeholder analysis

- Policy analysis in terms of objectives and targets (use them as referential for assessment)

- Driving forces

Use terms correctly – establish a glossary in guidelines

Establish the continuous phase of SEA 

1. Process links – explore the connection between SEA and the decision processes to find out what can 

be strategic moments to interact with decision-makers

2. Dialogues with stakeholders – define forms, moments and methods to communicate and enhance 

learning processes

3. Follow-up – identify monitoring and evaluation needs, institutional contexts and methods – set 

databases to provide continuously updated baselines and controlling/validation mechanisms

Motivation for strategic thinking SEA

What makes SEA complicated

- Being driven by the rational-technocratic linear thinking

- Fixed / rigid method with controlling features

- Standardization (as opposed to using a pattern)

- Incorrect use of concepts

How to simplify SEA

- Use positive, constructive, systems thinking

- Understand and follow flexible framework (adopt a pattern)

- Be driven by on-going activities that use simple methods

What makes SEA rich and outstanding

- Different knowledges, experiences and practices that can meet under 

common pattern
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Strategic thinking for 

sustainability (ST4S) in SEA
Method

Strategic thinking model for sustainability (ST4S) -
Critical Decision Factors approach

To help create contexts for sustainable development

Through SEA or through other strategic approaches to sustainability

Framework for Strategic Thinking for Sustainability (ST4S)
(Partidário 2007, 2012)
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Always combine three components

Strategic-thinking model for sustainability (ST4S) Strategic-thinking Methodology for SEA –

Three functions

Three functions make the strategic thinking SEA:

- Integration – at least 60% of effort

-Assessment – 25-30 % of effort

-Validation – 10-15% of effort

(Partidário, 2007, 2012)

If the SEA succeeds in assuring good integration, assessment will 

be easier and validation only a formality, to sign off

Partidário, 2007, 2012 Guide for Better Practice SEA

Three distinguishing features

1. Critical decision factors – the pinpoints 

in the assessment framework

2. Pathways for sustainability – options 

assessment (risks and opportunities)

3. Continuing dialogues between processes 

and people (actors networks), 

throughout decision cycles

Strategic-thinking model for 

sustainability (ST4S)
Strategic-thinking SEA terminology

(Partidário, 2007, 2012)



The essence of the strategic thinking methodology for SEA

(Partidário, 2007, 2012)

FOCUS
Priorities in a broad integrated 
sustainability context

Critical Decision 
Factors

ASSESS PATHWAYS FOR SUSTAINABILITY 
What may be risks and opportunities of strategic 
options
Issue guidelines and recommendations

Creating sustainable development contexts

Continuous dialogues: process links, engagement, follow-upContinuous dialogues: process links, engagement, follow-up
Cyclical re-assessment as 

the context change and 

learning takes place with 

development unfolding

Strategic-thinking model for sustainability (ST4S)

I

II

How to start ST4S?

What are the strategic objectives and the priorities 
(or where do we want to get)?

What is the context for SEA (where do we start)?

.

What do you see in the image?

.

The context changes/determines the content



Context

problem Understand the context for SEA and the priorities

• the strategic issues (what is intended)
• the problem framework (multi-actor perspective)
• the driving forces (what pushes change)
• the macro-policies (Strategic reference framework)
• the stakeholders (Governance framework)

Ensure 

focus

What are the strategic development (PPP) objectives and the 
priorities (PPP strategic issues )?

Understand the context for SEA
Strategic issues (Partidário 2012)

Policy choices that address critical challenges to achieve a vision 

– requires positioning in the future, rather than simply 

reacting to problems

Criteria to define strategic issues:

- Relates to long-term objectives

- Is a priority issue

- Covers broad range of issues

Strategic-thinking model for sustainability (ST4S)



What are the key problems?

Understand the context for SEA

Descriptive indicators

Explanatory 

indicator

Build a problem framework – strategic 

environmental and sustainability (ES) 

issues that combine PPP and ES issues

What are environmental and sustainability 
(development):
- Problems
- Sensitivities
- Potentials 

What are the underlying causes of stress (and the 
drivers of change)

What are environmental and development 
priorities

Focus on root causes

Ask WHY

Problem tree

loss of biodiversity

congestion

justice and 

inequalities

equit

y

water quality 

and availability

depletion of 

natural resources

air 

quality

Symptoms of the 

problem

Causes of the problem

Root causes of the 

problem

values

mind-sets

culture
social issues

economic issues

Policy options and 

priorities in planning and 

programming

natural features

Development

Projects

potentials
objectives

constraints

environmental risks
lack of institutional and 

human capacities

poverty

Development Context

E
IA

S
E

A

Understand the problem -

Mind – mapping or Causal loop (systems thinking)

What is the policy context (agenda for priority setting - directions 
for future – strategic reference framework )?

Understand the context for SEA



Strategic Environmental Assessment (SEA) 
As a strategic assessment framework for achieving sustainable development

Strategic Reference Framework – macro-policies that set the reference 

for strategic assessment

Questions 

- Which SDG / targets are 

relevant for this strategic 

assessment?

- How can strategy S contribute 

to achieving SDG X, Y and Z?

Who are the stakeholders and their linkages?

Understand the context for SEA

FOCUS

Priorities in a broad integrated 

sustainability context

Critical Decision 
Factors

Visioning

Priority setting

Focus on what is relevant

Perceptions – mind-mapping

Get focused to identify 

Critical Decision Factors

“Strategic” implies that some decisions and actions are 

considered more important than others

Focus: Put important things first

Prioritize

https://www.youtube.com/watch?v=hWaksMPvJ4c

Strategic-thinking model for sustainability (ST4S)



From data to wisdom
Russel Ackhoff wisdom theory, 1989

The Critical Decision 

Factors represent 

the wisdom

Get focused

Conflicts Sensitivities Potentials Drivers of 

change

Problem framework (PF)

Strategic issues (SI)

• Development…...

• Capacity-building…..

• Sustainability…..

• …..

Environmental and sustainability issues (ESI)

Macro-

policies

Objectives Targets

Strategic reference framework

Stakeholders (relational matrix)

Roles and 

responsibilities

links links

Governance framework



Governance 
context

29

SI – Strategic 
development 

issues/ 
Objectives

PF
Environment 

and 
sustainability 

strategic 
issues

SRF
Political 
priorities

Inter-relationship and integration to 
identify the Critical Decision Factors

Understand the context

Norms, values and 

preferences

The Diamond
SI – Strategic 
development 

issues/ 
Objectives

ESI 
Environment 

and 
sustainable 

strategic 
issues

SRF
Political 
priorities

Governance

Vision, goals, objectives

Problem framework Priorities: success factors

CDF

SI – strategic development issues

ESI – environmental and sustainability issues

SRF – Strategic Reference Framework (macro-polices)

The Diamond

(3< CDF < 7)

CDF – assessment criteria - indicators

Mapping Critical Decision Factors

Get focused and identify 

Critical Decision Factors (CDF)
CDF are integrated/holistic factors 

that represent priorities for strategic 

decisions to ensure sustainable 

outcomes in the long-term

Critical Decision 

Factor

Assessment 

criteria

Assessment 

criteria

Indicator

Indicator

Indicator

Indicator

Select decision 

sensitive issues

Indicator

Critical
Decision
Factors



Mapping CDF and generating the assessment framework

Conflicts Sensitivities Potentials Drivers of 

change

Problem framework (ESI) 

Macro-

policies

Objectives Targets

Strategic reference framework

Critical Decision Factors Assessment criteria Indicators

Assessment framework

Stakeholders (relational matrix)

Roles and responsibilities links links

Governance framework

SI SEA of the Spatial Development 
Programme 2014-2035

Mozambique

The Ministry of Transport and Communications (MTC) is 

implementing the Spatial Development Program (SDP) to 

create institutional capacity on spatial planning, and to 

prepare Spatial Development Initiatives (SDIs). 

An SDI attempts to unleash the sustainable economic 

development potential in development corridors, 

underpinned by anchor projects and underlying 

infrastructure investments for transport, power, water 

and the like. 

Anchor projects are owned and operated by the private 

and/or public and private sectors and utilize physical, 

human, natural and infrastructure resources. 

Strategic Issues

Seven corridors are included : Maputo, 

Beira, Zambezia, Nacala, Libombos, 

Mueda and North-South, each with 

distinct economic, environmental and 

social characteristics, priorities and 

challenges. Maputo, Beira, Nacala and 

Zambezia are being developed or 

practically with a completed concept, 

while Libombos, Mueda and North-South 

are still in early conceptual stages. 

Initiative



Problem framework

Potentials 

Governance

Public policies

Integrated
Investment Plan

Poverty
erradication

Generation and
distribution of

wealth

Social inclusion

Environmental and
climate management

Adaptation and
mitigation to 

climate change

Environmental
management

Pressure on natural and
cultural resources

Community
conflicts

Sustainable use

Critical Decision Factors and 
assessment criteria

ASSESSMENT

Use Trend analysis

Identify strategic options

What may be risks and opportunities of strategic options

Provide guidelines as orientations (governance, 
management, monitoring)

Vision of better 

environmental and 

sustainability 

solutions

Optional pathways to enable strategic 
objectives, towards sustainability

(Partidário, 2007, 2012)

Policies and principles

Strategic options



(Partidário, 2007, 2012)

Are opportunities 
worth the risk?

Move carefully

Not worth the effort Top priority

Opportunities 
and risks

-
R

is
ks

   
  +

- Opportunities              +

Assess Opportunities and Risks

Use CDF to assess conditions for development 
Indicate the direction of a trend for a specific pathway. 

Assess benefits to the natural, social and cultural values (opportunities) and possible damaging 
outcomes (risks) and what this means in relation to sustainable development processes

Opportunities and risks
Opportunities and risks for each CDF were identified – examples given here:

CDF Opportunities and Risks (examples)

Governance O: integration of environmental and social issues through participated and collaborative 

planning and development processes enhancing communities knowledge

R: Insufficient corporate social and environmental responsibility

Poverty eradication O: Several infrastructures (sewage systems, water supply, waste management, electricity 

supply, accessibility) and public services (health, education security) will be developed as 

environmental investment opportunities

R: The investment on public infrastructure be insufficient, or even inexistent

Environment and 

climate change

O: Reduced vulnerability of people, land and goods to climatic extreme events

R: Increased aggressiveness of climate extreme events with negative effects through 

severe flooding or drought

Pressure on natural 

and cultural 

resources

O: Adopt adequate policy for local content and social and local economy programs that 

respect community livelihood dependence on natural and cultural resources.

R: Destruction of biodiversity hotspots, scared forests and cultural heritage including in 

urban areas

Outputs – orientations for other levels of planning
• Population evolution and movements;

• Poverty incidence and measures to reduce poverty;

• Promotion of local content and income generation of local community based on sustainable resources 

management;

• Potential re-settlements and characteristics of respective community livelihoods;

• Health issues;

• Capacity-building of human resources;

• Climate change vulnerable areas, and disaster risks;

• Ecological sensitivities;

• Culture sensitivities concerning culture heritage;

• Major expected land use changes;

• Water quality and availability;

• Waste management plans;

• Soil destruction and conflicts with mining, agriculture and forestry activities;

• Governance issues concerning coordination across ministries, private sector and with communities and 

NGOs

• Level of engagement of local communities and local authorities in discussing the future development of 

local areas;

• Enforcement of public policy for spatial planning, social inclusion and environmental management; and

• Environmental investment opportunities.

Outputs – orientations for other levels of planning



Continual dialogues (process links, 

engagement) and follow-up 

(monitoring, evaluation)

Processes links means

Link terminology / concepts between PPP and SEA
Knowledge sharing and Information
Identifying decision points (decision windows)
Stakeholders engagement for both PPP and SEA
Communication strategy for both
Reporting (aligned)
Timeline (aligned)

Processo PDIRT Início AAE Cenários e opções Simulações Consulta Pdirt-final

10-15 Out 10-15 Dez 25-31 Mar 25-3

Coordenação e Acompanhamento -
processo 
Estabelecimento do processo e

calendários
Análise do ciclo de processo do
PDIRT e identificação de momentos

críticos

Definição de conteúdos e formatos de
estudos e relatórios
Coordenação de Estudos

Entrega de conclusões orientativas

Entrega de relatórios

Consulta de entidades 

Consulta de agentes e público

Estabelecimento do processo de

seguimento e quadro institucional
Declaração Ambiental

Acompanhamento do processo

Factores Críticos para a Decisão

QRE, FA e QE do PDIRT

FCD, Critérios e indicadores

Relatório de FCD

Apreciação de comentários das
entidades
Análise e Avaliação - Estudos

Análise de tendências e
caracterização - ligação QRE
Interpretação de cenários

Avaliação de opções

Identificação de oportunidades e
riscos
Conclusões orientativas

Justificação de oportunidades e riscos

Apreciação de comentários das

entidades e público
Directrizes e indicadores de
monitorização
Programa de Seguimento

Relatório ambiental 

Jan-15 Fev 

2008

15 Fev - 25 

Mar 2008

31 Mar - 25 

Jun 2008

AAE – Estudos para AAE Jul-Ago 

2007

Set-10 Out 

2007

15 Out -10 

Dez 2007

Policy-making / planning process
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Example of linking planning and SEA processes

Techniques

Institutional analysis – look for intersectoral links and coordination. 
Stakeholder analysis tools (power vs interest)
Stakeholders’ perceptions
Public engagement practices 
Participatory assessments to prioritize issues

Engagement for creativity and governance

(Partidário, 2007, 2012)



Techniques

Set mechanisms (institutional and technical) for continuous 
control through monitoring and evaluation

Create a database system to be systematically updated

Identify status as well risk or opportunities indicators 

Follow-up: monitoring and evaluation

(Partidário, 2007, 2012)

Follow-up: 
monitoring and 

evaluation

Information Management System

Monitoring indicators

Strategic indicators

O
b
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a
to

ry
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u

n
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l 

D
is

tr
ic

t

Report

Indicators

C
o

m
m

u
n

ica
tio

n
/ D

isse
m
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a
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n

Observatories network

Provincial Observatory

National Development

Observatory

Sectoral Observatory

(Constitutional, Rural, Social and 

Civil Society Platform for Natural 

Resources and Extractive Industries

Management Unit

Inter-ministerial 

Commission
Technical Commission (inter-

sectoral, private, NGOs…)

Financial Commission

(investors, donors, BNI, ...)

In synthesis

Challenges in Strategic Thinking for Sustainability

Imagine the future you want that enable opportunities

 Act now to reach the future, keep view in the long-term 

 Be selective, systemic and focused on what matters

 Put emphasis on values, not on problems (constructive)

 Change, adapt (flexible), learn (resilient) 

 Stimulate creative learning and collaboration through dialogues 

 Build trust, collective intelligence, embracing plural Be strategic - open minds

Don’t be afraid of change

QUESTIONS?

Strategic-thinking model for sustainability (ST4S)



ภำคผนวก ค
กรณีศึกษำและวิธกีำรศึกษำ

กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศำสตร์ในต่ำงประเทศ



กรณีศึกษาและวิธีการศึกษา  
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในต่างประเทศ 

การทบทวนกรณีการศึกษา SEA ของต่างประเทศ ซึ่งได้รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินงาน
รวมถึงตัวอย่างกรณีศึกษาที่ได้มีการศึกษาที่ผ่านมาจากต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (Partidario; 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560)  

1) ประเทศนิวซีแลนด์ 

ในปี 1991 EIA ได้น าไปใช้กับโครงการพัฒนาเป็นหลัก ภายใต้พระราชบัญญตัิส่งเสริมการบริหารจดัการ
ทรัพยากร ในปี 1991 (Resource Management Act: RMA) โดยอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง
สิ่งแวดล้อม หน่วยงานระดับภูมิภาคและท้องถ่ินมีความรับผิดชอบในการน าไปปรับประยุกต์ใช้ อย่างไรก็ตาม 
กฎหมายฉบับนี้อาจยังไม่ได้มีการระบุถึงการด าเนินงานของ SEA โดยตรง แต่มีรูปแบบการด าเนินงานที่
คล้ายคลึงกับ SEA ซึ่งเป็นกฎหมายส าหรับการจัดท านโยบาย การวางแผน และการควบคุมการใช้ทรัพยากร 
โดยยึดหลักเทคนิคการประเมินส่วนมากด าเนินงานตามนโยบายและแผน เนื่องจากวิธีแบบบูรณาการและ
บทบาทของ SEA มีข้อจ ากัด และยังคงให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
ด้วย อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับดังกล่าวอาจยังขาดเรื่องของกลไกและข้อบังคับในการขับเคลื่อนการจัดท า 
SEA ที่ชัดเจน 

2) ประเทศแคนาดา 

นโยบายการประเมินตนเองมีอิทธิพลต่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแคนาดาต้ังแต่เริ่มด าเนิน
โครงการ EIA ในปี 1972 ประเทศแคนาดาเริ่มมีแนวคิดเรื่องการประเมินผลกระทบและในปี 1990 
คณะรัฐมนตรีได้ออกค าสั่งให้ทุกหน่วยงานของรัฐบาลกลางและหน่วยงานที่จะบังคับใช้ ยังไม่ได้ออกกฎหมาย 
เป็นเพียงกระบวนการด้านสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาลกลางและข้อเสนอโครงการที่ เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยค าสั่งนี้ได้รับการทบทวนและมีข้ันตอนที่เป็นระบบมากขึ้นในปี 1999 

รัฐบาลกลางได้จัดต้ังระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมข้ึน 2 ระบบ ได้แก่ 1) Canadian Environmental 
Assessment Act: CEAA ซึ่งถูกบังคับใช้ส าหรับการด าเนินโครงการต่างๆ ตามกฎหมายประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 2) SEA Cabinet Directive (ค าสั่งคณะรัฐมนตรี) ถูกบังคับใช้ในการตัดสินใจควบคู่ไปกับการ
จัดท า SEA ซึ่งเป็นระบบที่ยังไม่ได้ให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เนื่องจากถือ
เป็นนโยบายที่เป็นการตัดสินใจเฉพาะผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น  

 



3) ประเทศเดนมาร์ค 

ประเทศเดนมาร์คได้รับอิทธิพลจากระบบการวางแผนตั้งแต่ต้นปี 1970 โดยมีการบูรณาการประเด็น
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของแผนและแผนงานต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบส าคัญในกระบวนการวางแผนผ่านสิ่งที่
เรียกว่าการแบ่งเขตสิ่งแวดล้อม และเริ่มให้มีการก าหนดใช้กับการวางแผนในระดับนโยบายในช่วงปี 1993 โดย
ผนวกอยู่ในหนังสือเวียนของส านักนายกรัฐมนตรี และทบทวนอีกครั้งในปี 1995 ภายใต้ความรับผิดชอบของ
กระทรวงสิ่งแวดล้อม โดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมได้จัดท าคู่มือ SEA ข้ึน ซึ่งได้มีการก าหนดข้ันตอนของการ
ด าเนินการ ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ได้แก่ การกลั่นกรอง การก าหนดขอบเขต การประเมิน และการตีพิมพ์
เพื่อเผยแพร่  

ซึ่งการประเมนิจะด าเนินการผา่นวิธีรายการตรวจสอบทีม่ี 57 เกณฑ์ส าคัญ ครอบคลุม 11 หมวดหมู่ ทั้ง
ในประเด็นกายภาพ ระบบนิเวศ มนุษย์และความเสี่ยง มีการวางแผนการประเมินแผนและแผนงาน ซึ่งรายการ
ตรวจสอบทั้ง 11 หมวดหมู่ ได้แก่ น้ า อากาศ สภาพภูมิอากาศ สภาพพื้นผิวดิน Flora/Fauna สภาพภูมิ
ประเทศ ทรัพยากรอื่นๆ (ต้นไม้/ ปลา/ สัตว์ป่า) ของเสีย โบราณสถาน ประชากร การผลิต จัดการ และขนส่ง
สารพิษอันตรายโดยการจัดท า SEA ก าหนดให้กระทรวงสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบและมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ผู้ติดตามตรวจสอบ ซึ่งประชาชนทั่วไปอาจไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด และที่ผ่านมายังคงพบปัญหาใน
เรื่องของการรายงานหรือเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนจากการด าเนินการตามนโยบาย 
ซึ่งส่วนใหญ่จะรายงานเพียงเฉพาะผลกระทบด้านบวกเท่านั้น ขาดการติดตามและควบคุมคุณภาพ 

4) สหราชอาณาจักร 

การด าเนินการ SEA ของสหราชอาณาจักร มีความคล้ายคลึงกับของประเทศเดนมาร์ค ที่ได้รับอิทธิพล
จากระบบการวางแผนตอนต้นปี 1970 การบูรณาการประเด็นสิ่งแวดล้อมในแผนและแผนงานต่างๆ เป็น
องค์ประกอบส าคัญในกระบวนการวางแผนของสหราชอาณาจักรผ่านสิ่งที่เรียกว่าการแบ่งเขตสิ่งแวดล้อม 
อย่างไรก็ตาม สหราชอาณาจักรมีบทบาทของการเป็นผู้น าของ SEA ไม่ใช่เพียงเพราะบัญญัตินิยาม แต่เพราะ
ได้สร้างแนวทางส าหรับการปฏิบัติที่ดีใน SEA (guidance for good practice in SEA) เมื่อปี 1991 (ฉบับ
เพิ่มเติมในปี 1993, 1998 และ 1999) จากนั้นอีกไม่นาน แนวคิดการประเมินสิ่งแวดล้อมได้ถูกน าเสนอ
ครอบคลุมระดับภูมิภาคด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เริ่มแรกประยุกต์ใช้
เฉพาะกับระดับท้องถ่ินและเข้าถึงข้อมูลกายภาพ-นิเวศได้มากที่สุด 

SEA ได้รับการพัฒนาในสหราชอาณาจักรโดยเฉพาะการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับภูมิภาคและระดับ
ท้องถ่ิน ตลอดจนนโยบายและการวางแผนรายสาขาที่ เกี่ยวข้องกับการขนส่งและพลังงาน มีการระบุ
รายละเอียดทั้ง เกณฑ์และตัวช้ีวัดความยั่งยืน การเปรียบเทียบด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน วิธีการก าหนด
ขอบเขต เมตริกซ์ การวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ของโครงการ 

 



ตารางที่ 1 ตัวอย่างตัวชี้วัดการพัฒนาของสหราชอาณาจักร 

มิต ิ ตัวชี้วดั 

มิติเศรษฐกิจ  ร้อยละของกลุ่มวัยท างานท่ีผ่านการทดสอบ NVQ3 ในระดับ 2A หรือมากกว่า 

  ร้อยละของเด็กอายุ 15 ปี ท่ีได้รับผล GCSE ระดับ A-G 

  จ านวนผู้ใหญ่ท่ีมีงานท า 

  จ านวนสถานเลี้ยงเด็กวัย 1 – 4 ปี ท่ีจดทะเบียน 

  รายได้เฉลี่ยต่อหัวของผู้มีงานท าเต็มเวลา 

มิติสังคม  ความกลัวต่ออาชญากรรม 

  ระดับของอาชญากรรมท่ีรุนแรง 

  ระดับการถูกลักทรัพย์ 

  ราคาบ้านต่อรายได ้

  จ านวนบ้านท่ีสร้างใหม่ 

  จ านวนบ้านท่ีเหมาะสมต่อการอยู่อาศัย 

  อายุขัยเฉลี่ยของเด็กแรกเกิด 

  จ านวนผู้โดยสารท่ีเดินทางโดยรถยนต์สาธารณะท่ีไม่ใช้มอเตอร์เวย์ 

  จ านวนแผนการเดินทางที่ใช้โดยโรงเรียนและสถานท่ีท างาน 

  ความพึงพอใจในประเทศของตนเอง 

  ความรู้สึกต่อบุคคลท่ีมีภูมิหลังแตกต่างจากตนเอง 

มิติสิ่งแวดล้อม  การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

  การรับรู้ของประชาชนต่อความสะอาดของสถานท่ีสาธารณะและถนน 

  การใช้พลังงานภายในครัวเรือน 

  การผลิตของเสียในครัวเรือน 

  การน าของเสียมาใช้ใหม่ของครัวเรือน 

  การใช้น้ าของครัวเรือน 

  ประชากรในภาคเกษตร 

  ความหลากหลายทางชีวภาพ 

  ร้อยละของบ้านท่ีสร้างใหม่ท่ีจัดสรรมาก่อนแล้ว 

อีกทั้ง ยังได้มีการปฏิบัติตาม EU’s SEA Directive ผ่านข้อบังคับการประเมินสิ่งแวดล้อมของแผนและ
แผนงานปี 2004 (Environmental Assessment of Plans and Programs Regulations) และยังมีการ
ประเมินความยั่งยืน (Sustainability Appraisal) ซึ่งได้ก าหนดให้เป็นกระบวนการที่จะต้องมีการด าเนินการ
ระหว่างการเตรียมแผนระดับท้องถ่ิน โดยด าเนินการภายใต้ พรบ. การวางแผนและการเวนคืนปี 2004 เช่นกัน 
(Planning and Compulsory Purchase Act) โดยการประเมินนี้จะช่วยในการระบุและบรรเทาผลกระทบ
เชิงลบที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินการตามแผนระดับท้องถ่ิน ในกรณีที่แผนระดับท้องถ่ินมีแนวโน้มหรืออาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 



5) ประเทศแอฟริกาใต้ 

SEA ได้รับการพัฒนาในแอฟริกาใต้จากอิทธิพลของการด าเนินงาน EIA อย่างไรก็ตามเมื่อไม่นานมานี้ 
หลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในปี 1998 มีบทบัญญัติใหม่ส าหรับการ
พัฒนาข้ันตอนการประเมินเพื่อน าไปใช้กับนโยบาย แผน และแผนงาน ได้รับอิทธิพลจากการวางแผนการใช้
ที่ดินอย่างยั่งยืน ซึ่งในภาพรวมส่วนใหญ่ SEA จะถูกน าไปผนวกใช้กับนโยบาย แผน และแผนงานในเชิงสาขา 
และการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นหลัก โดยมีเทคนิควิธีการส าคัญคือ เกณฑ์และดัชนีช้ีวัดสิ่งแวดล้อม การก าหนด
ขอบเขต และการใช้เมตริกซ์ อย่างไรก็ตาม อาจยังไม่มีข้อก าหนดทางกฎหมายส าหรับ SEA ยกเว้น บทบัญญัติ
ในพระราชบัญญัติการจัดการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

6) ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

เริ่มต้นพร้อมๆ กับประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มจากการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ EIA Decree 
ในช่วงปี 1994 ภายใต้ พรบ. การจัดการสิ่งแวดล้อมและแผนนโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ภายหลังในช่วงปี 
2006 ได้มีการออกข้อก าหนดเกี่ยวกับ SEA ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองต่อ EU’s SEA Directive ซึ่ง
ได้มีการก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการหลักไว้ 2 เครื่องมือ และเป็นอิสระจากกัน ได้แก่ 

1. การทดสอบทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Test: E-Test) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่อยู่ในรูปแบบของ
รายการตรวจสอบ (Checklist) และใช้ในการช่วยประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของร่างกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับในด้านที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 เป็นการตรวจสอบแบบรวดเร็ว (Quick Scan) ซึ่งจะช่วยในการระบุผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึนได้จากการด าเนินการ และระยะที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบเพื่อใช้ในการจดัท ารายงาน
ผลการประเมิน 

2. การประเมินผลกระทบระดับแผนที่รับผิดชอบ (EIA for Plan – Level: SEA) และได้รับการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (Netherlands Commission for 
Environmental Assessment: NCEA) ซึ่งการด าเนินการจะครอบคลุมทั้งแผนรายสาขา (Sector 
Based) และเชิงพื้นที่ (Area Based)  

7) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเริ่มต้นของแนวคิด จากกฎหมายนโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National 
Environmental Policy Act - NEPA) พัฒนามาจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้วยวลีว่า “ข้อแถลง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม” (Environmental Impact Statement - EIS) เมื่อรวมกับระบบชาวดัตช์แล้วมัน
จะเป็นตัวอย่างของวิธีการจากล่างข้ึนบนของ SEA ท าให้การประยุกต์ใช้ในนโยบายมีข้อจ ากัด โดยมีการปรับ
ประยุกต์ใช้กับแผนและแผนงานเชิงสาขาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้งนี้ มีบางรัฐที่ได้มีการพัฒนาข้อก าหนด



ทางกฎหมายและข้ันตอนการจัดท า SEA ให้เข้ากับบริบทของรัฐนั้นๆ โดยเฉพาะที่รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเทคนิค 
วิธีการ ทั่วไปที่ใช้อาจมีความคล้ายคลึงกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้แบบจ าลอง
สถานการณ์และเทคนิคการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น 

8) ประเทศออสเตรเลีย 

ประเทศออสเตรเลยี ถือเป็นประเทศทีป่ระสบความส าเร็จในด้านการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ โดยด าเนินการผ่านกฎหมาย ภายใต้  Environmental Protection and Biodiversity 
Conservation Act 1999 ซึ่งมีผลบังคับให้มีการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อม และมีการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์เป็นหนึ่งในกลไกในข้ันตอนการวางแผนการจัดท านโยบาย แผน และแผนงานต่างๆ โดยที่
ผ่านมาได้มีการจัดท า SEA ในประเด็นต่างๆ เช่น พื้นที่มรดกโลก พื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับสากล พื้นที่
ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ ทรัพยากรน้ า และการปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์ เป็นต้น 

SEA จะถูกจัดท าโดยหน่วยงานรัฐ องค์กร หรือบุคลากรต่างๆ ที่เป็นผู้รับผิดชอบในการน านโยบาย แผน 
และแผนงานไปปฏิบัติให้เกิดผล โดยรายงาน SEA ที่มีการจัดท าน้ันจะถูกรวบรวมไว้ในเว็บไซต์ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการก ากับดูแล โดยมีการจัดระเบียบหมวดหมู่แบ่งตามรัฐต่างๆ 



 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการประเมิน SEA ในประเทศออสเตรเลีย 

 



9) การทบทวนกรณีศึกษา 

การทบทวนกรณีศึกษาได้มกีารสรุปและระบุเรือ่งการประยุกต์ใช้ SEA ในบริบทของการพัฒนาต่างๆ ซึ่งการ
พัฒนาต่างๆ จะมีรายละเอียดข้ันตอนที่แตกต่างกันไปในแต่ละกิจกรรม และแต่ละประเภทของงานที่ศึกษา รวมถึง
ได้มีการสรุปและยกตัวอย่างหน่วยงาน/ องค์กรที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอนการด าเนินงานนั้น ซึ่งการด าเนินงาน
เกี่ยวกับ SEA ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ โดยแต่ละหน่วยงานจะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้การศึกษาประสบความส าเร็จและแต่ละหน่วยงานจะมี
บทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไป สรุปรายละเอียดพร้อมระบุตัวอย่างกรณีศึกษาประกอบดังตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 หลักการ ข้ันตอนส าคัญในการศึกษา SEA  

ศักยภาพในการด าเนินการ SEA หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง กรณีศึกษา 

ระดับประเทศ 

ความเสี่ยงการวางกรอบแนวคิดเชิงกลยุทธ์ หากไม่มีการวิเคราะห์
ร่วมกับ SEA โดยการวางกรอบแนวคิดเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะช่วยยืนยันให้มี
การพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมและระบุไว้ในแผนการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

รัฐบาล และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กรณีท่ี 1 
กรณีท่ี 2 

การปฏิรูปนโยบายและการจัดสรรงบประมาณท่ีอาจส่งผลกระทบ
ทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น SEA จึงได้มุ่งเน้นไปท่ีหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อจัดการกับผลกระทบทางอ้อมท่ีมีความซับซ้อนและเป็น
ผลกระทบสะสม  

กรณีท่ี 3 
กรณีท่ี 4 

การส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้ SEA ในระหว่างหน่วยงาน 
และกระตุ้นให้เกิดการปรึกษาหารือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

กระทรวง เช่น กระทรวง
อุตสาหกรรมและเหมืองแร่ 

กระทรวงสาธารณะสุข กระทรวง
เกษตร กระทรวงการศึกษา 

กรณีท่ี 5 
กรณีท่ี 6 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมส าหรับแนวทางเลือกการพัฒนาท่ีอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 

กรณีท่ี 7 
กรณีท่ี 8 

การประยุกต์ใช้ SEA และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมหรือปรึกษาร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย 

หน่วยงานในระดับภูมิภาค กรณีท่ี 9 
กรณีท่ี 10 

ระดับนานาชาติ 

การลดความขัดแย้งและเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อการ
ด าเนินการ SEA อย่างยั่งยืน 

หน่วยงานระหว่างประเทศ กรณีท่ี 11 
กรณีท่ี 12 

การส่งเสริมการประยุกต์ใช้ SEA อย่างยั่งยืน หน่วยงานการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ 

กรณีท่ี 13 
กรณีท่ี 14 

ข้อก าหนดของ SEA อาจมีอยู่ภายใต้พันธะสัญญาระหว่างประเทศหรือ
กฎหมายระดับชาติ 

 กรณีท่ี 15 
กรณีท่ี 16 
กรณีท่ี 17 

การพิจารณาประเด็นส าคัญของ SEA หน่วยงานอิสระ กรณีท่ี 18 
กรณีท่ี 19 

การพิจารณาประเด็น SEA เพื่อวางแผนแนวทางการด าเนินการของ
องค์กร 

องค์กรเอกชน กรณีท่ี 20 
กรณีท่ี 21 



9.1 กรณีศึกษาท่ี 1 

Mainstreaming environment into Poverty Reduction Strategies – SEA of Poverty 
Reduction Strategy Papers: Uganda and Rwanda หรือ การบูรณาการประเด็นสิ่งแวดล้อมสู่กลยุทธ์การ
ลดความยากจน – SEA ของการลดความยากจน ในประเทศยูกันดา และประเทศรวันดา 

การด าเนินงานและการบริหารจัดการ SEA  

การศึกษานี้มาจากการริเริ่มของหน่วยงานให้ทุนระดับทวิภาคีที่มีประเด็นต่อปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ด้วยกระบวนการก าหนดกลยุทธ์การลดความยากจนในประเทศยูกันดา และ
ประเทศรวันดา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

(1) เพื่อทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับการลดความยากจน และการแก้ไขการคุกคามสิ่งแวดล้อม 

(2) เพื่อมุ่งเน้นการเติบโตด้านการเกษตรกรรม 

ซึ่งการด าเนินงานและการบริหารได้ยึดหลักแนวทางดังนี้ 

 มีความเช่ือมโยงที่ดีกับทีมร่างกลยุทธ์การลดความยากจน 

 มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานสิ่งแวดล้อมระดับชาติ 

 มีส่วนร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงที่ถูกจัดต้ังข้ึน 

 มีความมุ่งมั่นในการติดตามผลการด าเนินงานอย่างหลากหลาย 

จากกรณีศึกษาดังกล่าว พบว่า ประเทศรวันดาและประเทศยูกันดา มีส่วนร่วมกับตัวแทนภายใน
รัฐบาลและผู้ให้ทุนต่าง ๆ มีความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในเชิงกลยุทธ์ โดยประเทศรวันดาเป็นกรณีตัวอย่างที่
ชัดเจนแสดงให้เห็นถึงประโยชน์อย่างแท้จริงของการด าเนินการตามกลยุทธ์ ขณะที่ประเทศยูกันดาเป็นกรณีที่
แสดงให้เห็นถึงประโยชน์การติดตามกิจกรรมเพื่อรักษาความยั่งยืนระหว่างด าเนินการ และการด าเนินการของ
กลยุทธ์การลดความยากจน เช่น การแทรกเกณฑ์มาตรฐานความยากจน/มาตรการสิ่งแวดล้อมในประเด็นการ
กลยุทธ์การลดความยากจน การบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานหลักของรัฐบาล การทบทวนด้านการ
ก ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมระดับชาติ เป็นต้น 

9.2 กรณีศึกษาท่ี 2 

Incorporating environmental considerations into Ghana’s Poverty Reduction Strategy 
processes: SEA of Poverty Reduction Process หรือ การพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมกับกระบวนการของ
ยุทธศาสตร์ลดความยากจนในประเทศกานา: SEA ของกระบวนการลดความยากจน 

 

 



การด าเนินงานและการบริหารจัดการ SEA 

ในปีพ.ศ. 2545 ประเทศกานาได้ระบุว่า การท าลายสิ่งแวดล้อม เป็นสาเหตุของปัญหาความ
ยากจน ซึ่งในขณะนั้นนโยบายส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของประเทศ 
รัฐบาลของประเทศกานาจึงก าหนดให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมควรเป็นประเด็นส าคัญที่ควรได้รับการแก้ไข โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

(1) เพื่อประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านสิ่งแวดล้อม โดยผ่านนโยบายการลดความยากจน
ของประเทศ 

(2) เพื่อก าหนดมาตรการจัดการ และการบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสม เนื่องจากการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีจะส่งผลให้เกิดความยั่งยืนและลดความยากจนได้ 

ซึ่งการด าเนินงานและการบริหารมีหลักแนวทางดังนี้ 

 การทบทวนขอบเขตของโอกาสและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 5 ประเด็น 
ได้แก่ เศรษฐกิจมหภาค การผลิตและการจ้างงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การได้รับ
บาดเจ็บและการได้รับการยกเว้น และการก ากับดูแล 

 การวิเคราะห์และอภิปรายนโยบายโดยละเอียด เพื่อน าไปสู่ข้อเสนอแนะในการแก้ไข หรือ
เพิ่มเติม 

 การตรวจสอบแผนความยั่งยืนระดับอ าเภอ เพื่อด าเนินการตามกลยุทธ์ลดความยากจน 

จากการศึกษา พบว่า การน ากระบวนการ และประโยชน์ของ SEA มาใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนานโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในแผนระดับภาคและระดับอ าเภอ โดยแนวทางการวางแผนระดับชาติเป็นส่วน
หนึ่งในการก าหนดนโยบายและงบประมาณในกระบวนการลดความยากจน ทั้งนี้การใช้ SEA ในการตัดสิน
น าไปสู่บทบาทการใช้ SEA ปรับปรุงงบประมาณ โครงการ และกิจกรรม นอกจากนี้ SEA ได้เปลี่ยนทัศนคติ
ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการวางแผนและจัดท างบประมาณ ให้ได้มองเห็นโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จาก
การบูรณาการสิ่งแวดล้อม 

9.3 กรณีศึกษาท่ี 3 

SEA of poverty reduction credit, Tanzania (budget support) หรือ โครงการให้สินเช่ือเพื่อลด
ความยากจน: SEA ของการให้สินเช่ือเพื่อลดความยากจนในประเทศแทนซาเนีย (การสนับสนุนงบประมาณ) 

การด าเนินงานและการบริหารจัดการ SEA 

ในปีพ.ศ. 2547 ประเทศแทนซาเนียได้พัฒนากลยุทธ์การลดความยากจน ครั้งที่ 2: ยุทธศาสตร์
ชาติเพื่อการเติบโตและลดความยากจน ซึ่งได้ท าการทบทวนผลลัพธ์จากระบบการตรวจสอบความยากจน
แห่งชาติ และผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้างจนถึงระดับหมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 



(1) เพื่อเพิ่มการสนับสนุนด้านงบประมาณผ่านกลยุทธ์การลดความยากจนของธนาคารโลก 

(2) เพื่ อเสนอแนะมาตรการบรรเทาและติดตามที่ เหมาะสมกับมาตรการเสริมสร้าง
ความสามารถ 

ซึ่งการด าเนินงานและการบริหารได้ยึดหลักแนวทางดังนี้ 

 พิจารณาลักษณะโครงการรว่มลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่สามารถได้รับการสนับสนุน
จากกองทุน PRSC 

 มีกรอบประสทิธิภาพการปฏิบัติงานระบุถึงการด าเนินการรว่มกันระหว่างภาครัฐ ธนาคารโลก 
และพันธมิตร เพื่อการพัฒนาอื่น ๆ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ 

 ระบบ SEA จะพิจารณาตามความสามารถในการจัดการและประเมินสิ่งแวดล้อม 

จากการศึกษานี้สามารถระบุผลกระทบและมาตรการบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปสิ่งแวดล้อมได ้

9.4 กรณีศึกษาท่ี 4 

SEA for policy reform in the water and sanitation sectors in Colombia (development 
policy lending) หรือ SEA เพื่อปฏิรูปนโยบายด้านน้ าและด้านสุขาภิบาลในประเทศโคลัมเบีย (การพัฒนา
นโยบายการกู้ยืม) 

การด าเนินงานและการบริหารจัดการ SEA 

กระทรวงการพัฒนาของประเทศโคลัมเบยีเป็นผูน้ าด้าน SEA ที่มีที่ปรึกษาด้านเทคนิค นอกจากนี้
มีกลุ่มสหวิทยาการประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญจากกรมการวางแผนระดับชาติ กระทรวงสิ่งแวดล้อม และ
กระทรวงการพัฒนา จัดท าข้อก าหนดต่าง ๆ รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือจากทีมงานของธนาคารโลก โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลกระทบเชิงลบ เช่น การเสื่อมคุณภาพของน้ า การใช้น้ าไม่มีประสิทธิภาพ และ
ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง และบ ารุงรักษางานสาธารณะ 

ซึ่งการด าเนินงานและการบริหารมีหลักแนวทางดังนี้ 

 SEA ได้รับการบูรณาการจากกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจและกระทรวงสิ่งแวดล้อม 

 มีการจัดต้ังคณะกรรมการระหว่างหน่วยงาน เพื่ออ านวยความสะดวกในการท างานร่วมกันใน
ประเด็นปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับด้านน้ าและด้านสุขาภิบาล 

 กระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจและกระทรวงสิ่งแวดล้อมมีการหารือร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ประกอบการสาธารณูปโภค และสมาคมวิชาชีพ 

จากการศึกษา สามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 



 ท าให้มีการพัฒนาข้อเสนอแนะในระบบการปล่อยน้ าทิ้ง และมาตรฐานการปล่อยน้ าเสีย เพื่อ
ดึงดูดการลงทุนในภาคเอกชนกับด้านน้ า เพื่อลดความไม่แน่นอนกับการควบคุมสิ่งแวดล้อม 

 ได้ข้อเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปปฏิรูปกฎของ EIA ในประเทศโคลัมเบีย 

 ได้มีการก าหนดข้อผูกพันด้านสิ่งแวดลอ้มของหน่วยงานท้องถ่ินและผูใ้ห้บริการสาธารณูปโภค 

 ได้ด าเนินการตามค าแนะน า เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
การจัดการสิ่งแวดล้อม 

9.5 กรณีศึกษาท่ี 5 

The Kenya Education Support Programme หรือ โครงการสนับสนุนการศึกษาของประเทศเคนยา 

การด าเนินงานและการบริหารจัดการ SEA 

โครงการนี้รัฐบาลเคนยาร่วมเป็นหุ้นส่วนกับภาคประชาสังคม ภาคชุมชน และภาคเอกชน 
ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาคการศึกษาในปีพ.ศ. 2548 - 2553 ซึ่งโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับ
กรอบนโยบายระดับชาติที่ได้ก าหนดกลยุทธ์การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไว้อีกด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

(1) เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากโครงการฯ 

(2) เพื่อให้มีค าแนะน าเกี่ยวกับการลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากโครงการฯ 

ซึ่งการด าเนินงานและการบริหารมีหลักแนวทางดังนี้ 

 วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในภาคการศึกษาของประเทศเคนยา 

 พัฒนามาตรการเพื่อจัดการหรือบรรเทาผลกระทบด้านลบและเพิ่มผลกระทบเชิงบวก 

 บูรณาการมาตรการต่าง ๆ เข้ากับแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมและสั งคม ซึ่งสามารถ 
น าประเด็นหลักไปออกแบบลักษณะโครงการฯ ได้ 

จากการศึกษา สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 ท าให้เสริมสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของการด าเนินการ 

 ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการใช้งาน 

 ท าให้เกิดการปรับปรุงการประสานงาน เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อน รวบรวมจุดประสงค์และ
เรียงล าดับความส าคัญที่ต่างกันของผู้ให้ทุน 



9.6 กรณีศึกษาท่ี 6 

Sector EA of Indonesia Water Sector Adjustment Loan (WATSAL) หรือ การปรับสินเช่ือด้าน
น้ าของการประเมินสิ่งแวดล้อมในประเทศอินโดนีเซีย 

การด าเนินงานและการบริหารจัดการ SEA 

รัฐบาลของประเทศอินโดนีเซียตัดสินใจปฏิรูปด้านน้ าของประเทศ จึงขอรับการสนับสนุนทาง
การเงินและทางเทคนิคจากธนาคารโลกผ่านโครงการให้เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐศาสตร์สังคม ซึ่ง
ทีมงานของธนาคารและคู่สัญญาในประเทศอินโดนีเซีย เข้าร่วมโครงการน าร่องด้วยความสมัครใจ โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

(1) เพื่อแจ้งรัฐบาลและผู้บริการของธนาคารเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิรูปนโยบาย 

(2) เพื่อก าหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบและติดตามเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดข้ึน 

(3) เพื่อตรวจสอบประชาชานที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการปฏิรูป เพื่อก าหนดมาตรการ
ในการวิเคราะห์ 

ซึ่งการด าเนินงานและการบริหารมีหลักแนวทางดังนี้ 

 ตัวแทนจากองค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา รัฐบาล และสาธารณชุน ร่วมกันก าหนด
เงื่อนไขการอ้างอิงของกระบวนการปรึกษาหารือ 

 ได้จัดให้มีการปรึกษาหารือครั้งที่ 1 จัดข้ึนในระดับจังหวัด อ าเภอ และหมู่บ้าน เพื่อแจ้ง
กลุ่มเป้าหมายและกระบวนการปฏิรูปการกู้ยืม รวมทั้งระบุผลกระทบที่เป็นไปได้เพื่อก าหนด
มาตรการรองรับ 

 ได้จัดให้มีการปรึกษาหารือครั้งที่ 2 จัดข้ึนในกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มที่ 1 เพื่อแบ่งปันข้อค้นพบ
ของรายงาน ข้อเสนอแนะที่ได้ในข้ันสุดท้าย และบันทึกมุมมองที่แตกต่าง 

 ได้จัดให้มีการจัดท ารายงานเป็นข้ันตอนสุดท้าย ซึ่งได้รวบรวมข้อเสนอ ทางเลือก ในการลด
ผลกระทบส าหรับการปฏิรูปตามนโยบาย 

จากการศึกษา สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 ท าให้เกิดความไว้วางใจจากการมุ่งเน้นในการจัดท ากระบวนการให้ค าปรึกษาในช่วงเริ่มต้น 
ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจข้ันสุดท้าย 

 ท าให้ผู้มีส่วนได้เสียจากทุกภูมิภาค ทุกภาคส่วนของสังคมและรัฐบาล ได้มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น 



 ท าให้ค าแนะน าจ านวนมากจากการปรึกษาร่วมกัน มีอิทธิพลต่อการออกแบบข้ึนสุดท้ายของ
วาระการปฏิรูปสินเช่ือ 

9.7 กรณีศึกษาท่ี 7 

Energy Environment Review in Iran and Egypt หรือ การทบทวนพลังงานสิ่งแวดล้อมในประเทศ
อิหร่านและประเทศอียิปต ์

การด าเนินงานและการบริหารจัดการ SEA 

การตรวจสอบพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นวิธีการเฉพาะของธนาคารโลก ซึ่งเป็นกลยุทธ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมส าหรับภาคพลังงานที่เป็นเครื่องมือในการก าหนดล าดับความส าคัญในการปฏิบัติงานตามบริบท
ของนโยบายธนาคารโลกในการสนับสนุนภาคพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบด้านพลังงานของ
ประเทศอิหร่านและประเทศอียิปต์ เนื่องจากเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่ส าคัญ เป็นภาคส่วนที่ส าคัญส าหรับ
การบูรณาการสิ่งแวดล้อม (ด้านพลังงานรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ เช่น น้ ามัน และก๊าซธรรมชาติ
ส ารอง) 

ซึ่งการด าเนินงานและการบริหารได้ยึดหลักแนวทางดังนี้ 

 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการผลิตและการใช้พลังงาน 

 การประเมินแนวโน้มการเติบโตที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการใช้พลังงาน 

 การระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการสร้าง และการใช้พลังงานและการประมาณค่าความ
เสียหาย 

 การประเมินขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 การประเมินมาตรการบรรเทาผลกระทบที่เสนอส าหรับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้ระบุไว้ 

 การสรุปผลและข้อเสนอแนะ รวมทั้งข้อเสนอส าหรับแผนปฏิบัติการ 

จากการศึกษา สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

ประเทศอิหร่าน 

 มีการเพิ่มข้ึนของราคาเช้ือเพลิงพลังงาน 

 มีการลดการอุดหนุนราคาน้ ามันเบนซิน 

 ท าให้ราคาน้ ามันดีเซลเพิ่มข้ึน 15% 

 ท าให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มข้ึน 20% 

 สามารถใช้งานหน่วยการเงินธุรกิจคาร์บอนได้ โดยให้ค ามั่นที่จะซื้อการลดการปล่อยคาร์บอน 
50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 



 ช่วยธนาคารในการโน้มน้าวรัฐบาลให้ลงนามในสัตยาบันพิธีสารเกียวโต 

ประเทศอียิปต์ 

 สามารถใช้งานหน่วยการเงินธุรกิจคาร์บอนได้ โดยให้ค ามั่นที่จะซื้อการลดการปล่อยคาร์บอน 
50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

 มีการปรับปรุงการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมของประเทศอียิปต์ 

 มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบส่งและระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

 มีการเพิ่มราคาของดีเซล 
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Regional environmental assessment of Argentina flood protection ห รื อ  ก า รป ร ะ เมิ น
สิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคของการป้องกันน้ าท่วมของประเทศอาร์เจนตินา 

การด าเนินงานและการบริหารจัดการ SEA 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคส าหรับโครงการที่ต้องลงทุนเพื่อปกป้องชุมชนในพื้นที่ราบ
ลุ่มที่ประสบภัยน้ าท่วมแถบแม่น้ าปารากวัย แม่น้ าปารานา และแม่น้ าอุรุกวัยในทางตอนเหนือของประเทศ
อาร์เจนตินา ซึ่งได้รับความเสียหายจากภัยน้ าท่วมอย่างต่อเนื่อง จึงมีการพัฒนากลยุทธ์การใช้ชีวิตกับน้ าท่วม
ร่วมกับการก่อสร้างที่ป้องกันน้ าท่วม ซึ่งเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เพื่อการร่วมมือจัดการภัยน้ าท่วมเป็นระยะ และการปรับปรุงระบบสัญญาณเตือนภัยน้ าท่วมและสนับสนุน
เครื่องมือช่วยทางด้านเทคโนโลยี 

ซึ่งการด าเนินงานและการบริหารมีหลักแนวทางดังนี้ 

 บรรยายเรื่องปฏิกิริยาของนิเวศอุทกวิทยาและระบบสังคมเศรษฐกิจ 

 กลั่นกรองศักยภาพการลงทุนเพื่อเลือกโครงการทีม่ีประโยชน์ชัดเจนด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
และ ด้านสิ่งแวดล้อม 

 การวิเคราะห์ทางเลือกส าหรับเกณฑ์ที่ใช้สถานที่ ในการรับมือที่เป็นไปได้กับรูปแบบภัยน้ า
ท่วมธรรมชาติ  

 การวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการป้องกันภัยน้ าท่วม 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อปรับปรุงแบบของโครงการย่อย 

 การเปลี่ยนรูปแบบเพื่อค านึงถึงผลลัพธ์ของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค และการ
ปรึกษาหรือกับประชาชน 

 ระบุเรื่องของมาตรการบรรเทาและการเฝ้าระวัง 



 การระบุความอ่อนแอของสถาบันในการจัดการปัญหาภัยน้ าท่วม 

 การแนะน าแบบแผน ระบุประเด็นในภูมิภาค 

จากการศึกษา พบว่า การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคแบ่งออกเป็น 4 หลักขององค์ประกอบ
โครงการเพื่อที่จะช่วยปรับปรุงพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและประโยชน์ทางเศรษฐกิจของโครงการนั้น 

 การสร้างความเข้มแข็งในข้ันตอนการประเมินสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานส าคัญใน 7 จังหวัด 

 ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคส าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมในเมือง 

 โครงการให้ความรู้และสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

 สนับสนุนการป้องกันและการริเริ่มด้านการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าและระบบนิเวศอื่น ๆ 
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The Sperrgebiet land use plan, Namibia หรือ แผนการใช้พื้นที่หวงห้ามของประเทศนามิเบีย 

การด าเนินงานและการบริหารจัดการ SEA 

พื้นที่ ในเขตทะเลทรายของภาคตะวันตกเฉียงใต้ ประเทศนามิ เบีย ซึ่ งในปีพ.ศ. 2451  
ถูกก าหนดให้เป็นพื้นที่หวงห้ามที่อุดมไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งต่อมาในปีพ.ศ. 2537 ได้รับการ
ส ารวจแร่ (ขุดเพชร) ต่อมาได้มีการยกเลิกเนื่องจากความขัดแย้งในพื้นที่ จึงได้เกิดการหารือระหว่างผู้ถือ
ใบอนุญาต องค์กรพัฒนาเอกชน และรัฐบาล ว่าควรมีการก าหนดแผนการใช้ที่ดิน เพื่อให้เกิดศักยภาพ  
ทางเศรษฐกิจ และความยั่งยืนของระบบนิเวศก่อนที่จะเปิดการด าเนินหรือใช้ประโยชน์จากที่ดิน 

ซึ่งการด าเนินงานและการบริหารได้ยึดหลักแนวทางดังนี้ 

 การทบทวนวรรณกรรมที่มีขอบเขตผ่านการศึกษาโดยผู้เช่ียวชาญ 

 การพัฒนาแผนพื้นที่อ่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ส าหรับชีวฟิสิกส์และตัวช้ีวัดทางโบราณคดี  

 การมีส่วนร่วมประชาชน เช่น การท าประชุมเชิงปฏิบัติการ การท าแผ่นพับ แบบฟอร์ม
ข้อเสนอแนะ การท าแบบสอบถามการใช้ที่ดิน และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ
ผู้เช่ียวชาญ 

 การสร้างทางเลือกการใช้พื้นที่ดินส าหรับพื้นที่และการประเมินในด้านสิ่งแวดล้อมที่มี
ข้อจ ากัด 

 การก าหนดวิสัยทัศน์ซึ่งต้องประกาศว่า พื้นที่หวงห้ามเป็นพื้นที่ที่ต้องได้รับการปกป้อง  

 การท าประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิค รวมไปถึงพูดคุยกับผู้เช่ียวชาญและปรับการวางแผน 

 การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจเบื้องต้นในการเลือกใช้พื้นที่ 

 การพัฒนาด้านการร่างกฎหมายส าหรับการประกาศใช้ที่ดิน 



จากการศึกษา พบว่า การวางแผนพื้นที่ใช้เสร็จในเดือนเมษายน ปีพ.ศ.2544 ซึ่งพื้นที่หวงห้าม 
ถูกประกาศว่าเป็นอุทยานแห่งชาติซึ่งได้รับการยอมรับแล้ว 
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SEA of the Great Western Development Strategy, China หรือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาค
ตะวันตกของประเทศจีน 

การด าเนินงานและการบริหารจัดการ SEA 

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศจีนมีการพัฒนาเศรษฐกิจที่
รวดเร็ว แต่ทางด้านตะวันตกของประเทศจีนค่อนข้างยากจนและด้อยพัฒนา ดังนั้นรัฐบาลจีนภายใต้
ยุทธศาสตร์ “Great Western Development “ จัดให้มียุทธศาสตร์มากกว่า 20 นโยบาย โดยจะมี SEA & 
GWD ที่ถูกจ้างโดย SEPA ซึ่งมีเป้าหมายในการตรวจสอบความเสี่ยงและความต่อเนื่องด้านสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งการด าเนินงานและการบริหาร SEA มีการประยุกต์วิธีการที่ค่อนข้างง่ายโดยเป็นการวิเคราะห์
ผลกระทบซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องของ GWD ทั้งนี้การวิเคราะห์ได้เน้นไปที่สื่อด้านสิ่งแวดล้อมและทีมโครงการที่ให้
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบผลกระทบทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งยังส ารวจแนวทางเลือกของผลกระทบและ
แนวทางบรรเทาผลกระทบ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

ซึ่งจากการศึกษา พบว่า รายงานประกอบด้วยผลกระทบที่ซับซ้อนทั้งทางตรงทางอ้อม ซึ่งเกิด
จากกิจกรรมของ GWD โดยแต่ละบทของรายงานนั้นมีการส ารวจในส่วนของมาตรการบรรเทาผลกระทบ ซึ่งมี
ผลท าให้สามารถบรรเทาแรงกดดันที่อาจเกิดข้ึนนั้นได้ ทั้งนี้จึงมีความจ าเป็นต้องมีการตรวจวัดประสิทธิภาพ
ของมาตรการนั้น ๆ ด้วย 
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Transboundary environmental assessment of the Nile basin หรือ การประเมินสิ่งแวดล้อม
ข้ามพรมแดนของลุ่มแม่น้ าไนล์ 

การด าเนินงานและการบริหารจัดการ SEA 

ในปีพ.ศ. 2542 ประเทศริมฝั่งแม่น้ าไนล์ ได้จัดตั้งโครงการลุ่มแม่น้ าไนล์ (NBI) เพื่อต่อสู้กับ 
ความยากจนในระดับภูมิภาค และส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้วิสัยทัศน์ร่วมกัน 
ของกลุ่มแม่น้ าไนล์ ทั้งนี้การประเมินสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนได้ริเริ่มและด าเนินการ โดยผู้ที่อาศัยอยู่ในลุ่ม
แม่น้ าไนล์ซึ่งให้ความร่วมมือกับ UNDP และธนาคารโลก ทั้งนี้มีการสังเคราะห์แนวโน้มการถูกคุกคาม 
ด้านสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งลุ่มแม่น้ าไนล์ และจัดท าองค์ประกอบส าหรับการด าเนินการด้านส่งแวดล้อมระยะยาว 
ภายใต้การประเมินสิ่ งแวดล้อมข้ามพรมแดนนั้นมี เป้ าหมายที่จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  



(1) เพื่อช่วยภาระผูกพันด้านสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการน้ าและการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 

(2) เพื่อการสร้างขีดความสามารถในการแบ่งปันข้อมูลและการพัฒนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ซึ่งการด าเนินงานและการบริหารได้ยึดหลักแนวทางดังนี้ 

 การจัดล าดับความส าคัญในเรื่องของพื้นที่ลุ่มน้ า ต้องระบุการวิเคราะห์ที่มีการท าข้อตกลง
ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งข้อตกลงนั้นต้องมีเป้าหมายเพื่อการพฒันาและด าเนินการร่วมกันมากกว่า 
10 ปี 

 การร่าง TEA เพื่อระบุความร่วมมือของข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในรูปของโครงการ 

จากการศึกษา สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 ได้ เสริมสร้างความร่วมมือด้านการประเมินสิ่ งแวดล้อมและการจัดการประเด็น
ทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณชายแดน  

 ได้เสริมสร้างสมรรถภาพและส่งเสริมการด าเนินงานในระดับท้องถ่ิน  

 มีความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มข้ึนในสังคม ผ่านการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของเครือข่าย
มหาวิทยาลัยและการวิจัยของสถาบัน  

 การส่งเสริมการจัดการด้านภูมิภาคอย่างยั่งยืนของพื้นที่ลุ่มน้ า  

 ส่งเสริมการสร้างวิธีท าแอ่งน้ าให้กว้างขึ้น เพื่อวัดคุณภาพน้ า 
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Mekong River Commission Basin Development Plan หรือ แผนพัฒนาลุ่มน้ าแม่น้ าโขง 

การด าเนินงานและการบริหารจัดการ SEA 

คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขงในนามของรัฐสมาชิก (ไทย เวียดนาม กัมพูชา และลาว) ก าลังเตรียม
แผนพัฒนาลุ่มน้ า (BDP)  ส าหรับแม่น้ าโขงตอนล่างซึ่งสภาพแวดล้อมของลุ่มน้ าเป็นประเด็นส าคัญในการ
ก าหนดแผนดังกล่าว เบื้องต้นได้มีการวางข้อตกลงแม่น้ าโขงปีพ.ศ. 2538 เป็นข้อตกลงก าหนด BDP เรื่อง
เครื่องมือการวางแผนเพื่อระบุประเภทและจัดล าดับความส าคัญของโครงการ และโปรแกรมส าหรับการท างาน
ร่วมกันหรือการพัฒนาในวงกว้าง โดยมีค าอธิบายของวัตถุประสงค์การพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายของ
ประเทศต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) กลยุทธ์ที่ตกลงกันส าหรับการจัดการทรัพยากรน้ าและแหล่งน้ าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
การพัฒนา 

(2) กระบวนการในการระบุประเภทและจัดล าดับความส าคัญของโครงการและโปรแกรม
ส าหรับการพัฒนาลุ่มน้ า 



(3) ผลงานของโปรแกรมและโครงการข้ามพรมแดนเพื่อตอบสนองความต้องการเชิงกลยุทธ์
เหล่าน้ีจะถูกสร้างขึ้นจาก 1) โครงการลงทุนเชิงโครงสร้าง (เช่น แผนการคุ้มครองธนาคาร) 
2) โปรแกรมการพัฒนาที่ไม่ใช่โครงสร้าง (เช่น กฎระเบียบเพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์  
ของปลา) 

(4) โปรแกรมเพื่อระบุช่องว่างความรู้ที่ระบุไว้ (การวิจัย ฯลฯ ) 

SEA จึงควรน าไปใช้ในระดับยุทธศาสตร์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการท างานแบบกว้าง ซึ่งการ
พิจารณาโดยใช้ SEA นี้สามารถช่วยในการก าหนดว่าจะเริ่มต้นโครงการประเภทใดได้บ้าง 

จากการศึกษา สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติสัตว์น้ าและเงื่อนไขความสมดุลทางนิเวศวิทยา
ของ MRC จากผลกระทบที่เป็นอันตรายของการพัฒนา  

 การป้องกันมลพิษและผลร้ายอืน่ ๆ  ของการพัฒนาและการยอมรับผิดชอบต่อความเสยีหายที่
เกิดข้ึน 

 การปกป้องทะเลสาบ Tonle Sap: การพัฒนาของแม่น้ าต้องไม่ขัดขวางธรรมชาติการไหล
ย้อนกลับเข้าสู่ Tonle Sap 

 การดูแลรักษากระแสน้ า: แม่น้ าโขงไหลได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งควรด าเนินการร่วมกันไว้
ภายใต้ขอบเขตที่ตกลงกันไว้ 

9.13 กรณีศึกษาท่ี 13 

Incorporating environmental considerations into Ghana’s Poverty Reduction Strategy 
processes: SEA of Poverty Reduction Process หรือ การพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมกับกระบวนการของ
ยุทธศาสตร์ลดความยากจนในประเทศกานา: SEA ของกระบวนการลดความยากจน 

การด าเนินงานและการบริหารจัดการ SEA 

ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2543 ยุทธศาสตร์ใหม่ส าหรับความรว่มมือในการพฒันาประเทศสวีเดนกบั
ประเทศเวียดนาม มีการก่อตั้ง เพื่อการลดความยากจนในประเทศเวียดนามและเพิ่มกลยุทธ์การเติบโตท า
หน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นและจัดล าดับความส าคัญเชิงกลยุทธ์ผ่านงานวิเคราะห์และการเจรจากับรัฐบาลเวียดนาม
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสวีเดน 

ซึ่งการด าเนินงานและการบริหารได้ยึดหลักแนวทางดังนี้ 

 ในข้ันเริ่มต้นของกระบวนการยุทธศาสตร์ นโยบายสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมถูกน ามาใช้และ
เช่ือมโยงไปยังประเด็นการพัฒนาอื่นๆ เช่น ความยากจน ความเจริญเติบโต และสุขภาพ     



 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนถูกจัดท าโดยทีมงานที่ปรึกษาของ 
WWF ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนที่ส าคัญที่ได้ด าเนินการไปแล้วของกระบวนการ
ยุทธศาสตร์ 

 สภาพแวดล้อมถูกรวมเป็นหนึ่งในประเด็นการสนทนาในการประชุมเชิงปฏิบัติการของกลุ่มผู้
มีส่วนได้เสีย 

 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสวีเดน (ภาคเอกชนภาคประชาสังคม
มหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ของรฐั) เพื่อหารือเกี่ยวกับผลการศึกษาจากสิ่งแวดล้อมการศึกษา
พื้นหลังเกี่ยวกับกลยุทธ์ของประเทศ 

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะละเอียดของผู้เช่ียวชาญด้านสิ่งแวดล้อมมีให้ในร่างที่แตกต่างกัน
ของเอกสารกลยุทธ์ 

จากการศึกษา สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการพฒันาอย่างยั่งยืนถูกรวมเข้ากับประเด็นสิ่งส าคัญอื่น ๆ ในรายงาน
กลยุทธ์ข้ันสุดท้ายและรายงานแผนปฏิบัติการ 

 ผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคัญในเวียดนามและสวีเดนมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ เป็นผลมาจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าสภาพแวดล้อมเช่ือมโยงกับปัญหาการพัฒนาที่
ส าคัญอื่นๆ เป็นอย่างไร 

9.14 กรณีศึกษาท่ี 14 

The DFID-WWF Partnership Programme Agreement หรอืข้อตกลงความรว่มมือโครงการ DFID-WWF 

การด าเนินงานและการบริหารจัดการ SEA 

WWF-UK – เป็นองค์กรสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของพันธมิตรภาคประชา
สังคม 18 รายที่ได้รับการสนับสนุนผา่นแผนกของสหราชอาณาจักรส าหรับข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ส าหรับพันธมติร
การพัฒนาระหว่างประเทศ 

DFID-WWF PPA ให้เงินสนับสนุนที่ไม่จ ากัดทุกปี ความส าเร็จของผลลัพธ์ระยะยาวที่ตกลง
ร่วมกันในการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและการลดความยากจน การวางแผน PPA และ
กระบวนการพัฒนาจึงสอดคล้องกับหลักการของ SEA แม้ว่าสิ่งนี้ยังไม่ได้ท าในลักษณะที่เข้มงวด 

จากการศึกษา พบว่า ความต้องการของ PPA นั้นจะมีการเจรจาต่อรองระหว่างทีมใน WWF 
และกับผู้ติดต่อหลักใน DFID WWF รายงานไปยังแผนกประชาสังคมนานาชาติของ DFID ซึ่งให้โอกาสในการ
ติดตามความคืบหน้าและแก้ไขข้อกังวลที่เกิดข้ึนใหม่แต่งไม่ชัดเจนว่าจะเช่ือมโยงกับการจ่ายเงินทางการเงินใน
อนาคตอย่างไร จึงได้มีการจัดการประชุมทางเทคนิคประจ าปเีพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสส าหรบั "หุ้นส่วน" ที่ดีข้ึน



ในประเด็นส าคัญเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

9.15 กรณีศึกษาท่ี 15 

CIDA action plan for HIV/AIDS หรือ แผนปฏิบัติการขององค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่ง
แคนาดา ส าหรับผู้ติดเช้ือ HIV 

การด าเนินงานและการบริหารจัดการ SEA 

องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งแคนาดา (CIDA) เตรียมแผนปฏิบัติการส าหรับผู้ติด
เช้ือ HIV ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาสังคมในช่วงปี 2000-2005 โดยแผนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
1) วัยรุ่นชายหญิง อายุตั้งแต่ 15 – 24 ปี เข้าถึงข้อมูล การศึกษา การให้บริการ และมีทักษะลดความเสี่ยงต่อ
การติดเช้ือ HIV โดยในปี 2005 มีความเข้าใจอย่างน้อยร้อยละ 90 และในปี 2010 มีความเข้าใจอย่างน้อย  
ร้อยละ 95 2) ในปี 2005 ความชุกของโรคเอดส์ในกลุ่มวัยรุ่นอายุระหว่าง 15 – 24 ปี จะลดลงร้อยละ 25  
ในประเทศที่ได้รับผลกระทบ และในปี 2010 ความชุกของโรคเอดส์ในกลุ่มวัยรุ่นอายุระหว่าง 15 - 24 ปี  
จะลดลงทั่วโลกร้อยละ 25 

(1) ประสานและท างานความร่วมมอืกับมิตรประเทศอย่างน้อย 1 ประเทศในทวีปแอฟริกา เพื่อ
ลดจ านวนผู้ติดเช้ือรายใหม่อย่างมีนัยส าคัญ 

(2) เพิ่มความร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือระหว่างสาขาของ CIDA ในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล การศึกษาให้แพร่หลายในวงกว้างมากข้ึน 

(3) เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลไปยังกลุ่มองค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา และ
ภาคเอกชน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการท างานด้านโรคเอดส์ในระดับนานาชาติ 

(4) ส่งเสริมการพัฒนาวิธีการการเผยแพร่ข้อมูลอย่างรวดเร็วในพื้นที่ 

(5) เพิ่มปริมาณและต้นทุน-ประสิทธิผลของโรคเอดส์ โดยได้รับทุนการสนับสนุนจาก องค์กร
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งแคนาดา (CIDA) 

ซึ่งการด าเนินงานและการบริหารได้ยึดหลักแนวทางดังนี้ 

การวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น : การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ด าเนินการตาม
คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขององค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งแคนาดา โดยมี
วัตถุประสงค์ตามรายละเอียดข้างต้น จ านวน 5 ข้อ แต่มีเพียงข้อที่ 1 และ 5 เท่านั้น ที่อาจมีปัญหาสิ่งแวดล้อม
เกิดข้ึนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ข้ันตอนน้ีคือการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของ
วัตถุประสงค์ที่ 1 และ 5 แต่เนื่องจากโครงการที่มีอยู่เดิมส่วนใหญ่ยังไม่มีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการให้ความ
ช่วยเหลือแบบไม่ต่อเนื่องจึงมีการตัดสินใจว่าการประเมินจะด าเนินการเมื่อมีข้อมูลที่จ าเพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน 



ผู้มีส่วนได้เสียและข้อห่วงกังวลสาธารณะ : คู่มือขององค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่ง
แคนาดา ระบุว่า ควรพิจารณาข้อห่วงกังวลของประชาชน (ทั้งในประเทศแคนาดาและประเทศผู้รับ) ให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการก าหนดความส าคัญของโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ความห่วงกังวลเกี่ยวกับโรคเอดส์ หรือโรค
เอดส์มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร 

จากการศึกษา สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 เอกสารอนุมัติและการสื่อสาร : โดยเอกสารยึดรูปแบบตามการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ของขององค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งแคนาดา 

 การติดตามและการตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งแคนาดา 

 ความครอบคลุมของการประเมินระดับยุทธศาสตร์ ส าหรับโครงการที่มีขนาดใหญ่ปัจจุบันยัง
ขาดกิจกรรมเฉพาะที่เป็นประโยชน์ 

9.16 กรณีศึกษาท่ี 16 

Environment due diligence for financial intermediaries, based on European Bank for 
Reconstruction and Development (EBRD) procedures หรือ สภาพแวดล้อมเนื่ องจากความขยัน
ตัวกลางทางการเงินบนพื้นฐานของธนาคารยุโรปเพื่อการบูรณะและพัฒนา 

การด าเนินงานและการบริหารจัดการ SEA 

หน่วยงานพัฒนาที่ให้บริการทางการเงินผ่านตัวกลางทางการเงิน (FI) (ส าหรับตัวอย่างธนาคาร
ท้องถ่ิน) เผชิญกับความท้าทายในการท าให้มั่นใจว่า FI จะพัฒนาและน าไปใช้เสียงระบบการจัดการความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรับประกันว่าการให้กู้ยืมเพื่อบริษัท แต่ละแห่งมีคุณสมบัติตรงตามหน่วยงานพัฒนา
สิ่งแวดล้อมโดยรวมวัตถุประสงค์การจัดการบริษัท ต้องลงทุนครั้งใหญ่เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนด กิจกรรม
ของ บริษัท ถูกลดขนาดหยุดท างานช่ัวคราวหรือปิดตัวลงโดยคนท้องถ่ินเจ้าหน้าที่เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อม 

(1) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมของ EBRD 

(2) ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า / ธุรกรรมโดยเฉพาะ 

(3) ระบุและประเมินผลกระทบทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อม 

(4) ลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม/ การเงินให้น้อยที่สุด 

(5) เพิ่มโอกาสสูงสุดให้กับผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและลดโอกาสที่จะเกิดข้ึนผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์ (เช่น มลพิษ) ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า 

(6) ปกป้องลูกค้าและตัวแทนการพัฒนาจากความเสี่ยงด้านช่ือเสียงที่เกี่ยวข้องบริษัท เงินทุนที่
มีประวัติด้านสิ่งแวดล้อมไม่ดี 



ซึ่งการด าเนินงานและการบริหารได้ยึดหลักแนวทางดังนี้  

แบบสอบถามความขยันเนื่องจาก EBRD ส าหรับลูกค้า FI ที่ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่
อ่อนไหว 

 ลักษณะของธุรกิจของลูกค้า (ช่ือ, ที่ตั้ง, ภาคอุตสาหกรรม, ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต, ความจุจ านวน
พนกังานตลาดหลัก) 

 การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบ 

 บริษัท ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดลอ้ม (HSE) ระดับชาติ
หรือไม่? 

 บริษัท มีใบอนุญาตและการอนุมัติ HSE ที่จ าเป็นทั้งหมดหรือไม่ 
 ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย บริษัท ตรงตามข้อก าหนด HSE ระดับชาติและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

เช่นเดียวกับประเทศที่ส่งออกหรือไม่? 
 บริษัท ได้จ่ายค่าใช้จ่ายส่วนเกินหรือค่าปรับ / ค่าปรับส าหรับการไม่ปฏิบัติตาม HSE

กฎระเบียบและมาตรฐานในช่วงสองปีที่ผ่านมาหรือไม่? 
 บริษัท อยู่ภายใต้การด าเนินการทางกฎหมายหรือการด าเนินการทางศาลหรือความผิด

ด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่? 
 บริษัท มีความเสี่ยงต่อหนี้สิน HSE ที่อาจเกิดข้ึนหรือไม่ เช่น การปนเปื้อนในดินหรือน้ าใต้

ดิน ในอดีต หรือที่ก าลังด าเนินงานอยู?่ ถ้าใช่ให้ระบุขนาด 

 บริษัท มีอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ส าคัญในช่วงสองปีที่ผ่านมา (เช่น น้ ามัน การรั่ วไหลของ
ไฟ) ที่ เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บสาหัสหลายครั้งและ / หรือที่ส าคัญ  
ความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 

 ในกรณีที่ บริษัท ไม่ให้ความส าคัญในการปฏิบัติตามข้อบังคับ HSE และมาตรฐานหรือหากมี
หนี้สิน HSE ที่อาจเกิดข้ึนอย่างมีนัยส าคัญโปรดอธิบายเพิ่ม เติมการกระท าที่จ าเป็นโดย
หน่วยงานและ / หรือแผนของ บริษัท เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่าน้ีประเด็นที่น่าพอใจและเพื่อให้
บรรลุการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
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Environmental risk management of a community-driven development project – 
Programme National de Développement Participatif (PNDP) Cameroon หรือ การบริหารความ
เสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนของประเทศแคเมอรูน 

การด าเนินงานและการบริหารจัดการ SEA 

หน่วยงานการพัฒนาต้องเผชิญกับความท้าทายในการสร้างความเช่ือมั่นถึงกองทุนมีการจัดการ



ในลักษณะที่จัดการกับความเสี่ยงและโอกาสด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับนโยบายการปกป้องสิ่งแวดล้อม
ของตนเอง ทางออกที่มีศักยภาพคือการสร้างกรอบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESMF) ในการ
ออกแบบกองทุน เพื่อลดความยากจนและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ชนบทของแคเมอรูน 

ซึ่งการด าเนินงานและการบริหารได้ยึดหลักแนวทางดังนี้ 

เครื่องมือ 

 เครื่องมือคัดกรองส าหรับโครงการขนาดเล็ก 

 ข้อยกเว้น 

 ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันในระดับไมโคร 

 ค าแนะน าในการระบุความเสี่ยงและโอกาสด้านสิ่งแวดล้อม 

 ข้อก าหนดการด าเนินงานและการรายงานผล 

การด าเนินการ 

 ในระดับจังหวัดจะมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมเต็มเวลา 
(ESMO) ในแต่ละหน่วยของโครงการจังหวัด (PPU) เพื่อให้การสนับสนุนด้านเทคนิคในทุก
ด้านของการบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมตาม ESMF 

 ESMO เหล่านี้จะได้รับการฝึกอบรมในกรอบนโยบายการตั้งถ่ินฐานใหม่ของโครงการเพื่อ
สนับสนุนชุมชนในการระบุและส่งเสริมการปฏิบัติที่ยั่งยืนส าหรับการจัดการที่ดินการ
ครอบครองที่ดินการครอบครองที่ดินและการย้ายถ่ินฐานโดยไม่สมัครใจและแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง. 

 การตรวจสอบประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมประจ าปีจะด าเนินการโดยที่ปรึกษา
อิสระ 

 ESMO จะท างานร่วมกับคณะกรรมการการตัดสินใจของประชาคม (CDCs) และผู้อ านวย
ความสะดวก ESMF เพื่อพัฒนาวิธีการเชิงกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

 ในระดับภาคปฏิบัติมากข้ึนการศึกษาเฉพาะจะด าเนินการในประเด็นของการประเมินการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและสังคมและรายละเอียดของ ESMF จะถูกรวมเข้ากับวงจรของโครงการ
ขนาดเล็ก 
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The World Commission on Dams : WCD หรือ คณะกรรมการเข่ือนโลก 

การด าเนินงานและการบริหารจัดการ SEA 

ก่อตั้งข้ึนเพื่อทบทวนประสิทธิภาพการพัฒนาของเข่ือนขนาดใหญ่ รวมถึงการพิจารณาทางเลือก
ส าหรับการบริการด้านพลังงาน การพัฒนาเกณฑ์และแนวทางที่ยอมรับในระดับสากลส าหรับการวางแผนการ
ออกแบบการก่อสร้างการด าเนินงานการตรวจสอบและการรื้อถอนเข่ือน ในสองปีที่ผ่านมา WCD ด าเนินการ
ครอบคลุมทั่วโลก การตรวจสอบและพิจารณาเข่ือนขนาดใหญ่จนถึงปัจจุบัน ธนาคารโลกกล่าวว่าจะใช้รายงาน 
ของ WCD เป็นข้อมูลอ้างอิงที่มีค่าเมื่อพิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้องกับเข่ือน 

ซึ่งการด าเนินงานและการบริหารได้ยึดหลักแนวทางดังนี้ 

 ทบทวนผลกระทบการพัฒนาของเข่ือนขนาดใหญ่และประเมินทางเลือกส าหรับแหล่งน้ าและ
การพัฒนาพลังงาน 

 พัฒนาเกณฑ์แนวทางและมาตรฐานระหว่างประเทศตามความเหมาะสมส าหรับการวาง
แผนการออกแบบการประเมินการก่อสร้างการด าเนินงานการตรวจสอบและการรื้อถอน
เข่ือน 

 กรณีศึกษาเชิงลึกของเข่ือนขนาดใหญ่ในห้าทวีปพร้อมการศึกษาเอกสารสองประเทศ 

 การส ารวจข้ามด่านที่มีเป้าหมาย 150 เข่ือนขนาดใหญ่ใน 56 ประเทศ 

 ความคิดเห็น 17 เรื่อง 

 การปรึกษาระดับภูมิภาคสี่ครั้ง 

 ข้อมูลที่ส่งมาจากบุคคลกลุ่มและสถาบันที่สนใจ 

จากการศึกษา สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 การตรวจสอบประสิทธิภาพและผลกระทบของเข่ือนที่มีขนาดใหญ่ 

 การประเมินทางเลือกส าหรับเข่ือน 

 การวิเคราะห์ประเด็นการวางแผนการตัดสินใจและการปฏิบัติตามกฎที่สนับสนุนทางเลือก
ของการออกแบบการก่อสร้างการด าเนินงานและการรื้อถอนเข่ือน 
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The Extractive Industries Review หรือ การทบทวนอุตสาหกรรมการสกัด 

การด าเนินงานและการบริหารจัดการ SEA 

รายงาน EIR ประจ าปี 2547 กลุ่มธนาคารโลกและอุตสาหกรรมการสกัดแร่สรุปว่า WBG ควรมี



ส่วนร่วมกับภาคส่วน แต่เฉพาะในกรณีที่การลงทุนสามารถมองเห็นได้เพื่อสนับสนุนการลดความยากจนและ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างชัดเจน เงื่อนไขอยู่ในสถานที่ ประชาชนยากจนและการก ากับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและการเคารพสิทธิมนุษยชนมากข้ึน 

ซึ่งการด าเนินงานและการบริหารได้ยึดหลักของกระบวนการตรวจสอบพยายามที่จะรองรับ
ผลประโยชน์ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีหลายกลุม่ แต่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีอิทธิพลมากเกินไปต่อภาคประชาสงัคม
ในกระบวนการปรึกษาหารือ สิ่งนี้ถูกโต้กลับโดยการโต้แย้งของ EIR ว่าโดยปกติแล้วภาคประชาสังคมจะไม่ได้มี
การเช่ือมโยงโดยตรงและต่อเนื่องเพื่อการตัดสินใจในการด าเนินงานของ WBG อย่างเท่าเทียมกับการมีส่วน
ร่วมของรัฐบาลและภาคเอกชน 

จากการศึกษา พบว่า รายงานให้ ข้อเสนอแนะว่า จ าเป็นต้องเสริมความแข็งแกร่งของ
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของการแทรกแซง WBG” และควรใช้วิธีการแบบองค์รวมหลายมิติใน
การประเมินผลกระทบสะสมของโครงการและการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจและสังคมกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และ 
WBG ควรตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงเศรษฐกิจหลักสังคมและสิ่งแวดล้อม ข้อพิจารณาในการ
พัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการบรรเทาความยากจนในฐานะเป้าหมายทางเศรษฐกิจการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในฐานะ
เป้าหมายทางสังคมและการอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม 
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Nam Theun 2  Hydropower Project, Lao PDR หรือ โครงการเข่ือนน้ า เทิ น  2 ส าธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

การด าเนินงานและการบริหารจัดการ SEA 

โครงการเข่ือนน้ าเทิน 2 ตั้งอยู่ในแขวงค าม่วนและบอลิค าไซ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (PDR) โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาการก่อสร้างและการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ า
ขนาด 1,000 เมกะวัตต์ และส่งออกพลังงานมายังประเทศไทย โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน แต่
ด้วยการมีส่วนร่วมจากธนาคารโลกและ ADB ซึ่งได้มีส่วนร่วมกับนักลงทุนเพื่อยอมรับระดับการประเมินผล
เชิงกลยุทธ์และผลกระทบสะสมที่จะด าเนินการ อย่างไรก็ตามยังมีความตระหนักว่าการพัฒนาพลังงานน้ า
สามารถท าให้เกิดผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของแม่น้ าอุทก
วิทยาและนิเวศวิทยา (ซึ่งอาจเกิดข้ึนได้ทั้งทางต้นน้ าและปลายน้ า) การเปลี่ยนแปลงทั้งทางตรงและทางอ้อมที่
เกิดจากงานก่อสร้างขนาดใหญ่ที่จ าเป็นและการพัฒนาดังกล่าวมักเกิดข้ึนในพื้นที่ห่างไกลและเก่าแก่ที่คนใน
ท้องถ่ินจะได้รับผลกระทบด้านลบ แต่อาจได้รับประโยชน์เล็กน้อยจากการผลิตพลังงานเพิ่มข้ึน 

โครงการการพัฒนาจะมีผลกระทบโดยรวม ทั้งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม แนวทาง
เชิงกลยุทธ์เพื่อการจัดการของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในภาคธุรกิจจ าเป็นต้องมีการรวบรวม
ปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าพลังน้ าและสิ่งแวดล้อมและเพื่อช้ีแจงประเด็นที่กว้างและชัดเจนข้ึนจาก



การพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ าในสปป. ลาว การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มีการศึกษาที่กว้างกว่าการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมในระดับโครงการที่ด าเนินการ โดยการประเมินสิ่งแวดล้ อมระดับ
ยุทธศาสตร์จะมองปัญหาทั่วทั้งภาคและผลกระทบสะสมและข้ามพรมแดน โดยได้แนะน าการด าเนินการเชิงกล
ยุทธ์เพื่อปรับปรุงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ไฟฟ้าพลังน้ ารวมถึงโครงการไฟฟ้าพลังน้ าน้ าเทิน 2 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

การวัดผลกระทบทางสังคม (SIA) ครอบคลุมการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ าที่วางแผนไว้ในสปป. ลาว
จากมุมมอง 20 ปี ซึ่งจะช่วยให้มีความเข้าใจที่ดีข้ึนเกี่ยวกับผลกระทบของแผนพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ าในสปป. 
ลาวและเสนอแนะมาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเพื่อลดผลกระทบและจัดการภาคในสิ่งแวดล้อม
และสังคมลักษณะที่ยั่งยืน 

9.21 กรณีศึกษาท่ี 21 

The potential of SEA in relation to major oil and gas investments หรือ ศักยภาพของการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ต่อการลงทุนด้านน้ ามันและก๊าซ 

การด าเนินงานและการบริหารจัดการ SEA 

เกาะซาฮาลิน ประเทศรัสเซีย: มีจ านวนบล็อกของผู้ประกอบการกระจัดกระจายอยู่รอบเกาะ 
ผลกระทบสะสมของโครงการโครงสร้างพื้นฐานน้ ามันและก๊าซเหล่าน้ียังไม่ได้รับการประเมินร่วมกันส่งผลให้
เกิดระบบท่อหลายท่อและไม่มีภาพรวมที่ชัดเจนของผลกระทบรวมของช้ินส่วนต่างๆ ของการพัฒนา 

Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) pipeline: ประเทศสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ไม่ เคยมีการ
ด าเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) อย่างเป็นทางการส าหรับข้อเสนอส าหรับท่อ 
BTC หรือการพัฒนาน้ ามันและก๊าซในทะเลแคสเปียน 

Norwegian management of the Barents Sea : รัฐบาลนอร์เวย์ตระหนักถึงความส าคัญของ
การปกป้องระบบนิเวศทะเลแบเร็นตส์และพื้นที่ทางทะเลอื่น ๆ และก าลังมีการพัฒนาแผนการจัดการแบบ
บูรณาการส าหรับพื้นที่ชายฝั่งทะเลในปี 2545 

UK Offshore Oil and Gas Industry: กรมการค้าและอุตสาหกรรม (DTI) เป็นผู้ควบคุมหลัก
ของอุตสาหกรรมน้ ามันและก๊าซนอกชายฝั่งในสหราชอาณาจักร โดยใช้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของแหล่งน้ ามันและก๊าซนอก
ชายฝั่งของสหราชอาณาจักรและการปกป้องสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 



ภำคผนวก ง
กำรจัดประชุมกลุ่มย่อยระดมควำม

คิดเห็นจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง



การจัดประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ที่ปรึกษาไดจ้ัดประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(SEA) และการปรับปรุงข้อเสนอการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และแนวทาง
(Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จ านวน 4 ครั้ง 
ครั้งละ 80 คน โดยมีแนวคิดในการจัดประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ประกอบด้วย 

1. สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน ในเรื่องหลักสูตรและแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA) ซึ่งมีการจัดการบรรยายสรุปจากผู้เช่ียวชาญก่อน  

2. เปิดโอกาสให้ผู้เ ข้าร่วมประชุม วิเคราะห์ความส าคัญและประโยชน์ รวมถึง จุดแข็ง โอกาส  
ในเรื่องหลักสูตรและแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ตลอดจนหารือ
จุดอ่อนและความเสี่ยงในการน าไปใช้ด้วย 

3. เปิดให้ความเห็นต่อข้ันตอนและเนื้อหาของหลักสูตรการฝึกอบรมทั่วประเทศ ในประเด็น  
ความสมบูรณ์ของเนื้อหา ความครบถ้วนของข้ันตอน การออกแบบวิธีการฝึกอบรม ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม และการหากรณีศึกษาในการฝึกอบรม เป็นต้น และให้ความเห็นต่อความเหมาะสมของ
แนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

โดยการจัดประชุมใน 2 ครั้งแรก เป็นการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดท า
หลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA และในอีกการประชุม 2 ครั้งสุดท้าย เป็นการประชุมเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงข้อเสนอการจดัท า SEA (รวมร่างระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่า
ด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ...) และแนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ ที่คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ภายใต้คณะกรรมการเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 

บุคลากรในการด าเนินกิจกรรม  

1) ดร.พรวิภา คลังสิน  ผู้จัดการโครงการ 

2) นางสาวนวรัตน์ เกี้ยวมาศ รองผู้จัดการโครงการ 

3) ดร.วิเทศ ศรีเนตร  ผู้ เ ช่ียวชาญด้านการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ 

4) นางสาวกุลรดา สุธีระเวชช์ ผู้ประสานงานโครงการ/เลขานุการโครงการ 



5) นางสาวภัทรศยา แก้วมณี  ผู้ประสานงานโครงการ/เลขานุการโครงการ และ
นักวิชาการด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

6) นางสาวรัชดาภรณ์ สุขไทย นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม 

7) นายวีระวัชร์ ธงเกียรติเจริญ นักวิชาการด้านการจัดฝึกอบรมทางวิชาการและ 
การประชาสัมพันธ์ 1 

8) นางสาวปรียาภรณ์ เหมวัตรกิตต์ิธนา นักวิชาการด้านการจัดฝึกอบรมวิชาการและการ
ประชาสัมพันธ์ 2 

9) นายกีรติ วานิช  นักวิชาการด้านการจัดฝึกอบรมวิชาการและการ
ประชาสัมพันธ์ 3 

10) นายพงศ์พิทักษ์ แก้วมา นักออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ 

 กิจกรรมการประชุมกลุม่ย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ครั้งท่ี 1 

กิจกรรมการจัดประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 ด าเนินการกับ
หน่วยงาน/ องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีประสบการณ์เกี่ยวกับ SAE โดยมีรายละเอียดการจัดประชุม ดัง
ตารางท่ี 1 และมีบรรยากาศการจัดประชุมฯ ดังรูปท่ี 1 

ตารางที่ 1 ก าหนดการจัดประชุมกลุ่มย่อยฯ ครั้งที่ 1 

เวลา ก าหนดการ 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร 
09.00 - 09.15 น. พิธีเปิดการประชุม  

โดย  ดร. ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล 
 รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สศช. 

09.15 - 9.30 น.  ความเป็นมาของโครงการและวัตถุประสงค์ของการประชุม 
โดย  ดร.พรวิภา คลังสิน 
 ผู้จัดการโครงการ 

09.30 - 10.30 น. แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยทุธศาสตร ์
(SEA)  
โดย ดร.วิเทศ ศรีเนตร 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 - 12.15 น.  การระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus group) ช่วงที่ 1 

1) ความต้องการและประโยชน์ที่คาดไว้ 



ตารางที่ 1 ก าหนดการจัดประชุมกลุ่มย่อยฯ ครั้งที่ 1 

เวลา ก าหนดการ 

2) เน้ือหาที่ส าคัญและเกิดประโยชน์ 
3) กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการฝึกอบรม 
4) วิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

12.15 – 12.45 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 

  
บรรยากาศการลงทะเบียน บรรยากาศพิธีเปิดการประชุม 

  
บรรยากาศช่วงการน าเสนอข้อมูล 

  
บรรยากาศการร่วมกันแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

รูปที่ 1 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยฯ ครั้งที่ 1 

 

  



 กิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ครั้งท่ี 2 

กิจกรรมการจัดประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 ด าเนินการกับ
หน่วยงาน/ องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีประสบการณ์เกี่ยวกับ SAE โดยมีรายละเอียด ดังตารางท่ี 2 และมี
บรรยากาศการจัดประชุมฯ ดังรูปท่ี 2  

ตารางที่ 2 ก าหนดการจัดประชุมกลุ่มย่อยฯ ครั้งที่ 2 

เวลา ก าหนดการ 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

09.00 - 09.15 น. เปิดการประชุม  
โดย  นางชุลีพร บุณยมาลิก 
 ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. 

09.15 – 09.45 น การฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  
โดย ดร.พรวิภา คลังสิน 
 หัวหน้าโครงการ 
 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

09.45 – 10.15 น. เปิดเวทีระดมความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA 

10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่า 

10.30 – 12.00 น รายละเอียดของหลักสูตรการฝึกอบรม 10 บทเรียน และกรณีศึกษา (Case Study) SEA 
โดย ดร.วิเทศ ศรีเนตร 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

12.00 – 12.30 น. การระดมความคิดเห็นต่อหลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA 

12.30 - 13.30 น.  ปิดการประชุม และรับประทานอาหารกลางวัน 

 
  



  
บรรยากาศการลงทะเบียน บรรยากาศพิธีเปิดการประชุม 

  
บรรยากาศช่วงการน าเสนอข้อมูล 

  
บรรยากาศการร่วมกันแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

รูปที่ 2 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยฯ ครั้งที่ 2 

 กิจกรรมการประชุมกลุม่ย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ครั้งท่ี 3 

กิจกรรมการจัดประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3 ที่ปรึกษา
จัดเตรียมเนื้อหาการประชุม ประกอบด้วย การปรับปรุงข้อเสนอการจัดท า SEA (รวมร่างระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ...) และร่างแนวทาง (Guideline) การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งได้รับการตอบรับจากภาคส่วนต่างๆ ดังตารางท่ี 3 โดยมีรายละเอียด
การจัดกิจกรมดังตารางท่ี 4 และมีบรรยากาศการจัดประชุมฯ ดังรูปท่ี 3 

  



ตารางที่ 3 สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ประเภท จ านวน (ราย) 

1 หน่วยงานราชการ 74 

2 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 25 

3 หน่วยงานผู้จัดท ารายงานการศึกษา  

 - เจ้าของโครงการ 5 

 - บริษัทท่ีปรึกษา 8 

4 กลุ่มบริษัทเอกชน 2 

5 สถาบันการศึกษา 10 

6 ภาคประชาสังคมและนักวิชาการอิสระ 1 

รวม 125 

 

ตารางที่ 4 ก าหนดการประชุมกลุ่มย่อยฯ ครั้งที่ 3 

เวลา กิจกรรม 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร 
09.00–09.15 น. พิธีเปิดการประชุม โดย ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

09.15–10.30 น. การน าเสนอ :  
- แนวทางการขับเคลื่อน SEA ของไทย 

1)  ข้อเสนอการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
2)  (ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์ พ.ศ. ... 
3)  (ร่าง) แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) 

โดย  ดร.วิเทศ ศรีเนตร และดร.พรวิภา คลังสิน 
บริษัทที่ปรึกษาโครงการ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

10.30–10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.45–12.30 น. ระดมความคิดเห็นต่อข้อเสนอการจัดท า SEA และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
(ร่าง) แนวทางทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) 

12.30–13.30 น. ปิดการประชุม และรับประทานอาหารกลางวัน 
  



  
บรรยากาศการลงทะเบียน บรรยากาศพิธีเปิดการประชุม 

  
บรรยากาศช่วงการน าเสนอข้อมูล 

  
บรรยากาศการร่วมกันแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

รูปที่ 3 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยฯ ครั้งที่ 3 

 กิจกรรมการประชุมกลุม่ย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ครั้งท่ี 4 

กิจกรรมการจัดประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4 ที่ปรึกษา
จัดเตรียมเนื้อหาการประชุม ประกอบด้วย การปรับปรุงข้อเสนอการจัดท า SEA (รวมร่างระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ...) และร่างแนวทาง (Guideline) การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งได้รับการตอบรับจากภาคส่วนต่างๆ ดังตารางท่ี 5 โดยมีรายละเอียด
การจัดกิจกรมดังตารางท่ี 6 และมีบรรยากาศการจัดประชุมฯ ดังรูปท่ี 4 

  



ตารางที่ 5 สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ประเภท จ านวน (ราย) 

1 หน่วยงานราชการ 72 

2 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 24 

3 หน่วยงานผู้จัดท ารายงานการศึกษา  

 - เจ้าของโครงการ 10 

 - บริษัทท่ีปรึกษา 14 

4 กลุ่มบริษัทเอกชน 2 

5 สถาบันการศึกษา 21 

6 ภาคประชาสังคมและนักวิชาการอิสระ 6 

รวม 149 

 

ตารางที่ 6 ก าหนดการประชุมกลุ่มย่อยฯ ครั้งที่ 4 

เวลา กิจกรรม 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร 
09.00–09.15 น. พิธีเปิดการประชุม โดย ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

09.15–09.45 น. การน าเสนอ :  
- รายละเอียดข้อเสนอการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (ร่าง) ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ... และ (ร่าง) แนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) 
โดย  ดร.วิเทศ ศรีเนตร   
บริษัทที่ปรึกษาโครงการ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

09.45–10.30 น. การเสวนา เรื่อง ความส าคัญและประโยชน์ของแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ส าหรับหน่วยงานและประเทศไทย 
ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย 
 รศ. ดร. สุทิน อยู่สุข 

ประธานคณะท างานพัฒนาการจัดท า SEA และคณะท างานจัดท าคู่มือ SEA 
 คุณนันทวัน สุวรรณสถิตย์  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ  

ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
 คุณสมภพ พัฒนอริยางกูล 

ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 นายศุภกิจ นันทะวรการ  

ผู้จัดการฝ่ายนโยบายสาธารณะ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ 

10.30–10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 



ตารางที่ 6 ก าหนดการประชุมกลุ่มย่อยฯ ครั้งที่ 4 

เวลา กิจกรรม 

10.45-12.15 น. แบ่งกลุ่มย่อย เพื่อระดมความคิดเห็น เรื่อง ร่างแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อม 
ระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) ฉบับปรับปรุง (กันยายน 2562) 

12.15-12.30 น. สรุปผลการระดมความคิดเห็น เรื่อง ร่างแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA 
Guideline) ฉบับปรับปรุง (กันยายน 2562)  

12.30 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารกลางวัน  

 



  
บรรยากาศการลงทะเบียน บรรยากาศพิธีเปิดการประชุม 

  
บรรยากาศช่วงการน าเสนอข้อมูลและการเสวนา 

  
บรรยากาศช่วงการเสวนา 

  
บรรยากาศการร่วมกันแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

รูปที่ 4 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยฯ ครั้งที่ 4 

 



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
กลุ$มย$อย ครั้งที่ 1

เรื่อง การจัดทําหลักสูตรการฝ*กอบรมทางวิชาการ
ด,านการประเมินสิ่งแวดล,อมระดับยุทธศาสตร� (SEA)

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร� กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมภายใต,
โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล,อมระดับยุทธศาสตร� (SEA)

1 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ$มย$อย ครั้งที่ 1

2

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร
09.00 - 09.15 น. พิธีเป0ดการประชุม 

โดย  นางป9ทมา เธียรวิศิษฎ�สกุล
รองเลขาธิการสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ

09.15 - 9.30 น. ความเป9นมาของโครงการและวัตถุประสงค�ของการประชุม
โดย ดร.พรวิภา คลังสิน

ผู=จัดการโครงการ
9.30 – 10.30 น. แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการฝ@กอบรมทางวิชาการด=านการประเมิน

สิ่งแวดล=อมระดับยุทธศาสตร� (SEA) 
โดย ดร.วิเทศ ศรีเนตร

ผู=เชี่ยวชาญด=านการประเมินสิ่งแวดล=อมระดับยุทธศาสตร�
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว7าง

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุ$มย$อย ครั้งที่ 1 (ต$อ)

3

10.45 – 12.00 น. การระดมความคิดเห็นกลุ7มย7อย (Focus group) ช7วงที่ 1
1) ความต=องการและประโยชน�ที่คาดไว=
2) เนื้อหาที่สําคัญและเกิดประโยชน�

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น. การระดมความคิดเห็นกลุ7มย7อย (Focus group) ช7วงที่ 2

3) กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการฝ@กอบรม
4) วิธีการเรียนรู=แบบมีส7วนร7วม 

15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว7าง
15.15 - 15.30 น. สรุปผลการระดมความคิดเห็นและป0ดการประชุม

**เอกสารประกอบการประชุม**
1) กรอบแนวคิด ขั้นตอน กระบวนการและการจัดทํา “ร$าง” หลักสูตรการ

ประเมินสิ่งแวดล,อมระดับยุทธศาสตร� (SEA) 
2) “ร$าง” ชุดความรู,พื้นฐานประกอบหลักสูตรการฝ*กอบรมการประเมิน

สิ่งแวดล,อมระดับยุทธศาสตร� (SEA)

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ความเปBนมาของโครงการ
และวัตถุประสงค�ของการประชุม

โดย  ดร.พรวิภา คลังสิน  ผู=จัดการโครงการ

4



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล=อมระดับยุทธศาสตร� 
ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ (สศช.) 
มีวัตถุประสงค�หลักในการขับเคลื่อน เผยแพร$และสร,างความรู,
ความเข,าใจให,แก$ประชาชนและบุคลากรและผู,มีส$วนได,เสียของ
ประเทศไทย 

โดยกิจกรรมหลักของโครงการ คือ “ฝ*กอบรมหลักสูตร
ด,านการประเมินสิ่งแวดล,อมระดับยุทธศาสตร�”

ความเปBนมาของโครงการ

5 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

เนื่องจากหลักสูตรการประเมินสิ่งแวดล,อมระดับยุทธศาสตร� 
ยังไม$เคยมีการจัดทํามาก$อนในประเทศไทย อย$างเปBนทางการและ
ครบถ,วนสมบูรณ� ตามหลักวิชาการ ทฤษฎี องค�ความรู= ตลอดจน
การจัดทําหลักสูตรดังกล7าว ต=องตอบสนองและเหมาะสมกับบริบท 
สถานการณ� และความพร=อมของหน7วยงาน องค�กร บุคคลที่เกี่ยวข=อง 

จึ ง ทํ า ให= มีความจํ า เปBนและความสํา คัญ ที่ต,อง รับฟ9 ง
ข,อเสนอแนะ ความคาดหวัง ความเหมาะสมสําหรับ ผู, ได, รับ
การอบรม เพื่อสามารถนําความรู, ไปประยุกต�ใช,ได,จริง และมี
ความสามารถในการศึกษา SEA อย$างถูกต,อง 

6

ความเปBนมาของโครงการ (ต$อ)

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

วัตถุประสงค�ของการประชุม

7

1) ระดมสมอง แลกเปลี่ยน เรียนรู, เพื่อรวบรวมและวิเคราะห�
ความต,องการ ความคาดหวังต$อเปMาประสงค�ของหลักสูตร 
การประเมินสิ่งแวดล,อมระดับยุทธศาสตร�

2) ได,รับความเห็นในการพัฒนาเนื้อหา กระบวนการ วิธีการ
และขั้นตอน ในการจัดการฝ*กอบรมหลักสูตรที่เหมาะสม
เปBนประโยชน�ต$อกลุ$มเปMาหมาย 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการฝ*กอบรม
ทางวิชาการด,านการประเมินสิ่งแวดล,อม

ระดับยุทธศาสตร� (SEA)
โดย  ดร. วิเทศ ศรีเนตร 

ผู=เชี่ยวชาญด=านการประเมนิสิ่งแวดล=อมระดับยุทธศาสตร�

8
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กรอบแนวคิด/ ขั้นตอนการจัดทําหลักสูตรอบรม SEA 
และขอบเขตเนื้อหาการอบรม SEA

9 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การร$างหลักสูตรการอบรม SEA จะยึดกรอบแนวคิดตามหลักการ
สร,างสรรค� (Innovative Method) ที่ทําให=ผู=เข=ารับการอบรมได=ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยน หาแนวทาง วิธีการศึกษา SEA ที่เหมาะสมกับสถานการณ� บริบทและ
ตอบสนองความต=องการ ว7าเรียนร7วมกัน มีการตอบสนองกระตือรือร=น มีความรู=
ทั้งทฤษฎีและมีการฝ@กคิดฝ@กปฏิบัติ ผ7านกรณีศึกษาและบทเรียนสมมุติและจริง 
โดยอยู7บนพื้นฐานของความคิดและวิเคราะห� สังเคราะห�ประเด็นปYญหา เพื่อให=ได=
บทสรุปจากการโต=แย=ง ตกผลึก หาข=อตกลงร7วมกัน โดยมีหลักการดังนี้

 การเรียนรู=อย7างกระตือรือร=น (Active Learning) 
 การสร=างกระบวนเรียนเป9นกลุ7ม (Group Work)
 การใช=กรณีศึกษาในการเรียนรู=และฝ@กฝน (Casework Methodology)
 การเน=นการฝ@กปฏิบัติประกอบทฤษฎี (Practical Approach) 
 การใช=ประบวนการคิดตีความปYญหาอย7างสร=างสรรค�จนได=ต=นแบบ

ที่เหมาะสม (Design Thinking) 

10

1. กรอบแนวคิด
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หลักการหรือกระบวนการคิดที่ใช,ในการทําความเข,าใจ
ป9ญหาต$างๆ อย$างลึกซึ้ง และนําเอาความคิดสร,างสรรค� หรือ
มุมมองต$างๆ จากหลากหลายแหล7งที่มา นํามาสร,างแนวทาง
การแก,ไขป9ญหาในรูปแบบต7างๆ พร=อมทั้งนําเอาแนวทางที่ได,
มาพิจารณาทดสอบเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการแก=ไข
ปYญหา ประกอบด,วย 5 ขั้นตอนหลัก ได=แก7

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

1) การทําความเข,าใจป9ญหาอย$างลึกซึ้ง (Empathize) เพื่อให,สามารถเข,าใจและรับรู,
ถึงป9ญหาได,อย$างถ$องแท,

12

5) การสร,างต,นแบบที่สามารถนําไปใช,ปฏิบัติได,จริง (Test) เพื่อให,สอดคล,องกับ
สถานการณ�และป9ญหามากที่สุด

4)การทดลองสร,างต,นแบบ (Prototype) โดยนําเอาความคิดที่หลากหลายจากขั้นตอน 
Ideate มาประกอบการพิจารณา เพื่อให,ได,แนวทางการแก,ไขที่สร,างสรรค� พร,อมทั้ง
ทดลองใช,ต,นแบบดังกล$าวเพื่อเรียนรู,ข,อผิดพลาดและนํามาปรับปรุงต,นแบบให,มี
ความเหมาะสมมากที่สุด

3) กระบวนการคิดหาคําตอบอย$างไม$มีกรอบ สร,างสรรค� และมีมุมมองที่หลากหลายด,าน 
(Ideate) เพื่อนําไปใช,ในขั้นตอนการกําหนดวิธีการแก,ไขป9ญหา

2) การตีความป9ญหาที่เกิดขึ้นอย$างลึกซึ้งและถูกต,อง (Define) เพื่อใช,เปBนกรอบ
ในการแก,ไขป9ญหาต$อไป
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SEA : Up-streaming environmental considerations 
into the decision-making hierarchy

Policy

Plan

Programme

Strategic 
environmental 
assessment

Environmental impact 
assessmentProjects
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A continuum of SEA application

Environment

Economic assessment tools

Social assessment tools

SEA

Economy

Social

Environment Economy

Social

Environment
Economy

Social

Increasing integration of environmental, social and economic considerations 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 15

2. ขั้นตอนการจัดทําหลักสูตรอบรม SEA

การสร=างหลักสูตรและรูปแบบวิธีการฝ@กอบรมทางวิชาการด=าน SEA 
บริษัทฯ จะใช=เทคนิควิธีการสร,างหลักสูตรโดยยึดหลักการฝ*กอบรมตาม
แนวทางมาตรฐานการฝ*กอบรม ISO 10015: 1999 (Quality Management 
– Guidelines for Training) ของหน7วยงาน International Organization for 
Standardization ซึ่งเปBนมาตรฐานสากลที่กําหนดแนวทางในการฝ*กอบรม
บุคลากร ประกอบด=วยขั้นตอนการปฏิบัติ 4 ขั้นตอน ได=แก7 

1) กําหนดความต=องการฝ@กอบรม (Define Training Needs) 
2) ออกแบบและวางแผนฝ@กอบรม (Design and Plan Training) 
3) จัดฝ@กอบรม (Provide for Training) 
4) ประเมินผลการฝ@กอบรม (Evaluate Training Outcomes) 
ซึ่งในแต7ละขั้นตอนจะต=องมีการตรวจติดตามทุกขั้นตอน

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ขั้นตอนที่ 1 
กําหนดความต,องการฝ*กอบรม (Design Training Needs)

ในขั้นตอนการกําหนดความต=องการฝ@กอบรมจะต,องพิจารณาถึงผลผลิต
หรือผลที่คาดว$าจะได,รับจากการฝ*กอบรม ซึ่งตอบวัตถุประสงค�ที่ต,องการให,
เกิดความเข,าใจ SEA อย$างถูกต,องและตรงกัน โดยต,องหาและกําหนดความ
ต,องการของกลุ$มเปMาหมายต$างๆ ประกอบด=วย เจ=าหน=าที่หน7วยงานทั้งราชการ
และเอกชน นักวิชาการ นักวิจัย ที่ปรึกษา ตลอดจนประชาชนและผู=สนใจทั่วไป 
ซึ่งการกําหนดความต,องการนี้ จะใช, เปBนข,อมูลในการออกแบบและ
วางแผนการฝ*กอบรมในขั้นตอนต$อไป

16
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ขั้นตอนที่ 2 
ออกแบบและวางแผนฝ*กอบรม (Design and Plan Training)

ขั้นตอนการออกแบบและวางแผนการฝ@กอบรมเปBนขั้นตอนที่สําคัญซึ่งจะ
ช7วยให=สามารถตอบโจทย�ของการฝ@กอบรมได= โดยการออกแบบจะกําหนด
รายละเอียดหัวข,อของการฝ*กอบรม ขั้นตอนและวิธีการฝ*กอบรม รวมถึง
กลุ$มเปMาหมายที่เกี่ยวข,อง เพื่อให,สามารถตอบโจทย�ความต,องการฝ*กอบรมได, 
โดยมีรายละเอียดประกอบด=วย

1) หัวข,อการฝ*กอบรม : การกําหนดหัวข=อบทเรียนต7างๆ ที่จะนําไปพัฒนา
เป9นเนื้อหาและรายละเอียดของการฝ@กอบรม โดยผู=ให=การฝ@กอบรม นําไปพิจารณา
ให=ครอบคลุมเนื้อหา และสาระสําคัญที่ผู=เข=ารับการฝ@กอบรมจําเป9นต=องได=รับทราบ
ข=อมูลอันจะเป9นประโยชน�ในการนําไปประกอบการจัดทํา SEA ได= 

2) วิธีการฝ*กอบรม : การพิจารณาเลือกวิธีการฝ@กอบรมให=สอดคล=องกับ
กรอบแนวคิด โดยการพิจารณาของผู=ให=การฝ@กอบรม จะเลือกวิธีการฝ@กอบรม 
ผสมผสานและเป9นขั้นตอน ให=เหมาะสมกับระยะเวลา ความรู=พื้นฐานของผู=เข=ารับ
การอบรม ของกลุ7มเปxาหมายต7างๆ 
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ขั้นตอนที่ 3 
จัดฝ*กอบรม (Provide for Training)

เนื่องจากมีความต=องการให=การฝ@กอบรม SEA สมบูรณ�และได=ประโยชน�สูงสุด การจัดการฝ*กอบรม
จะใช,เวลาเต็มถึง 5 วัน ดังนั้นการจัดฝ@กอบรมจะต,องมีความพร,อมทั้งด,านเนื้อหา วิธีการ ขั้นตอน
กระบวนการฝ*กอบรมโดยการจัดฝ*กอบรมได,แบ$งช$วงเวลาออกเปBน 2 ช$วงหลัก ได,แก$ การอบรม
ให,ความรู, และการฝ*กปฏิบัติและเรียนรู,ผ$านกรณีศึกษาจริงและสมมติ การเตรียมความพร,อม
การจัดฝ*กอบรมในด,านต$างๆ แบ$งออกเปBน 3 ช$วง ได=แก7

1) ก$อนการฝ*กอบรม (Pre–Training Support) เป9นการจัดเตรียมความพร=อมของบุคลากร 
วิทยากรให=มีความรู=ความเข=าใจอย7างลึกซึ้ง รวมถึงการประสานงานอย7างใกล=ชิดระหว7างผู=จัดอบรม
และผู=ฝ@กอบรม โดยจะมีการชี้แจงรายละเอียดให=ผู=เข=ารับการฝ@กอบรมได=ทราบถึงวัตถุประสงค� และ
ผลที่คาดว7าจะได=รับของการจัดฝ@กอบรมให=เข=าใจและรับทราบ

2) ขณะดําเนินการฝ*กอบรม (Training Support) เป9นการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ� เอกสาร
ต7างๆ ให=เหมาะสม โดยอาจมีสื่อที่ใช=ในการจัดฝ@กอบรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งสื่อเอกสารประกอบ 
สื่อการนําเสนอ (Power Point) ที่มีการออกแบบเพื่อสื่อสารให=ผู=เข=ารับการฝ@กอบรมสามารถเข=าใจ
เนื้อหาได=โดยง7าย

3) จบการฝ*กอบรม (End–of–Training Support) เป9นขั้นตอนสําคัญที่ช7วยให=สามารถประเมิน
ประสิทธิภาพหรือความสําเร็จในการฝ@กอบรมได= ซึ่งจะมีการจัดเตรียมแบบประเมินผลการฝ@กอบรม
ให=แก7ผู=เข=ารับการฝ@กอบรมได=ให=ข=อคิดเห็นและประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรการอบรม
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ขั้นตอนที่ 4 

การประเมินผลฝ*กอบรม (Evaluate Training Outcomes)
การประเมินผลฝ@กอบรมจัดทําขึ้นเพื่อให,เกิดความแน$ใจว$า

การฝ*กอบรมได,บรรลุตามวัตถุประสงค�ของการจัดฝ*กอบรม โดยการ
ประเมินผลจะแบ$งออกเปBน 2 ระยะ ได=แก7

1) ระยะสั้น (Short Term) เป9นการประเมินผลทันทีในช7วงเวลาสั้นๆ ภายหลังการจบ
การฝ@กอบรม โดยอาจจัดทําเป9นแบบทดสอบภายหลังการอบรม เพื่อใช=ประเมินความรู=ความเข=าใจ
ของผู=เข=ารับการฝ@กอบรม รวมถึงการจัดเตรียมแบบประเมินผล เพื่อให=ผู=เข=ารับการฝ@กอบรม
ประเมินผลการอบรมตามหลักสูตรที่กําหนดไว= พร=อมทั้งสามารถให=ข=อคิดเห็นและข=อเสนอแนะ
ในการนําไปปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรต7อไปได=

2) ระยะยาว (Long Term) เป9นการประเมินภายหลังที่ผู= เข=ารับการฝ@กอบรม
ได=กลับไปปฏิบัติงานได=ระยะหนึ่ง หรือกลับไปดําเนินการร7างข=อเสนอการจัดทําการประเมิน
สิ่งแวดล=อมระดับยุทธศาสตร�ภายในองค�กรหรือภายในพื้นที่แล=ว ซึ่งจะช7วยให=ผู= เข=ารับ
การฝ@กอบรมสามารถประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรการอบรมว7าสอดคล=องหรือสามารถ
นําไปปฏิบัติจริงได=หรือไม7
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3. เนื้อหาหลักสูตร SEA

ร$างเนื้อหาในการฝ*กอบรม SEA ประกอบด,วยสาระสําคัญและ
ข,อมูล ซึ่งจําเปBนต$อการศึกษาและจัดทํา SEA โดยได,นํามากําหนดเปBนชุด
บทเรียนทั้งหมด 9 บทเรียน อย7างไรก็ตาม เนื้อหาทั้งหมดจะได,รับ
การทบทวนและคัดเลือกโดย ผู,เชี่ยวชาญ ผู,ทรงคุณวุฒิ และทดสอบ
ความเหมาะสม ระหว$างการจัดฝ*กอบรม Training for the Trainers ซึ่งจะ
จัดขึ้นเพื่อตกลงในเนื้อหาที่เหมาะสมที่สุด ในเบื้องต=น ประกอบด=วย 
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บทเรียน ที่ 1 : 
ความรู,พื้นฐานในการจัดทํา SEA 

บทเรียนที่ 1 : 
ความรู=พื้นฐาน

ในการจัดทํา SEA

วัตถุประสงค� : 
เพื่ออธิบายและให=

ค ว าม รู= ค ว าม เ ข= า ใ จ
พื้นฐานและเหตุผล
ความ สําคัญ ในการ
จัดทํา SEA ซึ่งจะช7วย
ให=ผู=เข=ารับการอบรมมี
ความรู=ความเข=าใจไปใน
ทิศทางเดียวกัน

เนื้อหาสําคัญ : 
 นิยาม ความหมาย

ของ SEA
 เหตุผล ความสําคัญ

ในการจัดทํา SEA
 ระบบและกลไก

การใช= SEA 
 หลักการและแนวทาง 

ปฏิบัติในการใช= SEA
 เกณฑ�การใช= SEA 

ให=มีประสิทธิภาพ
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บทเรียนที่ 2 : 
พัฒนาการและ
การศึกษา SEA 

ในต7างประเทศและ
ประเทศไทย

วัตถุประสงค� : 
เ พื่ อ อ ธิ บ า ย ถึ ง

ประวัติ ความเป9นมา 
พัฒนาการ และบริบท
ก า ร ใ ช=  SEA ข อ ง
ต7 า ง ป ร ะ เ ท ศ  แ ล ะ
ประเทศไทยที่ผ7านมา 
ซึ่งจะช7วยให=ผู= เข=ารับ
การอบรม มีความ รู=
ค ว าม เ ข= า ใ จการนํ า 
SEA ไปใช=มากยิ่งขึ้น

เนื้อหาสําคัญ : 
ประวัติ ความเป9นมา 
และพัฒนาการ
ของ SEA

บทเรียนการใช= SEA 
ในบริบทของ
ต7างประเทศ และ
ประเทศไทย

บทเรียนที่ 2 : 
พัฒนาการและการศึกษา SEA ในต$างประเทศและประเทศไทย

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 23

บทเรียนที่ 3 : 
การกําหนดประเด็น
และพิจารณาขอบเขต

การศึกษา SEA

วัตถุประสงค� :
เ พื่ อ ใ ห= ผู= เ ข= า รั บ

การอบรม เข= า ใ จ ถึ ง
ห ลั ก ก า ร  ขั้ น ต อ น 
วิธีการ ในการกําหนด
ประเด็นและพิจารณา
ขอบเขตในการศึกษา 
SEA แ ล ะ ส า ม า ร ถ
เริ่มต=นการศึกษา SEA 
ได=อย7 าง ชัด เจนและ
ครอบคลุมประ เ ด็น
สํ า คั ญ ที่ เ กี่ ย ว ข= อ ง
ทั้งหมด

เนื้อหาสําคัญ : 
 หลักการ ขั้นตอน 

วิธีการ ในการกําหนด
ประเด็นและขอบเขต
การศึกษา

 การจัดลําดับ
ความสําคัญของ
ประเด็น และขอบเขต
การศึกษา

 การกําหนดตัวชี้วัด
ด=านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล=อม

บทเรียนที่ 3 : 
การกําหนดประเด็นและพิจารณาขอบเขตการศึกษา SEA
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บทเรียนที่ 4 : 
การประเมินข=อมูล
พื้นฐานสําหรับ
การศึกษา SEA

วัตถุประสงค� : 
เ พื่อ ให= ผู= เ ข= า รับ

ก า ร อ บ ร ม เ ข= า ใ จ
หลักการ และสามารถ
ประเมินสภาพข=อมูล
พื้นฐานสําหรับตัวชี้วัด 
SEA ได= ตามประเด็น
และขอบเขตการศึกษา
ที่ ไ ด= กํ า หนด ไ ว= จ า ก
บทเรียนที่ 3

เนื้อหาสําคัญ : 
 การประเมินข=อมูล

พื้นฐานสําหรับ
การศึกษา SEA 

 การประเมินตัวชี้วัด

บทเรียนที่ 4 : 
การประเมินข,อมูลพื้นฐานสําหรับการศึกษา SEA
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บทเรียนที่ 5 : 
การพัฒนาและเสนอทางเลือกในการพัฒนา

บทเรียนที่ 5 : 
การพัฒนาและเสนอ

ทางเลือกในการ
พัฒนา

วัตถุประสงค� : 
เ พื่ อ ใ ห= ผู= เ ข= า รั บ

ก า ร อ บ ร ม เ ข= า ใ จ
หลักการ วิธีการ และ
เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร
พัฒนาและประเมิน
ทางเลือกที่เหมาะสม 
โ ด ย นํ า ผ ล ข อ ง
การประ เ มินข= อ มู ล
พื้นฐานและตัว ชี้ วั ด
มาประยุกต�ใช=

เนื้อหาสําคัญ : 
 การพัฒนาทางเลือก

ที่สอดคล=องกับ
การประเมินข=อมูล
พื้นฐานและตัวชี้วัด

 เครื่องมือที่ใช=ในการ
ประเมินทางเลือก
ในการพัฒนา

 การเสนอและ
ประเมินทางเลือก
ในการพัฒนา
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บทเรียนที่ 6 : 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล,อมระดับยุทธศาสตร�

บทเรียนที่ 6 : 
การประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล=อม
ระดับยุทธศาสตร�

วัตถุประสงค� : 
เพื่อให=ผู=เข=ารับการ

อบรมเข= า ใจหลักการ 
แ ล ะ วิ ธี ก า ร ใ น ก า ร
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ่ ง แ ว ด ล= อ ม ร ะ ดั บ
ยุทธศาสตร�ที่ครอบคลุม
ทั้ง 3 มิติ ได=แก7 มิติด=าน
เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล=อม ซึ่งจะนําไปสู7
การกํ าหนดมาตรการ
ล ด ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง
ทางเลือกในการพัฒนา
อย7างยั่งยืน

เนื้อหาสําคัญ : 
 หลักการ และวิธีการ

ในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล=อม
ระดับยุทธศาสตร� 

 หลักเกณฑ� ขั้นตอน
ในการกําหนด
มาตรการลด
ผลกระทบในการ
พัฒนาอย7างยั่งยืน
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บทเรียนที่ 7 : 
การสร,างการมีส$วนร$วมอย$างมีประสิทธิภาพ

บทเรียนที่ 7 : 
การสร=างการมี
ส7วนร7วมอย7างมี
ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค� : 
เพื่อให=ผู=เข=ารับการ

อบรมเข= า ใจหลักการ 
ขั้นตอน กระบวนการ
ใ น ก า ร ส ร= า ง ก า ร มี
ส7วนร7วมและสามารถ
นํ า ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต� ใ ช=
ในการศึกษา SEA ได=จริง 
ทุกขั้นตอน

เนื้อหาสําคัญ : 
 หลักการการสร=าง

การมีส7วนร7วม
 ขั้นตอนและ

กระบวนการ
มีส7วนร7วม

 การประยุกต�
กระบวนการ
มีส7วนร7วมในขั้นตอน
การศึกษา SEA
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บทเรียนที่ 8 : 
การสรุปผลการศึกษาสู$กระบวนการตัดสินใจ

บทเรียนที่ 8 : 
การสรุปผลการศึกษา

สู7กระบวนการ
ตัดสินใจ

วัตถุประสงค� : 
เพื่อให=ผู=เข=ารับการอบรม
สามารถนําผลการศึกษา 
SEA ไปสู7กระบวนการ
ตัดสินใจที่สอดคล=องกับ
นโยบาย แผน และ
แผนงานการพัฒนา 
(Policy, Plan, 
Programme)

เนื้อหาสําคัญ : 
 กลไกการนําผล

การศึกษาสู7
กระบวนการ
ตัดสินใจ

 กระบวนการ
ตัดสินใจแบบมี
ส7วนร7วม
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บทเรียนที่ 9 : 
การควบคุมคุณภาพ และตดิตามตรวจสอบ SEA

บทเรียนที่ 9 : 
การควบคุมคุณภาพ 

และติดตามตรวจสอบ 
SEA

วัตถุประสงค� : 
เพื่อให=ผู=เข=ารับการอบรม
เข=าใจหลักการ และ
วิธีการในการควบคุม
คุณภาพและติดตาม
ตรวจสอบผลการศึกษา 
SEA ที่นําไป ใช=
สอดคล=องกับนโยบาย 
แผน และแผนงานการ
พัฒนา (Policy, Plan, 
Programme)

เนื้อหาสําคัญ : 
 ลักษณะการศึกษา 

SEA ที่ดีและมี
คุณภาพ

 ขั้นตอนและวิธีการ
ในการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 
SEA

 หลักการติดตาม
ตรวจสอบ
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การออกแบบขอบเขตเนื้อหาของบทเรียนที่ 1 ถึง 9 จะสร,าง
กระบวนการเรียนรู,เปBนกลุ$ม และใช,กรณีศึกษาในการเรียนรู, 
โดยเน,นการฝ*กปฏิบัติโดยเฉพาะตั้งแต$บทเรียนที่ 3 ถึง 9 เพื่อให=
ผู= เข=ารับการอบรมได=ความรู= ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจน
สามารถทําความเข=าใจปYญหา ตีความปYญหาที่เกิดขึ้น และร7วมกันคิด
หาคําตอบจากมุมมองและประสบการณ�ของผู=เข=ารับการอบรม โดย
จะคัดเลือกกรณีศึกษาที่ได=ผ7านการดําเนินงานจริงมาประกอบทุก
บทเรียน พร=อมทั้งการฝ@กปฏิบัติผ7านกรณีศึกษาสมมติ เพื่อให,ผู,เข,า
รับการอบรมสามารถบูรณาการความรู,ความเข,าใจในขั้นตอน
การศึกษา SEA ได,อย$างเปBนรูปธรรม

3. เนื้อหาหลักสูตร SEA (ต$อ)
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ร$างวาระการฝ*กอบรมหลักสูตร SEA
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 เพื่อเสริมสร=างความรู= ความเข=าใจ ทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห�
ด=าน SEA ให=กับผู= ที่ เ กี่ยวข=องกับการกําหนดนโยบาย แผน และ
แผนงาน และผู= ที่ เ กี่ยวข=องกับการประเมินสิ่ งแวดล=อมระดับ
ยุทธศาสตร� 

 เพื่อให=กลุ7มเปxาหมายที่เข=ารับการอบรมได=ทดลองพัฒนาทักษะและ
ความสามารถในการประเมินสิ่งแวดล=อมระดับยุทธศาสตร� (SEA)

 เพื่อให=กลุ7มเปxาหมายที่เข=ารับการอบรมมีความรู= ความสามารถในการ
ออกแบบการศึกษา การดําเนินการศึกษา และการนํา SEA ไปประยุกต�ใช= 

1. วัตถุประสงค�

32
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จัดอบรมผ$านการบรรยาย การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ� 
การระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การวิเคราะห�กรณีศึกษา 
และการฝ*กปฏิบัติ โดยเน,นหลักการ การเรียนรู=อย7างกระตือรือร=น 
(Active Learning) การสร=างกระบวนเรียนเป9นกลุ7ม (Group Work) การใช=
กรณีศึกษาในการเรียนรู= (Casework Methodology) การเน=นการฝ@ก
ปฏิบัติประกอบทฤษฎี (Practical Approach) และใช=การอบรมเป9นลําดับ
ขั้นตอนตามแนวทาง (Design Thinking)

2. วิธีการอบรม
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3. ผู,อบรม

34

คณะผู=อบรมประกอบด=วย ผู,ทรงคุณวุฒิ/ผู,เชี่ยวชาญในด,าน
การประเมินสิ่งแวดล,อมระดับยุทธศาสตร�  (SEA) และ
นักวิชาการจากหน$วยงานที่เกี่ยวข,อง ซึ่งผ$านการฝ*กสอน และ
อบรมจากผู,ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

กลุ7มเปxาหมายของการฝ@กอบรมเป9นกลุ7มเปxาหมายที่มีบทบาทหน=าที่หรือมีความ
เกี่ยวข=องกับการประเมินสิ่งแวดล=อมระดับยุทธศาสตร� ทั้งในส7วนของผู=กําหนด นโยบาย 
แผน หรือแผนงาน และในส7วนของผู=ที่ลงมือประเมินสิ่งแวดล=อมระดับยุทธศาสตร� โดย
กําหนดกลุ7มเปxาหมายครอบคลุมทุกภูมิภาค ซึ่งมีจํานวนผู=เข=ารับการฝ@กอบรมจํานวน 
750 คน ประกอบด=วย

 หน7วยงานราชการ ประกอบด=วยหน7วยงานราชการส7วนกลางและภูมิภาค ที่มีบทบาท
หน=าที่ในการกําหนดนโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, Plan, Programme) 

 หน7วยงานที่มีบทบาทหน=าที่เกี่ยวข=องกับการจัดทํา SEA โดยตรง

 หน7วยงานเอกชนที่มีโครงการพัฒนาขนาดใหญ7

 องค�การเอกชนด=านการคุ=มครองสิ่งแวดล=อม องค�กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา 
และนักวิชาการอิสระในพื้นที่

 บริษัทที่ปรึกษาที่ได=รับใบอนุญาตเป9นผู=มีสิทธิทํารายงานเกี่ยวกับการศึกษาและ
มาตรการปxองกันและแก=ไขผลกระทบกระเทือนต7อคุณภาพสิ่งแวดล=อม

4. กลุ$มเปMาหมาย

35 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ทั้งนี้ ในการประสานงานติดต7อไปยังหน7วยงานต7างๆ ที่เกี่ยวข=อง 
ดําเนินการประสานและระบุเรียนเชิญผู,ที่มีส$วนเกี่ยวข,องในการลงมือ
ปฏิบัติจริง หรือเปBนผู,ที่มีอํานาจหน,าที่ เปBนผู,แทนของหน$วยงานนั้นๆ 
เข,าร$วมการอบรม และต,องเปBนผู,ที่ผ$านหลักเกณฑ�เบื้องต,นในการ
พิจารณาคัดเลือกผู,เข,ารับการอบรม เพื่อให,เกิดประสิทธิผลต$อการนํา
องค�ความรู,ไปปฏิบัติจริงอย$างเหมาะสมและมากที่สุด 

4. กลุ$มเปMาหมาย (ต$อ)

36



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ระยะเวลาการฝ@กอบรมครอบคลุมทั้งหมด 5 วัน เพื่อให=ผู=เข=ารับ
การฝ@กอบรมมีความเข=าใจขั้นตอนการดําเนินการประเมินสิ่งแวดล=อม
ระดับยุทธศาสตร� (SEA) ตั้งแต7ต=นจนจบกระบวนการ สามารถนําไปปรับ
ใช=ในหน7วยงานได=

5. ระยะเวลาการฝ*กอบรม

37 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 38

6. ร$างกําหนดการจัดฝ*กอบรม
ด,านการประเมินสิ่งแวดล,อมระดับยุทธศาสตร� (SEA) 

วันที่ 1
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร
09.00-09.30 น. พิธีเป0ดการอบรม โดย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห7งชาติ
09.30-09.45 น. ทําแบบทดสอบก7อนฝ@กอบรม (Pre – Test)
09.45-10.15 น. กิจกรรมทําความรู=จักสร=างความสัมพันธ�
10.15-10.30 น. รับประทานอาหารว7าง
10.30-12.00 น. บทเรียนที่ 1 : ความรู=พื้นฐานในการจัดทํา SEA 

- นิยาม ความหมายของการประเมินสิ่งแวดล=อมระดับยุทธศาสตร� (SEA)
- เหตุผล ความสําคัญในการจัดทํา SEA
- ระบบและกลไกการใช= SEA 
- หลักการและแนวทางปฏิบัติในการใช= SEA
- เกณฑ�การใช= SEA ให=มีประสิทธิภาพ

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.45 น. บทเรียนที่ 2 : พัฒนาการและการศกึษา SEA ในต7างประเทศและประเทศไทย 

- ประวัติ ความเป9นมา และพัฒนาการของ SEA
- บทเรียนการใช= SEA ในบริบทของต7างประเทศและประเทศไทย

13.45-15.00 น. กิจกรรมกลุ7ม : 
บทเรียน จากกรณีศึกษาในประเทศไทย 
ข=อดี ข=อบกพร7อง ปYญหาและความท=าทาย  

15.00-15.15 น. รับประทานอาหารว7าง
15.15-16.00 น. ระดมสมอง บทเรียนที่ 1 และ 2 - ความรู=พื้นฐาน และความเข=าใจในบริบท SEA  : 

คําถาม คําตอบ และแลกเปลี่ยนความเห็น ประสบการณ� ระหว7างกลุ7มและแต7ละหน7วยงาน
16.00-16.30 น. ชี้แจงข=อมูล กรณีศึกษา (Case Work) ในการประเมิน SEA  
18.00 น. เปBนต,นไป รับประทานอาหารเย็น

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 39

6. ร$างกําหนดการการจัดฝ*กอบรม
ด,านการประเมินสิ่งแวดล,อมระดับยุทธศาสตร� (SEA) (ต$อ)

วันที่ 2
08.30-09.30 น. บทเรียนที่ 3 : การกําหนดประเด็นและพิจารณาขอบเขตการศึกษา SEA 

- หลักการ ขั้นตอน วิธีการ ในการกําหนดประเด็นและขอบเขตการศึกษา
- การจัดลําดับความสําคัญของประเด็น และขอบเขตการศึกษา
- การกําหนดตัวชี้วัดด=านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล=อม

09.30-10.30 น. กิจกรรมกลุ7ม : ระดมสมองแลกเปลี่ยน ในหัวข=อ
- เริ่มต=นการศึกษา SEA อย7างไร ให=ชัดเจนและครอบคลุมประเด็นการศึกษาสําคัญ 

10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว7าง
10.45-12.00 น. กิจกรรมกลุ7ม : ศึกษาและทดลองประเมินสิ่งแวดล=อมระดับยุทธศาสตร� (กรณีศึกษา : Case Work)

- การกําหนดประเด็น และขอบเขตการประเมิน (วัตถุประสงค�/ กลุ7มผู=มีส7วนได=เสีย/ ขอบเขต
และหัวข=อการประเมิน/ ตัวชี้วัด)

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. บทเรียนที่ 4 : การประเมินข=อมูลพื้นฐานสําหรับการศึกษา SEA 

- การประเมินข=อมูลพื้นฐานสําหรับการศึกษา SEA 
- การประเมินตัวชี้วัด

14.00-15.00 น. กิจกรรมกลุ7ม : ศึกษาและทดลองประเมินสิ่งแวดล=อมระดับยุทธศาสตร� (กรณีศึกษา : Case Work)
- การประเมินข=อมูลพื้นฐาน

15.00-15.15 น. รับประทานอาหารว7าง
15.15-16.30 น. ระดมสมอง บทเรียนที่ 3 และ 4 - การกําหนดขอบเขตการศกึษา การประเมินข=อมูลพื้นฐานและกําหนด

ตัวชี้วัด
คําถาม คําตอบ และแลกเปลี่ยนความเห็น ประสบการณ� ระหว7างกลุ7มและแต7ละหน7วยงาน

18.00 น. เปBนต,นไป รับประทานอาหารเย็น

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 40

6. ร$างกําหนดการการจัดฝ*กอบรม
ด,านการประเมินสิ่งแวดล,อมระดับยุทธศาสตร� (SEA) (ต$อ)

วันที่ 3
08.30-10.00 น. บทเรียนที่ 5 : การพัฒนาและเสนอทางเลอืกในการพัฒนา

- การพัฒนาทางเลือกที่สอดคล=องกับการประเมินข=อมูลพื้นฐานและตัวชีว้ัด
- เครื่องมือที่ใช=ในการประเมินทางเลือกในการพัฒนา
- การเสนอและประเมินทางเลือกในการพัฒนา 

กิจกรรมกลุ7ม : ศึกษาและทดลองประเมินสิ่งแวดล=อมระดับยุทธศาสตร� (กรณีศึกษา : Case Work)
- ตัวอย7างการพัฒนาและประเมินทางเลือกและการใช=ในกรณีศึกษา 

10.00-10.15 น. รับประทานอาหารว7าง
10.15-12.00 น. สรุป อภิปรายผล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น :

- การพัฒนาและประเมินทางเลือก
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. บทเรียนที่ 6 : การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล=อมระดับยุทธศาสตร� 

- หลักการ และวิธีการในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล=อมระดับยุทธศาสตร� 
- หลักเกณฑ� ขั้นตอนในการกําหนดมาตรการลดผลกระทบในการพัฒนาอย7างยั่งยืน

กิจกรรมกลุ7ม : ศึกษาและทดลองประเมินสิ่งแวดล=อมระดับยุทธศาสตร� (กรณีศึกษา : Case Work)
- การประเมินผลกระทบ และกําหนดร7างมาตรการบรรเทาผลกระทบ

15.00-15.15 น. รับประทานอาหารว7าง
15.15-16.30 น. ระดมสมอง บทเรียนที่ 5 และ 6  

คําถาม คําตอบ และแลกเปลี่ยนความเห็น ประสบการณ� ระหว7างกลุ7มและแต7ละหน7วยงาน
18.00 น. เปBนต,นไป รับประทานอาหารเย็น
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6. ร$างกําหนดการการจัดฝ*กอบรม
ด,านการประเมินสิ่งแวดล,อมระดับยุทธศาสตร� (SEA) (ต$อ)

วันที่ 4
08.30-10.00 น. บทเรียนที่ 7 : การสร=างการมีส7วนร7วมอย7างมีประสิทธิภาพ 

- หลักการการสร=างการมีส7วนร7วม
- ขั้นตอนและกระบวนการมีส7วนร7วม
- การประยุกต�กระบวนการมีส7วนร7วมในขั้นตอนการศึกษา SEA

10.00-10.15 น. รับประทานอาหารว7าง
10.15-12.00 น. กิจกรรมกลุ7ม : 

กรณีศึกษา การมีส7วนร7วม ความท=าทายและความสําเร็จในต7างประเทศและประเทศไทย 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. กิจกรรมกลุ7ม :  

จําลองสถานการณ� การประชุมรับฟYงความเห็นและสร=างการมีส7วนร7วมในกรณีศึกษา
15.00-15.15 น. รับประทานอาหารว7าง
15.15-16.30 น. ระดมสมอง บทเรียนที่ 7 :

กระบวนการมีส7วนร7วมอย7างไร ที่เหมาะสม สมดุล โปร7งใส และเกิดการยอมรับ
คําถาม คําตอบ และแลกเปลี่ยนความเห็น ประสบการณ� ระหว7างกลุ7มและแต7ละหน7วยงาน 

18.00 น. เปBนต,นไป รับประทานอาหารเย็น

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 42

6. ร$างกําหนดการการจัดฝ*กอบรม
ด,านการประเมินสิ่งแวดล,อมระดับยุทธศาสตร� (SEA) (ต$อ)

วันที่ 5
08.30-10.30 น. บทเรียนที่ 8 : การสรุปผลการศึกษาสู7กระบวนการตดัสินใจ 

- กลไกการนําผลการศกึษาสู7กระบวนการตดัสินใจ
- กระบวนการตัดสินใจแบบมีส7วนร7วม 

10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว7าง
10.45-12.00 น. บทเรียนที่ 9 : การควบคุมคุณภาพ และติดตามตรวจสอบ SEA 

- ลักษณะการศึกษา SEA ที่ดีและมีคุณภาพ
- ขั้นตอนและวิธีการในการตรวจสอบคุณภาพการศกึษา SEA
- หลักการติดตามตรวจสอบ

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. ระดมสมอง บทเรียนที่ 8 และ 9 : การใช= SEA อย7างมีประสิทธิภาพและน7าเชื่อถือ

คําถาม คําตอบ และแลกเปลี่ยนความเห็น ประสบการณ� ระหว7างกลุ7มและแต7ละหน7วยงาน
14.30-14.40 น. - ทําแบบทดสอบภายหลังการฝ@กอบรม (Post – Test)

- ทําแบบประเมินผลการฝ@กอบรม
14.40-15.00 น. พิธีป0ดการอบรม และมอบเกียรติบัตรแก7ผู=เข=ารับการอบรม

โดย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ
15.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

 ผู=เข=ารับการฝ@กอบรมมีความรู= ความเข=าใจ ทักษะและกระบวนการคิด
วิเคราะห�ด=าน SEA อย7างถูกต=อง เป9นไปในหลักการเดียวกัน 

 ผู= เข=ารับการฝ@กอบรมมีทักษะและความสามารถในการประเมิน
สิ่งแวดล=อมระดับยุทธศาสตร�เพิ่มมากขึ้น และเป9นที่ยอมรับต7อ
สาธารณะ

7. ประโยชน�ที่คาดว$าจะได,รับ

43 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การประเมินผลความสําเร็จของผู,เข,ารับการอบรม
เกณฑ�การประเมินผลผู=เข=ารับการอบรม จะพิจารณาในประเด็น

หลัก 3 ประเด็น ได=แก7 
1) ประเด็นเรื่องระยะเวลาในการเข=ารับการอบรม โดยผู=เข=ารับการ

อบรมจะต=องอยู7เข=าร7วมการอบรมไม7น=อยกว7า 4 วัน ของระยะเวลา
การฝ@กอบรมทั้งหมด (คิดเป9นร=อยละ 80) 

2) ประเด็นเรื่องความรู=ความเข=าใจในเนื้อหาการอบรม ซึ่งจะประเมิน
จากผลการทําแบบทดสอบก7อนและหลังเข=ารับการอบรม เพื่อ
ประเมินระดับความเข=าใจในเนื้อหาการฝ@กอบรม โดยผู=เข=ารับการ
อบรมจะต=องมีระดับคะแนนไม7น=อยกว7า ร=อยละ 60 

3) ผู=เข=าร7วมการอบรมได=นําองค�ความรู=ที่ได=รับจากการอบรมไปปรับใช=
ในการปฏิบัติงานจริงภายหลังการฝ@กอบรมไม7น=อยกว7า ร=อยละ 60

8. การประเมินผลการฝ*กอบรม

44
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การประเมินผลความเหมาะสมของหลักสูตรการอบรม
การประเมินผลความเหมาะสมของหลักสูตรการอบรมจะประเมินจากผล

การแสดงความคิดเห็นของผู=เข=ารับการอบรมผ7านแบบประเมินผลการฝ@กอบรม ซึ่งจะให=
ผู=เข=ารับการอบรมได=แสดงความเห็น ระบุความพึงพอใจ และให=ข=อเสนอแนะต7อหลักสูตร
ในการอบรม โดยมีหัวข=อการประเมินเบื้องต=น เช7น
 ความสามารถของวิทยากร
 ความเข=าใจในโครงการ ภายหลังเข=ารับการอบรม
 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการอบรม
 ความเหมาะสมของสถานที่ในการอบรม
 ความเหมาะสมของอาหาร ของว7าง และเครื่องดื่ม
 ความเหมาะสมของสื่อประชาสัมพันธ� และเอกสารแจกผู=เข=ารับการอบรม
 ความเหมาะสมของจํานวนผู=เข=ารับการอบรม
 ความเหมาะสมของโอกาสและระยะเวลาในการแสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 ภาพรวมของการจัดฝ@กอบรม

8. การประเมินผลการฝ*กอบรม (ต$อ)

45 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การเรียนรู,โดยใช,กรณีศึกษา
เพื่อใช,ในการประกอบการฝ*กอบรม

46

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

 การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment 
: SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝY|งทะเลภาคใต=

บทเรียนที่ 3 : การกําหนดประเด็นและพิจารณา
ขอบเขตการศึกษา SEA

47

 การกลั่นกรองและกําหนดขอบเขตการศึกษา SEA

 ขอบเขตการศึกษาของแผนพัฒนาที่ทําการศึกษา

 เปxาหมายสิ่งแวดล=อมในเชิงยุทธศาสตร�เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

 การกําหนดเปxาหมายการพัฒนา

 การกําหนดเปx าหมาย สิ่งแวดล=อมในเ ชิ ง
ยุทธศาสตร�ของการพัฒนาพื้นที่ชายฝY|งทะเล
ภาคใต=

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

 การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment 
: SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝY|งทะเลภาคใต=

บทเรียนที่ 4 : การประเมินข,อมูลพื้นฐาน
สําหรับการศึกษา SEA 

48

 รายการและแหล7งข=อมูล

 สรุปข=อมูลพื้นฐานของพื้นที่ชายฝY|งทะเลภาคใต=

 ข=อมูลพื้นฐานทั่วไป

 ข=อมูลพื้นฐานของพื้นที่ชายฝY|งทะเลภาคใต=
ในมิติสิ่งแวดล=อม

 ข=อมูลพื้นฐานของพื้นที่ชายฝY|งทะเลภาคใต=
ในมิติเศรษฐกิจและสังคม



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

 รายงานการประเมินสิ่งแวดล=อมระดับยุทธศาสตร�แผนการจัดการพื้นที่
ลุ7มน้ําปราจีนบุรี

บทเรียนที่ 5 : การพัฒนาและเสนอทางเลือก
ในการพัฒนา

49

 การพัฒนาทางเลือก

 หลักการ

 วิธีการดําเนินการ

 ผลการพัฒนาทางเลือก

 การประเมินทางเลือก

 หลักการ

 วิธีการดําเนินการ

 ผลการประเมินทางเลือก

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

 โครงการประเมินสิ่งแวดล=อมระดับยุทธศาสตร� (Strategic Environmental 
Assessment : SEA) พื้นที่อําเภอเมืองและอําเภอใกล=เคียง จังหวัดระยอง 
ระยะที่ 2

บทเรียนที่ 6 : การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล,อมระดับยุทธศาสตร�

50

 การวิเคราะห�และประเมินสิ่งแวดล=อมระดับ
ยุทธศาสตร�

 ทางเลือกที่ศึกษา

 ตั ว ชี้ วัด ที่ ใ ช= ประ เ มิน สิ่ งแวดล= อมระ ดับ
ยุทธศาสตร�

 ขั้นตอนการวิเคราะห�และประเมินสิ่งแวดล=อม
ระดับยุทธศาสตร�

 ผลการวิเคราะห�ของแต7ละมิติ

 การวิเคราะห�ผลทางเลือก

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

 การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Environmental Assessment 
: SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝY|งทะเลภาคใต=

บทเรียนที่ 7 : การสร,างการมีส$วนร$วม
อย$างมีประสิทธิภาพ 

51

 แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู=ร7วมกับผู=มีส7วนได=ส7วนเสีย

 งานจัดกิจกรรมการเรียนรู=ร7วมกับผู=มีส7วนได=ส7วนเสีย

 งานประชาสัมพันธ�โครงการ

 งานสนับสนุนการปฏิบัติการด=านข7าวสาร (Information  
Operations : I/O)

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล=อมระดับยุทธศาสตร� (Strategic 
Environmental Assessment : SEA) 
ในพื้นที่โดยรอบท7าอากาศยานสุวรรณภูมิ

บทเรียนที่ 8 : การสรุปผลการศึกษาสู$
กระบวนการตัดสินใจ

52

 บทสรุป

 การดําเนินงานขั้นต7อไปของบริษัท ท7าอากาศยานไทย 
จํากัด (มหาชน)

 ข=อเสนอแนะ



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

 โครงการประเมินสิ่งแวดล=อมระดับยุทธศาสตร� (Strategic Environmental 
Assessment : SEA) พื้นที่อําเภอเมืองและอําเภอใกล=เคียง จังหวัดระยอง 
ระยะที่ 2

บทเรียนที่ 9 : การควบคุมคุณภาพ 
และติดตามตรวจสอบ SEA

53

 แนวทางและมาตรการปxองกัน แก= ไขและลด
ผลกระทบจากการพัฒนา

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การระดมความคิดเห็นกลุ$มย$อย

1) ความต,องการและประโยชน�ที่คาดไว,
2) เนื้อหาที่สําคัญและเกิดประโยชน�
3) กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการฝ*กอบรม
4) วิธีการเรียนรู,แบบมีส$วนร$วม

54

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 55

จบการนําเสนอ
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“ร าง” 
กระบวนการฝ%กอบรมทางวิชาการด(าน

การประเมินสิ่งแวดล(อมระดับยุทธศาสตร�
Strategic Environment Assessment (SEA)

ดร.พรวิภา คลังสิน
ผู(จัดการโครงการ

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 2

วัตถุประสงค�

 เพื่อเสริมสร
างความรู
 ความเข
าใจ ทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห�
ด
าน SEA ให
กับผู
ที่เกี่ยวข
องกับการกําหนดนโยบาย แผน และ
แผนงาน และผู
 ที่ เ กี่ยวข
องกับการประเมินสิ่งแวดล
อมระดับ
ยุทธศาสตร� 

 เพื่อให
กลุ-มเป.าหมายที่เข
ารับการอบรมได
ทดลองพัฒนาทักษะและ
ความสามารถในการประเมินสิ่งแวดล
อมระดับยุทธศาสตร� (SEA)

 เพื่อให
กลุ-มเป.าหมายที่เข
ารับการอบรมมีความรู
 ความสามารถใน
การออกแบบการศึกษา การดําเนินการศึกษา และการนํา SEA ไป
ประยุกต�ใช
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 3

ผู(เข(ารับการอบรม

หน วยงานราชการส วนกลางและภูมิภาค (รายสาขา เชิงพื้นที่) 
หน วยงานที่มีบทบาทหน(าที่เกี่ยวข(องกับการจัดทํา SEA โดยตรง เช น สศช. สผ. 
หน วยงานเอกชนที่มีโครงการพัฒนาขนาดใหญ 
องค�การ เอกชนด( านการคุ( มครองสิ่ งแวดล(อม องค�กรพัฒนาเอกชน  

สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระในพื้นที่
บริษัทที่ปรึกษาฯ

 ผู(ที่กําหนดนโยบาย แผน หรือแผนงาน 
 หรือผู(เกี่ยวข(องกับการประเมินสิ่งแวดล(อมระดับยุทธศาสตร�

ประกอบด(วย

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 4

เกณฑ�คุณสมบัติผู(เข(ารับการอบรม

และมีประสบการณ�ด
านการกําหนด
นโยบาย แผน และแผนงาน(PPP) 
หรือมีประสบการณ� ด
านการประเมิน
สิ่งแวดล
อมระดับยุทธศาสตร� (SEA) 
ห รื อ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ่ ง แ ว ด ล
 อ ม  EIA/EHIA ทั้ ง ด
 า น
สิ่งแวดล
อม เศรษฐกิจ และสังคม)

 มีโอกาสได
รับมอบหมายให
มีหน
าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการทํางานด
าน 
PPP/SEA

หน-วยงานในสังกัดมีแนวโน
มหรือ
แผนที่จะดําเนินการหรือพัฒนา
โครงการที่จะต
องมีการจัดทํา 
SEA ภายใน 1-5 ปA

 มีประสบการณ�การทํางานใน
หน-วยงานอย-างน
อย 3 ปA
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ระยะเวลาและสถานที่จัดฝ%กอบรม

ภาคเหนือ
(เชียงใหม )

ภาคใต(
(สงขลา)

ภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
(ขอนแก น)

ภาคกลาง
(อยุธยา)

กรุงเทพ
และ

ปริมณฑล
(กรุงเทพฯ)

วันที่ 8–12 
กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562 

วันที่ 22–26 
กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562

วันที่ 19–23 
สิงหาคม 

พ.ศ. 2562

วันที่ 2–6 
กันยายน 
พ.ศ. 2562

วันที่ 30 
กันยายน

– 4 ตุลาคม 
พ.ศ. 2562

 

5

ระยะเวลาการฝ%กอบรม 5 วัน/ครั้ง จํานวน 150 คน/ครั้ง โดยแบ งจํานวน
การจัดฝ%กอบรมออกตามภูมิภาคต างๆ ทั้งหมด 5 ภูมิภาค ประกอบด(วย

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 6

หลักการสร(างการเรียนรู(ของหลักสูตร

Active 
Learning

Group Work

Casework 
Methodology

Practical 
Approach

Design 
Thinking

การเรียนรู(อย างกระตือรือร(น

การสร(างกระบวนการเรียน
เปkนกลุ ม

การใช(กรณีศึกษาในการเรียนรู(

การเน(นการฝ%กปฏิบัติประกอบทฤษฎี

การอบรมเปkนลําดับขั้นตอน
ตามแนวทาง

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 7

หลักการสร(างการเรียนรู(ของหลักสูตร (ต อ)

Design Thinking

Empathize

Define

Ideate

Prototype

Test

อธิบายที่มา ความสําคัญ ความรู
เกี่ยวกับ SEA กระบวนการ
หลักการ SEA ที่ดี และความเชื่อมโยงระหว-าง PPP กับ SEA

การทํา Scoping, Baseline Assessment, Alternative 
Assessment, Cumulative Assessment

ผู
เข
ารับการอบรมได
สวมบทบาทต-างๆ และแสดงความคิดใน
บทบาทนั้นๆ พร
อมทั้งมีการสลับบทบาทในแต-ละบทเรียน

การจัดทํา PPP/SEA ตามประเด็นกรณีศึกษา และประยุกต�
เข
าตามมุมของแต-ละบทบาทที่ได
รับ

บทเรียน/
เนื้อหาที่
เกี่ยวข(อง

บทเรียนที่ 1 ถึง 3 
ประกอบ

บทเรียนที่ 4 ถึง 9 
ประกอบ

บทเรียนที่ 4 ถึง 9 
ประกอบ

บทเรียนที่ 4 ถึง 7 
ประกอบ

ได
รับ PPP/SEA ตามประเด็นกรณีศึกษา และมีการติดตาม
ตรวจสอบที่สามารถควบคุมคุณภาพได


บทเรียนที่ 10 
ประกอบ

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 8

การเรียนรู(เปkนกลุ มแบบการมีส วนร วม (Participatory Groupwork)

ทีม Stakeholders (5 คน)

กลุ มที่ 1

กลุ มที่ 2

กลุ มที่ 3

กลุ มที่ 4

กลุ มที่ 5

กลุ มที่ 6

150 คน

ทีม SEA (15 คน)

ทีม PPP (5 คน)



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 9

การประเมินผลผู(เข(ารับการฝ%กอบรม
เกณฑ�การประเมินผลผู
เข
ารับการอบรม จะพิจารณาในประเด็น

หลัก 3 ประเด็น ได
แก- 
1) ผู
เข
ารับการอบรมจะต
องอยู-เข
าร-วมการอบรมไม-น
อยกว-า 4 วัน 

ของระยะเวลาการฝ̂กอบรมทั้งหมด (คิดเป_นร
อยละ 80) 
2) ผู
เข
ารับการอบรมจะต
องมีระดับคะแนนแบบทดสอบหลังฝ̂กอบรม

ไม-น
อยกว-า ร
อยละ 60 
3) ผู
เข
าร-วมการอบรมได
นําองค�ความรู
ที่ได
รับจากการอบรมไปปรับใช


ในการปฏิบัติงานจริงภายหลังการฝ̂กอบรมไม-น
อยกว-า ร
อยละ 60 
(แบบประเมินผลหลังการฝ̂กอบรม)

จัดส งใบประกาศนียบัตร ภายใน 15 วัน หลังจากได(รับ
แบบประเมินผลหลังการฝ%กอบรม

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

เวลา กิจกรรม
วันที่ 1
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร

09.00-09.15 น. พิธีเปeดการอบรม โดย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห-งชาติ

09.15-09.30 น. ทําแบบทดสอบก-อนฝ̂กอบรม (Pre – Test) 

09.30-09.45 น. สร
างแผนภูมิความคิดก-อนการอบรมเกี่ยวกับ SEA เช-น Mind Map 

09.45-10.30 น. บทเรียนที่ 1 : ความเข(าใจ นิยาม ความสําคัญ รูปแบบ ความสําคัญ ความสัมพันธ�และอิทธิพล 
ประโยชน�ของการใช( SEA

10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว-าง

10.45-11.30 น. บทเรียนที่ 2 : กระบวนการและหลักการ SEA ที่ดี 
11.30-12.00 น. สรุป ถาม ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.30 น. แบ-งกลุ-มและกิจกรรกลุ-ม
13.30-14.30 น. ชี้แจงข
อมูล กรณีศึกษา (Case Work) ในการประเมิน SEA
14.30-15.30 น. บทเรียนที่ 3 : การเชื่อมโยงนโยบาย แผนและแผนงาน และ SEA และการเตรียมงานในการศึกษา SEA 

(Screening) 
15.30-15.45 น. รับประทานอาหารว-าง
15.45-16.15 น. บทเรียนที ่3 : การเชื่อมโยงนโยบาย แผนและแผนงาน และ SEA และการเตรยีมงานในการศึกษา SEA 

(Screening) (ต อ)
16.15-16.30 น. สรุป ถาม ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

การจัดลําดับเนื้อหาการเรียนรู(อย างต อเนื่อง

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

เวลา กิจกรรม
วันที่ 2

08.30-10.15 น. บทเรียนที่ 4 : การกําหนดประเด็นและขอบเขตการศึกษาที่เหมาะสม (Scoping) 

10.15-10.30 น. รับประทานอาหารว-าง

10.30-12.00 น. กิจกรรมกลุ-ม : ศึกษาและทดลองประเมินสิ่งแวดล
อมระดับยุทธศาสตร� (กรณีศึกษา : 
Case Work)

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00 น. บทเรียนที่ 5 : การประเมินแนวโน(มของ baseline ก อนมีการพัฒนา (Baseline 
assessment)

14.00-15.30 น. กิจกรรมกลุ-ม : ศึกษาและทดลองประเมินสิ่งแวดล
อมระดับยุทธศาสตร� (กรณีศึกษา : 
Case Work)

15.30-15.45 น. รับประทานอาหารว-าง

15.45-16.30 น. สรุป ถาม ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

การจัดลําดับเนื้อหาการเรียนรู(อย างต อเนื่อง (ต อ)

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

เวลา กิจกรรม
วันที่ 3
08.30-10.15 น. บทเรียนที่ 6 : การประเมินประเด็นการพัฒนาที่มีลําดับความสําคญั พร(อมทางเลือก

การพัฒนา 
10.15-10.30 น. รับประทานอาหารว-าง

10.30-12.00 น. กิจกรรมกลุ-ม : ศึกษาและทดลองประเมินสิ่งแวดล
อมระดับยุทธศาสตร� (กรณีศึกษา : Case 
Work)

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00 น. บทเรียนที่ 7 : การประเมินผลกระทบสะสมของการพัฒนาที่เสนอ 

14.00-15.30 น. กิจกรรมกลุ-ม : ศึกษาและทดลองประเมินสิ่งแวดล
อมระดับยุทธศาสตร� (กรณีศึกษา : Case 
Work)

15.30-15.45 น. รับประทานอาหารว-าง

15.45-16.30 น. สรุป ถาม ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

การจัดลําดับเนื้อหาการเรียนรู(อย างต อเนื่อง (ต อ)



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

เวลา กิจกรรม
วันที่ 4
08.30-10.00 น. บทเรียนที่ 8 : การใช(กระบวนการมีส วนร วม ใน SEA อย างมีประสิทธิภาพ 
10.00-10.15 น. รับประทานอาหารว-าง
10.15-12.00 น. กิจกรรมกลุ-ม : ศึกษาและทดลองประเมินสิ่งแวดล
อมระดับยุทธศาสตร� (กรณีศึกษา : 

Case Work) 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. บทเรียนที่ 9 : การนําผลการศึกษา SEA ไปมีผลต อการตัดสินใจในการพัฒนา รวมทั้ง

ระบบการจัดการและติดตามผล 
14.00-14.45 น. กิจกรรมกลุ-ม : ศึกษาและทดลองประเมินสิ่งแวดล
อมระดับยุทธศาสตร� (กรณีศึกษา : 

Case Work) 
14.45-15.00 น. รับประทานอาหารว-าง
15.00-15.45 น. บทเรียนที่ 10 : การจัดการศึกษา SEA ในเรื่องการควบคุมคณุภาพ การใช(

งบประมาณและเวลาที่ใช(ในการศึกษา 
15.45-16.30 น. สรุป และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

การจัดลําดับเนื้อหาการเรียนรู(อย างต อเนื่อง (ต อ)

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

เวลา กิจกรรม
วันที่ 5

08.30-09.45 น. การทบทวนและจัดเตรียมความพร
อมการนําเสนอผลกรณีศึกษา

09.45-10.00 น. รับประทานอาหารว-าง

10.00-12.00 น. นําเสนอผลกรณีศึกษา (4 กลุ-ม กลุ-มละ 30 นาที) 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.00 น. นําเสนอผลกรณีศึกษา (2 กลุ-ม กลุ-มละ 30 นาที) 

14.00-15.00 น. พิจารณาและให
ความเหน็กรณีศึกษาจากทั้ง 6 กลุ-ม โดยคณะกรรมการ

15.00-15.15 น. - ทําแบบทดสอบภายหลังการฝก̂อบรม (Post – Test)

15.15-15.45 น.
- สร
างแผนภูมิความคิดหลังการอบรมเกี่ยวกับ SEA เช-น Mind Map
- ทําแบบประเมินผลการฝก̂อบรม

15.45-16.00 น. พิธีปeดการอบรม โดย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห-งชาติ

16.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

การจัดลําดับเนื้อหาการเรียนรู(อย างต อเนื่อง (ต อ)

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 15 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 16

ช วงระดมความคิดเห็น
ต อกระบวนการ

ฝ%กอบรม



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 1

“ร าง”
คู มือหลักสูตร

การประเมินสิ่งแวดล(อมระดับยุทธศาสตร�
(Training Manual for Strategic Environment Assessment) 

ดร.วิเทศ ศรีเนตร
ผู(เชี่ยวชาญด(านการประเมินสิ่งแวดล(อมระดับยุทธศาสตร�

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 2

Matrix แสดงความสอดคล(องของบทเรียนกับแนวทาง
ปฏิบัติ SEA ของประเทศและระหว างประเทศ

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 3

ผู(เสนอ นโยบาย 
แผนและแผนงาน
การพัฒนา รายพื้นที่
และภาคส วน

ผู(เสนอการประเมินสิ่งแวดล(อมระดับยุทธศาสตร� เข(าไปบูรณาการกับ การจัดทํา 
การปรับปรุง พัฒนาและทบทวน นโยบาย แผนและแผนงานการพัฒนา

 บทเรียนที่ 3: การเชื่อมโยง
นโยบาย แผนและแผนงาน 
และ SEA  การเตรียมงาน
ศึกษา SEA

 1) การจัดเตรียมการศึกษา SEA 
ประกอบด(วย
• การคัดกรอง (screening) และ

การวางแผน
• การกําหนดวัตถุประสงค�
• การระบุผู(มีส วนได(เสีย

 บทเรียนที่ 4: การกําหนด
ประเด็นและขอบเขต
การศึกษาที่เหมาะสม

1) การกลั่นกรอง 
(Screening)

2) การกําหนดขอบเขต 
(Scoping)
2.1) การทบทวนแผน/แผนงาน 
ที่ จะประเมินและข( อมู ล
ที่เกี่ยวข(อง
2.2) การกําหนดตัวชี้วัด 
วัตถุประสงค� และเปVาหมาย

2) การศึกษา SEA และการจัดทํารายงาน
การศึกษา

• การกําหนดขอบเขตการศึกษา 
scoping (ร วมกับผู(มีส วนได(เสีย) 

Matrix แสดงความสอดคล(องของบทเรียนกับแนวทางปฏบิัติ SEA 
ของประเทศและระหว างประเทศ

การวางแผนพัฒนา 
นโยบาย แผนและ

แผนงาน

หัวข(อและประเด็นในหลักสูตร
ฝYกอบรม SEA

ขั้นตอนและวิธีการหลัก
ตามแนวทางปฏิบัติฯ ของ กพย. (2561)

ขั้นตอนและวิธีการเพิ่มเติมตามแนวทางปฏิบัติฯ 
สากลและต างประเทศ (OECD, 2006, 

GTZ/UNDP/EIA,2007, UNEP, 2012 etc)

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 4

1) การพิจารณาบ งชี้
ปjญหาและประเด็น
เพื่อการพัฒนาพื้นที่
หรือภาคส วน

 บทเรียนที่ 5: การประเมิน
แนวโน(มของ baseline ก อน
มีการพัฒนา

 2) การศึกษา SEA และการจัดทํา
รายงานการศึกษา (ต อ)
• การเก็บข(อมูลพื้นฐาน baseline

2) การตั้งวัตถุประสงค�
และจัดลําดับ
ความสําคัญของ
นโยบาย แผนและ
แผนงาน

 บทเรียนที่ 6: การประเมิน
ประเด็นการพัฒนาที่มี
ลําดับความสําคัญ พร(อม
ทางเลือกการพัฒนา

3) การพัฒนาและการประเมิน
ทางเลือก (Alternative 
development and 
assessment)
3.1) การพัฒนาทางเลือก 
(Alternative development)
3.2) การประเมินทางเลือก 
(Alternative assessment)

2) การศึกษา SEA และการจัดทํารายงาน
การศึกษา (ต อ)
• การวิเคราะห� ประกอบด(วย

- การพิจารณาทางเลือก
- การบ งชี้การลดผลกระทบและ

ความเสี่ยง ตลอดจนการใช(โอกาส

การวางแผนพัฒนา 
นโยบาย แผนและ

แผนงาน

หัวข(อและประเด็นในหลักสูตร
ฝYกอบรม SEA

ขั้นตอนและวิธีการหลัก
ตามแนวทางปฏิบัติฯ ของ กพย. (2561)

ขั้นตอนและวิธีการเพิ่มเติมตามแนวทางปฏิบัติฯ 
สากลและต างประเทศ (OECD, 2006, 

GTZ/UNDP/EIA,2007, UNEP, 2012 etc)

Matrix แสดงความสอดคล(องของบทเรียนกับแนวทางปฏบิัติ SEA 
ของประเทศและระหว างประเทศ (ต อ)



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 5

3) การกําหนด
มาตรการ แนวทาง
ในการดําเนินงาน
ให(บรรลุกลยุทธ�
การพัฒนา

 บทเรียนที่ 7: การ
ประเมินผลกระทบสะสม
ของการพัฒนาที่เสนอ และ
การเสนอการปรับปรุงให(
เหมาะสม

4) การบรรเทาผลกระทบ 
การติดตามและการ
ตรวจสอบ (Mitigation, 

monitoring and follow-up 

measures)

2) การศึกษา SEA และการจัดทํารายงาน
การศึกษา (ต อ)
• การวิเคราะห� ประกอบด(วย

- การพิจารณาทางเลือก
- การบ งชี้การลดผลกระทบและ

ความเสี่ยง ตลอดจนการใช(โอกาส

 บทเรียนที่ 8: การใช(
กระบวนการมีส วนร วม ใน 
SEA อย างมีประสิทธิภาพ

5) การมีส วนร วมและการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในกระบวนการ SEA

6) การจัดทํารายงาน SEA 

และการพิจารณารายงาน

2) การศึกษา SEA และการจัดทํารายงาน
การศึกษา (ต อ)
• การวิเคราะห� ประกอบด(วย

- การประกันคุณภาพ
- การรายงาน

การวางแผนพัฒนา 
นโยบาย แผนและ

แผนงาน

หัวข(อและประเด็นในหลักสูตร
ฝYกอบรม SEA

ขั้นตอนและวิธีการหลัก
ตามแนวทางปฏิบัติฯ ของ กพย. (2561)

ขั้นตอนและวิธีการเพิ่มเติมตามแนวทางปฏิบัติฯ 
สากลและต างประเทศ (OECD, 2006, 

GTZ/UNDP/EIA,2007, UNEP, 2012 etc)

Matrix แสดงความสอดคล(องของบทเรียนกับแนวทางปฏบิัติ SEA 
ของประเทศและระหว างประเทศ (ต อ)

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 6

4) การเสนอการ
ดําเนินงานพัฒนา
ตามแผนและแผนงาน 
และการติดตาม
ความก(าวหน(าและ
สําเร็จ

 บทเรียนที่ 9: การนําผล
การศึกษา SEA ไปมีผลต อ
การตัดสินใจในการพัฒนา 
รวมทั้งระบบการจัดการ
และติดตามผลในการ
ดําเนินงาน

3) การแจ(งผลและอิทธิพลต อการตัดสินใจ
นโยบาย แผนและแผนงาน

4) การติดตามและประเมินผลความสําเร็จ
ของ SEA
• การติดตามการตัดสินใจของ PPP
• การติดตามการดําเนินงานของ PPP
• การประเมินผลทั้ง SEA และ PPP 

 บทเรียนที่ 10: การจัดการ
ศึกษา SEA ในเรื่องการ
ควบคุมคุณภาพ การใช(
งบประมาณและเวลาที่ใช(
ในการศึกษา

การวางแผนพัฒนา 
นโยบาย แผนและ

แผนงาน

หัวข(อและประเด็นในหลักสูตร
ฝYกอบรม SEA

ขั้นตอนและวิธีการหลัก
ตามแนวทางปฏิบัติฯ ของ กพย. (2561)

ขั้นตอนและวิธีการเพิ่มเติมตามแนวทางปฏิบัติฯ 
สากลและต างประเทศ (OECD, 2006, 

GTZ/UNDP/EIA,2007, UNEP, 2012 etc)

Matrix แสดงความสอดคล(องของบทเรียนกับแนวทางปฏบิัติ SEA 
ของประเทศและระหว างประเทศ (ต อ)

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 7

บทเรียน

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 8

11

22

33

44

55

66

77

88

99

บทเรียนที่ 1 : ความเข(าใจ นิยาม ความสําคัญ รูปแบบ ความสัมพันธ�และอิทธิพล ประโยชน�ของการใช( SEA

บทเรียนที่ 2 : กระบวนการและหลักการ SEA

บทเรียนที่ 3 : การเชื่อมโยงนโยบาย แผนและแผนงาน และ SEA และการเตรียมงานในการศึกษา SEA (Screening)

บทเรียนที่ 4 : การกําหนดประเด็นและขอบเขตการศึกษาที่เหมาะสม (Scopig)

บทเรียนที่ 5 : การประเมินแนวโน(มของ Baseline ก อนมีการพัฒนา (Baseline assessment)

บทเรียนที่ 6 : การประเมินประเด็นการพัฒนาทีม่ีลําดับความสําคัญ พร(อมทางเลือกการพัฒนา

บทเรียนที่ 7 : การประเมินผลกระทบสะสมของการพฒันาที่เสนอ

บทเรียนที่ 8 : การใช(กระบวนการมีส วนร วมใน SEA อย างมีประสิทธิภาพ

บทเรียนที่ 9 : การนําเสนอปลการศึกษา SEA ไปมีผลต อการตัดสอนใจในการพัฒนา รวมทั้งระบบการจัดการและติดตามผล

1010 บทเรียนที่ 10 : การจัดการศึกษา SEA ในเรื่องการควบคุมคุณภาพ การใช(งบประมาณและเวลาที่ใช(ในการศึกษา



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 9 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 10

o SEA มีความเกี่ยวข(องและมีอิทธิพลต อ นโยบาย แผน และแผนงาน (policy plan and 
programme) อย างไร

o SEA ได(พัฒนาและช วยในการตัดสินใจ ใช(นโยบาย แผนและแผนงานในการพัฒนาอย างไร 
เมื่อทําความเข(าใจเครื่องมือการประเมินอื่นๆ ที่เกี่ยวข(อง ได(แก  EIA, CIA และ SIA 

o เครื่องมือต างๆ ที่ใช(ในการศึกษา SEA
o การประยุกต�ใช( SEA ลักษณะต างๆ ให(เหมาะสมกับความต(องการและวัตถุประสงค� 

โดยเฉพาะการประยุกต�ใช(โดยค อยๆ บูรณาการอย างต อเนื่อง 
o รูปแบบของ SEA แบบต างๆ 
o ความสัมพันธ�ของ SEA กับแนวทางการพิจารณานโยบายอื่นๆ เพื่อเชื่อมโยงและส งเสริมกัน

บทเรียนเน	น “ความรู(พื้นฐานของ SEA ให(ผู(เข(ารับการอบรมมีความรู(
ความเข(าใจใน นิยาม ความสําคัญ รูปแบบ ความสัมพันธ�และ
อิทธิพล รวมถึงประโยชน�ของการใช( SEA” เพื่อเตรียมความพร	อม
ในบทเรียนต�อไป

1
เนื้อหาประกอบด(วย

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 11 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 12

บทเรียนเน	น “สร(างความเข(าใจภาพรวมตารางความเชื่อมโยงของการจัดทํา
นโยบาย แผนและแผนงาน ของการพัฒนา (Policy/Plan/Programme) กับ
ขั้นตอนหลักในการศึกษา SEA ซึ่งระบุไว(ในแนวทางปฏิบัติการประเมิน
สิ่งแวดล(อมระดับยุทธศาสตร� (กพย., 2561) และที่ระบุรายละเอียดไว(ใน
เอกสารอ(างอิงหลักที่ใช(ประกอบเพิ่มเติม”

o หลักการพื้นฐานของ SEA 
o ขั้นตอนในการทําให( SEA มีอิทธิพลต อองค�การ และกระบวนการตัดสินใจ ตามนโยบาย 

แผนและแผนงาน

2
เนื้อหาประกอบด(วย



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 13 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 14

บทเรียนเน	น “Casework ร วมกัน และจะเรียนรู(การสังเคราะห�
ความเ ชื่อมโยงระหว างนโยบาย แผนและแผนงาน กับงาน
การศึกษา SEA ในระหว างการได(รับบทบาทสมมุติให(เปwนทีมศึกษา 
SEA”

3

o การทบทวนกระบวนการจัดทําแผนและแผนงานการพัฒนาฯ และสังเคราะห�บ งชี้ว าประเด็น
สําคัญใด 

o บ งชี้ว าประเด็นที่มีลําดับความสําคัญสูง ด(านสิ่งแวดล(อม พร(อมกับด(านเศรษฐกิจและสังคม 
ที่เกี่ยวข(องกับการวางแผนและแผนงานการพัฒนาฯ (PPP) โดยพิจารณาลักษณะของ PPP 

o วิเคราะห�แนวโน(มในอดีตสําหรับประเด็นสําคัญและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ที่จะเกิดขึ้น 
o ประเมินภาพฉายอนาคต (scenarios) การพัฒนาที่เสนอไว(ในแผนการพัฒนาฯ ประเมิน

วัตถุประสงค�และลําดับความสําคัญของการพัฒนา เพื่อนําไปสู การปรับให(เหมาะสม 
o การประเมินผลกระทบสะสมจากการพัฒนาต างๆ ที่เสนอต างๆกัน เพื่อนําไปสู การปรับให(

เหมาะสม 
o การเสนอระบบการจัดการและติดตามการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบด(านสิ่งแวดล(อม 

เศรษฐกิจและสังคม ในการตัดสินใจดําเนินงานตาม PPP รวมถึงพิจารณาความไม แน นอนหรือ
คลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นในการประเมิน SEA

ประเด็นเรียนรู( ประกอบด(วย

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 15 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 16

บทเรียนเน	น “การกําหนดขอบเขต (scoping) ประกอบด(วย 
การกําหนดขอบเขตการศึกษา และการจัดทําแนวทางการมี
ส วนร วมของผู(มีส วนได(เสีย ในการกําหนดขอบเขตการศึกษา”

o ประเด็นด(านสิ่งแวดล(อม เศรษฐกิจ และสังคม ที่ต(องพิจารณาในการศึกษา SEA 
o ประเด็นและวัตถุประสงค� ด(านสิ่งแวดล(อม เศรษฐกิจและสังคมที่มีความสําคัญ 
o ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ� (strategic indicators) หรือ คําถามนํา (guiding questions) สําหรับการ

วิเคราะห�แนวโน(ม baseline และผลกระทบจากแผนการพัฒนาฯ 
o การศึกษาข(อมูลที่มีปjจจุบัน
o การกําหนดการปรึกษาหารือในระหว างการกําหนดขอบเขตการศึกษาและดําเนินการ

อย างไร 
o การระบุกําหนดขอบเขตเวลาของการศึกษาแต ละประเด็น

ประเด็นเรียนรู( ประกอบด(วย



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 17 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 18

5
บทเรียนเน	น “ความเข(าใจ SEA ความเข(าใจเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล(อม ที่อาจได(รับผลกระทบจากการพัฒนา การหาและ
ศึกษาข(อมูล baseline การประเมินแนวโน(มของ baseline ก อนการ
พัฒนา PPP นี้ เปwน zero-alternative”

o การอธิบายและสังเคราะห�ว าการเปลี่ยนแปลงประเด็นสิ่งแวดล(อม เศรษฐกิจและสังคม 
ที่เกี่ยวข(องและสัมพันธ� กับการพัฒนาด(านนั้นๆ ในแผนและแผนงาน 

o การคาดการณ�แนวโน(มของ baseline ในอนาคต หากไม มีการพัฒนา PPP ตามแผน อีก
นัยหนึ่ง เปwน zero-alternative 

o ความกังวลที่สําคัญ ซึ่งมาจากแนวโน(มการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบตามมา 
o การคาดการณ�แนวโน(มการเปลี่ยนแปลง

ประเด็นเรียนรู( ประกอบด(วย
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6
บนเรียนเน	น “การอบรมทบทวนและประเมินประเด็นการพัฒนา
ที่มีลําดับความสําคัญ แล(วหาทางเลือกการพัฒนา โดยคํานึงถึง
ข(อมูลพื้นฐาน baseline ด(านสิ่งแวดล(อม เศรษฐกิจ และสังคม ที่
คาดว าจะมีแนวโน(มการเปลี่ยนแปลง” 

o จัดทํารายการวัตถุประสงค!เพื่อการรักษาสิ่งแวดล	อม เศรษฐกิจ และสังคม ที่อาจได	รับผลกระทบจากการ
พัฒนาฯ 

o วิเคราะห!ความสัมพันธ!เชื่อมโยงระหว�าง การพัฒนาที่เสนอซึ่งมีลําดับความสําคัญของแผนงาน กับ ประเด็น
และวัตถุประสงค!ด	านสิ่งแวดล	อม เศรษฐกิจและสังคม

o ประเมินการพัฒนาที่มีลําดับความสําคัญนั้น มีผลกระทบทางบวกหรือลบ 
o การก�อให	เกิดความเสี่ยงในประเด็นสิ่งแวดล	อม เศรษฐกิจ หรือสังคม
o การสร	างเงื่อนไขที่จะช�วยปรับปรุงสิ่งแวดล	อม เศรษฐกิจ หรือสังคม
o การเสนอการปรับปรุงการพัฒนาที่มีลําดับความสําคัญและมาตรการคู�ขนานต�างๆ ที่สามารถนําไปปรับปรุง

ทิศทางและกลยุทธ!การการดําเนินงานตามแผนงานการพัฒนาฯ

ประเด็นเรียนรู( ประกอบด(วย
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7
บทเรียนเน	น “ความเข(าใจขั้นตอนการประเมินผลกระทบฯ ของ SEA ที่มี
ทางเลือกและลําดับความสําคัญมากกว าหนึ่งเรื่อง ซึ่งอาจทําให(เกิดทั้งความ
ขัดแย(งหรือส งเสริมกัน และผลที่ตามมาต อสิ่งแวดล(อม เศรษฐกิจ และสังคม 
ที่ต(องสั ง เคราะห�และนําไปสู ในการตัดสินใจทางเลือก ที่ เหมาะสม 
(optimization) มากที่สุด”

o การพิจารณาบ งชี้ว า ในแผนการพัฒนาฯ มีเรื่องใด กิจกรรมใด ที่คาดว าจะก อให(เกิด
ผลกระทบต อแนวโน(มการเปลี่ยนแปลงด(านสิ่งแวดล(อม เศรษฐกิจและสังคม ที่สําคัญ

o การประเมินลักษณะของผลกระทบฯ 
o การพิจารณามาตรการที่จะช วยบรรเทาผลกระทบทางลบและช วยส งเสริมผลกระทบ

ทางบวก
o การพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงที่เปwนไปได( โดยใช(ทางเลือกการพัฒนาที่เกี่ยวข(อง
o การกําหนดเงื่อนไขสําหรับการดําเนินงานและหรือประเด็นพื้นฐาน

ประเด็นเรียนรู( ประกอบด(วย
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บทเรียนเน	น “การเรียนรู(การจัดทําแผนการสร(างการมีส วนร วม
และการสื่อสาร (Public engagement and communication plan) 
ในการศึกษา SEA”

o มีงานและกิจกรรมในการศึกษา SEA ที่สําคัญขั้นตอนใดบ(าง ซึ่งต(องปรึกษาหารือกับผู(มีส วนได(เสีย 
o ผู(มีส วนได(เสียที่สําคัญ กลุ มไหน ท านไหน ที่ควรไปปรึกษาหารือ เมื่อดําเนินงานศึกษา SEA
o ผู(มีส วนได(เสียที่สําคัญที่เปwนตัวแทนภาคประชาชน สาธารณะ ซึ่งมีความกังวลต อการพัฒนาฯ 
o การใช(เทคนิคต างๆ เพื่อสร(างการมีส วนร วมและส งเสริมการสื่อสาร ต อผู(มีส วนได(เสีย
o การปรึกษาหารือกับผู(มีส วนได(เสีย โดยดําเนินงานร วมกันระหว างทีมศึกษา SEA และทีมจัดทํา

แผนพัฒนาฯ 

ประเด็นเรียนรู( ประกอบด(วย
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9
บทเรียนเน	น “ความสําคัญของการนําผลการศึกษา SEA ไปใช(ใน
การพิจารณาตัดสินใจต อทางเลือกการพัฒนาฯ รวมถึงการจัดทํา
รายงาน รวมทั้งการจัดการและติดตามผลต อไปเมื่อการศึกษา 
SEA เสร็จสมบูรณ�”

o การพิจารณา ร างหัวข(อในรายงานการศึกษา SEA โดยพิจารณาให(รายงานสามารถ
นําไปใช(ในการสื่อสารต อผู(มีอํานาจในการตัดสินใจ

o การสร(างกลไกสนับสนุนให(ผลการศึกษา SEA เข(าไปอยู ในการดําเนินงานและการติดตาม
ตรวจสอบ 

o การพิจารณาว าควรดําเนินงานอย างไร ให(ทีมศึกษา SEA ใกล(ชิดกับทีมศึกษาการพัฒนาฯ 
เพื่อประสิทธิภาพของ SEA ในที่สุด 

ประเด็นเรียนรู( ประกอบด(วย
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บทเรียนเน	น “ความสําคัญของการจัดการให( SEA มีความถูกต(อง การ
พิจารณาความเปwนไปได(ในทางปฏิบัติ งบประมาณ ช วงเวลา และ
ออกแบบการศึกษาอย างไรให(ได(คุณภาพของการศึกษาเปwนที่น าเชื่อถือ 
ถูกต(อง เปwนที่ยอมรับ”

o งานต างๆ ในการศึกษา SEA ต(องใช(บุคคลากร มีคุณสมบัติอย างไร และต(องให(เวลาใน
การศึกษาเท าใด 

o งานต างๆ เหล านั้น ต(องการความเชี่ยวชาญด(านใด และเหมาะสมกับงบประมาณหรือไม  

ประเด็นเรียนรู( ประกอบด(วย
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กรณีศึกษา (case work)
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กรณีศึกษา (case work)

 นโยบาย แผน และแผนงาน (PPP)
 สภาพทั่วไปของพื้นที่ (สภาพภูมิประเทศ ขอบเขต

ของพื้นที่ สภาพอากาศ เปwนต(น)
 สภาพสังคม (จํานวนประชากร ความหนาแน น

ของประชากร วัฒนธรรม การคมนาคม เปwนต(น)
 สภาพเศรษฐกิจ (ผลิตภัณฑ�มวลรวมในพื้นที่ การ

จ(างงาน การประกอบอาชีพ เปwนต(น)
 สภาพสิ่งแวดล(อม (ข(อมูลป{าไม( แม น้ํา คุณภาพ

อากาศ คุณภาพน้ํา คุณภาพน้ําทะเล เปwนต(น)

 แผนพัฒนาด(านคมนาคม หน วยงานที่เกี่ยวข(อง 
เช น สํานักงานนโยบายและแผนการขนส งและ
จราจร (สนข.) 

 แผนพัฒนาด(านพลังงานและป|โตรเลียม เช น 
กระทรวงพลังงาน

 แผนพัฒนาด(านนิคมอุตสาหกรรม เช น กรมโรงงาน 
อุตสาหกรรม

 แผนพัฒนาด(านเหมืองแร  เช น สํานักงาน
ทรัพยากรแร  (สทร.)

 แผนพัฒนาด(านการจัดการลุ มน้ําและชายฝj}ง 
เช น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝj}ง

 แผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะ เช น เขตพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษ (EEC)

 แผนพัฒนาผังเมือง เช น กรมโยธาธิการและผังเมือง

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 31

สรุปเนื้อหาของหลักสูตร

 บทเรียนที่ 1 และ 2 เพื่อปรับพื้นฐานและสร(างความเข(าใจ SEA 
ที่ตรงกัน

 บทเรียนที่ 3-10 เพื่อเรียนรู(ขั้นตอนการศึกษาประเมิน SEA ควบคู 
กับนโยบาย แผน และแผนงาน ผ าน Caseworks

 เนื้อหาเน(นการศึกษา Impact-centered SEA และสอดแทรก 
Strategic SEA ตามความเหมาะสม

 เน(นการเรียนรู(แบบมีส วนร วมของผู(อบรมให(ผู(เรียนเปwนศูนย�กลาง 
เพื่อให(เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมุมมอง มากกว า
ความรู(จากผู(สอน

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 32

ช วงระดมความคิดเห็นต อหลักสูตรการฝYกอบรม

 ท านคิดว าเนื้อหาหลักสูตรครบถ(วนและเพียงพอ 
ในการนําไปใช(ของกลุ มเปVาหมายหรือไม  ขาดหัวข(อใด?

 เนื้อหาหลักสูตร เหมาะสมต อการให(ความรู(แก ทุกภาค
ส วน ในการสร(างความเข(าใจในกระบวนงาน SEA ต อ
การจัดทําและปรับปรุง PPP หรือไม ?

...ประเด็นคําถาม...
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การจัดประชุมกลุมยอย
ระดมความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวข�อง ครั้งที่ 3

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ณ ห�องประชุมปรินซ)บอลลมู 3 อาคาร 2 ชั้น 11
โรงแรมปริ้นท)พาเลซ กรุงเทพมหานครฯ

1

ความเป0นมาโครงการและวัตถุประสงค)การประชุม

2

โดย ดร.พรวิภา คลังสิน
ผู�จัดการโครงการ

วัตถุประสงค)ของโครงการ

3

เพื่อรวบรวมผลการศึกษา SEA จากแหล�งต�างๆ ทั้งในและต�างประเทศ เพื่อเป#นกรณี
ตัวอย�างและประสบการณ(เรียนรู*กระบวนการและแนวทางปฏิบัติของ SEA และจัดทํา
แหล�งข*อมูลตัวชี้วัดที่เกี่ยวข*องกับ SEA ทั้งมิติด*าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล*อม และ
เทคโนโลยี

เพื่อสร*างความรู*ความเข*าใจที่ถูกต*องเกี่ยวกับ SEA ให*กับทุกภาคส�วนที่เกี่ยวข*อง

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาข*อเสนอการจัดทําการประเมินสิ่งแวดล*อมระดับยุทธศาสตร(และ
แนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล*อมระดับยุทธศาสตร(ของประเทศให*มีความ
เหมาะสม

กิจกรรมของโครงการ

4

การสัมมนาระดมความคิดเห็น 
เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล*อมระดบั

ยุทธศาสตร( (SEA) จํานวน 2 ครั้ง

การฝEกอบรมทางวิชาการด*าน SEA ทั่วประเทศ
จํานวน 5 ครั้ง

1

2

3

การประชุมกลุ�มย�อยระดมความคิดเห็น
จากหน�วยงานที่เกี่ยวข*อง จํานวน 4 ครั้ง



การประชุมกลุมยอยระดมความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวข�อง

5

1 วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 ที่ผ�านมา

เพื่อรับฟ�งความคิดเห็น และข'อเสนอแนะในการจัดทํา
หลักสูตรการฝ0กอบรมทางวิชาการด'านการประเมิน
สิ่งแวดล'อมระดับยุทธศาสตร6 (SEA)

หลักสูตรการฝ0กอบรมทางวิชาการด'าน
ก า ร ป ร ะ เ มิ น สิ่ ง แ ว ด ล' อ ม ร ะ ดั บ
ยุทธศาสตร6 (SEA) 

2 วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 
พ.ศ. 2562 ที่ผ�านมา

เพื่อรับฟ�งความคิดเห็น และข'อเสนอแนะในการจัดทํา
หลักสูตรการฝ0กอบรมทางวิชาการด'านการประเมิน
สิ่งแวดล'อมระดับยุทธศาสตร6 (SEA) ที่ปรับปรุงแล'ว

3 วันศุกร6ที่ 2 สิงหาคม
พ.ศ. 2562

เพื่อรับฟ�งความคิดเห็น และข'อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข' อ เ สนอก า ร จั ด ทํ า  SEA (ร วม ร� า ง ร ะ เ บี ยบ สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ว�าด'วยการประเมินสิ่งแวดล'อมระดับ
ยุทธศาสตร6 พ.ศ. ...) และร�างแนวทาง (Guideline) การ
ประเมินสิ่งแวดล'อมระดับยุทธศาสตร6

แน วทา งก า ร จั ด ทํ า  SEA (ร วม ร� า ง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด'วยการ
ประเมินสิ่งแวดล'อมระดับยุทธศาสตร6 
พ.ศ. ...) และร�างแนวทาง (Guideline) 
ก า ร ป ร ะ เ มิ น สิ่ ง แ ว ด ล' อ ม ร ะ ดั บ
ยุทธศาสตร6 ที่ปรับปรุงแล'ว

4 วันอังคารที่ 10 กันยายน
พ.ศ. 2562

เพื่อรับฟ�งความคิดเห็น และข'อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข' อ เ สนอก า ร จั ด ทํ า  SEA (ร วม ร� า ง ร ะ เ บี ยบ สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ว�าด'วยการประเมินสิ่งแวดล'อมระดับ
ยุทธศาสตร6 พ.ศ. ...) และร�างแนวทาง (Guideline) การ
ประเมินสิ่งแวดล'อมระดับยุทธศาสตร6 ที่ปรับปรุง

วัตถุประสงค( ผลลัพธ(วันดําเนินการจัดกิจกรรม
ครั้งที่

จัดฝ4กอบรมทางวิชาการด�าน SEA ทั่วประเทศ

กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

(กรุงเทพฯ) 
วันที่ 24-26, 30-31 

กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562 

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

(ขอนแก�น) 
วันที่ 5-9 สิงหาคม 

พ.ศ. 2562

ภาคใต' 
(สงขลา) 

วันที่ 19-23 
สิงหาคม

พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค( :

 เพื่อสร'างความรู'ความเข'าใจในรายละเอียดของแนว
ทางการประเมินสิ่งแวดล'อมระดับยุทธศาสตร6 
(SEA) ที่ถูกต'อง

 เพื่อทดลอง พัฒนาทักษะและความสามารถในการ
ประเมินสิ่งแวดล'อมระดับยุทธศาสตร6 (SEA)

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม :

ระยะเวลาการฝ0กอบรม 5 วัน/ครั้ง จํานวน 150 คน/ครั้งโดยแบ�ง
จํานวนการจัดฝ0กอบรมออกตามภูมิภาคต�างๆ ทั้งหมด 5 ภูมิภาค 
ประกอบด'วย

ภาคกลาง 
(พระนครศรีอยุธยา) 
วันที่ 8-12 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2562

1
2

3
4

ภาคเหนือ 
(เชียงใหม�) 

วันที่ 16-20 กันยายน
พ.ศ. 2562

 

5

6

การสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง การขับเคลือ่นการประเมินสิง่แวดล�อม
ระดับยุทธศาสตร) (SEA)

ครั้งที่ 2 : ช�วงปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 

1

2

ครั้งที่ 1 : วันจันทร(ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค(…
 เพื่อสร'างความรู'ความเข'าใจเกี่ยวกับ SEA และเผยแพร�ความสําคัญของ SEA ให'กับประชาชนทั่วไปและ

ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข'องรับทราบ  
 เพื่อรับฟ�งความคิดเห็น และข'อเสนอแนะต�อการปรับปรุงข'อเสนอการจัดทําการประเมินสิ่งแวดล'อมระดับ

ยุทธศาสตร6 (SEA) และแนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล'อมระดับยุทธศาสตร6

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม...

7

วัตถุประสงค)การประชุมในวนันี้

8

“เพื่อรับฟ?งความคิดเห็น และข�อเสนอแนะตอการ
ปรับปรุงข�อเสนอการจัดทําการประเมินสิง่แวดล�อมระดับ

ยุทธศาสตร) (SEA) และแนวทาง (Guideline) 
การประเมินสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร)”

รางข�อเสนอการจัดทํา SEA
รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ วาด�วย SEA
แนวทาง (Guideline) SEA



1. ข�อเสนอ
การจัดทําการประเมินสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร)

9

โดย ดร.พรวิภา คลังสิน
ผู�จัดการโครงการ

1.1 SEA คืออะไร

10

กระบวนการที่เป0นระบบ เพื่อใช�สนับสนุนการตัดสินใจในการกาํหนดนโยบาย แผน 
หรือแผนงาน  โดยคํานึงถึงป?จจัยทางด�านสิง่แวดล�อม รวมกับป?จจัยทางด�าน
เศรษฐกิจ สังคม และป?จจัยอื่น ๆ โดยเปOดโอกาสให�ทกุภาคสวนที่เกีย่วข�องเข�ามามี
สวนรวม เพื่อให�เกิดการพัฒนาที่ยัง่ยนื

เป0นครื่องมือในการบูรณาการประเด็นด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม เพื่อสนับสนุน
การวางแผนการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่กลุมประเทศและองค)กรตางๆ จํานวนมากยอมรับและ
นําไปใช� เชน เนเธอร)แลนด) สหภาพยุโรป ธนาคารโลก ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย 

ต�องไมมี
การสูญเสียสุทธิ
(No-net-loss)

หลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน

คํานิยามของ SEA

แบงป?นผลประโยชน)
(Benefit-sharing)

ผู�ทําให�เกิดมลพิษ
ต�องเป0นผู�จาย 

(Polluter pays)

ยึดหลักการปaองกัน
ไว�กอน

(Precautionary 
principles)

อยูใน
ขีดความสามารถ

ที่รองรับได�
(Develop with 

carrying capacity)

1.2 ข�อเสนอระบบ SEA ของประเทศไทย

ในระยะแรก การจัดทํา SEA ควรดําเนินการในระดับ PP กอน ยังไมควรทําในระดับนโยบาย

ควรจัดทํา SEA หากการพัฒนาโครงการในรายสาขาและพื้นที่ เกิดป?ญหาไมสามารถ
ดําเนินการได�มีความขัดแย�งและการไมยอมรับของประชาชน แม�วาโครงการจะได�จัดทํา 
EIA/EHIA และได�รับอนุมัติ/อนุญาตแล�ว

ควรจัดทํา SEA หากการพัฒนาโครงการภายใต� PPนั้น เกิดผลกระทบในวงกว�าง

ในระยะแรก ไมควรกําหนดประเภทของ PP ที่ควรดําเนินการจัดทํา SEA ไว�มากเกินไป 

แผน/แผนงานที่ไมต�องจัดทํา SEA ได�แก  PP ที่จัดทําเพื่อความมั่นคงของประเทศในด�าน
การทหาร เพื่อการปaองกันประเทศ (Defense Security) และ
แผนฉุกเฉินเพื่อแก�ไขป?ญหาเรงดวนเพื่อประโยชน)สาธารณะ ตามมติ ครม.

11

แผน/แผนงานและพื้นที่ที่ควรทํา SEA ของประเทศไทย

รายสาขา
1)แผนด�านคมนาคม
2)แผนพัฒนาพลังงานและปOโตรเลียม
3)แผนพัฒนาทรัพยากรแร

เชิงพื้นที่
1)ผังเมือง
2)แผนบริหารจัดการลุมน้ํา/แผนพัฒนาชายฝ?jงทะเล
3)แผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะ/พื้นที่พิเศษ 
4)แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมหรือการพัฒนาพื้นที่ที่มีลักษณะคล�ายคลึงกัน

แผน/แผนงาน รายสาขาหรือเชิงพื้นที่ หรือโครงการขนาดใหญ 
ตามความเห็นของคณะกรรมการระดับนโยบายของหนวยงานรัฐ

1

2

3

1.2 ข�อเสนอระบบ SEA ของประเทศไทย (ตอ)

12
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13การติดตาม
ประเมินผล

1)การติดตามประเมินผลการดําเนินการ PP: หน�วยงานเจ3าของ PP แต�งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานตาม PP (หน�วยงานที่เกี่ยวข3อง ผู3เชี่ยวชาญด3าน SEA 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล3อม หรือสาขาที่เกี่ยวข3องกบั PPP) และรายงานผลต�อคณะกรรมการ
ระดับนโยบายที่รับผิดชอบ PP นั้นทราบ 

2)การติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาระบบ SEA:  กสย. ทําการติดตามประเมินผลการจัดทําและ
การดําเนินงานตาม SEA ในภาพรวม เพื่อเปAนข3อมูลสําหรับการพัฒนาระบบ SEA ของ
ประเทศ และเสนอต�อคณะรัฐมนตรีต�อไป

1.3 รางข�อเสนอกลไกการขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทย (กพย., 2561) 

24

1.4 กฎหมายรองรับการขับเคลื่อน SEA

14

เห็นควรออก ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาด�วยการประเมินสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร) พ.ศ. ...

ระยะแรก

ระยะตอไป พิจารณาความเหมาะสมที่จะกําหนดเป0นกฎหมายเฉพาะ

หมวด 1 การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบ SEA
แตงตั้ง “คณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล�อม
ระดับยุทธศาสตร)” (กสย.) 

หมวด 2 
แนวทางการจัดทําการประเมินสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร)

หมวด 3
การกํากับและติดตามประเมินผลการจัดทํา SEA

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต& แอนด& เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท& จํากัด

2. ราง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด�วยการประเมินสิ่งแวดล�อม

ระดับยุทธศาสตร) พ.ศ. ....

15

โดย ดร.พรวิภา คลังสิน
ผู�จัดการโครงการ

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต& แอนด& เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท& จํากัด
16

• คณะกรรมการพฒันาการประเมินสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร)
ตําแหนง องค)ประกอบ ตําแหนง องค)ประกอบ

นายกรัฐมนตรี หรือ รอง
นายกรัฐมนตรีที่ได�รับมอบหมาย

ประธาน
กรรมการ

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กรรมการ

ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ) กรรมการ เลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ กรรมการ
ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ ผู�อํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการ
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

กรรมการ ประธานสภาหอการค�าแหงประเทศไทยหรือผู�แทน กรรมการ

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม

กรรมการ ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือผู�แทน กรรมการ

ปลัดกระทรวงพลังงาน กรรมการ ผู�ทรงคุณวุฒิหรือผู�เชี่ยวชาญเป0นที่ประจักษ)ในด�านการ
ประเมินสิ่งแวดล�อมระดบัยุทธศาสตร) ด�านเศรษฐกิจ 
ด�านสังคม ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม หรือ
สาขาที่เกี่ยวข�องกับแผนหรือแผนงานที่ต�องทําการ
ประเมินสิ่งแวดล�อมระดบัยุทธศาสตร)ตามระเบียบนี้

กรรมการ

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย)

กรรมการ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรรมการและ
เลขานุการ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

กรรมการและ
ผู�ชวยเลขานุการ

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติที่ได�รับมอบหมาย

กรรมการและ
ผู�ชวยเลขานุการ
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3. ราง
แนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล�อม

ระดับยุทธศาสตร)

17

โดย ดร.วิเทศ ศรีเนตร
ผู�เชี่ยวชาญด�านการประเมินสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร'

(ราง) แนวทาง (Guideline) SEA

18

19

ระบบ SEA

    

กระบวนการ
SEA การมีสวนรวมฯ การตรวจสอบ

คุณภาพ SEA
เครื่องมือ

การจัดทํา SEA

1. หลักการและเหตุผล
2. สาระสําคัญของ SEA

•พัฒนาการของ SEA
•นิยาม
•ความแตกตาง
SEA & EIA

•การจัดทํา SEA และ
กระบวนการ  PPP

•ประโยชน)
•ข�อจํากัด

3. SEA ในประเทศไทย
•การพัฒนาระบบ 
SEA ในประเทศไทย 

•ข�อเสนอระบบ SEA 
ของประเทศไทย

1. การกลั่นกรอง
2. การกําหนดขอบเขต

การศึกษา
3. การพัฒนาและ

ประเมินทางเลือก
4. การบรรเทา

ผลกระทบ
การติดตาม และ
ตรวจสอบ

5. การมีสวนรวมฯ
6. การจัดทํารายงาน

1. ความแตกตาง
ระหวางการมีสวน
รวมในกระบวนการ 
SEA และ EIA

2. การวิเคราะห)ผู�มีสวน
ได�สวนเสียใน
กระบวนการ SEA

3. ขั้นตอนการวิเคราะห)
ผู�มีสวนได�สวนเสีย

4. การมีสวนรวมใน
กระบวนการ SEA

5. ข�อควรคํานึงอื่นๆ

1. การกําหนด
วัตถุประสงค)และ
บริบท

2. การทบทวนการ
กําหนดขอบเขต

3. การทบทวนรายงาน
4. การทบทวนผล
5. การตรวจสอบและ

ประเมินการ
ดําเนินการ SEA

1. เทคนิคเชิงคุณภาพ
และการมีสวนรวม

2. แผนที่และ
การวิเคราะห)เชิง
พื้นที่

3. การคาดการณ)
ผลกระทบ

4. การประเมินผล
กระทบ

5. การวางแผนที่
เหมาะสม

เนื้อหา - แนวทาง (Guideline) SEA

3.1 ระบบ SEA 
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3.1.1 SEA คืออะไร

21

1

กระบวนการที่เป0นระบบ เพื่อใช�สนับสนุนการตัดสินใจในการกําหนด
นโยบาย แผน หรือแผนงาน  โดยคํานึงถึงป?จจัยทางด�านสิ่งแวดล�อม 
รวมกับป?จจัยทางด�านเศรษฐกิจ สังคม และป?จจัยอื่นๆ โดยเปOด
โอกาสให�ทุกภาคสวนที่เกี่ยวข�องเข�ามามีสวนรวม เพื่อให�เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

ต�องไมมี
การสูญเสียสุทธิ
(No-net-loss)

หลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน

คํานิยามของ SEA

แบงป?นผลประโยชน)
(Benefit-sharing)

ผู�ทําให�เกิดมลพิษ
ต�องเป0นผู�จาย 

(Polluter pays)

ยึดหลักการปaองกัน
ไว�กอน

(Precautionary 
principles)

อยูใน
ขีดความสามารถ

ที่รองรับได�
(Develop with 

carrying capacity)

3.1.2 คุณลักษณะของ SEA
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เหมาะกับการตัดสินใจระดับยุทธศาสตร) ได�แก นโยบาย แผน แผนงาน 
(Policy, Plan, Program - PPP)

เป0นกระบวนการกอนการดําเนินการพัฒนา กอนการตัดสินใจเกี่ยวกับ PPP

ให�ความสําคัญกับการผนวกประเด็นด�านความยั่งยืน 
(เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม)

ให�เน�นการแสวงหาและเปรียบเทียบทางเลือกการพัฒนาตางๆ
(รวมทั้งทางเลือกที่ไมมีการดําเนินการ) โดยมีการประเมินผลในมิติเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล�อมของแตละทางเลือก เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุด

เป0นกระบวนการที่สาธารณชนสามารถมีสวนรวมได�หลากหลายวิธี เชน 
การได�รับทราบข�อมูลขาวสาร การปรึกษาสาธารณะ การรวมให�ความเห็นใน
ขั้นตอนการกําหนดขอบเขตการศึกษา หรือการพิจารณาทางเลือกของ PPP

3.1.3 ความแตกตางระหวาง SEA และ EIA
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SEA EIA
 เป0นเครื่องมือระดับยุทธศาสตร) ได�แก นโยบาย 

แผน แผนงาน (PPP) ซึ่งเป0นต�นน้ําของการพัฒนา  
 เกี่ยวข�องกับวิสัยทัศน)และวัตถุประสงค)ระยะยาว 

จึงต�องมีความยืดหยุน สามารถปรับเปลี่ยนให�เข�า
กับบริบทและสภาพแวดล�อมที่เปลี่ยนแปลงได�  

 ทางเลือกในระดับยุทธศาสตร) ได�แก ทางเลือกตางๆ 
ในการดําเนินการให�บรรลุวัตถุประสงค)การพัฒนา 

 เป0นการเลือกทําในสิ่งที่ถูกต�อง 
(do the right thing)

 เป0นเครื่องมือระดับโครงการที่ได�มีการกําหนด
วิธีการ เวลา สถานที่ ทรัพยากรที่จะใช�ในการ
ดําเนินการ ฯลฯ ไว�แล�ว 

 คงมี หรือ เหลือทางเลือกให�พิจารณาในขอบเขต
จํากัด

 เป0นเรื่องของการนําสิ่งที่กําหนดไว�แล�วมาปฏิบัติ
ให�ลุลวงอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(doing the thing right)

3.1.3 ความแตกตางระหวาง SEA และ EIA (ตอ)
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ประเด็น SEA EIA
ใช�ในระดับ นโยบาย แผน แผนงาน โครงการ 

จุดเน�นใน
การประเมิน

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร) หรือการแสวงหา
แนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม 

ประเด็นสําคัญของโครงการ เพื่อให�สามารถ
ดําเนินการตามแนวทางพัฒนาที่ได�เลือกไว�แล�ว
อยางถูกต�องเหมาะสม

มุมมองใน
การประเมิน

สิ่งแวดล�อมจะสงผลตอโอกาสหรือข�อจํากัดของ
การพัฒนาให�บรรลุวัตถุประสงค)หรือไมอยางไร

การพัฒนาตามแนวทางที่กําหนดจะสงผล
กระทบตอสิ่งแวดล�อมอยางไรและเพียงใด

ทางเลือก • มีทางเลือกที่กว�างกวา
• เน�นทางเลือก ซึ่งทําให�เกิดสมดุลระหวาง

พื้นที่ตางๆ หรือสมดุลระหวางด�านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล�อมในพื้นที่นั้นๆ

• มีทางเลือกในขอบเขตที่จํากัด
• เน�นทางเลือกด�านสถานที่ การออกแบบ 

การกอสร�าง และการดําเนินงาน

ขอบเขตการ
ประเมิน

• ความยั่งยืนด�านเศรษฐกิจ สังคมและส วล. 
เตือนลวงหน�าถึงการเกิดผลกระทบสะสม

• ด�านผลกระทบสิ่งแวดล�อมและสังคม
ประเมินผลกระทบสะสมได�ในขอบเขตจํากัด

ระยะเวลา
การประเมิน

ปานกลางถึงยาว สั้นถึงปานกลาง

ข�อมูล และ
สารสนเทศ
ที่ใช�

สวนใหญเป0นข�อมูล/สารสนเทศทุติยภูมิ 
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพหรือการบรรยาย 

สวนใหญเป0นข�อมูลปฐมภูมิที่ต�องจัดเก็บ
และรวบรวมอยางเฉพาะเจาะจง 
และสวนใหญเป0นข�อมูลเชิงปริมาณ



3.1.3 ความแตกตางระหวาง SEA และ EIA (ตอ)
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ประเด็น SEA EIA
แหลงข�อมูล
สําคัญ

รายงานตางๆ เชน สถานการณ)สิ่งแวดล�อม ข�อมูล
สถิติที่จัดทําไว�ในระดับประเทศ ภูมิภาค ท�องถิ่น 

การสํารวจภาคสนาม การวิเคราะห)ข�อมูลจาก
พื้นที่รับผลกระทบหรือพื้นที่ศึกษา

วิธีการ
ประเมิน

ไมมีรูปแบบที่กําหนดชัดเจน ใช�วิธีการเชิงปริมาณและมีความจําเพาะเจาะจง
มากกวา

เกณฑ)ของ
การประเมิน

การพัฒนาที่ยั่งยืน กฎหมาย มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล�อม และ 
การปฏิบัติที่ดี

การมีสวนรวม
ของประชาชน

ความเข�มข�นต่ํากวา EIA เพราะยังไมสามารถระบุ
พื้นที่และผู�รับผลกระทบได�ชัดเจน  แตเนื่องจาก
เป0นเรื่องที่กว�างกวา EIA จึงจะมีผู�เกี่ยวข�องและ
อาจได�รับผลกระทบจากการตัดสินใจระดับ
ยุทธศาสตร)จํานวนมาก

มีความเข�มข�นสูง เพราะได�รับความสนใจจาก
ประชาชนในพื้นที่รับผลกระทบมาก

การ
ประเมินผล 
ภายหลังการ
นํา SEA ไปสู
การปฏิบัติ

• เน�นเรื่องการดําเนินงานตามวัตถุประสงค)
ด�านสิ่งแวดล�อม และการรักษาความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ได�กําหนดไว�ในรายงาน 
SEA

• ผลการประเมินจะนําไปสูการปรับ PPP หรือ 
PPP ใหมที่เหมาะสมยิ่งขึ้น

• เน�นเรื่องการดําเนินงานตามกฎหมาย 
มาตรฐาน ประสิทธิภาพในการควบคุมหรือลด
ผลกระทบตามเงื่อนไขของรายงาน EIA

• ผลการประเมินจะนําไปสูการปรับมาตรการ
ควบคุม/ลดผลกระทบ การติดตามตรวจสอบ 
การชดเชยความเสียหาย (หากเกิดขึ้น)

3.1.4 SEA กับ กระบวนการวางนโยบายและแผน
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• ตามหลักการและแนวปฏิบัติทั่วไปในป,จจุบัน 
จะต�องจัดทํา SEA ก1อนที่จะมีการให�ความเห็นชอบ PPP 
เพื่อให� SEA มีส1วนสําคัญในการพัฒนา PPP 

• ในบางกรณีอาจมีการจัดทํา SEA ภายหลังจากที่ PPP แล�วเสร็จ 
ได�รับความเห็นชอบและหรือนําไปสู1การปฏิบัติแล�ว ซึ่งมัก
เกิดขึ้นในกรณีที่พบว1า PPP มีป,ญหาในการปฏิบัติ SEA ที่
จัดทําในลักษณะนี้ แม�จะไม1ใช1รูปแบบที่เหมาะสม แต1ก็ยังมี
ประโยชน' เพราะจะช1วยสะท�อนและนํามิติและมมุมองที่ขาด
หายไปมาเติมเต็มเพื่อนําไปสู1การแก�ไขปรับเปลีย่น PPP ที่
เหมาะสมขึ้น

1) SEA แบบแยกออกจากกระบวนการ PPP 

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

1) SEA แบบแยกออกจากกระบวนการจัดทํา PPP 
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ข�อดี
• ดําเนินการงาย ไมซับซ�อน 

ข�อจํากัด
• ทางเลือกที่พัฒนาขึ้นโดยทีม SEA ในภายหลัง 

อาจถูกปฏิเสธโดยทีม PPP 
• อาจทําให�กระบวนการวางแผนใช�เวลามากขึ้น เพราะ

การศึกษา SEA จะเริ่มก็ตอเมื่อ PPP ฉบับรางแล�วเสร็จ  
และทีม PPP  ก็ต�องรอให�รายงาน SEA แล�วเสร็จ 
จึงจะเกิดการปรึกษาหารือกัน 

• อาจเกิดความซ้ําซ�อนเกี่ยวกับการกําหนดและเปรียบเทียบ
ทางเลือก การเก็บและรวบรวมข�อมูล/สารสนเทศ 
การรับฟ?งความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวข�องและ
ประชาชน และการประเมินผลภายในของคณะทํางาน 

มี PPP ทีม และ SEA ทีม ทํางานอยางเป0นอิสระตอกัน แตมีการประสานข�อมูลสารสนเทศกันในภายหลัง

3.1.4 SEA กับ กระบวนการวางนโยบายและแผน (ตอ)

2) SEA ที่คูขนานและเชื่อมโยงกับ PPP ทุกขั้นตอน
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ข�อดี
• ลดความลาช�า ประหยัดเวลาและคาใช�จาย รวมทั้งลด

ความซ้ําซ�อนในการทํางาน  เพราะทีม SEA สามารถเข�าไป
มีสวนรวมในการจัดเก็บข�อมูล/สารสนเทศ และสนับสนุน
การวิเคราะห)ข�อมูลในกระบวนการจัดทํา PPP 

• สะดวกตอการปรึกษาหารือบุคลากรจากหนวยงานอื่นๆ 
และประชาชนทั่วไปด�วย 

• ทั้งสองทีมมีโอกาสนําความคิดและมุมมองที่แตกตางกันมา
พิจารณาตั้งแตต�น ลดโอกาสความขัดแย�ง 

ข�อจํากัด
ต�องการทีม SEA และทีม PPP ที่เต็มใจจะทํางานรวมกัน และ
การบริหารงานที่ดี มีประสิทธิภาพ และโปรงใส

ทีม PPP และ ทีม SEA  เริ่มดําเนินการพร�อมกันและประสานการทํางานในประเด็นตางๆ ที่เชื่อมโยงกัน 
ทําให�สามารถหยิบยกประเด็นตางๆ มาพิจารณาในเวลาเดียวกัน สามารถคิด กําหนด วิเคราะห) 
เปรียบเทียบทางเลือกมุมมองรวมกัน 

3.1.4 SEA กับ กระบวนการวางนโยบายและแผน (ตอ)



3) SEA ที่บูรณาการกับ PPP อยางเต็มรูปแบบ
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ข�อดี
• ผู�เกี่ยวข�องทุกกลุมจะได�รับข�อมูลชุดเดียวกัน ในเวลา

เดียวกัน สามารถแลกเปลี่ยนความรู� ความสนใจ 
ความเชี่ยวชาญ เพื่อกําหนดและวิเคราะห)ทางเลอืกตางๆ  
ซึ่งจะลดความลาช�าและคาใช�จาย 

• เกิดบรรยากาศการรวมมือประสานงานกันระหวางกลุม
ตางๆ ซึ่งโดยปกติแล�วมักจะมีทัศนคติและคานิยม
แตกตางกัน 

ข�อจํากัด
การบริหารจัดการกระบวนการยากตอการบริหารจัดการ
ให�ประสบความสําเร็จ และมีความเสี่ยงด�านความโปรงใส 
และความไมเชื่อมั่นของผู�มีสวนเกี่ยวข�อง เชน อาจเกิด
ความระแวงวาเป0นการดําเนินการเพื่อให�ได�ข�อสรุปที่
กําหนดไว�แล�ว

ผู�รับผิดชอบจัดทํา SEA และ PPP  ทํางานรวมกันเสมือนเป0นทีมเดียวกัน ซึ่งอาจดําเนินการในลักษณะ 
“คณะทํางานรวม” หรือ “การประชุมเชิงปฏิบัติการรวม” ซึ่งอาจรวมตัวแทนของหนวยงานที่เกี่ยวข�องและ
ผู�มีสวนเกี่ยวข�องที่สําคัญด�วย

3.1.4 SEA กับ กระบวนการวางนโยบายและแผน (ตอ) 3.1.5 ประโยชน)ของ SEA
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สงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน 

เพื่อให�การตัดสินใจเกี่ยวกับข�อเสนอ PPP มาจาก
การพิจารณาข�อมูลและข�อเท็จจริงอยางรอบด�าน
และบูรณาการ

• แสวงหาทางเลือกการพัฒนา 
• คาดการณ)ผลกระทบตามทางเลือกตางๆ 
• เลือกทางเลือกที่สงผลกระทบทางลบ

น�อยที่สุดหรือเหมาะสมที่สุด 
• เตือนลวงหน�าถึงผลกระทบสะสมที่

อาจเกิดขึ้น  
• กําหนดมาตรการลดผลกระทบ

ที่เหมาะสมบนหลักการปaองกันไว�กอน

เสริมสร�างความสมบูรณ)ให�กับ EIA 
ที่เกิดขึ้นภายใต� PPP

• ระบุลวงหน�าถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ให�ข�อมูล
และสารสนเทศที่สําคัญจําเป0นตอการประเมินผล
กระทบของโครงการที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง 

• อธิบายหลักการและเหตุผลของ PPP  เพื่อให�
เข�าใจที่มาของโครงการภายใต� PPP นั้น  
ซึ่งจะทําให�มีกรอบสําหรับการจัดทํา EIA ได�
อยางมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

• ชวยให�การพิจารณารายงาน EIA งายขึ้น ใช�เวลา
และความพยายามในการทําความเข�าใจน�อยลง

• ทําให�มีข�อมูลสารสนเทศพื้นฐานที่สามารถใช�
ในการออกแบบโครงการ รวมทั้งการนําโครงการ
นั้นๆ ไปสูการปฏิบัติได�ดีขึ้น ถึงแม�วาโครงการนั้น
จะไมได�ถูกกําหนดให�จัดทํา EIA 

3.1.6 ข�อจํากัดของ SEA
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เป0นเรื่องคอนข�างใหม 
ยังต�องพัฒนากระบวนการและเทคนิค
ตางๆ ให�ดียิ่งขึ้น จึงจําเป0นต�อง
เสริมสร�างขีดความสามารถและ
การเรียนรู�อยางตอเนื่อง

ป?จจุบันมีการนําSEA ไปใช�มากที่สุด
กับการจัดทําแผนการใช�ที่ดินหรือ
ผังเมือง และแผนรายสาขาตางๆ   
การใช�ในระดับนโยบายยังมีน�อยมาก

มักพบข�อจํากัดด�านเวลา ข�อมูล 
ทรัพยากร ฯลฯ 

เนื่องจากเป0นการศึกษาระดับยุทธศาสตร)
ที่มีขอบเขตกว�าง จึงจําเป0นต�องเน�นเฉพาะ
ประเด็นที่สําคัญ  การศึกษา SEA ที่มีละเอียด 
หรือใช�วิธีการเชิงปริมาณมากเกินไปจะ
ดําเนินการได�ลาช�า ไมสามารถจัดทําให�เสร็จ
ทันกับความต�องการของผู�กําหนดนโยบาย
ที่จะนําไปประกอบการตัดสินใจ

จะต�องมีกฎหมายรองรับ มีหนวยงาน
รับผิดชอบ และระบบการบริหารจัดการ 
มีกรอบในการดําเนินงาน  มีบุคลากรที่มี
ความรู�ความสามารถ รวมทั้งงบประมาณ
ในการดําเนินการที่พอเพียง จึงจะ
ดําเนินงานได�อยางมีประสิทธิภาพ

3.2 กระบวนการ SEA
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33ที่มา: สศช. (2560)

การกลั่นกรอง
(Screening)

จําเป0นต�องทํา
SEA

ไมจําเป0นต�องทํา
SEA

การกําหนดขอบเขต
(Scoping)**

การพัฒนาและประเมินทางเลือก
(Alternative development 

and assessment)**

การบรรเทาผลกระทบ การติดตามและ
ตรวจสอบ (Mitigation, monitoring and 

follow-up measures)**

การจัดทํารายงาน SEA

การเก็บรวบรวม
ข�อมูลพื้นฐาน

การกําหนดตัวชี้วัด

การพัฒนาทางเลือก

การประเมินทางเลือก

** การมีสวนรวม
การตัดสินใจ
เชิงนโยบาย

Decision-
making about  

PPP

3.2.1 ขั้นตอน SEA 1) การกลั่นกรอง (Screening)
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วัตถุประสงค)

ดําเนินการโดย

แนวทาง
การดําเนินงาน

เพื่อพิจารณาวานโยบาย แผน และแผนงาน (PPP) มีความจําเป0นต�องจัดทํา SEA หรือไม 

หนวยงานที่รับผิดชอบจัดทํา PPP

1. กําหนดบัญชี/รายการ PPP ที่ต�องจัดทํา SEA ไว�อยางชัดเจน  
เชน จีน ไต�หวัน อังกฤษ

2. พิจารณาเป0นรายกรณี  โดยอ�างอิงเกณฑ)การพิจารณาที่กําหนดไว�กว�างๆ 
เชน อ�างอิง SEA Directive ของสหภาพยุโรป โดยมีหนวยงานกลาง/หนวยงาน
ที่ปรึกษาให�ความเห็นตอผลการพิจารณา

3. ใช�แนวทางที่ 1 และแนวทางที่ 2 รวมกันได� โดยในขั้นต�นอาจจะกลั่นกรองเบื้องต�น
ด�วยบัญชี/รายการ PPP ที่จําเป0นต�องจัดทํา SEA ที่กําหนดไว� (7 ประเภท) 
หาก PPP นั้นไมอยูในบัญชี/รายการดังกลาว จึงใช�เกณฑ)/กระบวนการที่กําหนดไว�
ในการพิจารณาอีกครั้ง 

2) การกําหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)
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วัตถุประสงค)

ดําเนินการโดย

แนวทาง
การดําเนินงาน

เพื่อตรวจสอบขอบเขตพื้นที่และประเด็นสําคัญของแผน/แผนงานที่เกี่ยวข�องกับ
สภาพแวดล�อม  ตลอดจนระดับความลึกและจุดเน�นของการศึกษา 
รวมทั้งระยะเวลาที่จะทําการประเมิน

หนวยงานที่รับผิดชอบจัดทํา PPP

1. ทบทวนรายละเอียดของแผน/แผนงานที่จะประเมินให�ทราบประเด็นป?ญหา 
วิสัยทัศน) เปaาประสงค) การบริหารกํากับดูแล (Governance framework) 
กิจกรรมสําคัญ เทคโนโลยี ฯลฯ และการเปลี่ยนแปลงสําคัญที่คาดวาจะเกิดขึ้น  
และทางเลือกการพัฒนาขั้นต�น เพื่อระบุประเด็นยุทธศาสตร) 2-3 ประเด็นสําหรับ
การศึกษา 

2. ทบทวนข�อมูลทุติยภูมิพื้นฐานที่แสดงสภาวะการณ)ป?จจุบัน
(Baseline assessment) 

3. ระบุประเด็นหลักด�านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบด�านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล�อมจากการดําเนินการแผน/แผนงาน และทางเลือกการพัฒนา
ขั้นต�น เพื่อเป0นจุดเน�นในการศึกษา และระบุตัวชี้วัดสําหรับประเด็นดังกลาว

4. ระบุผู�มีสวนได�สวนเสียและผู�มีสวนเกี่ยวข�อง  อาจเป0นป?จเจกบุคคล กลุม องค)กร 
สถาบัน หรือชุมชนที่มีผลประโยชน) หรือเสียผลประโยชน)จากการดําเนินการตาม
แผน/แผนงาน  และจัดการหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวข�องและผู�มีสวนได�สวนเสีย

• ตัวอยาง (ประเด็น) ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัด
ประเภทของ PPP

คมนาคม พลังงาน พัฒนาลุมน้ํา พัฒนาพื้นที่
พิเศษ ผังเมือง พัฒนานิคม

อุตสาหกรรม
โครงการ

ขนาดใหญ
มิติเศรษฐกิจ

ศักยภาพการจ�างงาน � �
ศักยภาพการลงทุน � �
ระบบเศรษฐกิจ � � �
การมีงานทํา � �

มิติสังคม
สุขภาพ � �
โครงสร�างประชากร � � � � �
คุณภาพชีวิต � � � �
สิ่งอํานวยความสะดวก � � � � �
แหลงมรดกทางวัฒนธรรม � � � �
การประกอบอาชีพ �

มิติสิ่งแวดล�อม
ความหลากหลายทางชีวภาพ � � � � � �
ความต�องการพลังงาน � �
ทรัพยากรดิน � � �
แหลงแร �
คุณภาพอากาศ � � � � �
ทรัพยากรน้ํา � � � � � �
ขยะและของเสียอันตราย �
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ � � �
เสียงรบกวน � � �
ความสั่นสะเทือน �
พื้นที่สีเขียว � � �
การใช�ประโยชน)ที่ดิน � � � � �
ภูมิทัศน) � � � � �
ภัยพิบัติ � � �



3) การพัฒนาทางเลือก (Alternative Development)
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วัตถุประสงค)

ดําเนินการโดย

แนวทาง
การดําเนินงาน

เพื่อแสดงถึงขอบเขตหรือความเป0นไปได�ในการตัดสินใจ ทําให�มั่นใจได�วาการตัดสินใจ
จะอยูบนพื้นฐานข�อมูลที่ครบถ�วนและพิจารณาทางเลือกอยางรอบคอบ

หนวยงานที่รับผิดชอบจัดทํา PPP หรือคณะทํางาน SEA

• กําหนดทางเลือกของแผน/แผนงาน (ทางเลือกเพื่อแก�ไขป?ญหา ตอบสนองความ
ต�องการ ฯลฯ ตามเปaาประสงค)ของแผน/แผนงาน) ที่มีความเป0นไปได�ในทางปฏิบัติ 
เพื่อบรรลุเปaาประสงค)ของแผน/แผนงาน 3-4 ทางเลือก 
โดยจะต�องมีทางเลือกดําเนินการตามเดิมที่มีอยูโดยไมมีการเปลี่ยนแปลง 
(Business as usual) หรือไมมีแผน/แผนงานดังกลาว (No action alternative) 
เป0นหนึ่งในทางเลือกเสมอ

• นอกจากการพัฒนาทางเลือกแล�ว  ในบางกรณี โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับแผน/
แผนงานที่มีระยะเวลาดําเนินการนาน  ควรกําหนดฉากทัศน)การพัฒนา (scenario) 
3-4  เพื่อใช�ในการประเมินทางเลือกด�วย

• ควรใช�แนวทาง Top-down และ Bottom-up และจัดการหารือกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวข�องและผู�มีสวนได�สวนเสีย

4) การประเมินทางเลือก (Alternative Assessment)
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วัตถุประสงค)

ดําเนินการโดย

แนวทาง
การดําเนินงาน

เพื่อพิจารณาทางเลือกที่ดี เกิดสมดุลระหวางผลกระทบสิ่งแวดล�อมที่สามารถจํากัด
ควบคุมและฟyzนฟูได�และการใช�ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ กระจายประโยชน)
อยางทั่วถึง และเป0นยอมรับของผู�มีสวนได�สวนเสียและสาธารณชน

หนวยงานที่รับผิดชอบจัดทํา PPP หรือคณะทํางาน SEA

1. ประเมินสถานภาพด�านสิ่งแวดล�อมของพื้นที่ป?จจุบันและอนาคตที่ไมมีการพัฒนา 
(baseline scenario) 

2. คาดการณ)ผลกระทบจากการดําเนินการตามทางเลือกตางๆ ตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว�  
(สามารถดําเนินการได�หลายวิธี อาทิ trend analysis, overlay mapping ความเห็น
ผู�เชี่ยวชาญ และการหารือผู�เกี่ยวข�อง) และประเมินผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ
สําหรับทางเลือกการพัฒนาตางๆ

3. จัดลําดับความเหมาะสมของทางเลือกตางๆ สวนใหญใช�การวิเคราะห)แบบหลายเกณฑ) 
(MCA) หรือวิเคราะห)แบบตาราง (prioritization matrices) เพื่อสรุปทางเลือก
ที่เหมาะสมที่สุด

การพัฒนา
ทางเลือก

การประเมิน
กระทบ

ทางเลือก
การจัดลําดับ

ทางเลือก
การให�

คาพึงพอใจ
ทางเลือก

การจัดลําดับ
ความสําคัญ

ของ
ทางเลือก

การสรุป
ทางเลือกที่
เหมาะสม

ที่สุด

ขั้นตอนการพัฒนาและประเมินเพื่อนําเสนอทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด

5) การบรรเทาผลกระทบ การติดตามและตรวจสอบ
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วัตถุประสงค)

ดําเนินการโดย

แนวทาง
การดําเนินงาน

เพื่อกําหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดจากทางเลือกการพัฒนา
ที่พิจารณาวาเหมาะสมที่สุด

หนวยงานที่รับผิดชอบจัดทํา PPP

การบรรเทาผลกระทบ อาจประกอบด�วย
• แผนรองรับปaองกันผลกระทบโดยรวมของพื้นที่
• การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงกิจกรรมหรือองค)ประกอบของแผน/แผนงาน
• การชะลอหรือยกเลิกการดําเนินการบางสวนของแผน/แผนงาน
• การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค)ของแผน/แผนงาน
• การกําหนดแผนสงเสริมผลกระทบทางบวก
• การเสนอแนะกฏระเบียบและปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อรองรับการดําเนินการ

ตามแผน/แผนงานให�มีประสิทธภิาพและยั่งยืน

การติดตามและตรวจสอบ
• ควรกําหนดแผนปฏิบัติการให�ชัดเจนและใช�ตวัชี้วัดที่กําหนดไว�ในขอบเขตการศึกษา
• ผลจากการติดตามตรวจสอบจะทําให�สามารถทราบได�วาจําเป0นต�องปรับปรุงเพิ่มเติม

แผนการบรรเทาผลกระทบที่กําหนดไว�อยางไร

6) องค)ประกอบรายงาน SEA
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01

02

03

05

04

06

บทนํา
1.หลักการและเหตุผล
2.วัตถุประสงค)ของการจัดทํารายงาน
3.พื้นที่ศึกษา
4.กรอบการดําเนินการและ

วิธีการศึกษา
5.ระยะเวลาการดําเนินการศึกษา
6.ผลที่คาดวาจะได�รับ

การกําหนดขอบเขต (Scoping)
1.การทบทวนแผน/แผนงาน

ที่จะประเมินและข�อมูลที่เกี่ยวข�อง
2.การกําหนดตัวชี้วัด วัตถุประสงค) 

และเปaาหมาย

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

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

การมีสวนรวมและการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในกระบวนการ SEA

บทสรุปและข�อเสนอแนะ



3.3 การมีสวนรวมในกระบวนการ SEA
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ผู�กําหนด
นโยบาย จัดสรร
งบประมาณ / 

ผู�อนุมัติ

หนวยงาน
เจ�าของ PP

ที่ปรึกษา/
ผู�จัดทํา SEA

ผู�ได�รับ
ผลกระทบ

3.3.1 การมีสวนรวมในกระบวนการ SEA

• มุ1งเน�นให�เกิดการเรียนรู�ร1วมกับผู�มีส1วนได�เสีย
ของโครงการ และคํานึงถึงการเสริมสร�าง
สัมพันธภาพและความร1วมมือที่ดีระหว1าง
หน1วยงานและองค'กรต1างๆ ที่เข�ามามี
ส1วนร1วมในกระบวนการ SEA

• ผู�มีส1วนได�เสียควรเข�ามามีส1วนร1วมในทุก
ขั้นตอนของการดําเนินศึกษา โดยเฉพาะ
อย1างยิ่งในขั้นตอน 
o การกําหนดขอบเขตและการกําหนดตัวชี้วัด 
o การพิจารณารางแผน/แผนงาน

• รูปแบบวิธีการมีส1วนร1วมต�องมี
ความหลากหลายและเหมาะสมกับ
แต1ละขั้นตอน และแต1ละกลุ1ม 
เช1น การสัมภาษณ' หารือ ประชุมกลุ1มย1อย 
สํารวจความคิดเห็น

• กําหนดประเด็นหรือมุมมองในการมีส1วนร1วม
ให�สอดคล�องกับลักษณะผลกระทบ และ
บทบาทหน�าที่ของผู�มีส1วนได�เสียแต1ละกลุ1ม

3.3.2 วัตถุประสงค)การมีสวนรวมในกระบวนการ SEA
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ขั้นตอน วัตถุประสงค)การมีสวนรวม
การกําหนดขอบเขต
การศึกษา

• เพื่อให�มั่นใจวาความคิดเห็นและความกังวลหวงใยที่สําคัญตางๆ ของประชาชน
จะได�รับการพิจารณา โดยเฉพาะในเรื่องการกําหนดวัตถุประสงค)  ตัวชี้วัด ผลกระทบ 
และวิธีการประเมินผลกระทบ

การประเมินข�อมูล
พื้นฐาน

• เพื่อให�ชวยระบุแหลงที่มาของข�อมูลพื้นฐาน
• เพื่อให�ชวยค�นหา รวบรวม ความรู�/ภูมิป?ญญาท�องถิ่น และ/หรือสารสนเทศ

เฉพาะเรื่อง
การพัฒนาและประเมิน
ทางเลือก

• เพื่อให�ชวยระบุทางเลือกที่มีศักยภาพที่ยังไมได�รับการพิจารณา
• เพื่อให�ได�ข�อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการวิเคราะห)ผลกระทบ
• เพื่อให�ได�ความคิดเห็นตอทางเลือกการพัฒนาที่นําเสนอ
• เพื่อตรวจสอบวาความคิดเห็น ความกังวลหวงใยตางๆ ได�รับการพิจารณา

อยางครบถ�วน
การพิจารณารางแผน/
แผนงาน และ SEA 

• เพื่อให�มั่นใจได�วารายงาน SEA ได�ตอบโจทย)สําคัญอยางครบถ�วน ชัดเจน และถูกต�อง 
ซึ่งจะชวยให�แผน/แผนงาน และ SEA ได�รับการยอมรับจากผู�มีสวนได�สวนเสีย และ
สังคม

• เพื่อให�มั่นใจวาการตัดสินใจให�ความเห็นชอบรางแผน/แผนงานนั้นอยูบนพื้นฐานของ
การมีข�อมูล/สารสนเทศที่ครบถ�วนและสมบูรณ)

การติดตามตรวจสอบ/
ประเมินผล

• เพื่อรวมในการติดตามตรวจสอบวาการทําแผนไปสูการปฏิบัติจะเป0นไปตาม
ความคาดหมาย มาตรฐาน ข�อบังคับที่กําหนดไว� และหากมีผลกระทบอื่นใด
ที่ไมคาดคิดไว�กอนระหวางการจัดทํา SEA  ก็จะได�รับการแก�ไขอยางทันการณ)

3.4 การตรวจสอบคุณภาพ SEA
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3.4.1 การตรวจสอบคุณภาพ SEA
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• เพื่อชวยผู�จัดทํารายงาน SEA วางแผนการจัดทํารายงานให�มีคุณภาพ
• เพื่อชวยผู�กํากับการจัดทํารายงาน SEA ตรวจสอบคุณภาพรายงาน SEA

มีลักษณะเป0น check list คําถามเพื่อตรวจสอบ:

 กระบวนการจัดทํา และการบริหารจัดการ

 เนื้อหาสาระของรายงาน SEA

 ผลลัพธ)ของ SEA
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3.4.2 การตรวจสอบคุณภาพ SEA: ทบทวนกระบวนการ SEA
1

มีการบูรณาการ
(Integrated)

2

นําไปสูความยั่งยืน
(Sustainability-led)

3

มีเปaาหมาย
(Focused)

4

เชื่อถือได�
(Accountable)

5

มีการมีสวนรวม
(Participative)

6

การทําซ้ํา
(Iterative)

ที่มา: IAIA (2002)

• ทําให�เกิดความมั่นใจวามีการประเมินสิ่งแวดล�อมอยางเหมาะสมในทุกระดับของการตัดสินใน
เชิงยุทธศาสตร)เพื่อให�บรรลุเปaาหมายของความยั่งยืน

• คํานึงถีงความสัมพันธ)ขององค)ประกอบทางชีว-กายภาพ (Bio-physical) เศรษฐกิจ และสังคม
• มีความเชื่อมโยงกับนโยบายในรายสาขาและการข�ามเขตแดนของภูมิภาค และในกรณีที่เหมาะสม

อาจเชื่อมกับการประเมินสิ่งแวดล�อมและการตัดสินใจระดับโครงการ

มีการบูรณาการ
(Integrated)

นําไปสูความยั่งยืน
(Sustainability-led)

• เอื้อให�เกิดการสร�างทางเลือกการพัฒนาและข�อเสนอของทางเลอืกที่นําไปสูความความสมดุลและ
ยั่งยืนที่ดีกวา

มีเปaาหมาย
(Focused)

• มีสารสนเทศที่เพียงพอ เชื่อถือได� และใช�งานได� สําหรับการตัดสินใจและการวางแผนการพัฒนา
• ให�น้ําหนักกับประเด็นสําคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน
• มีการดําเนินขั้นตอนอยางเหมาะสมกับลักษณะของกระบวนการตัดสินใจ
• มีประสิทธิภาพทั้งด�านคาใช�จายและเวลา
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1

มีการบูรณาการ
(Integrated)

2

นําไปสูความยั่งยืน
(Sustainability-led)

3

มีเปaาหมาย
(Focused)

4

เชื่อถือได�
(Accountable)

5

มีการมีสวนรวม
(Participative)

6

การทําซ้ํา
(Iterative)

ที่มา: IAIA (2002)

• มีความรับผิดชอบของหนวยงานหลักในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ)
• มีการดําเนินการอยางมืออาชีพ เข�มงวด ยุติธรรม เสมอภาค และมีดุลยภาพ
• ถูกตรวจสอบและตรวจสอบความถูกต�องได�โดยหนวยงานอิสระ
• มีการจัดทําเอกสารและนําเสนอเหตผุลในการพิจารณาประเด็นความยั่งยืนในการตัดสินใจ

• แจ�งและเปOดโอกาสให�ทั้งภาครัฐและสาธารณะที่มีความสนใจและได�รับผลกระทบเข�ารวมตลอด
กระบวนการตัดสินใจ

• มีการนําเสนอข�อคิดเห็นและข�อวิตกกังวลของภาคสวนตางๆ เหลานั้นอยางชัดเจนในเอกสาร
และการตัดสินใจ 

• มีการจัดทําสารสนเทศที่ชัดเจนและงายตอการเข�าใจ และมีชองทางให�เข�าถึงสารสนเทศที่เกี่ยวข�อง

เชื่อถือได�
(Accountable)

มีการมีสวนรวม
(Participative)

• ทําให�เกิดความมั่นใจวาผลการจะมีได�ในเวลารวดเร็วเพียงพอตอการมีอิทธิผลในกระบวนการตัดสินใจ
และการวางแผนในอนาคต

• มีสารสนเทศที่เพียงพอสําหรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจริงในการดําเนินการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร)
และเพื่อการพิจารณาหากต�องมีการแก�ไขและการตัดสินใจในอนาคต

การทําซ้ํา
(Iterative)

3.4.2 การตรวจสอบคุณภาพ SEA: ทบทวนกระบวนการ SEA (ตอ)

3.5 เครื่องมือการจัดทํา SEA
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3.5.1 เครื่องมือการจัดทํา SEA
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ประเภท เครื่องมือ/เทคนิค

ขั้นตอน SEA
การเก็บ
รวบรวม
ข�อมูล
พื้นฐาน

การสร�างและการประเมินทางเลือก

การระบุ
ผลกระทบ

การคาดการณ)
ผลกระทบ

การประเมิน
ผลกระทบ

เทคนิค
เชิงคุณภาพ, 

การมีสวนรวม

รายการตรวจสอบ (Formal and informal checklists)    

เมตริกซ) (Matrices)  

การพิจารณาโดยผู�เชี่ยวชาญ (Expert judgment)    

การมีสวนรวมสาธารณะ (Public participation)    

การประเมินคุณภาพชีวิต (Quality of Life Assessment)  

แผนภาพสาเหตุผลกระทบ (Causal effect diagrams)  

แผนที่และ
การวิเคราะห)

เชิงพื้นที่

การซ�อนทับแผนที่ (Overlay mapping)  

การวิเคราะห)การแบงสรรการใช�ประโยชน)ที่ดิน 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร) (GIS)   

การคาดการณ)
ผลกระทบ

การวิเคราะห)โครงขาย (Network analysis)  

การสร�างแบบจําลอง (Modeling) 

การวิเคราะห)สถานการณ)/การวิเคราะห)ความออนไหว 

การประเมิน
ผลกระทบ

การวิเคราะห)ต�นทุนและประโยชน)ของโครงการ (CBA) 

การวิเคราะห)หลายหลักเกณฑ) (MCA) 

การวิเคราะห)วงจรชีวิต (LCA) 

การวิเคราะห)ความเปราะบาง (Vulnerability analysis)  

รอยเท�าทางนิเวศ (Ecological footprint) 

การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)  

การวิเคราะห)แนวโน�ม (Trend analysis)   

: เครื่องมือและเทคนิคนั้นสามารถใช�ได�กับขั้นตอนของ SEA ดังกล1าวได� : เครื่องมือและเทคนิคนั้นเปGนที่นยิมใช�กับขั้นตอนของ SEA

4. ข�อเสนอเบื้องต�น
แนวทางการปรับปรุง SEA Guideline
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โดย ดร.วิเทศ ศรีเนตร
ผู�เชี่ยวชาญด�านการประเมินสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร'

ข�อเสนอเบื้องต�นแนวทางการปรับปรุง SEA Guideline 

การปรับปรุงโครงสร�าง

 กําหนดวัตถุประสงค) ให�ชัดเจนวาผู�ใช�จะได�รับอะไร 

 เน�นความเชื่อมโยงกับเปaาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน

 เพิ่มเติมและปรับปรุง นิยามคําสําคัญ ให�เข�าใจตรงกัน ในสวนแรก 

 ปรับโครงสร�างของเอกสาร แยกเนื้อหาหลักออกจากเนื้อหาสนับสนุน

 ทําให�สั้น กระชับ ไมให�มีความลักหลั่น ซ้ํา และเกินความจําเป0น 

 อานได�งาย เข�าใจได�ในทุกระดับของผู�ใช�

 เน�นให�สอดคล�องกับความต�องการของผู�ใช� ไมยากและซับซ�อน
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การปรับปรุงเนื้อหา

 รักษาเนื้อหาที่ดีอยูแล�ว ไมเอาออก แตแก�ไขเนื้อหาที่ไมชัดเจน 

 วางกรอบเนื้อหา ให�กระชับ และมีความตอเนื่องของกระบวนการ

 ปรับปรุงสไตล)เนื้อหา บางสวนที่เป0นตําราวิชาการ ให�เป0นแนวทางปฎิบัติ 

 ปรับปรุงเนื้อหาขั้นตอนกระบวนการให�เหมาะสมกับบริบทของไทย

 เนื้อหาหลัก เน�นกระบวนการและขั้นตอน เป0นแกน เป0นบท

 เนื้อหาสนับสนุน เน�นวิธีการ เทคนิค เป0นกิ่งก�านใบ เป0นภาคผนวก

 ตัดเนื้อหาบางสวนที่เข�าใจยากและทําให�เกิดความสับสน

 เพิ่มเนื้อหาที่ยังไมครบถ�วน  เพื่อให�เกิดความสมบูรณ)

 สร�างทางเลือกของเนื้อหา ให�เกิดความยืดหยุนในการนําไปใช� 

 พิจารณาเนื้อหา ให�สอดคล�องกับ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ 
52

ข�อเสนอเบื้องต�นแนวทางการปรับปรุง SEA Guideline 



ประเด็นสําคัญที่จะปรับปรุงกอน 

 บทนํา เพิ่มวัตถุประสงค)ของแนวทางปฏิบัติ วาเพื่อสนับสนุนการบรรลุความยั่งยืน

 นําข�อเสนอจากบทเรียนที่ได�รับจากการฝ4กอบรม และโครงการศึกษานํารอง มา
พิจารณา เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุง ตัดออก และเพิ่มเติม 

 วิเคราะห)เนื้อหาในสวนแกนหลักกอน โดยเฉพาะขั้นตอนของกระบวนการ SEA วา
ควรปรับอยางไร โดย พิจารณา 

• เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

• สอดคล�องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี และยอมรับในตางประเทศ

• กําหนดเนื้อหาหลัก ที่ต�องคงไว� ต�องปรับปรุง ต�องตัดออก และต�องเพิ่มเติม

 แยกเนื้อหาในสวนสนับสนุนออก และลดทอนความจําเป0นและเหมาะสม ไปไว�ใน
หัวข�อหรือสวนใหม 
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ข�อเสนอเบื้องต�นแนวทางการปรับปรุง SEA Guideline คําถามนํา 
การรับฟ?งความคิดเห็น

1) ขอรับทราบความเห็นวาแนวทางปฏิบัติ SEA นี้วา

1) ยังยากไปในการนําไปปฏิบัติหรือไม

2) ยังไมสมบูรณ) ในเนื้อหาหรือไม 

2) ทานคาดหวังวาแนวทางปฏิบัติ SEA ของประเทศไทย ควรมีโครงสร�าง องค)ประกอบ
และเนื้อหาอะไร ที่จําเป0น ในรางนี้เหมาะสมแล�วหรือไม  

3) หนวยงาน องค)กร ที่ทานปฏิบัติงานอยู ต�องการ SEA ไปใช�ในงาน และคาดหวังวาจะ
ชวยอะไรได�บ�าง และอยากให�มีเนื้อหาเฉพาะอะไรอีก หรือไม 

4) ทานเห็นด�วยหรือไม วา แนวทางปฏิบัติ SEA นี้ควรเป0นแนวทางทั่วไป ที่นําไปใช�ได�
กับทุกประเภทของ SEA และควรมีแนวทางปฏิบัติเฉพาะสําหรับรายสาขา แยก
ตางหาก

5) อื่นๆ
54

Q&A
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ติดตอสอบถาม

กองยุทธศาสตร)การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

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

อีเมล bigball1@gmail.com
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การจัดประชุมกลุมยอย
ระดมความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวข�อง ครั้งที่ 4

วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562

ณ ห�องประชุมราชา 1 อาคาร 2 ชั้น 11
โรงแรมปริ้นท+พาเลซ กรุงเทพมหานครฯ

1

วัตถุประสงค+ของโครงการ

2

เพื่อรวบรวมผลการศึกษา SEA จากแหล�งต�างๆ ทั้งในและต�างประเทศ เพื่อเป#นกรณี
ตัวอย�างและประสบการณ(เรียนรู*กระบวนการและแนวทางปฏิบัติของ SEA และจัดทํา
แหล�งข*อมูลตัวชี้วัดที่เกี่ยวข*องกับ SEA ทั้งมิติด*าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล*อม และ
เทคโนโลยี

เพื่อสร*างความรู*ความเข*าใจที่ถูกต*องเกี่ยวกับ SEA ให*กับทุกภาคส�วนที่เกี่ยวข*อง

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาข*อเสนอการจัดทําการประเมินสิ่งแวดล*อมระดับยุทธศาสตร(และ
แนวทางการประเมินสิ่งแวดล*อมระดับยุทธศาสตร(ของประเทศให*มีความเหมาะสม

กิจกรรมของโครงการ

3

การสัมมนาระดมความคิดเห็น 
เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล*อมระดบั

ยุทธศาสตร( (SEA) จํานวน 2 ครั้ง

การฝ>กอบรมทางวิชาการด*าน SEA ทั่วประเทศ
จํานวน 6 ครั้ง

1

2

3

การประชุมกลุ�มย�อยระดมความคิดเห็น
จากหน�วยงานที่เกี่ยวข*อง จํานวน 4 ครั้ง

การประชุมกลุมยอยระดมความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวข�อง

4

1 วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 ที่ผ�านมา

เพื่อรับฟ�งความคิดเห็น และข'อเสนอแนะในการจัดทํา
หลักสูตรการฝ0กอบรมทางวิชาการด'านการประเมิน
สิ่งแวดล'อมระดับยุทธศาสตร6 (SEA)

หลักสูตรการฝ0กอบรมทางวิชาการด'าน
ก า ร ป ร ะ เ มิ น สิ่ ง แ ว ด ล' อ ม ร ะ ดั บ
ยุทธศาสตร6 (SEA) 

2 วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 
พ.ศ. 2562 ที่ผ�านมา

เพื่อรับฟ�งความคิดเห็น และข'อเสนอแนะในการจัดทํา
หลักสูตรการฝ0กอบรมทางวิชาการด'านการประเมิน
สิ่งแวดล'อมระดับยุทธศาสตร6 (SEA) ที่ปรับปรุงแล'ว

3 วันศุกร6ที่ 2 สิงหาคม
พ.ศ. 2562

เพื่อรับฟ�งความคิดเห็น และข'อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข' อ เ สนอก า ร จั ด ทํ า  SEA (ร วม ร� า ง ร ะ เ บี ยบ สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ว�าด'วยการประเมินสิ่งแวดล'อมระดับ
ยุทธศาสตร6 พ.ศ. ...) และร�างแนวทาง (Guideline) การ
ประเมินสิ่งแวดล'อมระดับยุทธศาสตร6

แน วทา งก า ร จั ด ทํ า  SEA (ร วม ร� า ง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด'วยการ
ประเมินสิ่งแวดล'อมระดับยุทธศาสตร6 
พ.ศ. ...) และร�างแนวทาง (Guideline) 
ก า ร ป ร ะ เ มิ น สิ่ ง แ ว ด ล' อ ม ร ะ ดั บ
ยุทธศาสตร6 ที่ปรับปรุงแล'ว

4 วันอังคารที่ 3 กันยายน
พ.ศ. 2562

เพื่อรับฟ�งความคิดเห็น และข'อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข' อ เ สนอก า ร จั ด ทํ า  SEA (ร วม ร� า ง ร ะ เ บี ยบ สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ว�าด'วยการประเมินสิ่งแวดล'อมระดับ
ยุทธศาสตร6 พ.ศ. ...) และร�างแนวทาง (Guideline) การ
ประเมินสิ่งแวดล'อมระดับยุทธศาสตร6 ที่ปรับปรุง

วัตถุประสงค( ผลลัพธ(วันดําเนินการจัดกิจกรรม
ครั้งที่



จัดฝ2กอบรมทางวิชาการด�าน SEA ทั่วประเทศ

กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
(กรุงเทพฯ) 

วันที่ 24-26, 30-31 
กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562 

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

(ขอนแก�น) 
วันที่ 5-9 สิงหาคม 

พ.ศ. 2562

ภาคใต' 
(สงขลา) 

วันที่ 19-23 
สิงหาคม

พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค( :

 เพื่อสร'างความรู'ความเข'าใจในรายละเอียดของแนว
ทางการประเมินสิ่งแวดล'อมระดับยุทธศาสตร6 
(SEA) ที่ถูกต'อง

 เพื่อทดลอง พัฒนาทักษะและความสามารถในการ
ประเมินสิ่งแวดล'อมระดับยุทธศาสตร6 (SEA)

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม :

ระยะเวลาการฝ0กอบรม 5 วัน/ครั้ง จํานวน 150 คน/ครั้งโดยแบ�ง
จํานวนการจัดฝ0กอบรมออกตามภูมิภาคต�างๆ ทั้งหมด 5 ภูมิภาค 
ประกอบด'วย

ภาคกลาง 
(พระนครศรีอยุธยา) 
วันที่ 8-12 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2562

1
2

3
4

ภาคเหนือ 
(เชียงใหม�) 
วันที่ 16-20 
กันยายน

พ.ศ. 2562
 

5

5

กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
(กรุงเทพฯ) 

วันที่ 3-4, 7-9 
ตุลาคม

พ.ศ. 2562
 

6

การสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง การขับเคลือ่นการประเมินสิง่แวดล�อม
ระดับยุทธศาสตร+ (SEA)

ครั้งที่ 2 : ช�วงปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 

1

2

ครั้งที่ 1 : วันจันทร(ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค(…
 เพื่อสร'างความรู'ความเข'าใจเกี่ยวกับ SEA และเผยแพร�ความสําคัญของ SEA ให'กับประชาชนทั่วไปและ

ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข'องรับทราบ  
 เพื่อรับฟ�งความคิดเห็น และข'อเสนอแนะต�อการปรับปรุงข'อเสนอการจัดทําการประเมินสิ่งแวดล'อมระดับ

ยุทธศาสตร6 (SEA) และแนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล'อมระดับยุทธศาสตร6

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม...

6

วัตถุประสงค+การประชุมในวนันี้

7

“เพื่อรับฟ>งความคิดเห็น และข�อเสนอแนะตอ
การปรับปรุงข�อเสนอการจัดทําการประเมินสิง่แวดล�อม

ระดับยุทธศาสตร+ (SEA) และแนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร+ (กันยายน 2562)”

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต& แอนด& เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท& จํากัด

ราง
แนวทางการประเมินสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร+ 

(กพย., 2561)

8

โดย ดร.วิเทศ ศรีเนตร
ผู�เชี่ยวชาญด�านการประเมินสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร#



รางแนวทาง SEA (กพย., 2561)

9 10

ระบบ SEA

    

กระบวนการ
SEA การมีสวนรวมฯ การตรวจสอบ

คุณภาพ SEA
เครื่องมือ

การจัดทํา SEA

1. หลักการและเหตุผล
2. สาระสําคัญของ SEA

•พัฒนาการของ SEA
•นิยาม
•ความแตกตาง
SEA & EIA

•การจัดทํา SEA และ
กระบวนการ  PPP

•ประโยชน+
•ข�อจํากัด

3. SEA ในประเทศไทย
•การพัฒนาระบบ 
SEA ในประเทศไทย 

•ข�อเสนอระบบ SEA 
ของประเทศไทย

1. การกลั่นกรอง
2. การกําหนดขอบเขต

การศึกษา
3. การพัฒนาและ

ประเมินทางเลือก
4. การบรรเทา

ผลกระทบ
การติดตาม และ
ตรวจสอบ

5. การมีสวนรวมฯ
6. การจัดทํารายงาน

1. ความแตกตาง
ระหวางการมีสวน
รวมในกระบวนการ 
SEA และ EIA

2. การวิเคราะห+ผู�มีสวน
ได�สวนเสียใน
กระบวนการ SEA

3. ขั้นตอนการวิเคราะห+
ผู�มีสวนได�สวนเสีย

4. การมีสวนรวมใน
กระบวนการ SEA

5. ข�อควรคํานึงอื่นๆ

1. การกําหนด
วัตถุประสงค+และ
บริบท

2. การทบทวนการ
กําหนดขอบเขต

3. การทบทวนรายงาน
4. การทบทวนผล
5. การตรวจสอบและ

ประเมินการ
ดําเนินการ SEA

1. เทคนิคเชิงคุณภาพ
และการมีสวนรวม

2. แผนที่และ
การวิเคราะห+เชิง
พื้นที่

3. การคาดการณ+
ผลกระทบ

4. การประเมินผล
กระทบ

5. การวางแผนที่
เหมาะสม

โครงสร�าง - รางแนวทาง SEA (กพย., 2561)

11

ข�อเสนอเบื้องต�นแนวทางการปรับปรุงรางแนวทาง SEA (กพย., 2561)

การปรับปรุงโครงสร�าง
 กําหนดวัตถุประสงค+ ให�ชัดเจนวาผู�ใช�จะได�รับอะไร 
 เน�นความเชื่อมโยงกับเปOาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน
 เพิ่มเติมและปรับปรุง นิยามคําสําคัญ ให�เข�าใจตรงกัน ในสวนแรก 
 ปรับโครงสร�างของเอกสาร แยกเนื้อหาหลักออกจากเนื้อหาสนับสนุน
 ทําให�สั้น กระชับ ไมให�มีความลักหลั่น ซ้ํา และเกินความจําเปPน 
 อานได�งาย เข�าใจได�ในทุกระดับของผู�ใช�
 เน�นให�สอดคล�องกับความต�องการของผู�ใช� ไมยากและซับซ�อน

12

ข�อเสนอเบื้องต�นแนวทางการปรับปรุงรางแนวทาง SEA (กพย., 2561) (ตอ)

การปรับปรุงเนื้อหา

 รักษาเนื้อหาที่ดีอยูแล�ว ไมเอาออก แตแก�ไขเนื้อหาที่ไมชัดเจน 

 วางกรอบเนื้อหา ให�กระชับ และมีความตอเนื่องของกระบวนการ

 ปรับปรุงสไตล+เนื้อหา บางสวนที่เปPนตําราวิชาการ ให�เปPนแนวทางปฎิบัติ 

 ปรับปรุงเนื้อหาขั้นตอนกระบวนการให�เหมาะสมกับบริบทของไทย

 เนื้อหาหลัก เน�นกระบวนการและขั้นตอน เปPนแกน เปPนบท

 เนื้อหาสนับสนุน เน�นวิธีการ เทคนิค เปPนกิ่งก�านใบ เปPนภาคผนวก

 ตัดเนื้อหาบางสวนที่เข�าใจยากและทําให�เกิดความสับสน

 เพิ่มเนื้อหาที่ยังไมครบถ�วน  เพื่อให�เกิดความสมบูรณ+

 สร�างทางเลือกของเนื้อหา ให�เกิดความยืดหยุนในการนําไปใช� 

 พิจารณาเนื้อหา ให�สอดคล�องกับ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ 
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ข�อเสนอเบื้องต�นแนวทางการปรับปรุงรางแนวทาง SEA (กพย., 2561) (ตอ)

ประเด็นสําคัญที่จะปรับปรุงกอน 
 บทนํา เพิ่มวัตถุประสงค+ของแนวทางปฏิบัติ วาเพื่อสนับสนุนการบรรลุความยั่งยืน
 นําข�อเสนอจากบทเรียนที่ได�รับจากการฝ2กอบรม และโครงการศึกษานํารอง มา

พิจารณา เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุง ตัดออก และเพิ่มเติม 
 วิเคราะห+เนื้อหาในสวนแกนหลักกอน โดยเฉพาะขั้นตอนของกระบวนการ SEA วา

ควรปรับอยางไร โดย พิจารณา 
• เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
• สอดคล�องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี และยอมรับในตางประเทศ
• กําหนดเนื้อหาหลัก ที่ต�องคงไว� ต�องปรับปรุง ต�องตัดออก และต�องเพิ่มเติม

 แยกเนื้อหาในสวนสนับสนุนออก และลดทอนความจําเปPนและเหมาะสม ไปไว�ใน
หัวข�อหรือสวนใหม 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต& แอนด& เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท& จํากัด

ราง
แนวทางการประเมินสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร+ 
(กันยายน 2562) (Revision of SEA Guideline)
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โดย ดร.วิเทศ ศรีเนตร
ผู�เชี่ยวชาญด�านการประเมินสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร#
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บทนํา
  

ความเข�าใจพื้นฐาน ขั้นตอนและกระบวนการ
ดําเนินงาน

การทบทวนและกลไก
การบริหารจัดการ

1.1 ความหมายของ SEA
1.2 พัฒนาการของระบบ 
SEA ของประเทศไทย
1.3 วัตถุประสงค+
1.4 กลุมเปOาหมาย
1.5 โครงสร�างของแนวทางฯ

2.1 ขอบเขตและระดับ
การใช�
2.2 หลักการที่ดี
2.3 ประโยชน+ที่ได�รับ
2.4 ความสัมพันธ+กับแผน
หรือแผนงาน

3.1 การกลั่นกรอง
3.2 การกําหนดขอบเขต
3.3 การพัฒนาและการ
ประเมินทางเลือก
3.4 การกําหนดมาตรการเพื่อ
ความยั่งยืน
3.5 การจัดทํารายงานฉบับ
สมบูรณ+และรายงานภาค
ประชาชน
3.6 การติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและการควบคุม
คุณภาพ
3.7 การมีสวนรวม

4.1 การทบทวนรายงาน
เบื้องต�น
4.2 องค+กรและกลไก 
รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข�อง
ในการขับเคลื่อน SEA ของ
ประเทศไทย

โครงสร�าง - รางแนวทาง SEA (กันยายน 2562)


บทที่ 1 บทนํา
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1.1 ความหมายของ SEA
1.2 พัฒนาการของระบบ SEA ของประเทศไทย
1.3 วัตถุประสงค+
1.4 กลุมเปOาหมาย
1.5 โครงสร�างของแนวทางฯ



1.1 ความหมายของ SEA 
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1

กระบวนการที่ใช�ในการวิเคราะห+และมีสวนรวมซึ่งมุงการบูรณาการประเด็น
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม กับการวางแผนและการตัดสินใจ
เชิงยุทธศาสตร+ เพื่อสงเสริมนําไปสูความยั่งยืน
(An analytical and participatory process that aims to integrate 
economical, environmental and social considerations into 
strategic planning and decision-making to enhance its 
sustainability)

มีการให�นิยามที่แตกตางกันไปตามบริบทและ
สถานภาพการนําไปใช�

คํานิยามของ SEA ในแนวทางนี้

25612550 2555 25602557-58

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550 – 2554)

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)

ผลักดันให9เกิดระบบ 
SEA ตั้งแต�ขั้นตอน
ของการกําหนด
นโยบาย แผน และ
การพัฒนาระดับ
พื้นที่อย�างสอดคล9อง
กับศักยภาพใน
การรองรับและการ
บริหารจัดการมลพิษ
ของพื้นที่

การปรับปรุง
กระบวนการ SEA

การขับเคลื่อน SEA 
โดยสภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ (สปท.)

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564)

•ผลักดัน SEA มาใช9
เปCนเครื่องมือ
นําเสนอทางเลือก
ในการตัดสินใจ
ระดับ PPP ที่
เหมาะสมกับ
ศักยภาพของลุ�มน้ํา

•ผลักดันการนํา
แนวทาง SEA 
มีผลบังคับใช9ทาง
กฎหมายเพื่อนําไปสู�
การปฏิบัติ

แต�งตั้ง
คณะอนุกรรมการ 
SEA ภายใต9 กพย.

แผนการปฎิรูปประเทศ
ด9าน

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล9อม

• ทําแนวทางการ
พัฒนาระบบ SEA

• เพิ่มขีดความสามารถ
เกี่ยวกับ SEA

• จัดทํา SEA ใน
ยุทธศาสตร& 
(สาขาและพื้นที่)

• จัดตั้งกลไกเชิง
สถาบัน เพื่อพัฒนา
ระบบ SEA

ยุทธศาสตร&ชาติ 
พ.ศ. 2561-2580

พัฒนาและยกระดับ 
SEA เพื่อเปCนกลไก
ในการปKองกัน
ผลกระทบด9าน
สิ่งแวดล9อม 
เศรษฐกิจ และสังคม 
ในพื้นที่สําคัญ
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1.2 พัฒนาการของระบบ SEA ของประเทศไทย

ป$จจุบัน สศช. กําหนดแผนงานในการปรับปรุงให�ทันสมัย 
มีความถูกต�อง เหมาะสม สอดคล�องกับบริบทของประเทศไทย 

และการพัฒนา SEA ของสากล

แนวทางการประเมิน SEA ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562) 

1.3 วัตถุประสงค+ของรางแนวทาง SEA (กันยายน 2562)
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สร�างความเข�าใจ แนวคิด และวัตถุประสงค+ ของกระบวนการ SEA ให�ตรงกันและ
สอดคล�องกับแนวทางที่ยอมรับในระดับสากล

สงเสริมการนําไปใช�เปPนเครื่องมือในการจัดทําแผน แผนงานให�มีประสิทธิภาพ
ดีขึ้น บูรณาการประเด็นสังคมและสิ่งแวดล�อมเข�ากับการพัฒนาด�านเศรษฐกิจ

สงเสริมและสร�างความเข�มแข็งให�แกหนวยงานภาครัฐและองค+การตางๆ ใน
การจัดทําหรือปรับปรุงแผน แผนงานพัฒนาตางๆ 

ประโยชน+ตอหนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบการทบทวนกระบวนการประเมิน
สิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร+ อีกทั้งตอหนวยงานเอกชนที่ประสงค+จะพัฒนาการ
ประกอบกิจการไปสูเปOาหมายการปรับปรุงสูความยั่งยืนด�วย

1.4 กลุมเปOาหมาย
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กลุมเปOาหมาย

หนวยงานภาครัฐ 
รับผิดชอบจัดทํา 
SEA สําหรับแผน 

แผนงานการพัฒนา

หนวยงานภาครัฐ 
รับผิดชอบพิจารณา
ทบทวนและอนุมัติ

แผน แผนงาน

บริษัทที่ปรึกษา

องค+การอิสระ และ
ภาคเอกชน 

สถาบันการศึกษา
และวิจัย และ
ตัวแทนภาค
ประชาชน



บทที่ 2 
ความเข�าใจพื้นฐาน
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2.1 ขอบเขตและระดับการใช�
2.2 หลักการที่ดี
2.3 ประโยชน+ที่ได�รับ
2.4 ความสัมพันธ+กับแผนหรือแผนงาน

2.1 ขอบเขตและระดับการใช�

22
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SEA EIA

 นํามาประยุกต+ใช�กอนขั้นตอนการตัดสินใจ
 กระบวนการหลายขั้นตอนที่สามารถยืดหยุน/

ปรับเปลี่ยนให�เหมาะสมกับขั้นตอนการวางแผนได�  
 กระบวนการเชิงรุกสําหรับการพัฒนา 
 กระบวนการวิเคราะห+ในมุมกว�าง เชน การ

เชื่อมโยงหลายภาคสวน
 การพิจารณาทางเลือกที่หลากหลายและมีศักยภาพ
 มีการวิเคราะห+และประเมินผลกระทบสะสม (ราย

สาขา หรือ ระดับภูมิภาค)
 เน�นที่การบรรลุวัตถุประสงค+และการปOองกัน

สิ่งแวดล�อม
 มุงเน�น “การทําดีที่สุด”

 กระบวนการที่นํามาประยุกต+ใช�หลังการตัดสินใจ
 กระบวนการที่มีขั้นตอนที่ชัดเจน
 กระบวนการสําหรับโครงการที่มีความ

เฉพาะเจาะจง
 การวิเคราะห+สาเหตุและผลกระทบอยางละเอียด

ของโครงการ
 การพิจารณาข�อจํากัดของทางเลือก
 มักไมมีการวิเคราะห+และประเมินผลกระทบสะสม

ในระดับโครงการ
 เน�นที่การลดและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล�อม
 มุงเน�น “ไมทําให�เกิดหรือเกิดอันตรายน�อยที่สุด”

2.1 ขอบเขตและระดับการใช� (ตอ)
ความแตกตางระหวาง SEA & EIA

2.2 หลักการ SEA ที่ดี
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1. มีเปOาหมายที่ชัดเจน 
2. บูรณาการกับแผนหรือแผนงานพัฒนา
3. มีความยืดหยุน ทบทวนซ้ําเพื่อการปรับปรุงได� และปรับให�เข�ากับบริบทและสถานการณ+
4. วิเคราะห+ประโยชน+และความเสี่ยงของแผนหรือแผนงาน และมีทางเลือกเพื่อบรรลุการพัฒนา

อยางยั่งยืน
5. ให�เหตุผลของทางเลือกที่ต�องการและการประเมินทางเลือกตางๆ เปรียบเทียบกัน 
6. บงชี้โอกาสและข�อจํากัดของทางเลือกที่ต�องการ
7. พิจารณาความเชื่อมโยงและยอมได�ยอมเสียของประเด็นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม
8. การมีสวนรวมของผู�มีสวนได�เสียสําคัญและการสงเสริมการเปoดเผยตอสาธารณะ
9. ประกันคุณภาพอยางมีประสิทธิผลและเปPนกลาง
10. โปรงใสตลอดทุกขั้นตอนของกระบวนการและมีการสื่อสารอยางตอเนื่อง
11. ใช�งบประมาณในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและตามความจําเปPน
12. ทบทวน ติดตาม และตรวจสอบกระบวนการหลังจากแล�วเสร็จ และติดตามผลตอแผนหรือ

แผนงาน
13. สนับสนุนให�เกิดการเรียนรู� ความเข�าใจ และการนํากระบวนการไปใช�



2.3 ประโยชน+ที่ได�รับ
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ช�วยการบริหารและจัดการด*านการพัฒนาประเทศให*ดีและไม�หยุดชะงัก 

1

2

ช�วยประหยัดเวลาและงบประมาณในการพัฒนาประเทศ

• หลีกเลี่ยงผลเสียหายต2อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม จากแผนหรือแผนงานที่ไม2
ยั่งยืน

• หลีกเลี่ยงการสูญเงินเนื่องจากค2าใช�จ2ายที่เกิดขึ้นจากความขัดแย�ง
• เป8ดโอกาสให�สาธารณชนมีส2วนร2วมในแผนหรือแผนงาน
• สนับสนุนให�มีการกลั่นกรองและคัดเลือกการพัฒนาโครงการซึ่งเสนอภายใต�แผนหรือ

แผนงาน

• ทําให�เกิดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร#มากขึ้น
• สามารถหาทางแก�ไขก2อนเกิดความขัดแย�ง ซึ่งอาจทําให�เกิดความล2าช�าการตัดสินใจ
• สามารถสนับสนุนผู�มีส2วนได�เสียในการดําเนินงานตามแผนที่เหมาะสม
• สนับสนุนแผนการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อบรรลุการพัฒนาอย2างยั่งยืน

2.4 ความสัมพันธ+กับแผนหรอืแผนงาน
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ในทางปฏิบัติ การประเมินสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร+ “สามารถนํามาใช�เมื่อไรก็ได� ในแตละรอบ
ของการวางแผนหรือแผนงาน” ทั้งที่ยังไมมีแผนหรอืมีแผนอยูกอนแล�ว

1. แผนหรือแผนงานในอนาคต
เป<นการบูรณาการเข�าไปในกระบวนการพัฒนา
แผนเลย หรือทีมงาน SEA เป<นส2วนหนึ่งของทีม
จัดทําแผนหรือแผนงาน (กรณีจัดทําแผนใหม2 
จําเป<นต�องกําหนดไว�เป<นข�อบังคับ/ ระเบียบ ให�
เจ�าของแผนหรือแผนงานต�องพิจารณาการจัดทํา 
SEA ไว�ในการจัดทําแผนหรือแผนงานด�วย

2. แผนหรือแผนงานที่มีอยูแล�ว
เป<นการพิจารณาทบทวนและปรับปรุ งแผน 
เติมข�อมูล มุมมองในมิติความยั่งยืน ที่อาจขาด
หายไป สิ่งสําคัญมากที่จะทําให�การทบทวนและ
ปรับปรุงแผนฯ เกิดประโยชน#ต2อรอบหน�าระยะ
ถัดไปของการจัดทําแผนหรือแผนงาน กรณีนี้พบได�
ในประเทศไทยในหลายหน2วยงาน ทั้งส2วนกลางและ
ภูมิภาค และรายสาขา

3. แผนหรือแผนงานยังไมมีการจัดทําหรือจัดทํายังไมแล�วเสร็จ
กระบวนการ SEA ยังเกิดประโยชน#สําหรับกรณีที่เจ�าของแผนหรือแผนงานยังไม2มกีารจดัทําแผนฯ เลยหรือ
ยังจัดทําไม2แล�วเสร็จ หากนําเอาการประเมนิสิง่แวดล�อมระดับยุทธศาสตร#มาใช�ควบคู2กับการจดัทําแผนฯ ก็
จะสามารถทําให�การวางแผนนั้นเป<นเชิงยุทธศาสตร#สู2การพัฒนาอย2างยั่งยืนได�มากขึ้น

บทที่ 3 ขั้นตอนและกระบวนการดําเนินงาน
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3.1 การกลั่นกรอง
3.2 การกําหนดขอบเขต
3.3 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก
3.4 การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน

3.5 การจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ+และรายงานภาค
ประชาชน
3.6 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการควบคุม
คุณภาพ
3.7 การมีสวนรวม

ขั้นตอนกระบวนการ SEA
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3.1 การกลั่นกรอง (Screening)

3.2 การกําหนดขอบเขต (Scoping)

3.4 การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน (Measures for sustainability)

3.5 การจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ+และรายงานภาคประชาชน (Final Technical and non-technical report)

3.6 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการควบคุมคุณภาพ (Follow-up, monitoring, evaluation 
and quality control)

3.3 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก (Alternative development and assessment)

(1) การวิเคราะห#และทบทวนแผน/ แผนงาน
(2) การทบทวนข�อมูลที่เกี่ยวข�อง
(3) การระบุขอบเขตเชิงพื้นที่และระยะเวลา
(4) การหาประเด็นยุทธศาสตร#
(5) การกําหนดวัตถุประสงค#เพื่อความยั่งยืน

(6) การกําหนดตัวชี้วัด
(7) การประเมินพื้นฐาน
(8) การวิเคราะห#ผู�มีส2วนได�เสีย
(9) การจัดทําแผนการมีส2วนร2วมและการสื่อสาร
(10) การจัดทําและเสนอรายงานการกําหนดขอบเขต

(1) การพัฒนาทางเลือก (2) การประเมินทางเลือก

3.7 การมีสวนรวม (Participation)
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3.1 การกลั่นกรอง (Screening)

3.2 การกําหนดขอบเขต (Scoping)

3.4 การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน (Measures for sustainability)

3.5 การจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ+และรายงานภาคประชาชน
(Final Technical and non-technical report)

3.6 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการควบคุมคุณภาพ 
(Follow-up, monitoring, evaluation and quality control)

3.3 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 
(Alternative development and assessment)
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3.1 การกลั่นกรอง (Screening)

เพื่อพิจารณาวา ข�อเสนอของแผนและแผนงานมีความจําเปPนต�องจัดทํา SEA หรือไม 
พิจารณาจาก....

เปPนประเภทของแผนหรือแผนงานที่อยูในรายการที่คณะกรรมการพัฒนาอยางยั่งยืน หรือ 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี กําหนดไว�วาต�องจัดทําหรือไม

เปPนแผนหรือแผนงานที่หนวยงานเจ�าของแผนฯ พิจารณาเห็นวาการดําเนินงานของแผน
ในอนาคตอาจกอให�เกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อมในวงกว�าง ในมิติ
พื้นที่หรือระยะเวลาในการดําเนินงาน ซึ่งมีผู�มีสวนได�เสียจํานวนมาก อาจกอให�เกิดความ
ขัดแย�ง และตอต�าน

รายสาขา
• แผนด�านคมนาคม 
• แผนพัฒนาพลังงานและป8โตรเลียม
• แผนพัฒนาทรัพยากรแร2

เชิงพื้นที่
• ผังเมือง ตามที่คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห2งชาติกําหนด
• แผนบริหารจัดการลุ2มน้ําหรือแผนพัฒนาชายฝ$Mงทะเล
• แผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะหรือพื้นที่พิเศษ
• แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม หรือการพัฒนาพื้นที่ที่มีลักษณะ

คล�ายคลึงกัน
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3.2 การกําหนดขอบเขต (Scoping)

เพื่อกําหนดขอบเขตพื้นที่ (spatial) ระยะเวลา (temporal) และประเด็น
ยุทธศาสตร+ (strategic issues) ของแผน/แผนงาน ประเมินสถานภาพในอดีต

ถึงป>จจุบันของประเด็นยุทธศาสตร+ (past and current trend) 
ผานการมีสวนรวม และสร�างแผนการมีสวนรวมและการสื่อสารตั้งแตต�น

Scoping
Report

ใช�แนวคิดเชิงกลยุทธ+ 
(Strategic Thinking)

มีจุดเน�น 
(Focus)

เปoดกว�างและทบทวนซ้ํา
ได�อยางตอเนื่อง

1. การวิเคราะห+และทบทวนแผน/แผนงาน 
(Analyse and review of plan/program)

6. การกําหนดตัวชี้วัด 
(Indicators)

2. การทบทวนข�อมูลที่เกี่ยวข�อง 
(Relevant background information)

7. การประเมินพื้นฐาน 
(Baseline assessment)

3. การระบุขอบเขตเชิงพื้นที่และระยะเวลา 
(Spatial and temporal scope)

8. การวิเคราะห+ผู�มีสวนได�เสีย 
(Stakeholder analysis)

4. การหาประเด็นยุทธศาสตร+ 
(Strategic issues identification)

9. การจัดทําแผนการมีสวนรวมและการสื่อสาร 
(Participation and communication plan)

5. การกําหนดวัตถุประสงค+เพื่อความยั่งยืน 
(Sustainability objectives)

10. การจัดทําและเสนอรายงานการกําหนดขอบเขต 
(Scoping report)
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3.3 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก (Alternative development and assessment)

• เปPนขั้นตอนที่สําคัญมาก เนื่องจากเปPนการบูรณาการมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม เข�าสูแผน/ แผนงาน 
• การพิจารณาทางเลือกของแผน/ แผนงานอยางน�อย 3-4 ทางเลือก (การดําเนินการตามแผนงานอยางเรงดวน 

การดําเนินการตามปกติ และการดําเนินการน�อยที่สุด หรือไมดําเนินการตามแผน/ แผนงานเลย)
• การพัฒนาทางเลือกควรใช�ทั้งวิธีการจากบนลงลาง (Top-down approach) และจากลางขึ้นบน (Bottom-

up approach)
• ควรพิจารณาทางเลือกที่ปลอยให�เปPนไปตามปกติ (Business as usual or Zero alternative) อีกเพื่อเปPน

ฐานเปรียบเทียบ (benchmark or status quo)

1. ทางเลือกระดับยุทธศาสตร+ (Strategic alternatives) 5. ทางเลือกระยะเวลาดําเนินงาน (Staging 
alternatives)

2. ทางเลือกเฉพาะรายสาขา (Sectoral alternatives) 6. ทางเลือกการบริหารจัดการองค+การ (Institution 
arrangement alternatives)

3. ทางเลือกเฉพาะพื้นที่ (Spatial alternatives) 7. ทางเลือกเชิงนโยบายสําคัญเรงดวน (Policy priorities 
alternatives)

4. ทางเลือกของวิธีการพัฒนา (Modal alternatives) 8. ทางเลือกที่ใช�ในการหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาผลกระทบ 
(Avoidance and mitigation alternatives)

การพัฒนาทางเลือก (Development of alternatives)
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3.3 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก (Alternative development and assessment) (ตอ)

• ต�องมีวัตถุประสงค+เพื่อพิจารณาทางเลือกเพื่อบรรลุสูเปOาหมายความยั่งยืน (sustainable development 
objectives)

• การประเมินทางเลือกต�องใช�ตัวชี้วัดที่สะท�อนการบรรลุวัตถุประสงค+ความยั่งยืน (จากการกําหนดขอบเขต) และ
ต�องประเมินจากข�อมูลเชิงประจักษ+ (evidence-based data)

• ต�องพิจารณาทั้งผลกระทบทางบวกและทางลบของแตละทางเลือก
• ทบทวนการประเมินทางเลือกซ้ําใหมได� (iterative assessment) เมื่อมีการปรับปรุงทางเลือกตางๆ

การประเมินทางเลือก (Assessment of alternatives)

1. การวิเคราะห+ข�อมูลพื้นฐานและข�อมูลปฐมภูมิที่ได�เก็บรวบรวมขึ้น

2. การมีสวนรวมของผู�มีสวนได�เสียในการให�ความเห็นตอทางเลือก

3. ระบุวิธีการลดและบรรเทาผลกระทบทางลบ หรือวิธีการสงเสริมผลกระทบทางบวก

กระบวนการประเมินทางเลือก ต�องดําเนินการให�ครบถ�วน...
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3.4 การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน (Measures for sustainability)

• การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน ต�องระบุ
กรอบระยะเวลา ผู�รับผิดชอบ ภาคีและผู�มีสวนได�
เสีย และข�อเสนอแนะการบูรณาการมาตรการฯ 
เข�าในแผน/ แผนงาน ด�วย • เปPนการสร�างสถานการณ+หรือกรอบงาน

กําหนดมาตรการเ พื่อความ ยั่ง ยืนของ
ทาง เลื อกที่ เหมาะสมกว า  (preferred 
alternative)

• มุ ง เน�นการส ง เสริมประโยชน+ด� าน
เศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ งแวดล�อม 
หลีกเลี่ยง ลด บรรเทาหรือแก�ไขฟ{|นฟู
ผลกระทบทางลบ

• หากไม มีสามารถหลี ก เลี่ ย ง ได� ก็ ต� อ ง มี
มาตรการที่ควบคุมให�อยูในมาตรฐานและ
ระดับที่ยอมรับได�เทานั้น

• ต�องบูรณาการเข�าไปในแผน/ แผนงาน

• อาจมีมาตรการชดเชย (compensation) 
ความเสียหายที่หลีกเลี่ยงไมได�
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3.5 การจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ+และรายงานภาคประชาชน (Final Technical and 
non-technical report)

• แนะนําให�การจัดทํารายงานในขั้นตอนสําคัญ ได�แก การกําหนดขอบเขต (scoping report) การ
ประเมินทางเลือก (assessment report)

• ควรใช�รายงานในการสื่อสารกับผู�มีสวนได�เสีย เปPนรายงานฉบับประชาชน (non-technical report)

• เนื้อหาองค+ประกอบของรายงานฉบับสมบูรณ+ ต�องรวมผลที่ได�จากทุกขั้นตอนการประเมินสิ่งแวดล�อม
ระดับยุทธศาสตร+

• ควรเน�นลําดับความสําคัญที่ต�องริเริ่มปฏิบัติการและกิจกรรมเพื่อนําไปใช�กอน และควรระบุองค+การ
บริหารจัดการข�อเสนอแนะของรายงานฯ ไว�ชัดเจน เชน หนวยงานใดเปPนผู�รับผิดชอบการดําเนินงาน
ทางเลือก การปฏิบัติตามมาตรการฯ รวมถึงการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และควบคุมคุณภาพด�วย 

• ต�องนํารางรายงานฉบับสมบูรณ+ไปรับฟ>งความเห็นของผู�มีสวนได�เสียกอนจะเสนอหนวยงานผู�มีอํานาจ
การอนุมัติ
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3.6 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการควบคุมคุณภาพ (Follow-up, monitoring, evaluation 
and quality control)

• ควรจัดทําแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและควบคุมคุณภาพที่มีความตอเนื่อง
• การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเปPนระยะหลังการดําเนินงานตามทางเลือกฯ จะชวยให�เกิดการทบทวน

แผน/ แผนงาน ซ้ําได�เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานตามแผน/ แผนงาน เนื่องจากการดําเนินงานตามแผนที่
ปรับปรุงตามทางเลือกที่เหมาะสมกวา อาจมีความไมแนนอนบ�าง และเสี่ยงตอความสําเร็จตามเปOาหมาย

• แผนการติดตามฯ ควรรวมแผนปฏิบัติการ (action plan) ด�วย เพื่อติดตามตัวชี้วัดตามจุดประสงค+เพื่อความ
ยั่งยืนได�

• แผนการติดตามฯ อาจวางแผนเปPนระยะ ตั้งแตระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวเพื่อให�ครอบคลุมความไม
แนนอนของผลกระทบ

1. วัตถุประสงค+ของแผนติดตามฯ 4. ความถี่ของการติดตามฯ

2. วิธีการและเทคนิคการติดตามฯ 5. งบประมาณที่ใช�

3. ขอบเขตพื้นที่และระยะเวลาการติดตามฯ 6. หนวยงานและภาคีรวมในการติดตามฯ

องค(ประกอบที่จําเป#นของแผนการติดตามฯ 
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3.7 การมีสวนรวม (Participation)

เปPนกระบวนการที่จําเปPนต�องสอดแทรกการดําเนินงานไว�ในเกือบทุกขั้นตอน เทาที่สามารถดําเนินงานได� 
การมีสวนรวมเปPนเรื่องที่สอดแทรกตลอดทั้งกระบวนการ (cross-cutting step)

การมีสวนรวมควรเริ่มต�นตั้งแต การกําหนดขอบเขต การหาประเด็นยุทธศาสตร+ การกําหนดวัตถุประสงค+
เพื่อความยั่งยืน การกําหนดตัวชี้วัด การวิเคราะห+ผู� มีสวนได�เสีย การจัดทําแผนการมีสวนรวมและ
การสื่อสาร การพัฒนาและประเมินทางเลือก การกําหนดมาตรการฯ ไปจนถึงการทบทวนรายงานผล และ
การติดตามฯ

บทที่ 4 การทบทวนและ
กลไกการบริหารจัดการ
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4.1 การทบทวนรายงานเบื้องต�น
4.2 องค+กรและกลไก รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข�องในการ
ขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทย

4.1 การทบทวนรายงานเบื้องต�น
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01

02

03

05

04

06

การทบทวนวัตถุประสงค+และบริบท

การทบทวนการกําหนดขอบเขต

การทบทวนการมีสวนรวม

การทบทวนการพัฒนาและประเมิน
ทางเลือก

การทบทวนมาตรการเพื่อความ
ยั่งยืน

การทบทวนรายงาน

4.2 องค+กรและกลไก รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข�องในการขบัเคลื่อนการประเมิน
สิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร+ของประเทศไทย (ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2562)

40

องค+กรและลําดับชั้นการบริหารจัดการ
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ในระยะแรก (พ.ศ. 2561-2564) เห็นควรออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาด�วยการจัดทํา 
SEA 

ระยะตอไป คณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร+พิจารณา
ความเหมาะสมที่จะกําหนดเปPนกฎหมายเฉพาะ

4.2 องค+กรและกลไก รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข�องในการขับเคลื่อนการประเมิน
สิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร+ของประเทศไทย (ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) (ตอ)

กลไกการบังคับใช�กฎหมาย
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ในระยะแรก การจัดทํา SEA ควรดําเนินการในระดับ PP กอน ยังไมควรทําในระดับนโยบาย

ควรจัดทํา SEA หากการพัฒนาโครงการในรายสาขาและพื้นที่ เกิดป>ญหาไมสามารถ
ดําเนินการได�มีความขัดแย�งและการไมยอมรับของประชาชน แม�วาโครงการจะได�จัดทํา 
EIA/EHIA และได�รับอนุมัติ/อนุญาตแล�ว

ควรจัดทํา SEA หากการพัฒนาโครงการภายใต� PPนั้น เกิดผลกระทบในวงกว�าง

ในระยะแรก ไมควรกําหนดประเภทของ PP ที่ควรดําเนินการจัดทํา SEA ไว�มากเกินไป 

แผน/แผนงานที่ไมต�องจัดทํา SEA ได�แก  PP ที่จัดทําเพื่อความมั่นคงของประเทศในด�าน
การทหาร เพื่อการปOองกันประเทศ (Defense Security) และแผนฉุกเฉินเพื่อแก�ไขป>ญหา
เรงดวนเพื่อประโยชน+สาธารณะ ตามมติ ครม.

4.2 องค+กรและกลไก รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข�องในการขับเคลื่อนการประเมิน
สิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร+ของประเทศไทย (ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) (ตอ)

การกลั่นกรองเพื่อกําหนดประเภทของแผน/ แผนงาน/ โครงการขนาดใหญ ที่ควรดําเนินการ
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4.2 องค+กรและกลไก รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข�องในการขับเคลื่อนการประเมิน
สิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร+ของประเทศไทย (ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) (ตอ)

การกลั่นกรองเพื่อกําหนดประเภทของแผน/ แผนงาน/ โครงการขนาดใหญ ที่ควรดําเนินการ (ตอ)

รายสาขา
1)แผนด�านคมนาคม
2)แผนพัฒนาพลังงานและปoโตรเลียม
3)แผนพัฒนาทรัพยากรแร

เชิงพื้นที่
1)ผังเมือง
2)แผนบริหารจัดการลุมน้ํา/แผนพัฒนาชายฝ>~งทะเล
3)แผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะ/พื้นที่พิเศษ 
4)แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมหรือการพัฒนาพื้นที่ที่มีลักษณะคล�ายคลึงกัน

แผน/แผนงาน รายสาขาหรือเชิงพื้นที่ หรือโครงการขนาดใหญ 
ตามความเห็นของคณะกรรมการระดับนโยบายของหนวยงานรัฐ

1

2

3
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บทนํา
  

ความเข�าใจพื้นฐาน ขั้นตอนและกระบวนการ
ดําเนินงาน

การทบทวนและกลไก
การบริหารจัดการ

1.1 ความหมายของ SEA
1.2 พัฒนาการของระบบ 
SEA ของประเทศไทย
1.3 วัตถุประสงค+
1.4 กลุมเปOาหมาย
1.5 โครงสร�างของแนวทางฯ

2.1 ขอบเขตและระดับ
การใช�
2.2 หลักการที่ดี
2.3 ประโยชน+ที่ได�รับ
2.4 ความสัมพันธ+กับแผน
หรือแผนงาน

3.1 การกลั่นกรอง
3.2 การกําหนดขอบเขต
3.3 การพัฒนาและการ
ประเมินทางเลือก
3.4 การกําหนดมาตรการเพื่อ
ความยั่งยืน
3.5 การจัดทํารายงานฉบับ
สมบูรณ+และรายงานภาค
ประชาชน
3.6 การติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและการควบคุม
คุณภาพ
3.7 การมีสวนรวม

4.1 การทบทวนรายงาน
เบื้องต�น
4.2 องค+กรและกลไก 
รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข�อง
ในการขับเคลื่อน SEA ของ
ประเทศไทย

ทบทวนโครงสร�าง - รางแนวทาง SEA (กันยายน 2562)
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รายการภาคผนวก


ภาคผนวก ก
รูปแบบการประเมิน
สิ่งแวดล�อมระดับ

ยุทธศาสตร+

ภาคผนวก ข
เครื่องมือและ

เทคนิคการประเมิน
สิ่งแวดล�อมระดับ

ยุทธศาสตร+

ภาคผนวก ค
กระบวนการมีสวน
รวมและการสื่อสาร

การประเมิน
สิ่งแวดล�อมระดับ

ยุทธศาสตร+

ภาคผนวก ง
การควบคุมคุณภาพ

การประเมิน
สิ่งแวดล�อมระดับ

ยุทธศาสตร+

ภาคผนวก จ
ตัวอยางกรณีการประเมิน

สิ่งแวดล�อมระดับ
ยุทธศาสตร+ในประเทศไทย 

(ณ กันยายน ๒๕๖๒)

ภาคผนวก ฉ
การขับเคลื่อนการประเมิน

สิ่งแวดล�อมระดับ
ยุทธศาสตร+ของประเทศ

ไทย (ณ กันยายน ๒๕๖๒)

ขอบคุณครับ

46

ติดตอสอบถาม

กองยุทธศาสตร+การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

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

อีเมล bigball1@gmail.com
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ภำคผนวก จ
กรณีศึกษำและ Power Point 

ประกอบกำรฝึกอบรมทำงวิชำกำร
ด้ำน SEA
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กรณีศึกษาส าหรับการฝึกอบรม 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตรพั์ฒนาจังหวัดเจริญยั่งยืน  

1. วัตถุประสงค์ 

ให้ผู้รับการอบรมเรียนรู้กระบวนการของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ผ่านกรณีศึกษาแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด โดยพิจารณาขั้นตอนต่างๆ ของการศึกษา SEA ตั้งแต่เร่ิมต้นไปจนเสร็จสมบูรณ์ 

โดยการคิดอย่างเป็นระบบ และให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ทั้งน้ีใช้กรณีสมมุติเพื่อท าให้เกิดกระบวนการ

คิดที่กว้างขวาง ไม่ยึดติดในกรอบแนวคิดที่เคยมีประสบการณ์และทราบมาก่อน 

2. ข้อมูลทั่วไปของกรณีศึกษา 

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดเจริญยั่งยืน ประกอบด้วยสภาพภูมิประเทศ ลักษณะประชากร การปกครอง เศรษฐกิจ โครงสร้าง

พื้นฐาน และ สิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังน้ี 

1) สภาพภูมิประเทศ 

จังหวัดเจริญยั่งยืน ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ มีพื้นที่ทั้งหมด 3,163 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 4 ของ

พื้นที่ประเทศเท่าน้ัน ท าให้จังหวัดเจริญยั่งยืน เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ สภาพ 

ภูมิประเทศของจังหวัดเจริญยั่งยืน พรมแดนด้านเหนือเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ าใสเย็นจากแนวเทือกเขาดงสน 

พรมแดนด้านทิศตะวันตกเป็นเทือกเขาดงรัง ส่วนพรมแดนด้านตะวันออกเป็นเทือกเขาดงสัก จังหวัดเจริญยั่งยนื

มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอื่นและประเทศเพื่อนบ้าน ดังน้ี 

ทิศเหนือ  ติดกับสองประเทศ คือ ประเทศม่ังคั่ง มีพรมแดนยาว  20 

กิโลเมตร และติดกับประเทศไมตรี มีพรมแดนยาว 140 กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก  ติดกับจังหวัดชัยบุรี  

ทิศใต้   ติดกับจังหวัดนครสุวรรณ  

ทิศตะวันตก  ติดกับจังหวัดรายาธานี 
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จังหวัดเจริญยั่งยืน มีพื้นที่เกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 44.4 ของพื้นที่จังหวัด ซ่ึงมีสัดส่วนพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ท า

กินเพียงร้อยละ 21.8 ซ่ึงต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ แต่มีพื้นที่ป่าไม้สูงอย่างชัดเจน มากถึง 44.2% ส่วนใหญ่ของ

พื้นทีจ่งัหวัดเจริญยั่งยืนเป็นภูเขา โดยมียอดเขาที่สูงที่สุดคือ ภูสะเก็ดดาว สูง 1,435 เมตร 

พื้นทีด่้านตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดประกอบด้วยภูเขาและที่ราบสูงริมเขา ส่งผลให้บริเวณน้ีมีสภาพอากาศ

ที่ค่อนข้างเย็นสบาย ในขณะที่พื้นที่ด้านตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้มีสภาพอากาศร้อนกว่า จังหวัดมีทรัพยากร

น้ าจากแม่น้ าหลัก 3 สาย ประกอบด้วย ลุ่มน้ าก่ าอยู่ทางตะวันตก ลุ่มน้ าก่องอยู่ทางตะวันออก และลุ่มน้ าก้านอยู่

ทางตอนเหนือ จั งหวัด มีแหล่ ง น้ าบาดาลซ่ึงพบอยู่บ ริ เวณชายแดนด้ านใต้  ในขณะที่บ ริ เ วณด้าน

ตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ลุ่มน้ าผิวดินที่อนุรักษ์คุ้มครองไว้  

2) ลักษณะประชากร 

จังหวัดเจริญยั่งยืนมีประชากรประมาณ 429,000 คน ความหนาแน่นประชากรคือ 135.6 คนต่อตารางกิโลเมตร 

ปี พ.ศ.2561 ซ่ึงมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศเล็กน้อย ข้อมูลเม่ือวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จังหวัดเจริญยั่งยนืน้ี

มีองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล 21 แห่ง หน่ึงแห่งมีขนาดพื้นที่เฉลี่ย 14.7 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น

ประชากรที่อาศัยอยู่ในเทศบาลน้อยกว่า 500 คน (ร้อยละ 5.7) ประชากรในเขตเมืองคิดเป็นร้อยละ 77.8  

อ าเภอเมืองมีประชากร ประมาณ 100,000 คน อ าเภอที่ใหญ่เป็นอันดับสองคือ อ าเภอสว่างวิไล มีประชากร 

45,000 คน ทั้ง 2 เมืองน้ี ประกอบกันเป็นพื้นที่เขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด พื้นที่ส่วนที่เหลือของจงัหวัดเป็น

พื้นทีช่นบทและห่างไกล  

3) การปกครอง 

จังหวัดเจริญยั่งยืนอยู่ภายใต้การปกครองของส่วนราชการจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยงานส่วน

ราชการจังหวัดมีภารกิจหน้าที่ในการศึกษาจัดเตรียม พิจารณาและอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตา่งๆ 

เช่น แผนการยุทธศาสตร์ในการพัฒนา โครงการพัฒนา และแผนพัฒนาอื่นๆ  

หน่วยงานส่วนราชการจังหวัดเป็นตัวแทนภาครัฐ ซ่ึงมีหน้าที่ในการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานให้แก่ประชาชน 

ประกอบด้วย เกษตรจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ที่ดินจังหวัด ท่องเที่ยวจังหวัด 

ขนส่งจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นต้น ซ่ึงมีส่วนร่วมในการก าหนด

และอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
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4) เศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจหลักของจังหวัดเจริญยัง่ยนืขึ้นกับภาคอตุสาหกรรมและการเกษตร ในปัจจุบันภาคส่วนอุตสาหกรรมที่มี

อยู่ประกอบด้วย อุตสาหกรรมการผลิตแก้วและอัญมณี การผลิตพลาสติก และการผลิตภัณฑ์สินค้าซ่ึงเป็นต้นน้ า

ของการผลิตรถยนต์ ส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอซ่ึงมีมาก่อนแต่เดมิค่อยๆ ลดลง ไม่โดดเด่นเหมือนก่อนหน้า ได้ถูกลด

บทบาทความส าคัญลง 

เน่ืองจากสภาพการตลาดเกิดใหม่หลังปี พ.ศ. 2550 ได้เกิดการพัฒนาของกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง

เพิ่มขึ้นอย่างมาก ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกิจการที่เก่ียวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจบริการ ตั้งแต่

ปี 2555 มีบริษัทต่างประเทศเข้ามาลงทุนเป็นจ านวนมากโดยใช้ทุนเดิมของจังหวัดและแรงงานในจังหวัดที่มี

คุณภาพ ในปัจจุบันปี 2562 ธุรกิจการค้าและการคมนาคมขนส่งประสบความส าเร็จอย่างชัดเจน ต่อเศรษฐกิจ

ของจังหวัด   

ภาคส่วนการเกษตรก็มีบทบาทส าคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดเจริญยั่งยนืด้วย แต่เน่ืองจากนโยบายการปกครอง

ของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2540 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของประเทศ ความส าคัญของ

ภาคการเกษตรของจังหวัดได้ลดลงอย่างชัดเจน ต่อมาภายหลังประมาณปี 2550 ประเทศและจังหวัดได้กลับมา

ตระหนักถึงความส าคัญของภาคการเกษตร และสนับสนุนภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น ซ่ึงส่งผลให้สถานการณ์การ

เติบโตทางเศรษฐกิจของภาคการเกษตรดีขึ้นในปี 2560 แต่ก็ยังได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอในปัจจุบัน (2562) 

ภาคการเกษตรของจังหวัดมุ่งเน้นไปที่การท าการเกษตรปลูกธัญพืชและพืชอาหารสัตว์เพื่อการปศุสัตว์เป็นส่วน

ใหญ่ และเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นฟาร์มเอกชนขนาดกลางและขนาดเล็ก 

ภาคส่วนการท่องเที่ยวก็มีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจของจงัหวัดเจริญยัง่ยืนด้วย พบว่ามีนักท่องเที่ยงเข้ามาเที่ยว

จังหวัดน้ีประมาณ 100,000 คนต่อปี ซ่ึงให้ความสนใจในความหลายหลายทางธรรมชาติของจังหวัด พืน้ที่บริเวณ

เทือกเขาดงสนและดงสักทางดา้นเหนือและตะวันออกของจงัหวัดเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว บางแหล่งท่องเทีย่ว

มีความเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว และสามารถมาเยี่ยมเยือนกิจกรรมท่องเที่ยวได้เป็นประจ า

ทุกปี โดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวบริเวณภูเขาเน่ืองจากสามารถท ากิจกรรมได้มากมาย เช่น ขี่จักรยาน ปีนเขา การ

ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เป็นต้น 

หากมองภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดเจริญยั่งยืน ณ ปัจจุบัน ปี 2561 เปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ สรุปได้ว่ายัง

ด าเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจได้ในระดับค่อนข้างต่ า จังหวัดช่วยสร้างผลผลิตมวลรวมประเทศ (GDP) เพียง

สัดส่วนร้อยละ 3.3 ของประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อประชากรของจังหวัดได้เพียงร้อยละ 59.0 ของค่าเฉลี่ย

ของประเทศ 
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ส านักงานจังหวัดได้รายงานสถิติผลผลิตระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561 ในภาคส่วนต่างๆ พบว่า  

- เกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 15  

- การเลี้ยงสัตว์ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ร้อยละ 5  

- อุตสาหกรรมสิ่งทอ ลดลงอย่างมาก ร้อยละ 60  

- อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์และอตุสาหกรรมยานยนต ์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 25  

- ธุรกิจการคมนาคมและขนส่ง เพิ่มขึ้นอยา่งรวดเร็ว ร้อยละ 45 

- อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เติบโตตอ่เน่ือง เพิ่มขึ้นร้อยละ 30  

4.1 เศรษฐกิจ ที่ด่านศุลกากรยืนยง 

การขนส่งน าเข้า และส่งออกที่บริเวณด่านยืนยง พบว่าในช่วง 5 ปี ที่ย้อนหลัง (2557-2561) โดยในปี 2561 มี

มูลค่าการน าเข้ารวม 1,870.30 ล้าน โดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ในส่วนของการส่งออกพบว่า ในปี 

2561 บริเวณด่านศุลกากรยืนยงมีมูลค่าการส่งออกไปยังประเทศม่ังคัง่มากที่สุด โดยมีมูลค่าการส่งออก 2,440.09 

ล้าน ซ่ึงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองเช่นกัน  

การค้ากับประเทศไมตรี ทีด่่านศลุกากรยืนยงไม่มีการน าเขา้สินคา้จากประเทศไมตรีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา แต่มี

มูลค่าการสง่ออกเพิ่มขึ้นสลับลดลงตลอด 5 ปีที่ผ่านมา โดยในป ี2557 มีมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 21.49 ล้าน 

เพิ่มขึ้นในปี 2561 เป็น 214.83 ล้าน ซ่ึงเพิ่มขึ้นสงูมาก 

5) สังคมและความเป็นอยู่ 

ประชากรประกอบอาชีพ ในภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 35 ในภาคการเกษตร ร้อยละ 16 และในภาคการบริการ 

(คมนาคมขนส่งและท่องเที่ยว) ร้อยละ 30 อย่างไรก็ตามประชากรยังมีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 

โดยรายได้เฉลี่ยต่อปีในจังหวัดเจริญยั่งยืนในปี 2561 คือ 129,552 บาทต่อคน (คิดเป็นมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลของ

จั งหวัด  5.557 ล้ านบาท)  อัตรา รายได้ เฉลี่ ยต่อคนต่อปีของภาคเกษตร  เพิ่ มขึ้ น เพียง ร้อยละ 2.2 

ในภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 และภาคบริการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2561 รายได้

เฉลี่ยของประชากรต่อคนต่อปีทั้งจังหวัด ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ร้อยละ 5 ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561  

ประชากร เข้าถึงระบบสาธารณูปโภค (น้ าสะอาด ไฟฟ้า) ได้ ร้อยละ 98.5 เข้าถึงระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้

ร้อยละ 100 มีสถานประกอบการสาธารณสุข โรงพยาบาล จ านวนรวม 124 แห่ง กระจายในทุกเมือง มีจ านวน

แพทย์ต่อประชากร ในสัดส่วน 1:100 อย่างไรก็ตามมีสถิติอุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่งค่อนข้างสูง  
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ทั้งจังหวัด โดยเฉพาะในเขตเมือง ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2561 ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด พบได้บ่อยคร้ัง

ในเขตรอยต่อระหว่างประเทศและชุมชนภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น แต่ไม่มีสถิติชัดเจน ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ปัญหาสังคมยังมีไม่มาก  

อย่างไรก็ตาม  อัตราการว่างงานของจงัหวัดสูงมากอยู่ที่ร้อยละ 7.7 ในปี พ.ศ. 2561 แนวโน้มอัตราการว่างงานน้ี

ค่อนข้างคงที่ ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ซ่ึงต่ ากว่าค่าเฉลี่ยอัตราการว่างงานของประเทศอยู่ร้อยละ 1.2 

นอกจากน้ีพบว่าจังหวัดเจริญยั่งยืน มีอัตราการจ้างงานต่ าที่สุด เป็นอันดับ 3 ในประเทศ  

โครงสร้างประชากรของจงัหวัดเจริญยัง่ยืน คาดการณ์ว่าจะเข้าสูส่ังคมผูสู้งอายุ ในป ีพ.ศ. 2580 หากอัตราการ

เกิดของประชากรเฉลี่ยร้อยละ 1.2 คงทีต่ั้งแตป่ี 2561 เป็นต้นไป  ปจัจุบันมีสัดส่วนของประชากรวัยเด็กร้อยละ 

30 วัยท างานร้อยละ 60 และผูสู้งอายุร้อยละ 10 

เน่ืองจากจังหวัดเป็นพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านสองประเทศ สภาพสังคมและความเป็นอยู่ของ

ประชาชน จึงได้รับผลกระทบทางสังคม มีแรงงานฝีมือ ประมาณร้อยละ 5 ไปท างานในประเทศม่ังคั่ง และมี

แรงงานฝีมือของประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาท างานในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด จ านวน 1,000 คน เข้ามา

ท างานในจังหวัดเจริญยั่งยืน มีนักลงทุนต่างชาติจากประเทศม่ังคั่งและไมตรี เข้ามาเปิดธุรกิจบริการ มากขึ้น 

โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยว  

จงัหวัดเจริญยัง่ยืน มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ บางส่วนยงัคงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ 

ประกอบด้วย การแตง่กายประจ าทอ้งถิ่น อาหารพื้นเมือง สถานที่เป็นมรดกทางวฒันธรรมประเพณี 3 แห่ง  

6) โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ทางรถไฟในจังหวัดเจริญยั่งยืนยาวรวม 553 กิโลเมตร มีความหนาแน่นของเครือข่ายทางรถไฟ 0.175 กิโลเมตร

ต่อตารางกิโลเมตร ซ่ึงสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศถึง 1/3 เท่า จังหวัดตั้งอยู่ระหว่าง 2 เส้นทางทางหลวงแผ่นดิน 

(Highway) คือ ทางหลวง D8 ซ่ึงเช่ือมต่อระหว่างจังหวัดนครสุวรรณ– จังหวัดเจริญยั่งยืน – ประเทศมั่งคั่ง และ 

ทางหลวง D11 ซ่ึงเช่ือมต่อระหว่างประเทศไมตรี – จังหวัดเจริญยั่งยืน - จังหวัดชัยบุรี 

เส้นทางการจราจรหลักคือ ทางด่วน (expressway) D3 ซ่ึงเช่ือมจากจังหวัดนครสุวรรณไปยังจังหวัดเจริญยั่งยืน 

ด้วย 2 ช่องจราจรในทั้ง 2 ทิศทาง นอกจากถนน D3 จะเช่ือมโยงระหว่างจังหวัดเจริญยั่งยืนและอ าเภอเมืองแลว้ 

ยังเช่ือมต่อไปยงัชายแดนประเทศม่ังคัง่ไดอ้กีด้วย นอกจากน้ี มีถนนทางเหนือ - ใต้และถนนตะวันออก - ตะวันตก 

คือ ถนนสายรอง Class I และ II คิดเป็น 20.0% และ 66.5% ของความยาวเครือข่ายถนนในจังหวัด ตามล าดับ 

นอกจากน้ีมีด่านพรมแดนระหว่างจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายจุดเช่ือมต่อการคมนาคมขนส่งระหว่าง

ประเทศ  
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การเพิ่มขึ้นของการจราจรบนถนนได้ส่งผลกระทบทางลบต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อม การสันดาปของเช้ือเพลิง

เป็นสาเหตุหลักของมลพิษทางอากาศ และอีกหน่ึงสาเหตุหลักของมลพิษอากาศมาจากการด าเนินการของ

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนในประเทศเพื่อนบ้าน ข้ามพรมแดนด้วย  

7) สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดเจริญยั่งยืนมีพื้นที่แหล่งต้นน้ าที่มีความส าคัญระดับชาติ เพื่อปกป้องและอนุรักษ์ไว้เป็นน้ าเพื่อการบริโภค

และอุปโภคในประเทศ พื้นที่เกือบ 60% ในบริเวณเทือกเขาดงสน ทางตอนเหนือและเทือกเขาดงสัก ทางทิศ

ตะวันออกของจังหวัดได้รับการคุ้มครองเปน็พื้นที่แหล่งต้นน้ าส าคัญของประเทศซึ่งคดิเป็นสัดส่วนพื้นที่คุ้มครองที่

ใหญ่ที่สุดของประเทศ ดังน้ันจึงมีความต้องการที่มีความส าคัญมากที่จะต้องรักษาทรัพยากรน้ าไว้ให้ได้ ขณะที่ก็

ต้องการพัฒนาพื้นที่ทางเศรษฐกิจด้วย 

จังหวัดเจริญยั่งยืนเป็นพื้นที่ที่มีส าคัญทางธรรมชาติและมีระบบนิเวศแตกต่างหลากหลาย มีความหลากหลายทาง

ชีวภาพ มีพืน้ที่อนุรักษ์ทางธรรมชาติจ านวนมาก รวมถึงมีชนิดพันธุ์สัตว์และพืชท่ีน่าสนใจมากมาย โดยมีพื้นที่ป่า

สงวนแห่งชาติ 5 แห่ง มีอุทยานแห่งชาติ 7 แห่ง มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 8 แห่ง, เขตอนุรักษ์พันธุ์พืช 6 แห่ง พืน้ที่

ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติและระดับชาติรวม 6 แห่ง 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด รายงานประเมินสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด ในปี พ.ศ. 2561 ดังน้ี 

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  

 พื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นเขตธรรมชาติหรือใกล้กับเขตธรรมชาติได้ถูกอนุรักษ์ไว้ ซ่ึงเม่ือพื้นที่ที่เป็นที่สนใจของ

นักท่องเที่ยวเป็นเขตพื้นที่อนุรักษ์ (โดยเฉพาะภูเขา) ส่งผลให้เกิดความกดดันในการพัฒนาสถานที่

ท่องเที่ยว (โรงแรม รีสอร์ท เส้นทาง สถานที่ท่องเที่ยวใหม่) รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานอีกด้วย (ที่จอดรถ 

ถนน) 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 เกิดความกดดันในการพัฒนาที่ดินส าหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะบริเวณรอบๆ เมืองใหญ่และ

เมืองหลวง ได้แก่ ศูนย์การค้าและเขตอตุสาหกรรม นอกจากน้ียังมีความตอ้งการสถานที่ประกอบการเพือ่

ก าจัดของเสียหรือการสร้างเตาเผาขยะ เน่ืองจากขยะจากเทศบาลยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี

ยังวางแผนสร้างเขื่อนใหม่ 3 แห่ง ในจังหวัดอีกด้วย 
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การเสื่อมสภาพของดิน 

 ความเสื่อมโทรมของดินส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ชนบทของจังหวัด ผลกระทบ

จากการกัดเซาะร้อยละ 37.5 ของพื้นที่ทั้งหมดของจงัหวัด และร้อยละ 73.0 ของพื้นที่เกษตรกรรมได้รับ

ผลกระทบจากการกัดเซาะ ซ่ึงส่งผลให้ขาดแคลนของสารอาหารในดิน นอกจากน้ี พบว่ามีพ้ืนที่ปนเปื้อน 

ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมละการกักเก็บของแร่ สารอินทรีย์ และสารก าจัดศัตรูพืช 

คุณภาพของอากาศ 

 โรงงานอุตสาหกรรมแบบใหม่ปฏิบัติตามข้อจ ากัดการปล่อยมลพิษอย่างเข้มงวด แหล่งก าเนิดมลพิษที่

ส าคัญที่สุดคือ การคมนาคมขนส่ง ซ่ึงเป็นปัญหาต่อชาวบ้านมากกว่า 10,000 คน แหล่งมลพิษที่ส าคัญ

แหล่งที่สองคือ การเผาไหม้เช้ือเพลิงเอาความร้อน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในพื้นที่กสิกรรมห่างไกล   คุณภาพ

ของอากาศในจังหวัดได้รับผลกระทบอย่างมากจากโรงงานไฟฟ้าพลังถ่านหินซ่ึงตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดชัย

บุรี ห่างจากชายแดนประมาณ 10 กม. ซ่ึงผลิตก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 5 เท่า และไนโตรเจนออกไซด์ 

1.5 เท่าจากการปลดปล่อยทั้งหมดของจังหวัดเจริญยั่งยืน 

 

3. แผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดเจรญิย่ังยืน (พ.ศ. 2560-2564)  

จังหวัดเจริญยั่งยืน ได้เคยศึกษา จัดท า และอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเจริญยั่งยืน (พ.ศ. 2560-

2564) ในแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจังหวัดได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า  

“ขยายเครือข่ายและพัฒนาเศรษฐกิจใหม่แข่งขันได้กับประเทศเพ่ือนบ้าน ให้ประชาชนมีรายได้มากขึ้นจาก

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาชนบท ตลอดจนรักษาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่

ส าหรับจังหวัดและประเทศ” 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดเจริญยั่งยืน (พ.ศ. 2560-2564) ได้ก าหนดวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ

อุปสรรค (SWOT) ของการพัฒนาจังหวัดเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว และได้วิเคราะห์ประเด็นทิศทางการพัฒนา

ที่มีล าดับความส าคัญ วัตถุประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ (strategic issues) ก าหนดมาตรการ แนวทางและ

ข้อเสนอทางเลือกการพัฒนาไว้ รวมถึงกรอบงบประมาณในการด าเนินงานตามแผน ดังกล่าว ประเด็นยุทธศาสตร์

ที่ได้จัดล าดับความส าคัญไว้ มีดังน้ี 

1) การสร้างเศรษฐกิจที่แข่งขันได้ (competitive economy) 

2) การพัฒนาชนบท (rural development) 
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3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (human resources development)  

4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure development)  

ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเจริญยั่งยืน ได้วิเคราะห์และเสนอกลยุทธ์ในการพัฒนาไว้ (development 

priorities) ประกอบด้วย  

  กลยุทธ์ 1: การเป็นศูนย์กลางการค้า เช่ือมโยงทั้งภายในและระหว่างประเทศ 

  มาตรการ: - มาตรการจูงใจทางภาษีและการเงินส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจทางการค้า (Free tax zone) 

    - พัฒนาระบบการขนส่งโลจิสติกส์  

  กลยุทธ์ 2: พัฒนาการเกษตรเชิงท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมสีเขียว   

  มาตรการ: - มาตรการส่งเสริมการใช้พื้นที่อนุรักษ์เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว 

    - มาตรการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเก่าเป็นอุตสาหกรรมใหม่ 

  กลยุทธ์ 3: พัฒนาเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมใหม่  

  มาตรการ: - พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม 

    - ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้นวัตกรรมทดแทนแรงงานคน 

4. การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตรข์องการพัฒนาจังหวัดเจรญิย่ังยืน  

  

ปี พ.ศ. 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดเจริญยั่งยืนได้สั่งการให้ท าการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

(SEA) ส าหรับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2560-2564) โดยให้ระยะเวลาการศึกษาแล้วเสร็จ ภายใน

ระยะเวลา 8 เดือน เพื่อปรับปรุงแผนการพัฒนาจังหวัดเจริญยั่งยืน 

 

ณ ขณะน้ี ปี พ.ศ. 2562 ท่านในฐานะรับภารกิจและหน้าที่ ในการด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

เจริญย่ังยืน ประกอบด้วยคณะกรรมการร่วมด าเนินงานยุทธศาสตร์พัฒนา ส่วนราชการจังหวัด  ที่ปรึกษา

การศึกษา SEA และ ผู้มีส่วนได้เสียกับการพัฒนาจังหวัด ประชาชนที่ได้รับประโยชน์และผลกระทบ มีโอกาส

ร่วมกัน ในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
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ข้อมูลสนับสนุน 1: แผนยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมระดับชาติ (พ.ศ. 2561-2571)  

 แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติก าหนดวัตถุประสงค์หลักของสิ่งแวดล้อมส าหรับพื้นที่ ดังต่อไปน้ี 

o พัฒนาคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยเฉพาะในหมู่บ้านและเมือง 

o ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณภาพของระบบท่อน้ าในพื้นที่เพียงพอ เน่ืองจากระบบบ าบัดน้ าเสียทีมี่

อยู่มีประสิทธิภาพและความจุต่ า 

o จัดหาแหล่งและปริมาณท่ีเพียงส าหรับระบบบ าบัดของเสียชีวภาพ 

o ลดของเสียจากเทศบาล 

o ลดความขัดแย้งระหว่างการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในบริเวณภูเขา 

o จดัการปัญหาน้ าท่วม 

o ลดการใช้พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่สีเขียวที่มากเกินไปในปัจจุบันเพื่อการพัฒนาเมืองและ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ศูนย์การค้า เขตอุตสาหกรรม) 

o ลดการกัดเซาะของดินและการปนเปื้อนของดินจากกิจกรรมทางการเกษตร 

o การลดมลพิษสะสม (โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ปนเปื้อนโลหะหนัก หรือคลอไรด์ไฮโดรคาร์บอน) 

ซ่ึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ าใต้ดิน 

 

ข้อมูลสนับสนุน 2: แผนอนุรักษ์และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเจริญยั่งยืน 

 แผนพัฒนาในจังหวัดด้านการอนุรักษ์และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปน้ี 

o ปัญหามลพิษทางอากาศที่ส าคัญในจังหวัดเจริญยั่งยืนคือ อนุภาค PM10 (ได้แก่ อนุภาคฝุ่น

ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน), แคดเมียม และโอโซน ซ่ึงแหล่งก าเนิดหลักของ PM10 มาจาก

การคมนาคม การเพิ่มขึ้นของ PM10 สามารถคาดการณ์ได้จากความหนาแน่นการสัญจรที่สูง

ในเมือง เช่นเดียวกันกับ NOx ซ่ึงถือว่าเป็นมลพิษอากาศที่ส าคัญเช่นกัน โดยพบว่า NOx ที่

พบว่ามีค่าเกินมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาว ซ่ึงมาจากเตาเผาขยะขนาดเล็ก

ของชุมชน (แหล่งเผาไหม้เช้ือเพลิงในท้องถิ่น) แหล่งก าเนิดหลักของมลพิษแคดเมียมมาจาก

กระบวนการผลิตแก้ว ไม่ใช่เพียงแค่โรงงานในปัจจุบัน แต่รวมถึงฝุ่นที่มาจากโรงงานเก่าด้วย 

ในจังหวัดเจริญยั่งยืนพบว่ามี 5 พื้นที่ที่ระบุว่ามีคุณภาพอากาศต่ า 

o พื้นที่เกษตรกรรมลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ผู้พัฒนามีความสนใจอย่างมากในการใช้พื้นที่

เกษตรกรรมเพื่อเป้าหมายที่อยู่อาศัยและธุรกิจ นอกจากน้ีพบว่า ในศตวรรษที่ผ่านมา พื้นที่ป่า

และทุ่งหญ้ามีพ้ืนที่เพิ่มขึ้น 
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o ดินปนเปื้อน เน่ืองจากสารเคมีจากเกษตรกรที่ไม่ท าตามกฎระเบียบการใช้ปุ๋ยและการเก็บ

รักษาแร่ ปุ๋ยอินทรีย์ และยาฆ่าแมลง นอกจากน้ียังมีการตกของสารเคมีต่างจากช้ันบรรยากาศ

อากาศ (atmospheric deposition) ที่เกิดจากการปลดปล่อยของโรงงานอุตสาหกรรมและ

รถยนต์ 

o พื้นที่ส่วนใหญ่ของเกษตรกรรมได้รับอันตรายจากการกัดเซาะของลมและน้ า ท าให้ความอุดม

สมบูรณ์ของดินลดลงและส่งผลให้ดินเสื่อมคุณภาพและผลผลิตของเกษตรกรรมลดลง 

o การผลิตของเสียของเทศบาลเพิ่มขึ้นอย่างตอ่เน่ือง แต่ในจังหวัดเจริญยั่งยืนมีหลุมฝังกลบเพยีง 

1 แห่ง ซ่ึงสามารถจุขยะได้จนถึงปี  2566 นอกจากน้ียังมีการน าเข้าของเสียจากจังหวัด 

นครสุวรรณอีกด้วย การฝังกลบเป็นวิธีจัดการของเสียหลักที่ใช้ในจังหวัด วัตถุประสงค์ของ

แผนพัฒนาในจังหวัดด้านการอนุรักษ์และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปริมาณขยะทีส่่งไปยัง

หลุมฝังกลบซึ่งน่าจะส าเร็จในปี 2566 

o ระดับของการแยกขยะของเทศบาลเพิ่มมากขึ้น ในปี 2561 ประมาณร้อยละ 53 ของของเสีย

เทศบาลถูกน าไปเผาร้อยละ 33 ของของเสียถูกส่งไปยังหลุมฝังกลบ และส่วนที่เหลือถูกน าไปรี

ไซเคิล 

o เน่ืองจากภูมิศาสตร์ทางกายภาพของจังหวัด (พื้นที่ภูเขา พื้นที่ รับน้ า  และอื่นๆ) มีการ

คาดการณ์ว่าจะมีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่รุนแรง 

 

ข้อมูลสนับสนุน 3 : คุณภาพอากาศ 

 แผนงานจัดการคุณภาพอากาศของประเทศ ก าหนดว่าทุกจังหวัดจะต้องปล่อย NOx รวมกันไม่เกิน 

271,000 ตันต่อปี ซ่ึงหมายความว่าจะสามารถปลดปล่อย NOx ได้เพียง 3.43 ตันต่อตารางกิโลเมตรต่อ

ปี 

 ภาพรวมในการปลดปล่อย NOx และ PM10 ของจังหวัด ดังรูปต่อไปน้ี 
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ปริมาณการปล่อย PM10 และ NOx ของจังหวดัเจริญย่ังยืน (mg/l) 
ปี PM10 NOx 

2556 0.78 0.89 
2557 0.65 0.84 
2558 0.74 2.69 
2559 0.97 2.68 
2560 0.88 3.10 
2561 0.99 3.20 

 

ข้อมูลสนับสนุน 4 : การจราจร 

 แผนพัฒนาคุณภาพอากาศระดับชาติ ได้ระบุการจราจรและแหล่งก าเนิดมลพิษขนาดเล็กเป็น

แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศที่ส าคัญในจังหวัดเจริญยั่งยืน ซ่ึงสามารถแบ่งแหล่งก าเนิดได้ 2 ประเภท

ตามสถานที่ คือ แหล่งก าเนิดในเขตเมืองคือ การจราจร ในขณะที่หมูบ้านเป็นแหล่งก าเนิดขนาดเล็ก 

 ตั้งแต่มีมาตรการที่ตั้งเป้าหมายว่าจะลดปริมาณความหนาแน่นของการจราจรลง จากรูปด้านล่างแสดงให้

เห็นว่ามาตรการดังกล่าวไม่ประสบผลส าเร็จ และแสดงแนวโน้มการขนส่งสินค้าในจังหวัดเจริญยั่งยืน 

 จากข้อมูลการคมนาคมในช่วงปี พ.ศ. 2555-2561 แสดงปริมาณการจราจรของจังหวัดเจริญยั่งยืน มี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นถึง 640,000 ตันต่อปี ในปีพ.ศ. 2561 ซ่ึงหมายถึงการเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 33 ของปริมาณ

การจราจรทั้งหมดใน 10 ปี (พ.ศ. 2552-2561) 

 

2561 2560 2559 2558 2557 2556 
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ปริมาณการขนส่งสินค้า ของจังหวัดเจริญย่ังยืน (ตัน/ปี) 
ปี 1000 ตัน 

2555 414,725 
2556 438,683 
2557 474,884 
2558 447,956 
2559 466,034 
2560 479,000 
2561 485,000 

 

2555 2556 2557 2558 2561 2559 2560 



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

บทเรียนที่ 1 
ความเข"าใจพื้นฐาน

การประเมินสิ่งแวดล"อมระดับยุทธศาสตร�

1
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

…มีคํานิยาม SEA มากกว1า 106 ความหมายทั่วโลก เช�น

“กระบวนการประเมินสิ่งแวดล"อมสําหรับนโยบาย แผน และ
แผนงาน ซึ่งได"รับการอนุมัติก1อนโครงการ” (Lee and Walsh, 
1992, p.126). 

“การประเมินสิ่งแวดล"อมเพื่อนโยบาย แผนและแผนงาน ”
(Therivel, 1998, p.39).

“กระบวนการประเมินสิ่งแวดล"อมสําหรับนโยบาย แผน และ
แผนงาน ซึ่งได"รับการอนุมัติก1อนโครงการ” (Lee and Walsh, 
1992, p.126). 

“การประเมินสิ่งแวดล"อมเพื่อนโยบาย แผนและแผนงาน ”
(Therivel, 1998, p.39).

“กระบวนการซึ่งบูรณาการหลักการความยั่งยืนเข"าในการจัดทํา 
ประเมินและการดําเนินงานตามนโยบาย แผนและแผนงาน ” 
(DEAT, 2007, p.1).

“กระบวนการซึ่งบูรณาการหลักการความยั่งยืนเข"าในการจัดทํา 
ประเมินและการดําเนินงานตามนโยบาย แผนและแผนงาน ” 
(DEAT, 2007, p.1).

2

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

…มีคํานิยาม SEA มากกว1า 106 ความหมายทั่วโลก เช�น

กระบวนการที่มุ1งเน"น (เกี่ยวข"องกับประชาชน) การบูรณาการ
ประเด็นสิ่งแวดล"อมในแผนพัฒนา และการตัดสินใจ การทํา
ความเข"าใจและปรับเปลี่ยนให"เข"ากับแผน และการตัดสินใจ

กระบวนการที่มุ1งเน"น (เกี่ยวข"องกับประชาชน) การบูรณาการ
ประเด็นสิ่งแวดล"อมในแผนพัฒนา และการตัดสินใจ การทํา
ความเข"าใจและปรับเปลี่ยนให"เข"ากับแผน และการตัดสินใจ

“การวิเคราะห� และการมีส1วนร1วม”  โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อ
บูรณาการการพิจารณาด"านสิ่งแวดล"อมในระดับนโยบาย แผน 
และแผนงาน และการประเมินการพิจารณาในด"านเศรษฐกิจ
และสังคม

“การวิเคราะห� และการมีส1วนร1วม”  โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อ
บูรณาการการพิจารณาด"านสิ่งแวดล"อมในระดับนโยบาย แผน 
และแผนงาน และการประเมินการพิจารณาในด"านเศรษฐกิจ
และสังคม

3
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

คํานิยาม SEA ของ ประเทศไทย 

4

กระบวนการที่เปVนระบบเพื่อใช"สนับสนุนการตดัสินใจใน
การกําหนดนโยบาย แผน หรือแผนงาน โดยคํานึงถึง
ปWจจัยทางด"านสิ่งแวดล"อม ร1วมกับปWจจัยทางด"าน
เศรษฐกิจ สังคม และปWจจัยอื่นๆ โดยเปYดโอกาสให"ทุก
ภาคส1วนที่เกี่ยวข"องเข"ามามีส1วนร1วม เพื่อให"เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (กพย., 2561)

กระบวนการที่เปVนระบบเพื่อใช"สนับสนุนการตดัสินใจใน
การกําหนดนโยบาย แผน หรือแผนงาน โดยคํานึงถึง
ปWจจัยทางด"านสิ่งแวดล"อม ร1วมกับปWจจัยทางด"าน
เศรษฐกิจ สังคม และปWจจัยอื่นๆ โดยเปYดโอกาสให"ทุก
ภาคส1วนที่เกี่ยวข"องเข"ามามีส1วนร1วม เพื่อให"เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (กพย., 2561)
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เปVนเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร� 
เพื่อช1วยให"เราทราบว1าจะไปยังที่ซึ่งเราต"องการเพื่อ

สิ่งแวดล"อมที่ดีที่สุดและเพื่อความยั่งยืน  

เราต"องการไป
ไหน

เราต"องการไป
ไหน

เราอยู1ที่ไหนเราอยู1ที่ไหน เราจะไปยังที่ซึ่ง
เราต"องการไปได"

อย1างไร  

เราจะไปยังที่ซึ่ง
เราต"องการไปได"

อย1างไร  

Strategic Environmental Assessment (SEA)

5
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เราเข"าใจความหมายของ SEA โดยทั่วไปว1า
อยู1บนฐานของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล"อม

OECD-DAC, 2006

PPP

Strategic Environmental Assessment (SEA)

6

• แผนแม1บท/ แผนปฏิรูป
ประเทศ/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห1งชาติ

• แผนพัฒนารายภาคส1วน

โครงการพัฒนา

แผนงาน

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

นโยบาย 
(Policy)

ข"อความซึ่งระบุหลักและวิธีการปฏิบัติไว"
เปVนกรอบหรือแนวทางอย1างกว"างๆ เพื่อ
เปVนแนวคิดในการตัดสินใจสําหรับการ
วางแผนที่จะต"องมีรายละเอียดและความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีการระบุวัตถุประสงค� 
กําหนดระดับความสําคัญ กฎและกลไกใน
การดําเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค�  

แผน 
(Plan)

ประเด็นสําคัญ ทางเลือกและมาตรการ
เพื่อจัดสรรทรัพยากรตามความเหมาะสม
และที่มีอยู1 เพื่อสนองนโยบายของภาค
ส1วนและโดยรวม 

คําสําคัญที่เกี่ยวข"องกับ SEA  (PPP…and P) 

7
ปรับปรุงจาก Partidário, 2012

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

แผนงาน/
โปรแกรม 

(Programme)

กิจกรรมที่จัดขึ้นอย1างเปVนระบบตามกรอบ
ของนโยบายและแผนที่เกี่ยวข"อง  

โครงการ 
(Project)

ข"อเสนอ รูปแบบหรือแบบรายละเอียด
ของปฏิบัติการหรือกิจกรรมการพัฒนา 
ที่มีการก1อสร"างและดําเนินงานตาม
วัตถุประสงค�ของนโยบายหรือแผน  

คําสําคัญที่เกี่ยวข"องกับ SEA  (PPP…and P) 

8

ปรับปรุงจาก Partidário, 2012
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SEA สําหรับ
แผนพัฒนา
การคมนาคม
ขนส1งถนน
ซึ่งมีระดับการ
ตัดสินใจต1าง ๆ

นโยบายการควบคุม
การจราจรทางบก

เครือข1ายการสร"างถนน

โครงการสร"างถนนใดถนนหนึ่ง

9

แผน/ แผนงาน

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

• แผนและแผนงานสําหรับการ
ดําเนินงาน (operational)

• แผนและแผนงานสําหรับนโยบายเชิง
กลยุทธ� (strategic)

ระดับชาติ

ระดับภาค

ระดับจังหวัด

ระดับท"องถิ่น
ระดับโครงการ

นโยบาย

แผน

แผนงาน

โครงการ

SE
A

EI
A

Partidário, 2014

• มุ1งและขับเคลื่อนด"วยกิจกรรมที่ตั้ง
ไว"

• มุ1งและขับเคลื่อนไปสู1ทิศทางที่ตั้งไว"
กว"างๆและระยะยาว

ระดับชั้นของ PPP and P 

10
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Different role of EIA and SEA
SEA สร"างบริบทเพื่อการพัฒนาอย1างยั่งยืน

Fonte: CSIR, 1996, 2007

สิ่งแวดล"อม

การพัฒนา

EIA SEAสังคม
เศรษฐกิจ

ชีวภาพ/กายภาพSEA 
สนับสนุนการพัฒนาอย1างยั่งยืน

เปiาหมายของ SEA

11

ยุทธศาสตร� (Strategy) เปVนวิธีการที่มีเปiาหมายสู1ความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค�ระยะยาว ผลักดันโดยวิสัยทัศน� มีเส"นทางเดินไปสู1การเปลี่ยนแปลงที่พึง
ปรารถนา (Partidário, 2012)

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

Strategy เป1นวิธีการที่มีเป9าหมายสู�ความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคDระยะยาว ผลักดันโดยวิสัยทัศนD มีเสJนทางเดินไปสู�การ
เปลี่ยนแปลงที่พึงปรารถนา (Partidário, 2012) 

ยุทธศาสตร� (Strategy)

12
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ต"นไม"แห1งการพิจารณาปWญหา 
Problem tree

การสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ความแออัด

ความเหลื่อมล้ํา 
ความไม�ยุติธรรม

equity

คุณภาพน้ําและ
ปริมาณน้ํา

การลดลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติ

คุณภาพ
อากาศ 

อาการของปWญหา

สาเหตุ

สาเหตุต"นตอ 

คุณค�า

ความคิดในใจ

วัฒนธรรม
ประเด็นทางสังคม

ประเด็นทางเศรษฐกิจ

ทางเลือกและลําดับความสําคัญของแผน
และแผนงาน 

ลักษณะตามธรรมชาติ

โครงการพัฒนา

ศักยภาพ
วัตถุประสงคD

ขJอจํากัดอุปสรรค

ความเสี่ยงดJานสิ่งแวดลJอม

การขาดองคDกรและขีด
ความสามารถ

ความยากจน

บริบทการพัฒนา

EIA
SEA

(Partidário, 2012)

SEA มุ1งเน"นไปที่
สาเหตุต"นตอของ
ผลกระทบเปVนหลัก
มากกว1าตัว
ผลกระทบ

13

ความเท่าเทยีมกนั

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

Gibson et al. (2005) – แนวคิดแบบบูรณาการซึ่งเปVนผลลัพธ�ของ
ความสอดคล"องกันของประเด็นสิ่งแวดล"อม เศรษฐกิจและสังคม

ความยั่งยืน (Sustainability)

14

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การประเมินผลกระทบ 

ความต1อเนื่องในการตัดสินใจระดับต1างๆ 

15
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

EIA : เราทราบว1าเราต"องการประเมินอะไร อย1างละเอียด 
มีสิ่งที่ต"องประเมินชัดเจน 

16



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

SEA : เรามีความคิดว1าเราต"องการอะไร มีวิสัยทัศน�และความตั้งใจ 
แต1เราไม1ต"องทราบชัดเจนว1าเราจะทําอะไร 

17
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

• จุดมุ1งหมายคืออะไร
• ปWจจัยขับเคลื่อนการ

เปลี่ยนแปลงคืออะไร
• ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร�คือ

อะไร
• ข"อจํากัดที่สําคัญคืออะไร
• ผลประโยชน�หลักคืออะไร
• นโยบาย/ แผน/ แผนงาน/ 

กิจกรรมสําคัญที่ต"องบรรลุคือ
อะไร

• จุดมุ1งหมายคืออะไร
• ปWจจัยขับเคลื่อนการ

เปลี่ยนแปลงคืออะไร
• ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร�คือ

อะไร
• ข"อจํากัดที่สําคัญคืออะไร
• ผลประโยชน�หลักคืออะไร
• นโยบาย/ แผน/ แผนงาน/ 

กิจกรรมสําคัญที่ต"องบรรลุคือ
อะไร

• ลักษณะสําคัญของโครงการ
คืออะไร

• โครงการตั้งอยู1ที่ไหน
• ทางเลือกของโครงการคือ

อะไร
• ผลกระทบทางกายภาพ สังคม

เศรษฐกิจหลักคืออะไร
• ผลกระทบที่สําคัญคืออะไร
• มาตรการบรรเทาผลกระทบมี

อะไรบ"าง?

• ลักษณะสําคัญของโครงการ
คืออะไร

• โครงการตั้งอยู1ที่ไหน
• ทางเลือกของโครงการคือ

อะไร
• ผลกระทบทางกายภาพ สังคม

เศรษฐกิจหลักคืออะไร
• ผลกระทบที่สําคัญคืออะไร
• มาตรการบรรเทาผลกระทบมี

อะไรบ"าง?

SEA = ยุทธศาสตร�การพัฒนาที่ดีSEA = ยุทธศาสตร�การพัฒนาที่ดีEIA =การออกแบบโครงการที่ดีEIA =การออกแบบโครงการที่ดี

ประเด็นคําถามที่ต1างกันของ EIA และ SEA 

18

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ยุทธศาสตร�การพัฒนาที่ดียุทธศาสตร�การพัฒนาที่ดีการออกแบบโครงการที่ดีการออกแบบโครงการที่ดี

19

How do you relate EIA and SEA?

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ความแตกต1างระหว1าง EIA และ SEA

ยุทธศาสตร� (Strategy) 
แนวคิด (Concept)

รูปแบบ : กระบวนการ (Process) แนวโน"ม (Trend) และ 
ความต1อเนื่อง (Continuity) 

แนวทางแก"ปWญหา (Solution)

รูปแบบ : มีการออกแบบ (designed) 
ไม1ต1อเนื่อง (Discrete)

20



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

• SEA สามารถใช"แนะนํา (i) การเปลี่ยนแปลงภายในแผนหรือ
โครงการที่เสนอ (ii) การปรับปรุงการประสานงานระหว1าง
หน1วยงาน (iii) การบูรณาการข"ามภาคส1วน (iv) คําแนะนําสําหรับ 
EIA ของโครงการในอนาคตและปรับปรุงคุณภาพ

ความแตกต1างระหว1าง EIA และ SEA

21

ประเด็น EIA SEA
สาระสําคัญ การก�อสรJางและการ

ดําเนินการ
ยุทธศาสตรD วิสัยทัศนD แนวคิด

ขอบเขต ระดับ Microscopic 
ซึ่งส�วนใหญ�เป1นระดับ
ทJองถิ่น

ระดับ Macroscopic โดยอาจ
เป1นระดับภูมิภาค ประเทศ 
ระหว�างประเทศ หรือระดับโลก

ความต1อเนื่อง ไม�ต�อเนื่อง ต�อเนื่อง

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

• SEA โดยรวมก็ใชJหลักการพื้นฐานเหมือนกับ EIA (เช�น ความโปร�งใส 
การมีส�วนร�วม)

• แต� SEA มีขอบเขตที่ใหญ�กว�า EIA ในเรื่องช�วงเวลา พื้นที่ และเนื้อหา
ครอบคลุม

• SEA ขับเคลื่อนโดยการวิเคราะหDเปรียบเทียบและการประเมิน
ทางเลือกยุทธศาสตรDที่สําคัญ

• SEA มุ�งเนJนไปที่สาเหตุตJนตอของผลกระทบเป1นหลักมากกว�าตัว
ผลกระทบ

• SEA สามารถใชJเพื่อ: 
(i) การปรับปรงุนโยบาย แผนและแผนงาน หรือโครงการที่เสนอ
(ii) การปรับปรงุการประสานงานระหว�างหน�วยงาน 
(iii) การบูรณาการขJามสาขาการพัฒนา 
(iv) เป1นขJอแนะนําสําหรับ EIA ของโครงการในอนาคตและปรับปรุง
คุณภาพ

ความแตกต1างระหว1าง EIA และ SEA

22

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

สิ่งสําคัญที่ควรรู"

SEA ไม1ใช1 EIA และไม1สามารถใช"แทนกันได"
แต1 EIA จะมีประโยชน�/ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หากได"ดําเนินการ SEA แล"ว

23
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ประโยชน�ของ SEA 

• ส�งเสริมการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)
• ช�วยประหยัดเวลาและค�าใชJจ�ายในการตัดสินใจเชิง

ยุทธศาสตรD
• สรJางความเชื่อมั่นในการวางแผน และทําใหJไดJรับการ

สนับสนุนจากประชาชนในการตัดสินใจ
• สามารถเพิ่มมูลค1าให"แก1การตัดสินใจ
• ช1วยหน1วยงานในการพิจารณาวางแผน และตัดสินใจ 

เชิงยุทธศาสตร�ที่มีคุณภาพ

24



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

SEA  สามารถเพิ่มมูลค1าในการตัดสินใจ

25

• เสนอมุมมองที่บูรณาการข"ามสาขา (Cross Sectors)

• ส1งเสริมแนวทางเชิงยุทธศาสตร�และวิธีการบูรณาการ

• มีการพิจารณาถึงตัวเลือกต1างๆ ซึ่งยังเปYดอยู1ก1อนการ
ตัดสินใจ

• สนับสนุนการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร�

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

SEA  สามารถเพิ่มมูลค1าในการตัดสินใจ

26

• สนับสนุนความร1วมมือระหว1างสถาบันและแก"ไขความขัดแย"งของ
นโยบายรายสาขา (Sectoral Policies)

• บูรณาการประเด็นสิ่งแวดล"อมและความยั่งยืนซึ่งเปVนปWจจัยหลักที่
สําคัญเข"าในการกําหนดนโยบายและกระบวนการวางแผน

• เปลี่ยนปWญหาเปVนโอกาสและส1งเสริมผลลัพธ�ที่ได"ประโยชน�ทั้งสอง
ฝvาย

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

SEA ช1วยหน1วยงานในการพิจารณา
วางแผน และตัดสินใจ เชิงยุทธศาสตร�ที่มีคุณภาพ

SEA ช1วยหน1วยงานในการพิจารณา
วางแผน และตัดสินใจ เชิงยุทธศาสตร�ที่มีคุณภาพ

• บ1งชี้แนวโน"ม, ศักยภาพและโอกาสที่สําคัญต1างๆ นําสู1การพัฒนา
อย1างยั่งยืน

27

• พิจารณาประเด็นด"านสิ่งแวดล"อม หรือความยั่งยืน และ
วัตถุประสงค�ที่เกี่ยวข"อง เพื่อตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร�

• พิจารณาแนวโน"มสร"างความยั่งยืนด"านสิ่งแวดล"อม จากการ
เสนอทางเลือกและแนวทางการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร�

• ทําให"รู"ข"อดีและข"อเสียของทางเลือกที่แตกต1างกัน

• แนะนําแนวทางในการวางแผน จัดการ และตรวจติดตาม

• รับทราบความเห็นของหน1วยงานที่เกี่ยวข"องและสาธารณะ

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ทํา SEA แล"ว ต"องทํา EIA อีกหรือไม1 ? ทํา SEA แล"ว ต"องทํา EIA อีกหรือไม1 ? 

24



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด
29

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การประยุกต�ใช" SEA ในประเทศไทย: 30+ เรื่อง

30

ตัวอย1างเรื่อง

• สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล"อม  

• กรมชลประทาน 
• การนิคมอุตสาหกรรมฯ 
• กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อ

การเหมืองแร1 
• กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
• กรมทรัพยากรน้ํา 
• กรมทรัพยากรธรณี
• สํานักงานนโยบายและแผนการ

ขนส1งและจราจร
• สํานักงานทรัพยากรน้ําแห1งชาติ

• เขตเศรษฐกิจชายแดน จ.เชียงราย
• Southern Seaboard  
• เขื่อนแม1วงก�  
• โครงการพัฒนาเหมืองแร1โปแตช  
• ลุ1มน้ําท1าจีน  
• อําเภอเมืองและพื้นที่ใกล"เคียง 

จ.ระยอง  
• การจัดการระบบนิเวศชายฝWyงทะเล

อันดามัน 
• แผนการจัดการพื้นที่ลุ1มน้ํา

ปราจีนบุรี
• การใช"ประโยชน�ที่ดิน จ.อยุธยา
• การพัฒนาพื้นที่ชายฝWyงทะเลภาคใต"

ส1วนใหญ1โดยหน1วยงานภาครัฐ 



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด
1

บทเรียนที่ 2 
หลักการและกระบวนการของ SEA ที่ดี 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

2

(ร(าง) แนวทางปฏิบัติ (Guideline) SEA ของประเทศไทย 

2

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ระบบ SEA กระบวนการ
SEA

การมีส(วนร(วมฯ การตรวจสอบ
คุณภาพ SEA

เครื่องมือ
การจัดทํา SEA

1.หลักการและเหตุผล
2.สาระสําคัญของ 
SEA
•พัฒนาการของ 
SEA

•นิยาม
•ความแตกต(าง
SEA & EIA

•การจัดทํา SEA และ
กระบวนการ  PPP

•ประโยชน�
•ขDอจํากัด

3. SEA ในประเทศ
ไทย
•การพัฒนาระบบ 
SEA ในประเทศไทย 

•ขDอเสนอระบบ SEA 
ของประเทศไทย

1.การกลั่นกรอง
2.การกําหนดขอบเขต
การศึกษา

3.การพัฒนาและ
ประเมินทางเลือก

4.การบรรเทา
ผลกระทบ
การติดตาม และ
ตรวจสอบ

5.การมีส(วนร(วมฯ
6.การจัดทํารายงาน

1.ความแตกต(าง
ระหว(างการมีส(วน
ร(วมในกระบวนการ 
SEA และ EIA

2.การวิเคราะห�ผูDมี
ส(วนไดDส(วนเสียใน
กระบวนการ SEA

3.ขั้นตอนการ
วิเคราะห�
ผูDมีส(วนไดDส(วนเสีย

4.การมีส(วนร(วมใน
กระบวนการ SEA

5.ขDอควรคํานึงอื่นๆ

1.การกําหนด
วัตถุประสงค�และ
บริบท

2.การทบทวนการ
กําหนดขอบเขต

3.การทบทวน
รายงาน

4.การทบทวนผล
5.การตรวจสอบและ
ประเมินการ
ดําเนินการ SEA

1.เทคนิคเชิงคุณภาพ
และการมีส(วนร(วม

2.แผนที่และ
การวิเคราะห�เชิง
พื้นที่

3.การคาดการณ�
ผลกระทบ

4.การประเมินผล
กระทบ

5.การวางแผนที่
เหมาะสม

แนวทางปฏิบัติ (Guideline) SEA ของประเทศไทย (กพย., 2561) 

3
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

 มีวัตถุประสงค�ที่ชัดเจน

 บูรณาการกับนโยบาย แผนและแผนงาน ที่มีอยู"

 มีความยืดหยุ"น สามารถดําเนินการซ้ําได* เพื่อให*ดีขึ้นอย"างต"อเนื่อง 
และปรับให*เหมาะกับบริบทแวดล*อม

 วิเคราะห�ผลกระทบและความเสี่ยงของนโยบาย แผน และแผนงาน
ที่เสนอ และมีทางเลือกเพื่อบรรลุวัตถุประสงค� หลักการและเกณฑ�
เพื่อความยั่งยืน

 ให*เหตุผลที่ชัดเจนของทางเลือกที่ต*องการและการยอมได*ยอมเสีย 
(Trade-offs) ที่สําคัญ

 ระบุข*อจํากัดและโอกาสของบริบทเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล*อม
เพื่อการพัฒนา

หลักการ SEA ที่ดี (OECD, 2006) 
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

 แสดงให*เห็นความเชื่อมโยงและการยอมได*ยอมเสียกันระหว"างด*าน 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล*อม

 ส"งเสริมและสนับสนุนการมีส"วนร"วมในกลุ"มผู*มีส"วนได*เสียและ
สาธารณะ 

 มีระบบการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิผลและเปCนอิสระ 

 มีความโปร"งใสตลอดทั้งกระบวนการและการรายงานผล

 มีการใช*จ"ายที่คุ*มค"า

 ส"งเสริมและสนับสนุนให*มีการตรวจสอบการทบทวนอย"างเปCน
ทางการภายหลังจากจบกระบวนการแล*วเสร็จ และมีการติดตาม
ผลลัพธ�จากนโยบาย แผน และแผนงาน

 พัฒนาขีดความสามารถในการประยุกต�ใช* SEA ในการดําเนินงาน

หลักการ SEA ที่ดี (OECD, 2006) 
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

เกณฑ�พิจารณาการดําเนินงาน ของ SEA ที่ดี
Performance criteria (IAIA, 2011)  

SEA ที่ดี ควรที่จะมี : 
• การบูรณาการ (Integrated)
• นําไปสู"การพัฒนาอย"างยั่งยืน (Sustainable-led)
• มีจุดเน*น (Focused)
• ความรับผิดชอบของผู*ที่เกี่ยวข*อง (Accountable) 
• การมีส"วนร"วม (Participative) 
• การดําเนินการซ้ําเพื่อปรับปรุงให*ดีขึ้น (Iterative) 
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การบูรณาการ (Integrated)
• ตรวจสอบให*แน"ใจว"าการประเมินด*านสิ่งแวดล*อมนั้นเหมาะสมต"อการ

ตัดสินใจเชิงกลยุทธ�ทั้งหมดที่เกี่ยวข*อง เพื่อความสําเร็จของการพัฒนาที่
ยั่งยืน

• กล"าวถึงความสัมพันธ�ของสิ่งแวดล*อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อทําเปCน
นโยบายในภาคส"วนที่เกี่ยวข*องซึ่งเปCนที่เหมาะสมเพื่อทําโปรเจค EIA และ
การตัดสินใจ

นําไปสู(การพัฒนาอย(างยั่งยืน (Sustainable-led)
• อํานวยความสะดวกในการระบุตัวเลือกในการพัฒนาและทางเลือกที่

ยั่งยืนกว"า

เกณฑ�พิจารณาการดําเนินงาน ของ SEA ที่ดี
Performance criteria (IAIA, 2011)  
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การมุ(งเนDน (Focus)
• จัดหาให*เพียงพอสําหรับข*อมูลที่น"าเชื่อถือและใช*งานได*สําหรับการวางแผนพัฒนา

และการตัดสินใจ
• มุ"งเน*นที่กุญแจสําคัญของการพัฒนาอย"างยั่งยืน
• คือการปรับแต"งให*เข*ากับลักษณะของกระบวนการตัดสินใจ
• มีค"าและใช*เวลาอย"างมีประสิทธิภาพ

การรับผิดชอบ (Accountable)
• คือการมีความรับผิดชอบของหวัหน*าหน"วยงานสําหรับกลยุทธ�การตัดสินใจที่จะถูก

เลือก
• การดําเนินการอย"างมืออาชีพ ความยุติธรรม สมดุล
• การตรวจสอบเปCนไปอย"างอสิระไม"ขึ้นอยู"กับใคร

เกณฑ�พิจารณาการดําเนินงาน ของ SEA ที่ดี
Performance criteria (IAIA, 2011)  
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การมีส(วนร(วม (Participative)
• แจ*งประชาชนที่มีส"วนเกี่ยวข*องและได*รับผลกระทบรวมถึงหน"วยงานของรัฐ

ตลอดกระบวนการตัดสินใจ
• ระบุถึงปTจจัย (input) และข*อกังวลทั้งในเอกสารและในการตัดสินใจอย"าง

ชัดเจน
• มีข*อกําหนดด*านข*อมูลที่เข*าใจได*ง"ายและสามารถเข*าถึงข*อมูลที่เกี่ยวข*อง

ทั้งหมด

การดําเนินการทบทวน (Iterative) 
• ทําให*แน"ใจว"าผลการประเมินจะทราบผลเร็วพอที่จะมีอิทธิพลต"อ

กระบวนการตัดสินใจและจุดประกายในการวางแผนในอนาคต
• จัดหาข*อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกบัผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงจากการดําเนินการ 

การตัดสินใจเชิงกลยุทธ�เพื่อตัดสินว"าการตัดสินใจนี้ควรได*รับการแก*ไข
หรือไม"

เกณฑ�พิจารณาการดําเนินงาน ของ SEA ที่ดี
Performance criteria (IAIA, 2011)  
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

1. สรDางบริบทสําหรับ SEA (Context)
• การกลั่นกรอง (Screening) 
• การกําหนดวัตถุประสงค� (Setting objectives)
• การระบุผู*มีส"วนได*เสีย (Identifying stakeholders)
2. การนํา SEA ไปปฏิบัติ (Implementing SEA)
• การกําหนดขอบเขต (Scoping) 
• การรวบรวมข*อมูลพื้นฐาน (Collecting baseline info)
• การระบุทางเลือก (Identifying alternatives)
• การระบุแนวทางการเพิ่มโอกาสและลดผลกระทบจาก

การพัฒนา (Identifying how to enhance 
opportunities and mitigate impacts) 

• การประกันคุณภาพ (Quality assurance)
• การรายงาน (Reporting)

ขั้นตอนการศึกษา SEA (OECD/DAC, 2006)
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

3. การใหDขDอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
(Informing and influencing decision-making) 
- ข*อเสนอแนะให*การตัดสินใจ (Recommendation) 

4. การติดตามและประเมินผล (Monitoring 
and evaluation)
- การติดตามการนําผลจาก SEA ไปสู"กระบวนการจัดทํา 
PPP
- การติดตามการดําเนินงานของ PPP
- การประเมินผลของทั้ง SEA และ PPP

ขั้นตอนการศึกษา SEA (OECD/DAC, 2006)
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

สรDางบริบท
แวดลDอม

ใหDขDอมูล/
นําไปใชD

ดําเนิน
กระบวนการ

ติดตาม
ตรวจสอบ 
ประเมินผล

12



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การตัดสินใจเชิง
นโยบาย

Decision-making 
about  PPP

13

การกลั่นกรอง
(Screening)

การกลั่นกรอง
(Screening)

การพัฒนาและประเมินทางเลือก
(Alternative development and 

assessment)**

การพัฒนาและประเมินทางเลือก
(Alternative development and 

assessment)**

การจัดทํารายงาน SEAการจัดทํารายงาน SEA

การบรรเทาผลกระทบ การติดตามและ
ตรวจสอบ (Mitigation, monitoring 

and follow-up measures)**

การบรรเทาผลกระทบ การติดตามและ
ตรวจสอบ (Mitigation, monitoring 

and follow-up measures)**

การกําหนดขอบเขต (Scoping)**การกําหนดขอบเขต (Scoping)**

ไม(จําเปlนตDองทํา SEA

การกําหนดตัวชี้วัดการกําหนดตัวชี้วัด

การเก็บรวบรวมขDอมูลพื้นฐานการเก็บรวบรวมขDอมูลพื้นฐาน

การประเมิน
ทางเลือก

การประเมิน
ทางเลือก

การพัฒนาทางเลือกการพัฒนาทางเลือก

** การมีส(วนร(วม

ขั้นตอนกระบวนการ SEA ของประเทศไทย (กพย., 2561) 

จําเปlนตDองทํา SEA

รูป
แบ

บข
อง

  
SE

A

กระบวนการ PPP กระบวนการ SEA

1. แบบแยกส(วน 
(One Opportunity Model

2. แบบคู(ขนาน 
(Parallel Model)

กระบวนการ PPP

3. แบบบูรณาการ
(Integrated Model)

4. แบบยึดกระบวนการตัดสินใจเปlนศูนย�กลาง
(Decision-Centered Model)

กระบวนการ SEA 

(Partidário, 2007)

กระบวนการ PPP

กระบวนการ SEA กระบวนการ PPP
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด
15

ความเชื่อมโยงของ SEA กับ PPP 3 ลักษณะ (กพย., 2561) 

บทบาทของ SEA ในการพัฒนา
อย(างยั่งยืน
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด
17

วัตถุประสงค�หลักของ SEA คือ
การพัฒนาอย(างยั่งยืน

ความยั่งยืนเปlนเปoาหมาย

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด
18

ความสัมพันธ�สองทาง
ความยั่งยืนกําหนดมาตรฐานในการประเมินสิ่งแวดล*อมระดับ
ยุทธศาสตร� (SEA)
 
ในขณะที่
SEA ส"งเสริมและเอื้ออํานวยในกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน

การประเมินสิ่งแวดลDอมระดับยุทธศาสตร� (SEA) 
และความยั่งยืน (Sustainability)

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด
19

1. กรอบนโยบายการพัฒนาแบบบูรณาการสําหรับการตัดสินใจ
2. เปeาหมายและมาตรฐานในการกําหนดวัตถุประสงค�และเกณฑ�
สําหรับการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร�

ความสัมพันธ�ระหว(าง SEA และความยั่งยืน
สิ่งที่ ความยั่งยืนตDองการใหDสนับสนุนจาก SEA คือ 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ความสัมพันธ�ในส"วนที่เกี่ยวกับ นโยบาย แผนงานและการ
ปฏิบัติ ผ"านกระบวนการดังนี้:

• การจัดตั้งกรอบความยั่งยืน
• การประเมินความยั่งยืน
• การระบุโอกาสในการพัฒนาอย"างยั่งยืน, ความขัดแย*งและกระบวนการ

ของผลกระทบสะสมในกระบวนการพัฒนา

SEA สําหรับกระบวนการพัฒนาอย(างยั่งยนื

20

ความสัมพันธ�สําหรับ ยุทธศาสตร�การพัฒนาอย"างยั่งยืน และแผน 
(ในระดับชาติ, ภูมิภาค, ท*องถิ่น) โดย:

• การวัดความก*าวหน*า (ผ"านการติดตาม)
• มีส"วนร"วมในการกําหนดเปeาหมาย
• มีส"วนร"วมในการเปลี่ยนแปลงเปeาหมาย



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

• SEA ไม(ใช(กระบวนการตรงๆ (Linear) แต(เปlนกระบวนการที่
ซับซDอน ซึ่งเกี่ยวขDองกับภาคส(วนและผูDมีส(วนไดDเสียจํานวนมาก 
ที่อาจมีมุมมองแตกต(างกัน มีเปoาหมายต(างกัน ดังนั้นตDองหา
ช(องทางโอกาสที่จะนํา SEA เขDาไปในวงจรของกระบวนการ
พิจารณาและตัดสินใจใหDไดD

• ความสัมพันธ�ระหว(างทางเลือก (Alternatives) และผลกระทบ 
(Effects) ของบริบทแวดลDอมต(างๆ มักไม(ตรงไปตรงมา ดังนั้นตDอง
กําหนดกรอบความเชื่อมโยงกับผูDมีส(วนไดDเสีย โดยการเชื่อมโยง
ผลกระทบสิ่งแวดลDอมต(างๆ เขDากับประเด็นที่มีลําดับความสําคัญ
ดDานนโยบาย แผน และแผนงาน 

ขDอควรคํานึงถึงในการใชD SEA ใหDมีประสิทธิภาพ

21
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

• ประเด็นยุทธศาสตร�ต(างๆ (Strategic issues) ไม(สามารถนําไป
วิเคราะห� ครั้งเดียวจบ แต(ตDองใชDแนวทางที่ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ 
ขณะที่การตัดสินใจเชิงนโยบายและยุทธศาสตร�กําลังดําเนินงาน
และเขDารูป

 
• SEA จะมีความหมายนั้น ขึ้นกับขีดความสามารถ (Capacity) ของ

หน(วยงานดําเนินงานในการขับเคลื่อนกระบวนการและ
ปฏิบัติการใชDผลการประเมินนั้น 

ขDอควรคํานึงถึงในการใชD SEA ใหDมีประสิทธิภาพ

22

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

1) ประเมินขีดความสามารถขององค�กรในการจัดการ
ผลกระทบและโอกาส
• ทบทวนระบบการจัดการด*านสิ่งแวดล*อมของประเทศ
• ทบทวนขีดความสามารถในการวิเคราะห�ที่มีอยู"ในการตัดสินใจ PPP
• แสวงหาโอกาสในการเข*าถึงกระบวนการตัดสินใจ

2) สรDางความเขDมแข็งขีดความสามารถขององค�กรและระบบ
การจัดการที่ดี สําหรับการจัดการผลกระทบและใชDโอกาส
• สนับสนุนกลไกซึ่งเพิ่มความน"าเชื่อถือและการจัดการองค�กรที่ดี
• ช"วยให*เกิดกระบวนการ SEA อย"างต"อเนื่อง ไม"หยุดเพียงครั้งเดียว  

ขั้นตอนสําคัญในการสรDางขีดความสามารถขององค�กร ที่จะดําเนิน
กระบวนการ SEA 

23
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24การติดตาม
ประเมินผล

1)การติดตามประเมินผลการดําเนินการ PP: หน(วยงานเจDาของ PP แต(งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานตาม PP (หน(วยงานที่เกี่ยวขDอง ผูDเชี่ยวชาญดDาน SEA 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลDอม หรือสาขาที่เกี่ยวขDองกบั PPP) และรายงานผลต(อคณะกรรมการ
ระดับนโยบายที่รับผิดชอบ PP นั้นทราบ 

2)การติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาระบบ SEA:  กสย. ทําการติดตามประเมินผลการจัดทําและ
การดําเนินงานตาม SEA ในภาพรวม เพื่อเปlนขDอมูลสําหรับการพัฒนาระบบ SEA ของ
ประเทศ และเสนอต(อคณะรัฐมนตรีต(อไป

ร(างขDอเสนอกลไกการขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทย 
(กพย., 2561) 

24



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

บทที่ 3
การกลั่นกรอง (Screening) 

และการเตรียมงานการศึกษา SEA

1
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

 เป0นขั้นตอนแรกของกระบวนการ SEA 
 การทบทวนความจําเป0นที่ต4องศึกษา SEA หรือไม7 
 กรณีประเทศไทย โดยคณะกรรมการพัฒนาอย7างยั่งยืน 
(กพย.) ได4กลั่นกรองประเภทของแผน/แผนงานที่ต4องมีการ
ประเมินสิ่งแวดล4อมระดับยุทธศาสตร�รายสาขา เชิงพื้นที่ 
และแผน แผนงาน โครงการขนาดใหญ7 ตามความเห็นของ
คณะกรรมการระดับนโยบายของหน7วยงานภาครัฐ 

การกลั่นกรอง (Screening) 

2

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

หลักการและเหตุผลในการพิจารณาจัดทํา SEA 

• ควรนํามาประยุกต�ใช4ในขั้นตอนการวางแผน

• หากหน7วยงานเจ4าของแผนหรือโครงการขนาดใหญ7มีความ
พร4อม และประสงค�จัดทํา SEA ก็สามารถดําเนินการได4 

• ควรนํามาพิจารณาในโครงการที่พบความขัดแย4งและการไม7
ยอมรับของประชาชน แม4ว7าโครงการดังกล7าวจะได4จัดทํา 
EIA/EHIA แล4ว

• SEA ควรนํามาพิจารณา หากโครงการภายใต4การวางแผน
นั้น เกิดผลกระทบในวงกว4าง

3
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

แผน/แผนงานและพื้นที่ที่ควรทํา SEA ของประเทศไทย

รายสาขา
1)แผนด4านคมนาคม
2)แผนพัฒนาพลังงานและปJโตรเลียม
3)แผนพัฒนาทรัพยากรแร7

เชิงพื้นที่
1)ผังเมือง
2)แผนบริหารจัดการลุ7มน้ํา/แผนพัฒนาชายฝLMงทะเล
3)แผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะ/พื้นที่พิเศษ 
4)แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมหรือการพัฒนาพื้นที่
ที่มีลักษณะคล4ายคลึงกัน

แผน/แผนงาน รายสาขาหรือเชิงพื้นที่ หรือโครงการ
ขนาดใหญ7 ตามความเห็นของคณะกรรมการระดับ
นโยบายของหน7วยงานรัฐ

2

3
4

1



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

If Yes…..

5
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

1 จัดตั้งคณะทํางานหรือคณะกรรมการขึ้น และ
แต7งตั้งผู4ประสานงานหรือผู4จัดการ SEA

2 ระบุกรอบเวลาการศึกษา SEA ให4ชัดเจนและ
เป0นไปได4ในทางปฏิบัติ

การเตรียมงานการศึกษา SEA 
(Preparatory tasks for SEA)

6

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

3 พิจารณารูปแบบการจัดทํา SEA

4 พิจารณาการจัดทําเอกสารผลลัพธ�การจัดทํา 
SEA

การเตรียมงานการศึกษา SEA 
(Preparatory tasks for SEA) (ต7อ)

7
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

5 พิจารณางบประมาณสนับสนุน

6 ประกาศเริ่มกระบวนการวางแผน โดยเชิญผู4มี
ส7วนได4เสียหลักมารวมกันและตกลงในปLญหา 
วัตถุประสงค� ทางเลือก และมาตรการควบคุม
คุณภาพ 

การเตรียมงานการศึกษา SEA 
(Preparatory tasks for SEA) (ต7อ)

8



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

บทที่ 4
การกําหนดขอบเขต (Scoping) 

1
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ตอบคําถามว.า “ขอบเขตด0านเนื้อหา พื้นที่ และเวลาของ
กระบวนการ SEA ประกอบด0วยอะไรบ0าง”

การกําหนดขอบเขต ควรทํากระบวนการ SEA มีโฟกัส 
ไม.กว0างไป 

 ทําให0ทราบว.าเราจะวิเคราะห�อะไรบ0าง ที่จําเป<น และหา
ว.าจะใช0เกณฑ�อะไรในการประเมิน 

 เป<นขั้นตอนและโอกาสที่จะทําให0เกิดจุดเน0น (Focus) 
ทําให0กระบวนการศึกษา SEA มุ.งไปที่ประเด็นสําคัญ และ
ให0เกิดประโยชน�สูงสุดต.อหน.วยงาน ผู0ตัดสินใจและ
สาธารณะ  

การกําหนดขอบเขต (Scoping) 

2

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

กระบวนการ SEA ควรต0องเปJดกว0าง (Open) และทําซ้ําเพื่อ
ปรับปรุงต.อเนื่อง (Iterative) โดยผู0มีส.วนได0เสีย เพื่อ :

 ทบทวนบริบท (Context) และยืนยันขอบเขตด0านพื้นที่ ซึ่งต0อง
ทําความเข0าใจวัตถุประสงค�ของแผน/แผนงาน ทําให0สามารถ
ระบุสเกลของพื้นที่และระยะเวลาของกระบวนการ SEA

 บ.งชี้หาประเด็นสําคัญต.างๆ และประเด็นยุทธศาสตร� (Strategic 
issues) ของแผน/ แผนงาน และมุ.งกําหนดจุดเน0นของเนื้อหา
ของ SEA และจัดกลุ.มประเด็นเข0าด0วยกัน 

ขั้นตอนการกําหนดขอบเขต (Scoping) 

3
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

 กําหนดวัตถุประสงค�ความยั่งยืน (Sustainable development 
objectives) สําหรับหัวข0อยุทธศาสตร� (Strategic themes) ซึ่งอาจ
พิจารณาจากนโยบายและแผนยุทธศาสตร�ของรัฐ แนวทางปฏิบัติ
ที่ดีระดับสากลและจากผู0มีส.วนได0เสีย

 ระบุตัวชี้วัด (indicators) สําหรับวัตถุประสงค�ความยั่งยืนที่กําหนด
ขึ้น ตัวชี้วัดจะช.วยในการประเมินข0อมูลพื้นฐานและการ
ประเมินผลกระทบความยั่งยืน ในขั้นตอนถัดไป และช.วยกําหนด
กรอบการตรวจสอบการดําเนินงานของแผนภายหลังด0วย 

 ตัวชี้วัดเหล.านี้ จะใช0ในการอธิบายและตีความหมายของประเด็น
ยุทธศาสตร� ซึ่งเป<นจุดเน0นของกระบวนการ SEA จึงมีความสําคัญ
มาก

ขั้นตอนการกําหนดขอบเขต (Scoping) (ต.อ)

4



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

กระบวนการ SEA ควรต0องเปJดกว0าง (Open) และทําซ้ํา
เพื่อปรับปรุงต.อเนื่อง (Iterative) โดยผู0มีส.วนได0เสีย เพื่อ :

 วิเคราะห�หาผู0มีส.วนได0เสียและเตรียมแผนการสื่อสารและ
ปรึกษาหารือ (Consultation and communication plan) 

 การจัดทํา scoping report เพื่อให0ผู0มีส.วนได0เสียและสาธารณะ
ให0ความเห็น และตอบความเห็นเหล.านั้น

 เริ่มพิจารณาว.าต0องการข0อมูลพื้นฐานอะไรบ0าง และเริ่มการ
เก็บข0อมูล 

ขั้นตอนการกําหนดขอบเขต (Scoping) (ต.อ)

5
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

 ในขั้นตอนการกําหนดขอบเขต การเก็บข0อมูลควรได0จาก
การปรึกษาหารือกับ

 ผู0มีส.วนได0เสียที่เกี่ยวข0องกับแผน/ แผนงาน  

 หน.วยงานเจ0าของแผน/ แผนงาน ซึ่งหมายถึงทีมที่จัดทําแผน

 ผู0เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ที่เกี่ยวข0องกับประเด็นยุทธศาสตร�
เหล.านั้น

ขั้นตอนการกําหนดขอบเขต (Scoping) (ต.อ)

6

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การหารือกับผู0มีส.วนได0เสีย ผ.านการประชุมหรือวิธีการ
ต.างๆ ให0เกิดการมีส.วนร.วม 

 คํานึงเสมอว.าขั้นตอนการกําหนดขอบเขต อาจไม.ได0
ดําเนินงานครั้งเดียวแล0วเสร็จสมบูรณ� แต.อาจปรับปรุงได0
เมื่อกระบวนการ SEA คืบหน0าไป และมีข0อมูลหรือได0รับ
ความเห็นเพิ่มเติมเข0ามา

7

ขั้นตอนการกําหนดขอบเขต (Scoping) (ต.อ)

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

กระบวนการกําหนดขอบเขต ช.วยกําหนดให0 SEA มี

• เนื้อหา (Content) 
• เกณฑ�การประเมิน (Criteria for assessment) 

 กําหนด กรอบระยะเวลา ทรัพยากรที่มี และความรู0ที่
เกี่ยวข0องกับประเด็นยุทธศาสตร� ที่สําคัญจําเป<นสําหรับ
การศึกษา

การกําหนดขอบเขต (Scoping) 

8



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

กระบวนการกําหนดขอบเขตการศึกษาต0องเปJด (Open) 
และเป<นระบบ (Systematic)  ดังนั้นต0องดึงผู0มีส.วนได0เสีย
ให0มีส.วนร.วมในการบ.งชี้ประเด็นต.างๆ ที่เกี่ยวข0องกับ
ข0อเสนอการพัฒนา และทางเลือกการพัฒนา

 กําหนดเกณฑ�การตัดสินใจ ตัวชี้วัดที่เหมาะสม เมื่อ
กําหนดประเด็นต.างๆ ดังกล.าวแล0ว และพิจารณา
วัตถุประสงค�ของการศึกษา SEA แล0ว

อาจพิจารณาเสนอแนะการพิจารณาทางเลือก และ
วิธีการวิเคราะห�ที่เหมาะสมสําหรับการประเมินประเด็น
ต.างๆ  

การกําหนดขอบเขต (Scoping) (ต.อ)

9
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

1. การกําหนดขอบเขตการศึกษา SEA
• จะช.วยหาและเชื่อมโยงผลกระทบและสาเหตุ (Cause-
effect links) ระหว.างแผนหรือแผนงานต.างๆ ที่เจาะจง

• จะช.วยชี้ว.านโยบายหรือกลยุทธ�ทั่วไป มีผลต.อ
สิ่งแวดล0อมอย.างไร 

• อาจช.วยระบุข0อดีและข0อเสียต.อสิ่งแวดล0อมจากผลของ
การดําเนินงานของแผนและแผนงาน ที่เกิดขึ้นแตกต.าง
กัน 

การกําหนดขอบเขต (Scoping) (ต.อ)

10

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

1. การกําหนดขอบเขตการศึกษาของ SEA (ต.อ)
 การประชุมหารือการจัดทําขอบเขตการศึกษา (Scoping 

meeting) พบกับผู0มีส.วนได0เสียต.างๆ เพื่อทําให0มีการ
ทบทวนขอบเขตการศึกษา หรือ ทราบประเด็นสําคัญ 
(Focus) ของ SEA และปรับปรุงหากมีความจําเป<น 

 ร.างแผนการมีส.วนร.วม (Engagement plan) เพื่อมั่นใจว.า
ผู0มีส.วนได0เสีย จะมีโอกาสเข0ามามีส.วนในทุกขั้นตอนของ
การศึกษา SEA

11

การกําหนดขอบเขต (Scoping) (ต.อ)

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

2. Stakeholder engagement กําหนดแนวทางการ
สร0างการมีส.วนร.วมโดยนําผู0มีส.วนได0เสียเข0ามา

• การดึงสาธารณะเข0ามาตลอดการศึกษา SEA อย.างมีประสิทธิภาพ

• การตัดสินใจตาม PPP เป<นมิติทางการเมืองและต0องเกี่ยวโยงกับ
การเคลื่อนไหวทางการเมือง ดังนั้นการดึงผู0มีส.วนได0เสียที่อาจได0รับ
ผลกระทบมากที่สุด และอ.อนไหวที่สุด จึงต0องดําเนินงานอย.าง
จริงจัง 

• ทําความเข0าใจความสัมพันธ�กันในกลุ.มผู0มีส.วนได0เสีย ว.าใครมี
อํานาจ และการปฏิสัมพันธ�ระหว.างกลุ.มผู0มีส.วนได0เสีย กับ
สิ่งแวดล0อม เศรษฐกิจและสังคม 

12

การกําหนดขอบเขต (Scoping) (ต.อ)



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

•ความท0าทาย สําคัญในการจัดการมีส.วนร.วมของ
การศึกษา SEA และ PPP คือ 

• Engagement process : ต0องทําให0มั่นใจว.าผู0มีส.วน
ได0เสีย ซึ่งส.วนใหญ.จะมีความรู0และประสบการณ�
จํากัด จะสามารถให0ความเห็นต.อกระบวนการ
ตัดสินใจได0 

• Consultation process : หาวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
เพื่อทําให0เกิดการมีส.วนร.วมอย.างมีประสิทธิภาพ 
และรับฟnงนําความเห็นมาพิจารณา 

13

การกําหนดขอบเขต (Scoping) (ต.อ)

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

• บูรณาการ กระบวนการ SEA เข0ากับกระบวนการ
หารือกับผู0มีส.วนได0เสีย เพื่อให0 public engagement 
คู.ขนานกับกระบวนการ PPP

• มีความต.อเนื่อง (Sustained)

• มีระบบและโครงสร0างรองรับ (Structured)

• มีการประสานงานที่ดี (Coordinated) 

14

การกําหนดขอบเขต (Scoping) (ต.อ)

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ทางเลือกนโยบาย หรือ สิ่งท0าทายสําคัญ ซึ่งต0อง
ศึกษา เพื่อบรรลุวิสัยทัศน� ต0องการวางตําแหน.งไว0
ในอนาคต ไม.ใช.เพียงมีไว0แก0ปnญหาในปnจจุบัน 

ประเด็นยุทธศาสตร� (Strategic issues) คืออะไร

(Partidário 2012)

15
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

จะเป<น ประเด็นยุทธศาสตร� ได0 มีเกณฑ� ดังนี้

- สัมพันธ�กับวัตถุประสงค�ระยะยาว 

- เป<นประเด็นที่มีลําดับความสําคัญ 

- ครอบคลุมประเด็นกว0างๆ หลายเรื่อง

(Partidário 2012)

ประเด็นยุทธศาสตร� (Strategic issues) คืออะไร

16



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

บทที่ 5
การประเมินพื้นฐาน Baseline 

(Baseline assessment) 

1
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ตอบคําถามว4า “สถานภาพที่ผ4านมา (Past) และป9จจุบัน 
(Current) ของหัวข@อและประเด็นยุทธศาสตร�ของแผน/
แผนงาน คืออะไรบ@างและเปDนอย4างไร” 

 SEA ต@องอยู4บนพื้นฐานของความเข@าใจสภาพและ
บริบทด@านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล@อมสําหรับ
แผน/ แผนงาน 

 การหาพื้นฐานนี้ จะเปDนหลัก รากฐานที่ถูกต@อง 
(Accurate) และทันสมัย (Up to date) ของ
กระบวนการ SEA ในขั้นต4อไป ซึ่งจะต@องใช@ในการ
ประเมินแผนและทางเลือก

การประเมินพื้นฐาน (Baseline Assessment)

2

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

 การประเมินพื้นฐาน เปDนขั้นตอนสําคัญในการสร@าง
ความน4าเชื่อถือและหน@าที่ของ SEA ในมุมมองของผู@
มีส4วนได@เสีย 

 ผลที่ได@จากการประเมินพื้นฐาน และข@อมูลที่ได@จาก
ขั้นตอนนี้ เปDนผลลัพธ�สําคัญออกมาจากขั้นตอนนี้
เองที่เปDนประโยชน�และสําคัญในการวางแผน
พัฒนา

 ต@องบ4งชี้ให@ได@ว4าต@องการข@อมูลพื้นฐานอะไร จาก
แหล4งข@อมูลต4างๆ ซึ่งไม4เพียงการทําบัญชีรายการ
ข@อมูล  

3

การประเมินพื้นฐาน (Baseline Assessment) (ต4อ)

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

 แต4เปDนการประเมินความสําคัญของระบบและบริการ
ของระบบนิเวศ สิ่งแวดล@อม ความทนทาน (Resilience) 
และเปราะบาง (Vulnerability) ตลอดจนนัยสําคัญต4อ
ความเปDนอยู4ที่ดีของสังคม (Human well-being) 

 ตลอดจนทบทวนว4าวัตถุประสงค�และมาตรการ
สิ่งแวดล@อมและสังคมที่มีอยู4 ที่กําหนดไว@ในแผน 
แผนงาน ระดับต4างๆ มีหรือไม4 อะไรบ@าง 

 กรอบการประเมินพื้นฐาน ให@พิจารณาการรวบรวม
ข@อมูลที่เกี่ยวข@องกับหัวข@อและประเด็นยุทธศาสตร� 

4

การประเมินพื้นฐาน (Baseline Assessment) (ต4อ)



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

1) บ4งชี้แหล4งข@อมูลและข4าวสารสําหรับหัวข@อและประเด็น
ยุทธศาสตร�เพื่อตอบสนองกับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข@อง

2) ทําให@เกิดการเก็บข@อมูลพื้นฐานและสร@างฐานข@อมูล SEA
3) ทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดต4างๆ
4) ออกแบบและดําเนินการศึกษาวิจัยและสํารวจ เพื่อเติม

ช4องว4างของข@อมูลที่ขาดไป ตามที่ต@องการและงบประมาณที่
กําหนด

5) หาแนวโน@มการเปลี่ยนแปลงในอดีตของหัวข@อและประเด็น
ยุทธศาสตร� และตัวขับเคลื่อนของการพัฒนา (Drivers) ซึ่งมี
ผลต4อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งผลจากนโยบายและแผนอื่นๆ

5

การประเมินพื้นฐาน ต@อง…

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

6) พิจารณาวิธีการ รูปแบบ (Model) ที่จะใช@ในขั้นตอนต4อไป ในการ
ประเมินผลกระทบ การวิเคราะห�ความยั่งยืนของทางเลือก ใน
กรณีที่ทรัพยากรและความสามารถเพียงพอที่จะทําได@

7) ดําเนินการประเมินพื้นฐาน ผ4านการประชุมหารือ เพื่อนําเสนอ
และทบทวนร4วมกัน ต4อผลการประเมินพื้นฐานกับผู@มีส4วนได@เสีย
ที่เกี่ยวข@อง

8) เตรียมผลการประเมินพื้นฐานให@ผู@มีส4วนได@เสียแสดงความเห็น 
ซึ่งเปDนขั้นตอนที่สําคัญมาก เพื่อทําให@ข@อมูลถูกต@องและยอมรับ

9) เริ่มการพัฒนาทางเลือกต4างๆ สําหรับแผน แผนงาน หรือ เริ่มหา
องค�ประกอบของแผน แผนงาน

6

การประเมินพื้นฐาน ต@อง… (ต4อ)

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

 การเก็บและวิเคราะห�ข@อมูลพื้นฐาน มีความสําคัญ
มาก เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากแผน 
แผนงานการพัฒนาต4อระบบสิ่งแวดล@อม 
เศรษฐกิจและสังคม

 ไม4ใช4การเก็บข@อมูลเพื่อทํารายการ (Inventory) 
เช4น รายการพืช สัตว� ลักษณะพื้นที่ จํานวน
ประชากร อาชีพ เปDนต@น 

การเก็บข@อมูลสภาพอดีตและป9จจุบัน
(Baseline collection)

7
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

เปDนการเก็บข@อมูลตามขอบเขตการศึกษา ประเด็นสําคัญ ประเด็น
ยุทธศาสตร�การพัฒนา จากกระบวนการ Scoping เช4น 

• ข@อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial) เช4น การเปลี่ยนแปลงการใช@ที่ดิน 
แนวโน@มคุณภาพสิ่งแวดล@อม สถานการณ�วิกฤติด@านน้ํา เปDนต@น

• ข@อมูลรายภาคส4วน (Sector) เช4น ผลกระทบต4อปริมาณน้ําจาก
การใช@เพื่อการเกษตร  ข@อมูลขยะจากการท4องเที่ยว ข@อมูล
น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เปDนต@น 

เก็บข@อมูลพื้นฐาน โดยใช@ตัวชี้วัดของประเด็นป9ญหา ประเด็น
ยุทธศาสตร�การพัฒนาต4างๆ ที่เหมาะสม 

การเก็บข@อมูลสภาพอดีตและป9จจุบัน
(Baseline collection) (ต4อ)

8



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ขั้นตอนการประเมิน Baseline ดังนี้
1) ระบุป9ญหา (Define the problems) 

2) บ4งชี้วัตถุ (Object) ที่จะประเมิน

3) วิเคราะห� ประเด็นยุทธศาสตร� (Strategic issues) 
สําหรับ SEA 

การเก็บข@อมูลสภาพอดีตและป9จจุบัน
(Baseline collection) (ต4อ)

Backward looking
มองผลกระทบที่เกิดจาก

แผนการพัฒนา

9
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

4) วิเคราะห�แรงผลักดัน (Drivers) ที่มีผลทําให@ประเด็น
ยุทธศาสตร�เปลี่ยนแปลงที่ผ4านมา

5) หาแนวโน@ม (Trend) การเปลี่ยนแปลงของประเด็น
ยุทธศาสตร� จากอดีตถึงป9จจุบัน 

6) คาดการณ�แนวโน@มของ baseline ของประเด็น
ยุทธศาสตร� หากยังไม4มีแผนหรือแผนงานการพัฒนา 
(Business as usual or zero-alternative)  

การเก็บข@อมูลสภาพอดีตและป9จจุบัน
Baseline collection (ต4อ) 

10

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ทางเลือกนโยบาย หรือ สิ่งท@าทายสําคัญ ซึ่งต@อง
ศึกษา เพื่อบรรลุวิสัยทัศน� ต@องการวางตําแหน4งไว@
ในอนาคต ไม4ใช4เพียงมีไว@แก@ป9ญหาในป9จจุบัน 

ประเด็นยุทธศาสตร� (Strategic issues) คืออะไร

(Partidário 2012)

11
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

จะเปDน ประเด็นยุทธศาสตร� ได@ มีเกณฑ� ดังนี้

- สัมพันธ�กับวัตถุประสงค�ระยะยาว 

- เปDนประเด็นที่มีลําดับความสําคัญ 

- ครอบคลุมประเด็นกว@างๆ หลายเรื่อง

(Partidário 2012)

ประเด็นยุทธศาสตร� (Strategic issues) คืออะไร

12



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

บทที่ 5 bis
การสร@างบริบท (Context)

เพื่อขับเคลื่อนแผนการพัฒนา

13
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ผล
ขอ

งก
าก

ระ
ทํา

   
  ส

าเ
หตุ

ขอ
ง

กา
รก

ระ
ทํา

 

ยึดยุทธศาสตร�เปDนหลัก ยึดผลกระทบเปDนหลัก

ขับเคลื่อน                                                      
ตอบสนอง

Proactive VS reactive

(Partidário, 2007)

แผน/แผนงาน

SEA

บริบทเพื่อ
ขับเคลื่อน

แผน/
แผนงาน

รองรับ
ตอบสนอง

แผน/
แผนงาน

14

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

Forward looking
มองหาบริบทที่ขับเคลื่อนแผนการพัฒนา

การหาบริบท (context) ในอนาคต เพื่อขับ
เคลื่อนแผนการพัฒนา

15
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

• มีวัตถุประสงค�ระยะยาว หรือ วิสัยทัศน�การ
พัฒนา ก4อน  

• มองที่ประเด็นยุทธศาสตร� ไม4มองรายละเอียด
ประเด็นย4อย 

• พิจารณาทําความเข@าใจความซับซ@อนเกี่ยวโยง
เปDนระบบ ไม4เพียงความสัมพันธ�ตรงๆ หนึ่ง
สาเหตุและหนึ่งผลกระทบ

Partidário, 2012

การศึกษา SEA ที่เน@นยุทธศาสตร�เปDนหลัก

16



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

• รวมการคิดเชิงกลยุทธ�และการคิดอย4างเปDนระบบเข@า
ด@วยกัน 

• การศึกษาเปDนการอํานวยสะดวกให@เข@าใจประเด็น ไม4ใช4
การตัดสินประเด็น 

• สร@างให@เกิดกระบวนการเรียนรู@ มากกว4าเปDนคําตอบ
โดยตรง 

• ใช@กรอบรวมในการทําความเข@าใจและสร@างความ
ยืดหยุ4น

Partidário, 2012

การศึกษา SEA ที่เน@นยุทธศาสตร�เปDนหลัก

17
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

คิดอย4างเปDนระบบซับซ@อนและคิดนอกกรอบ

18

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

1. มุ4งเน@นไปที่การใช@กลยุทธ�อย4างจริงจัง ณ จุดเริ่มต@น โดย

a. ทําความเข@าใจกําหนดวัตถุประสงค�ระยะยาว มองไกลของ
ประเด็นหลักที่ต@องการประเมิน คิดแบบมีกลยุทธ� 

b. ทําความเข@าใจความท@าทายสําหรับกระบวนการตัดสินใจเชิง
ยุทธศาสตร� นั่นคือต@องหาประเด็นยุทธศาสตร� 

c. ตั้งกรอบของป9ญหา อะไรบ@างเปDนป9ญหาขัดแย@งแล@ว หรือ 
ข@อที่มีแนวโน@มจะเกิดป9ญหา ต4อการพัฒนาอย4างยั่งยืน ซึ่ง
บูรณาการประเด็นสิ่งแวดล@อม เศรษฐกิจและสังคม 

ขั้นตอนการศึกษา SEA ที่ยึดการขับเคลื่อน
บริบทเพื่อแผนการพัฒนา 

19
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

2. วิเคราะห�หาจุดเน@นร4วมที่สําคัญที่สุดที่จะใช@
ในการประเมินเชิงยุทธศาสตร� (Critical 
Decision Factors)

3. บ4งชี้ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร�ที่นําไปบรรลุ
วัตถุประสงค�ระยะยาวที่ตั้งไว@ 

4. ประเมินโอกาสและความเสี่ยงของทางเลือก
เชิงยุทธศาสตร� พิจารณาแรงขับเคลื่อน และ
วิเคราะห�แนวโน@ม 

5. เสนอแนะแนวทางในการติดตาม การจัดการ 
การตรวจสอบ เพื่อการใช@โอกาสและลดความ
เสี่ยง

ขั้นตอนการศึกษา SEA ที่ยึดการขับเคลื่อน
บริบทเพื่อแผนการพัฒนา 

20



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

วิสัยทัศน�สู4
การพัฒนา
อย4างยั่งยืน

เส@นทางเลือกต4างๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค�
เชิงยุทธศาสตร� สู4ความยั่งยืน 

(Partidário, 2007, 2012)

แนวทาง ทางเลือก

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร� (Strategic options)

21
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

What do you want from SEA?

ใช@ SEA สองมุมมอง ตามความเหมาะสม

ผลกระทบจากแผนการพัฒนา และ/หรือ 
บริบทขับเคลื่อนแผนการพัฒนา 

ใช@ SEA สองมุมมอง ตามความเหมาะสม

ผลกระทบจากแผนการพัฒนา และ/หรือ 
บริบทขับเคลื่อนแผนการพัฒนา 

ประเมินผลกระทบ สร@างบริบท

ประเมินผลกระทบที่จะเกิดจากข@อเสนอ
การพัฒนา ให@คงรักษาเปyาหมาย

ความยั่งยืน

สร@างบริบทเพื่อช4วยสนับสนุนการพัฒนา
อย4างยั่งยืน ระยะยาว 

ใช@มาตรการควบคุม การตอบสนองต4อ
การพัฒนา จากการเข@าใจสภาพอดีต
จนถึงป9จจุบัน แล@วคาดการณ�ไปใน

อนาคต Backward looking 

ใช@วิธีอํานวยความสะดวก การสนับสนุน
ขับเคลื่อน จากการมองภาพอนาคตที่จุด

อย4างเห็น Forward looking  

22



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

บทเรียนที่ 6
SEA และการมีส$วนร$วมฯ

1
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

SEA และการมีส$วนร$วม

“การมีส$วนร$วมของประชาชนในกระบวนการ SEA มี
จุดมุ$งหมายสําคัญ…เพื่อให3ประชาชนเกิดความเป4นเจ3าของ
แผนและนําไปสู$การให3การสนับสนุนในขั้นการนําไปปฏิบัติ 
และเพื่อให3ผู3มีอํานาจในการตัดสินใจได3รับข3อมูลที่มีคุณภาพ
เพื่อใช3ประโยชน�ในการจัดทํานโยบาย แผน และแผนงาน”

“SEA ที่ไม$มีกระบวนการมีส$วนร$วม…ไม$ใช$ SEA”

2

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

หลักการมีส$วนร$วมในการจัดทํา SEA

1.การมีส$วนร$วมควรแทรกอยู$ในทุกกระบวนการของการจัดทํา SEA

2.ดําเนินการ“ตั้งแต$ต3นและมีประสิทธิผล (early and effective)” 

“มีเวลาเพียงพอสําหรับการแสดง
ความคิดเห็นที่เหมาะสมสําหรับ
ประเด็นการพัฒนาที่มีความซับซ3อน
และมีความเห็นแตกต$างกัน”

หน$วยงานรับผิดชอบจะต3องนําความ
คิดเห็นไปพิจารณาก$อนจะตัดสินใจ
กําหนดยุทธศาสตร� แผน และ
แผนงาน 

3.ควรคํานึงถึง “การรับฟSงความคิดเห็นข3ามเขตแดน 
(Transboundary Consultations)”

3
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การดูแลผู3มีส$วนได3เสีย (Stakeholder Management)

4



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ระดับการมีส$วนร$วม

ระดับการครอบงํา 
(Manipulation ladder)

ระดับการบําบัด 
(Therapy ladder)

ระดับการให3ข3อมูลข$าวสาร 
(Informing ladder)

ระดับการปรึกษาหารือ 
(Consultation ladder)

ระดับการปลอบใจ/การตบรางวัล 
(Placation ladder)

ระดับการเป4นหุ3นส$วน 
(Partnership ladder)

ระดับการมอบอํานาจ 
(Delegated power ladder)

ระดับการควบคุมโดยชุมชน 
(Citizen Control)

1

2

3

4

5

6

7

8

5
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ประโยชน�ของการมีส$วนร$วม

1. ยกระดับความเข3าใจต$อความคาดหวังของผู3มีส$วนได3เสียกลุ$ม
ต$างๆ 

2. บูรณาการความต3องการของประชาชนกับความรู3ของ
ผู3เชี่ยวชาญเพื่อคุณภาพการตัดสินใจที่ดีขึ้น  

3. ยกระดับความเข3าใจของสาธารณะต$อบทบาทความรับผิดชอบ
และข3อจํากัดของหน$วยงาน (อาทิ สังคม การเงิน การเมือง 
กฎหมาย เป4นต3น) 

4. ทําให3เกิดความสร3างสรรค�ในการปรับเปลี่ยนเครื่องมือเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม  

5. ลดความขัดแย3ง 
6. เพิ่มความเป4นไปได3ในการนําไปปฏิบัติจริงในวิถีชีวิตประจําวัน 

6

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ประโยชน�ของการมีส$วนร$วม (ต$อ)

7. เกิดการปฏิบัติตามด3วยความรู3สึกของการเป4นเจ3าของแนวคิดใน
การแก3ไขปSญหา 

8. สร3างโอกาสในการสื่อสารระหว$างหน$วยงานกับสาธารณะ  
9. ทําให3สาธารณะเกิดความตระหนักล$วงหน3าตั้งแต$เนิ่นๆ  
10. สร3างความไว3วางใจและยกระดับความน$าเชื่อถือในการรับรู3ของ

ชุมชน 
11. เป4นการให3การศึกษากับชุมชน 
12. เป4นเครื่องมือในการกระจายข3อมูลที่ถูกต3องต$อสาธารณะในช$วง

ระยะเวลาที่เหมาะสม 

7
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การมีส$วนร$วมในกระบวนการ SEA
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การมีส$วนร$วมในกระบวนการ SEA (ต$อ)

9
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การมีส$วนร$วมในกระบวนการ SEA (ต$อ)

10

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การมีส$วนร$วมในกระบวนการ SEA (ต$อ)

11
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การมีส$วนร$วมในกระบวนการ SEA (ต$อ)
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การมีส$วนร$วมในกระบวนการ SEA (ต$อ)

13
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การมีส$วนร$วมในกระบวนการ SEA (ต$อ)

14

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การมีส$วนร$วมในกระบวนการ SEA (ต$อ)

15
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การมีส$วนร$วมในกระบวนการ SEA (ต$อ)

16



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

สถานการณ�การมีส$วนร$วม อดีต…ปSจจุบัน….
อนาคต???

… ผมเข�าร�วม ; เธอเข�าร�วม; เขาเข�าร�วม ; 
คุณเข�าร�วม; พวกเราเข�าร�วม…เพื่อ
ประโยชน�ของพวกเขา…????????????????????

17
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

Policy 
Design 
Process

USER NEEDS 
ANALYSIS

PROBLEM 
DEFINITION

IDEA
GENERATION

TESTING

IMPLEMENTATION

EVALUATION

18



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

บทที่ 7
การพัฒนาและประเมินทางเลือกเพื่อความยั่งยืน

(Alternative Development and Assessment 
for Sustainability)

1
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

 เป=นขั้นตอนการประเมินผลกระทบตามมาของแผน 
แผนงาน ที่พัฒนาขึ้นมา และทางเลือกตBางๆ ตBอการ
พัฒนาอยBางยั่งยืน

 ประกอบดDวย 2 ขั้นตอน คือ
1) การหาทางเลือก (Identification of alternatives)
2) การประเมินความยั่งยืนของทางเลือก (Assessing 

the sustainability of alternatives) 

การพัฒนาและประเมินทางเลือก
เพื่อความยั่งยืน

2

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

 เริ่มจากประเมินผลกระทบของการดําเนินงานแผน 
แผนงาน ดDานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลDอม
ทางเลือกของการดําเนินงานตามแผน แผนงาน เพื่อ
การบรรลุเปNาหมายและวัตถุประสงค�ของแผนฯ 

 ในกรณีที่แผนการพัฒนาฯ ไมBไดDระบุทางเลือกและ
ประเมินทางเลือกไวDชัดเจน จะเป=นชBองทางสําคัญที่ใหD
การหาทางเลือกจากการศึกษา SEA มีอิทธิพลตBอ
การจัดเตรียม ปรับปรุงแผนการพัฒนา

การหาทางเลือกการพัฒนา
(Identification of alternatives)

3
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

 บางกรณี ทีมศึกษา SEA อาจตDองยื่นมือ รBวมมือ กับ
ทีมจัดทําแผนฯ เพื่อทําใหDทางเลือกนําไปสูBเปNาหมายการ
พัฒนาอยBางยั่งยืน และสามารถทําใหDเกิดทางเลือกสูB
ความยั่งยืนไดDกBอนการตัดสินใจ

 หากดําเนินการหาทางเลือกของการศึกษา SEA  มี
อิทธิพลกBอนการตัดสินใจดําเนินงานตามแผนงาน 
ในรายละเอียดระดับโครงการ จะทําใหDไมBจําเป=นตDองหา
มาตรการมาสนับสนุนมากนัก 

4

การหาทางเลือกการพัฒนา
(Identification of alternatives) (ตBอ)



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ทางเลือกมีหลายระดับ แตกตBางกัน ตามลักษณะของ
แผนการพัฒนา และขั้นตอนของการพัฒนา ดังนี้

• Strategic alternatives
• Sectoral alternatives
• Spatial alternatives
• Modal alternatives

• Staging alternatives
• Institutional arrangement 
alternatives

• Other policy alternatives
• Avoidance and mitigation 
alternatives 

5

การหาทางเลือกการพัฒนา
(Identification of alternatives) (ตBอ)

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

 การพิจารณาความจําเป=นหรือความตDองการ (Need or 
Demand)

• หากไมBมีจะเกิดอะไร 
• หากมีตDองดําเนินงานทั้งหมดหรือบางสBวนไดD 
• มีความเป=นไปไดDในการจัดการความจําเป=นและ

ความตDองการ หรือไมB ดDวยวิธีการอยBางไร 

การพัฒนาทางเลือก
(Alternative development) 

6

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

 การพิจารณารูปแบบหรือกระบวนการ 
(Model or Process) 

• มีทางเลือกการใชDเครื่องมือ กระบวนการ และ 
เทคโนโลยี หรือไมB ที่จะสนองความตDองการ และ
ลดความเสียหายและการเปลีย่นแปลงดDาน
สิ่งแวดลDอมและสังคม ที่เหมาะสมกวBา เครื่องมือ 
กระบวนการแบบเดิมที่ใชDกนัอยูB

7

การพัฒนาทางเลือก
(Alternative development) (ตBอ)

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

 การพิจารณาเรื่องพื้นที่และเวลา
(Location and Timing) 

• ทางเลือกจะนําไปดําเนินงานเมื่อใด
• เป=นลําดับอยBางไร
• ดําเนินงานที่ไหน
• มีรายละเอียดกรอบเวลาการดําเนินงานอยBางไร 

8

การพัฒนาทางเลือก
(Alternative development) (ตBอ)



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

 ทางเลือกไมBควรกBอใหDเกิดผลกระทบดDานสิ่งแวดลDอม
และสังคม จนทําใหDการเปลี่ยนแปลงนั้น ไมBอาจฟdeนคืน
สภาพไดD (Irreversible) และไมBเป=นทางเลือกที่สังคม
ยอมรับไมBไดD (Unacceptable)

 ทางเลือกควรมีความสอดคลDอง (Consistent) กับ
สถานภาพการพัฒนาของพื้นที่นั้นๆ และสอดคลDองกับ
วัตถุประสงค�ทั่วไปของแผนการพัฒนา แมDวBาทางเลือก
อาจไมBจําเป=นตDองสนองวัตถุประสงค�ของแผนฯ ก็ตาม

ขDอควรพิจารณา
การพัฒนาทางเลือก

9
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

 ตDองพัฒนาทางเลือก โดยใหDโอกาสการมีสBวนรBวม 
เทBาเทียมกัน ทั้งจาก

 Top-down : จากขDอเสนอของหนBวยงาน
รับผิดชอบ ที่เสนอแผนการพัฒนานั้น

 Bottom-up  : จากขDอเสนอของผูDมีสBวนไดDเสีย 

 เพื่อใหDทางเลือกที่เสนอสะทDอนรวมความตDองการและ
ความสนใจของทุกฝoายที่เกี่ยวขDอง 

ขDอควรพิจารณา
การพัฒนาทางเลือก (ตBอ)

10

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

 เปรียบเทียบทางเลือกตBางๆ ที่พัฒนาขึ้น วBาตอบสนอง
การบรรลุวัตถุประสงค�การพัฒนาอยBางยั่งยืน 
(Sustainability objectives) หรือไมB 

 ประเมินทางเลือกเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค�ความ
ยั่งยืน และ ขDอมูลพื้นฐานที่เป=นประจักษ�พยาน โดย
พิจารณาทั้งผลกระทบทางบวก และทางลบ

การประเมินความยั่งยืนของทางเลือก
(Assessing the sustainability of alternatives) 

11
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

 พิจารณาความเสี่ยง และความไมBแนBนอน ของผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้น เพื่อปรับปรุงสBงเสริมใหDผลกระทบทางบวก และ
บรรเทาผลกระทบทางลบของทางเลือก 

 ขั้นตอนการประเมินความยั่งยืนของทางเลือก ประกอบดDวย

 การยืนยันทางเลือกของแผนการพัฒนา (Confirmation)

 การประเมินแผนงาน และทางเลือก และนําไปเสนอ
รับฟrงความเห็นของผูDมีสBวนไดDเสีย (Assessment)

 การประเมินทางเลือกที่ดีกวBา (Preferred alternative) 

การประเมินความยั่งยืนของทางเลือก
(Assessing the sustainability of alternatives) (ตBอ)

12



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

 ทางเลือก ตDอง….

 แสดงใหDเห็นวBานําไปสูBเปNาหมาย ความยั่งยืน ใน
มิติ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลDอมไดDอยBางไร

 มีความเป=นไปไดDสูBเสDนทางเปNาหมายรBวมกัน คือ
การพัฒนาอยBางยั่งยืน

 สะทDอนวัตถุประสงค�การพัฒนาอยBางยั่งยืน

ตัวอยBางทางเลือกเพื่อบรรลุความยั่งยืน
Alternatives for Sustainability

13
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

 ทางเลือก ตDอง….

 สามารถนําไปขยายตBอ จากตัวเลือกระดับ
ยุทธศาสตร� (Strategic alternatives) สูBตัวเลือก
ระดับชั้นตBางๆ เชBน ตัวเลือกระดับวิธีการ (Modal 
alternatives) ตัวเลือกตามระยะเวลา (Staged 
alternatives) 

ตัวอยBางทางเลือกเพื่อบรรลุความยั่งยืน
Alternatives for Sustainability (ตBอ)

14

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

สาขา พลังงาน 

ALT-0 : 

 การพัฒนาพลังงานตามแผนพัฒนาพลังงานที่ใชDอยูB
หรือที่ผBานมา สนองความตDองการของประเทศ 

ALT-1 : 

 การพัฒนาพลังงานที่เป=นมิตรตBอสิ่งแวดลDอมใหD
สูงขึ้นในสัดสBวนรDอยละ X ตั้งแตBปvปrจจุบัน 

ตัวอยBางทางเลือกเพื่อบรรลุความยั่งยืน
Alternatives for Sustainability (ตBอ)

15
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

สาขา พลังงาน (ตBอ)

ALT-2 : 

 การพัฒนาพลังงานที่สนองความตDองการของสังคม
และพื้นที่ใหDสูงขึ้นรDอยละ x ตั้งแตBปvปrจจุบัน 

ALT-3 : 

 การพัฒนาพลังงานทางเลือกโดยนําใชDเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อสนองมิติเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดลDอม ใหDสูงขึ้นรDอยละ x ตั้งแตBปvปrจจุบัน 

ตัวอยBางทางเลือกเพื่อบรรลุความยั่งยืน
Alternatives for Sustainability (ตBอ)

16



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

สาขา คมนาคมขนสBง 

ALT-0 : 

 การพัฒนาเครือขBายระบบคมนาคมขนสBงตาม
แผนพัฒนาคมนาคมขนสBงที่ใชDอยูBและที่ผBานมา 
สนองความตDองการของประเทศ 

ALT-1 : 

 การพัฒนาระบบคมนาคมที่เป=นมิตรตBอสิ่งแวดลDอม
ใหDสูงขึ้นในสัดสBวนรDอยละ X ตั้งแตBปvปrจจุบัน 

ตัวอยBางทางเลือกเพื่อบรรลุความยั่งยืน
Alternatives for Sustainability (ตBอ)

17
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

สาขา คมนาคมขนสBง (ตBอ)

ALT-2 : 

 การพัฒนาระบบการคมนาคมที่สนองความตDองการของ
สังคมและพื้นที่ใหDสูงขึ้นรDอยละ x ตั้งแตBปvปrจจุบัน 

ALT-3 : 

 การพัฒนาระบบการคมนาคมทางเลือกโดยนําใชD
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนองมิติเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลDอม ใหDสูงขึ้นรDอยละ x ตั้งแตBปvปrจจุบัน 

ตัวอยBางทางเลือกเพื่อบรรลุความยั่งยืน
Alternatives for Sustainability (ตBอ)

18

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

สาขา ทรัพยากรน้ํา
ALT-0 : 

 การพัฒนาการใชDประโยชน�พื้นที่ลุBมน้ําตามแผนการ
บริหารจัดการลุBมน้ําที่ใชDอยูBและที่ผBานมา สนองความ
ตDองการของจังหวัดและภูมิภาค

ALT-1 : 
 การพัฒนาการใชDประโยชน�พื้นที่ลุBมน้ําใหDเกิดความเป=น

ธรรม แกBภาคสBวนใชDน้ําทุกประเภท สนองความตDองการ
ของผูDมีสBวนไดDสBวนเสีย อยBางเทBาเทียม และเพียงพอ 

ตัวอยBางทางเลือกเพื่อบรรลุความยั่งยืน
Alternatives for Sustainability (ตBอ)

19
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

สาขา ทรัพยากรน้ํา (ตBอ)
ALT-2 : 

 การพัฒนาการการใชDประโยชน� พื้นที่ลุBมน้ําใหDรักษาการ
ใหDบริการระบบนิเวศในสัดสBวนเหมาะสม สนองแกB
ประชาชนในพื้นที่และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  และ
ระบบนิเวศน� อยBางมีประสิทธิภาพ

ALT-3 : 
 การพัฒนาการใชDประโยชน� พื้นที่ลุBมน้ําเพื่อบรรลุความ

ยั่งยืน  มิติสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป=นอยูBที่ดี 
ทุกระดับ ทุกพื้นที่ อยBางบูรณาการ 

ตัวอยBางทางเลือกเพื่อบรรลุความยั่งยืน
Alternatives for Sustainability (ตBอ)
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

บทที่ 8 เครื่องมือในการประเมิน
ทางเลือก

(Tools for Alternative assessment)

1
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ทางเลือก 
คือ ?

2

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ทําไมต7อง
ประเมิน

ทางเลือก ?

3
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ถ7าเหมือนกัน
คงไม;ต7องเลือก

แล7วทางเลือก
ที่มีแตกต;าง
กันอย;างไร

เครื่องมืออะไรที่จะ
บอกได7แบบเข7าใจ

ง;าย และมี
ประสิทธิภาพ

มีทั้งดีและไม;ดี
จะเลือกทางไหนดี

แล7วจะเลือกอย;างไร 
เครื่องมือที่ช;วยในการ

เลือก
มีหรือเปล;า

4



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ขั้นตอนการประเมินทางเลือก
(Alternative assessment)

การพัฒนา
ทางเลือก

การประเมิน
ผลกระทบจาก

ทางเลือก

 การประเมิน
ทางเลือก

5
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

Scenario analysis

Network and system analysis

Cumulative Impact Assessment

การประเมินผลกระทบจากทางเลือก

Impact assessment tools

6

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

เปSนการวิเคราะห�สถานการณ� ที่เปSนไปได7ใน
อนาคตในหลายๆทาง โดยอาศัยเหตุการณ�ที่จะ
เกิดขึ้น จากแนวโน7มในปZจจบุัน รวมกับความไม;
แน;นอนต;างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อนําไปสู;

การวางแผน รับมือได7อย;างเหมาะสม

Scenario analysis

7

การประเมินผลกระทบจากทางเลือก

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ช;วยให7เราได7เข7าใจสถานการณ�ในปZจจุบันได7ดีขึ้น 
โดยจินตนาการถึงอนาคตนําไปสู;การกําหนด
วิสัยทัศน�นโยบายที่กว7างขึ้น ส;งผลให7พบจุดที่

ต7องการเปลี่ยนแปลงได7เร็วกว;า จึงเหมาะกับการ
วางแผนระยะยาว 

ทําไมจึงควรนํา Scenario analysis มาใช7ใน SEA

8

การประเมินผลกระทบจากทางเลือก



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

วิเคราะห�จากแนวโน7ม (Trends) ที่เห็นอยู;ในปZจจุบันและ
ความไม;แน;นอน (Uncertainties)

ที่อาจเกิดขึ้นได7ในอนาคต แล7วสร7างผลลัพธ�ทางเลือก
ที่เปSนไปได7 

ต7องเลือกพิจารณาทางเลือกใน
แต;ละสถานการณ�วิเคราะห�ผลจากการดําเนินการตาม

ทางเลือกนั้นๆ

การวิเคราะห� Scenario analysis ทําอย;างไร

9

การประเมินผลกระทบจากทางเลือก

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

แผนภูมิเวลาแสดงลําดับการพัฒนาตั้งแต;อดีตจนถึงอนาคต 
(รวมถึงกรอบระยะเวลาของโครงการ)

10

Scenario Analysis

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

พิจารณาผลกระทบโดยเริ่มจากการระบุ กิจกรรมจาก Strategic 
actions ชัดเจนทั้งที่จะเกิดขึ้นและมีอยู;เดิม
คาดการณ� ผลกระทบที่จะเกิดจากกิจกรรมนั้นๆ รวมทั้ง
ทรัพยากรที่ได7รับผลกระทบ 
คาดการณ� Primary impacts, Secondary impacts, Tertiary 
impacts

การคาดการณ�บนพื้นฐานทฤษฎีและงานวิจัยที่น;าเชื่อถือ

Network and system analysis

11

การประเมินผลกระทบจากทางเลือก

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

PRIMARY   SECONDAR      TERTIARY  TETRARY

Removal 
of business

Removal 
of homes

Loss of residential
Property tax revenue

Loss of commercial
Property tax revenue

Decrease in community
Residential revenue

Decrease in community
Commercial revenue

Increase in property
Tax rate

Increase space 
in local schools

Increase in property
Tax rate

12

Reduction in community
housing stock

Displacement of people

Loss of sales tax 
revenue

Loss of jobs

Increased demand
For housing

Change in local 
school enrollment

Payment of relocation 
expenses

Change in area 
population

Increase in number
Of employed

Increase in selling
price of available 
homes

Lower state 
subvention revenue

Increase in welfare
Payments

Increase in unemployment
benefits paid



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด
13

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด
14

Network Analysis

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การสะสม: การเพิ่มขึ้นเชิงปริมาณ ระดับ หรือกําลังความรุนแรง 

ผลกระทบ: การที่สิ่งหนึ่งมีการเชื่อมต;อกับอีกสิ่งหนึ่ง 

การประเมิน: การวิเคราะห�หรือการประมาณการณ�ของธรรมชาติ ปริมาณ 
หรือ ความสามารถของบุคคลหรือสิ่งของ

“ผลกระทบสิ่งแวดล7อมสะสมใดๆ มักจะเกิดผลจากการออกแบบโครงการ 
ผสมกับกิจกรรมทางกายภาพอื่นๆ ที่เกิดขึ้นแล7วหรือจะเกิดขึ้นในอนาคต”

การประเมินผลกระทบสะสม
Cumulative Impact assessment : CIA 

15

การประเมินผลกระทบจากทางเลือก

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การเพิ่มขึ้นแบบเส7นตรง (Linear Additive Effects)

การเพิ่มขึ้นทวีคูณ (Amplifying or Exponential Effects)

การเพิ่มขึ้นแบบไม;ต;อเนื่อง (Discontinuous Effects)

การเพิ่มขึ้นแบบไม;แน;นอน (Structural Surprises)

ลักษณะของ CIA

16

การประเมินผลกระทบจากทางเลือก



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

• Time Crowding – ผลที่เกิดขึ้นซ้ําๆ (Frequent, repetitive 
effects)

• Time Lags – ผลกระทบที่ไม;เกิดในทันที (Delayed effects)

• Space Crowding – ผลกระทบที่หนาแน;นในพื้นทีใ่ดพื้นทีห่นึ่ง 
(High spatial density of effects)

• Fragmentation – การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบของภูมิภาพ 
(Change in landscape pattern)

• Cross-boundary Movement – ผลกระทบที่เกิดขึ้นห;างจาก
แหล;งกําเนิดไปยังขอบเขตอื่น (Effects occur away from 
source)

ประเภทของ CIA

17

การประเมินผลกระทบจากทางเลือก

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

• ผลกระทบแบบผสมผสาน – ผลจากต7นกําเนิดหลาย
แหล;งหรือเส7นทาง

• ผลกระทบทางอ7อม – ผลกระทบรอง
• ตัวกระตุ7นและขีดจํากัด – การเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร7างหรือพฤติกรรมของระบบ

ประเภทของ CIA

18

การประเมินผลกระทบจากทางเลือก

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การวิเคราะห�ผลกระทบควรเปSนเชิงปริมาณโดยใช7ข7อมูลที่ดีที่สุดที่มีอยู;และ
เสริมด7วยผลการวินิจฉัยของผู7ทรงคุณวุฒิ

ควรมีข7อเสนอแนะด7านมาตรการบรรเทาผลกระทบ การติดตามวัดผลกระทบ 
และการจัดการผลกระทบ มาตรการต;าง ๆ ควรครอบคลุมในระดับภาค 
(อาจรวมผู7มีส;วนได7ส;วนเสียกลุ;มอื่นด7วย)เพื่อขยายการพิจารณาผลกระทบ
ต;อสิ่งแวดล7อมที่มีคุณค;าให7กว7างขึ้น

จะต7องระบุและอธิบายความรุนแรงของผลกระทบตกค7าง 
(Residual effect)

19

เกณฑ�พิจารณาในการทํา CIA
การประเมินผลกระทบจากทางเลือก

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

คุณลักษณะของการประเมินผลกระทบสะสม

• สามารถแสดงถึงการปฏิสัมพันธ�
• รวบรวมผลกระทบจากพื้นที่ต;างๆ
• รวบรวมผลกระทบจากช;วงเวลาต;างๆ
• สามารถติดตามผลกระทบได7จากผลกระทบทางตรง
หรือผลกระทบอันดับแรก ต;อไปยังผลกระทบทางอ7อม
หรือผลกระทบอันดับที่สอง อันดับที่สามและอันดับที่สี่

20

การประเมินผลกระทบจากทางเลือก



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

เทคนิค/วิธีการที่ดีในการประเมินผลกระทบสะสม
• สามารถระบุผลกระทบสะสมได7

• สามารถพยากรณ�ผลกระทบได7อย;างน;าเชื่อถือ 
• พยากรณ�ผลกระทบในเชิงปริมาณหากไม;สามารถ

ก็พยากรณ�ในเชิงคุณภาพได7

• เทคนิค/วิธีการที่ใช7ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล7อม
สามารถประยุกต�ในการประเมินผลกระทบสะสมได7

• แยกแยะ กําหนด เทคนิค/วิธีการประเมินให7เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค�ในการประเมินแต;ละประเด็น

• ไม;มีเทคนิค/วิธีการใดที่เหมาะสมไปในทุกกรณี/ประเด็นของการ
ประเมินผลกระทบสะสม 21

การประเมินผลกระทบจากทางเลือก

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

เทคนิค/วิธีการในการประเมินผลกระทบสะสม
เทคนิค/

วิธีการประเมิน
จุดแข็ง/ข7อดี จุดอ;อน/ข7อจํากัด

GIS / overlay 
mapping

- ใช7ได7ดีมากสําหรับการวิเคราะห�ผลกระทบ
สะสมเชิงพื้นที่ 
- ใช7ได7บ7างกับการวิเคราะห�เส7นทาง
ผลกระทบสะสม 
-แสดงถึงทางเลือกเชิงยุทธศาสตร�ได7
-นําเสนอให7เห็นภาพได7ดี
-ทราบถึงผลกระทบสะสมในขอบเขตพื้นที่
และผลกระทบข7ามแดนที่ชัดเจน

- ต7องมีข7อมูลเชิงพื้นที่
ครบถ7วน
- ไม;สามารถบอกถึง
กระบวนการสะสมของ
ผลกระทบได7
- บอกขนาดของ
ผลกระทบได7ยาก
- ไม;สามารถบอก
ผลกระทบทางอ7อมได7

Network 
analysis

- เห็นโครงข;ายหรือวงจรของผลกระทบสะสม
- เห็นภาพกว7างของการปฏิสัมพันธ�ในการ
เกิดผลกระทบสะสม

- ไม;สามารถวิเคราะห�
ผลกระทบสะสมเปSน
เชิงปริมาณได7 22

การประเมินผลกระทบจากทางเลือก

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

เทคนิค/วิธีการในการประเมินผลกระทบสะสม

เทคนิค/วิธีการ
ประเมิน

จุดแข็ง/ข7อดี จุดอ;อน/ข7อจํากัด

Expert
judgment

-สร7างกรอบการศึกษาที่เปSน
ระบบสําหรับการวิเคราะห�ได7

-ใช7ไม;ค;อยได7ผลกับเกณฑ�/ตัวชี้วัด
การประเมินผลกระทบหลายๆเกณฑ�

Interview, 
questionnaire, 
focus group

-มีความยืดหยุ;น ใช7กับการ
ประเมินเชิงคุณภาพได7ดี

-บอกปริมาณไม;ได7
-การเปรียบเทียบ การประเมินจะ
ขึ้นอยู;กับตัวบุคคลหรือกลุ;มคน

Checklist -กระชับดี -ไม;ยืดหยุ;น
-ไม;แสดงถึงการปฏิสัมพันธ�
ผลกระทบ
-ไม;แสดงความสัมพันธ�เชิงสาเหตุ

23

การประเมินผลกระทบจากทางเลือก

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

เทคนิค/วิธีการในการประเมินผลกระทบสะสม

เทคนิค/วิธีการ
ประเมิน

จุดแข็ง/ข7อดี จุดอ;อน/ข7อจํากัด

Mathematic
model

- ให7ผลการวิเคราะห�ที่ชัดเจน
- บอกถึงความสัมพันธ�ระหว;าง
สาเหตุและผลกระทบได7
- เปSนการประเมินเชิงปริมาณ
- วิเคราะห�รวมเชิงเวลาและพื้นที่ได7

- ใช7ข7อมูลมาก
- อาจมีค;าใช7จ;ายสูง
- ใช7ไม;ได7หากมีการปฏิสัมพันธ�
มากๆ

Trend analysis - บอกการสะสมในระยะเวลาหนึ่ง
- ระบุปZญหา/ผลกระทบได7
- กําหนดฐานเปรียบเทียบได7

- ต7องการข7อมูลจํานวนมาก
และต;อเนื่อง
- การปรับเกณฑ�มาตรฐาน
ของระบบมักขึ้นอยู;กับตัว
บุคคล
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

เทคนิค/วิธีการในการประเมินผลกระทบสะสม
เทคนิค/วิธีการ

ประเมิน
จุดแข็ง/ข7อดี จุดอ;อน/ข7อจํากัด

Carrying
capacity

- วัดผลกระทบโดยเทียบ
เกณฑ�มาตรฐาน
- มองผลกระทบทัง้ระบบ
- บอกถึงปZจจัยด7านเวลา

- วัดความสามารถในการรองรับได7ยาก
- อาจมีปZญหาในกรณีมีเกณฑ�มาตรฐาน
หลายอย;าง
- มักมีข7อมูลไม;เพียงพอ

Interaction
matrices

-พิจารณาผลกระทบสะสมได7
จากหลากหลายสาเหตุ

- ไม;แยกแยะประเภทของผลกระทบสะสม
- เปSนความคิดเห็นของผู7เชี่ยวชาญเปSน
ส;วนใหญ;

Socio-
ecosystem
analysis

- ครอบคลุมปZญหา/ผลกระทบ
ด7านต;างๆในระบบนิเวศได7ดี
- พิจารณาทั้งขอบเขตเชงิพื้นที่
และเวลา
- พิจารณาถึงความยั่งยืนของ
ระบบ

- ใช7เฉพาะระบบที่มีปฏิสมัพันธ�ระหว;าง
มนุษย�กับสิ่งแวดล7อม
- ใช7ข7อมูลมาก
- ตัวชี้วัดไม;ค;อยชัดเจน
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การประเมินผลกระทบจากทางเลือก

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ขั้นตอนการประเมินทางเลือก
(Alternative assessment)

การพัฒนา
ทางเลือก

การประเมิน
ผลกระทบจาก

ทางเลือก

 การประเมิน
ทางเลือก
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

1. Multi-criteria Analysis (MCA) 
2. Formal and Informal Checklists
3. Matrices of Impacts and of Conflicts or Synergies
4. Cost/ Benefit Analysis (CBA)
5. Overlay Mapping and Geographical Information Systems 

(GIS)
6. Trend Analysis and Extrapolation
7. Collective Expert Judgment
8. Dynamic Systems and Modeling
9. Life-Cycle Assessment (LCA)
10.Material Flow Analysis (MFA) 
11.Environmental Management Accounting (EMA)

การประเมินทางเลือกโดยค;าคะแนน

�
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ตัวชี้วัด

มิติ ตัวชี้วัดที่คัดเลือก
เศรษฐกิจ - การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ (GDP Growth)

- การเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง (GPP 
Growth)

- อัตราเงินเฟ�อ 
- รายได7จากภาษี
- อัตราการว;างงาน
- การเติบโตรายสาขาเศรษฐกิจ 
  (อุตสาหกรรม เกษตรและประมง ท;องเที่ยวและ

บริการ)
- ความคุ7มค;าทางเศรษฐศาสตร�
- รายได7จากการจัดเก็บภาษีของประชากรแฝง
- สัดส;วนต7นทุนโลจิสติกส�

28



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ตัวชี้วัด

29

มิติ ตัวชี้วัดที่คัดเลือก
สังคม - สัดส;วนประชากรแฝง

- ผู7มีงานที่มีประกันสังคม
- ค;าสัมประสิทธิ์ความไม;เสมอภาคทางรายได7  (GINI 

coefficient )
- หนี้ครัวเรือนเฉลี่ย
- ความเพียงพอของการบริการด7านสาธารณสุข 
- อัตราการเจ็บป�วยของประชากร
- การศึกษา
- จํานวนคดีประทุษร7ายต;อทรัพย�ต;อจํานวนประชากร

แสนคน
- พื้นที่สีเขียว 
- จํานวนเรื่องร7องเรียนเรื่องสิ่งแวดล7อม

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ตัวชี้วัด

30

มิติ ตัวชี้วัดที่คัดเลือก
สิ่งแวดล7อม -  ความเพียงพอของการใช7น้ําของภาคส;วนต;างๆ

-  การกัดเซาะชายฝZ�งทะเล
-  คุณภาพน้ําผิวดิน  คุณภาพน้ําใต7ดิน   
คุณภาพน้ําทะเล
-  คุณภาพอากาศ
-  ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร
-  ความเพียงพอของการให7บริการไฟฟ�า/พลังงาน
-  ระยะแนวกันชน และระยะแนวป�องกัน
-  ขีดความสามารถในการกําจัดขยะชุมชน และขยะ
อุตสาหกรรม
-  ขีดความสามารถในการจัดการน้ําเสียชุมชน

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

Dimension Economic Social Environment

Economic 0 2 2
Social 2 0 2
Environment 2 2 0
Total score 4 4 4

Adjust to 100% 4/12(100)
=33.3

4/12(100)
= 33.3

4/12(100)
=33.3

MCA of 3 dimension : Scoping &Assessment  

ให7น้ําหนักโดย
•เปรียบเทียบมิติในแนวตั้งกับ
แนวนอน

•ถ7าน้ําหนักมากกว;าให7 3 
•น7อยกว;าให7 1 
•เท;ากันให7 2
•มิติเดียวกันให7 0

Weighting by
• compare column and row
• column >   row  = 3
• column <   row =1
• column row = 2 
•same dimension  = 0
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MCA of Economic indicator
มิติเศรษฐกิจโดยการเปรียบเทียบน้ําหนักตัวชี้วัดตาม
หลักการวิเคราะห�หลายเกณฑ� (MCA)

ตัวชี้วัด ผลิตภัณฑ�มวลรวม
ของประเทศ

ผลิตภัณฑ�มวลรวม
ของจังหวัด อัตราเงินเฟ�อ

ผลิตภัณฑ�มวลรวม
ของประเทศ 0 3 3

ผลิตภัณฑ�มวลรวม
ของจังหวัด 1 0 2

อัตราเงินเฟ�อ 1 2 0

ค;าน้ําหนักของ
ตัวชี้วัด 2 5 5

ค;าน้ําหนัก =2x33.3/12
=5.5

=5x33.3/12
13.9

=5x33.3/12
13.9
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

MCA of Social indicator

ตัวชี้วัด
สัดส;วนของ
ประชากร

ที่ไม;ได7จดทะเบียน
รายได7ประชาชน วัฒนธรรม

สัดส;วนของประชากรที่
ไม;ได7จดทะเบียน 0 3 1

รายได7ประชาชน 1 0 1

วัฒนธรรม 3 3 0
ค;าน้ําหนักของตัวชี้วัด 4 6 2

ค;าน้ําหนัก =4x33.3/12
= 11.1

=6x33.3/12
= 16.5

=2x33.3/12
= 5.55
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MCA of Environment indicators

ตัวชี้วัด
ปริมาณน้ําที่

เพียงพอแก;ภาค
ส;วนต;างๆ

คุณภาพน้ําผิวดิน คุณภาพน้ําใต7ดิน

ปริมาณน้ําที่เพียงพอแก;
ภาคส;วนต;างๆ 0 3 1

คุณภาพน้ําผิวดิน 1 0 1

คุณภาพน้ําใต7ดิน 3 3 0

ค;าน้ําหนักของตัวชี้วัด 4 6 2

ค;าน้ําหนัก =4x33.3/12
= 11.1

=6x33.3/12
= 16.5

=2x33.3/12
= 5.55
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

Indicators/ 
Alternatives

ค;า
น้ําหนัก

ทางเลือก1
สภาพปZจจุบัน ทางเลือก2 ทางเลือก3

ระดับ
ผลกระทบ

คะแนน
ผลกระทบ

ระดับ
ผลกระทบ

คะแนน
ผลกระทบ

ระดับ
ผลกระทบ

คะแนน
ผลกระทบ

ผลิตภัณฑ�มวลรวม
ของประเทศ

5.50 2 5.50x2
= 11

6 5.50x6
= 33

7 5.50x7
= 38.5

ผลิตภัณฑ�มวลรวม
ของจังหวัด

13.9 2 13.9x2
= 27.8

7 13.9x7
= 97.3

8 13.9x8
= 111.2

อัตราเงินเฟ�อ 13.9 2 13.9x2
=27.8

4 13.9x4
= 55.6

3 13.9x3
= 41.7

คะแนนผลกระทบ 66.6 185.9 191.4

การประเมินทางเลือกของมิติเศรษฐกิจ

คะแนน 0.0-2.0 หมายถึง ระดับผลกระทบเชิงลบ สูงสุด (เชิงบวกน7อยที่สุด)
คะแนน 2.1-4.0 หมายถึง ระดับผลกระทบเชิงลบ สูง (เชิงบวกน7อย) 
คะแนน 4.1-6.0 หมายถึง ระดับผลกระทบเชิงลบ ปานกลาง (เชิงบวกปานกลาง
คะแนน 6.1-8.0 หมายถึง ระดับผลกระทบเชิงลบ น7อย (เชิงบวกสูง) 
คะแนน 8.1-10.0หมายถึง ระดับผลกระทบเชิงลบ น7อยที่สุด (เชิงบวกสูงที่สุด)

35 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การประเมินทางเลือกของมิติสังคม

Indicators/ 
Alternatives

ค;า
น้ําหนัก

ทางเลือก1
สภาพปZจจุบัน ทางเลือก2 ทางเลือก3

ระดับ
ผลกระทบ

คะแนน
ผลกระทบ

ระดับ
ผลกระทบ

คะแนน
ผลกระทบ

ระดับ
ผลกระทบ

คะแนน
ผลกระทบ

สัดส;วนของประชากร
ที่ไม;ได7จดทะเบียน

11.1 5 11.1x5
=55.5

3 11.1x3 
= 33.3 

4 11.1x4 
= 44.4

รายได7ประชาชน 16.5 4 16.5x4
= 66

6 16.5x6
= 99

7 16.5x7
= 115.5

วัฒนธรรม 5.55 8 5.55x8
= 44.4

5 5.55x5
= 27.75

5 5.55x5
= 27.75

คะแนนผลกระทบ 165.9 160.05 187.65

คะแนน 0.0-2.0 หมายถึง ระดับผลกระทบเชิงลบ สูงสุด (เชิงบวกน7อยที่สุด)
คะแนน 2.1-4.0 หมายถึง ระดับผลกระทบเชิงลบ สูง (เชิงบวกน7อย) 
คะแนน 4.1-6.0 หมายถึง ระดับผลกระทบเชิงลบ ปานกลาง (เชิงบวกปานกลาง)
คะแนน 6.1-8.0 หมายถึง ระดับผลกระทบเชิงลบ น7อย (เชิงบวกสูง) 
คะแนน 8.1-10.0 หมายถึง ระดับผลกระทบเชิงลบ น7อยที่สุด (เชิงบวกสงูที่สุด)
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

Indicators/ 
Alternatives

ค;า
น้ําหนัก

ทางเลือก1
สภาพปZจจุบัน ทางเลือก2 ทางเลือก3

ระดับ
ผลกระทบ

คะแนน
ผลกระทบ

ระดับ
ผลกระทบ

คะแนน
ผลกระทบ

ระดับ
ผลกระทบ

คะแนน
ผลกระทบ

ปริมาณน้ําที่เพียงพอ
แก;ภาคส;วนต;างๆ

11.1 4 11.1x4
= 44.4

3 11.1x3 
= 33.3

2 11.1x2 
=22.2

คุณภาพน้ําผิวดิน 16.5 5 16.5x5
= 82.5

4 16.5x4
= 66

3 16.5x3
= 49.5

คุณภาพน้ําใต7ดิน 5.55 5 5.55x5
= 27.75

4 5.55x4
= 22.2

3 5.55x3
= 16.65

คะแนนผลกระทบ 154.65 121.5 88.35

คะแนน 0.0-2.0 หมายถึง ระดับผลกระทบเชิงลบ สูงสุด (เชิงบวกน7อยที่สุด)
คะแนน 2.1-4.0 หมายถึง ระดับผลกระทบเชิงลบ สูง (เชิงบวกน7อย) 
คะแนน 4.1-6.0 หมายถึง ระดับผลกระทบเชิงลบ ปานกลาง (เชิงบวกปานกลาง)
คะแนน 6.1-8.0 หมายถึง ระดับผลกระทบเชิงลบ น7อย (เชิงบวกสูง) 
คะแนน 8.1-10.0 หมายถึง ระดับผลกระทบเชิงลบ น7อยที่สุด (เชิงบวกสูงที่สุด)

การประเมินทางเลือกของมิติสิ่งแวดล7อม
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ผลการประเมินทางเลือก
Assessment Result of Alternative

มิติ ทางเลือก1 
สภาพปZจจุบัน ทางเลือก 2 ทางเลือก 3

  เศรษฐกิจ 66.6 185.9 191.4
สังคม 165.9 160.05 187.65

สิ่งแวดล6อม 154.65 121.5 88.35
คะแนนรวม 387.15 467.45 467.4

ปรับคะแนน
รวมเปSน100 29.29 35.36 35.36

38

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

เจ็บ

หัว

บ�

?
?
?
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อีก
ซัก
ครั้ง
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การทํางานร;วมกัน

Going together is a beginning

Staying together is a progress

Working together is a success
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

บทที่ 9
การกําหนดมาตรการเพื่อความยัง่ยนื

(Measures for Sustainability)

1
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

 การกําหนดมาตรการภายใต8ประเด็นยุทธศาสตร� เป>น
ขั้นตอนพิจารณาวBา มีมาตรการอะไร สําหรับประเด็น
ยุทธศาสตร� ที่จะทําให8บรรลุวัตถุประสงค�ความยั่งยืน 
(Sustainability Development Objectives) ให8ดีที่สุด 
เหมาะสมที่สุด 

 ทางเลือกที่ต8องการมากกวBา (Preferred alternative) 
เป>นทางเลือกที่ดีที่สุด ที่จะนําไปบรรลุวัตถุประสงค�ความ
ยั่งยืน 

การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน
(Measures for Sustainability)

2

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

 การกําหนดมาตรการฯ จะนําไปใสBในแผน แผนงาน 
เพื่อเป>นทางเลือกของมาตรการตBางๆ ระดับตBางๆ 
เพื่อทําให8ทางเลือกที่ต8องการนั้น ผนวกเข8าไปในแผน 
แผนงาน เป>นการบูรณาการและปรับปรุงแผน แผนงาน 
เทBาที่จําเป>น 

 มาตรการตBางๆ ที่เสนอ อาจมาจากวิธีการปฏิบัติที่ดี
ระดับนานาชาติ ระดับประเทศ เพื่อกําหนดมาตรการที่
สร8างสรรค� และนวัตกรรม 

การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน
(Measures for Sustainability)

3
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

 วัตถุประสงค�ของทางเลือก เพื่อบรรลุวัตถุประสงค�ความ
ยั่งยืน และมั่นใจวBามาตรการที่กําหนดครอบคลุมทั้งด8าน 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล8อม

• สBงเสริม (Enhance) ให8เกิดประโยชน�
• หลีกเลี่ยง (Avoid) ผลกระทบเสียหายที่อาจ

เกิดขึ้น
• ลดและบรรเทา (Reduce and Mitigate) 

ผลกระทบที่หลีกเลี่ยงไมBได8 

การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน
(Measures for Sustainability)

4



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

 คําถามที่ชBวยการกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน 
ประกอบด8วย

• จะหลีก เลี่ ยงความเ สี่ยง ที่ มี นัย สํา คัญ ที่ สุด 
ที่เกี่ยวข8องกับแผน แผนงาน ได8อยBางไร 

• จ ะ สB ง เ ส ริ ม ป ร ะ โ ย ช น� ที่ มี นั ย สํ า คั ญ ที่ สุ ด 
ที่เกี่ยวข8องกับแผน แผนงาน ได8อยBางไร 

• จะลดและบรรเทา เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ
ทางลบตBางๆ ไมBให8เกิดขึ้นได8อยBางไร 

การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน
(Measures for Sustainability)

5
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

 ทางเลือกที่ต8องการ ควรต8องแนะนําให8แผน แผนงาน 
ตระหนักถึงคBาใช8จBายที่เกิดขึ้นจากมาตรการตBางๆ ตBอทั้ง
ด8านสิ่งแวดล8อม เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการชดเชย
ความเสียหาย  ซึ่งประกอบด8วย

• การจัดทําแผนการบรรเทาผลกระทบของแผน 
แผนงานที่เสนอให8สมบูรณ�

• ก า ร ป รั บ ป รุ ง  ดั ด แ ป ล ง บ า ง กิ จ ก ร ร ม ห รื อ
องค�ประกอบของแผน แผนงาน

การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน
(Measures for Sustainability)

6

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

• การยกเลิกหรือชะลอ การดําเนินงานบางกิจกรรม
หรือองค�ประกอบของแผน แผนงาน

• การ เสนอการ ใช8 มาตรการ ใหมB  หรื อ  ระบบ
การจัดการใหมB เพื่อสBงเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพ
และความยั่งยืนของแผน แผนงาน 

การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน
(Measures for Sustainability)

7



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

บทที่ 11 การควบคุมคุณภาพ และ
การรายงาน 

(Quality Control and Reporting)

1
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

Strategic Environmental Assessment 
Performance Criteria
• Is integrated
• Is sustainability-led
• Is focused
• Is accountable
• Is participative
• Is iterative

2

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหJงชาติ (2560)
3

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

รายงานการกําหนดขอบเขต 
(Scoping Report)

รายงานการประเมินสิ่งแวดลRอม
ระดับยุทธศาสตร� (SEA Report)

• ขRอเสนอโครงการ
• เนื้อหาครอบคลุมการ

ดําเนินการขั้นตอนของการ
กําหนดขอบเขต และ
โครงสรRางของ SEA Report 
และความเชื่อมโยงกับ
กระบวนการวางแผน

• ในประเทศสJวนมากรายงานนี้
มีการจัดทําและทบทวนโดย
ผูRมีสJวนไดRสJวนเสียที่สําคัญ
และหนJวยงานเจRาของแผน

• บทสรุปผูRบริหาร (Executive 
Summary)

• บทสรุปไมJเชิงวิชาการ (Non-
technical Summary) (2-30 
หนRา แยกเลJมหรือสJวนหนRาของ 
SEA report) ไมJควรเนRน SEA 
process แตJเกี่ยวกับขRอคRนพบ

• เนื้อหาที่ครอบคลุมและ
ครบถRวน ตามกระบวนการ 
SEA แตJสั้นและกระชับ

• เนื้อหาที่แสดงความเชื่อมโยง
กระบวนการ SEA และ
กระบวนการวางแผน

4



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

รายงานการกําหนดขอบเขต
(Scoping Report)

ประเภทของผลกระทบที่สําคัญที่จะตรวจสอบ

การสํารวจและตรวจสอบขRอมูลพื้นฐานที่จะดําเนินการ

วิธีการและหลักเกณฑ�ที่ใชR ในการคาดการณ�และประเมินผลกระทบ

ทางเลือกที่ควรพิจารณา

มาตรการลดผลกระทบ/ติดตามตรวจสอบ/ติดตามผล ที่ควรพิจารณา

หนJวยงาน หรือผูRมีสJวนเกี่ยวขRองที่ควรปรึกษาหารือระหวJางการศึกษา

โครงสรRาง เนื้อหา และความยาวของรายงาน SEA

5
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

โครงสรRางรายงาน SEA
โครงสรRางของรายงาน ขRอมูลเนื้อหา

บทสรุปรวม • บทสรุปของกระบวนการ SEA
• บทสรุปที่เกี่ยวกับผลกระทบที่สําคัญ

วิธีการ • วิธีการที่นํามาประยุกต!ใช$ใน SEA
• ผู$ดําเนินการด$าน SEA และผู$ที่มีส(วนเกี่ยวข$อง
• ความยากลําบากในการรวบรวมข$อมูล และข$อจํากัดด$านข$อมูล

ขRอมูลพื้นฐาน • วัตถุประสงค!ของการศึกษา (SEA Purpose of the SEA)
• วัตถุประสงค!ของแผน/แผนงาน (Objectives of the plan/ 

program)
• ข$อมูลพื้นฐาน Baseline data 

ประเด็นเกี่ยวกับแผน
และทางเลือก

• พิจารณาทางเลือก และแนวทางการระบุทางเลือก
• การเปรียบเทียบผลกระทบที่สําคัญของทางเลือก
• ข$อเสนอมาตรการการลดผลกระทบ

การดําเนินงาน • การเชื่อมโยงกับแผน แผนงาน และโครงการต(าง ๆ
• ข$อเสนอสําหรับการตรวจติดตาม

6

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ลําดับ ประเด็น

1 ความสอดคล$องของชื่อ TOR และวัตถุประสงค! ??
2 วัตถุประสงค! ต$องระบุให$ชัดเจนว(า SEA ทําเพื่ออะไรและแผน/ แผนงานจัดทํา

เพื่ออะไร
3 แนวทางการศึกษา: การให$น้ําหนักของรายละเอียดการศึกษาของ SEA และ 

แผน/ แผนงาน  

: กระบวนการมีส(วนร(วม
4 บุคลากร องค!ประกอบ คุณสมบัติและจํานวนเหมาะสมหรือไม(
5 ระยะเวลา เหมาะสมหรือไม( (หากต$องทําซ้ําในบางขั้นตอน)
6 ขั้นตอนการส(งรายงานและการดําเนินการ SEA และจัดทําแผน/ แผนงานมี

ความสอดคล$องกันไหม

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลRอมระดับยุทธศาสตร�ของแผน/ 
แผนงาน…………….

TOR: ผู$จัด/ กลุ(มผู$จัดทําควรมีความเข$าใจทั้งกระบวนการวางแผนและกระบวนการ SEA

7
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

Partidário (2000)

• EIA for PPP
• Environmental assessment
• Policy assessment
• Programmatic assessment
• Integrated assessment
• Sustainability assessment 
• และอื่น ๆ อีกมากมาย

8



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ที่มา: ชญาทัต เอกสารประกอบกอบการบรรยายที่ สทนช. (2562)
9



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

บทเรียน 
ดีและไม ดี

Scoping/Baseline/Alternatives
จาก SEA ต างประเทศ

1
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

SEA แผนงานสร7างเครือข ายสายส งไฟฟ;า Grid25
ประเทศไอร�แลนด�

Grid25 Implementation Programme 2011-2016 SEA

จุดประสงค� SEA: ทบทวนและให7ข7อเสนอแนะการตัดสินใจการดําเนินงาน
เครือข ายไฟฟ;าซึ่งคาดว าอาจมีผลกระทบสิ่งแวดล7อมของแผนงาน 

ประเมินข7อมูลพื้นฐานสิง่แวดล7อม
• ความหลากหลายทางชีวภาพ พืช สัตว,
• ภูมิทัศน,
• ศิลปวัตถุ
• ป4จจัยด7านสภาพอากาศ 
• ประชากรและสาธารณสุข
• น้ํา
• ทรัพย,สิน
• ดิน 

Grid25 – “A Strategy for the Development of Ireland’s 
Electricity Grid for a Sustainable and Competitive 
Future”, published by EirGrid in October 2008.

จุดประสงค�ด7านสิ่งแวดล7อม
ทดสอบว ามาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล7อมของการดําเนินงานแผนงาน
เหมาะสมหรือไม  และเปรียบเทียบทางเลือก
ว าควรตัดสินใจอย างไร  

2

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

Grid25 Implementation Programme
2011-2016 SEA

วัตถุประสงค�
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หลีกเลี่ยง
ผลกระทบที่มีนัยสําคัญ ด7านต างๆ ป;องกัน
มลพิษ ช วยบรรลุเป;าหมายพลังงาน 
หลีกเลี่ยงการเข7าไปใกล7ถิ่นที่อยู อาศัยของ
ประชาชนให7มากที่สุด 

ผลกระทบจากสายส งทั้ง
บนดินและใต7ดิน และสถานี
ย อยต างๆ สูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ภูมิทัศน�เสียหาย ผลกระทบ
การเข7าไปในพื้นที่
โบราณสถาน ผลกระทบ
ด7านสาธารณสุข 
ผลกระทบต อทรัพยากรน้ํา 
และอื่นๆ 

3
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

Grid25 Implementation Programme
2011-2016 SEA

Scenario 1: ไม ดําเนินตามแผนงานใหม  (Business as Usual)
Scenario 2: Grid 25 (ใช7แผนงานเดิมต อไป)  
Scenario 3: Grid 25 (เปลี่ยนแปลงนโยบายการวางแผนและ

เศรษฐกิจ)  

การตัดสินใจของผู7มีอํานาจได7เลือก Scenario 2 ซึ่งไม สอดคล7องกับ
เป;าหมายและนโยบายของรัฐกําหนดให7ประเทศใช7ไฟฟ;าจาก แหล ง
พลังงานแหล งใหม  Renewable energy ให7มากขึ้นเปoนสัดส วน 40%

4



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

วิเคราะห�ปrจจัยที่สําคัญต อการตัดสินใจ ผ านการกระบวนการมี
ส วนร วม จนได7ประเด็นร วม (Critical Factors for Decision-making (CFD)) 

1.พืชสัตว,ที่อาศัยอยูCในพื้นที่
2.การวางแผนการใช7ที่ดิน
3.การวางแผนพลังงาน 

SEA - Electricity Transport Grid Development and Investment Plan (PDIRT) 2009 – 2014, 
Portugal

SEA สําหรับแผนงานการพัฒนาและลงทุนสายส งจ ายไฟฟ;า
 ของประเทศโปรตุเกส (2009-2014) 
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SEA ประสบความสําเร็จในการกระบวนการตัดสินใจ

ชี้อุปสรรคของเครือข ายสายส งจ ายไฟฟ;า และ สนับสนุน
แหล งพลังงาน Renewable 

ช วยทําให7เกิดการหารือทางเลือกประเด็นยุทธศาสตร� 

ช วยในการคัดเลือกออกแบบก อสร7าง เพื่อประสานบูรณา
การปrจจัยที่สําคัญต อการตัดสินใจ 

6

SEA - Electricity Transport Grid Development and Investment Plan (PDIRT) 2009 – 2014, 
Portugal

SEA สําหรับแผนงานการพัฒนาและลงทุนสายส งจ ายไฟฟ;า
 ของประเทศโปรตุเกส (2009-2014) 
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วัตถุประสงค� :
เพื่อประเมินแผนพัฒนาการคุ7มครองปIาไม7ของกลุCมจังหวัด ให7ข7อเสนอแนะตCอแผน
แมCบทสาขาปIาไม7แหCงชาติ และกระจายการตัดสินใจด7านการจัดการปIาไม7ของประเทศ 

SEA for Vietnam Forestry Master Plan 2010-2020

ประเด็นเน7น
• ความหลากหลายทางชีวภาพ: การเปลี่ยนแปลงของแหลCงที่อยูC

อาศัย ความเชื่อมตCอของระบบนเิวศ ความหลากหลายของพืช
และสัตว,ประจําถิ่น

• วิถีชีวิตที่พึ่งพิงปyา : การเข7าถึงและใช7ประโยชน,
ทรัพยากรธรรมชาติและที่ดิน การสร7างงาน และความเปOนอยูCที่
ดีของชนกลุCมน7อย

• ความสามารถในการกักเก็บน้ําของปyา และการป;องกันการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง (รวมถึงความเสี่ยง
ในชCวงน้ําทCวมและภัยแล7ง)

• การค7าขายของปyาและสัตว�ปyาข7ามพรมแดน
• การกักเก็บปริมาณคาร�บอนของปyาไม7 

ประเมินผลกระทบของการ
จัดการปyาไม7 ต อ
• ความหลากหลายทางขีวภาพ
• วิถีชีวิต ความเปOนอยูC
• การอนุรักษ,แหลCงน้ํา
• การเก็บกักคาร,บอน
• การค7าสัตว,ปIาและของปIาผดิ

กฎหมาย
• การบังคับใช7กฎหมายและ

นโยบาย
• การบูรณาการการวางแผน
• ประเด็นข7ามพรมแดน 

SEA สําหรับแผนแม บทปyาไม7ของเวียดนาม 

7
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

Focus

8
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1. การกําหนดประเด็นปrญหาด7านสิ่งแวดล7อม เศรษฐกิจ และสังคมที่มีลําดับ
ความสําคัญ

2. ข7อมูลพื้นฐานด7านสิ่งแวดล7อม เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 

3. การประเมินผลกระทบของแผนพัฒนาปyาไม7ของ 3 จังหวัด เกี่ยวกับประเด็น
สําคัญด7านสิ่งแวดล7อม เศรษฐกิจ และสังคม และให7ข7อเสนอแนะแนว
ทางการจัดการปyาไม7 และโอกาสในการลดและส งเสริม

4. การทบทวนและปรับการประเมินเบื้องต7นและจัดทําข7อเสนอแนะทั่วไป
สําหรับการตัดสินใจที่กว7างขึ้นเกี่ยวกับแผนแม บทปyาไม7แห งชาติ

5. ประเมินผลกระทบต อเศรษฐกิจที่เกี่ยวข7อง และให7ข7อเสนอแนะ

6. นําเสนอผลลัพธ�ที่ได7จาก SEA ต อกรมปyาไม7และหน วยงานอื่นๆ และผู7มีส วน
เกี่ยวข7อง

วิธีการศึกษา – 6 ขั้นตอน

10
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• มีข7อดีที่เกิดจากความต7องการขององค�กรที่เกี่ยวข7อง ทําให7เกิดการสร7างขีด
ความสามารถขององค�กร 

• มีการมุ งเน7นประเด็นสําคัญสิ่งแวดล7อมและสังคม 5 ประเด็น

• ข7อบกพร อง คือเปoนการประเมินแผนที่มีอยู และผลกระทบที่ตามมาของแผนนั้น
แต ไม ประเมินยุทธศาสตร�ที่มีอยู ในแผนหรือยุทธศาสตร�ที่วางไว7สําหรับอนาคต  

• ไม มีการเสนอทางเลือกวิธีการจัดการปyาไม7ให7ดีขึ้นเพื่อนําไปใช7

• ให7ความเห็นแก องค�กรอย างกว7างขวางมากเกินไป (52 ข7อเสนอแนะ 15 ลําดับ
ความสําคัญ) 

• ประเมินด7านเศรษฐกิจในเชิงปริมาณสําหรับประเด็นต างๆที่เกี่ยวข7อง 

• ให7ข7อเสนอทั้งหมดสําหรับภาครัฐฝyายเดียวรัฐบาล ไม มีข7อเสนอแนะสําหรับ
ครัวเรือน หรือชุมชน และผู7ที่เกี่ยวข7องโดยตรงต อการจัดการปyาไม7

บทเรียนของกรณี SEA แผนแม บทปyาไม7ของเวียดนาม

11
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แผนแม บทการพัฒนาเขื่อนไฟฟ;า
พลังน้ําแบบกักเก็บของประเทศเนปาล

Nationwide Master Plan SEA on
Storage-type Hydroelectric Power Development in Nepal 

Feb 2014

By Akiko Urago (2004) 
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Zero option
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What is that Akiko Urago did?
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What is that Akiko Urago did?

Reduced to 31 projects
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พิจารณาประเด็นต างๆ เลือกเหลือ 10 โครงการ จาก 31 โครงการ 

• อุทกวิทยา
• ธรณีวิทยา
• ช วงเวลาที่จะก อสร7างที่

เหมาะสม

16

• ผลประโยชน�ทางเศรษฐกิจของ
โครงการ

• ทรัพยากรธรรมชาติ
• สังคม
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Appendix 1 Final Long List of the Potential 
Sites of Storage Projects

Appendix 2 Selected Promising Projects
Appendix 3 Strategic Environmental 

Assessment Report
Appendix 4 Power Development Plan and 

Development Plan of Storage-
type Hydroelectric Power 
Projects taking into consideration 
Candidate Projects proposed by 
NEA

Appendix 5 Annex of SEA Report

Annex 1: Geological Survey Report - Dudh Koshi Project (E-01)
Annex 2: Geological Survey Report - Kokhajor-1 Project (E-06)
Annex 3: Geological Survey Report - Sun Koshi No.3 Project (E-17)
Annex 4: Geological Survey Report - Lower Badigad Project (C-02)
Annex 5: Geological Survey Report - Andhi Khola Project (C-08)
Annex 6: Geological Survey Report - Chera-1 Project (W-02)
Annex 7: Geological Survey Report - Lower Jhimruk Project (W-05)
Annex 8: Geological Survey Report - Madi Project (W-06)
Annex 9: Geological Survey Report - Nalsyau Gad Project (W-23)
Annex 10: Geological Survey Report - Naumure Project (W-25)
Annex 11: Environmental Survey Summary Report
Annex 12: Environmental Survey Report - Dudh Koshi Project (E-01)
Annex 13: Environmental Survey Report - Kokhajor-1 Project (E-06)
Annex 14: Environmental Survey Report - Sun Koshi No.3 Project (E-17)
Annex 15: Environmental Survey Report - Lower Badigad Project (C-02)
Annex 16: Environmental Survey Report - Andhi Khola Project (C-08)
Annex 17: Environmental Survey Report - Chera-1 Project (W-02)
Annex 18: Environmental Survey Report - Lower Jhimruk Project (W-05)
Annex 19: Environmental Survey Report - Madi Project (W-06)
Annex 20: Environmental Survey Report - Nalsyau Gad Project (W-23)
Annex 21: Environmental Survey Report - Naumure Project (W-25)
Annex 22: Comments on SEA Report from Department of Forests

1158 pages
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การประเมินสิ่งแวดล7อมระดับยุทธศาสตร�สําหรับการพัฒนาอย าง
ยั่งยืนท าเทียบเรือเมือง Cape Town ประเทศแอฟริกาใต7

CSIR, 2004
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SEA of PORT of CAPE TOWN 
Sustainability Framework, 2004

กระบวนการ SEA เกิดขึ้นด7วยวัตถุประสงค�ที่ชัดเจน 
ว าต7องการบรรลุ 

- การพัฒนาทCาเรือให7คุ7มคCาทางเศรษฐกิจ 

- กCอให7เกิดประโยชน,สูงสุดแกCชุมชนโดยรอบทCาเรือ

- ลดผลกระทบสิ่งแวดล7อมให7ได7มากที่สุด

19
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SEA of PORT of CAPE TOWN 
Sustainability Framework, 2004

กลไกที่ใช7 :

- กระบวนการวางแผนการดําเนินงานทCาเรือ 

- แผนงานลงทุนเพื่อรCวมมือกับสังคมรอบโครงการ

- ระบบการจัดการสิ่งแวดล7อม

- การมีสCวนรCวมของผู7มีสCวนได7เสียอยCางเหมาะสม

20
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SEA of PORT of CAPE TOWN 
Sustainability Framework, 2004

กลไกการส งเสริมการมีส วนร วมของผู7มีส วนได7เสีย :

- คณะกรรมการที่ปรึกษาทCาเรือ

- สภาคณะกรรมการทCาเรือ – เมือง (หนCวยงาน
สาธารณะ)

- สภาคณะกรรมการทCาเรือ - ผู7ใช7บริการ 

- สภาคณะกรรมการทCาเรือ – ผู7มีสCวนเกี่ยวข7อง
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SEA of PORT of CAPE TOWN 
Sustainability Framework, 2004

กระบวนการ SEA :
- กําหนดวิสัยทัศน, สําหรับการพัฒนาทCาเรืออยCางยั่งยืน 

- กําหนดวัตถุประสงค,และกระบวนการ SEA

- จัดตั้งองค,กร คณะกรรมการ และผู7มีสCวนได7เสีย 

- การประเมิน SEA หาทางเลือกการพัฒนา

- การให7ข7อเสนอแนวทางการจัดการทCาเรือ 
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SEA of PORT of CAPE TOWN 
Sustainability Framework, 2004

วัตถุประสงค�ของ SEA – เพื่อช วยปรับปรุงแผนการ
พัฒนาท าเรือ : 

1. สร7างความสัมพันธ,ระหวCางทCาเรือ – เมือง และชCวยกันตัดสินใจ

2. สร7างความสัมพันธ,ระหวCางเจ7าหน7าที่ทCาเรือและผู7มีสCวนได7เสีย 
(รวมถึงผู7ใช7บริการ NGOs และชุมชนท7องถิ่น) 

3. ทําความเข7าใจสิ่งแวดล7อมกายภาพบริเวณรอบทCาเรือและ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาในอนาคต
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SEA of PORT of CAPE TOWN 
Sustainability Framework, 2004

วัตถุประสงค�ของ SEA – เพื่อการพัฒนา :
4. ทําความเข7าใจวCา ความเปOนอยูCและคุณภาพชีวิตของชุมชนท7องถิ่น

บริเวณรอบทCาเรือ อาจจะได7รับผลกระทบจากการพัฒนาและ
ดําเนินการของทCาเรือในอนาคตอยCางไร

5. ทําความเข7าใจวCานโยบายและแผนการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับ
ท7องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศมีผลตCอ
การพัฒนาทCาเรือในอนาคตอยCางไร 

6. ปรับปรุงการรวบรวมข7อมูลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล7อม
โดยรอบ เพื่อใช7ข7อมูลนี้ในกการจัดการสิ่งแวดล7อม การวางแผน
ของทCาเรือ

27
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SEA of PORT of CAPE TOWN 
Sustainability Framework, 2004

กระบวนการ SEA :
• Phase 1: กําหนดขอบเขต 

(Scoping)

• Phase 2: การประเมินระดับ
ยุทธศาสตร,Strategic Assessment) 

• Phase 3: กรอบพัฒนาอยCางยั่งยืน
(Sustainability framework)
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SEA of PORT of CAPE TOWN 
Sustainability Framework, 2004

ประเด็นยุทธศาสตร� – การกําหนดขอบเขตของ SEA :
• นิเวศทางทะเล

• โบราณคดีใต7น้ํา

• ความเสถียรภาพของอัตราการเปลี่ยนแปลงชายฝ4xง 

• การเข7าถึงทCาเรือ 

• การวางแผนการใช7ประโยชน,ที่ดินระหวCางเมืองและทCาเรือ 

• เศรษฐกิจ สังคม/ความรับผิดชอบตCอสังคม 

• ผลกระทบทางเศรษฐกิจของทCาเรือ

29
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

SEA of PORT of CAPE TOWN 
Sustainability Framework, 2004

การวิเคราะห�ประเด็นยุทธศาสตร� :
- สถานะของประเด็น

- วัตถุประสงค,ของ SEA

- สถานภาพและแนวโน7มของสิ่งแวดล7อม

- เปzาหมาย วัตถุประสงค,และตัวชี้วัดเพื่อความยั่งยืน

- โอกาสและข7อจํากัดในการพัฒนาทCาเรือให7มีความยั่งยืน

- ข7อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการดําเนินงานของทCาเรือ
อยCางยั่งยืน

30

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

SEA of PORT of CAPE TOWN 
Sustainability Framework, 2004

กรอบการพัฒนาอย างยั่งยืน – เปoนข7อเสนอแนะให7แนวทาง :

 การวิจัย/การศึกษาข7อมูลพื้นฐาน

 ข7อควรพิจารณาสําหรับการวางแผนทCาเรือ

 ข7อควรพิจารณาสําหรับการดําเนินงานและการจัดการของ
ทCาเรือ

 การตรวจสอบการดําเนินงานทCาเรือ

 การมีสCวนรCวมของผู7มีสCวนได7เสีย

 การรายงานการพัฒนาอยCางยั่งยืน  

32



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ยังไมCสมบูรณ,เพียงเล็กน7อย -
• ยังไมCมีสร7างทางเลือกที่จะใช7ได7อยCางเปOนทางการ แม7วCาดึงผู7ที่

เกี่ยวข7องมารCวมอยCางไมCเปOนทางการ
• ยังไมCได7มองบริบทที่กว7างขึ้นในระยะยาว - การขยายตัวของทCาเรือจะ

มีความหมายตCอภูมิภาคอยCางไร?
• ไมCมีการอภิปรายนโยบายสาธารณะที่มากพอ โดยเฉพาะในระยะยาว

ยังไมCมีมิติด7านการกํากับดูแล

บทเรียนจากกรณี SEA ท าเทียบเรือ Cape Town ประเทศแอฟริกาใต7

33
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ข7อดีมาก +++
• ตัวอยCางที่ดีของการใช7 SEA ในการวิเคราะห,ประเด็นยุทธศาสตร, ของโครงการ

พัฒนาพื้นที่ขนาดใหญC 

• SEA ถูกนํามาดําเนินการซ้ําเพื่อปรับปรุงผลให7ดีขึ้น ตลอดกระบวนการ

• เปOนตัวอยCางที่ดีมาก ในด7านการมีสCวนรCวมของผู7มีสCวนได7เสีย

• มีจุดมุCงเน7นไปที่ 7 ประเด็นยุทธศาสตร,ที่บูรณาการในการประเมินทางเลือก
การพัฒนา

• ให7ข7อเสนอแนะแนวทางสําหรับการวางแผน การจัดการและการตรวจสอบ 
พร7อมกับสร7างกลไกดําเนินงานที่แข็งแกรCง

บทเรียนจากกรณี SEA ท าเทียบเรือ Cape Town ประเทศแอฟริกาใต7
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ตัวอย าง ประสบการณ�การใช7 SEA ในต างประเทศ 

ประสบความสําเร็จในขั้นตอนปฏิบัติการประเมิน 
ให7เปoนไปตามแนวทางปฏิบัติหรือระเบียบ
กฏหมาย

 แต หลายกรณียังมีข7อจํากัด ในการช วยตัดสินใจแผน แผนงานการ
พัฒนา เนื่องจาก :

o ไม ได7ดําเนินงานให7เปoนเครื่องมือระดับยุทธศาสตร�

o ผู7มีอํานาจตัดสินใจ ยังไม คิดว าต7องนําไปใช7 ไม เปoนเจ7าของ 
(Ownership)

o ยังไม บูรณาการเข7าในกระบวนการตัดสินใจ (Decision process) 

o ไม ทราบประโยชน�ที่จะเกิดต อสังคมและสิ่งแวดล7อม (Unknown 
benefits) Milieu (Law and Policy consulting)  2016 Study concerning the preparation of the report on the 

application and effectiveness of the SEA Directive (Directive 2001/42/EC)
Review of effectiveness in Scotland, Ireland, several authors

Milieu 2016 
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“SEA ได7รับการสนับสนุนให7ใช7เปoนเครื่องมือในการ
ปรับปรุง ทบทวนจัดทํา และดําเนินงานนโยบาย 
แผนและแผนงาน มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อสร7างความ
เข7าใจระบบที่ซับซ7อนในกระบวนการตัดสินใจ เพื่อให7
การตัดสินใจอยู บนพื้นฐานของการมีข7อมูล และช วย
การขับเคลื่อนสู เป;าหมายความยั่งยืน (Jilberto 2011; Partidário 2015 ).”

Bram Noble, Robert Gibson, Lisa White, Jill Blakley, Peter Croal, Kelechi Nwanekezie & Meinhard Doelle (2019): 
Effectiveness of strategic environmental assessment in Canada under directive-based and informal practice, 

Impact Assessment and Project Appraisal, DOI: 10.1080/14615517.2019.1565708
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ภำคผนวก ฉ
กำรฝึกอบรมทำงวิชำกำรด้ำน SEA



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้า 1 
 

การฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ 

หลักสูตรการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นี้ จัดท าข้ึน โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เข้ารับการ
อบรม ซึ่งเป็นผู้ใช้เครื่องมือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ที่หลากหลาย ตั้งแต่ผู้บริหาร ผู้ก าหนด
นโยบาย เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนและแผนงานฯ ผู้ศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อม  
ระดับยุทธศาสตร์ โดยตรง ผู้ติดตามและให้ความเห็นต่อการศึกษาและประเมินฯ รวมทั้งที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งในภาครัฐและภาคประชาชน สาธารณะ ตลอดจนรวมไปถึงนักวิชาการ นักวิจัยและที่ปรึกษา 

1. สรุปผลการจัดฝึกอบรม สรปุผลการจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ครั้งท่ี 1 (ภาคกลาง) 

ที่ปรึกษาได้จัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ครั้งที่ 1 ภาคกลาง โดยจัดข้ึนระหว่างวันที่ 8-12 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่โรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของการ
ฝึกอบรมเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีบทบาทหน้าที่หรือมีความเกี่ยวข้องกับการจัดท า SEA ทั้งในส่วนของผู้ก าหนด
นโยบาย แผน หรือแผนงาน และในส่วนของผู้ที่ลงมือปฏิบัติ โดยมีจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมแบ่งตาม
หน่วยงาน ดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการ ครั้งที่ 1 

ประเภท จ ำนวน (รำย) 

วิทยากร 11 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1 

หน่วยงานราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 66 

หน่วยงานเอกชน 2 

สถาบันการศึกษา 4 

รวม 84 

ก าหนดการจัดฝึกอบรม 

ส าหรับรูปแบบในการจัดฝึกอบรมเน้นกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 
การบรรยายให้ความรู้ และการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ผ่านการท ากิจกรรมกลุ่มและกรณีศึกษา รายละเอียดดัง
ตารางท่ี 2 

  



ตารางที่ 2 ก าหนดการจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ครั้งที่ 1 (ภาคกลาง) 

ล าดับ รูปภาพ กิจกรรม/กระบวนการ 

วันที่1 

1 

 

พิธี เปิดการอบรม โดย ผู้ แทนส านักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

2 

 

กิจกรรมเร่ิมต้นร่วมกัน เปิดมุมมองใหม่ พร้อม
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เร่ือง SEA 

3 

 

บทเรียนท่ี 1 : เร่ิมต้นท าความเข้าใจความรู้
พื้นฐาน SEA   

4 

 

บทเ รียน ท่ี  2 : ร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
และแลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อย เพื่อเข้าใจหลักการ
และกระบวนการ SEA ท่ีดี  



ตารางที่ 2 ก าหนดการจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ครั้งที่ 1 (ภาคกลาง) 

ล าดับ รูปภาพ กิจกรรม/กระบวนการ 

5 

 

ท าความเ ข้า ใจกรณี ศึกษา การประ เมิ น
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
จังหวัดเจริญย่ังยืน 
 
 

วันที่ 2 
1 

 

บทเรียนท่ี 3 : การกลั่นกรอง (Screening) 
และการเตรียมการศึกษา SEA 

2 

 

ด า เ นิ น ง า น เ ต รี ยม ก า ร ศึ ก ษา  SEA ขอ ง
แผนพัฒนา (จังหวัดเจริญย่ังยืน)  
 

3 

 

กิจกรรมนันทนาการ Egg Drop 



ตารางที่ 2 ก าหนดการจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ครั้งที่ 1 (ภาคกลาง) 

ล าดับ รูปภาพ กิจกรรม/กระบวนการ 

4 

 

บทเรียนท่ี 4 : การก าหนดขอบเขตการศึกษา
ของกรณีศึกษา SEA ของแผนพัฒนาจังหวัด
เจ ริญย่ัง ยืน  และการส ร้างการมีส่ วน ร่วม 
และการสื่อสาร 
 

วันที่ 3 
1 

 

บทเ รียน ท่ี  5 : การประเมิน ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline assessment) ก า รป ระ เ มิ น ผ ล
กระทบ จาก  Baseline ด้ านสิ่ ง แวดล้ อม 
เศรษฐกิจและสังคม ก่อนมีการพัฒนา (จังหวัด
เจริญย่ังยืน) 
 

2 

 

Mid-training course 
ช่วงพิเศษ ค าถาม-ค าตอบ เปิดโอกาสซักถาม 

และแลกเปลี่ยน รับฟัง เรียนรู้ด้วยกัน จากทุก
คน เมื่อถึงช่วงกลางของหลักสูตร เพื่อปรับปรุง
ช่วงหลัง 

3 

 

กิจกรรมนันทนาการ Pizza Paper 



ตารางที่ 2 ก าหนดการจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ครั้งที่ 1 (ภาคกลาง) 

ล าดับ รูปภาพ กิจกรรม/กระบวนการ 

4 

 

บทเรียนท่ี 6 : การประเมินประเด็นการพัฒนา
ท่ี มี ล า ดั บ ค ว า ม ส า คั ญ  ( Development 
priorities) พ ร้ อ ม ท า ง เ ลื อ ก ก า ร พั ฒ น า 
(Alternatives) 

วันที่ 4 
1 

 

บรรยายเร่ืองการก าหนดตัวชี้วัด (Indicator) 
และการประ เมิ นทาง เลื อก  (Alternative 
Assessment) 

2 

 

บทเรียนท่ี 9 : การน าผลการศึกษา SEA ไปมี
ผลต่อการพัฒนา รวมท้ังระบบการจัดการและ
ติดตามผล 

3 

 

บทเรียนท่ี 10 : การจัดการศึกษา SEA ในเร่ืองการ
ควบคุมคุณภาพ การใช้งบประมาณ เวลาและ
บุคลากร 



ตารางที่ 2 ก าหนดการจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ครั้งที่ 1 (ภาคกลาง) 

ล าดับ รูปภาพ กิจกรรม/กระบวนการ 

วันที่ 5 

1 

 

การน าเสนอผลผลิตจากการอบรมของแต่ละ
กลุ่มย่อยท้ังหมด 6 กลุ่ม  

2 

 

ช่วงถาม-ตอบ และรับฟังข้อเสนอแนะ  

3 

 

พิธีปิดการอบรม โดย ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

การประเมินผลการอบรม 

การประเมินผลการอบรมจัดท าข้ึนเพื่อให้ เกิดความแน่ใจว่าผู้ เ ข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้  
ความเข้าใจ ทักษะ เกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ด้าน SEA โดยแบ่งออกเป็น การประเมินความรู้เกี่ยวกับ 
SEA ด้วยแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม การประเมินตนเองเบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ 
ด้าน SEA และแบบรายงานการติดตามประเมินผลหลังการอบรม รายละเอียดดังนี้ 

 

 

 



การประเมินความรู้เกี่ยวกับ SEA โดยแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม 

การประเมินความรู้ เกี่ยวกับ SEA โดยแบบทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม เพื่อประเมินระดับ 
ความเข้าใจในเนื้อหาการฝึกอบรม ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3 สรุปผลการประเมินโดยแบบทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม  

คะแนน 
ก่อนอบรม 

(เต็ม 15 คะแนน) 

หลังอบรม 

(เต็ม 15 คะแนน) 

คะแนนต่ าสุด 0 3 

คะแนนสูงสุด 14 15 

คะแนนเฉลี่ย 6 10 

แบบประเมินตนเองเบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจด้าน SEA 

แบบประเมินตนเองเบื้องต้นฯ จัดท าข้ึนเพื่อให้ผู้ เ ข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบและเข้าใจใน
กระบวนการ SEA ของตนเอง รวมถึงสร้างความตระหนักในการเปิดรับข้อมูลด้าน SEA มากยิ่งข้ึน โดยแบ่งการ
ประเมินออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่  ก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม โดยมีหัวข้อการประเมิน 
เบื้องต้นฯ ดังตารางท่ี 4 และรูปท่ี 1 

ตารางที่ 4 การประเมินตนเองเบื้องต้นฯ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ข้อที่ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 
คะแนน (ร้อยละ) 

ก่อนอบรม  หลังอบรม 

1 ทฤษฎีและแนวคิดด้าน SEA 47.9 89.1 

2 มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ SEA 41.2  85.0 

3 จัดท ารายงาน SEA 36.4 75.0 

4 ก าหนดยุทธศาสตร์ 52.4 86.4 

5 ประเมินผลกระทบ 48.3 86.8 

6 ใช้ SEA เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ 37.9 86.8 

7 ใช้ SEA เป็นเคร่ืองมือในการคาดการณ์ 37.9 89.1 

8 การคิดเชิงยุทธศาสตร์ 49.9 87.7 

9 การเตรียมและอบรม Team Work 51.3 90.5 

 เฉลี่ย 44.8 86.3 

 



 
รูปที่ 1 สรุปผลการประเมินตนเองเบื้องต้นฯ กอ่น-หลังการฝึกอบรม ครั้งที่ 1 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

การประเมินความพึงพอใจและความเหมาะสมของหลักสูตรการอบรม จัดท าข้ึนเพื่อประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากผลการแสดงความคิดเห็น โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถ 
แสดงความเห็น ระบุความพึงพอใจ และให้ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรในการอบรม โดยสรุปความพึงพอใจ 
ดังตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 สรุปผลความพึงพอใจในการฝึกอบรม ครั้งท่ี 1 

1. ความพึงพอใจในภาพรวมของการฝึกอบรม 
 

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

มาก ปานกลาง น้อย ไม่แสดงความคิดเห็น รวม 

1) บทเรียนที่ 1 : ความเข้าใจ นิยาม ความส าคัญ รูปแบบ ความส าคญั ความสมัพันธ์และอิทธิพล ประโยชน์ของการใช้ SEA 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 86.7 13.3 0.0 0.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 66.7 33.3 0.0 0.0 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 86.7 13.3 0.0 0.0 100.0 

2) บทเรียนที่ 2 : กระบวนการและหลักการ SEA ที่ดี 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 88.9 11.1 0.0 0.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 73.3 26.7 0.0 0.0 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 86.7 13.3 0.0 0.0 100.0 



ตารางท่ี 5 สรุปผลความพึงพอใจในการฝึกอบรม ครั้งท่ี 1 

1. ความพึงพอใจในภาพรวมของการฝึกอบรม 
 

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

มาก ปานกลาง น้อย ไม่แสดงความคิดเห็น รวม 

3) บทเรียนที่ 3 : การเช่ือมโยงนโยบาย แผน และแผนงาน และ SEA และการเตรียมงานในการศึกษา SEA (Screening) 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 86.7 11.1 0.0 2.2 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 75.6 22.2 0.0 2.2 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 88.9 8.9 0.0 2.2 100.0 

4) บทเรียนที่ 4 : การก าหนดประเด็นและขอบเขตการศึกษาที่เหมาะสม (Scoping) 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 86.7 11.1 0.0 2.2 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 77.8 20.0 0.0 2.2 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 88.9 8.9 0.0 2.2 100.0 

5) บทเรียนที่ 5 : การประเมินแนวโน้มของ Baseline ก่อนมีการพัฒนา (Baseline assessment) 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 86.7 11.1 0.0 2.2 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 82.2 13.4 2.2 2.2 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 88.9 8.9 0.0 2.2 100.0 

6) บทเรียนที่ 6 : การประเมินประเด็นการพัฒนาที่มีล าดับความส าคญั พร้อมทางเลือกการพัฒนา 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 88.9 11.1 0.0 0.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 82.2 17.8 0.0 0.0 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 84.4 15.6 0.0 0.0 100.0 

7) บทเรียนที่ 7 : การประเมินผลกระทบสะสมของการพัฒนาที่เสนอ 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 88.9 11.1 0.0 0.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 73.4 24.4 2.2 0.0 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 80.0 20.0 0.0 0.0 100.0 

8) บทเรียนที่ 8 : การใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ใน SEA อย่างมีประสิทธิภาพ 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 95.6 4.4 0.0 0.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 80.0 20.0 0.0 0.0 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 88.9 11.1 0.0 0.0 100.0 

9) บทเรียนที่ 9 : การน าผลการศึกษา SEA ไปมีผลต่อการตัดสินใจในการพัฒนา รวมทั้งระบบการจัดการและติดตามผล 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 86.7 13.3 0 0.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 73.3 26.7 0.0 0.0 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 82.2 17.8 0.0 0.0 100.0 

10) บทเรียนที่ 10 : การจัดการศึกษา SEA ในเรื่องการควบคุมคุณภาพ การใช้งบประมาณและเวลาทีใ่ช้ในการศึกษา 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 77.8 22.2 0.0 0.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 64.5 31.1 4.4 0.0 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 75.6 24.4 0.0 0.0 100.0 



ตารางท่ี 5 สรุปผลความพึงพอใจในการฝึกอบรม ครั้งท่ี 1 

1. ความพึงพอใจในภาพรวมของการฝึกอบรม 
 

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

มาก ปานกลาง น้อย ไม่แสดงความคิดเห็น รวม 

11) กรณีศึกษา 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหา 77.8 17.8 4.4 0.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรม 80.0 17.8 2.2 0.0 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอด 80.0 20.0 0.0 0.0 100.0 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

มาก ปานกลาง น้อย ไม่แสดงความคิดเห็น รวม 

1) ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / สื่อการน าเสนอ 

(1) ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดประชุม 64.4 26.7 2.2 6.7 100.0 

(2) ความเหมาะสมของสื่อประกอบการประชุม 82.2 17.8 0.0 0.0 100.0 

(3) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการประชุม 73.3 26.7 0.0 0.0 100.0 

(4) ความเหมาะสมของอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 55.6 40.0 4.4 0.0 100.0 

(5) การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก 66.7 28.9 4.4 0.0 100.0 

2) ความพึงพอใจต่อภาพรวมของกิจกรรมการฝึกอบรม  
ในครั้งน้ี 

73.4 13.3 0.0 13.3 100.0 

สรุปการน าไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ที่ปรึกษาได้จัดท าแบบรายงานการติดตามประเมินผลหลังการอบรม เพื่อสอบถามถึงการน าความรู้
ทักษะที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง โดยได้จัดท าแบบสอบถามและให้ผู้เข้ารับ  
การฝึกอบรมตอบกลับโดยมีตัวอย่างรายงานการติดตามประเมินผลที่ได้รับจากผู้เข้าอบรมดังภาคผนวก ญ 
ทั้งนี้สามารถสรุปใจความส าคัญได้ ดังนี้ 

1. ผู้เข้าอบรมได้สรุปความรู้ ความเข้าใจ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ เพื่อน าไปปรับใช้ในการก าหนดนโยบาย แผน และแผนงาน ดังนี้ 

 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เป็นกระบวนการสนับสนุนการตัดสินใจในการ
ก าหนดนโยบาย แผน และแผนงาน โดยสามารถน ามาปรับใช้ได้ทุกองค์กร ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

 เข้าใจพื้นฐานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ความส าคัญและประโยชน์
ของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ รวมถึงหลักการ SEA ที่ด ี

 เข้าใจในกระบวนการ SEA เช่น การก าหนดขอบเขต การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัด 
ก า ร พัฒ นาทา ง เ ลื อ กที่ เ ห ม าะส ม  ร วม ถึ ง ง ก า ร ร าย ง านผ ล แล ะก า ร สื่ อ ส า ร กั บ  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 



2. ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งต่อตนเองและต่อ
หน่วยงาน ดังนี้ 

2.1) ส าหรับตนเอง ได้แก่ 
 สามารถน าไปปรับใช้ในการวางแผนการด าเนินชีวิต วางแผนการท างานได้ 
 น ามาปรับแนวคิดในการท างาน 
 ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวทางกระบวนการปฏิบัติที่ดีในการศึกษา SEA 
 เกิดความคิดวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีมุมมองให้ถึงจุดมุ่งหมายโดยไม่จ าเป็นต้องเป็นทางตรงเสมอ

ไป และช่วยให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีข้ึน ช่วยปรับปรุงในการตัดสินใจ ให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึน 
พัฒนาขีดความสามารถของตัวเองเพิ่มข้ึน 

2.2) ส าหรับหน่วยงาน ได้แก่ 
 เป็นแนวทางในการด าเนินงาน SEA หรือเข้าร่วมในกระบวนการ SEA 
 น าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการด าเนินแผนพัฒนาของหน่วยงาน 
 ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ข้ันตอนการด าเนินการของ SEA รวมทั้ งสามารถน า 

ไปปรับใช้ และก ากับการจัดท า SEA ได้อย่างถูกต้อง 
 ในการจัดท าแผนกิจกรรม แต่ละแผนงาน จะได้ค านึงถึงประโยชน์ของสังคม เศรษฐกิจและ

สิ่ ง แ วดล้ อ ม  โ ดยมี ก า ร รั บฟั ง ค ว าม คิด เ ห็ น ข อ ง ส า ธา ร ณะ เ พิ่ ม ข้ึ นห รื อ ยื ด ห ยุ่ น 
ในการด าเนินงาน และเช่ือมโยงถึงการยอมได้ ยอมเสียกันในพื้นที่ เพื่อพัฒนาการจัดแผน
กิจกรรม ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

3. ข้อเสนอการขอรับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่ให้สัมฤทธ์ิผล ได้แก่ 

 การก าหนดหน้าที่  มอบหมายงานให้ ชัดเจน รวมถึงการสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับ 
การอบรมอย่างต่อเนื่อง 

 ก า ร ส นั บสนุ น ให้น าค ว ามรู้ ที่ ไ ด้ จ า กกา รอบรมมาป ฏิบั ติ จ ริ ง  โ ดยผู้ บั ง คับ บัญชา 
ให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะ รวมถึงการจัดสถานที่ท างาน เน้นการมีส่วนร่วมของ 
ผู้ท างานมากขึ้น 

 การสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ SEA ให้กับผู้บริหารระดับสูงและถ่ายทอดจนถึงผู้ปฏิบัติงาน 

2. สรุปผลการจัดฝึกอบรมทางวิชาการดา้น SEA ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 1) 

ที่ปรึกษาได้จัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1) โดยจัดข้ึน
ระหว่างวันพุธที่ 24-วันศุกร์ที่ 26 และวันอังคารที่ 30-วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่โรงแรมปรินซ์
พาเลส กรุงเทพมหานคร ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของการฝึกอบรมเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีบทบาทหน้าที่หรือมีความ
เกี่ยวข้องกับการจัดท า SEA ทั้งในส่วนของผู้ก าหนดนโยบาย แผน หรือแผนงาน และในส่วนของผู้ที่ลงมือ
ปฏิบัติ โดยมีจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมแบ่งตามหน่วยงาน ดังตารางท่ี 6 



ตารางท่ี 6 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ครั้งท่ี 2 

ประเภท จ ำนวน (รำย) 

วิทยากร 12 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 7 

หน่วยงานราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 88 

หน่วยงานเอกชน 8 

สถาบันการศึกษา 21 

บริษัทท่ีปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 21 

รวม 157 

ก าหนดการจัดฝึกอบรม 

ในการจัดฝึกอบรมได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วงหลัก ได้แก่ การอบรมให้ความรู้ และการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้
ผ่ านกร ณี ศึกษา  ซึ่ ง รู ปแบบการอบรมจะ เน้นกระบวนการเรี ยนรู้ เ ป็นกลุ่ มและฝึกปฏิบัติจริ ง 
ผ่านกรณีศึกษา รายละเอียดดังตารางท่ี 7  



ตารางท่ี 7 ก ำหนดกำรจดัฝึกอบรมทำงวิชำกำรด้ำน SEA ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 1) 

ล าดับ รูปภาพ กิจกรรม/กระบวนการ 

วันที่1 

1 

 

พิธีเปิดการอบรม โดย ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

2 

 

กิจกรรมเร่ิมต้นร่วมกัน เปิดมุมมองใหม่ พร้อม
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เร่ือง SEA 

3 

 

บทเรียนท่ี 1 : เ ร่ิมต้นท าความเข้าใจความ รู้
พื้นฐาน SEA   

4 

 

บทเรียนท่ี 2 : ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และ
แลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อย เพื่อเข้าใจหลักการและ
กระบวนการ SEA ท่ีดี  



ตารางท่ี 7 ก ำหนดกำรจดัฝึกอบรมทำงวิชำกำรด้ำน SEA ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 1) 

ล าดับ รูปภาพ กิจกรรม/กระบวนการ 

5 

 

ท าความ เ ข้ า ใจ กร ณี ศึก ษา  การประ เ มิ น
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
จังหวัดเจริญย่ังยืน 
 
 

วันที่ 2 

1 

 

บทเ รียน ท่ี  3 : บรรยายเ ร่ืองการกลั่นกรอง
(Screening) และการเตรียมการศึกษา SEA 

2 

 

ด าเนินงานเตรียมการศึกษา SEA ของแผนพัฒนา 
(จังหวัดเจริญย่ังยืน) 
 

3 

 

กิจกรรมนันทนาการ Egg Drop 



ตารางท่ี 7 ก ำหนดกำรจดัฝึกอบรมทำงวิชำกำรด้ำน SEA ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 1) 

ล าดับ รูปภาพ กิจกรรม/กระบวนการ 

4 

 

บทเรียนท่ี 4 : การก าหนดขอบเขตการศึกษาของ
กรณีศึกษา SEA ของแผนพัฒนาจังหวัดเจริญ
ย่ังยืน และการสร้างการมีส่วนร่วมและการ
สื่อสาร 
 

วันที่ 3 

1 

 

บทเ รียน ท่ี  5 : การประ เมิ น ข้อมู ลพื้ นฐาน 
(Baseline assessment) การประเมินผลกระทบ 
จาก Baseline ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและ
สังคม ก่อนมีการพัฒนา (จังหวัดเจริญย่ังยืน) 
 

2 

 

การประเมินผลกระทบ จาก Baseline ด้าน
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ก่อนมีการ
พัฒนา (จังหวัดเจริญย่ังยืน) 
 

3 
 

 

Mid-training course 
ช่วงพิเศษ ค าถาม-ค าตอบ เปิดโอกาสซักถาม 
และแลกเปลี่ยน รับฟัง เรียนรู้ด้วยกัน จากทุกคน 
เมื่อถึงช่วงกลางของหลักสูตร เพื่อปรับปรุงช่วง
หลัง 



ตารางท่ี 7 ก ำหนดกำรจดัฝึกอบรมทำงวิชำกำรด้ำน SEA ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 1) 

ล าดับ รูปภาพ กิจกรรม/กระบวนการ 

3 

 

บทเรียนท่ี 6 : การประเมินประเด็นการพัฒนาท่ี
มีล าดับความส าคัญ (Development priorities) 
พร้อมทางเลือกการพัฒนา (Alternatives) 

4 

 

ท าความเข้าใจการพัฒนาประเด็นพัฒนา ท่ีมีผล
ต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม 

วันที่ 4 

1 

 

บรรยายเร่ืองการก าหนดตัวชี้วัด  (Indicator) 
แล ะก า รป ระ เ มิ น ท า ง เ ลื อ ก  (Alternative 
Assessment) 

2 

 

บทเรียนท่ี 9 : การน าผลการศึกษา SEA ไปมีผล
ต่อการพัฒนา รวมท้ังระบบการจัดการและ
ติดตามผล 



ตารางท่ี 7 ก ำหนดกำรจดัฝึกอบรมทำงวิชำกำรด้ำน SEA ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 1) 

ล าดับ รูปภาพ กิจกรรม/กระบวนการ 

3 

 

บทเรียนท่ี 10 : การจัดการศึกษา SEA ในเร่ืองการ
ควบคุมคุณภาพ การใช้งบประมาณ เวลาและ
บุคลากร 

วันที่ 5 

1 

 

กล่าวน าเข้าสู่การน าเสนอ และกล่าวต้อนรับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

2 

 

การน าเสนอผลผลิตจากการอบรมของแต่ละกลุ่ม
ย่อยท้ังหมด 6 กลุ่ม 

3 

 

ช่วงถาม-ตอบ และรับฟังข้อเสนอแนะ  



ตารางท่ี 7 ก ำหนดกำรจดัฝึกอบรมทำงวิชำกำรด้ำน SEA ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 1) 

ล าดับ รูปภาพ กิจกรรม/กระบวนการ 

4 

 

พิธีปิดการอบรม โดย ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

5 

 

ร่วมกันถ่ายภาพรวมเป็นท่ีระลึก 

การประเมินผลการอบรม 

การประเมินผลการอบรมจัดท าข้ึนเพื่อให้ เกิดความแน่ใจว่าผู้ เ ข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้  
ความเข้าใจ ทักษะ เกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ด้าน SEA โดยแบ่งออกเป็น การประเมินความรู้เกี่ยวกับ 
SEA ด้วยแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม การประเมินตนเองเบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ  
ด้าน SEA และแบบรายงานการติดตามประเมินผลหลังการอบรม รายละเอียดดังนี้ 

การประเมินความรู้เกี่ยวกับ SEA โดยแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม 

การประเมินความรู้เกี่ยวกับ SEA โดย แบบทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม เพื่อประเมินระดับ 
ความเข้าใจในเนื้อหาการฝึกอบรม ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางท่ี 8 

  



ตารางท่ี 8 สรุปผลการประเมินโดยแบบทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม 

คะแนน 
ก่อนอบรม 

(เต็ม 15 คะแนน) 

หลังอบรม 

(เต็ม 15 คะแนน) 
คะแนนต่ าสุด 1 4 

คะแนนสูงสุด 12 14 

คะแนนเฉลี่ย 7 10 

แบบประเมินตนเองเบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจด้าน SEA 

แบบประเมินตนเองเบื้องต้นฯ จัดท าข้ึนเพื่อให้ผู้ เ ข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบและเข้าใจใน
กระบวนการ SEA ของตนเอง รวมถึงสร้างความตระหนักในการเปิดรับข้อมูลด้าน SEA มากยิ่งข้ึน โดยแบ่งการ
ประเมินออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรมอบรม โดยมีหัวข้อการประเมิน 
เบื้องต้นฯ ดังตารางท่ี 9 และ รูปท่ี 2 

ตารางท่ี 9 การประเมินตนเองเบื้องต้นฯ ของผู้เขา้รับการฝึกอบรม 

ข้อที่ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 
คะแนน (ร้อยละ) 

ก่อนอบรม  หลังอบรม 

1 ทฤษฎีและแนวคิดด้าน SEA 49.7 80.6 

2 มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ SEA 46.0 72.9 

3 จัดท ารายงาน SEA 39.5 67.9 

4 ก าหนดยุทธศาสตร์ 47.5 73.2 

5 ประเมินผลกระทบ 52.6 74.8 

6 ใช้ SEA เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ 40.9 72.1 

7 ใช้ SEA เป็นเคร่ืองมือในการคาดการณ์ 40.7 72.6 

8 การคิดเชิงยุทธศาสตร์ 49.5 76.7 

9 การเตรียมและอบรม Team Work 49.1 74.5 

 เฉลี่ย 46.2 73.9 
 



 
รูปที่ 2 สรุปผลการประเมินตนเองเบื้องต้นฯ กอ่น-หลังการฝึกอบรม ครั้งที่ 2 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

การประเมินความพึงพอใจและความเหมาะสมของหลักสูตรการอบรม จัดท าข้ึนเพื่อประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากผลการแสดงความคิดเห็น โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถ  
แสดงความเห็น ระบุความพึงพอใจ และให้ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรในการอบรม โดยมีสรุปความพึงพอใจ  
ดังตารางท่ี 10 

ตารางท่ี 10 สรุปผลความพึงพอใจในการฝึกอบรม ครั้งท่ี 2 

1. ความพึงพอใจในภาพรวมของการฝึกอบรม 
 

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

มาก ปานกลาง น้อย ไม่แสดงความคิดเห็น รวม 

1) บทเรียนที่ 1 : ความเข้าใจ นิยาม ความส าคัญ รูปแบบ ความส าคญั ความสมัพันธ์และอิทธิพล ประโยชน์ของการใช้ SEA 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 84.7 15.3 0 0.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 59.2 38.8 2.0 0.0 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 80.6 17.3 2.1 0.0 100.0 

2) บทเรียนที่ 2 : กระบวนการและหลักการ SEA ที่ดี 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 81.6 18.4 0 0.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 65.3 32.7 2.0 0.0 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 80.6 17.3 2.1 0.0 100.0 

3) บทเรียนที่ 3 : การเช่ือมโยงนโยบาย แผนและแผนงาน และ SEA และการเตรียมงานในการศึกษา SEA (Screening) 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 79.6 20.4 0 0.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 68.4 31.6 0 0.0 100.0 



ตารางท่ี 10 สรุปผลความพึงพอใจในการฝึกอบรม ครั้งท่ี 2 

1. ความพึงพอใจในภาพรวมของการฝึกอบรม 
 

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

มาก ปานกลาง น้อย ไม่แสดงความคิดเห็น รวม 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 78.6 20.4 1.0 0.0 100.0 

4) บทเรียนที่ 4 : การก าหนดประเด็นและขอบเขตการศึกษาที่เหมาะสม (Scoping) 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 78.6 19.4 2.0 0.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 65.3 31.6 3.1 0.0 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 78.6 20.4 1.0 0.0 100.0 

5) บทเรียนที่ 5 : การประเมินแนวโน้มของ Baseline ก่อนมีการพัฒนา (Baseline assessment) 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 73.5 23.4 3.1 0.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 61.2 33.7 5.1 0.0 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 73.5 23.4 3.1 0.0 100.0 

6) บทเรียนที่ 6 : การประเมินประเด็นการพัฒนาที่มีล าดับความส าคญั พร้อมทางเลือกการพัฒนา 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 76.5 20.4 2.1 1.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 68.4 27.5 3.1 1.0 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 80.6 17.3 1.1 1.0 100.0 

7) บทเรียนที่ 7 : การประเมินผลกระทบสะสมของการพัฒนาที่เสนอ 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 69.4 26.5 2.1 2.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 57.1 38.8 2.1 2.0 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 68.4 26.5 3.1 2.0 100.0 

8) บทเรียนที่ 8 : การใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ใน SEA อย่างมีประสิทธิภาพ 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 72.4 23.5 2.1 2.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 63.3 31.6 3.1 2.0 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 72.4 22.4 3.1 2.0 100.0 

9) บทเรียนที่ 9 : การน าผลการศึกษา SEA ไปมีผลต่อการตัดสินใจในการพัฒนา รวมทั้งระบบการจัดการและติดตามผล 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 68.4 25.4 3.1 3.1 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 58.2 37.7 1.0 3.1 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 65.3 30.6 1.0 3.1 100.0 

10) บทเรียนที่ 10 : การจัดการศึกษา SEA ในเรื่องการควบคุมคุณภาพ การใช้งบประมาณและเวลาทีใ่ช้ในการศึกษา 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 64.3 25.5 5.1 5.1 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 55.1 35.7 4.1 5.1 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 65.3 26.5 3.1 5.1 100.0 



ตารางท่ี 10 สรุปผลความพึงพอใจในการฝึกอบรม ครั้งท่ี 2 

1. ความพึงพอใจในภาพรวมของการฝึกอบรม 
 

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

มาก ปานกลาง น้อย ไม่แสดงความคิดเห็น รวม 

11) กรณีศึกษา 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหา 70.4 23.5 5.1 1.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรม 60.2 32.7 5.1 2.0 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอด 65.3 26.5 6.1 2.0 100.0 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

มาก ปานกลาง น้อย ไม่แสดงความคิดเห็น รวม 

1) ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / สื่อการน าเสนอ 

(1) ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดประชุม 74.5 17.3 5.1 3.1 100.0 

(2) ความเหมาะสมของสื่อประกอบการประชุม 76.3 22.7 1.0 0.0 100.0 

(3) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการประชุม 61.2 32.7 5.1 1.0 100.0 

(4) ความเหมาะสมของอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 61.2 31.7 6.1 1.0 100.0 

(5) การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก 75.5 21.5 2.0 1.0 100.0 

2) ความพึงพอใจต่อภาพรวมของกิจกรรมการฝึกอบรม  
ในครั้งน้ี 

72.4 16.4 1.0 10.2 100.0 

สรุปการน าไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ที่ปรึกษาได้จัดท าแบบรายงานการติดตามประเมินผลหลังการอบรม เพื่อสอบถามถึงการน าความรู้
ทักษะที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง โดยได้จัดท าแบบสอบถามและให้ผู้เข้ารับ  
การฝึกอบรมตอบกลับโดยมีตัวอย่างรายงานการติดตามประเมินผลที่ได้รับจากผู้เข้าอบรมดังภาคผนวก ญ 
ทั้งนี้สามารถสรุปใจความส าคัญได้ ดังนี้ 

1. ผู้เข้าอบรมได้สรุปความรู้ ความเข้าใจ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ เพื่อน าไปปรับใช้ในการก าหนดนโยบาย แผน และแผนงาน ดังนี้ 

 นิยามและความส า คัญของการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  (SEA) รวมถึง 
ความแตกต่างระหว่าง SEA กับ EIA 

 หลักการและกระบวนการ SEA รวมถึงเกณฑ์การพิจารณา SEA ที่ดี 
 ข้ันตอนการก าหนดขอบเขต ประกอบด้วย การก าหนดวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายสูงสุด (Ultimate 

goals) ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issues) และการพิจารณาแรงผลักดัน (Driven 
forces) เพื่ อน ามาซึ่ งการก าหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) และการก าหนดตั ว ช้ี วัด 
(Indicators) 



 การบูรณาการและการปรับกระบวนการในการด าเนินงานเพื่อก าหนดนโยบายและแผนงานที่
หน่วยงานจัดท า เช่น การก าหนดทางเลือกโดยวิเคราะห์ครอบคลุมทั้งประเด็นมิติเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 ข้ันตอนการมีส่วนร่วมและแผนการสื่อสาร เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของแผนและ
น าไปสู่การสนับสนุน 

2. ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งต่อตนเองและต่อ
หน่วยงาน ดังนี้ 

2.1) ส าหรับตนเอง ได้แก่ 
 เป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อเตรียมการในอนาคตส าหรับจัดท าข้อเสนอจัด

จ้างที่ปรึกษา ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดท า SEA ด้านต่อๆ ไป 
 น าระบบข้ันตอนการประเมิน SEA มาประยุกต์ใช้เพื่อการปรับปรุงพัฒนางานที่ได้รับมอบหมาย

ให้มีความก้าวหน้า ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่เป็นปัจจบุัน และมีการ
พิจารณาข้ันตอนการท างานที่รอบครอบและมีความรอบด้านมากข้ึน อย่างเช่น ในข้ันตอนการ
ก า ห น ด ข อ บ เ ข ต  ( Scoping) ต้ อ ง มี ก า ร ศึ ก ษ า น โ ย บ า ย  แ ผ น 
และแผนงานที่มีมาก่อนอย่างละเอียดเพื่อการก าหนดประเด็นที่มีความสอดคล้องเช่ือมโยงกัน
อย่างเป็นระบบ ตลอดจนข้ันตอนอื่นๆ ที่สามารถน า SEA มาประยุกต์ใช้ได้ในการปฏิบัติงานใน
หลายๆ ด้าน 

 การน าเทคนิควิธี/  เครื่องมือ/ กลไกการด าเนินงาน SEA มาปรับใช้และพัฒนางานให้ 
เกิดประสิทธิภาพและได้ผลสัมฤทธ์ิยิ่งขึ้น 

2.2) ส าหรับหน่วยงาน ได้แก่ 
 น าไปร่วมปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานและจัดท าภารกิจหลักที่ส าคัญส าหรับหน่วยงานให้มี

การด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายที่สัมฤทธ์ิผล ตลอดจนการบรรลุตามหลักของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนด้านการจัดท านโยบาย และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 น าความรู้และทักษะไปใช้วิเคราะห์และด าเนินงานให้เป็นระบบชัดเจน รวมทั้ง ขับเคลื่อน
นโยบาย แผน และแผนงานของหน่วยงานที่เน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วน 

 การเผยแพร่ความรู้ ในหน่วยงาน เพื่ อ ให้ เกิดความตระหนักและทราบถึงแนวทาง  
การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ก าลังด าเนินการ 

  



3. ข้อเสนอการขอรับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่ให้สัมฤทธ์ิผล ได้แก่ 

 ขอรับการส่ ง เสริมสนับสนุนเพิ่ ม เติมความรู้ทาง วิชาการ  โดยให้บุคลากรได้ เ ข้ารับ 
การอบรม หรือก าหนดให้มีการจัดอบรมให้ความรูเ้ชิงเทคนิคในเรื่อง SEA และที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
บุคลากรเกิดทักษะและองค์ความรู้ที่จะสามารถน ามาเป็นกรอบและปรับใช้ในการก าหนด
นโยบาย แผน และแผนงานที่เกี่ยวข้องได้ 

3. สรุปผลการจัดฝึกอบรมทางวิชาการดา้น SEA ครั้งท่ี 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

ที่ปรึกษาได้จัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจัดข้ึนระหว่าง
วันที่ 5-9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่โรงแรมเดอะคอนวีเนี่ยน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของการฝึกอบรม
เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีบทบาทหน้าที่หรือมีความเกี่ยวข้องกับการจัดท า SEA ทั้งในส่วนของผู้ก าหนดนโยบาย 
แผน หรือแผนงาน และในส่วนของผู้ที่ลงมือปฏิบัติ โดยมีจ านวนผู้เข้ารับการอบรมแบ่งตามหน่วยงาน 
ดังตารางท่ี 11 

ตารางท่ี 11 จ านวนผู้เข้ารบัการฝึกอบรมทางวิชาการดา้น SEA ครั้งท่ี 3 

ประเภท จ ำนวน (รำย) 

หน่วยงานราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 68 

หน่วยงานเอกชน 3 

สถาบันการศึกษา 54 

รวม 125 

ก าหนดการจัดฝึกอบรม 

ในการจัดฝึกอบรมได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วงหลัก ได้แก่ การอบรมให้ความรู้ และการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้
ผ่านกรณีศึกษา ซึ่งรูปแบบการอบรมจะเน้นกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่มและฝึกปฏิบัติจริงผ่านกรณีศึกษา 
รายละเอียดดังตารางท่ี 12 

  



ตารางท่ี 12 ก าหนดการจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ครั้งท่ี 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

ล ำดับ รูปภำพ กิจกรรม/กระบวนกำร 

วันที่ 1 

1 

 

พิ ธี เ ปิ ดการอ บรม  โดย  ส านั ก ง านส ภ า
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

3 

 

บทเรียนท่ี 1 : เร่ิมต้นท าความเข้าใจความรู้
พื้นฐาน SEA   

4 

 

บทเรียนท่ี 2 : ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และ
แลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อย เพื่อเข้าใจหลักการและ
กระบวนการ SEA ท่ีดี  



ตารางท่ี 12 ก าหนดการจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ครั้งท่ี 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

ล ำดับ รูปภำพ กิจกรรม/กระบวนกำร 

5 

 

บทเรียนท่ี 3 : การกลั่นกรอง (Screening) 
และการเตรียมการศึกษา SEA 

6 

 

ท าความเ ข้า ใจกรณี ศึกษา การประ เมิ น
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
จังหวัดเจริญย่ังยืน 
 

วันที่ 2 

1 

 

ด า เ นิ น ง า น เ ต รี ยม กา ร ศึ ก ษา  SEA ขอ ง
แผนพัฒนา (จังหวัดเจริญย่ังยืน)  
 



ตารางท่ี 12 ก าหนดการจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ครั้งท่ี 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

ล ำดับ รูปภำพ กิจกรรม/กระบวนกำร 

2 

 

บทเรียนท่ี 4 : การก าหนดขอบเขตการศึกษา
ของกรณีศึกษา SEA ของแผนพัฒนาจังหวัด
เจริญย่ังยืน และการสร้างการมีส่วนร่วมและ
การสื่อสาร 
 

3 

 

กิจกรรมนันทนาการ Egg Drop 

วันที่ 3 

1 

 

บทเรียนท่ี 5 : การสร้างการมีส่วนร่วมและการ
สื่อสาร 



ตารางท่ี 12 ก าหนดการจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ครั้งท่ี 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

ล ำดับ รูปภำพ กิจกรรม/กระบวนกำร 

2 

 

กิจกรรมนันทนาการ Drawing Bricks 

3 

 

บทเรียนท่ี 7 : การพัฒนาและประเมินทางเลือก 
(Alternative Development and Assessment) 
 

4 

 

Mid-training course 

ช่วงพิเศษ ค าถาม-ค าตอบ เปิดโอกาสซักถาม 

และแลกเปลี่ยน รับฟัง เรียนรู้ด้วยกัน จากทุก
คน เมื่อถึงช่วงกลางของหลักสูตร เพื่อปรับปรุง
ช่วงหลัง 

5 

 

กิจกรรมนันทนาการ บอลลงรู 



ตารางท่ี 12 ก าหนดการจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ครั้งท่ี 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

ล ำดับ รูปภำพ กิจกรรม/กระบวนกำร 

วันที่ 4 

1 

 

บทเรียนท่ี 8 : การประเมินประเด็นการพัฒนา
ท่ี มี ล า ดั บ ค ว า ม ส า คั ญ  ( Development 
priorities) พ ร้ อ ม ท า ง เ ลื อ ก ก า ร พั ฒ น า 
(Alternatives)) 

2 

 

บทเ รียน ท่ี 9  :  มาตรการเพื่อความย่ังยืน 

(Sustainability Measures) ความเข้าใจการ

ก าหนดมาตรการการหลีก เลี่ ยง  (avoid) 
ส่งเสริม (enhance) และบรรเทา (mitigate) 
ผลกระทบของทางเลือกการพัฒนา 

3 

 

กิจกรรมนันทนาการ Nuts game 

4 

 

บทเรียนท่ี 10 : การน าผลการศึกษา SEA ไปมี

ผลต่อการพัฒนา  (SEA Integration) 



ตารางท่ี 12 ก าหนดการจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ครั้งท่ี 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

ล ำดับ รูปภำพ กิจกรรม/กระบวนกำร 

5 

 

บทเรียนท่ี 11 : การติดตามผล การควบคุม

คุณภาพ และการรายงาน (Follow-up, 
Quality Control and Reporting) 

วันที่ 5 

1 

 

กล่าวน าเข้าสู่การน าเสนอ และกล่าวต้อนรับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

2 

 

การน าเสนอผลผลิตจากการอบรมของแต่ละ
กลุ่มย่อยท้ังหมด 4 กลุ่ม  

3 

 

ช่วงถาม-ตอบ และรับฟังข้อเสนอแนะ  



ตารางท่ี 12 ก าหนดการจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ครั้งท่ี 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

ล ำดับ รูปภำพ กิจกรรม/กระบวนกำร 

4 

 

สรุปผลการฝึกอบรมและพิธีปิดการอบรม โดย 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

การประเมินผลการอบรม 

การประเมินผลการอบรมจัดท าข้ึนเพื่อให้ เกิดความแน่ใจว่ าผู้ เ ข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ เกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ด้าน SEA โดยแบ่งออกเป็น การประเมินความรู้เกี่ยวกับ 
SEA ด้วยแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม การประเมินตนเองเบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ  
ด้าน SEA และแบบรายงานการติดตามประเมินผลหลังการอบรม รายละเอียดดังนี้ 

การประเมินความรู้เกี่ยวกับ SEA โดยแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม 

การประเมินความรู้ เกี่ยวกับ SEA โดยแบบทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม เพื่อประเมินระดับ 
ความเข้าใจในเนื้อหาการฝึกอบรม ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางท่ี 13  

ตารางท่ี 13 สรุปผลการประเมินโดยแบบทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม  

คะแนน 
ก่อนอบรม 

(เต็ม 15 คะแนน) 

หลังอบรม 

(เต็ม 15 คะแนน) 

คะแนนต่ าสุด 1 4 

คะแนนสูงสุด 13 13 

คะแนนเฉลี่ย 5 8 

แบบประเมินตนเองเบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจด้าน SEA 

แบบประเมินตนเองเบื้องต้นฯ จัดท าข้ึนเพื่อให้ผู้ เ ข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบและเข้าใจใน
กระบวนการ SEA ของตนเอง รวมถึงสร้างความตระหนักในการเปิดรับข้อมูลด้าน SEA มากยิ่งข้ึน โดยแบ่งการ
ประเมินออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่  ก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม โดยมีหัวข้อการประเมิน 
เบื้องต้นฯ ดังตารางท่ี 14 และรูปท่ี 3 



ตารางท่ี 14 การประเมินตนเองเบื้องต้นฯ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ข้อที่ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 
คะแนน (ร้อยละ) 

ก่อนอบรม  หลังอบรม 

1 ทฤษฎีและแนวคิดด้าน SEA 42.2 88.1 

2 มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ SEA 36.8 78.8 

3 จัดท ารายงาน SEA 31.8 73.6 

4 ก าหนดยุทธศาสตร์ 43.1 79.6 

5 ประเมินผลกระทบ 40.6 82.7 

6 ใช้ SEA เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ 34.8 83.7 

7 ใช้ SEA เป็นเคร่ืองมือในการคาดการณ์ 35.3 82.9 

8 การคิดเชิงยุทธศาสตร์ 44.1 84.0 

9 การเตรียมและอบรม Team Work 40.8 82.4 

 เฉลี่ย 38.8 81.8 

 

 
รูปที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเองเบื้องต้นฯ กอ่น-หลังการฝึกอบรม ครั้งที่ 3 

 
  



แบบประเมินความพึงพอใจ 

การประเมินความพึงพอใจและความเหมาะสมของหลักสูตรการอบรม จัดท าข้ึนเพื่อประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากผลการแสดงความคิดเห็น โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถแสดง
ความเห็น ระบุความพึงพอใจ และให้ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรในการอบรม โดยสรุปผลความพึงพอใจ 
ดังตารางท่ี 15 

ตารางท่ี 15 สรุปผลความพึงพอใจในการฝึกอบรม ครั้งท่ี 3 

1. ความพึงพอใจในภาพรวมของการฝึกอบรม 
 

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

มาก ปานกลาง น้อย ไม่แสดงความคิดเห็น รวม 

1) บทเรียนที่ 1 : ความเข้าใจ นิยาม ความส าคัญ รูปแบบ ความส าคญั ความสมัพันธ์และอิทธิพล ประโยชน์ของการใช้ SEA 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 83.9 16.1 0.0 0.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 59.7 37.1 3.2 0.0 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 90.3 9.7 0.0 0.0 100.0 

2) บทเรียนที่ 2 : กระบวนการและหลักการ SEA ที่ดี 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 87.1 12.9 0.0 0.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 67.8 29.0 1.6 1.6 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 82.3 17.7 0.0 0.0 100.0 

3) บทเรียนที่ 3 : การเช่ือมโยงนโยบาย แผน และแผนงาน และ SEA และการเตรียมงานในการศึกษา SEA (Screening) 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 85.5 14.5 0.0 0.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 74.2 22.6 3.2 0.0 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 88.7 11.3 0.0 0.0 100.0 

4) บทเรียนที่ 4 : การก าหนดประเด็นและขอบเขตการศึกษาที่เหมาะสม (Scoping) 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 88.7 11.3 0.0 0.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 72.6 24.2 3.2 0.0 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 85.5 14.5 0.0 0.0 100.0 

5) บทเรียนที่ 5 : การประเมินแนวโน้มของ Baseline ก่อนมีการพัฒนา (Baseline assessment) 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 85.5 14.5 0.0 0.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 75.8 22.6 1.6 0.0 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 87.1 12.9 0.0 0.0 100.0 

6) บทเรียนที่ 6 : การประเมินประเด็นการพัฒนาที่มีล าดับความส าคญั พร้อมทางเลือกการพัฒนา 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 83.9 16.1 0.0 0.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 67.8 29.0 3.2 0.0 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 80.6 19.4 0.0 0.0 100.0 

7) บทเรียนที่ 7 : การประเมินผลกระทบสะสมของการพัฒนาที่เสนอ 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 88.7 11.3 0.0 0.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 66.2 29.0 4.8 0.0 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 83.9 16.1 0.0 0.0 100.0 



ตารางท่ี 15 สรุปผลความพึงพอใจในการฝึกอบรม ครั้งท่ี 3 

1. ความพึงพอใจในภาพรวมของการฝึกอบรม 
 

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

มาก ปานกลาง น้อย ไม่แสดงความคิดเห็น รวม 

8) บทเรียนที่ 8 : การใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ใน SEA อย่างมีประสิทธิภาพ 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 85.5 14.5 0.0 0.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 67.8 27.4 4.8 0.0 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 82.3 17.7 0.0 0.0 100.0 

9) บทเรียนที่ 9 : การน าผลการศึกษา SEA ไปมีผลต่อการตัดสินใจในการพัฒนา รวมทั้งระบบการจัดการและติดตามผล 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 82.3 17.7 0.0 0.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 74.2 22.6 3.2 0.0 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 79.0 21.0 0.0 0.0 100.0 

10) บทเรียนที่ 10 : การจัดการศึกษา SEA ในเรื่องการควบคุมคุณภาพ การใช้งบประมาณและเวลาทีใ่ช้ในการศึกษา 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 79.0 21.0 0.0 0.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 72.6 25.8 1.6 0.0 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 83.9 16.1 0.0 0.0 100.0 

11) กรณีศึกษา 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหา 75.8 24.2 0.0 0.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรม 71.0 25.8 3.2 0.0 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอด 83.9 16.1 0.0 0.0 100.0 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

มาก ปานกลาง น้อย ไม่แสดงความคิดเห็น รวม 

1) ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / สื่อการน าเสนอ 

(1) ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดประชุม 59.7 35.5 1.6 3.2 100.0 

(2) ความเหมาะสมของสื่อประกอบการประชุม 67.8 30.6 1.6 0.0 100.0 

(3) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการประชุม 54.8 40.4 4.8 0.0 100.0 

(4) ความเหมาะสมของอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 37.1 51.6 11.3 0.0 100.0 

(5) การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก 54.9 41.9 3.2 0.0 100.0 

2) ความพึงพอใจต่อภาพรวมของกิจกรรมการฝึกอบรม  
ในครั้งน้ี 

56.5 21.0 0.0 22.5 100.0 

สรุปการน าไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ปรึกษาได้จัดท าแบบรายงานการติดตามประเมินผลหลังการอบรม  เพื่อน าความรู้ทักษะที่ได้จาก 
การอบรมไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง โดยได้จัดท าแบบสอบถามและให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตอบกลบั 
โดยมีตัวอย่างรายงานการติดตามประเมินผลที่ได้รับจากผู้เข้าอบรมดังภาคผนวก ญ ทั้งนี้สามารถสรุปใจ 
ความส าคัญได้ ดังนี้ 



1. ผู้ เ ข้าอบรมได้สรุปความรู้ ความเข้าใจ ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อม 
ระดับยุทธศาสตร์ เพื่อน าไปปรับใช้ในการก าหนดนโยบาย แผน และแผนงาน ดังนี้ 

 ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ก ร ะ บ ว น ก า ร ป ร ะ เ มิ น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ร ะ ดั บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  (SEA) 
ในการด าเนินงานในระดับนโยบาย/ แผน/ แผนงาน เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจประเมิน
ทางเลือกที่เหมาะสม ตลอดจนทางเลือกของการไม่มีนโยบาย/ แผน/ แผนงาน (No Action 
Alternative) 

 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ เสียและแผนการสื่อสาร ใน ข้ันตอนต่างๆ ของกระบวน 
การ SEA 

 ข้ันตอนในการด าเนินการ SEA จะไม่มีการก าหนดเป็นข้ันตอนอย่างชัดเจน เป็นเพียงแนวทาง
หรือกรอบกว้างๆ ที่ควรด าเนินการซึ่งต้องมีการประยุกต์ให้เหมาะสมกับระดับและประเภทของ
นโยบาย/ แผน/ แผนงาน ที่จะถูกประเมิน โดยทั่วไปในการด าเนินการ SEA เริ่มจากการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนฯ การกลั่นกรอง การก าหนดขอบเขต การรวบรวมข้อมูล การประเมิน
ข้อมูลพื้นฐาน การพัฒนาและประเมินทางเลือกการรายงานผล รวมถึงการเปิดโอกาสให้ภาคส่วน
ต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมด้วย 

2. ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งต่อตนเองและต่อ
หน่วยงาน ดังนี้ 

2.1) ส าหรับตนเอง ได้แก่ 
 สามารถน าแนวคิด และหลักการของ SEA ไปปรับใช้ในการพิจารณางานที่ได้รับมอบหมายให้

ครอบคลุมในทุกด้าน มีกระบวนการท างานที่เป็นระบบ มองภาพแบบองค์รวม ทั้งการท างาน
ภาคสนามและงานเอกสารในส านักงาน ท าให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 การจัดตั้งโครงการ/ แผนงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้พิจารณาอย่างรอบคอบ 
ทุกด้าน โดยมีทางเลือกส าหรับการด าเนินกิจกรรมนั้นๆ เพื่อลดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholder) และเป็นทางออกที่ดีที่สุด 

 ถ่ายทอดความรู้ ในกระบวนการคิดและวิ ธีการให้บุคลากรในส านักงานได้รับทราบ 
และน าไปปฏิบัติ 

2.2) ส าหรับหน่วยงาน ได้แก่ 

 สามารถจัดท าแผนงาน/ โครงการที่สอดคล้อง ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และ
เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 



 การน าเอาวิธีการในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ที่ได้รับมาปรับใช้ในการ
ประเมินทางเลือกในการท าแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด 
และเกิดความยั่งยืน 

3. ข้อเสนอการขอรับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่ให้สัมฤทธ์ิผล ได้แก่ 

 การจัดท าแผนที่พิจารณาถึงศักยภาพของแต่ละพื้นที่ว่ามีความแตกต่างกัน น าไปสู่การขับเคลื่อน
ภารกิจของหน่วยงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้อย่าง
แท้จริง ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใน SEA เพื่อประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนางานต่อไป 

 ส่งเสริมให้เกิดเรียนรู้จากกรณีศึกษา เช่น การมีส่วนร่วมในการรับฟังการประเมิน SEA การเชิญ
เข้าร่วมประชุม การอบรมต่างๆ เกี่ยวกับ SEA เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และ
น ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับองค์กร 

 การขอสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดท า SEA ในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 

 สรุปผลการจัดฝึกอบรมทางวิชาการดา้น SEA ครั้งท่ี 4 (ภาคใต้) 

ที่ปรึกษาได้จัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ครั้งที่ 4 ภาคใต้ โดยจัดข้ึนระหว่างวันที่ 19-23 
สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของการฝึกอบรมเป็น
กลุ่มเป้าหมายที่มีบทบาทหน้าที่หรือมีความเกี่ยวข้องกับการจัดท า SEA ทั้งในส่วนของผู้ก าหนดนโยบาย แผน 
หรือแผนงาน และในส่วนของผู้ที่ลงมือปฏิบัติ  โดยมีจ านวนผู้ เ ข้ารับการอบรมแบ่งตามหน่วยงาน 
ดังตารางท่ี 16 

ตารางท่ี 16 จ านวนผู้เข้ารบัการฝึกอบรมทางวิชาการดา้น SEA ครั้งท่ี 4 

ประเภท จ ำนวน (รำย) 

หน่วยงานราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 90 

หน่วยงานเอกชน 17 

สถาบันการศึกษา 53 

รวม 160 

 

  



ก าหนดการจัดฝึกอบรม 

ในการจัดฝึกอบรมได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วงหลัก ได้แก่ การอบรมให้ความรู้ และการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้
ผ่านกรณีศึกษา ซึ่งรูปแบบการอบรมจะเน้นกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่มและฝึกปฏิบัติจริงผ่านกรณีศึกษา 
รายละเอียดดังตารางท่ี 17 

ตารางท่ี 17 ก าหนดการจัดฝึกอบรมทางดา้นวิชาการ SEA ครั้งท่ี 4 (ภาคใต้) 

ล ำดับ รูปภำพ กิจกรรม/กระบวนกำร 

วันที่ 1 

1 

 

พิ ธี เ ปิ ดการอ บ รม  โดย  ส านั ก ง านส ภ า
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

2 

 

บทเรียนท่ี 1 : เร่ิมต้นท าความเข้าใจความรู้
พื้นฐาน SEA   

3 

 

บทเรียนท่ี 2 : ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และ
แลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อย เพื่อเข้าใจหลักการและ
กระบวนการ SEA ท่ีดี  



ตารางท่ี 17 ก าหนดการจัดฝึกอบรมทางด้านวิชาการ SEA ครั้งท่ี 4 (ภาคใต้) 

ล ำดับ รูปภำพ กิจกรรม/กระบวนกำร 

4 

 

บทเรียนท่ี 3 : การกลั่นกรอง (Screening) และ
การเตรียมการศึกษา SEA 

5 

 

ท าความเ ข้า ใจกรณี ศึกษา การประ เมิ น
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
จังหวัดเจริญย่ังยืน 
 

วันที่ 2 

1 

 

ด า เ นิ น ง า น เ ต รี ยม ก า ร ศึ ก ษา  SEA ขอ ง
แผนพัฒนา (จังหวัดเจริญย่ังยืน)  
 

2 

 

บทเรียนท่ี 4: การก าหนดขอบเขตการศึกษา
ของกรณีศึกษา SEA ของแผนพัฒนาจังหวัด
เจริญย่ังยืน และการสร้างการมีส่วนร่วมและ
การสื่อสาร 
 



ตารางท่ี 17 ก าหนดการจัดฝึกอบรมทางด้านวิชาการ SEA ครั้งท่ี 4 (ภาคใต้) 

ล ำดับ รูปภำพ กิจกรรม/กระบวนกำร 

3 

 

กิจกรรมนันทนาการ Egg Drop 

4 

 

บทเ รียน ท่ี 5 : การประเมิน ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline assessment) 
 

วันที่ 3 

1 

 

บทเรียนท่ี 6 : กระบวนการมีส่วนร่วมใน SEA 
(Participation) 
 

2 

 

Mid-training course 
ช่วงพิเศษ ค าถาม-ค าตอบ เปิดโอกาสซักถาม 
และแลกเปลี่ยน รับฟัง เรียนรู้ด้วยกัน จากทุก
คน เมื่อถึงช่วงกลางของหลักสูตร เพื่อปรับปรุง
ช่วงหลัง 



ตารางท่ี 17 ก าหนดการจัดฝึกอบรมทางด้านวิชาการ SEA ครั้งท่ี 4 (ภาคใต้) 

ล ำดับ รูปภำพ กิจกรรม/กระบวนกำร 

3 

 

เล่นเกมสน์ันทนาการ บอลลงรู 

4 

 

บทเรียนท่ี 7 : การพัฒนาและประเมิน
ทางเลือก (Alternative Development and 
Assessment)  
 

วันที่ 4 

1 

 

บทเรียนท่ี 8 : เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน
ทางเลือก (Tools for Alternative 
assessment)  

2 

 

กิจกรรมกลุ่ม : การพัฒนาและประเมิน
ทางเลือก (Alternative Development and 
Assessment) ด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและ
สังคม ก่อนมีการพัฒนา (ของจังหวัดเจริญ
ย่ังยืน) 



ตารางท่ี 17 ก าหนดการจัดฝึกอบรมทางด้านวิชาการ SEA ครั้งท่ี 4 (ภาคใต้) 

ล ำดับ รูปภำพ กิจกรรม/กระบวนกำร 

3 

 

เล่นเกมสน์ันทนาการ Nuts game 

4 

 

บทเรียนท่ี 11 : การติดตามผล การควบคุม
คุณภาพ และการรายงาน  ( Follow-up, 
Quality Control and Reporting) 

วันที่ 5 

1 

 

กล่าวน าเข้าสู่การน าเสนอ และกล่าวต้อนรับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

2 

 

การน าเสนอผลผลิตจากการอบรมของแต่ละ
กลุ่มย่อยท้ังหมด 4 กลุ่ม  



ตารางท่ี 17 ก าหนดการจัดฝึกอบรมทางด้านวิชาการ SEA ครั้งท่ี 4 (ภาคใต้) 

ล ำดับ รูปภำพ กิจกรรม/กระบวนกำร 

3 

 

ช่วงถาม-ตอบ และรับฟังข้อเสนอแนะ  

4 

 

สรุปผลการฝึกอบรมและพิธีปิดการอบรม โดย 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

 

การประเมินผลการอบรม 

การประเมินผลการอบรมจัดท าข้ึนเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะ เกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ด้าน SEA โดยแบ่งออกเป็น การประเมินความรู้เกี่ยวกับ SEA ด้วย
แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม การประเมินตนเองเบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจด้าน SEA และ
แบบรายงานการติดตามประเมินผลหลังการอบรม รายละเอียดดังนี้ 

การประเมินความรู้เกี่ยวกับ SEA โดยแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม 

การประเมินความรู้ เกี่ยวกับ SEA โดยแบบทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม เพื่อประเมินระดับ 
ความเข้าใจในเนื้อหาการฝึกอบรม ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางท่ี 18 

  



ตารางท่ี 18 สรุปผลการประเมินโดยแบบทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม  

คะแนน 
ก่อนอบรม 

(เต็ม 15 คะแนน) 

หลังอบรม 

(เต็ม 15 คะแนน) 

คะแนนต่ าสุด 1 2 

คะแนนสูงสุด 9 14 

คะแนนเฉลี่ย 5 8 

แบบประเมินตนเองเบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจด้าน SEA 

แบบประเมินตนเองเบื้องต้นฯ จัดท าข้ึนเพื่อให้ผู้ เ ข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบและเข้าใจใน
กระบวนการ SEA ของตนเอง รวมถึงสร้างความตระหนักในการเปิดรับข้อมูลด้าน SEA มากยิ่งข้ึน โดยแบ่งการ
ประเมินออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรมอบรม โดยมีหัวข้อการประเมิน  
เบื้องต้นฯ ดังตารางท่ี 19 และรูปท่ี 4 

ตารางท่ี 19 การประเมินตนเองเบื้องต้นฯ ของผู้เขา้รับการฝึกอบรม 

ข้อที่ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 
คะแนน (ร้อยละ) 

ก่อนอบรม  หลังอบรม 

1 ทฤษฎีและแนวคิดด้าน SEA 36.1 86.0 

2 มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ SEA 35.2 82.7 

3 จัดท ารายงาน SEA 30.8 78.0 

4 ก าหนดยุทธศาสตร์ 40.8 83.8 

5 ประเมินผลกระทบ 39.2 87.7 

6 ใช้ SEA เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ 35.0 88.1 

7 ใช้ SEA เป็นเคร่ืองมือในการคาดการณ์ 34.0 86.9 

8 การคิดเชิงยุทธศาสตร์ 43.9 88.3 

9 การเตรียมและอบรม Team Work 46.8 83.9 

 เฉลี่ย 38.0 85.0 

 



 
รูปที่ 4 สรุปผลการประเมินตนเองเบื้องต้นฯ กอ่น-หลังการฝึกอบรม ครั้งที่ 4 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

การประเมินความรู้ เกี่ยวกับ SEA โดยแบบทดสอบก่อน-หลังการอบรม เพื่อประเมินระดับ 
ความเข้าใจในเนื้อหาการฝึกอบรม ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางท่ี 20  



ตารางท่ี 20 สรุปผลความพึงพอใจในการฝึกอบรม ครั้งท่ี 4 

1. ความพึงพอใจในภาพรวมของการฝึกอบรม 
 

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

มาก ปานกลาง น้อย ไม่แสดงความคิดเห็น รวม 

1) บทเรียนที่ 1 : ความเข้าใจ นิยาม ความส าคัญ รูปแบบ ความส าคญั ความสมัพันธ์และอิทธิพล ประโยชน์ของการใช้ SEA 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 85.2 14.8 0.0 0 100 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 65.6 32.8 1.6 0 100 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 83.6 16.4 0.0 0 100 

2) บทเรียนที่ 2 : กระบวนการและหลักการ SEA ที่ดี 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 78.7 21.3 0 0 100 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 70.5 29.5 0 0 100 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 77.0 23.0 0 0 100 

3) บทเรียนที่ 3 : การเช่ือมโยงนโยบาย แผนและแผนงาน และ SEA และการเตรียมงานในการศึกษา SEA (Screening) 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 85.2 13.2 1.6 0.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 59.0 39.4 1.6 0.0 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 75.4 24.6 0.0 0.0 100.0 

4) บทเรียนที่ 4 : การก าหนดประเด็นและขอบเขตการศึกษาที่เหมาะสม (Scoping) 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 82.0 18.0 0.0 0.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 60.7 37.7 1.6 0.0 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 86.9 13.1 0.0 0.0 100.0 

5) บทเรียนที่ 5 : การประเมินแนวโน้มของ Baseline ก่อนมีการพัฒนา (Baseline assessment) 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 88.5 11.5 0.0 0.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 65.6 32.8 1.6 0.0 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 83.6 16.4 0.0 0.0 100.0 

6) บทเรียนที่ 6 : การประเมินประเด็นการพัฒนาที่มีล าดับความส าคญั พร้อมทางเลือกการพัฒนา 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 77.0 21.4 1.6 0.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 54.1 44.3 1.6 0.0 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 73.8 24.6 1.6 0.0 100.0 

7) บทเรียนที่ 7 : การประเมินผลกระทบสะสมของการพัฒนาที่เสนอ 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 82.0 18.0 0.0 0.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 63.9 32.8 3.3 0.0 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 77.0 23.0 0.0 0.0 100.0 

8) บทเรียนที่ 8 : การใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ใน SEA อย่างมีประสิทธิภาพ 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 78.7 19.7 1.6 0.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 59.0 37.7 3.3 0.0 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 77.0 21.4 1.6 0.0 100.0 

9) บทเรียนที่ 9 : การน าผลการศึกษา SEA ไปมีผลต่อการตัดสินใจในการพัฒนา รวมทั้งระบบการจัดการและติดตามผล 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 78.7 19.7 1.6 0.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 62.3 32.8 4.9 0.0 100.0 



ตารางท่ี 20 สรุปผลความพึงพอใจในการฝึกอบรม ครั้งท่ี 4 

1. ความพึงพอใจในภาพรวมของการฝึกอบรม 
 

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

มาก ปานกลาง น้อย ไม่แสดงความคิดเห็น รวม 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 78.7 19.7 1.6 0.0 100.0 

10) บทเรียนที่ 10 : การจัดการศึกษา SEA ในเรื่องการควบคุมคุณภาพ การใช้งบประมาณและเวลาทีใ่ช้ในการศึกษา 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 70.5 23.0 4.9 1.6 100 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 55.7 36.1 6.6 1.6 100 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 72.1 21.3 4.9 1.6 100 

11) กรณีศึกษา 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหา 73.8 21.3 3.3 1.6 100 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรม 55.7 41.0 3.3 0.0 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอด 68.9 27.8 3.3 0.0 100.0 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

มาก ปานกลาง น้อย ไม่แสดงความคิดเห็น รวม 

1) ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / สื่อการน าเสนอ 

(1) ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดประชุม 75.3 18.0 1.6 4.9 100.0 

(2) ความเหมาะสมของสื่อประกอบการประชุม 77.0 21.4 1.6 0.0 100.0 

(3) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการประชุม 57.4 37.7 4.9 0.0 100.0 

(4) ความเหมาะสมของอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 68.9 29.5 1.6 0.0 100.0 

(5) การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก 68.9 31.1 0.0 0.0 100.0 

2) ความพึงพอใจต่อภาพรวมของกิจกรรมการฝึกอบรม  
ในครั้งน้ี 

55.7 4.9 0.0 39.4 100.0 

สรุปการน าไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้ารับการอบรม 

ที่ปรึกษาได้จัดท าแบบรายงานการติดตามประเมินผลหลังการอบรม เพื่อสอบถามถึงการน าความรู้
ทักษะที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง โดยได้จัดท าแบบสอบถามและให้ผู้เข้ารับ  
การฝึกอบรมตอบกลับโดยมีตัวอย่างรายงานการติดตามประเมินผลที่ได้รับจากผู้เข้าอบรมดังภาคผนวก ญ 
ทั้งนี้สามารถสรุปใจความส าคัญได้ ดังนี้ 

1. ผู้เข้าอบรมได้สรุปความรู้ ความเข้าใจ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ เพื่อน าไปปรับใช้ในการก าหนดนโยบาย แผน และแผนงาน ดังนี้ 

 การประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับการจัดท าแผนในข้ันตอนใดก็ได้ หรือจะน ามาพิจารณาโครงการที่พบความขัดแย้ง
และเกิดการไม่ยอมรับของประชาชน ถึงแม้ว่าโครงการดังกล่าวจะได้จัดท า EIA/ EHIA แล้ว 

 หลักการ SEA ที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นอย่างแท้จริง 



 กระบวนการ SEA โดยเริ่มจากการเตรียมการศึกษา การก าหนดขอบเขต การประเมินพื้นฐาน 
การประเมินทางเลือก การพัฒนาและประเมินทางเลือกเพื่อความยั่งยืน การก าหนดมาตรการ
เพื่อความยั่งยืน การรายงาน และการมีส่วนร่วม 

2. ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งต่อตนเองและต่อ
หน่วยงาน ดังนี้ 

2.1) ส าหรับตนเอง ได้แก่ 
 ได้ฝึกฝนกระบวนการคิด วิเคราะห์ผลกระทบของทางเลือกในการพัฒนางาน  สร้างการ 

มีส่วนร่วมในกลุ่มงานและในส านักงาน เช่น การเขียนแผนปฏิบัติราชการ เป็นต้น 
 น าความรู้เรื่องข้ันตอนต่างๆ ในการประเมินผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมไปปรับใช้กระบวนการคิด

และการวางแผนในการท างานอย่างเป็นระบบมากยิ่งข้ึน 
 การน าความรู้ที่ ได้ รับจากการฝึกอบรมไปปรับใ ช้ ในการป ฏิบัติ ง านส า หรับตนเ อง 

คงเป็นไปในลักษณะของการร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมขับเคลื่อนงานด้านแผนสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับส่วนงานที่มีภารกิจรับผิดชอบงานด้านแผนและยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 
นอกจากนี้ ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเกี่ยวกับเทคนิคและรูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วม
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานด้านการส่งเสริม การจัดการสิ่งแวดล้อมได้ต่อไป 

2.2) ส าหรับหน่วยงาน ได้แก่ 

 ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน และต่างหน่วยงาน รวมทั้งประชาชนใน
พื้นที่ เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านความคิดในเรื่องการร่วมกันวางแผนในการพัฒนา และแก้ไข
ปัญหาได้ตรงประเด็นและทันต่อเหตุการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์และเป็นแบบอย่างองค์กรที่มี
กระบวนทัศน์ในการวางแผนในการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 น ากระบวนการมาปรับใช้ เ ช่น การรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพและ 
ลดผลกระทบที่อาจเกิดจากโครงการต่างๆ ได ้

3. ข้อเสนอการขอรับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่ให้สัมฤทธ์ิผล ได้แก่ 

 เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้รับการอบรม ได้รายงานสรุป/  อธิบาย กระบวนการของ SEA ในที่
ประชุมประจ าเดือน แก่คณะผู้บริหาร ให้เห็นความส า คัญของการจัดท า SEA และจัดตั้ง
คณะท างานด้าน SEA ประจ าหน่วยงาน 

 ผลักดันและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรเกี่ยวกับการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวกับวิทยากรผู้มีความรู้ความ
ช านาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดการน าความรู้และทักษะการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 



 การขอสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดท า SEA 

 สรุปผลการจัดฝึกอบรมทางวิชาการดา้น SEA ครั้งท่ี 5 (ภาคเหนือ) 

ที่ปรึกษาได้จัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ครั้งที่ 5 ภาคเหนือ โดยจัดข้ึนระหว่างวันที่ 16-20 
กันยายน พ.ศ. 2562 ที่โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของการฝึกอบรมเป็น
กลุ่มเป้าหมายที่มีบทบาทหน้าที่หรือมีความเกี่ยวข้องกับการจัดท า SEA ทั้งในส่วนของผู้ก าหนดนโยบาย แผน 
หรือแผนงาน และในส่วนของผู้ที่ลงมือปฏิบัติ  โดยมีจ านวนผู้ เ ข้ารับการอบรมแบ่งตามหน่วยงาน 
ดังตารางท่ี 21 

ตารางท่ี 21 จ านวนผู้เข้ารบัการฝึกอบรมทางวิชาการดา้น SEA ครั้งท่ี 5 

ประเภท จ ำนวน (รำย) 

หน่วยงานราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 72 

หน่วยงานเอกชน 3 

สถาบันการศึกษา 91 

รวม 166 

ก าหนดการจัดฝึกอบรม 

ในการจัดฝึกอบรมได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วงหลัก ได้แก่ การอบรมให้ความรู้ และการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้
ผ่านกรณีศึกษา ซึ่งรูปแบบการอบรมจะเน้นกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่มและฝึกปฏิบัติจริงผ่านกรณีศึกษา 
รายละเอียดดังตารางท่ี 22 

  



ตารางท่ี 22 ก าหนดการจัดฝึกอบรมทางด้านวิชาการ SEA ครั้งท่ี 5 (ภาคเหนือ) 

ล ำดับ รูปภำพ กิจกรรม/กระบวนกำร 

วันที่ 1 

1 

 

พิธีเปิดการอบรม โดย ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

2 

 

บทเรียนท่ี 1 : เ ร่ิมต้นท าความเข้าใจความ รู้
พื้นฐาน SEA   

3 

 

บทเรียนท่ี 2 : ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และ
แลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อย เพื่อเข้าใจหลักการและ
กระบวนการ SEA ท่ีดี  

4 

 

บทเรียนท่ี 3 : การกลั่นกรอง (Screening) และ
การเตรียมการศึกษา SEA 



ตารางท่ี 22 ก าหนดการจัดฝึกอบรมทางด้านวิชาการ SEA ครั้งท่ี 5 (ภาคเหนือ) 

ล ำดับ รูปภำพ กิจกรรม/กระบวนกำร 

5 

 

ท าความ เ ข้ า ใจกร ณี ศึกษา  การประ เ มิ น
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
จังหวัดเจริญย่ังยืน 
 

วันที่ 2 

1 

 

ด าเนินงานเตรียมการศึกษา SEA ของแผนพัฒนา 
(จังหวัดเจริญย่ังยืน)  
 

2 

 

บทเรียนท่ี 4 : การก าหนดขอบเขตการศึกษาของ
กรณีศึกษา SEA ของแผนพัฒนาจังหวัดเจริญ
ย่ังยืน และการสร้างการมีส่วนร่วมและการ
สื่อสาร 
 

3 

 

กิจกรรมนันทนาการ Egg Drop 



ตารางท่ี 22 ก าหนดการจัดฝึกอบรมทางด้านวิชาการ SEA ครั้งท่ี 5 (ภาคเหนือ) 

ล ำดับ รูปภำพ กิจกรรม/กระบวนกำร 

4 

 

บทเ รียน ท่ี  5 : การประ เมิ น ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline assessment) การประเมินผลกระทบ 
จาก Baseline ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและ
สังคม ก่อนมีการพัฒนา (จังหวัดเจริญย่ังยืน) 
 

วันที่ 3 

1 

 

บทเรียนท่ี 6 : การสร้างการมีส่วนร่วมและการ
สื่อสาร 

2 

 

Mid-training course 
ช่วงพิเศษ ค าถาม-ค าตอบ เปิดโอกาสซักถาม 
และแลกเปลี่ยน รับฟัง เรียนรู้ด้วยกัน จากทุกคน 
เมื่อถึงช่วงกลางของหลักสูตร เพื่อปรับปรุงช่วง
หลัง 

3 

 

เล่นเกมสน์ันทนาการ บอลลงรู 



ตารางท่ี 22 ก าหนดการจัดฝึกอบรมทางด้านวิชาการ SEA ครั้งท่ี 5 (ภาคเหนือ) 

ล ำดับ รูปภำพ กิจกรรม/กระบวนกำร 

วันที่ 4 

1 

 

บทเรียนท่ี 8 : เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน
ทางเลือก (Tools for Alternative assessment) 

2 

 

บทเ รียน ท่ี  9 : มาตรการ เพื่ อความ ย่ั ง ยื น 
(Sustainability Measures) ความเข้าใจการ
ก าหนดมาตรการการหลีกเลี่ยง (avoid) 
ส่งเสริม (enhance) และบรรเทา (mitigate) 
ผลกระทบของทางเลือกการพัฒนา 

3 

 

เล่นเกมสน์ันทนาการ Nuts game 



ตารางท่ี 22 ก าหนดการจัดฝึกอบรมทางด้านวิชาการ SEA ครั้งท่ี 5 (ภาคเหนือ) 

ล ำดับ รูปภำพ กิจกรรม/กระบวนกำร 

วันที่ 5 

1 

 

กล่าวน าเข้าสู่การน าเสนอ และกล่าวต้อนรับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

2 

 

การน าเสนอผลผลิตจากการอบรมของแต่ละกลุ่ม
ย่อยท้ังหมด 4 กลุ่ม  

3 

 

ช่วงถาม-ตอบ และรับฟังข้อเสนอแนะ  

4 

 

สรุปผลการฝึกอบรมและพิธีปิดการอบรม โดย 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

 

การประเมินผลการอบรม 



การประเมินผลการอบรมจัดท าข้ึนเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะ เกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ด้าน SEA โดยแบ่งออกเป็น การประเมินความรู้เกี่ยวกับ SEA ด้วย
แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม การประเมินตนเองเบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจด้าน SEA และ
แบบรายงานการติดตามประเมินผลหลังการอบรม รายละเอียดดังนี้ 

การประเมินความรู้เกี่ยวกับ SEA โดยแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม 

การประเมินความรู้ เกี่ยวกับ SEA โดยแบบทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม เพื่อประเมินระดับ 
ความเข้าใจในเนื้อหาการฝึกอบรม ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางท่ี 23 

ตารางท่ี 23 สรุปผลการประเมินโดยแบบทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม  

คะแนน 
ก่อนอบรม 

(เต็ม 15 คะแนน) 

หลังอบรม 

(เต็ม 15 คะแนน) 

คะแนนต่ าสุด 1 4 

คะแนนสูงสุด 10 14 

คะแนนเฉลี่ย 5 8 

แบบประเมินตนเองเบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจด้าน SEA 

แบบประเมินตนเองเบื้องต้นฯ จัดท าข้ึนเพื่อให้ผู้ เ ข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบและเข้าใจใน
กระบวนการ SEA ของตนเอง รวมถึงสร้างความตระหนักในการเปิดรับข้อมูลด้าน SEA มากยิ่งข้ึน โดยแบ่งการ
ประเมินออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรมอบรม โดยมีหัวข้อกา รประเมิน 
เบื้องต้นฯ ดังตารางท่ี 24 และรูปท่ี 5 

  



ตารางท่ี 24 การประเมินตนเองเบื้องต้นฯ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ข้อที่ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 
คะแนน (ร้อยละ) 

ก่อนอบรม  หลังอบรม 

1 ทฤษฎีและแนวคิดด้าน SEA 46.9 87.6 

2 มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ SEA 41.4 82.2 

3 จัดท ารายงาน SEA 37.7 78.9 

4 ก าหนดยุทธศาสตร์ 49.4 83.3 

5 ประเมินผลกระทบ 49.3 84.3 

6 ใช้ SEA เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ 40.9 85.4 

7 ใช้ SEA เป็นเคร่ืองมือในการคาดการณ์ 39.4 82.2 

8 การคิดเชิงยุทธศาสตร์ 51.5 86.3 

9 การเตรียมและอบรม Team Work 51.6 83.9 

 เฉลี่ย 45.4 83.8 

 

 
รูปที่ 5 สรุปผลการประเมินตนเองเบื้องต้นฯ กอ่น-หลังการฝึกอบรม ครั้งที่ 5 

 

  



แบบประเมินความพึงพอใจ 

การประเมินความรู้ เกี่ยวกับ SEA โดยแบบทดสอบก่อน-หลังการอบรม เพื่อประเมินระดับ 
ความเข้าใจในเนื้อหาการฝึกอบรม ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางท่ี 25 

ตารางท่ี 25 สรุปผลความพึงพอใจในการฝึกอบรม ครั้งท่ี 5 

1. ความพึงพอใจในภาพรวมของการฝึกอบรม 
 

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

มาก ปานกลาง น้อย ไม่แสดงความคิดเห็น รวม 

1) บทเรียนที่ 1 : ความเข้าใจ นิยาม ความส าคัญ รูปแบบ ความส าคญั ความสมัพันธ์และอิทธิพล ประโยชน์ของการใช้ SEA 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 80.9 19.1 0.0 0.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 63.8 34.1 2.1 0.0 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 78.8 19.1 2.1 0.0 100.0 

2) บทเรียนที่ 2 : กระบวนการและหลักการ SEA ที่ดี 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 87.2 12.8 0.0 0.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 66.0 31.9 2.1 0.0 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 78.8 19.1 2.1 0.0 100.0 

3) บทเรียนที่ 3 : การเช่ือมโยงนโยบาย แผนและแผนงาน และ SEA และการเตรียมงานในการศึกษา SEA (Screening) 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 83.0 14.9 0.0 2.1 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 70.3 25.5 2.1 2.1 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 74.5 21.3 0.0 4.2 100.0 

4) บทเรียนที่ 4 : การก าหนดประเด็นและขอบเขตการศึกษาที่เหมาะสม (Scoping) 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 87.2 10.7 0.0 2.1 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 70.2 27.7 0.0 2.1 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 78.8 19.1 0.0 2.1 100.0 

5) บทเรียนที่ 5 : การประเมินแนวโน้มของ Baseline ก่อนมีการพัฒนา (Baseline assessment) 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 83.0 14.9 0.0 2.1 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 68.1 29.8 0.0 2.1 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 76.6 21.3 0.0 2.1 100.0 

6) บทเรียนที่ 6 : การประเมินประเด็นการพัฒนาที่มีล าดับความส าคญั พร้อมทางเลือกการพัฒนา 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 87.2 10.7 0.0 2.1 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 63.9 34.0 0.0 2.1 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 80.9 17.0 0.0 2.1 100.0 

7) บทเรียนที่ 7 : การประเมินผลกระทบสะสมของการพัฒนาที่เสนอ 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 85.1 12.8 0.0 2.1 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 66.0 31.9 0.0 2.1 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 78.8 19.1 0.0 2.1 100.0 

8) บทเรียนที่ 8 : การใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ใน SEA อย่างมีประสิทธิภาพ 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 78.8 19.1 2.1 0.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 59.6 38.3 2.1 0.0 100.0 



ตารางท่ี 25 สรุปผลความพึงพอใจในการฝึกอบรม ครั้งท่ี 5 

1. ความพึงพอใจในภาพรวมของการฝึกอบรม 
 

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

มาก ปานกลาง น้อย ไม่แสดงความคิดเห็น รวม 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 80.9 17.0 2.1 0.0 100.0 

9) บทเรียนที่ 9 : การน าผลการศึกษา SEA ไปมีผลต่อการตัดสินใจในการพัฒนา รวมทั้งระบบการจัดการและติดตามผล 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 74.5 23.4 2.1 0.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 63.9 34.0 2.1 0.0 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 72.4 25.5 2.1 0.0 100.0 

10) บทเรียนที่ 10 : การจัดการศึกษา SEA ในเรื่องการควบคุมคุณภาพ การใช้งบประมาณและเวลาทีใ่ช้ในการศึกษา 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 83.0 12.8 4.2 0.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 66.0 29.8 4.2 0.0 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 78.8 17.0 4.2 0.0 100.0 

11) กรณีศึกษา 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหา 80.9 17.0 2.1 0.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรม 66.0 31.9 2.1 0.0 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอด 76.6 21.3 2.1 0.0 100.0 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

มาก ปานกลาง น้อย ไม่แสดงความคิดเห็น รวม 

1) ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / สื่อการน าเสนอ 

(1) ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดประชุม 85.1 10.7 2.1 2.1 100.0 

(2) ความเหมาะสมของสื่อประกอบการประชุม 87.2 12.8 0.0 0.0 100.0 

(3) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการประชุม 55.3 42.6 2.1 0.0 100.0 

(4) ความเหมาะสมของอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 59.6 38.3 2.1 0.0 100.0 

(5) การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก 74.5 25.5 0.0 0.0 100.0 

2) ความพึงพอใจต่อภาพรวมของกิจกรรมการฝึกอบรม  
ในครั้งน้ี 

59.6 6.4 0.0 34.0 100.0 

สรุปการน าไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้ารับการอบรม 

ที่ปรึกษาได้จัดท าแบบรายงานการติดตามประเมินผลหลังการอบรม เพื่อสอบถามถึงการน าความรู้
ทักษะที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง โดยได้จัดท าแบบสอบถามและให้ผู้เข้ารับ  
การฝึกอบรมตอบกลับโดยมีตัวอย่างรายงานการติดตามประเมินผลที่ได้รับจากผู้เข้าอบรมดังภาคผนวก ญ 
ทั้งนี้สามารถสรุปใจความส าคัญได้ ดังนี้ 

 

 



1. ผู้เข้าอบรมได้สรุปความรู้ ความเข้าใจ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ เพื่อน าไปปรับใช้ในการก าหนดนโยบาย แผน และแผนงาน ดังนี้ 

 SEA เป็นกระบวนการที่ช่วยสนับสนุนการพิจารณาและการตัดสินใจในเชิงยุทธศาสตร์ในการ
ก าหนดนโยบาย แผน หรือแผนงาน โดยพิจารณาถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับปัจจัย
เศรษฐกิจและสังคม และปัจจัยอื่นๆ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องเข้ามา 
มีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 หลักการและกระบวนการของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ดีจะต้องมีการ 
บูรณาการในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มีจุดเน้น มีการบูรณาการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ส าคัญต้องเน้นการมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วน โดยมีความยืดหยุ่นสามารถ
ด าเนินการซ้ าเพื่อปรับปรุงให้ดีข้ึนได้ในอนาคต 

 หากน า SEA มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดท าแผน/ แผนงาน จะท าให้กระบวนการพิจารณา
ทางเลือกและการตัดสินใจพิจารณาหาทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดท าแผน/ แผนงาน 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 SEA เป็นกระบวนการที่สาธารณชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ โดยมีการด าเนินการได้
หลากหลายวิธี เช่น การได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร การปรึกษสาธารณะ การร่วมให้ความคิดเห็น
ในข้ันตอนการก าหนดขอบเขตการศึกษาหรือการพิจารณาทางเลือก 

2. ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งต่อตนเองและต่อ
หน่วยงาน ดังนี้ 

2.1) ส าหรับตนเอง ได้แก่ 
 น าไปใช้ในการวางแผน จัดการและตรวจติดตาม งานในหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีทางเลือก

ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ 
 การฝึกอบรมการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ท าให้เกิดมุมมอง และการ

วิเคราะห์ที่กว้างและลึกมากขึ้น ซึ่งอนาคตหากในพื้นที่มีการพัฒนาและต้องด าเนินการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ความรู้ ความเข้าใจ ที่ได้รับ จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์และเป็น
ผู้ให้ค าปรึกษาแนะน าในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ได ้

 ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม ร่วมกับคู่มือแนวทางการจัดท า SEA ที่ สศช. 
จะท าการประกาศเผยแพร่ มาใช้ในการวิเคราะห์นโยบาย แผน แผนงาน รวมถึงโครงการที่อยู่
ระหว่างกระบวนการจัดท า ให้เกิดการมีส่วนร่วมที่เกิดผลลัพธ์ (Meaningful Participation) 
และมีการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่สมดุล 

2.2) ส าหรับหน่วยงาน ได้แก่ 



 น าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้มาช่วยในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจต่อ 
SEA เช่น ความแตกต่างระหว่าง SEA และ EIA ในระดับหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลทางอ้อม ช่วย
สนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดท า SEA ของประเทศไปสู่ความส าเร็จ 

 น า SEA มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาด้านอื่นๆ ของ
ส่วนราชการภายในจังหวัด 

3. ข้อเสนอการขอรับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่ให้สัมฤทธ์ิผล ได้แก่ 

 การสนับสนุนการขยายผลด้านการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ได้ครอบคลุมและลึกซึ้งมากยิ่งข้ึน 

 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
 การสนับสนุนการลงพื้นที่เพื่อเพิ่มความรู้ประสบการณ์ที่ได้จากร่วมสังเกตการณ์กระบวนการ

ศึกษา SEA ของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ รวมถึงการสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน
เข้าร่วมในการประชุมฝึกอบรม SEA อย่างต่อเนื่อง 

 การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาในการวางระบบการแบ่งปันฐานข้อมูลระหว่างสายงานภายใน
องค์กรจะช่วยให้การพัฒนาที่สมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UNSDGs) 

 สรุปผลการจัดฝึกอบรมทางวิชาการดา้น SEA ครั้งท่ี 6 (กรุงเทพมหานคร คร้ังท่ี 2) 

ที่ปรึกษาได้จัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ครั้งที่ 6 (กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2) โดยจัดข้ึน
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 3 - วันศุกร์ที่ 4 และ วันจันทร์ที่ 7 – วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่โรงแรมปรินซ์
พาเลส กรุงเทพมหานคร ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของการฝึกอบรมเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีบทบาทหน้าที่หรือมีความ
เกี่ยวข้องกับการจัดท า SEA ทั้งในส่วนของผู้ก าหนดนโยบาย แผน หรือแผนงาน และในส่วนของผู้ที่ลงมือ
ปฏิบัติ โดยมีจ านวนผู้เข้ารับการอบรมแบ่งตามหน่วยงานดังตารางท่ี 26 

ตารางท่ี 26 จ านวนผู้เข้ารบัการฝึกอบรมทางวิชาการดา้น SEA ครั้งท่ี 6 

ประเภท จ ำนวน (รำย) 

หน่วยงานราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 130 

หน่วยงานเอกชน 6 

สถาบันการศึกษา 24 

องค์กรอิสระ 3 

บริษัทท่ีปรึกษา 45 

รวม 208 

ก าหนดการจัดฝึกอบรม 



ในการจัดฝึกอบรมได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วงหลัก ได้แก่ การอบรมให้ความรู้ และการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้
ผ่านกรณีศึกษา ซึ่งรูปแบบการอบรมจะเน้นกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่มและฝึกปฏิบัติจริงผ่านกรณีศึกษา 
รายละเอียดดังตารางท่ี 27 

ตารางท่ี 27 ก าหนดการจัดฝึกอบรมทางวิชาการดา้น SEA ครั้งท่ี 6 (กรุงเทพมหานคร คร้ังท่ี 2) 

ล ำดับ รูปภำพ กิจกรรม/กระบวนกำร 

วันที่ 1 

1 

 

พิ ธี เ ปิ ดการอ บรม  โดย  ส านั ก ง านส ภ า
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

3 

 

บทเรียนท่ี 1 : เร่ิมต้นท าความเข้าใจความรู้
พื้นฐาน SEA   

4 

 

บทเรียนท่ี 2 : ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และ
แลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อย เพื่อเข้าใจหลักการและ
กระบวนการ SEA ท่ีดี  



ตารางท่ี 27 ก าหนดการจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ครั้งท่ี 6 (กรุงเทพมหานคร คร้ังท่ี 2) 

ล ำดับ รูปภำพ กิจกรรม/กระบวนกำร 

5 

 

บทเรียนท่ี 3 : การกลั่นกรอง (Screening) 
และการเตรียมการศึกษา SEA 

6 

 

ท าความเ ข้า ใจกรณี ศึกษา การประ เมิ น
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
จังหวัดเจริญย่ังยืน 
 

วันที่ 2 

1 

 

รายงานและทบทวนการเรียนรู้ เพื่อประเมิน
ความเข้าใจร่วมกัน และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

2 

 

บทเรียนท่ี 4 : การก าหนดขอบเขตการศึกษา
ของกรณีศึกษา SEA ของแผนพัฒนาจังหวัด
เจริญย่ังยืน และการสร้างการมีส่วนร่วมและ
การสื่อสาร 
 



ตารางท่ี 27 ก าหนดการจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ครั้งท่ี 6 (กรุงเทพมหานคร คร้ังท่ี 2) 

ล ำดับ รูปภำพ กิจกรรม/กระบวนกำร 

3 

 

การวิ เ คราะห์ ข้อมู ลพื้น ฐาน  เพื่ อ เ ต รียม
การศึกษา SEA ของแผนพัฒนา (จังหวัดเจริญ
ย่ังยืน)  
 

4 

 

กิจกรรมนันทนาการ Egg Drop 

5 

 

บทเรียนท่ี 6 : การสร้างการมีส่วนร่วมและการ
สื่อสาร 

วันที่ 3 

1 

 

กิจกรรมกลุ่ม : การสร้างการมีส่วนร่วมและการ

สื่ อ ส า ร  ( Public engagement and 
communication)  



ตารางท่ี 27 ก าหนดการจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ครั้งท่ี 6 (กรุงเทพมหานคร คร้ังท่ี 2) 

ล ำดับ รูปภำพ กิจกรรม/กระบวนกำร 

2 

 

บทเรียนท่ี 8 : เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน
ทางเลือก (Tools for Alternative 
assessment) 

3 

 

กิจกรรมนันทนาการ Drawing Bricks 

4 

 

กิ จกรรมกลุ่ ม  : การพัฒนาและประ เมิน

ท า ง เ ลื อ ก  ( Alternative Development 
and Assessment) 

วันที่ 4 

1 

 

รายงานและทบทวนการเรียนรู้ เพื่อประเมิน
ความเข้าใจร่วมกัน และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 



ตารางท่ี 27 ก าหนดการจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ครั้งท่ี 6 (กรุงเทพมหานคร คร้ังท่ี 2) 

ล ำดับ รูปภำพ กิจกรรม/กระบวนกำร 

2 

 

กิ จกรรมกลุ่ม  : การพัฒนาและประเมิน

ท า ง เ ลื อ ก  ( Alternative Development 
and Assessment) ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม

เศรษฐกิจและสังคม ก่อนมีการพัฒนา (ของ
จังหวัดเจริญย่ังยืน) 

3 

 

กิจกรรมนันทนาการ Nuts game 

4 

 

บทเรียนท่ี 11 : การติดตามผล การควบคุม

คุณภาพ และการรายงาน (Follow-up, 
Quality Control and Reporting) 

วันที่ 5 

1 

 

กล่าวน าเข้าสู่การน าเสนอ และกล่าวต้อนรับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 



ตารางท่ี 27 ก าหนดการจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ครั้งท่ี 6 (กรุงเทพมหานคร คร้ังท่ี 2) 

ล ำดับ รูปภำพ กิจกรรม/กระบวนกำร 

2 

 

การน าเสนอผลผลิตจากการอบรมของแต่ละ
กลุ่มย่อยท้ังหมด 5 กลุ่ม  

3 

 

สรุปผลการฝึกอบรมและพิธีปิดการอบรม โดย 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

การประเมินผลการอบรม 

การประเมินผลการอบรมจัดท าข้ึนเพื่อให้ เกิดความแน่ใจว่ าผู้ เ ข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ เกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ด้าน SEA โดยแบ่งออกเป็น การประเมินความรู้เกี่ยวกับ 
SEA ด้วยแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม การประเมินตนเองเบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ 
ด้าน SEA และแบบรายงานการติดตามประเมินผลหลังการอบรม รายละเอียดดังนี้ 

การประเมินความรู้เกี่ยวกับ SEA โดยแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม 

การประเมินความรู้ เกี่ยวกับ SEA โดยแบบทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม เพื่อประเมินระดับ 
ความเข้าใจในเนื้อหาการฝึกอบรม ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางท่ี 28  

  



ตารางท่ี 28 สรุปผลการประเมินโดยแบบทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม  

คะแนน 
ก่อนอบรม 

(เต็ม 15 คะแนน) 

หลังอบรม 

(เต็ม 15 คะแนน) 

คะแนนต่ าสุด 2 3 

คะแนนสูงสุด 12 15 

คะแนนเฉลี่ย 7 10 

แบบประเมินตนเองเบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจด้าน SEA 

แบบประเมินตนเองเบื้องต้นฯ จัดท าข้ึนเพื่อให้ผู้ เ ข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบและเข้าใจใน
กระบวนการ SEA ของตนเอง รวมถึงสร้างความตระหนักในการเปิดรับข้อมูลด้าน SEA มากยิ่งข้ึน โดยแบ่งการ
ประเมินออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่  ก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม โดยมีหัวข้อการประเมิน 
เบื้องต้นฯ ดังตารางท่ี 29 และรูปท่ี 6 

ตารางท่ี 29 การประเมินตนเองเบื้องต้นฯ ของผู้เขา้รับการฝึกอบรม 

ข้อที่ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 
คะแนน (ร้อยละ) 

ก่อนอบรม  หลังอบรม 

1 ทฤษฎีและแนวคิดด้าน SEA 51.5 82.6 

2 มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ SEA 47.1 87.5 

3 จัดท ารายงาน SEA 37.5 84.0 

4 ก าหนดยุทธศาสตร์ 47.1 81.1 

5 ประเมินผลกระทบ 55.8 84.2 

6 ใช้ SEA เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ 40.8 82.0 

7 ใช้ SEA เป็นเคร่ืองมือในการคาดการณ์ 40.0 80.1 

8 การคิดเชิงยุทธศาสตร์ 50.9 81.8 

9 การเตรียมและอบรม Team Work 50.1 78.7 

 เฉลี่ย 46.8 82.4 

 



 
รูปที่ 6 สรุปผลการประเมินตนเองเบื้องต้นฯ กอ่น-หลังการฝึกอบรม ครั้งที่ 6 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

การประเมินความพึงพอใจและความเหมาะสมของหลักสูตรการอบรม จัดท าข้ึนเพื่อประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากผลการแสดงความคิดเห็น โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถแสดง
ความเห็น ระบุความพึงพอใจ และให้ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรในการอบรม โดยสรุปผลความพึงพอใจ 
ดังตารางท่ี 30 

  



ตารางท่ี 30 สรุปผลความพึงพอใจในการฝึกอบรม ครั้งท่ี 6 

1. ความพึงพอใจในภาพรวมของการฝึกอบรม 
 

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

มาก ปานกลาง น้อย ไม่แสดงความคิดเห็น รวม 

1) บทเรียนที่ 1 : ความเข้าใจ นิยาม ความส าคัญ รูปแบบ ความส าคญั ความสมัพันธ์และอิทธิพล ประโยชน์ของการใช้ SEA 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 84.5 14.9 0.0 0.6 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 70.8 28.6 0.0 0.6 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 78.9 20.5 0.0 0.6 100.0 

2) บทเรียนที่ 2 : กระบวนการและหลักการ SEA ที่ดี 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 82.6 16.8 0.0 0.6 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 69.6 29.8 0.0 0.6 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 78.9 19.3 1.2 0.6 100.0 

3) บทเรียนที่ 3 : การเช่ือมโยงนโยบาย แผน และแผนงาน และ SEA และการเตรียมงานในการศึกษา SEA (Screening) 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 75.8 23.6 0.6 0.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 64.0 35.4 0.6 0.0 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 77.0 21.8 1.2 0.0 100.0 

4) บทเรียนที่ 4 : การก าหนดประเด็นและขอบเขตการศึกษาที่เหมาะสม (Scoping) 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 77.0 20.6 1.2 1.2 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 60.9 37.3 0.6 1.2 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 74.5 22.4 1.9 1.2 100.0 

5) บทเรียนที่ 5 : การประเมินแนวโน้มของ Baseline ก่อนมีการพัฒนา (Baseline assessment) 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 71.4 25.5 1.9 1.2 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 64.6 33.6 0.6 1.2 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 75.2 22.4 1.2 1.2 100.0 

6) บทเรียนที่ 6 : การประเมินประเด็นการพัฒนาที่มีล าดับความส าคญั พร้อมทางเลือกการพัฒนา 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 70.8 28.6 0.0 0.6 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 60.9 38.5 0.0 0.6 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 71.4 27.4 0.6 0.6 100.0 

7) บทเรียนที่ 7 : การประเมินผลกระทบสะสมของการพัฒนาที่เสนอ 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 75.2 24.2 0.6 0.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 60.9 36.0 2.5 0.6 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 79.5 19.9 0.6 0.0 100.0 

8) บทเรียนที่ 8 : การใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ใน SEA อย่างมีประสิทธิภาพ 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 69.6 28.5 1.9 0.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 57.8 39.8 2.4 0.0 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 71.4 27.4 1.2 0.0 100.0 



ตารางท่ี 30 สรุปผลความพึงพอใจในการฝึกอบรม ครั้งท่ี 6 

1. ความพึงพอใจในภาพรวมของการฝึกอบรม 
 

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

มาก ปานกลาง น้อย ไม่แสดงความคิดเห็น รวม 

9) บทเรียนที่ 9 : การน าผลการศึกษา SEA ไปมีผลต่อการตัดสินใจในการพัฒนา รวมทั้งระบบการจัดการและติดตามผล 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 73.9 24.9 1.2 0.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 57.8 41.6 0.6 0.0 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 75.2 24.2 0.6 0.0 100.0 

10) บทเรียนที่ 10 : การจัดการศึกษา SEA ในเรื่องการควบคุมคุณภาพ การใช้งบประมาณและเวลาทีใ่ช้ในการศึกษา 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 59.0 37.3 1.2 2.5 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 67.1 29.2 1.2 2.5 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 68.3 29.2 2.5 0.0 100.0 

11) กรณีศึกษา 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหา 68.3 29.2 2.5 0.0 100.0 

(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรม 54.7 41.0 4.3 0.0 100.0 

(3) กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอด 63.4 34.1 2.5 0.0 100.0 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

มาก ปานกลาง น้อย ไม่แสดงความคิดเห็น รวม 

1) ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / สื่อการน าเสนอ 

(1) ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดประชุม 63.4 33.5 0.6 2.5 100.0 

(2) ความเหมาะสมของสื่อประกอบการประชุม 75.8 23.0 1.2 0.0 100.0 

(3) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการประชุม 62.1 35.4 2.5 0.0 100.0 

(4) ความเหมาะสมของอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 55.3 36.0 8.7 0.0 100.0 

(5) การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก 76.4 21.8 1.2 0.6 100.0 

2) ความพึงพอใจต่อภาพรวมของกิจกรรมการฝึกอบรม  
ในครั้งน้ี 

63.4 13.0 0.0 23.6 100.0 

สรุปการน าไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ปรึกษาได้จัดท าแบบรายงานการติดตามประเมินผลหลังการอบรม  เพื่อน าความรู้ทักษะที่ได้จาก 
การอบรมไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง โดยได้จัดท าแบบสอบถามและให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตอบกลบั 
โดยมีตัวอย่างรายงานการติดตามประเมินผลที่ได้รับจากผู้เข้าอบรมดังภาคผนวก ญ ทั้งนี้สามารถสรุปใจ 
ความส าคัญได้ ดังนี้ 

 

 

1. ผู้ เ ข้าอบรมได้สรุปความรู้ ความเข้าใจ ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อม 
ระดับยุทธศาสตร์ เพื่อน าไปปรับใช้ในการก าหนดนโยบาย แผน และแผนงาน ดังนี้ 



 ความรู้ ความเข้าใจแนวคิดของการสร้างสมดุลของมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็น
แนวทางเลือกส าหรับผู้บริหารในการก าหนดนโยบาย แผน/ แผนงานระดับยุทธศาสตร์ได้อย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม  

 กระบวนการ SEA เช่น ข้ันตอนการประเมินทางเลือก ซึ่งจะมีการประเมินข้อดีและข้อเสียจาก
การด าเนินการตามทางเลือกนั้นๆ ท าให้การก าหนดนโยบาย การจัดท าแผน/ แผนงาน ถูกต้อง
เหมาะสม และตรงตามความต้องการมากยิ่งข้ึน 

 SEA ช่วยเพิ่มความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมเีหตุผล รวมทั้งมกีารเช่ือมโยงให้เห็นภาพใน
การปฏิบัติงานจริงด้วยการมีส่วนร่วม 

 การประยุกต์ใช้ SEA ในการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

2. ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งต่อตนเองและต่อ
หน่วยงาน ดังนี้ 

2.1) ส าหรับตนเอง ได้แก่ 
 มีกรอบแนวคิดในการประเมิน SEA เพื่อน าไปใช้ในการจัดท านโยบาย แผน และแผนงาน 

ให้มีการบูรณาการมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และมีทางเลือกในการตัดสินใจการ
วางแผน และการก าหนดขอบเขตของงาน 

 การก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักและรอง และให้น้ าหนักความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละ
กลุ่ม เพื่อน าผลข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์และการจัดท าแผนต่อไป 

 บูรณาการแผน/ แผนงานในระดับจังหวัดที่ต้องจัดท า SEA 
 ประยุกต์ใช้หลักการของ SEA ในการท างาน เช่น การบูรณาการ มีจุดเน้น การมีส่วนร่วมของภาค

ส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

2.2) ส าหรับหน่วยงาน ได้แก่ 

 หน่วยงานสามารถน ากระบวนการ SEA มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจในการก าหนด
นโยบาย แผน และแผนงานได้ โดยด าเนินการใช้ SEA ควบคู่กับการด าเนินงานปกติขององค์กร
เพื่อช่วยให้ด าเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืน 

 น าหลักการและกระบวนการของการจัดท า SEA มาผนวกในทุกข้ันตอนของกระบวนการจัดท า
แผน/ แผนงาน 

 ประยุกต์ใช้ในกระบวนการวางแผน เพื่อตัดสินใจร่วมกัน 
 การจัดท า TOR เพื่อการจัดจ้างที่ปรกึษา โดยเจ้าหน้าที่ของกรมจะต้องมคีวามรู้ความเข้าใจใน

กระบวนการจัดท า SEA เพื่อการก าหนด TOR การติดตามความก้าวหน้า การให้ข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ กับบริษัทที่ปรึกษาที่ด าเนินงานตาม TOR การตรวจรับงานอย่างมืออาชีพ หรือจัดท า
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ในสาขาทรัพยากรแร่ และเป็น



การเตรียมความพร้อมของบุคคลากรของหน่วยงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้สามารถ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปได้อย่างยั่งยืน 

3. ข้อเสนอการขอรับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่ให้สัมฤทธ์ิผล ได้แก่ 

 การขอรับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีต่อเนื่องจากหลักสูตรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เพื่อเพิ่มเติมความรู้ หรือเทคนิคกระบวนการต่างๆ 
ให้สามารถด าเนินการจัดท า SEA ได้จริง เช่น การอบรมเพิ่มเติมในส่วนของเครื่องมือการประเมนิ
ทางเลือกต่างๆ และการจัดกระบวนการมสี่วนร่วมอย่างมืออาชีพ เพื่อน ามาใช้ประกอบการจดัท า 
SEA ของหน่วยงานต่อไปในอนาคต 

 การได้รับโอกาสไปศึกษาดูงานในหน่วยงาน จังหวัด หรือพื้นที่เป้าหมายที่น าระบบการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ไปใช้แล้วเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 ให้การสนับสนุนการน าหลักการและกระบวนการ SEA มาผนวกในทุกๆ แผน/ แผนงานที่จะต้อง
ด าเนินการในทุกปีงบประมาณ 

 โอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระต่อกัน เป็นประโยชน์ต่อการท างาน  ได้พัฒนาศักยภาพ 
ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่กัน และอยากขอรับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาในการให้
ค าปรึกษา และแนะน าช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 



ภำคผนวก ช
กระบวนกำรฝึกอบรมทำงวิชำกำร

ด้ำน SEA



กระบวนการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 

 
กิจกรรมกลุ่ม : ปัจจุบัน อนาคต 
กิจกรรม ปัจจุบัน อนาคต เป็นกิจกรรมส าหรับเปิดมุมมอง และความรู้สึกของผู้เข้าร่วมอบรม โดยให้วาดภาพแสดงความรู้หรือ
ความรู้สึกท่ีมีต่อ SEA ในปัจจุบัน และความรู้สึก หรือความคาดหมายท่ีมีต่อ SEA ในอนาคตภายหลังจากการฝึกอบรม ซึ่งจะช่วย
เปิดทางและน าพา SEA เข้าสู่ผู้เข้าร่วมอบรมได้ 

 
กิจกรรมกลุ่ม : บทเรียนที่ 1 ความเข้าใจพื้นฐาน SEA 
กิจกรรมกลุ่ม บทเรียนท่ี 1 ความเข้าใจพื้นฐาน SEA ด าเนินการโดยแจกบัตรค าท่ีเตรียมไว้ให้กับผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นบัตรค าท่ีมี
ข้อความส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับความรู้พื้นฐาน SEA  และให้ผู้เข้าอบรมร่วมกันขยายความบัตรค าท่ีได้รับ Moderator จะช่วยคัดแยก
ประเภทของบัตรค า โดยเบื้องต้นจะจ าแนกประเภทของบัตรค าออกเป็น บัตรค าท่ีระหว่าง SEA และ EIA เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นความ
แตกต่างท่ีชัดเจน 



 

 

 
กิจกรรมกลุ่ม : บทเรียนที่ 2 กระบวนการและหลักการ SEA ที่ดี 
กิจกรรมกลุ่ม บทเรียนท่ี 2 กระบวนการและหลักการ SEA ท่ีด ีด าเนินการโดยแจกบัตรค าท่ีเตรียมไว้ให้กับผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นบัตรค า
ท่ีมีค าส าคัญเกี่ยวข้องกับกระบวนการ SEA รวมถึงค าส าคัญท่ีมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการในข้ันตอนต่างๆ Moderator จะให้ผู้
เข้ารับอบรมด าเนินการดังนี้ 

1. จัดเรียงข้ันตอนกระบวนการ SEA ให้ถูกต้องและจัดวางบัตรค าท่ีเชื่อมโยงกับข้ันตอนต่างๆ ควบคู่กัน 
2. คัดเลือกบัตรค าท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการ SEA ท่ีดี มาติดท่ี Flipchart พร้อมท้ังให้เขียนบัตรค าขยายความความหมายและ

ลักษณะการด าเนินงานตามบัตรค าท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการ SEA ท่ีดีนั้นๆ 



 
กิจกรรมกลุ่ม : บทเรียนท่ี 3: การกลัน่กรอง (Screening) และกระบวนการจัดท าแผน (Planning Process) 
กิจกรรมกลุ่ม บทเรียนท่ี 3: การกลั่นกรอง (Screening) และกระบวนการจัดท าแผน (Planning Process) ด าเนินการโดยแจกบัตร
ค าให้ผู้เข้าอบรมร่วมกันเขียนข้ันตอนการจัดท าแผนท่ีเคยได้ด าเนินการมา พร้อมท้ังจัดเรียงข้ันตอนการจ าท าแผนให้ถูกต้อง จากนั้น 
Moderator จะชวนให้ผู้เข้าอบรมร่วมกันคิดความเชื่อมโยงระหว่างข้ันตอนการจัดท าแผนและกระบวนการ SEA และลากเส้น
เชื่อมโยงทั้ง 2 กระบวนการ 

 
กิจกรรมกลุ่ม : บทเรียนท่ี 4 การก าหนดขอบเขตการศึกษา SEA (Scoping) (ช่วงท่ี 1) 
กิจกรรมกลุ่ม บทเรียนท่ี 4 การก าหนดขอบเขตการศึกษา SEA (Scoping) ในช่วงท่ี 1 ด าเนินการโดยให้ผู้เข้าอบรมศึกษารายละเอียด
ในกรณีสมมติ (Case Study) และวิเคราะห์พิจารณาประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง โดยแยกออกเป็น  3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันในแต่ละมิติ จากนั้นให้ผู้เข้าอบรมเขียนประเด็นลงในบัตรค าและน ามาติดท่ี Flipchart 
แยกตามแต่ละมิติ พร้อมท้ังให้ร่วมกันลงคะแนนตามประเด็นท่ีได้เสนอมา ด้วยวิธีการจุดลงบัตรค าในประเด็นนั้นๆ เพื่อเป็นการ
จัดล าดับความส าคัญของประเด็น  



 
กิจกรรมกลุ่ม : บทเรียนท่ี 4 การก าหนดขอบเขตการศึกษา SEA (Scoping) (ช่วงท่ี 2) 
กิจกรรมกลุ่ม บทเรียนท่ี 4 การก าหนดขอบเขตการศึกษา SEA (Scoping) ในช่วงท่ี 2 ด าเนินการโดยให้ผู้เข้าอบรมพิจารณาและ
วิเคราะห์วิสัยทัศน์เดิมของจังหวัด ซึ่งแบ่งองค์ประกอบของวิสัยทัศน์ออกเป็น 3 มิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (วิเคราะห์เป็น 
3 เสา) จากนั้นให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันตามประเด็นท่ีได้จัดล าดับความส าคัญไว้ในช่วงท่ี 1 โดยใช้สัญลักษณ์ลูกศร
แสดงแนวโน้มของสภาพปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงสภาพปัจจุบันและบริบทของพื้นท่ีจังหวัดเจริญย่ังยืน 

 
กิจกรรมกลุ่ม : บทเรียนท่ี 4 การก าหนดขอบเขตการศึกษา SEA (Scoping) (ช่วงท่ี 3) 
กิจกรรมกลุ่ม บทเรียนท่ี 4 การก าหนดขอบเขตการศึกษา SEA (Scoping) ในช่วงท่ี 3 ด าเนินการโดยให้ผู้เข้าอบรมร่วมกันวิเคราะห์
หาแรงขับเคลื่อน (Drivers) และการตอบสนอง (Responses) จากมิติหลักของวิสัยทัศน์ซึ่งได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ (วิเคราะห์จากเสา
ท่ีสูงท่ีสุด) โดยสกัดค าจากวิสัยทัศน์ท่ีเป็นมิติด้านเศรษฐกิจมาพิจารณาหาแรงขับเคลื่อนและการตอบสนอง ก็คือ “การพัฒนา
เศรษฐกิจจังหวัดเจริญย่ังยืน” ซึ่งแบ่งข้ันตอนได้ดังนี้ 

1. การพิจารณาแรงขับเคลื่อน (Drivers) พิจารณาจากประเด็นท่ีได้จัดล าดับความส าคัญไว้ในมิติด้านเศรษฐกิจ (คมนาคม 
ท่องเท่ียว การค้าและบริการ เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม) เป็นประเด็นหลัก (บัตรค าวงรีสีขาว) 

2. พิจารณาแรงขับเคลื่อนประเด็นหลักออกเป็นประเด็นย่อย เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดยระบุลงในบัตรค า (บัตร
ค าวงรีสีเหลือง)  

3. เมื่อได้ประเด็นแรงขับเคลื่อนครบถ้วนแล้ว ให้ผู้เข้าอบรมพิจารณา การตอบสนอง (Responses) ซึ่งจะเกิดข้ึนจากแรง
ขับเคลื่อนต่างๆ ระบุลงในบัตรค า โดยพิจารณาการตอบสนองออกเป็นเชิงบวก (บัตรค าวงกลมสีเขียว) และเชิงลบ (บัตร
ค าวงกลมสีเหลือง) พร้อมท้ังสรุปว่า แต่ละด้านมีการตอบสนองเชิงบวกและเชิงลบกี่ประเด็น 



 
กิจกรรมกลุ่ม : บทเรียนท่ี 4 การก าหนดขอบเขตการศึกษา SEA (Scoping) (ช่วงท่ี 4) 
กิจกรรมกลุ่ม บทเรียนท่ี 4 การก าหนดขอบเขตการศึกษา SEA (Scoping) ในช่วงท่ี 4 ด าเนินการโดย Moderator จะให้ผู้เข้าอบรม
ทบทวนยุทธศาสตร์ของจังหวัดเจริญย่ังยืนท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนเดิม และพิจารณาวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์นั้น ไว้เป็นข้อมูล
เบื้องต้นส าหรับการวิเคราะห์ก าหนดยุทธศาสตร์ใหม่ท่ีจะช่วยเพิ่มความสมดุลของ 3 เสาหลักในการพัฒนา (เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม) 

 
กิจกรรมกลุ่ม : บทเรียนท่ี 5 การประเมินข้อมูลพื้นฐาน 
กิจกรรมกลุ่ม บทเรียนท่ี 5 การประเมินข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Assessment) เป็นการประเมินเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการ
พิจารณาก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งการประเมินข้อมูลพื้นฐาน ถือเป็นข้ันตอนหนึ่งของการก าหนดขอบเขต (Scoping) โดย 
Moderator จะให้ผู้ เ ข้าอบรมร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานท่ีระบุไว้ในกรณีศึกษา แยกออ กเป็นประเด็นด้านเศรษฐกิจ 
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และสังคม/ วิถีชีวิต ซึ่งครอบคลุมท้ัง 3 มิติ (เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) โดยใช้
เทคนิค Trend Analysis มาช่วยในการวิเคราะห์และแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟเส้นแสดงแนวโน้มจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยใช้
ลักษณะของเส้นกราฟท่ีแตกต่างกัน 



 
กิจกรรมกลุ่ม : บทเรียนท่ี 4 การก าหนดขอบเขตการศึกษา SEA (Scoping) (ช่วงท่ี 5) 
กิจกรรมกลุ่ม บทเรียนท่ี 4 การก าหนดขอบเขตการศึกษา SEA (Scoping) ในช่วงท่ี 5 จะพิจารณาหาประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งถือเป็น
ข้ันตอนส าคัญข้ันตอนหนึ่งของกระบวนการจัดท า SEA  โดยด าเนินการดังนี้ 

1. พิจารณาหาหัวข้อยุทธศาสตร์ (Strategic Theme) โดยพิจารณาจากแรงขับเคลื่อนและการตอบสนอง ให้ครอบคลุมท้ัง
มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาก าหนดตามแรงขับเคลื่อนหลัก (คมนาคม ท่องเท่ียว การค้าและ
บริการ เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม) เป็น Theme มิติด้านเศรษฐกิจ และพิจารณาจากแรงขับเคลื่อนอื่นๆ เพื่อก าหนด
เป็น Theme ในมิติด้านสังคม (สังคม/ วิถีชีวิต) และสิ่งแวดล้อม (คุณภาพสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ) 

2. พิจารณาหาประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ตาม Theme ท่ีได้ก าหนดไว้ และกลั่นกรองเฉพาะประเด็นท่ีส าคัญ
เท่านั้น โดยพิจารณาจากแรงขับเคลื่อนและการตอบสนองท่ีได้วิเคราะห์ไว้แล้ว และน าข้อมูลพื้นฐานท่ีได้ประเมินไว้มา
พิจารณาประกอบด้วย พร้อมท้ังให้ผู้เข้าอบรมร่วมกันจัดล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ในแต่ละ Theme ด้วย
วิธีการให้ผู้เข้าอบรมลงคะแนน (จุด) ลงบนบัตรค าของประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีได้มีการเสนอไว้ 

3. พิจารณาหาจุดประสงค์เพื่อความ ย่ังยืน (Sustainable Development Objectives) โดยพิจารณาจากประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ีได้ก าหนดไว้ภายใต้ Theme ซึ่งจุดประสงค์จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางในการพัฒนาท่ีครอบคลุม
ประเด็นยุทธศาสตร์และมุ่งสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

4. พิจารณาก าหนดตัวชี้วัด (Indicators) โดยให้ผู้เข้าอบรมพิจารณาจากประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีได้ก าหนดไว้ ซึ่งตัวชี้วัดท่ี
ก าหนดจะต้องสามารถให้ข้อมูลปัญหาได้อ ย่างชัดเจน และสามารถน าไปติดตามตรวจสอบผลจากการปฏิบัติตาม
ยุทธศาสตร์นั้นๆ ได้  



 
กิจกรรมกลุ่ม : บทเรียนท่ี 4 การก าหนดขอบเขตการศึกษา SEA (Scoping) (ช่วงท่ี 6) 
กิจกรรมกลุ่ม บทเรียนท่ี 4 การก าหนดขอบเขตการศึกษา SEA (Scoping) ในช่วงท่ี 6 เมื่อผู้เข้าอบรมได้พิจารณาประเด็นต่างๆ จาก
ในช่วงท่ี 1 – 6 เรียบร้อยแล้ว Moderator จะให้ผู้เข้าอบรมร่วมกันพิจารณาก าหนดยุทธศาสตร์ข้ึนใหม่ เพื่อน าไปเสริมกับ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเจริญย่ังยืนท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนเดิมในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดและตอบ
โจทย์การพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ และเลือกประเด็นท่ีมีความส าคัญ สอดคล้องซึ่งกันและ
กันมาพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์ของกระบวนการ SEA ใหม่ เพื่อช่วยเสริมเติมเต็ม 3 เสาหลักในการพัฒนาให้มีความสมดุล  พร้อมท้ัง
ก าหนดวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ใหม่ด้วย 



 

 
กิจกรรมกลุ่ม :  บทเรียนท่ี 6 กระบวนการมีส่วนร่วม (Public Participation) (ช่วงท่ี 1) 
กิจกรรมกลุ่ม บทเรียนท่ี 6 กระบวนการมีส่วนร่วม (Public Participation) (ช่วงท่ี 1) ด าเนินการโดย  

1. Moderator จะจัดเตรียมสลากที่ระบุประเภทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไว้ ซึ่งผู้เข้าอบรมแต่ละคนจะหยิบสลากและ
อ่านว่าตนเองได้รับประเภทของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอะไร พร้อมท้ังพิจารณาว่าเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักหรือรอง และมี
ความเกี่ยวข้องในประเด็น ประโยชน์และผลกระทบท่ีอาจได้รับจากแผน/ แผนงาน และประเด็นท่ีสนใจเกี่ยวกับแผน/ 
แผนงาน อย่างไร โดยให้ระบุลงในตารางการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียท่ีได้จัดเตรียมไว้ 

2. Moderator จะอธิบายตารางสรุปผลการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียท่ีได้จัดเตรียมไว้ให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบ เพื่อน าไป
ประกอบการวิเคราะห์ระดับของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยแบ่งออกเป็น ระดับ A – D ซึ่งพิจารณาเปรียบเทียบเป็น Matrix 
ระหว่างระดับความสนใจและอิทธิพลของผู้มีส่วนได้เสีย 

3. Moderator จะให้ผู้เข้าอบรมร่วมกันวิเคราะห์ระดับของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับตารางสรุปผล
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียท่ีได้อธิบายไปแล้ว เพื่อน าผลการวิเคราะห์ระดับของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียไปพิจารณาจัดท า
แผนการสื่อสารในข้ันตอนต่อไป 



 
กิจกรรมกลุ่ม : บทเรียนท่ี 6 กระบวนการมีส่วนร่วม (Public Participation) (ช่วงท่ี 2) 
กิจกรรมกลุ่ม บทเรียนท่ี 6 กระบวนการมีส่วนร่วม (Public Participation) (ช่วงท่ี 2) เป็นช่วงของการจัดท าแผนการสื่อสาร โดยน า
ผลการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียท่ีได้วิเคราะห์ไว้ในช่วงท่ี 1 มาพิจารณาประกอบด้วย โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. Moderator จะอธิบายแผนภาพของแผนการสื่อสารท่ีได้จัดเตรียมไว้ โดยแบ่งแผนภาพออกเป็น 3 ข้ันตามกิจกรรมการมี
ส่วนร่วมคือ การให้ข้อมูลและการดึงเข้ามาร่วม (Information & Engagement) การปรึกษาหารือ (Consultation) และ
การร่วมตัดสินใจ (Decision Influence) พร้อมท้ังแบ่งระยะเวลาออกเป็น 8 เดือน (จ าลองระยะเวลาของกระบวนการ
จัดท า SEA) และเปรียบเทียบกับข้ันตอนการจัดท า SEA เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นภาพว่า กระบวนการมีส่วนร่วมแต่ละ
ข้ันตอนจะเกิดข้ึนและเชื่อมโยงในช่วงเวลาใดของกระบวนการจัดท า SEA  

2. เน้นย้ ากับผู้เข้าอบรมว่า แผนการสื่อสารท่ีดีจะต้องมีโครงสร้างหรือเป็นระบบ (Structured) มีความต่อเนื่อง (Continued) 
และมีการปรับปรุงรักษาในระยะยาว (Maintained)  

3. Moderator จะให้ผู้เข้าอบรมร่วมกันพิจารณาว่า ใครท่ีเกี่ยวข้อง จะด าเนินการเมื่อไหร่ และด าเนินการอย่างไร (Who, 
When, How) โดยผู้เข้าอบรมจะร่วมกันระบุว่า กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดบ้างที่จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการมีส่วนร่วมใน
ข้ันตอนต่างๆ ท้ังข้ันการให้ข้อมูล การปรึกษาหารือ และการร่วมตัดสินใจ ซึ่งพิจารณาจากระดับของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียท่ี
ได้วิเคราะห์ไว้แล้ว 



 
กิจกรรมกลุ่ม : บทเรียนท่ี 7 การพัฒนาและประเมินทางเลือก (Alternative Development and Assessment) 
กิจกรรมกลุ่ม บทเรียนท่ี 7 การพัฒนาและประเมินทางเลือก ด าเนินการโดย Moderator จะให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาทางเลือกร่วมกัน 3 
ทางเลือก (ALT1 – 3) โดยให้วิเคราะห์ตามหัวข้อท่ีก าหนดไว้ในตาราง ได้แก่ ลักษณะ (Characteristic) ทางเลือกยุทธศาสตร์ 
(Strategy) การบูรณาการ (Integration) และการประเมินข้อดี/ ข้อเสียของทางเลือก (Benefit & Loss) รายละเอียดในการพิจารณา
แต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. ลักษณะ (Characteristic) เป็นการระบุลักษณะเด่นหรือลักษณะเฉพาะของทางเลือกนั้นท่ีได้พัฒนาข้ึน  
2. ทางเลือกยุทธศาสตร์ (Strategy) เป็นการระบุว่าทางเลือกนั้นได้พิจารณาน ายุทธศาสตร์ใดมาใช้หรือผนวกรวมกันบ้าง  

ท้ังจากยุทธศาสตร์เดิมของจังหวัดเจริญย่ังยืน และยุทธศาสตร์ของกระบวนการ SEA ท่ีได้ก าหนดข้ึนใหม่ด้วย 
3. การบูรณาการ (Integration) เป็นการวาดภาพการบูรณาการระหว่างมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้

สัญลักษณ์วงกลม 3 วง เป็นตัวแทนมิติต่างๆ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะพิจารณาว่าทางเลือกท่ีได้พัฒนาข้ึนนั้น มิติต่างๆ มีความ
เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันหรือไม่ พร้อมท้ังพิจารณาความสมดุลของ 3 เสาหลักในการพัฒนาด้วย โดยการวาดเสามิติต่างๆ 
ตามลักษณะของทางเลือกนั้น เพื่อแสดงภาพความสมดุลให้เห็นโดยง่าย 

4. การประเมินข้อดี/ ข้อเสียของทางเลือก (Benefit & Loss) เป็นการพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียในการด าเนินตามทางเลือก
นั้นๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจคัดเลือกทางเลือก  



 
กิจกรรมกลุ่ม : บทเรียนท่ี 8 เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินทางเลือก (Tools for Alternative Assessment) (ช่วงท่ี 1) 
กิจกรรมกลุ่ม บทเรียนท่ี 8 เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินทางเลือก (Tools for Alternative Assessment) (ช่วงท่ี 1) เป็นการให้ค่า
น้ าหนักของตัวชี้วัดท่ีได้ก าหนดไว้ ซึ่งด าเนินการโดย  

1. ให้ผู้เข้าอบรมจัดหมวดหมู่ของตัวชี้วัดท่ีได้ก าหนดไว้ออกเป็น 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมให้
สัญลักษณ์แทนตัวชี้วัด (มิติเศรษฐกิจ = EC, มิติสังคม = S, มิติสิ่งแวดล้อม = EN) 

2. ให้ผู้เข้าอบรมพิจารณาให้ค่าคะแนนของตัวชี้วัดทีละมิติ โดยการให้ค่าคะแนนแบ่งออกเป็น การให้ค่า Ranking ในแต่ละ
ตัวชี้วัด ซึ่งก าหนดให้มีค่าคะแนน 1 – 9 คะแนน เพื่อเป็นการจัดล าดับความส าคัญเบื้องต้น และการให้ค่า Rating ซึ่งการ
ให้ค่าคะแนน Rating จะต้องพิจารณาตัวชี้วัดในมิตินั้นๆ ท้ังหมดพร้อมกัน โดยแบ่งให้ค่าคะแนนทีละตัวชี้วัด ให้มีค่า
คะแนนรวมเท่ากับ 100 คะแนน   

3. ผู้เข้าอบรมจะร่วมกันให้คะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ท้ังคะแนน Ranking และ Rating จากนั้นหาค่าคะแนนเฉลี่ยของแต่ละ
คะแนนและแต่ละตัวชี้วัด (ค่าคะแนน Rating เฉลี่ยของตัวชี้วัดในแต่ละมิติ จะต้องรวมกันได้ค่าเท่ากับ 100 คะแนน) 



 
กิจกรรมกลุ่ม : บทเรียนท่ี 8 เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินทางเลือก (Tools for Alternative Assessment) (ช่วงท่ี 2) 
กิจกรรมกลุ่ม บทเรียนท่ี 8 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินทางเลือก (Tools for Alternative Assessment) เป็นการให้คะแนนของ
ทางเลือกท่ีได้พัฒนาไว้ท้ัง 4 ทางเลือกตามตัวชี้วัดในแต่ละมิติ ซึ่งการให้คะแนนด าเนินการด้วยวิธี การวิเคราะห์เกณฑ์หลายทาง 
(Multi Criteria Analysis: MCA) โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1. ให้ผู้เข้าอบรมร่วมกันให้คะแนนตามการพิจารณาความส าคัญของผู้เข้าอบรม โดยก าหนดค่าคะแนนตั้งแต่  1-5 คะแนน 
(ส าคัญน้อย-ส าคัญมาก) ในแต่ละตัวชี้วัด ของแต่ละทางเลือก 

2. หาค่าเฉลี่ยของคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ของแต่ละทางเลือก 
3. เมื่อได้ค่าเฉลี่ยแล้ว ให้น าค่าเฉลี่ยมาคูณด้วยค่าน้ าหนักของตัวชี้วัด โดยค่าน้ าหนักของตัวชี้วัดจะใช้ค่า Ranking ท่ีได้มีการ

ค านวณไว้แล้วในช่วงท่ี 1  
4. รวมผลคะแนนของแต่ละทางเลือก แยกตามมิติของตัวชี้วัด (มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) และรวมคะแนนรวม

ท้ังหมดของทางเลือก ซึ่งจะท าให้สามารถเปรียบเทียบผลคะแนนของแต่ละทางเลือกได้ 



 
กิจกรรมกลุ่ม : บทเรียนท่ี 9 : มาตรการเพื่อความย่ังยืน (Sustainability Measures) 
กิจกรรมกลุ่ม บทเรียนท่ี 9 : มาตรการเพื่อความย่ังยืน (Sustainability Measures) ด าเนินการโดย น าทางเลือกท่ีได้รับการคัดเลือก 
(มีผลคะแนนจากการประเมินทางเลือกมากที่สุด) มาพิจารณาในการก าหนดมาตรการเพื่อความย่ังยืน โดยแยกประเภทของมาตรการ
ออกเป็น มาตรการหลีกเลี่ยง (Avoid) และลด (Reduce) ส าหรับผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดข้ึน และมาตรการส่งเสริม (Enhance) 
ส าหรับผลกระทบทางบวกอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ข้ึน โดยให้ผู้เข้าอบรมแบ่งพิจารณาก าหนดมาตรการแยกตามมิติของการพัฒนา 
(เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) และให้ค านึงถึงลักษณะหรือกิจกรรมต่างๆ ของทางเลือกนั้น พร้อมจุดประสงค์ความย่ังยืน 
(Sustainable Development Objectives) ท่ีได้ก าหนดไว้ตั้งแต่ข้ันตอนการก าหนดขอบเขต (Scoping) ด้วย เพื่อให้มาตรการท่ี
ก าหนดข้ึนตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนมากที่สุด 
หมายเหตุ: Moderator จะเน้นย้ ากับผู้เข้าอบรมว่า ในความเป็นจริงจะต้องพิจารณาก าหนดมาตรการความย่ังยืนในทุกทางเลือกท่ีได้
พัฒนาไว้ ไม่ใช่พิจารณาก าหนดเพียงมาตรการท่ีได้รับการคัดเลือกเท่านั้น เนื่องจากการพิจารณาตัดสินใจของผู้มีอ านาจตัดสินใจ
จ าเป็นต้องพิจารณาทางเลือกอื่นๆ ด้วย ไม่ใช่เพียงทางเลือกท่ีได้คะแนนสูงสุดเท่านั้น ดังนั้นจะต้องมีมาตรการควบคู่กับทุกทางเลือก 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสมของผู้มีอ านาจตัดสินใจด้วย 



 
กิจกรรมกลุ่ม  บทเรียนท่ี 11 : การติดตามผล การควบคุมคุณภาพ และการรายงาน (Follow-up, Quality Control and 
Reporting) (ช่วงท่ี 1)  
กิจกรรมกลุ่ม บทเรียนท่ี 11 การติดตามผล การควบคุมคุณภาพ และการรายงาน (Follow-up, Quality Control and Reporting) 
(ช่วงท่ี 1) เป็นช่วงของข้ันตอนการติดตามผลและการควบคุมคุณภาพ ซึ่งด าเนินการโดย Moderator จะจัดท าตาราง Checklist ท่ีมี
หัวข้อ/ ค าถามในการติดตามตรวจสอบ และให้ผู้เข้าอบรมร่วมกันพิจารณาว่า สิ่งท่ีได้ด าเนินการมา (การจัดท า SEA กรณีศึกษา
จังหวัดเจริญย่ังยืน) ได้ด าเนินการตามหัวข้อ/ ค าถามในการติดตามตรวจสอบหรือไม่  

 
กิจกรรมกลุ่ม  บทเรียนท่ี 11 : การติดตามผล การควบคุมคุณภาพ และการรายงาน (Follow-up, Quality Control and 
Reporting) (ช่วงท่ี 2)  
กิจกรรมกลุ่ม บทเรียนท่ี 11 การติดตามผล การควบคุมคุณภาพ และการรายงาน (Follow-up, Quality Control and Reporting) 
(ช่วงท่ี 2) เป็นช่วงของข้ันตอนการรายงาน ซึ่งด าเนินการโดย Moderator จะจัดเตรียม Template ซึ่งระบุหัวข้อส าคัญของ
กระบวนการ SEA ไว้ และให้ผู้เข้าอบรมร่วมกันวิเคราะห์และสรุปเนื้อหาสาระส าคัญท่ีควรเป็นองค์ประกอบในรายงานลงในแต่ละ
หัวข้อที่ได้ก าหนดไว้   

 



ภำคผนวก ซ
ตัวอย่ำงรำยงำนกำรติดตำม

ประเมินผลผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทำง
วิชำกำรด้ำน SEA



การฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 

ครั้งท่ี 1 (ภาคกลาง) 

(นาย/นาง/นางสาว)     นายสัญญา   พงษ์กล้าหาญ                                                                    .   

ต าแหน่ง     ชผ.ขท.สระบรุี                  . หน่วยงาน      แขวงทางหลวงสระบรุี กรมทางหลวง               . 

เบอร์โทร     089-1909818                  . อีเมล    SANYA - HIWAY@HOTMAIL.COM                  . 

  1.การฝึกอบรมหลักสูตรสามารถท าให้ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการคิด
วิเคราะห์ด้าน SEA เพื่อน าไปปรับใช้ในการก าหนดนโยบาย แผน และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ อย่างไรบ้าง (ท่านสามารถแนบรายงานสรุปการฝึกอบรมที่ได้รายงานต่อ
หน่วยงานท่านได้) 
   จากการฝึกอบรมหลักสูตรกระบวนการคิดด้าน SEA ที่มีมุมมองกว้างๆ และระยะยาวเพื่อให้
ไปถึงจุดมุ่งหมายอย่างยั่งยืน โดยในส่วนงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันจะเป็นงานด้านโครงการ (Project) เป็นส่วน
ใหญ่ โดยตัวแผนงานของกรมก็ได้ล้อจากนโยบายและแผนอยู่แล้ว แต่ถ้ามีโอกาสในการจัดท าแผนกิจกรรม   
จะใช้แนวคิด SEA มาช่วยพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมต่อไป                                             . 
   2.โปรดระบุแนวทางการน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม 
      ส าหรับตนเอง ได้แก่ 
    เกิดความคิดวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีมุมมองให้ถึงจุดมุ่งหมายโดยไม่จ าเป็นต้องเป็นทางตรง
เสมอไป และช่วยให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีข้ึน ช่วยปรับปรุงในการตัดสินใจ ให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึน พัฒนาขีด
ความสามารถของตัวเองเพิ่มข้ึน                                                                                            . 
      ส าหรับหน่วยงาน ได้แก่ 
    ในการจัดท าแผนกิจกรรม แต่ละแผนงาน จะได้ค านึงถึงประโยชน์ของสังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการรับฟังความคิดเห็นของสาธารณะเพิ่มข้ึนหรือยืดหยุ่นในการด าเนินงาน และเช่ือมโยงถึง
การยอมได้ ยอมเสียกันในพื้นที่ เพื่อพัฒนาการจัดแผนกิจกรรม ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน                         . 
   3.เพื่อให้ท่านสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธ์ิผล
ท่านอยากขอรับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาอย่างไรบ้าง 
   เข้ารับการอบรม เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น                                                  . 
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สรุปการฝึกอบรม ตั้งแต่วันท่ี 8-12 กรกฎาคม 2562 
  -ได้เรียนรู้ถึงความหมายของ SEA ข้อแตกต่างของ SEA กับ EIA การเห็นถึงความสัมพันธ์ของ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การเห็นถึงวิสัยทัศน์ที่ไกล มีเป้าหมายระยะยาว แต่มีความมั่งคงยั่งยืน 
  -ได้เรียนรู้หลักการและกระบวนการของ SEA ที่ดี ว่ามีอะไรบ้าง เช่นการบูรณาการ น าไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน มีจุดเน้น การมีส่วนรวม และยังได้เรียนรู้ข้ันตอนการศึกษา SEA ตั้งแต่ข้ันตอนการกลั่นกรอง 
(Screening) การก าหนดวัตถุประสงค์ การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake holders) ไปจนถึงการน าไปปฏิบัติ 
ตั้งแต่การก าหนดขอบเขต (Scoping) , การรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน , การระบุทางเลือก ไปจนถึงการรายงาน 
   -ได้เรียนรู้รูปแบบของ SEA ทั้งแบบแยกส่วน , แบบคู่ขนาน , แบบบูรณาการและแบบยึดการสินใจ
เป็นศูนย์กลาง 
  -ไดร้ับบทเรียนศึกษา Case Study การพัฒนาจังหวัดเจริญยั่งยืน ได้รับรู้ถึงข้อมูลทั่วไป การปกครอง 
เศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม และแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดเจริญยั่งยืน 
  -จาก Case Study จังหวัดเจริญยั่งยืนได้ เรียนรู้การก าหนดประเด็น และขอบเขตการศึกษา                  
การก าหนด กรอบระยะเวลา การดูตัวช้ีวัด การพิจารณาทางเลือก การประชุมหารือ โดยมีแรงขับ (Driver)  
และแรงตอบสนอง (Respond) และการดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมแนวทาง 
  -การเรียนรู้การประเมินแนวโน้ม Baseline  การเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อน ามาปรับใช้กับ Case Study  
จังหวัดเจริญยั่งยืน 
  -การเรียนรู้การประเมินการพัฒนาล าดับความส าคัญ พร้อมทางเลือกการพัฒนาจากการประเมินผล
กระทบของการพัฒนา 
 -การเรียนรู้ กระบวนการใช้งาน SEA กับการมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน การยกระดับความ
เข้าใจต่อกลุ่ม ส่วนได้ส่วนเสีย ลดความขัดแย้ง และการมีส่วนร่วมของสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งาน
อย่างแท้จริง 
  -การเรียนรู้ผลการศึกษาของ SEA และการน าเสนอผลการกรณีศึกษาของจังหวัดย่ังยืนมั่นคง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



นโยบาย (Policy)

• กรอบหรือแนวทางที่ใช้
เป็นแนวคิดในการ
ตัดสินใจวางแผน

• ระบุวัตถุประสงค์ ก าหนด
ระดับความส าคัญ กฎละ
กลไกในการด าเนินงาน

แผนงานหลัก (Plan)

• ทางเลือกและมาตรการ
เพื่อจัดสรรทรพัยากรที่มี
อยู่ อย่างเหมาะสม

• ด าเนินการเพื่อสนอง
นโยบายของภาคส่วนและ
โดยรวม

แผนงานโครงการ 
(Program)

• กิจกรรมที่จัดท าข้ึน 
ภายใต้กรอบของนโยบาย
และแผนที่เกี่ยวข้อง

แบบรายงานการติดตามประเมินผล 

การฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ (SEA) 

ครั้งท่ี 1 ภาคกลาง 

นางสาว ณิลิน มาภิวงค ์                                                                                                           . 

ต าแหน่ง นักวิเคราะห์ผงัเมืองปฏบิัติการ              หน่วยงาน ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก าแพงเพชร                                                                                                             

เบอร์โทร   0649679996                           อีเมล ninilinting@gmail.com                                     .                                                                                                             

1. การฝึกอบรมหลักสูตรสามารถท าให้ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการคิด 
วิเคราะห์ด้าน SEA เพ่ือน าไปปรับใช้ในการก าหนดนโยบาย แผน และแผนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ อย่างไรบ้าง  

ความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการคิด วิเคราะห์ด้าน SEA เพ่ือน าไปปรับใช้ 
ในการก าหนดนโยบาย แผน และแผนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 
 

      

 

 

 

 

 

• SEA เป็นเครื่องมือระดับยุทธศาสตร์ ส าหรับใช้ในกระบวนการตัดสินใจในระดับ นโยบาย-แผน -
แผนงาน (PPP) ซึ่งเป็นต้นน้ าของการพัฒนา เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ มีความยืดหยุ่น 
สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้  
 

• SEA สามารถเพิ่มมูลค่าในการตัดสินใจ  
- เสนอมุมมองที่บูรณาการข้ามสาขา  
- ส่งเสริมแนวทางเชิงยุทธศาสตร์และวิธีการบูรณาการ 
- สนับสนุนการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ 
- สนับสนุนความร่วมมือระหว่างสถาบันและแก้ไขความขัดแย้งของนโยบายรายสาขา 
- บูรณาการประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญ ในการก าหนดนโยบาย

และกระบวนการวางแผน 



• SEA ช่วยหน่วยงานในการพิจารณาการวางแผน และตัดสินใจ 
- บ่งช้ีแนวโน้ม ศักยภาพ และโอกาสที่ส าคัญต่าง ๆ น าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
- พิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม หรือความยั่งยืน และวัตุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตัดสินใจเชิง

ยุทธศาสตร์ 
- พิจารณาแนวโน้มสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม จากการเสนอทางเลือก และแนวทางการ

ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 
- ท าให้รู้ข้อดีและข้อเสียของทางเลือกที่แตกต่างกัน 
- แนะน าแนวทางในการวางแผน จัดการ และตรวจติดตาม 

สรปุได้ว่า 

 
1. SEA มีจุดมุ่งหมาย เพื่อท าให้ลดกระทบเชิงลบของยุทธศาสตร์ พร้อมกับท าให้เกิดผลกระทบเชิง
บวกมากที่สุด และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเท่าที่จะเป็นไปได้ 

2. SEA มีประโยชน์ ที่เหนือกว่า EIA คือ การท า SEA จะมีการพิจารณาอย่างกว้างขวางในข้ันตอน
ก่อนการตัดสินใจ ในเรื่องมาตรการในการบรรเทาปัญหาและการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการในการหลีกเลี่ยงผล กระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึน 

3. SEA เป็นกระบวนการ ที่สนับสนุนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ มีการก าหนดนโยบาย แผน และ
แผนงาน (PPP) อยู่ในฐานของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อน าไปสู่ความยั่งยืน 

4. SEA มีการประยุกต์ใช้ เป็นเครื่องมือน าเสนอทางเลือกในการตัดสินใจระดับนโยบาย แผน และ
แผนงาน มาเป็นแนวทางในการวางแผนในแผนงานด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

4.๑) รายสาขา 
❖ แผนด้านคมนาคม 
❖ แผนพัฒนาพลังงานและปิโตรเลียม 
❖ แผนพัฒนาทรัพยากรแร่ 
4.๒) เชิงพื้นที่ 
❖ ผังเมืองตามที่คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติก าหนด (ผังประเทศ+ผังภาค+ ผัง

จังหวัด) 
❖ แผนบริหารจัดการลุ่มน้ าหรือแผนพัฒนาชายฝั่งทะเล 
❖ แผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะหรือพื้นที่พิเศษ เช่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นต้น 
❖ แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม หรือการพัฒนาพื้นที่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
4.๓) แผน/แผนงานในรายสาขาหรือเชิงพื้นที่ หรือโครงการขนาดใหญ่ ตามความเห็นของ

คณะกรรมการระดับนโยบายของหน่วยงานรัฐ 
 

 



2. โปรดระบุแนวทางการน าความรู้และทักษะท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากเป็นบุคลากรภาครัฐ ที่ท างานในด้านการพัฒนาเมือง จากการอบรม สามารถ
แนวทางการน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม ได้ดังนี้ 

2.1 จากภาระงานตามต าแหน่ง สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
ไปปรับใช้ในการด าเนินการวางผังเมือง (ผังประเทศ+ผังภาค+ ผังจังหวัด รวมถึงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน) 
นอกเหนือจากนั้น การสังเคราะห์ข้อมูลที่จะได้มาซึ่งการด าเนินการวางผังเมืองยังต้องบูรณาการข้อมูลจ าก
แผนงานอื่น ๆ ร่วมด้วย เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการด าเนินการวางผังเมือง ได้แก่ แผนการใช้ที่ดิน  
แผนคมนาคม พลังงาน การจัดการของเสีย การจัดการน้ า เหมืองแร่ อุตสาหกรรม ป่าไม้ ประมง การท่องเทีย่ว 
และโครงการขนาดใหญ่ (mega projects) ที่จะมีผลต่อทิศทางการขยายตัวของเมือง และการเปลี่ยนแปลง
สภาพการณ์สิ่งแวดล้อมของเมือง 

2.2 การถ่ายทอดเนื้อหาที่เข้ารับการฝึกอบรม ให้กับผู้ทีเ่กี่ยวข้องปฏิบัติงานในหน่วยงานของ
ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ให้รับทราบ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดด าเนินการด้านผังเมือง  

3. เพ่ือให้ท่านสามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล 
ท่านอยากขอรับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาอย่างไรบ้าง 

3.1 ตั้งงบประมาณรองรับการด าเนินการจัดท า SEA 
3.2 ผลักดันการด าเนินงานด้าน SEA ส่งเสริมให้บุคลากรในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง อบรมเพิ่ม

ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดท า SEA 
3.3 เพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ด้าน SEA ประจ าหน่วยงาน 



การอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 
ครั้งที ่2 (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) 

 
ชื่อ นางสาวณัฐวรา  จันทรธานีวฒัน์ นายกันต์ธร  ชิณภา 
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ หน่วยงาน กรมทางหลวงชนบท 
เบอร์โทร 0 2551 5681 อีเมล plandrr2@hotmail.com 

1. การฝึกอบรมหลักสูตรสามารถทำให้ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการคิดวิเคราะห์ด้าน SEA 
เพ่ือนำไปปรับใช้ในการกำหนดนโยบาย แผน และแผนงานที่เก่ียวข้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
อย่างไรบ้าง 

 ความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการคิดวิเคราะห์ด้าน SEA ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ สามารถนำไป
ปรับใช้กับงานพัฒนาระบบจัดการแผนงานของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งระบบดังกล่าวมีการใช้ยุทธศาสตร์เป็นตัว
กำหนดการจัดการแผนงานต่าง ๆ เช่น กระบวนการติดตามผลการดำเนินการ, การเพ่ิมแผนนงาน และการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ความรู้ทมี่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ จะช่วยให้สามารถ
กำหนดข้อมูลที่ต้องการนำเข้าและกระบวนการทำงานของระบบ ที่สอดคล้องกับการทำ SEA ได้ รวมทั้งสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้กับแผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม (ถนน) ให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
และเพ่ิมเติมการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางคมนาคม (ถนน) ทีม่ิได้มีอยู่ในแผนการพฒันาของจังหวัดนั้น ๆ ได้ 

2. โปรดระบุแนวทางการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
อย่างเป็นรูปธรรม 

 สำหรับตนเอง  แนวทางการการคิดวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การประเมนิผลกระทบ
ในด้านต่าง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคม การวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการพิจารณาข้อมูล และข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ การพัฒนา และยุทธศาสตร ์และหากมีโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ก็สามารถนำมาวิเคราะห์ผลการศึกษาจากที่ปรึกษาหรือผู้ชำนาญการได้ 
 สำหรับหน่วยงาน  การนำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาพัฒนากระบวนการกลั่นกรอง
พิจารณาโครงการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด กรม หรือชาติ มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
และเป็นมาตรฐานแบบเดียวกัน อาจกระทำโดยการปรับปรุงภารกิจและกิจกรรมของกรมทางหลวงชนบทให้ดี
ยิ่งขึ้นโดยอาจใช้ SEA เป็นเครื่องมือ ทางเลือก ในการพิจารณา 

3. เพื่อให้ท่านสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล ท่านอยาก
ขอรับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาอย่างไรบ้าง 

 เพื่อให้ความรู้และทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเกิดความสัมฤทธิ์ผล แนวทางการขอรับ
สนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา คือ การดำเนินการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งทาง 
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และส่วนอื่น ๆ ให้ได้ข้อมูลตรงตามความต้องการ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน รวมถึง
สนับสนุนและให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง มากกว่าการดำเนินการมีส่วนร่วมเพียงบางกลุ่มที่
ได้รับผลกระทบ หรือมีส่วนได้ส่วนสียต่อโครงการนั้น ๆ  







การฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 

ครั้งท่ี 3 (จังหวัดขอนแก่น) 

นางสาววัฒนา แก่นนิล  
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  หน่วยงาน ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดอ านาจเจริญ 
เบอร์โทร  089-5207936  อีเมล jumamnat@gmail.com  
 

1. การฝึกอบรมหลักสูตรสามรถท าให้ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดวิเคราะห์ด้าน 
SEA เพ่ือน าไปปรับใช้ในการก าหนนโยบาย แผน และแผนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ อยา่งไรบ้าง  
-สามารถน ากระบวนการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยทุธศาสตร์ ใช้ในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น

ระบบเพือ่น าไปสูก่ระบวนการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย แผน หรือแผนงานในการพัฒนา เพือ่ใหส้มดุล
ครบคลมุทุกมิติของการพัฒนา น าไปสู่การพัฒนาที่ยัง่ยืน ท าให้ทราบข้ันตอนกระบวนการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาที่เป็นระบบแบบแผน สามารถมองความเช่ือมโยงของการพัฒนาในแตล่ะมิติ การก าหนดทางเลือกใน
การพัฒนา การพจิารณาข้อดีข้อเสียของการพฒันา การมสี่วนร่วมของทกุภาคส่วน การบรูณาการการพฒันา
ในหลายๆสาขา อันน าไปสูท่างเลือกในการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ ที่มีความน่าเช่ือถือ ช้ีให้เห็นถึงเป้าหมาย 
ความเป็นไปได้ของเป้าการพัฒนา เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสดุ หลีกเลี่ยงผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน
จากการพัฒนา หากหลีกเลี้ยงไม่ได้กส็ามารถช้ีให้เห็นแนวทางการลดการบรรเทาผลกระทบทีจ่ะเกิดข้ึน เพื่อ
น าไปสู่เป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยืน  

 
2. โปรดระบุแนวทางการน าความรู้และทักษะท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการ

ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม  
-ส าหรับตนเอง ได้แก่ ข้าพเจ้ามีหน้าที่ในการร่วมจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจงัหวัด/

กลุ่มจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกระทรวง การร่วมทบทวนและท าแผนพฒันายุทธศาสตรจ์ังหวัด 
และกลุ่มจงัหวัด  5 ปี และร่วมท าแผนพฒันากับหน่วยงานอื่นๆ สามารถน าแนวคิดวิเคราะห์ของ SEA มาปรบั
ใช้ในการร่วมทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวัด 5 ปี แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัด รวมถึงใช้เป็นกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนงานโครงการภายใต้แผนพฒันาจงัหวัดเพือ่ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยเฉพาะประเด็นยทุธศาสตร์จังหวัดด้านการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม ทีส่ านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจังหวัด เป็นหัวหน้าคณะท างานในการจัดท า
และทบทวนแผนแผนทุกปี  

-ส าหรับหน่วยงาน ได้แก่ การน าเสนอแนวคิดวิเคราะห์ของง SEA มาปรบัใช้ในการก าหนด
แผนบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมของจงัหวัด การเสนอกรอบแนวคิดวิเคราะห์ในการ
จัดท าแผนจัดการคุณภาพสิง่แวดล้อมระดบัจงัหวัด แผนพฒันาจังหวัดและกลุ่มจงัหวัดของหน่วยงาน 

3. เพ่ือให้ท่านสามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล ท่าน
อยากขอรับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาอย่างไรบ้าง  
-อยากขอให้หน่วยงานให้ความส าคัญเรื่องการพฒันาองค์ความรู้ของคนในส านักงานใหม้ีความรู้
เกี่ยวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ การขับเคลือ่นแผนทีเ่ป็นรูปธรรม การจัดท าแผนงานโครงการ
เพื่อขับเคลื่อนยทุธศาสตร์ การติดตามประเมินผล  การคิดวิเคราะห์ความเช่ือมโยงการด าเนินงาน
ในทุกมิติ  

mailto:jumamnat@gmail.com


การฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 
ครั้งที่ ๓ (จังหวัดขอนแก่น) 

 
นางสาวปาณิสรา  ภูทอง 
ต าแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ  หน่วยงาน ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) กรมป่าไม้ 
เบอร์โทร 089 - 5712802  อีเมล jummy_67@hotmail.com 
 

1. การฝึกอบรมหลักสูตรสามารถท าให้ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการคิดวิเคราะห์
ด้าน SEA เพื่อน าไปปรับใช้ในการก าหนดนโยบาย แผน และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ อย่างไรบ้าง  

 เข้าใจถึงการบูณาการแนวทางของ SEA เข้ากับการจัดท าแผนงาน ดังภาพด้านล่าง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

โดยสามารถน าแนวทาง SEA ในประเด็นการพัฒนาและประเมินทางเลือก น าไปปรับใช้ในการจัดท า
แผนงาน เพ่ือให้เกิดการพิจารณาท่ีครอบคลุมในทุกมิติ และสามารถเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด เหมาะสมกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่ น าไปสู่การด าเนินงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนในพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง  

การด าเนินการที่มีอยู่เดิม 

ช่องทางในการน า SEA เข้าไปบรูณาการ 
สัญลักษณ์ 



๒. โปรดระบุแนวทางการน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 

 ส าหรับตนเอง ได้แก่ สามารถน าแนวคิด และหลักการของ SEA ไปปรับใช้ในการพิจารณา
งานที่ได้รับมอบหมายให้ครอบคลุมในทุกมิติ มีกระบวนการท างานที่เป็นระบบ มองภาพแบบ
องค์รวม ทั้งการท างานภาคสนามและงานเอกสารในส านักงาน ท าให้การท างานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 ส าหรับหน่วยงาน ได้แก่ สามารถจัดท าแผนงาน/โครงการ ทีส่อดคล้อง ตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ๓. เพื่อให้ท่านสามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล ท่าน
อยากขอรับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาอย่างไรบ้าง 

 ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนทีพิ่จารณาถึงศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ว่ามีความแตกต่างกัน น าไปสู่
การขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ได้อย่าง
แท้จริง ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใน SEA เพ่ือประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนางานต่อไป  



๑ 

 

แบบรายงานการติดตามประเมินผล 
การฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 

หลักสูตรการฝึกอบรมด้าน SEA ครั้งที่ ๔ จังหวัดสงขลา 
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ณ ห้องราชาวดี ชั้น ๒ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 
ข้อมูลผู้รายงาน 

ชื่อ    นางสาวรัตนศิริ พิมลไทย 
 ต าแหน่ง   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ  
 สังกัด  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา 
 โทรศัพท์  ๐๘๖๓๙๗๖๗๐๓  Email : greatjao@hotmail.com 
 
๑. การฝึกอบรมหลักสูตรนี้สามารถท าให้ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการคิดวิเคราะห์ด้าน SEA 
เพื่อน าไปปรับใช้ในการก าหนดนโยบาย แผน และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ อย่างไรบ้าง  
 การฝึกอบรมหลักสูตรนี้เป็นการเปิดโลกทัศน์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ซึ่งเป็นกระบวนเชิงระบบ  
เพ่ือใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย แผน หรือแผนงาน โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนา      
ที่ยั่งยืนและเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในทุกข้ันตอน 
 กระบวนการ SEA ค านึงถึงหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ที่ประกอบด้วย
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีการด าเนินการที่ส าคัญขั้นตอนแรกคือ “การกลั่นกรอง 
(Screening)” หรือการทบทวนความจ าเป็นที่ต้องศึกษา SEA ซึ่งจะท าให้ได้ค าตอบว่า ข้อเสนอของนโยบาย 
แผน หรือแผนงาน มีความจ าเป็นต้องจัดท า SEA หรือไม่ โดยมีแนวทางการพิจารณา ๒ แนวทาง คือ         
(๑) เกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ทั้งรายสาขาและเชิงพ้ืนที่ และ (๒) ด าเนินการเป็นรายกรณี ส าหรับแผน
หรือแผนงาน รายสาขาหรือเชิงพ้ืนที่ หรือโครงการขนาดใหญ่ ตามความเห็นของคณะกรรมการระดับนโยบาย
ของหน่วยงานรัฐ ทั้งนี้ หากข้อเสนอของนโยบาย แผน หรือแผนงานดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องจัดท า SEA   
จึงจะเตรียมการศึกษาในขั้นตอนต่างๆ ต่อไป ได้แก่ 

- การเตรียมการศึกษา (Preparatory tasks for SEA) มีประเด็นส าคัญที่ต้องค านึงถึง อาทิ 
หน่วยงานหรือคณะท างานผู้ที่จะด าเนินการศึกษา SEA กรอบเวลาการศึกษา SEA ที่ชัดเจน   
และปฏิบัติจริงได้ รูปแบบการจัดท า SEA งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ การจัดท าเอกสารรายงาน
หรือผลลัพธ์ของการจัดท า SEA และการวางแผนการกระบวนการ SEA เป็นต้น 

- การก าหนดขอบเขต (Scoping) ทั้งด้านเนื้อหา พ้ืนที่ และเวลาของกระบวนการ SEA ซึ่งท าให้
ทราบถึงประเด็นส าคัญที่ต้องวิเคราะห์ ความจ าเป็น และเกณฑ์ที่จะน ามาใช้ในการประเมิน    
โดยขั้นตอนการก าหนดขอบเขตจะท าให้เกิดจุดเน้น (focus) ท าให้กระบวนการศึกษา SEA มุ่งไป
ที่ประเด็นส าคัญ ไม่กว้างไป และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน ผู้ตัดสินใจ และสาธารณะ   

- การประเมินพื้นฐาน (Baseline Assessment) เป็นการท าความเข้าใจสภาพและบริบท    
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมส าหรับแผน/แผนงาน ด้วยการเก็บข้อมูลสภาพอดีตและ
ปัจจุบัน เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานและประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากแผน/แผนงาน    



๒ 

 

การพัฒนา ซึ่งการประเมินพ้ืนฐานจะเป็นฐานส าคัญของกระบวนการ SEA ในขั้นตอนต่อไป      
ที่จะใช้ในการประเมินแผนและทางเลือกในการพัฒนา  

- การประเมินทางเลือก (Alternative Assessment) ประกอบด้วย การพัฒนาทางเลือก     
การประเมินผลกระทบจากทางเลือก และการประเมินทางเลือก โดยมีเครื่องมือในการประเมิน
ทางเลือก (Tools for Alternative Assesment) หลากหลายตามวัตถุประสงค์ใช้งาน 

- การพัฒนาและประเมินทางเลือกเพื่อความยั่งยืน (Alternative Development and 
Assessment for Sustainability) เป็นขั้นตอนการประเมินผลกระทบที่จะตามมาของแผน 
แผนงานที่พัฒนาขึ้นมา และทางเลือกต่างๆ ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย การหา
ทางเลือกการพัฒนา และการประเมินความยั่งยืนของทางเลือก   

- การก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน (Measures for Sustainability) เพ่ือเป็นทางเลือก 
ของมาตรการต่างๆ ระดับต่างๆ เพ่ือท าให้ทางเลือกที่ต้องการนั้น ผนวกเข้าไปในแผน/แผนงาน 
เป็นการบูรณาการและปรับปรุงแผน/แผนงานเท่าที่จ าเป็นและมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  

- การรายงาน (Reporting) ประกอบด้วย เนื้อหาที่แสดงความเชื่อมโยงกระบวนการ SEA และ
กระบวนการวางแผน โดยต้องมีสาระครบถ้วนตามกระบวนการ SEA และข้อค้นพบที่สั้นและ
กระชับได้ใจความ 

ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
เกิดความเป็นเจ้าของแผนและน าไปสู่การให้การสนับสนุนในขั้นการน าไปปฏิบัติ และเพ่ือให้ผู้มีอ านาจตัดสนใจ
ได้รับข้อมูลที่มีคุณภาพ เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ในการจัดท านโยบาย แผน และแผนงาน ซึ่งการมีส่วนร่วมต้องมี
ในทุกกระบวนการ SEA โดยค านึงถึงผลที่ต้องการในแต่ละกระบวนการ SEA กลุ่มเป้าหมาย เทคนิค/วิธีการ   
ที่สามารถประยุกต์ใช้ และเครื่องมือที่ใช้สร้างการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม 
   
๒. โปรดระบุแนวทางการน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมที่ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน      
อย่างเป็นรูปธรรม 
 ส าหรับตนเอง 
 การน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานส าหรับตนเอง คงเป็นไปในลักษณะ
ของการร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมขับเคลื่อนงานด้านแผนสิ่งแวดล้อมร่วมกับส่วนงานที่มีภารกิจ
รับผิดชอบงานด้านแผนและยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน นอกจากนี้ ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม
เกี่ยวกับเทคนิคและรูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วมสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานด้านการส่งเสริม  
การจัดการสิ่งแวดล้อมได้ต่อไป 
  
 ส าหรับหน่วยงาน 

แนวทางการน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานส าหรับหน่วยงาน คือการ
ผลักดันให้เกิดการกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน หรือถ่ายทอดเนื้อหาความรู้และทักษะ
วิชาการที่ได้รับจากการฝึกอบรมด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้ผู้ร่วมงานรับทราบและ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการก าหนดแผน/แผนงาน ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  และ
เผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะ  
 
 



๓ 

 

๓. เพื่อให้ท่านสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล ท่านอยาก
ขอรับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาอย่างไรบ้าง  
 ผลักดันและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรเกี่ยวกับการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวกับวิทยากรผู้มีความรู้ความช านาญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเพ่ือให้เกิดการน าความรู้และทักษะการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 

********************************************************* 



 การฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 

ครั้งที่ 4 (จังหวัดสงขลา) 

นายนฤดม เพชรทองบุญ 

ต าแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ  หน่วยงาน ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) 

เบอร์โทร 086-9665523  อีเมล์ jos.narudom@gmail.com 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. การฝึกอบรมหลักสูตรสามารถท าให้ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการคิดวิเคราะห์ 

ด้าน SEA เพื่อน าไปปรับใช้ในการก าหนดนโยบาย แผน และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ อย่างไรบ้าง 

 - เป็นกระบวนการที่ใช้ในการคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการด าเนินโยบายแผนงาน  

และโปรแกรม 

 -  เป็นกระบวนการที่มีการด าเนินการก่อนที่จะมีการตัดสินใจ  ในนโยบาย  แผน  และโปรแกรม 

 - เป็นกระบวนการที่มีการพิจารณาและเสนอแนะทางเลือก เพ่ือหาแนวทางที่ดีที่สุดในการลด ป้องกัน 

และชดเชยผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - เป็นกระบวนการที่สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ทุกขั้นตอน และหลากหลายวิธี 

 - เป็นแนวคิดแบบบูรณาการซึ่งเป็นผลลัพธ์ของความสอดคล้องกันของประเด็นสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ

และสังคม 

 - เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้ม, ศักยภาพและโอกาสที่ส าคัญต่างๆ น าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 - สามารถพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม หรือความยั่งยืน และวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ

ตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ 

 - สามารถพิจารณาแนวโน้มสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม จากการเสนอทางเลือกและแนวทางการ

ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 

 - ท าให้รู้ข้อดีและข้อเสียของทางเลือกท่ีแตกต่างกัน 

 - สามารถแนะน าแนวทางในการวางแผน จัดการ และตรวจติดตาม 

 - รับทราบความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณะ 
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 2. โปรดระบุแนวทางการน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

อย่างเป็นรูปธรรม 

 - ส าหรับตนเอง ได้แก่ ท าให้เข้าใจแนวทางปฏิบัติ (Guideline) SEA ของประเทศไทย และการน า

กระบวนการในขั้นตอนต่าง ๆ ไปใช้ และสร้างความเข้าใจในให้ในหน่วยงาน ดังนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

- ส าหรับหน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานมีบุคลากรที่มีทักษะและความรู้ในกระบวนการ SEA และสามารถ

 ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน และต่างหน่วยงาน รวมทั้งประชาชนในพ้ืนที่

เพ่ือให้เกิดการบูรณาการด้านความคิดในเรื่องการร่วมกันวางแผนในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น

และทันต่อเหตุการณ์ในยุคโลกาภิวัฒน์ และเปน็แบบอย่างองค์กรที่มีกระบวนทัศน์ในการวางแผนในการพัฒนา

ที่ยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 



 3. เพื่อให้ท่านสามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล ท่าน

อยากขอรับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาอย่างไรบ้าง 

 - ทีมงาน และเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และทุ่มเท ในการท างานร่วมกัน 

 - การอบรมเป็นทีมในเรื่องกระบวนการ SEA 

 - การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในการท างานร่วมกัน 

 - งบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 



 
การฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  

ครั้งท่ี ๕ (จังหวัดเชียงใหม)่ 
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(นาย/ นาง/ นางสาว)........นรินทร์ พันธ์เขียว............................................................... 
 
ต าแหน่ง.....นักวิชาการพลังงานช านาญการ...................หน่วยงาน.....ส านักงานพลังงานจังหวัดล าปาง............... 
 
เบอร์โทร….……089-8513773…………………………...อีเมล………supermc_99@hotmail.com………………. 
   
  1. การฝึกอบรมหลักสูตรสามารถท าให้ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการคิด
วิเคราะห์ด้าน SEA เพ่ือน าไปปรับใช้ในการก าหนดนโยบาย แผน และแผนงานที่ เกี่ยวข้องกับการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ อย่างไรบ้าง (ท่านสามารถแนบรายงานสรุปการฝึกอบรมที่ได้รายงานต่อ
หน่วยงานท่านได้) 
 - ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมโครงการนี้ระยะเวลา 5 วัน สิ่งที่ได้รับจากการถ่ายทอดของวิทยากร
หลักและวิทยากรประจ ากลุ่มคือ ได้เรียนรู้ถึงความเข้าใจพ้ืนฐานในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
โดยเพ่ิมมิติด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมเข้าไปในกระบวนประเมิน จากเดิมทีจะเป็นการประเมินเฉพาะด้าน
เศรษฐศาสตร์มิติเดียว ซึ่งการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) จะเป็นการกระบวนการเพ่ือใช้
สนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบาย แผน หรือแผนงาน  
 นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ถึงหลักการและกระบวนการของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ดี 
ซึ่งจะต้องมีการบูรณาการในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มีจุดเน้น  มีการบูรณาการกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ที่ส าคัญต้องเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีความยืดหยุ่นสามารถด าเนินการซ้ า
เพ่ือปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ในอนาคต 

  2. โปรดระบุแนวทางการน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม 
     ส าหรับตนเอง ได้แก่…น าองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาพลังงานในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง รวมถึงเสนอแผนหรือแผนงานที่ส าคัญให้กับผู้เกี่ยวข้องเชิงนโยบายใน
ระดับกระทรวง… 
 
     ส าหรับหน่วยงาน ได้แก่ …สามารถน าขั้นตอนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
มาประยุกต์ใช้กับโครงการด้านพลังงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้….. 
 
  3. เพ่ือให้ท่านสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล 
ท่านอยากขอรับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาอย่างไรบ้าง 
  - อยากให้กระทรวงพลังงานและผู้บังคับบัญชาสนับสนุนการขยายผลด้านการเรียนรู้ เพ่ือ
เพ่ิมเติมความรู้ด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ได้ครอบคลุมและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น 
 



การฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ครั้งที่ 5 (จังหวัดเชียงใหม่) 

 

นายอินทัช อัคนิวรรณ ต าแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รักษาการในต าแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนช านาญการ หน่วยงาน: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โทร. 02-280-4085 ต่อ 6341 อีเมล inthash@nesdc.go.th 

 

1. การฝึกอบรมหลักสูตรสามารถท าให้ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการคิดวิเคราะห์ด้าน SEA 
เพื่อน าไปปรับใช้ในการก าหนดนโยบาย แผน และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์อย่างไรบ้าง? 

การฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในทุกๆ ด้าน ทั้งนิยาม ความหมาย กระบวนการจัดท าที่ดี ประโยชน์ 
และการน า SEA ไปใช้ควบคู่กับการจัดท านโยบาย แผน และแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล ซึ่งความรู้ความเข้าใจในด้านดังกล่าว จะช่วยให้กระบวนการจัดท านโยบาย แผน แผนงาน 
หรือโครงการขนาดใหญ่ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาที่จะต้องจัดท า SEA ของประเทศ
ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรีฯ ทั้งที่เป็นของ สศช. เอง และของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ สศช. จะเข้า
ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าและให้ความเห็นต่อไป  

2. แนวทางการน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็น
รูปธรรม 

ส าหรับตนเอง จะน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม ร่วมกับคู่มือแนวทางการจัดท า SEA ที่ 
สศช. จะท าการประกาศเผยแพร่ มาใช้ในการวิเคราะห์นโยบาย แผน แผนงาน รวมถึงโครงการที่อยู่
ระหว่างกระบวนการจัดท า ให้เกิดการมีส่วนร่วมที่ เกิดผลลัพธ์ (Meaningful Participation) และมีการ
พัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่สมดุล ในขณะเดียวกัน สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมทางวิชาการในครั้งนี้ไปใช้ในกระบวนการจัดท า SEA ที่จะต้องเกิดขึ้นในสาขาคมนาคมและพลังงาน
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือให้แน่ใจได้ว่าการจัดท า SEA ดังกล่าวจะเกิดประโยชน์ สามารถน าไปปฏิบัติได้
จริง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละด้าน 

ทั้งนี้ ส าหรับหน่วยงาน ข้าพเจ้าสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้มาช่วยในการ
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจต่อ SEA อาทิ ความแตกต่างระหว่าง SEA และ EIA ในระดับหน่วยงาน ซึ่งจะ
ส่งผลทางอ้อม ช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดท า SEA ของประเทศไปสู่ความส าเร็จ 

  



3. เพื่อให้สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล อยากขอรับการ
สนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาอย่างไรบ้าง?  

โดยทั่วไปแล้ว การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาในเชิงนโยบายเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่
สามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่มีกฎระเบียบที่อาจจะเป็นข้อผูกมัดได้ ถึงแม้โครงสร้างการปฏิบัติงานใน
ปัจจุบันขององค์กรจะเปิดให้มีการประสานงานระหว่างส านักได้อิสระ แต่ยังมีการแบ่งปันฐานข้อมูลที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการแบบบูรณาการอยู่น้อยมาก ท าให้เจ้าหน้าที่มักจะทราบความคืบหน้าและ
มีข้อมูลในด้านที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน เมื่อได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ที่มีการบูรณาการระหว่างสาย
งาน ดังนั้น การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาในการวางระบบการแบ่งปันฐานข้อมูลระหว่างสายงานภายใน
องค์กรจะช่วยให้การพัฒนาที่สมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น และสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UNSDGs) 
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(นาย/นาง/นางสาว) รริณชญา  บุตรแก้ว 
ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ หน่วยงาน  ส านักงานจังหวัดน่าน 
โทรศัพท์. 093-2966672 อีเมล์ mod_economics@windowslive.com 
 

1. การฝึกอบรมหลักสูตรสามารถท าให้ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการคิด วิเคราะห์ด้าน SEA 
เพื่อน าไปรับใช้ในการก าหนดนโยบาย แผนและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ อย่างไรบ้าง  

สามารถน ากระบวนการและขั้นตอนการ ในเรื่องการกลั่นกรอง (Screening)  การก าหนด
ขอบเขต (Scoping)  การประเมินพ้ืนฐาน (Baseline assessment)  กระบวนการมีส่วนร่วม  การพัฒนาและ
ประเมินทางเลื อก เพ่ื อความยั่ งยื น  (Alternative Development and Assessment for Sustainability)       
การก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน (Measures for Sustainability) การควบคุมคุณภาพและการรายงาน 
(Quality Control and Reporting) ไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาด้านอ่ืนๆ  เพ่ือช่วยให้
การท ายุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมาย มีความชัดเจน เป็นมิตรต่อส่งแวดล้อมและเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณะมากขึ้น   
ท าให้เกิดกระบวนการพิจารณาผลกระทบและทางเลือกในมุมที่กว้างขึ้น เป็นเครื่องมือสนับสนุนการสร้าง
ยุทธศาสตร์เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และเพ่ิมประสิทธิภาพการตัดสินใจในระดับต่างๆ ได้  และสิ่งส าคัญที่ท า
ให้แผนเป็นที่ยอมรับคือกระบวนการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน 

2. โปรดระบุแนวทางการน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นรูปธรรม  

ส าหรับตนเอง  ได้แก่ น าไปใช้ในการวางแผน  จัดการและตรวจติดตาม งานในหน้าที่ให้เป็นไป
อย่างมีระบบ มีทางเลือกที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ  

ส าหรับหน่วยงาน ได้แก่ น าเข้าสู่กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาด้านอ่ืนๆของ
ส่วนราชการภายในจังหวัด 

3. เพื่อให้ท่านสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล ท่านอยาก
ขอรับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาอย่างไรบ้าง 

  ผู้บริหารมีข้อสั่งการให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัด น าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ไปใช้กับการจัดท าแผนต่างๆที่หน่วยงานได้จัดขึ้น รวมทั้งน ากระบวนการคิด การวิเคราะห์มาใช้ในการ
พิจารณาจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ตั้งแต่ระดับคณะท างาน ระดับคณะอนุกรรมการ ไปจนถึงกระบวนการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการบริหารงานระดับจังหวัด  ผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ 
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การฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 

ครั้งที่ ๖ (กรุงเทพมหานคร) 

 

 

(นาย/ นาง/ นางสาว)  ............................................................................................................................. ......... 

ตำแหน่ง  ........................................................หน่วยงาน........................................................................... 

เบอร์โทร .......................................  อีเมล  ........................................................................ 
 

1. การฝึกอบรมหลักสูตรสามารถทำให้ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการคิดวิเคราะห์  
ด้าน SEA เพื ่อนำไปปรับใช้ในการกำหนดนโยบาย แผน และแผนงานที ่เกี ่ยวข้องกับการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ อย่างไรบ้าง (ท่านสามารถแนบรายงานสรุปการฝึกอบรมที่ได้รายงาน  
ต่อหน่วยงานท่านได้) 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะหน่วยงานที ่เป็น  
ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที ่ดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศ เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี และเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็น ชอบ
นโยบายและแผนฯ แล้ว ให้ คทช. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้คณะกรรมการตามกฎหมายอื่นหรือ
หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนฯ  

สผ. โดยกองบริหารจัดการที่ดิน ได้ดำเนินการจัดทำ ร่าง นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๗๙) ระยะ ๒๐ ปี จัดทำ ร่าง แผนปฏิบัติการด้านการบริหาร
จัดการที ่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ ่งหน่วยงานได้เล็งเห็น
ความสำคัญของการนำเครื่องมือ SEA เพ่ือใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการกำหนด นโยบาย แผน หรือแผนงาน 
โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับปัจจัยด้านเศษฐกิจและสังคม และปัจจัยอื่นๆ โดยเปิดโอกาส  
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพื ่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั ่งยืน  ทั ้งนี ้ การจัดทำ SEA ต้องเกี ่ยวข้องกับ 
หลายภาคส่วน ประกอบด้วย  

1) ผู้จัดทำนโยบาย ผู้ที่มีอำนาจและความรับผิดชอบในการสนับสนุนแผน ผู้ที่มีอำนาจในการอนมุัติ
และดำเนินการการตามยุทธศาสตร์ โดยความรับผิดชอบในการจัดทำ SEA และการตัดสินใจเกี่ยวกับ SEA  

2) ทีมงาน SEA จะประกอบด้วย ผู ้จ ัดทำนโยบาย ทีมพัฒนาแผนและแผนงาน ที ่ร ับผิดชอบ 
ในการพัฒนายุทธศาสตร์ที่อยู่ในนโยบาย แผน และ แผนงาน ที่จะได้รับการประเมินด้วย SEA นอกจากนี้  
อาจมีทีม SEA ที่มาจากภายในองค์กรและภายนอกองค์กร โดยทีม SEA อาจครอบคลุม (1) ทีมประสานงาน  
มีหน้าที่รับผิดชอบในการแนะนำระเบียบวิธี เชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ รวบรวมรายงานของ
ผู้เชี่ยวชาญ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ จัดทำยุทธศาสตร์การสื่อสารและทำหน้าที่ประสานงานอื่นๆ   
(2) ทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะทำหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาการศึกษาประเด็นสำคัญใน SEA 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

0 2265 6548 premrudee@onep.go.th 

เปรมฤดี เสริมพณิชกิจ 



(Critical Decision Factors) (3) ผู้เชี่ยวชาญการมีส่วนร่วม ซึ่งจะขึ้นอยู่กับประเภทของการมีส่วนร่วมและ
ความเชื่อมโยงกับการกำหนดยุทธศาสตร์ (4) หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม ที่ทำหน้าที่ในการ
ให้คำแนะนำกระบวนการจัดทำหรือตรวจสอบ SEA โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ 
รวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งมีบทบาทเฉพาะด้าน ในช่วงเวลาต่างๆ ของการจัดทำ SEA  และ (5) ประชาชน
โดยรวมหรือกลุ่มเป้าหมายที่จำเพาะเจาะจง ซึ่งจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับการคัดเลือก
เพื ่อมีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA โดยมักจะมีการดำเนินการการมีส่วนร่วมทางอ้อม (อาทิ กลุ ่มผู ้นำ 
ทางความคิด) 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้า ได้นำแนวคิดและขั้นตอนการดำเนินงาน ที่ได้จากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ ในการ
กำหนด ร่าง นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๗๙) 
ระยะ ๒๐ ปี และ ร่าง แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ระยะที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และเพื่อสร้างช่องทางการมีส่วนร่วม และสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างภาคส่วน 
ที่เก่ียวข้อง ประกอบกับข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งรัดการ
จัดทำ SEA เพื่อใช้เป็นเครื ่องมือสนับสนุนให้การใช้ประโยชน์ที ่ดินของประเทศให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ตามข้อสังการของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ดังนั้น สผ. โดยกองบริหารจัดการที่ดิน จึงได้ดำเนินโครงการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพ่ือจัดทำต้นแบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) 
ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ บนฐานของศักยภาพและความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ในระดับพื้นที่ และ
เพื่อเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องใช้เป็นกรอบ/เครื่องมือในการจัดทำนโยบาย แผน/แผนงาน  
ที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบ  

ดังนั้น การฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ข้าพเจ้าจะสามารถ
นำองค์ความรู ้ กระบวนการ และเทคนิควิธีการ มาประยุกต์ใช้เป็นเครื ่องมือการในดำเนินโครงการฯ  
ในการจัดทำ “ต้นแบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: 
SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน” และถอดบทเรียนจากพื้นที่ต้นแบบ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) มาจัดทำ
คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้
ประโยชน์ที ่ดินให้กับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องใช้เป็นกรอบ/เครื ่องมือในการจัดทำนโยบาย แผน/แผนงาน  
ที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบ  

 
 

 
 
 
 
 



ตัวอย่าง การบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม มาใช้ในกระบวนการดำเนินงาน 
ภายใต้โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA)  

ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 



๒. โปรดระบุแนวทางการนำความรู ้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน  
อย่างเป็นรูปธรรม 

  สำหรับตนเอง ได้แก่ สามารถนำความรู้ประยุกต์ใช้กับการดำเนินโครงการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ที่รับผิดชอบอยู ่ โดยสามารถวิเคราะห์ผลกระทบและความเสี ่ยงของนโยบาย แผน และแผนงาน และ  
การพิจารณากำหนดทางเลือกเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ หลักการและเกณฑ์เพื่อความยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญได้กำหนดแนวทางในการวิเคราะห์หาผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการ 
ความต้องการของประชาชน เพ่ือลดความขัดแย้งในการดำเนินงาน 

  สำหรับหน่วยงาน ได้แก่  
      สืบเนื่องจากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ 

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง พิจารณาแนวทางการขับเคลื ่อน 
ปฏิรูปการประเมินใน SEA มาใช้ประกอบการพัฒนาแผนงาน หรือโครงการสำคัญของประเทศให้เกิดผล  
อย่างเป็นรูปธรรม และข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เร่งรัด
การจัดทำ SEA เพ่ือกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
ในทุกมิติ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
จึงได้ดำเนินโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมีวัตถุประสงค์
ในการจัดทำต้นแบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเชิงพื้นที่บนฐานของศักยภาพและ
ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการถอดบทเรียนจากพื้นที่ต้นแบบ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 
มาจัดทำคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA)  
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบ/เครื่องมือในการจัดทำนโยบาย แผน/แผนงาน 
ที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบต่อไป 

ดังนั้น ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินโครงการ จะเป็นต้นแบบในเรื ่อง “การประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์” 
ที่ได้นำเครื่องมือ SEA มาใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการกำหนด นโยบาย แผน หรือแผนงาน และเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะสามารถเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่นๆ 
สามารถนำไปบรหิารจัดการด้านที่ดินและทรัพยากรดินอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป   

 

๓. เพื่อให้ท่านสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล  ท่านอยาก
ขอรับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาอย่างไรบ้าง 

     ๑.ควรจัดการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความต่อเนื่องของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งระดับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ ให้มีความรู้ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน  
เพ่ือพัฒนาเครื่องมือ SEA ให้เป็นที่ยอมรับ และนำมาประยุกต์ใช้ด้วยความเข้าใจแก่หน่วยงานต่างๆ  
     ๒. จัดให้มีการดูงานหน่วยงาน/โครงการที่ดำเนินการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อดี ข้อเสีย ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินร่วมกัน   
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รายงานการติดตามประเมินผล 
การฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 

คร้ังที ่๖ (กรุงเทพมหานคร) 
 

(นาย/นาง/นางสาว)  .       เจนจิรา  เอกดำรงค์                                                                                
ตำแหน่ง .   นักวิชาการส่ิงแวดล้อม     ขหน่วยงาน .  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ .       
เบอร์โทร .   085 7980451                         อีเมล   Janejira.envi@gmail.com                   . 
 

๑. การฝึกอบรมหลักสูตรสามารถทำให้ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการคิดวิเคราะห์ด้าน SEA เพื่อ
นำไปปรับใช้ในการกำหนดนโยบาย แผน และแผนงานที่เก่ียวข้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
อย่างไรบ้าง 

  การฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ครั้งท่ี 6 ในครั้งนี้ เป็นการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานในกระบวนการจัดทำ SEA ในการกำหนดนโยบาย แผน และ
แผนงานให้ครอบคลุมในทุกมิติ ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม ท่ีไม่ได้มุ่งเน้นไปในมิติใดมิติหนึ่ง และการ
ให้ความสำคัญกับการกำหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน ประกอบด้วยมาตรการหลีกเล่ียงความเส่ียง มาตรการบรรเทา
หรือผลกระทบต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และมาตรการส่งเสริมประโยชนใ์ห้สอดคล้องกับแผนและแผนงาน ทำให้ทราบ
ถึงความแตกต่างของ SEA กับการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) รวมท้ังได้ทราบถึงความจำเป็นและความสำคัญ
ของการจัดทำ SEA และจาก (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(SEA) พ.ศ. ........... ได้กำกนดประเภทของแผน/แผนงาน ท่ีต้องทำการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 
โดยในประเภทรายสาขาได้ระบุให้แผนพัฒนาทรัพยากรแร่ต้องจัดทำ SEA ด้วย ดังนั้นคาดว่าในอนาคตสามารถนำ
ความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากการอมรม SEA มาปรับใช้ในการกำกับการจัดทำ SEA ของหน่วยงานได้อย่างครบถ้วนและ
ถูกต้องตามหลักวิชาการของกระบวนการจัดทำ SEA  
 

๒. โปรดระบุแนวทางการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็น
รูปธรรม 

 ๒.๑ สำหรับตนเอง ได้แก่  
  ๑) นำกระบวนการจัดทำ SEA ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาปรับใช้ในขั้นตอนการจัดทำ
แผนการดำเนินงานฟื้นฟูพื้นท่ีท่ีผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว  
  ๒) การกำหนดทางเลือกและพิจารณาทางเลือกเพื่อดำเนินการ/รูปแบบในการฟื้นฟูพื้นท่ีหรือแก้ไข
ปัญหาผลกระทบต่าง ๆ โดยการเสนอมาตรการเพื่อความยั่งยืน โดยใช้หลักการส่งเสริม หลีกเล่ียง ปรับปรุง
กิจกรรมในแผนงาน รวมถึงพิจารณามาตรการในการบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดจากแผนงานท่ีกำหนดไว้ เพื่อให้มี
ความเหมาะสมและเกิดการยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 ๒.๒ สำหรับหน่วยงาน ได้แก่  
  ๑) การนำแนวทางกระบวนการจัดทำ SEA ไปพิจารณาประกอบการจัดทำนโยบาย แผน และแผนงาน
ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสมดุลในทุกมิติท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนา
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ทรัพยากรแร่เกิดความยั่งยืน ลดปัญหาการต่อต้านโครงการเหมืองแร่ในอนาคต หรือได้ทางเลือกท่ีเหมาะสมต่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศ  
  ๒) หากหน่วยงานมีการจ้างท่ีปรึกษาในการศึกษา SEA สามารถนำความรู้ท่ีได้ไปจัดทำข้อกำหนดหรือ
ขอบเขตงาน (TOR) เพื่อจ้างท่ีปรึกษา และสามารถกำกับการดำเนินงานของท่ีปรึกษาให้เป็นไปตามขอบเขตงานได้
อย่างถูกต้องตามแนวทางกระบวนการจัดทำ SEA 
 

๓. เพื่อให้ท่านสามารถนำความรู้และทักษะท่ีได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล ท่านอยากขอรับ
การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาอย่างไรบ้าง 

  ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ระหว่างวิชาชีพในด้านต่าง ๆ ภายในองค์กร เช่น 
ด้านวิศวกรรม ธรณีวิทยา ส่ิงแวดล้อม นโยบายและแผน เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ การบูรณาการร่วมกัน และนำความรู้ท่ีมีไปถ่ายทอดภายในองค์กร เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจท่ีตรงกัน 
และช่วยกันพิจารณาเพื่อจัดทำแผน หรือแผนงานท่ีเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานต่อไป 



 

 
การฝึกอบรมทางวิชาการดา้นประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 

ครั้งที่ ๖ (กรุงเทพฯ) 
ชื่อ น.ส.จรีย์วิชญา  เทิดธรรมธร      
ต าแหน่ง        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                    
หน่วยงาน กองบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    
เบอร์โทร 02-2804085 ต่อ 6211    
อีเมล์ jareevichaya@nesdc.go.th                eachy_cu@hotmail.com  
 

 ๑. การฝึกอบรมหลักสูตรสามารถท าให้ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการคิดวิเคราะห์ด้าน SEA 
เพื่อน าไปปรับใช้ในการก าหนดนโยบาย แผน และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
อย่างไรบ้าง  
 การฝึกอบรมทางวิชาการเกี่ยวกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เป็นกระบวนการที่ท าให้
ได้เรียนรู้ถึงหลักการ แนวคิดของ SEA และความแตกต่างระหว่าง SEA กับ EIA รวมทั้งขั้นตอนและกระบวนการจัดท า 
SEA ซึ่งประกอบไปด้วย (๑) การกลั่นกรอง (Screening) เป็นการพิจารณาประเภทและขนาดของโครงการว่าจะต้อง
ด าเนินการจัดท า SEA หรือไม ่(๒) การก าหนดขอบเขต (Scoping) ประกอบด้วย การก าหนดวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายขั้น
สูงสุด (Ultimate goal) การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issue) และพิจารณาแรงผลักดัน (Driven forces) 
ที่มีอยู่ เพื่อน ามาก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective) ให้สอดคล้องกับมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม และจะต้องมีการก าหนดตัวชี้วัด (Indicator) ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ รวมทั้งคาดการณ์
แนวโน้มของสถานการณ์ในอนาคต (Baseline data) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ (๓) การพัฒนาทางเลือก (Alternative 
Development) เพื่อให้มีทางเลือกที่หลายหลายส าหรับผู้มีอ านาจตัดสินใจ (๔) การประเมินทางเลือก (Assessment) 
โดยใช้วิธีการในการประเมินทางเลือก เช่น Scenario analysis/Network and system analysis/Cumulative 
Impact Assessment (๕) การจัดท ารายงาน SEA ซึ่งเป็นการจัดท ารูปเล่ม (๖) การหาแนวทางการตัดสินใจ เพื่อให้
น าไปสู่ทางเลือกที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย (๗) การจัดท ามาตรการและวิเคราะห์แนวทางที่จะด าเนินการเพื่อสนับสนุน
ทางเลือก (Implementation) โดยวิเคราะห์ใน ๓ ส่วน ได้แก่ ประเด็นที่ต้องหลีกเลี่ยง (Avoidance) ประเด็นที่ต้องลด
ผลกระทบ (Reduce) และประเด็นที่จะต้องส่งเสริมความร่วมมือ (Enhance) และ (๘) การเฝ้าระวังและติดตาม
ตรวจสอบ (Monitoring/Follow up)  

ดังนั้น หากในอนาคต มีการผลักดันให้มีกฎหมายบังคับให้ต้องจัดท า SEA กับนโยบาย แผน และแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภูมิภาค จะมีองค์ความรู้เบื้องต้นในการให้ค าแนะน าและประสานงานกับ
หน่วยงานจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภูมิภาคได้ต่อไป 
  
 

 

 

 

 

๒. โปรดระบุ...  

mailto:jareevichaya@nesdc.go.th


 -๒- 
 
 ๒. โปรดระบุแนวทางการน าความรู้และทกัษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็น
รูปธรรม  
 
   ส าหรับตนเอง ได้แก่  
        - น าองค์ความรู้ที่ได้รับจากกระบวนการจัดท า SEA มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์และให้
ความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย แผน และแผนงานโครงการในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

  
  ส าหรับหน่วยงาน ได้แก่  

      - หากในอนาคต มีการผลักดันให้มีกฎหมายบังคับให้ต้องจัดท า SEA กับนโยบาย แผน และแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภูมิภาค จะมีองค์ความรู้เบื้องต้นในการให้ค าแนะน าและประสานงานกับ
หน่วยงานจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภูมิภาคได้ต่อไป 

 

 ๓. เพื่อให้ท่านสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล ท่านอยากขอรับ
การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาอย่างไรบ้าง  
    
 ผู้บังคับบัญชาให้โอกาสมาเข้าร่วมการอบรบครั้งนี้ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี หากจะสนับสนุนเพิ่มเติม อาจเป็นใน
เรื่องของการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ร่วมงานที่ไม่สามารถมาเข้ารับการอบรมได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภำคผนวก ฌ
ตัวอย่ำงกำรน ำเสนอผลสรุปของกำร

ฝึกอบรมทำงวิชำกำรด้ำน SEA



โดย 
กลุ�มที่ 1 (Win Win !!!!)

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห"องประชุม Winner 7 
โรงแรม เดอะ คอนวีเนียน ขอนแก�น
อําเภอเมืองขอนแก�น จังหวัดขอนแก�น

สรุปการฝ3กอบรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมแบบมีส�วนร�วม

เรื่องการประเมินสิ่งแวดล"อมระดับยุทธศาสตร9 (SEA) ของประเทศไทย
ครั้งที่ 3 (จังหวัดขอนแก�น)

2

3 4



5 6

7 8



9 10

11 12



13 14

15 16



17

ขอบพระคุณค�ะ



สรุปการฝ�กอบรม
เรื่อง การประเมินสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร� (SEA) 

ของประเทศไทย
ครั้งที่ 3 (จังหวัดขอนแก-น)

กลุ-มที่ 2 
SEA แซ-บบบบ











การประเมินสิ�งแวดลอ้ม
เชิงยทุธศาสตร์ 
3-SEA (THREE SEA) 







MCA มิติเศรษฐกิจ
ตัวช ี �วัด GPP รายได้อ ุตสาหกรรม รายได้ท่องเท ี�ยว

GPP 0 1 1

รายได้อ ุตสาหกรรม 3 0 1

รายได้ท่องเท ี�ยว 3 3 0

รวม 6 4 2 

6/12*33.3 = 16.6 4/12*33.3 = 11.1 2/13*33.3 = 5.6

12

MCA มิติสงัคม
ตัวช ี �วัด รายได
/หัว อัตราการว�างงาน ป�ญหาอาชญากรรม

รายได
/หัว 0 2 1

อัตราการว�างงาน 2 0 1

ป�ญหาอาชญากรรม 3 3 0

5 5 2 

5/12*33.3 = 13.9 5/12*33.3 = 13.9 2/13*33.3 = 5.6

12

MCA มิติสิ�งแวดลอ้ม
ตัวช ี �วัด คุณภาพอากาศ ขยะ คุณภาพน้ํา

คุณภาพอากาศ 0 1 1

ขยะ 3 0 1

คุณภาพน้ํา 3 3 0

6 4 2 

6/12*33.3 = 16.6 4/12*33.3 = 11.1 2/13*33.3 = 5.6

12

MCA มิติเศรษฐกิจ

Indicators / 
Alternatives

ค�าน้ําหนัก

ทางเลือก 1 ป�จจุบัน
ทางเลือก 2 

อุตสาหกรรมที่ใช
นวัตกรรมเป:น
มิตรต�อสิ่งแวดล
อม

ทางเลือก 3
ท�องเที่ยวเชิงนิเวศ + เกษตร

ยั่งยืน

ระดับ
ผลกระทบ

คะแนน
ผลกระทบ

ระดับ
ผลกระทบ

คะแนน
ผลกระทบ

ระดับ
ผลกระทบ

คะแนน
ผลกระทบ

GPP 16.6 4
4 * 16.6 

= 66.4
7

7 * 16.6 

= 116.2  
6

6 * 16.6 

= 99.6

รายได้
อตุสาหกรรม

11.1 6
6 * 11.1 

= 66.6
8

8 * 11.1 

= 88.8 
7

7 * 11.1 

= 77.7 

รายได้
ท่องเที�ยว

5.6 6
6 * 5.6 

= 33.6
7

7 * 5.6 

= 39.2
8

8 * 5.6

= 44.8

รวม 166.6 244.2 222.1



MCA มิติสงัคม

Indicators / 
Alternatives

ค�าน้ําหนัก

ทางเลือก 1 ป�จจุบัน
ทางเลือก 2 

อุตสาหกรรมที่ใช
นวัตกรรมเป:น
มิตรต�อสิ่งแวดล
อม

ทางเลือก 3
ท�องเที่ยวเชิงนิเวศ + เกษตร

ยั่งยืน

ระดับ
ผลกระทบ

คะแนน
ผลกระทบ

ระดับ
ผลกระทบ

คะแนน
ผลกระทบ

ระดับ
ผลกระทบ

คะแนน
ผลกระทบ

รายได้/หวั 13.9 4
4 * 13.9 

= 55.6
8

8 * 13.9  

= 111.2 
6

6 * 13.9

= 83.4

อตัราวา่งงาน 13.9 3
4 * 13.9  

= 41.7
8

8 * 13.9 

= 111.2 
6

6 * 13.9

= 83.4

ปัญหาอาชญ
กรรม

5.5 5
5 * 5.5 

= 27.5
7

7 * 5.5 

= 38.5
7

7 * 5.5

= 38.5

รวม 124.8 260.9 205.3

MCA มิติสิ�งแวดลอ้ม

Indicators / 
Alternatives

ค�าน้ําหนัก

ทางเลือก 1 ป�จจุบัน
ทางเลือก 2 

อุตสาหกรรมที่ใช
นวัตกรรมเป:น
มิตรต�อสิ่งแวดล
อม

ทางเลือก 3
ท�องเที่ยวเชิงนิเวศ + เกษตร

ยั่งยืน

ระดับ
ผลกระทบ

คะแนน
ผลกระทบ

ระดับ
ผลกระทบ

คะแนน
ผลกระทบ

ระดับ
ผลกระทบ

คะแนน
ผลกระทบ

คณุภาพอากศ 16.6 3
3 * 16.6 

= 49.8
6

6 * 16.6 

= 116.2  
6

6 * 16.6 

= 99.6

ขยะ 11.1 4.5
4.5 * 11.1 

= 50
7

7 * 11.1 

= 77.7 
8

8 * 11.1 

= 88.8 

คณุภาพนํ "า 5.6 5
5 * 5.6 

= 28.0
7

7 * 5.6 

= 39.2
8.5

8.5 * 5.6

= 47.6

รวม 127.8 216.5 236.1

สรุปการประเมินทางเลือกดว้ย MCA
มิติ ทางเลือก 1 

ป�จจุบัน
ทางเลือก 2 

อุตสาหกรรมที่ใช
นวัตกรรมเป:น
มิตรต�อสิ่งแวดล
อม

ทางเลือก 3
ท�องเที่ยวเชิงนิเวศ 

+ เกษตรยั่งยืน

เศรษฐกิจ 166.6 244.2 222.1

สังคม 124.8 260.9 205.3

สิ่งแวดล
อม 127.8 216.5 236.1

รวม 419.2 721.6 663.4

ปรับคะแนนรวม
เป:น 100

23.2 40.0 36.8
1804.2



3-SEA (Three sea) 



การประเมิน SEA 

จังหวัดเจริญยั่งยืน

กลุ�ม : ยุทธสัมพันธ 

ขั้นตอนกระบวนการ SEA
(Strategic Environmental Assessment)

1.การกลั่นกรอง
(Screening)

ร�างระเบียบนายก 

(ผลกระทบ, ความขัดแย<ง)

ผู<บริหาร/ผู<มีอํานาจตัดสินใจ,
ทีมทํา PPP

ผู<บริหาร/ผู<มีอํานาจ
ตัดสินใจ ทีมทํา PPP

ทีม SEA

พิจารณาแผนจังหวัด + ปรึกษาหารือ

POLICY ANALYSIS

2. การกําหนดขอบเขต  (Scoping)ขั้นตอน SEA)

เทคนิคที่สามารถ

ประยุกต ใช<ได<

ผู<ที่เกี่ยวข<องหรือมี
ส�วนได<เสีย

เทคนิค/เครื่องมือการมี
ส�วนร�วม

ระเบียบอ<างอิง, 

ประชุมหารือ ปรึกษาหารือ

2.1 กําหนดวัตถุประสงค  SEA

ทีม SEA /ALL

PESTEL

ประชุมกลุ�มย�อย 

2.2 ระบุ CDF (Critical Decision Factors)

2.2.1 รวบรวมประเด็น

ทีม SEA/ผชช.แต�ละ
สาขา

PROBLEM TREE/

FRAMEWORK ANALYSIS

วิเคราะห /หารือ

2.2.2 กลั่นกรองประเด็น

ทีม SEA/ผชช/
บริหาร

PROBLEM TREE/

FRAMEWORK ANALYSIS

วิเคราะห /หารือ

2.2.3 ระบุ CDF 

ที่ใช<ประเมิน

ขั้นตอนกระบวนการ SEA
(Strategic Environmental Assessment)

ทีม SEA/ผชช/
บริหาร

SMART = SPECIFIC/MEASURE/

ACHIEVE/REASONABLE/TIME BOUND

2. การกําหนดขอบเขต  (Scoping)ขั้นตอน SEA)

เทคนิคที่สามารถ

ประยุกต ใช<ได<

ผู<ที่เกี่ยวข<องหรือมี
ส�วนได<เสีย

เทคนิค/เครื่องมือการมี
ส�วนร�วม ปรึกษาหารือ

2.3 การกําหนดเกณฑ และตัวชี้วัด

ทีม SEA/ผชช/
บริหาร/ALL

BACK CASTING/TREND ANALYSIS/

SCENARIO ANALYSIS

ประชุมกลุ�มย�อย

2.4 Baseline Assessment

ทีม SEA/ผชช/
บริหาร/ 

STEAKHOLDER

SWOT/TOWS

วิเคราะห /หารือ/ประชุมกลุ�มย�อย

2.5 การกําหนดยุทธศาสตร  และ SI

ขั้นตอนกระบวนการ SEA
(Strategic Environmental Assessment)

3. พัฒนาทางเลือก

POLICY ANALYSIS/

EXPERT JUDGEMENT/

PUBLIC PARTICIPATION/

SCENAIO ANALYSIS

ทีม SEA/ผชช/บริหาร/ 
STEAKHOLDER

4. การประเมินผลกระทบจากทางเลือกขั้นตอน SEA)

เทคนิคที่สามารถ

ประยุกต ใช<ได<

ผู<ที่เกี่ยวข<องหรือมีส�วน
ได<เสีย

เทคนิค/เครื่องมือการมี
ส�วนร�วม

วิเคราะห /หารือ/ประชุมกลุ�มย�อย

IMPACT ANALYSIS/

RESULTS CHAIN/ 

OUT C0ME MAPPING/

PUBLIC PATTICIPATION

ทีม SEA/ผชช/บริหาร/ 
STEAKHOLDER

วิเคราะห /หารือ/ประชุมกลุ�มย�อย

5. จัดลําดับความสําคัญทางเลือก

PIORITIZATION MATRIX

ทีม SEA/ผชช/บริหาร/ 
STEAKHOLDER

ประชุมกลุ�มย�อยหลายครั้ง/

หลายทีม Expert

6. การจัดทํามาตราการอย�างยั่งยืน

POLICY ANALYSIS/ 
EXPERT JUDGEMENT/

PUBLIC PARTICIPATION/

SCENAIO ANALYSIS

ทีม SEA/ผชช/บริหาร/ 
STEAKHOLDER

ประชุมกลุ�มย�อย



2.1 กําหนดวัตถุประสงค  SEA 2.2 ระบุ CDF (Critical Decision Factors)

2.2 ระบุ CDF (Critical Decision Factors)

2.2.1 รวบรวมประเด็น

2.2 ระบุ CDF (Critical Decision Factors)

2.2.2 การกลั่นกรองประเด็น 1. พื้นที่ต<นน้ํา
2. มรดกวัฒนธรรม
3. เทคโนโลยี
4. จังหวัดติดพรหมแดน
5. การทําการเกษตร
6. กฎหมาย
7. คมนาคมทางบก

พื้นที่
ต<นน้ํา

เทคโนโลยี

บริหารจัดการ
ชายแดน

โครงสร<าง
พื้นฐาน



2.2 ระบุ CDF (Critical Decision Factors)

2.2.3 ระบุ CDF ที่ใช<ประเมิน

2.3 การกําหนดเกณฑ และตัวชี้วัด

2.4 Baseline Assessment 2.4 Baseline Assessment



2.5 การกําหนดยุทธศาสตร  และ SI
CDF
3. พัฒนาทางเลือก

CDF
4. การประเมินผลกระทบจากทางเลือก

CDF
5. จัดลําดับความสําคัญทางเลือก

ALT1 ด�าน  ได�  93 คะแนน

ALT2 ด�าน  ได�  89 คะแนน

ALT3 ด�าน  ได�  99 คะแนน



CDF
6.การจัดทํามาตราการอย�างยั่งยืน

ขอบคุณค�ะ/ครับ



ภำคผนวก ญ
ร่ำง แนวทำงกำรประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศำสตร์ (SEA Guideline) 

ฉบับปรับปรุง (กันยำยน 2562)



๑ 

 

ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก 
รูปแบบการประเมนิสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

๑. รูปแบบความสัมพันธ์กับแผนหรือแผนงาน  
ควรมีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ก่อนที่จะมีการใหค้วามเห็นชอบแผน/ แผนงาน เพื่อให้มี

ส่วนส าคัญในการพัฒนาแผน/ แผนงาน โดยอาจด าเนินการได้ ๒ รูปแบบ คือ 
๑.๑ SEA แบบแยกออกจากกระบวนการจัดท าแผนหรือแผนงาน มทีีมจัดท าแผนหรือแผนงาน และ 

ทีมประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งท างานอย่างเป็นอิสระต่อกัน แต่มีการประสานข้อมูลสารสนเทศกันใน
ภายหลัง ดังรูปท่ี ๑ 
 

 

รูปท่ี ๑ SEA แบบแยกออกจากกระบวนการจัดท า PPP 
 

SEA รูปแบบนี้มีข้อดีที่ปฏิบัติได้ง่าย ไม่ซับซ้อน แต่มีข้อจ ากัด คือ ทางเลือกที่พัฒนาข้ึนโดยทีม SEA อาจ
ถูกปฏิเสธโดยทีม PPP นอกจากนั้นยังอาจท าให้กระบวนการวางแผนใช้เวลามากข้ึน เพราะการศึกษา SEA จะเริ่ม
ก็ต่อเมื่อ PPP ฉบับร่างแล้วเสร็จ และทีม PPP ก็ต้องรอให้รายงาน SEA แล้วเสร็จ จึงจะเกิดการปรึกษาหารือกัน 
นอกจากนั้นยังอาจเกิดความซ้ าซ้อนเกี่ยวกับการก าหนดและเปรียบเทียบทางเลือก การเก็บและรวบรวมข้อมูล/  
สารสนเทศ การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน และการประเมินผลภายในของ
คณะท างาน โดยสรุป SEA รูปแบบนี้จะมีประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าลักษณะอื่นๆ 



๒ 

 

 
๑.๒ SEA ท่ีจัดท าคู่ขนานกับกระบวนการจัดท า PPP ซึ่งยังจ าแนกออกเป็น ๒ รูปแบบ ได้แก่ 

(๑) SEA ท่ีคู่ขนานและเชื่อมโยงกับกระบวนการ PPP ทุกขั้นตอน ทีม PPP และ ทีม SEA 
เริ่มด าเนินการพร้อมกันและประสานการท างานในประเด็นต่างๆ ที่เช่ือมโยงกัน ท าให้สามารถหยิบยกประเด็น
ต่างๆ มาพิจารณาในเวลาเดียวกัน สามารถคิด ก าหนด วิเคราะห์ เปรียบเทียบทางเลือกมุมมองร่วมกัน ทั้งนี้อาจ
ก าหนดลักษณะการเช่ือมโยงระหว่างกระบวนการตัดสินใจกับกระบวนการ SEA ไว้ให้ชัดเจน หรือเปิดโอกาสให้มี
การออกแบบการเช่ือมโยงในแต่ละ SEA ทั้งนี้วิธีการที่สองน่าจะเหมาะสมและสามารถสนับสนุนการตัดสินใจ
ระดับยุทธศาสตร์ได้ดีกว่า (รูปท่ี ๒) 

 

 

รูปที่ ๒ SEA ที่คู่ขนานและเช่ือมโยงกับกระบวนการ PPP ทกุขั้นตอน 

 
การด าเนินการลักษณะนี้มีข้อดีที่จะลดความล่าช้า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย รวมทั้งลด

ความซ้ าซ้อนในการท างาน เพราะทีม SEA สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อมูล/สารสนเทศ 
และสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลในกระบวนการจัดท า PPP ทั้ง ๒ ทีมมีโอกาสน าความคิดและมุมมองที่แตกต่าง
กันมาพิจารณาตั้งแต่ต้น ลดโอกาสความขัดแย้ง และสะดวกต่อการปรึกษาหารือบุคลากรจากหน่ วยงานอื่นๆ 
และประชาชนทั่วไปด้วย อย่างไรก็ดี การด าเนินงานลักษณะนี้ต้องการทีม SEA และทีม PPP ที่เต็มใจจะท างาน
ร่วมกัน และการบริหารงานที่ดี มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส 

(๒) SEA ท่ีบูรณาการกับกระบวนการ PPP อย่างเต็มรูปแบบ ในรูปแบบนี้ผู้รับผดิชอบจดัท า 
SEA และ PPP ท างานร่วมกันเสมือนเป็นทีมเดียวกัน ซึ่งอาจด าเนินการในลักษณะ “คณะท างานร่วม” หรือ “การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วม” ซึ่งอาจรวมตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส าคัญด้วย 
(รูปท่ี ๓) 
 



๓ 

 

 

รูปที่ ๓ SEA ที่บูรณาการกับกระบวนการ PPP อย่างเต็มรปูแบบ 

 

ข้อดีของรูปแบบนี้คือผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มจะได้รับข้อมูลชุดเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน สามารถ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความสนใจ ความเช่ียวชาญ เพื่อก าหนดและวิเคราะห์ทางเลือกต่างๆ ซึ่งจะลดความล่าช้าและ
ค่าใช้จ่าย เกิดบรรยากาศการรว่มมือประสานงานกนัระหว่างกลุม่ต่างๆ ซึ่งโดยปกติแล้วมักจะมีทศันคติและค่านิยม
แตกต่างกัน แต่กระบวนดังกล่าวย่อมยากต่อการบริหารจัดการให้ประสบความส าเร็จ และมีความเสี่ยงด้านความ
โปร่งใส และความไม่ เ ช่ือมั่นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท า SEA เ ช่น อาจเกิดความระแวงว่าเป็น 
การด าเนินการเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ก าหนดไว้แล้ว 

อนึ่ง ในบางกรณี อาจมีการจัดท า SEA ภายหลังจากที่ PPP แล้วเสร็จ ได้รับความเห็นชอบและหรือ
น าไปสู่การปฏิบัติแล้ว ซึ่งมักเกิดข้ึนในกรณีที่พบว่า PPP มีปัญหาในการปฏิบัติ SEA ที่จัดท าในลักษณะนี้ แม้จะ
ไม่ใช่รูปแบบที่เหมาะสม แต่ก็ยังมีประโยชน์ เพราะจะช่วยสะท้อนและน ามิติและมุมมองที่ขาดหายไปมาเติมเต็ม
เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปรับเปลี่ยน PPP ที่เหมาะสมขึ้น 
  



๔ 

 

ภาคผนวก ข 
เครื่องมือและเทคนิคการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

เครื่องมือและเทคนิคที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ได้นั้น มีอยู่
หลากหลาย ประกอบด้วยเทคนิคเชิงคุณภาพและการมีส่วนร่วม แผนที่และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ การคาดการณ์
ผลกระทบ การประเมินผลกระทบ และการวางแผนที่เหมาะสม ทั้งนี้การใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ เหล่าน้ีมี
ข้อดีข้อเสียต่างกันออกไป ดังนั้น เมื่อจะน าไปประยุกต์ใช้กับข้ันตอนต่างๆ ของ SEA จึงต้องพิจารณาถึงความ
เหมาะสมด้วย ตัวอย่างเช่น ในข้ันตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน รายการตรวจสอบเป็นเครื่องมืออย่าง
ง่ายที่จะช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ ถูกเก็บรวบรวมหรือได้รับการพิจารณาแล้ว หรือในข้ันตอนการ
ประเมินจัดล าดับความพึงพอใจทางเลือก เมตริกซ์ถ่วงน้ าหนักเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยยืนยันความสอดคล้อง
ในการประเมินความพึงพอใจทางเลือกของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น ตารางท่ี ๑ แสดงการใช้เครื่องมือและเทคนิค
ต่างๆ ในกระบวนการของ SEA 

 
ตารางท่ี ๑ การใช้เครื่องมือและเทคนิคในข้ันตอนต่างๆ ของ การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ประเภท เครื่องมือ/เทคนิค 

ขั้นตอน SEA 
กา

รเก
็บร

วบ
รว

มข้
อม

ูลพ
ื้นฐ

าน
 

การสร้างและการประเมิน
ทางเลือก 
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รป

ระ
เมิ

นจ
ัดล

 าด
ับค

วา
มพ

ึง
พอ

ใจ
ทา

งเลื
อก

 

กา
รร

ะบ
ุผล

กร
ะท

บ 

กา
รค

าด
กา

รณ์
ผล

กร
ะท

บ 
กา

รป
ระ

เมิ
นผ

ล

กร
ะท

บ 

เทคนิคเชิง
คุณภาพ,  

การมีส่วนร่วม 

รายการตรวจสอบ 
(Formal and informal checklists)      

เมตริกซ์ 
(Matrices) 

     

การพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ 
(Expert judgement)      

การมีส่วนร่วมสาธารณะ 
(Public participation)      

การประเมินคุณภาพชีวิต 
(Quality of Life Assessment: QoLA)      

แผนภาพสาเหตุผลกระทบ 
(Causal effect diagrams) 

     

การซ้อนทับแผนที่ 
(Overlay mapping)      



๕ 

 

ตารางท่ี ๑ การใช้เครื่องมือและเทคนิคในข้ันตอนต่างๆ ของ การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ประเภท เครื่องมือ/เทคนิค 

ขั้นตอน SEA 

กา
รเก

็บร
วบ

รว
มข้

อม
ูลพ

ื้นฐ
าน

 

การสร้างและการประเมิน
ทางเลือก 

กา
รป

ระ
เมิ

นจ
ัดล

 าด
ับค

วา
มพ

ึง
พอ

ใจ
ทา

งเลื
อก

 

กา
รร

ะบ
ุผล

กร
ะท

บ 

กา
รค

าด
กา

รณ์
ผล

กร
ะท

บ 
กา

รป
ระ

เมิ
นผ

ล

กร
ะท

บ 

แผนท่ีและ 
การวิเคราะห์

เชิงพื้นท่ี 

การวิเคราะห์การแบ่งสรรการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(Land use partitioning analysis) 

     

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(Geographic Information System: GIS)      

การคาดการณ์
ผลกระทบ 

การวิเคราะห์โครงข่าย 
(Network analysis) 

     

การสร้างแบบจ าลอง 
(Modelling) 

     

การวิเคราะห์สถานการณ์/การวิเคราะห์ความ
อ่อนไหว (Scenario/ sensitivity analysis) 

     

การประเมินผล
กระทบ 

การวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ของโครงการ 
(Cost-Benefit Analysis: CBA) 

     

การวิเคราะห์หลายหลักเกณฑ์ 
(Multi-Criteria Analysis: MCA) 

     

การวิเคราะห์วงจรชีวิต 
(Life Cycle Analysis: LCA) 

     

การวิเคราะห์ความเปราะบาง 
(Vulnerability analysis) 

     

รอยเท้าทางนิเวศ 
(Ecological footprint) 

     

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk assessment) 

     

การวิเคราะห์แนวโน้ม 
(Trend analysis)      

การวางแผน 
ท่ีเหมาะสม 

การประเมินความสอดคล้อง 
(Compatibility assessment) 

     

หมายเหตุ: เครื่องหมาย : เครื่องมือและเทคนิคน้ันสามารถใช้ได้กับขั้นตอนดังกล่าว 
 เครื่องหมาย : เครื่องมือและเทคนิคน้ันเป็นที่นิยมใช้กับขั้นตอนดังกล่าว 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Therivel (๒๐๐๔) และ Noble et al. (2012) 



๖ 

 

เครื่องมือและเทคนิคที่สามารถน ามาใช้ในการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์สามารถจ าแนกเปน็ 
๕ ประเภท ดังนี้ 

๑) เทคนิคเชิงคุณภาพและการมีส่วนร่วม 
๑.๑) รายการตรวจสอบ (Formal and informal checklists) เป็นเครื่องมืออย่างง่ายที่ช่วยให้
แน่ใจว่าผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนทั้งหมดจะได้รับการพิจารณา โดยใช้รายการตรวจสอบระบุผลกระทบ
ทางตรงและผลกระทบสะสม ประสิทธิภาพของเครื่องมือนี้ข้ึนกับประการณ์ของผู้ใช้ในการระบุกิจกรรม
ของแผน/แผนงาน และทรัพยากรทางธรรมชาติและเศรษฐกิจสงัคมที่เกีย่วข้อง รายการตรวจสอบที่นยิม
ใช้กันมีหลายประเภท (Walker and Johnston, 1999) ได้แก่  

๑) รายการตรวจสอบผลกระทบอย่างงา่ย เป็นเครื่องมือที่ง่ายทีสุ่ดในการระบวุ่าสภาพแวดลอ้ม
ใดจะได้รับกระทบจากกิจกรรมต่างๆ (ดังตัวอย่างแสดงในตารางท่ี ๒) 

๒) รายการตรวจสอบเชิงพรรณนา เจาะจงผลกระทบด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ ท าให้ได้รับ
ข้อมูลที่ละเอียดมากข้ึน เช่น ลักษณะหรือขนาดของผลกระทบ โดยข้อมูลในตารางอาจเป็นเชิงคุณภาพหรือ
ปริมาณ บางครั้งต้องอาศัยความรู้จากผู้เช่ียวชาญในการระบุผลกระทบ 

๓) รายการตรวจสอบเชิงภูมิศาสตร์ ใช้ในการระบุผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมแหล่งใดแหล่ง
หนึ่ง ท าให้สามารถพัฒนาเพื่อพิจารณาถึงผลกระทบสะสมที่อาจมีต่อสภาพแวดล้อมแหล่งใดแหล่งหนึ่งได้ 

ทั้งนี้ การประเมินผลกระทบโดยใช้การตรวจสอบนี้สามารถด าเนินการได้โดยผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 
แล้วจึ งตรวจสอบกับผู้ เ ช่ียวชาญอีกครั้ ง เพื่อ ให้ เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ หรืออาจจะด า เนินการ 
โดยผู้เช่ียวชาญตั้งแต่แรกก็ได้ 

เนื่องจากเครื่องมือนี้เป็นรูปแบบตาราง จึงช่วยในการพิจารณาผลสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดข้ึนจาก
กิจกรรมต่างๆ สามารถน าข้อมูลในตารางมาเปรียบเทยีบกันให้เห็นภาพได้ง่ายและชัดเจน แต่เครื่องมือนี้มีข้อจ ากดั 
เพราะในความเป็นจริงผลกระทบนั้นอาจเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่มีความซับซ้อน ข้อจ ากัดอีกประการหนึ่งของ
เครื่องมือชนิดนี้คือไม่สามารถระบุความเป็นไปได้หรือล าดับความส าคัญของผลกระทบได้อย่างชัดเจน 
  



๗ 

 

ตารางท่ี ๒ ตัวอย่างการใช้รายการตรวจสอบอย่างง่าย 

 ผลกระทบจากแผนพัฒนาพลังงาน 

ทรัพยากร ถ่านหิน พลังน้ า ชีวมวล 
พลังงาน

แสงอาทิตย์ 
ผลกระทบสะสม 

คุณภาพอากาศ  -  - ขึ้นอยู่กับประเภท
พลังงาน  ระดับเสียง    - 

คุณภาพน้ า    - 

ระบบนิเวศ     
การใช้ท่ีดิน     
เสียงรบกวน     
การจราจร  -  - 

หมายเหตุ: เครื่องหมาย () หมายความว่า ทรัพยากรน้ันๆ ได้รับผลกระทบจากพลังงานแต่ประเภทน้ันๆ 

๑.๒) เมตริกซ์ (Matrices) เป็นเครื่องมือที่คล้ายกับรายการตรวจสอบ แต่มีความซับซ้อนมากกว่า มี
ลักษณะเป็นรายการตรวจสอบแบบสองมิติ อาศัยหลักการของการเปรยีบเทยีบโดยก าหนดทางเลือกไว้ที่
แกนด้านหนึ่งและก าหนดตัวช้ีวัดไว้ที่แกนอีกด้านหนึ่ง จึงท าให้สามารถใช้ประเมินระดับผลกระทบจาก
กิจกรรมของ PP ได้ เครื่องมือชนิดนี้สามารถใช้ประเมินผลกระทบในข้ันตอนของการก าหนดขอบเขต
การศึกษา และใช้เพื่อเปรียบเทียบทางเลือกได้ อีกทั้งสามารถใช้สรุปและแสดงผลกระทบ อย่างไรก็ตาม 
เมตริกซ์นี้ไม่สามารถใช้ระบุปริมาณของผลกระทบได้  

เมตริกซ์มีหลายชนิด เช่น  
๑) เมตริกซ์อย่างง่าย (Simple matrices) ใช้อ้างอิงผลกระทบของการด าเนินการในแต่ละระยะ

ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมแต่ละด้าน บางครั้งในตารางอาจระบุผลกระทบสะสมแยกเป็นแนวคอลัมน์
ท้ายตารางได ้(ดังตัวอย่างแสดงในตารางท่ี ๓) 

๒) เมตริกซ์ถ่วงน้ าหนัก (Weighted matrices) สามารถใช้จัดเรียงล าดับ (Ranking) ของ
ผลกระทบด้วยค่าคะแนน โดยให้ค่าน้ าหนัก (Weighting) ต่อสภาพแวดล้อมแต่ละด้านตาม
ความส าคัญ หลังจากนั้นจึงประเมินและให้ค่าคะแนนผลกระทบของแผน / แผนงานต่อ
สภาพแวดล้อมแต่ละด้าน และรวมค่าคะแนนทั้งหมดของแผน/ แผนงานหรือทางเลือก ทั้งนี้
จ าเป็นจะต้องมีเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ชัดเจน (ดังตัวอย่างแสดงในตารางท่ี ๔) 

๓) เมตริกซ์ขั้นบันได (Stepped matrices) เป็นเมตริกซ์ข้ันสูงที่ใช้พิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างกิจกรรมต่างๆ ของแผน/ แผนงานกับสภาพแวดล้อม โดยพิจารณาผลกระทบที่เกิด
ข้ึนกับสภาพแวดล้อมบางด้านที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นส่งผลต่อสภาพแวดล้อมด้านอื่นอย่างไร 

๔) เมตริกซ์เครือข่ายขั้นสูง (Advanced network matrices) เป็นการรวมระหว่างเมตริกซ์
ข้ันบันไดและเครือข่ายซึ่งมีความยืดหยุ่นมากในการใช้งาน เครื่องมือชนิดนี้เช่ือมโยงให้เห็นถึง
สาเหตุและผลของผลกระทบลูกโซ่ แต่อย่างไรก็ตามไม่สามารถระบุผลกระทบเชิงปริมาณได้ 



๘ 

 

(Walker and Johnston, 1999; Therivel, 2004; ส า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๕๕๒) 

เมตริกซ์สามารถใช้ในการให้ค่าน้ าหนักและจัดล าดับผลกระทบเพื่อช่วยในการประเมิน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ
ความเห็นของผู้เช่ียวชาญในการก าหนดล าดับและค่าน้ าหนักที่สมัพันธ์กับผลกระทบสภาพแวดล้อมแต่ละด้าน ทั้งนี้
เมตริกซ์ยังสามารถปรับใช้เพื่อระบุและประเมินผลกระทบทางอ้อมและผลกระทบสะสมได้ด้วย จุดเด่นของ
เมตริกซ์อีกประการหนึ่งคือช่วยในการสรุปผลกระทบทั้งหมดที่เกิดข้ึนอย่างชัดเจน ง่ายต่อการอภิปรายและแปลผล 
  



๙ 

 

ตารางท่ี ๓ ตัวอย่างการใช้เมตริกซ์อย่างง่าย 

ทรัพยากร 
สภาพ
ปัจจุบัน 

แผนพัฒนา
ในอนาคต 

ผลกระทบ
สะสม 

ภูมิทัศน์  * ** 

คุณภาพอากาศ * ** *** 

คุณภาพน้ า * ** *** 

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน * ** *** 
จราจร * ** *** 

หมายเหตุ: (*): มีผลกระทบเชิงลบในระดับต่ า  
 (**): มีผลกระทบเชิงลบในระดับกลาง   
 (***): มีผลกระทบเชิงลบในระดับสูง 
 
ตารางท่ี ๔ ตัวอย่างการใช้เมตริกซ์ถ่วงน้ าหนัก 

ทรัพยากร 
A 

ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ 
(รวมท้ังหมด ๑๐๐) 

ขั้นตอนการก่อสร้าง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

B A x B B A x B 

อากาศ ๑๐ ๓ ๓๐ ๒ ๒๐ 

น้ า ๓๕ ๖ ๒๑๐ ๖ ๒๑๐ 

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

ระบบนิเวศ ๒๗ ๒ ๕๔ ๔ ๑๐๘ 

ผลกระทบ
สะสมรวม 

๑๐๐  ๓๙๘  ๔๙๒ 

หมายเหตุ:  A หมายถึง ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ของความส าคัญของแหล่งทรัพยากรน้ันๆ (รวมทั้งหมด ๑๐๐) 
B หมายถึง ค่าคะแนนของผลกระทบ 

 
๑.๓) การพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert judgement) เป็นวิธีการเก็บข้อมูลจากความคิดเห็น
และมุมมองของผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจในสาขาที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการระดมความคิดหรือการ
อภิปราย การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการประเมินผลกระทบทางอ้อมและ
ผลกระทบสะสมรวมถึงปฏิกิริยาของผลกระทบที่มีต่อกัน (Therivel, 2004) วิธีการนี้ง่ายและมีค่าใช้จ่าย
ต่ า ไม่จ าเป็นต้องมีอุปกรณ์เฉพาะทาง ช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เช่ียวชาญใน
กรณีที่มีผู้เช่ียวชาญหลายคนหรือหลายด้านซึ่งจะน าไปสู่นวัตกรรมหรือทางออกทีไ่ด้ประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่าย 
(Win-win solution) อีกทั้งยังสามารถน าข้อมูลหลายประเภทมาพิจารณาร่วมกันได้ ข้อจ ากัดคืออคติ
ของผู้เช่ียวชาญ และวิธีนี้ไม่สามารถท าซ้ าได้เนื่องจากไม่ใช่ข้ันตอนทางวิทยาศาสตร์ 



๑๐ 

 

๑.๔) การมีส่วนร่วมสาธารณะ (Public participation) เป็นแนวคิดส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยการให้ตัวแทนประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกชน นักการเมือง หรือกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบมี
ส่วนร่วมในการแสดงความเห็นผ่านมุมมองของกลุ่มต่างๆ เทคนิคนี้จะมีประสิทธิภาพมากหากเริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่ข้ันตอนแรกของกระบวนการ SEA (Therivel, 2004) ท าให้สามารถน าเอาองค์ความรู้ 
ทักษะ และทรัพยากรที่มีมาร่วมในกระบวนการตัดสินใจ อีกทั้งยังท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็น
เจ้าของการตัดสินใจ ซึ่งจะท าให้การมีส่วนร่วมนั้นมีความเป็นไปได้ในการด าเนินการ เกิดความโปร่งใส 
และลดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆ แต่บางครั้งในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อยุติหรือทางออกร่วมกันได้
จะท าให้สิ้นเปลืองเวลามากข้ึน 
๑.๕) การประเมินคุณภาพชีวิต (Quality of Life Assessment: QoLA) เป็นเครื่องมือที่ใช้ระบุว่า
อะไรมีความส าคัญในพื้นที่และเพราะเหตุใด ซึ่งจะท าให้สามารถพิจารณาผลลพัธ์ของคุณภาพชีวิตทั้งเชิง
บวกและเชิงลบได้ โดยยึดแนวคิดที่ว่าสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมให้ผลประโยชน์แก่ผู้คน และ
ผลประโยชน์เหล่านี้จ าเป็นต้องได้รับการปกป้องและพัฒนา การประเมินคุณภาพชีวิตนี้ยังรวมถึงการ
ระบุผลประโยชน์เชิงบวกและเชิงลบที่พื้นที่มีต่อผู้คนในปัจจุบันและอนาคต การด าเนินการแบ่งเป็น ๖ 
ข้ันตอน ดังนี้ ๑) ระบุวัตถุประสงค์ของการประเมิน ๒) อธิบายเกี่ยวกับพื้นที่ศึกษา ๓) ระบุผลประโยชน์
ทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่พื้นที่มีให้แก่ประชากรในพื้นที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ๔) ตอบค าถามว่า
ผลประโยชน์เหล่าน้ีส าคัญอย่างไร ส าคัญต่อใคร เพราะเหตุใด จะมีเพียงพอหรือไม่ และมีอะไรมาแทนที่
ได้หรือไม่ ๕) น าค าตอบที่ได้มาจัดท าเป็นแผนการจัดการในรูปแบบบัญชีรายการที่ระบุถึงการพัฒนา
หรือการจัดการที่ควรด าเนินการ วิธีการ และความส าคัญของสิ่งเหล่าน้ัน และ ๖) ติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินการเพื่อให้ส าเร็จตามที่ได้ก าหนดไว้ (Therivel, 2004; OECD, 2006) 

เครื่องมือชนิดนี้ยังเสนอทางเลือกที่มีความยืดหยุ่นในการเปรียบเทียบและจัดการผลประโยชน์ที่สามารถ
ทดแทนกันได้ อีกทั้งช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน แต่เนื่องจากการประเมินคุณภาพชีวิตเป็น
เครื่องมือที่เข้าใจได้ยากจึงท าให้ไม่เป็นที่นิยมใช้อย่างกว้างขวาง 

๒) แผนภาพสาเหตุผลกระทบ (Causal effect diagrams) หรือแผนภาพก้างปลา (Fishbone 
diagrams) เป็นเครื่องมือที่ใช้ระบุสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบหรือปัญหาผ่านกระบวนการระดมความคิด 
(Brainstorm) ผ่านแผนภาพที่มีลักษณะคล้ายกับก้างปลา โดยก าหนดให้ปัญหาเป็นเส้นแกนกลางและสาเหตุของ
ปัญหาเป็นกิ่งแตกออกไปจากเส้นกลาง (WBI Evaluation Group, 2007) (ดังตัวอย่างแสดงในรูปท่ี ๔) เครื่องมือ
นี้จึงช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความร่วมมือระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อีกทั้งผลลัพธ์ยังแสดงให้เห็นภาพรวม
ของปัจจัยหรือสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบอย่างชัดเจนและเป็นล าดับ  แต่บางครั้งอาจไม่สามารถระบุ
ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลกระทบที่มีความซับซ้อนได้ 
 



๑๑ 

 

 

รูปที่ ๔ ตวัอย่างแผนภาพสาเหตุผลกระทบ (Causal effect diagrams) อย่างง่าย 
ที่มา: The handling of causality in SEA guidance (Perdicoulis et al, ๒๐๐๗) 
หมายเหตุ:  เครื่องหมาย (+) จะใช้ก็ต่อเม่ือปัจจัย A เพิ่มขึ้น และปัจจัย B เพิ่มขึ้นตาม  

  เครื่องหมาย (–) จะใช้ก็ต่อเม่ือปัจจัย A เพิ่มขึ้น แต่ปัจจัย B ลดลง 
  



๑๒ 

 

๒) แผนท่ีและการวิเคราะห์เชิงพ้ืนท่ี 
๒.๑) การซ้อนทับแผนท่ี (Overlay mapping) เป็นวิธีการวิเคราะห์และระบุการกระจายตัวของ

ผลกระทบในเชิงพื้นที่ ซึ่งใช้วิธีการน าเอาแผนที่ที่โปร่งใสและแสดงข้อมูลหลายประเภท (เช่น พื้นที่อ่อนไหว เขต
อนุรักษ์ หรือพื้นที่ส าคัญอื่นๆ) มาซ้อนทับกันเพื่อระบุว่าพื้นที่มีความเหมาะสมหรือไม่ต่อการพัฒนา วิธีนี้ยัง
สามารถใช้ระบุพื้นที่ที่อาจเกิดผลกระทบสะสมหรือพื้นที่ที่ผลกระทบอาจมีปฏิกิริยาต่อกันได้ด้วย (Walker and 
Johnston, 1999; Therivel, 2004) วิธีนี้แสดงผลที่เข้าใจได้ง่าย เหมาะพื้นที่ทุกขนาด สามารถท าได้โดยบุคคล
ทั่วไปไม่จ าเป็นต้องผู้เช่ียวชาญ ยิ่งไปกว่าน้ันหากเป็นกรณีแผนที่ที่เขียนเอง ค่าใช้จ่ายก็จะยิ่งต่ าลดลงและสามารถ
ด าเนินการได้รวดเร็ว  

๒.๒) การวิเคราะห์การแบ่งสรรการใช้ประโยชน์ท่ีดิน (Land use partitioning analysis) เป็น
วิธีการวิเคราะห์ขนาดและคุณภาพของพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นผืนเดียวกัน (Non-fragmentation) ก่อนและหลัง
แผนงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบเส้นตรง (Linear infrastructure construction) (เช่น ถนน ทางด่วน 
รางรถไฟ และสายส่งกระแสไฟฟ้า เป็นต้น) เนื่องจากหลังจากการด าเนินการพัฒนาแล้วพื้นที่ดังกล่าวอาจจะถูก
แบ่งออกเป็นส่วนเล็กๆ จึงท าให้ต้องมีการประเมินเพื่อเปรียบเทียบทั้งก่อนและหลังการพัฒนาโดยการให้ระดับ
คะแนน (Grading) ทั้งนี้การเปรียบเทียบระดับคะแนนก่อนและหลังการพัฒนานั้นจะช้ีให้เห็นถึงผลกระทบของ
โครงสร้างพื้นฐานต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผลกระทบสามารถแสดงโดยกราฟของจ านวนหน่วยพื้นที่ (Area unit) 
ต่อพื้นที่สะสม (Cumulative area) ซึ่งท าให้เห็นว่าพื้นที่สะสมประเภทเดียวกันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อพื้นที่
หน่วยย่อยเปลี่ยนแปลงไปหลังจากการด าเนินตามแผน/แผนงาน (Therivel, 2004; OECD, 2006) วิธีการนี้
เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงพื้นที่และแผนที่ที่ต้องอาศัยข้อมูลจ านวนมาก จึงจ าเป็นจะต้องใช้ระบบภูมิสารสนเทศ 

๒.๓) ระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System: GIS) เป็นเครื่องมือทางระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้างและแสดงข้อมูลในรูปแบบของแผนที่โดยการเช่ือมโยงกันระหว่างข้อมูลตาราง (Attribute 
data) และข้อมูลแผนที่ (Map data) นับเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีประโยชน์มาก เนื่องจากระบบภูมิสารสนเทศ
สามารถค านวณระยะทางและพื้นที่ สร้างพื้นที่กันชน เขียนเส้นช้ันความสูง และซ้อนทับแผนที่ได้ (Walker and 
Johnston, 1999; Therivel, 2004) เครื่องมือนี้เป็นระบบคอมพิวเตอร์จึงท าให้สามารถสร้างแผนที่ที่มพีื้นที่ขนาด
ใหญ่ และมีข้อมูลจ านวนมากขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วและแม่นย า อีกทั้งยังมีเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนและ
สามารถแสดงผลที่เป็นที่เข้าใจได้ง่ายและเห็นได้ชัดเจนในรูปแบบแผนที่ ซึ่งคุ้มส าหรับการลงทุนในระยะยาว 

๓) การคาดการณ์ผลกระทบ 
๓.๑) การวิเคราะห์โครงข่าย (Network analysis) เป็นวิธีการที่ใช้ระบุความเช่ือมโยงระหว่างสาเหตุ

และผลกระทบที่ส าคัญ อธิบายในรูปแบบของเส้นทางของเหตุ (Causal pathway) จากการกระท าข้ันต้นจนถึง
ผลลัพธ์ทางสภาพแวดล้อม วิธีการนี้สามารถระบุสมมติฐานในการท านายผลกระทบ ระบุผลลัพธ์ที่ไม่ได้ต้ังใจอัน
เป็นผลมาจากการด าเนินการตามแผน/ แผนงาน ตลอดจนมาตรการที่จะช่วยให้การด าเนินการนั้นมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนั้นการวิเคราะห์โครงข่ายยังใช้ในการระบุผลกระทบสะสม  



๑๓ 

 

วิธีการนี้สามารถด าเนินการได้โดยผ่านการพิจารณาโดยผู้เช่ียวชาญ การวาดผลกระทบทางตรงและ
ทางอ้อมของการกระท าในรูปแบบของเครือข่ายกล่องต่างๆ โดยก าหนดให้แต่ละกล่องเป็นกิจกรรมและผลลัพธ์
ต่างๆ มีลูกศรเป็นตัวแสดงปฏิกิริยาระหว่างกิจกรรมหรือผลลัพธ์ดังกล่าว (Therivel, 2004) (ดังตัวอย่างแสดงใน
รูปท่ี ๕) วิธีนี้ง่าย รวดเร็ว และมีใช้จ่ายไม่สูง เหมาะกับการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่วิธีนี้ไม่ใช่การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและไม่สามารถท าซ้ าได้ 

 

 
รูปที่ ๕ ตวัอย่างการวิเคราะห์โครงข่าย (Network Analysis) อย่างง่าย 

ที่มา: Guidelines for Cumulative Effects Assessment in SEA of Plans (Copper, 2004) 

 
๓.๒) การสร้างแบบจ าลอง (Modelling) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่สามารถประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมในเชิงปริมาณ โดยการเลียนแบบระบบสภาวะสิ่งแวดล้อม โดยทั่วไปแล้วแบบจ าลองจะใช้เทคโนโลยี
ด้านคอมพิวเตอร์ช่วยในการคาดการณ์ผลกระทบ แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมส าหรับ
การวิเคราะห์ทั้งในเชิงพื้นที่และเวลาของระบบสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ า ปริมาณและการไหล
ของน้ า ระดับของเสียง และการสะสมของสารพิษในอากาศ ดิน และน้ า รูปแบบอื่นๆ ของแบบจ าลอง เช่น 
แบบจ าลองทางเศรษฐสังคม แบบจ าลองพฤติกรรมของชนิด (UNECE, 2006) ทั้งนี้แบบจ าลองอาจมีค่าใช้จ่ายทีส่งู 
ใช้เวลามาก ต้องการผู้เช่ียวชาญและข้อมูลจ านวนมาก ยิ่งแผน/แผนงานมีขนาดใหญ่และซับซ้อนมากก็ยิ่งต้องการ
ข้อมูลมากข้ึน นอกจากนั้นความถูกต้องของแบบจ าลองข้ึนอยู่กับความถูกต้องของข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อม  
ที่น ามาใช้ในการทดสอบและสมมติฐานที่ใช้ในการออกแบบ เรื่องที่ยากที่สุดของแบบจ าลอง ได้แก่ ความยาก 
ที่จะเลียนแบบความซับซ้อนของระบบธรรมชาติ แบบจ าลองที่น ามาใช้ได้อย่างเหมาะสมควรเป็นแบบจ าลองที่มี
การสร้างและใช้มาก่อน และมีการทดสอบมากเพียงพอจนได้รับการยอมรับ 



๑๔ 

 

๓.๓) การวิเคราะห์สถานการณ์/การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Scenario/ sensitivity analysis) 
เป็นการมองฉากทัศน์อนาคตที่อาจเกิดข้ึน และพิจารณาความยั่งยืนของแผน/ แผนงานภายใต้ฉากทัศน์ต่างๆ โดย
พิจารณาตัวแปรที่ส าคัญที่คาดว่าจะมีค่าคงที่ตลอดอายุแผน/ แผนงาน รวมถึงการประเมินต้นทุนและประโยชน์
ของแผน/แผนงานในอนาคต (Therivel, 2004) วิธีนี้เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของตัวแปรบางตัวจากอิทธิพลฉากทัศน์ที่แตกต่างกัน จึงมีส่วนช่วยให้เกิดการวางแผน / แผนงานที่จะสามารถ
รับมือกับความไม่แน่นอนได ้อย่างไรก็ดี หากมีปัจจัยที่ต้องวิเคราะห์มาก ก็จะท าให้ต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการ
รวบรวมข้อมูลมากขึ้น  

๔) การประเมินผลกระทบ 
๔.๑) การวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ของโครงการ (Cost-Benefit Analysis: CBA) เป็นการใช้

เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุน และผลประโยชน์หรือผลลัพธ์ของแผน/ แผนงาน
โดยแสดงผลในรูปตัวเงิน 

CBA ที่นิยมใช้มี ๒ วิธี ได้แก่  
๑) การประเมินมูลค่าด้วยวิธีทางตรง (Stated preference) ซึ่งเป็นการสมมติเหตุการณ์ข้ึน
เพื่อสอบถามผู้ให้ข้อมูลเต็มใจที่จะจ่าย (Willingness to Pay) และ/ หรือยอมรับค่าใช้จ่าย
ชดเชยส าหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งให้ผู้ให้ข้อมูลเรียงล าดับ
ทางเลือก 
๒) การประเมินมูลค่าด้วยวิธีทางอ้อม (Revealed preference) เป็นวิธีการประเมินมูลค่า
สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีการซื้อขายโดยตรง แต่มีมูลค่าซ่อนอยู่ในสินค้าอื่น วิธีที่นิยมได้แก่การประเมิน
ต้นทุนการเดินทาง (Travel Cost Method: TCM) และการประเมินมูลค่าราคาแฝงของลกัษณะ
ต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นราคาโดยรวม (Hedonic Pricing Method: HPM) (Therivel, 2004; 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๕๕๒) 

วิธีการนี้เป็นที่ยอมรับในแวดวงของนักเศรษฐศาสตร์ และผู้ที่มีอ านาจในกระบวนการตัดสินใจ อีกทั้งยัง
ท าให้ผลกระทบต่างๆ ได้รับการพิจารณาบนฐานเดียวกัน ซึ่งอาจจะเป็นวิธีการเดียวที่ท าให้มูลค่าของสิ่งแวดล้อม
ได้รับการพิจารณาในกระบวนการตัดสินใจ อย่างไรก็ดี CBA เป็นการวิเคราะห์ทางอ้อมที่ต้องใช้ข้อมูลจ านวนมาก 
จึงอาจต้องการเวลามากข้ึนในการด าเนินการ และมีอีกหลายประเด็นทางเทคนิคที่ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่มาก อีก
ทั้งวิธีการนี้ต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์เป็นหลัก ท าให้ผู้มีส่วนได้เสียเป็นเพียงผู้ให้ข้อมูลเท่านั้น 

๔.๒) การวิเคราะห์หลายหลักเกณฑ์ (Multi-Criteria Analysis: MCA) เป็นวิธีการที่ใช้วิเคราะห์
หรือเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ และระบุทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด MCA ช่วยจัดการความซับซ้อนโดยการแปลง
ผลการประเมินรูปแบบต่างๆ ให้เป็นค่าคะแนนบนฐานเดียวกัน วิธีการนี้เริ่มจากการก าหนดเกณฑ์การประเมินที่
จะใช้ในการให้คะแนนทางเลือกต่างๆ แต่ละเกณฑ์จะได้รับการถ่วงน้ าหนักตามความส าคัญ ทางเลือกที่มีค่า
คะแนนรวมสูงสุดจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด การให้ค่าน้ าหนักนั้นสามารถกระท าได้โดยผู้เช่ียวชาญหรือผ่าน
การมีส่วนร่วมของประชาชน MCA สามารถประยุกต์ใช้ในการประเมินผลกระทบ และการพัฒนาและการ



๑๕ 

 

เปรียบเทียบทางเลือก (Therivel, 2004; ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๕๕๒) 
(ดังตัวอย่างแสดงในตารางท่ี ๕) วิธีการนี้ท าให้เกิดความโปร่งใส ชัดเจน และง่ายต่อการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม
ความเที่ยงของข้อมูลและผลลัพธ์ย่อมขึ้นกับผู้ที่ให้คะแนนและก าหนดค่าน้ าหนัก 
 

ตารางท่ี ๕ ตัวอย่างการวิเคราะห์หลายหลักเกณฑ์ (Multi-Criteria Analysis: MCA) โดยใช้ Appraisal Summary 
Table (AST) หรือ Performance Matrix 

โครงการสร้างสะพาน 
Ferrybridge 

ระยะทาง ๑๖.๓ กม. 
ต้นุทน ๑๖๐ 

ล้านยูโร 

เกณฑ์ เกณฑ์ย่อย ผลกระทบเชิงคุณภาพ การวัดค่าเชิงปริมาณ การประเมิน 
สิ่งแวดล้อม เสียง บ้านเรือนใกล้เคียง 

(๒,๕๐๐ หลัง) ควรได้รับ
การเพิ่มขึ้นของเสียง
เล็กน้อย 

จ านวนของบ้านเรือนที่ได้รับ
ผลกระทบ 
- ระดับเสียงเพิ่มขึ้น ๑๐ หลัง 
- ระดับเสียงลดลง ๖๘๐ หลัง 

- บ้านเรือนที่มีระดับ
เสียงลดลงสุทธิ ๖๗๐
หลัง 

 คุณภาพ
อากาศ 

ระดับ NO2และ PM10ใน
พื้นที่ใกล้เคียง 

จ านวนของบ้านเรือนที่ได้รับ
ผลกระทบ 
- คุณภาพอากาศดีขึ้น ๙๔ 
- คุณภาพอากาศแย่ลง ๐ 

- ๒๓๖ PM10 
- ๙๙๔ NO2 

 ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ 

ผลกระทบต่อชนิดพันธ์ุที่
ส าคัญและแหล่งอยู่อาศัย
ภายในระยะทาง ๐.๕ กม. 
(ทางใต้ของโครงการ)  

- มีผลกระทบเล็กน้อย 

ความปลอดภัย - จ านวนอุบัติเหตุที่ลดลงได้ - จ านวนอุบัติเหตุ ๗๐๐ ครั้ง 
- จ านวนผู้เสียชีวิต ๖๐ คน 
- จ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง 
๕๑๐คน 
- จ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บ เล็กน้อย 
๕๙๐คน 

- PVB ๓๙ ล้านยูโร 
- ร้อยละ ๔๓ ของ 
PVC 

เศรษฐกิจ เวลาเดินทาง 
และต้นทุน
การจัดการ 

ต้นทุนการบ ารุงรักษาที่
ลดลง ๒๕๐ล้านยูโร  

- ช่วงเวลาเร่งด่วน ๓.๑ นาที 
- นอกช่วงเวลาเร่งด่วน ๑.๔นาที 

- PVB ๓๐๐ ล้านยูโร 
- ร้อยละ ๓๓๐ ของ 
PVC 

การเข้าถึง การเดินทาง
สาธารณะ 

ผลกระทบต่อการเดินทาง
สาธารณะเล็กน้อย 

- - 

 ทางเท้า ผลกระทบต่อทางเท้า
สาธารณะเล็กน้อย 

- - 



๑๖ 

 

ตารางท่ี ๕ ตัวอย่างการวิเคราะห์หลายหลักเกณฑ์ (Multi-Criteria Analysis: MCA) โดยใช้ Appraisal Summary 
Table (AST) หรือ Performance Matrix 

โครงการสร้างสะพาน 
Ferrybridge 

ระยะทาง ๑๖.๓ กม. 
ต้นุทน ๑๖๐ 

ล้านยูโร 

เกณฑ์ เกณฑ์ย่อย ผลกระทบเชิงคุณภาพ การวัดค่าเชิงปริมาณ การประเมิน 
การบูรณาการ -  ความสอดคล้องกับ

แผนการจัดการคมนาคม
ของ West Yorkshire 

- - 

ที่มา: Multi-Criteria Analysis: A Manual (DCLG, 2009) 

 
๔.๓) การวิเคราะห์วงจรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) เป็นวิธีการวิเคราะห์ผลกระทบ

ทั้งหมดของการด าเนินการตามแผน/ แผนงานตลอดช่วงชีวิตของแผน/ แผนงานนั้นๆ เริ่มตั้งแต่การพัฒนาจนถึง
การด าเนินการ หรือจากแหล่งก าเนิดถึงจุดสิ้นสุด (Cradle to Grave) ปัจจุบันยังไม่มีข้อตกลง/ มาตรฐานส าหรับ
ทุกประเด็น จึงมีโอกาสที่จะเป็นการพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างสองสิ่งที่มีความแตกต่างกันมาก เช่น ผลกระทบ
ต่อน้ า หรือผลกระทบต่ออากาศ เป็นต้น ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้ผลสรุปของ LCA อาจขัดแย้งกันทั้งๆ ที่เป็นผลิตภัณฑ์
เดียวกัน อันเป็นผลมาจากการใช้สมมติฐานที่แตกต่างกัน นอกจากนี้การวิเคราะห์ต้องใช้ข้อมูลและรายละเอียด
จ านวนมาก จึงอาจท าให้ใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลมากขึ้น 

๔.๔) การวิเคราะห์ความเปราะบาง (Vulnerability analysis) เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์
ผลกระทบของฉากทัศน์การพัฒนาต่างๆ ต่อความเปราะบางของสิ่งแวดล้อม เครื่องมือนี้ใช้ร่วมกับระบบภูมิ
สารสนเทศ (GIS) และการวิเคราะห์หลายหลักเกณฑ์ (MCA) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อความเปราะบางของ
พื้นที่อันเป็นผลมาจากกิจกรรมของแผน/ แผนงาน “ความเปราะบาง” ครอบคลุมถึงความอ่อนไหว (Sensitivity) 
และการประเมินค่า (Valuation) ของระบบ จึงสามารถแสดงผลกระทบเชิงพื้นที่ออกมาในรูปแบบเชิงปริมาณได้ 
แต่ยังมีข้อจ ากัดในการใช้งาน เพราะใช้ได้กับผลกระทบที่สามารถแสดงในรูปแบบแผนที่เท่านั้น 

๔.๕) รอยเท้าทางนิเวศ (Ecological footprint) เป็นเทคนิคที่ใช้ระบุขีดจ ากัดของกิจกรรมต่างๆ 
ของมนุษย์ที่เกินความสามารถของสิ่งแวดล้อมที่จะสนับสนุนได้ แนวคิดพื้นฐานของเทคนิคนี้คือ “ผลกระทบของ
มนุษย์ทั้งหมดบนพื้นที่หนึ่ง = พื้นที่ของประชากร x ผลกระทบรายหัว” รอยเท้าทางนิเวศแสดงเป็นขนาดเฉลี่ย
ของพื้นดินและทะเลที่จ าเป็นต่อประชากรหนึ่งคนเพื่อรกัษาระดับการบริโภคให้คงที่ หรือเป็นการระบุเพดานสงูสดุ
ของการบริโภคทรัพยากรและการปล่อยของเสียของประชากรในพื้นที่ก าหนดที่ยังคงด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน  (ดัง
ตัวอย่างแสดงในตารางท่ี ๖) เทคนิคนี้เช่ือมโยงโดยตรงกับแนวคิดเรื่องความยั่งยืน 
  



๑๗ 

 

ตารางท่ี ๖ ตัวอย่างการวิเคราะห์รอยเท้าทางนิเวศ (Ecological Footprint) 

ประเภทกิจกรรม รายละเอียด 
รอยเท้าทางนิเวศ (global 
hectare:gha/capita) 

อาหารและ
เครื่องดื่ม 

การบริโภคอาหารและเครื่องดืม รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่บ้าน 
ร้านอาหาร และอ่ืน ๆ 

๑.๐๕ 

พลังงาน 
การใช้น้ ามันภายในประเทศรวมถึง ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้า และพลังงาน
ประเภทอ่ืน ๆ (เชื้อเพลิงชีวภาพ)  

๐.๙๙ 

การลงทุน 
การลงทุนในโรงงาน เครื่องจักร คมนาคม ที่อยู่อาศัย และโครงสร้างอ่ืน 
ๆ 

๐.๗๖ 

การท่องเที่ยว 
การใช้น้ ามันรถ กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการซ้ือและบ ารุงรักษาพาหนะ
ส่วนบุคคล รวมถึงภาคขนส่งสาธารณะ (รถประจ าทาง รถไฟ และ
เครื่องบิน)  

๐.๗๑ 

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

 
๔.๖) การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงที่

ผลิตภัณฑ์และกิจกรรม (รวมถึงสถานที่ เครื่องจักร อุปกรณ์ บุคลากร และข้ันตอนการท างาน ) อาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ ความปลอดภัย และระบบนิเวศ โดยระบุภัยที่อาจเกิดข้ึน ประมาณการขอบเขตและ
ความถ่ี และวิเคราะห์ผลกระทบจากภัยเหล่านั้น ทั้งนี้การประเมินความเสี่ยงอาจจะแปลงความเสี่ยงเหล่าน้ีเป็น
มูลค่า (Therivel, 2004) (ดังตัวอย่างแสดงในตารางท่ี ๗) วิธีนี้สอดคล้องและส่งเสริมหลักการป้องกันล่วงหน้า 
(Precautionary principle) แต่ผลการประเมินอาจมีความไม่แน่นอน ข้ึนอยู่กับสมมติฐานที่ก าหนด 
 
ตารางท่ี ๗ ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

แผนงาน ภาพรวม 
ผลกระทบส าคัญ

ท่ีอาจเกิดขึ้น
จากแผนงาน 

ผลกระทบส าคัญอื่นๆ 
ท่ีอาจเกิด 

ความเส่ียงในการเกิด 
ผลกระทบส าคัญ 

Eastern River Basin 
District (ERBD) 
Management Plan 
๒๐๑๐ 

แผน ERBD แสดง
แนวทางการ

ด าเนินการในการ
ปกป้องทรัพยากร

น้ าในพื้นที่ 

ไม่มี 
มีการด าเนินการ

ประเมินผล
กระทบ/ ความ
เสี่ยงที่เหมาะสม 

ไม่มี 
มีการด าเนินการ

กลั่นกรอง (Screening) 
เพื่อพิจารณาผลกระทบ
อ่ืนๆ ภายใต้ Habitats 
Directive Article ๖ 

มีการด าเนินการและ
วัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับ 

Water Framework 
Directive รวมถึงมีแผนใน
การปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่

อนุรักษ์ 
ที่ ม า : North Lotts & Grand canal dock planning scheme, Strategic Environmental Assessment (SEA): Environmental 
report (PEDD, 2013) 



๑๘ 

 

๔.๗) การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend analysis) การวิเคราะห์แนวโน้ม เป็นเครื่องมือที่ใช้ 
เพื่อวิเคราะห์หรือคาดการณ์การเปลีย่นแปลงในอนาคตของปัจจยับางอย่าง โดยพิจารณาจากข้อมูลในปัจจุบันและ
อดีตที่ผ่านมา ท าให้สามารถคาดการณ์บนสมมติฐานของรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตเดียวกัน  ในด้าน
สิ่งแวดล้อมวิธีการนี้มักใช้ในการวิเคราะหผ์ลกระทบ ผลกระทบสะสม และการเปลี่ยนแปลงของสถานะสิง่แวดลอ้ม 
ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์แนวโน้มสามารถใช้พิจารณาคู่กับความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) ของ
ปัจจัยน้ันๆ เพื่อควบคุมหรือดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบเกินความสามารถที่จะรองรับได้ 

เครื่องมือนี้นิยมใช้กันอย่างมากในการแสดงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสัน้และระยะปานกลาง  
ส่วนระยะยาวจะต้องใช้เครื่องมืออืน่ๆ เช่น แบบจ าลองช่วยเพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงในการคาดการณ์มากขึ้น และ
เนื่องจากเป็นการคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จึงท าให้บางครั้งผลการวิเคราะห์อาจเกิดความ
ผิดพลาด หากมีปัจจัยที่ส่งผลต่อพลวัตและรูปแบบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอย่างส าคัญ นอกจากนั้นเครื่องมือนี้
ต้องการข้อมูลที่มีความต่อเนื่องในระยะเวลายาวนานเป็นจ านวนมาก อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ข้อมูลมีอยู่อย่าง
จ ากัด ก็สามารถใช้วิธีการทางสถิติเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ 

๕) การวางแผนท่ีเหมาะสม 
๕.๑) การประเมินความสอดคล้อง (Compatibility appraisal) เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อให้แน่ใจ

ว่ากระบวนการภายในของการด าเนินการแผน/แผนงานมีความสอดคล้องกับการด าเนินการเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ 
ซึ่งโดยปกติการประเมินจะใช้เมตริกซ์ ๒ ประเภท ได้แก่ ๑) เมตริกซ์ความสอดคล้องภายใน ( Internal 
compatibility matrices) จัดท าโดยก าหนดองค์ประกอบ/ ข้อความของการด าเนินการเชิงยุทธศาสตร์หนึ่งไว้บน
แกนใดแกนหนึ่งและการด าเนินการเชิงยุทธศาสตร์เดียวกันไว้บนอีกแกนหนึ่งและ ๒) เมตริกซ์ความสอดคล้อง
ภายนอก (External compatibility matrices) จัดท าโดยการก าหนดการด าเนินการเชิงยุทธศาสตร์ไว้บนแกน
ด้านหนึ่ง และการด าเนินการเชิงยุทธศาสตร์ในระดับที่สูงกว่าไว้บนแกนอีกด้านหนึ่ง ทั้งนี้ความสอดคล้องระหว่าง
การด า เนินการเชิงยุทธศาสตร์ของทั้ ง  ๒ แกนจะถูกกรอกลงไปในช่องของเมตริกซ์ทั้ ง  ๒ ประเภท 
(Therivel, 2004) (ดังตัวอย่างแสดงในตารางท่ี ๘)  ประเมินดังกล่าวมีความเป็นนามธรรมค่อนข้างสูง ส่งผลให้
ผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่สะท้อนความเป็นจริง อีกทั้งท าให้เสียเวลามากข้ึนในการด าเนินการ 
  



๑๙ 

 

ตารางท่ี ๘ ตัวอย่างการประเมินความสอดคล้อง (Compatibility Appraisal) 

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 
(Strategic 
Objectives) 

วัตถุประสงค์เชิง SA (Sustainability Appraisal) 

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

S๐๑ + + + ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ + + + + + + + + + ++ 

S๐๒ + + + + ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ + + + + + + + + + ++ 

S๐๓ + + ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ + + ๐ ๐ + + ++ ++ ++ + 

S๐๔ ๐ + ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ + + + ๐ ๐ + ๐ + ๐ ++ 
หมายเหตุ: สัญลักษณ์แสดงความหมายตามตารางต่อไป 

 
สัญลักษณ์ ผลกระทบ/ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิง SA (Sustainability Appraisal) 

++ มีความสอดคล้องมาก 

+ มีความสอดคล้อง 

๐ ไม่มีความเก่ียวข้อง/สัมพันธ์ 

X ไม่มีความสอดคล้อง 
? ไม่แน่ใจ/ อาจขึ้นอยู่กับการด าเนินการ 

ที่มา: Sustainability Appraisal and Strategic Environmental Assessment of the Greater Manchester Joint Waste 
Adopted DPD (AGMA and GMGU, 2012) 

  



๒๐ 

 

ภาคผนวก ค 
กระบวนการมสี่วนร่วมและการสื่อสารการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์

การมีส่วนร่วมเป็นประเด็นที่ส าคัญในกระบวนการ SEA กล่าวคือจะต้องเปิดโอกาสหรือเปิดช่องทางให้ 
ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ซึ่งได้แก่ บุคคลหรือกลุ่มบุคคล องค์การ สถาบัน หรือชุมชนที่เกี่ยวข้องที่ได้รับ
ผลกระทบทั้งทางบวกและลบจากแผน/ แผนงาน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา โดยควรมุ่งเน้นให้เกิดการเรยีนรู้
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ นอกจากนั้นยังต้องค านึงถึงการเสริมสร้างสัมพันธภาพและความร่วมมือที่ดี
ระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA ด้วย 

๑) ความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA และ EIA 
ปัจจุบันภาคส่วนต่างๆ รู้จักและคุ้นเคยกับ EIA และรูปแบบการมีส่วนร่วมในกระบวนการ EIA จึง

จ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจและการยอมรับว่าการมีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA แตกต่างจาก EIA  
เนื่องจาก SEA  มีขอบเขตการศึกษาที่กว้าง แต่ลึกน้อยกว่า EIA จึงมีผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลายและมี

จ านวนมากกว่า การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียจ านวนมากมักต้องใช้รูปแบบ “ตัวแทน” นอกจากนั้นประเด็น
ต่างๆ ของ SEA มีลักษณะเป็นนามธรรม ยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน รวมทั้งครอบคลุมหลายมิติ เช่น สังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม จึงจ าเป็นต้องเน้นย้ าให้ผู้มีส่วนร่วมเข้าใจว่าผลลัพธ์ที่จะได้จากการจัดท า SEA จะมีความ
เฉพาะเจาะจง มีรายละเอียดน้อยกว่า EIA และต้องการความยืดหยุ่นสูง อาทิ อาจเป็นการตั้งข้อสังเกตหรือระบุ
ประเด็นที่ควรตระหนัก หรือก าหนดให้มีการศึกษาประเด็นเหล่านั้นในรายละเอียดเมื่อมีข้อมูลมากเพียงพอ หรือ
เมื่อมีความชัดเจนมากข้ึนเกี่ยวกับพื้นที่ 

ส่วน EIA นั้น ผู้มีส่วนได้เสียคือผู้ที่ได้รับผลกระทบรอบพื้นที่โครงการ และผลที่ได้จากกระบวนการมี
ส่วนร่วมคือการน าเอาข้อห่วงใยมาก าหนดแนวทางการลดและบรรเทาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึน โดยมี
รายละเอียดที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง  

นอกจากนั้น ต้องท าความเข้าใจว่า SEA ไม่ได้ประเมินทางเลือกระดับโครงการ แต่ประเมินทางเลือก
ระดับยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม ซึ่งอาจได้แก่ทางเลือกที่จะไม่พัฒนาก็ได้ 

๒) การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการ SEA 
ในการวางแผนการมีส่วนร่วมของประชาชน จ าเป็นต้องระบุกลุ่มคน ชุมชน องค์กร หน่วยงาน สถาบัน 

ที่น่าจะสนใจและมีส่วนได้ส่วนเสียในการตัดสินใจในการด าเนินแผน/ แผนงาน เพื่อน าไปสู่การก าหนดว่าใครบ้าง
ควรเข้าร่วมกระบวนการ SEA และวิเคราะห์ว่าใครบ้างที่มีอิทธิพลและมีผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ
แผน/ แผนงาน ใครบ้างที่มีผลต่อการตัดสินใจแผน/ แผนงาน บุคคลบางกลุ่มอาจไม่มีอ านาจอิทธิพลแต่เป็น
กลุ่มเป้าหมายหลักของการพัฒนา หรือเป็นผู้ที่อาจรับผลกระทบจากการด าเนินการ ทั้งนี้เพื่อก าหนดรูปแบบ 
วิธีการ และประเด็นการปรึกษาหารือที่เหมาะสมส าหรับแต่ละกลุ่ม 

โดยทั่วไป ผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการ SEA ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ก าหนดหรือผู้อนุมัติแผน/ แผนงาน ผู้จัดสรรงบประมาณ  
(๒) หน่วยงานเจ้าของแผน/ แผนงาน 



๒๑ 

 

(๓) ที่ปรึกษา/ผู้จัดท า SEA 
(๔) ผู้ได้รับผลกระทบ 
๒.๑) วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ผูม้ีส่วนได้เสีย 

 เพื่อให้ได้มุมมองที่หลากหลายและรอบด้านจากผู้มีส่วนได้ส่วนกลุ่มต่างๆ 
 เพื่อให้ทราบบทบาท อ านาจ หน้าที่ของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานที่มีอิทธิพลหรือ
อาจได้รับผลกระทบ เพื่อระบุผูม้ีสว่นได้เสียหลกัทีค่วรได้รับความส าคัญในกระบวนการมีสว่นรว่ม 
 เพื่อให้ทราบประเด็นหรือความห่วงกังวลที่จะเกิดข้ึนจากการตัดสินใจประเด็นส าคัญของ
แผน/ แผนงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นที่เปราะบางหรือความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม 
ศาสนา และภาษา  
 เป็นข้อมูลในการพิจารณาระดับการมีส่วนร่วม รูปแบบ เทคนิควิธีการ กิจกรรมที่
เหมาะสม 

๒.๒) ประเภทของผู้มีส่วนได้เสีย  
ในภาพรวม อาจจะจ าแนกผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ 
๑) ผู้มีส่วนได้เสียหลักหรือผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ได้แก่  บุคคลหรือกลุ่มผู้ได้รับ

ผลประโยชน์โดยตรงจากแผน/แผนงานตามที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของแผน/ แผนงาน และผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางบวกหรือทางลบ เช่น ประชาชนในพื้นที่ 

๒) ผู้มีส่วนได้เสียรอง หรือผู้มีส่วนได้เสียทางอ้อม ได้แก่ บุคคล กลุ่ม องค์การ สถาบัน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผน/แผนงานซึ่งอาจเกี่ยวข้องโดยเป็นหน่วยงานผู้ด าเนินการ (เช่น กระทรวง กรม ที่มี
อ านาจหน้าที่) หรือเกี่ยวข้องโดยเป็นหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่เจ้าของแผน/ แผนงาน แต่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เปน็ที่ตั้งของแผน/ แผนงาน หรือเกี่ยวข้องโดยเป็นผูต้ิดตามเรื่องนั้นมา
อย่างต่อเนื่อง (เช่น บุคคล องค์กรพัฒนาเอกชน  หรือสถาบันการศึกษาที่ติดตามท าการศึกษาวิจัยประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับแผน/ แผนงานโดยเฉพาะ) หรืออาจเป็นกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ เ ช่น นักการเมืองท้องถ่ิน 
ผู้น าชุมชน ผู้อาวุโส ผู้น าทางศาสนา ฯลฯ ซึ่งเป็นผู้น าความคิด เป็นต้น 

๓) ขั้นตอนการวิเคราะห์ผู้มสี่วนได้เสยี 
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียสามารถจ าแนกเป็น ๓ ข้ันตอน ดังนี ้
๓.๑) การระบผุู้มีส่วนไดเ้สีย 

การระบุผู้มีส่วนได้เสียสามารถท าได้หลายวิธี อาทิ เช่น การหาค าตอบให้กับประเด็นต่อไปนี้ 
 ตัวอย่างค าถาม: 

 อะไรคือทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างข้ึนที่อาจได้รับผลกระทบจาก
แผน/ แผนงาน ควรพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 ทรัพยากรเหล่าน้ันมีการใช้ประโยชน์อย่างไร 



๒๒ 

 

 ใครหรือหน่วยงานใดมีบทบาทอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
เหล่าน้ัน  

ตารางท่ี ๙ แสดงตัวอย่างการสรุปค าตอบต่อค าถามข้างต้น  
 

ตารางท่ี ๙ สรุปผลการระบุผู้มีส่วนได้เสีย 

ประเภทผู้มีส่วนได้เสีย 
(ระบุหน่วยงาน/กลุ่ม/บุคคล) 

ประโยชน์และผลกระทบท่ีอาจได้รับ
จากแผน/แผนงาน  

ประเด็นท่ีสนใจเกี่ยวกับแผน/
แผนงาน 

หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่เก่ียวข้อง   
องค์กรพัฒนาเอกชน/องค์กร
สาธารณประโยชน์ 

  

นักวิชาการ   

นักธุรกิจ   
ประชาชน   

 
๓.๒) การประเมินสถานภาพผูม้ีส่วนได้เสีย 

เมื่อระบุผู้มีส่วนได้เสียได้ครอบคลุมแล้ว ข้ันตอนต่อไป ได้แก่ การประเมินสถานภาพ 
(ความสนใจและอิทธิพลที่มีต่อความส าเร็จของแผน/ แผนงาน) ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อให้ทราบว่าใคร/ 
กลุ่มใดคือผู้มีส่วนได้เสียหลัก และใคร/ กลุ่มใดคือผู้มีส่วนได้เสียรอง จ าเป็นอย่างยิ่งที่แผนการจัดการมีส่วนร่วม
จะต้องครอบคลุมและให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้เสียหลัก  

ข้ันตอนนี้คือการท าความรู้จักและเข้าใจผู้มีส่วนได้เสียในด้านต าแหน่ง หน้าที่ องค์กรและ
ทรัพยากรภายใต้การควบคุมก ากับ ความสัมพันธ์และอิทธิพลที่มีต่อกลุ่มคนต่างๆ รวมทั้งความสนใจที่มีต่อแผน/
แผนงาน ความคิดเห็นและข้อกังวลห่วงใยเกี่ยวกับผลกระทบจากแผน/แผนงานน้ัน รวมถึงโอกาสและศักยภาพที่
กลุ่มต่างๆ จะสนับสนุนหรือคัดค้านต่อต้านแผน/ แผนงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการก าหนดแนวทางการปรึกษาหารือ
และประสานประโยชน์ระหว่างกับผู้มีส่วนได้เสีย 

ตัวอย่างค าถาม:  
 ผู้มีส่วนได้เสียมีความสนใจในปัจจุบันและความคาดหวังในอนาคตเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรต่างๆ ที่จะได้รับผลกระทบจากแผน/ แผนงานอย่างไร 
 ในอดีตมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนั้นๆ อย่างไร และผู้มีส่วนได้เสียเคยได้รับ
ประโยชน์อะไร 
 ในอดีตและปัจจุบัน ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุม่มอี านาจ สิทธิ และความรับผิดชอบ ทั้งที่เปน็
ทางการและที่ไม่เป็นทางการต่อทรพัยากรและสิง่แวดล้อมนั้นๆ อย่างไร และผู้มีส่วนได้เสียได้
มีการจัดต้ังเป็นองค์กรหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 



๒๓ 

 

 การใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในอดีตและปัจจุบันของผู้มีส่วนได้เสียส่งผลกระทบเชิง
บวกและเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง 
 ผู้มีส่วนได้เสียมีความเต็มใจและความพร้อมมากน้อยเพียงใดที่จะให้ความช่วยเหลือและ
ร่วมมือในการจัดการแผน/ แผนงาน 
 ประเด็นที่มีโอกาสที่จะได้รับความเห็นชอบและการแบ่งปันผลกระโยชน์ร่วมกันคือ
อะไรบ้าง และจะสามารถพัฒนาเพื่อให้เกิดความร่วมมือและความสมานฉันท์ได้อย่างไร 
 ผู้มีส่วนได้เสียสามารถให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรต่างๆ เช่น ก าลังคน ความรู้ ด้าน
เทคนิค และแหล่งเงินทุน เพื่อการจัดเตรียมกระบวนการบริหารจัดการแผน/ แผนงานได้บ้าง
หรือไม่ และอย่างไร 

ตารางท่ี ๑๐ แสดงสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพผู้มีส่วนได้เสียจากค าถามข้างต้น 
 
ตารางท่ี ๑๐ สรุปผลการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย 
ความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย สถานภาพผู้มีส่วนได้เสีย* 

สนใจมาก C B A A 

สนใจ C B A A 

สนใจบ้าง D D B B 
สนใจน้อย/ไม่ทราบ D D C C 

อิทธิพลของผู้มีส่วนได้เสียต่อ
ความส าเร็จของแผน 

มีอิทธิพลน้อย/ 
ไม่ทราบ 

มีอิทธิพลบ้าง มีอิทธิพล มีอิทธิพลมาก 

หมายเหตุ – ระดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสียจ าแนกเป็น  A ส าคัญมากที่สุด  B ส าคัญ  C ส าคัญน้อย  D ส าคัญน้อยที่สุด 
 

๓.๓) การก าหนดแนวทาง/ รูปแบบการมีส่วนร่วมส าหรับผู้มสี่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ  
ในข้ันตอนน้ี หลักการส าคัญคือ 
 ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียหลัก (A ส าคัญมากที่สุด) และผู้มีส่วน
ได้เสียรอง (B ส าคัญ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีส่วนได้เสียหลักซึ่งควรเข้ามามีส่วนร่วม 
อย่างใกล้ชิดต้ังแต่เริ่มต้นกระบวนการ SEA 
 แจ้งข้อมูลและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ (C ส าคัญน้อย และ D ส าคัญน้อยมาก) 
มีส่วนร่วมเท่าที่จะเป็นไปได้ 
 สร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมสอดคล้องกับแผน/ แผนงาน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกลุ่มต่างๆ  

ตารางท่ี ๑๑ แสดงผลจากข้ันตอนต่างๆ ข้างต้น และระบุแนวทาง/ รูปแบบการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม
ส าหรับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม 

 



๒๔ 

 

ตารางที่ ๑๑ สรุปการวิเคราะห์ผู้มีสว่นได้เสียและแนวทาง/รปูแบบการมีส่วนรว่ม 

ผู้มีส่วนได้เสีย 
ประเด็นความสนใจท่ีมี

ต่อแผน/แผนงาน 
สถานภาพของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

แนวทาง/รูปแบบ 
การมีส่วนร่วม 

    
    

    

    

 
๔) การมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ SEA 

ข้อควรค านึงอีกประการหนึ่งคือ ผู้มีส่วนได้เสียควรมีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA ในข้ันตอนใดบ้าง
มาตรฐานที่ดีที่สุดคือ ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของกระบวนการ SEA ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมในแต่ละ
ข้ันตอนมีวัตถุประสงค์แตกต่างดังแสดงไว้ในตารางท่ี ๑๒ 

 

ตารางที่ ๑๒ วตัถุประสงค์การมีส่วนรว่มในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ SEA 

ขั้นตอน ความมุ่งหมายของการเข้าไปมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

การกลั่นกรอง -  เพื่อให้พันธกิจของหน่วยงานเจ้าของแผนที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
มีความชัดเจน และได้รับการยอมรับ 

- เพื่อระบุผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ SEA 
การก าหนดขอบเขต  - เพื่อให้มั่นใจว่าความคิดเห็นและความกังวลห่วงใยที่ส าคัญต่างๆ 

ของประชาชนจะได้รับการพิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลกระทบที่เกี่ยวข้อง และวิธีการที่
ใช้ในการประเมินผลกระทบ 

การประเมินข้อมลูพื้นฐาน 
(ข้ันตอนย่อยของการก าหนดขอบเขต
การศึกษา)   
 

- เพื่อให้ช่วยระบุแหล่งที่มาของข้อมูลพื้นฐาน 
- เพื่อให้ช่วยค้นหา รวบรวม ความรู้/ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ/ หรือ

สารสนเทศเฉพาะเรื่อง 

การพัฒนาและประเมินทางเลือก - เพื่อให้ช่วยระบุทางเลือกที่มีศักยภาพที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาโดย
หน่วยงานเจ้าของแผน/ แผนงาน 

- เพื่อให้ได้ความคิดเห็นต่อทางเลือกการพัฒนาที่หน่วยงานเจ้าของ
แผนหรือแผนงานน าเสนอ 

การประเมินผลกระทบ - เพื่อให้ได้ข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานและผล
การวิเคราะห์ผลกระทบ 



๒๕ 

 

ตารางที่ ๑๒ วตัถุประสงค์การมีส่วนรว่มในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ SEA 

ขั้นตอน ความมุ่งหมายของการเข้าไปมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

( ข้ันตอนย่อยของการพัฒนาและ
ประเมินทางเลือก) 

- เพื่อตรวจสอบว่าความคิดเห็น ความกังวลห่วงใยต่างๆ ได้รับการ
พิจารณาอย่างครบถ้วน 

การพิจารณาร่างแผน/ แผนงาน และ 
SEA  

- เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายงาน SEA ได้ตอบโจทย์ส าคัญอย่างครบถ้วน 
ชัดเจน และถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้แผน/ แผนงาน และ 
SEA ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม 

- เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจให้ความเห็นชอบร่างแผน/ แผนงาน 
และ SEA นั้นอยู่บนพื้นฐานของการมี ข้ อมูล/  สารสนเทศ
ประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ 

การติดตามตรวจสอบ/ ประเมินผล - เพื่อร่วมในการติดตามตรวจสอบว่าผลกระทบของการท าแผนไปสู่
การปฏิบัตจิะเป็นไปตามความคาดหมาย เป็นไปตามมาตรฐาน 
ข้อบังคับทีก่ าหนดไว้ และหากว่ามีผลกระทบอื่นใดที่ไม่คาดคิดไว้
ก่อนระหว่างการจัดท า SEA กจ็ะได้รบัการแก้ไขอย่างทันการณ์ 

 
ในทางปฏิบัติ หากไม่สามารถจัดการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าจ าเป็นต้องให้มี

การเข้ามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างน้อยที่สุดในสองข้ันตอนของกระบวนการ SEA ได้แก่ 
๔.๑) การก าหนดขอบเขตการศึกษา  

ประเทศส่วนใหญ่ก าหนดไว้เป็นข้อบังคับว่าให้มีการปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากร
ของหน่วยงานผู้มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ (รวมด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการ
สาธารณะด้วย) ในข้ันตอนการก าหนดขอบเขตศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ ว่ารายงาน SEA จะมีความ
ครอบคลุมและจุดเน้นที่เหมาะสม 

๔.๒) การพิจารณารา่งแผน/ แผนงาน และ SEA 
การพิจารณาร่างแผน/ แผนงาน และ SEA เป็นข้ันตอนที่มีความส าคัญ จะต้องด าเนินการอย่าง

กว้างขวาง ชัดเจนและละเอียดรอบคอบกว่าข้ันตอนอื่นๆ การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียจึงมีความจ า
เป็นมาก และมักเป็นมาตรการภาคบังคับ 

๕) ข้อควรค านึงอ่ืนๆ เก่ียวกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA 
๕.๑) รูปแบบการมีส่วนร่วม 

เนื่องจาก SEA มีขอบเขตการศึกษาค่อนข้างกว้าง และเป็นการศึกษาเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ 
และการศึกษาต้องมีความยืดหยุ่นให้สามารถปรับแผนการด าเนินงาน ปรับฐานคิด ปรับวิธีการ ให้เหมาะสมยิ่งข้ึน
ได้ตลอดเวลา รูปแบบการมีส่วนร่วมที่ส าคัญที่สุดจึงได้แก่การปรึกษาหารือสองทาง   



๒๖ 

 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการศึกษา SEA มีความเป็นนามธรรมสูง และบางครั้งต้องอาศัยการ
เปรียบเทียบอ้างอิงกับกรณีศึกษาต่างประเทศ หรือความรู้และประสบการณ์ของผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง  การ
ด าเนินการบางประเภทจึงไม่เหมาะสมที่จะเปิดการมีส่วนร่วมในวงกว้าง ในกรณีนี้การน าเสนอข้อมูลข่าวสารแก่
สาธารณะอย่างเปิดเผยและกว้างขวางก็ยิ่งทวีความส าคัญ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจหลักการเหตุผลและ
การตัดสินใจในประเด็นส าคัญเกี่ยวกับร่างแผน/ แผนงาน และ SEA อย่างต่อเนื่อง สามารถมีส่วนร่วมในระยะ
ต่อไปอย่างมีคุณภาพ และจะช่วยให้การศึกษามีความโปร่งใส่ เป็นที่ไว้วางใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

นอกจากการปรึกษาหารือและการสื่อสารน าเสนอข้อมูลแล้ว กระบวนการ SEA ยังต้องใช้การมี
ส่วนร่วมในรูปแบบอื่นๆ อาทิ การสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่ม การส ารวจความคิดเห็น ฯลฯ เพื่อน าเทคนิควิธีที่
เหมาะสมมาใช้กับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม และกระบวนการ SEA แต่ละข้ันตอน 

๕.๒) การให้ความส าคญักับผูม้ีส่วนได้เสียท่ีมีอิทธิพลน้อย 
ผู้มีส่วนได้เสียที่มีอิทธิพลน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มด้อยโอกาส เช่น คนชายขอบ ชนเผ่า ผู้

พิการ ผู้สูงอายุ มักขาดโอกาสที่จะเข้าร่วมในกระบวนการ SEA แม้ในกรณีที่เป็นผู้รับผลกระทบโดยตรง แผนการมี
ส่วนร่วมของ SEA จึงต้องเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมให้กลุ่มคนเหล่านี้เป็นพิเศษเพื่อให้มั่นใจว่าร่างแผน/แผนงาน 
และ SEA ที่จัดท าได้ค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งแสวงหาโอกาสการพัฒนาที่จะช่วยเสริมสร้างโอกาส
ของกลุ่มคนเหล่าน้ีด้วย 

  



๒๗ 

 

ภาคผนวก ง 
การควบคุมคณุภาพการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

การจัดท า SEA ที่มีคุณภาพควรมีการตรวจสอบข้ันตอนและเนื้อหาสาระของรายงาน SEA อย่างละเอียด 
เพื่อท าให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ SEA ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน องค์การที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องในการจัดท า SEA 
รวมทั้งที่ปรึกษาผู้จัดท ารายงาน ผู้ตรวจสอบรายงาน ผู้เช่ียวชาญอิสระ และประชาชน ที่สนใจมีความมั่นใจในผล
การศึกษา วิธีการตรวจสอบที่นิยมใช้ คือ รายการตรวจสอบ (Checklists)   

การตรวจสอบคุณภาพในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อแนะน าในการด าเนินการ เนื่องจากการจัดท า SEA แต่ละ
เรื่องย่อมมีความแตกต่างและมีเอกลักษณ์ของตัวเอง จึงต้องพิจารณาประยุกต์รายการตรวจสอบให้เหมาะสมเป็น
รายกรณี 

๑) การก าหนดวัตถุประสงค์และบริบท พิจารณาว่า 
 แผน/ แผนงาน มีเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 
 ประเด็นสิ่งแวดล้อมและปัญหาอุปสรรค รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับ

ต่างๆ ของประเทศ และระหว่างประเทศได้ถูกน ามาพิจารณาในการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผน/ แผนงาน และ SEA 
 วัตถุประสงค์ของ SEA เมื่อน ามาใช้นั้นมีความชัดเจนและเช่ือมโยงกับตัวช้ีวัดและเป้าหมายได้อย่าง

เหมาะสม 
 มีการระบุและอธิบายความเช่ือมโยงกับแผน/ แผนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 มีการระบุและอธิบายความขัดแย้งกันที่อาจเกิดข้ึนระหว่างวัตถุประสงค์ต่างๆ ของ SEA และ

วัตถุประสงค์ของแผน/ แผนงาน 
๒) การทบทวนการก าหนดขอบเขต (Scoping) 

๒.๑) วิธีการ มีการอธิบายวิธีการก าหนดขอบเขตหรือไม่ และอธิบายได้อย่างชัดเจนหรือไม่ 
๒.๒) วัตถุประสงค์ของแผน/ แผนงานมีความชัดเจนและสอดคล้องกับแผน/ แผนงานในระดับที่สูงกว่า 

(ดูเพ่ิมเติมข้อ ๑) 
๒.๓) มีการระบุประเด็นท่ีส าคัญของมิติการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ัง ๓ มิติ หรือไม่ รายงานการก าหนด

ขอบเขตควรมีลักษณะดังนี้ 
 ระบุประเด็นทั้งหมดที่จะน ามาประเมิน 
 อธิบายการได้มาซึ่งประเด็นที่ส าคัญ 
 แสดงความเช่ือมโยงประเด็นที่ส าคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 น าเสนอประเด็นส าคัญที่ต้องมีการศึกษาในข้ันตอนต่อไป 

๒.๔) มีการระบุทางเลือกท่ีเหมาะสมและเพียงพอ รายงานการก าหนดขอบเขตควรประกอบด้วย 
 การพิจารณาและอธิบายการพัฒนาทางเลือกและการประเมินทางเลือกอย่างเหมาะสม 



๒๘ 

 

 การน าเสนอทางเลือกของการไม่ด าเนินการ หรือด าเนินการในลักษณะเดิม (Do nothing 
หรือ No action หรือ Business as usual alternative) 

 การแสดงความเช่ือมโยงของประเด็นที่ส าคัญกับทางเลือก 
 ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรค ด้านเทคนิค ข้ันตอนการด าเนินงานและอื่นๆ ได้ถูกระบุและ

น ามาอภิปรายไว้โดยเปิดเผย รวมถึงสมมติฐานที่ใช้ และความไม่แน่นอน ความไม่ชัดเจนที่พบ 
 ให้เหตุผลที่ประเด็นบางประการถูกตัดทิ้งออกไปโดยไม่น าไปพิจารณาต่อ 

๒.๕) กระบวนการปรึกษาหารือผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีการด าเนินการในขั้นตอนการก าหนดขอบเขต
อย่างสอดคล้องและเหมาะสม 

 มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบคอบ และมีการจัดท าแผนการสื่อสารที่จะด าเนินการ
ในกระบวนการ SEA 

 ในช่วงเริ่มต้นของการประกาศการพัฒนาแผน/ แผนงาน ไดเ้ปิดโอกกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียหลัก
มาให้ความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับปัญหา วัตถุประสงค์ และทางเลือก 

 ได้มีการปรึกษาหารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชนด้วยวิธีการและ
ช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้เนื้อหา ขอบเขต ทางเลือก และข้อมูลในรายงาน SEA 

๓) การทบทวนรายงาน SEA (Review of SEA report) เป็นการทบทวนรายงาน SEA ก่อนจะน าเสนอ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย ๒ ส่วนหลัก คือ ๑) การทบทวนด้านการจัดการ (Administrative 
review) และ ๒) การทบทวนด้านเทคนิค (Technical review) เป็นการทบทวนเนื้อหาสาระของ
รายงาน SEA อย่างเป็นระบบ 
๓.๑) การทบทวนด้านการจัดการ 

๑) รายงานมีความสมบูรณ์ ยอมรับได้ และเหมาะสม 
 ในรายงานมีบทต่างๆ ประกอบด้วย บทสรุปที่อ่านเข้าใจง่าย(Non-technical 

summary) บทน า การอธิบายแผน/ แผนงาน การวิเคราะห์ (การอธิบายข้อมูลพื้นฐาน การ
พัฒนาและประเมินทางเลือก มาตรการการลดผลกระทบ กระบวนการปรึกษาหารือ) 
ข้อเสนอแนะ แผนการเฝ้าระวังติดตาม และภาคผนวก 
 บทสรุปที่อ่านเข้าใจง่าย มีการอธิบายแนวทางโดยภาพรวมในการจัดท า SEA 

วัตถุประสงค์ ทางเลือกที่ส าคัญที่ได้รับการพิจารณา ข้อเสนอของแผนการด าเนินการลด
ผลกระทบและแผนในการเฝ้าระวังติดตาม 

๒) รายงานมีเนื้อหาท่ีมีคุณภาพ 
 ชัดเจนและกระชับทั้งรูปแบบและการน าเสนอ ใช้ภาษาที่ง่ายและชัดเจน 
 มีการน าเสนออย่างบูรณาการ บทต่างๆ มีความเช่ือมโยงกัน 
 มีวิธีการเขียนที่เป็นกลางและเปิดเผย 

 



๒๙ 

 

๓) รายงานมีองค์ประกอบเนื้อหาครบ 
 มีบทหรือส่วนที่อธิบายค าทางเทคนิค หรือรายงานได้หลีกเลี่ยงการใช้ค าทางเทคนิคที่ไม่

จ าเป็น 
 ระบุผู้มีอ านาจตัดสินใจ 
 ระบุผู้จัดท า SEA และความรู้ประสบการณ์ 
 มีแผนที่ รูปภาพ ตารางสรุปอย่างเหมาะสม 
 มีการอธิบายวิธีการที่ใช้ในการศึกษา (ได้แก่วิธีการก าหนดขอบเขต การระบุผลกระทบ 

การคาดการณ์ การประเมิน การเปรียบเทียบทางเลือก และการระบุและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้
เสีย) รวมทั้งการระบุถึงอุปสรรค์ที่เกิดเช่น ความไม่เพียงพอของข้อมูลหรือวิธีการที่เหมาะสม 
 อธิบายวิธีการปรึกษาที่ใช้และผู้มีส่วนได้เสียที่ให้การปรึกษา 
 ให้ความส าคัญต่อประเด็นที่มีความส าคัญ 
 อภิปรายการก าหนดขอบเขต (มีรายงานการก าหนดขอบเขตแนบมาด้วยหรือไม่) 
 มีความสอดคล้องกับ TOR หรือไม่ 
 มีการระบุแหล่งข้อมูลรวมทั้งการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ และข้อคิดเห็นอื่นๆ  
 ในภาพรวม ข้อมูลจากกระบวนการและรายงาน SEA เพียงพอต่อการพัฒนาแผน/ 

แผนงานหรือไม่ มีอะไรที่ขาดไป 

๓.๒) การทบทวนทางเทคนิค 
๑) การอธิบายข้อมูลพ้ืนฐาน ในรายงานประกอบด้วย 

 การอธิบาย (ตามที่ก าหนดใน TOR) สถานการณ์ปัจจุบันขององค์ประกอบทางชีวภาพ
และกายภาพ ประเด็นทางวัฒนธรรม-สังคม และเศรษฐกิจ 
 การอธิบายแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาพปัจจุบันในกรณีที่ไม่มีแผน/ แผนงาน 

(ควรมีการวิเคราะห์แนวโน้ม) 
 การอธิบายในรายละเอียดของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในขอบเขตการศึกษา และ

อาจรวมนอกขอบเขตการศึกษา หากมีการระบุใน TOR 
 มีการระบุแหล่งของข้อมูล ตลอดจนข้อมูลที่ขาดหายไป สมมติฐานที่เกี่ยวข้อง 

๒) การประเมินผลกระทบและการประเมินทางเลือก  
(๑) การประเมินผลกระทบ 

 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึนได้ถูกระบุ อธิบาย และประเมิน 
 มีการจัดล าดับความส าคัญของผลกระทบที่มีต่อความยั่งยืน 
 มีการอธิบายการระบุผลกระทบที่ส าคัญ โดย 

o มีการระบุผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบ 



๓๐ 

 

o มีการระบุโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ ช่วงเวลาที่เกิดผลกระทบ (ระยะสั้น กลาง 
และยาว ถาวรหรือ ช่ัวคราว)  ความ ถ่ี  และโอกาสที่ จะ เกิดการฟื้นตัว / 
การปรับเปลี่ยนสู่สภาพเดิม) ของทางเลือกต่าง ๆ 
o ระบุความครอบคลุมของขนาดและพื้นที่ รวมทั้งประชากรที่จะได้รับผลกระทบ
จากทางเลือกต่าง ๆ 
o ระบุผลกระทบทุติยภูมิ ผลกระทบสะสม ผลกระทบร่วม (เกิดจากปฏิกริยา
ระหว่างผลกระทบต่างๆ) ของแต่ละทางเลือก 
ระบุผลกระทบข้ามพรมแดนของทางเลือกต่างๆ 
o ระบุความเสี่ยงต่อสุขภาพของคนและต่อสิ่งแวดล้อม 

 มีการใช้แนวทางที่หลากหลายในการประเมินความส าคัญของผลกระทบที่มี
นัยส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

o การยอมรับความส าคัญเชิงสถาบัน พิจารณาจากกรอบกฎหมายและการเมือง 
มาตรฐาน ข้อบังคับ และเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
o การยอมรับความส าคัญจากมุมมองทางสาธารณะ คือ การที่สาธารณะให้
ความส าคัญ 
o การยอมรับความส าคัญทางเทคนิค คือ การยอมรับที่อยู่บนพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ 

(๒) การประเมินทางเลือกและข้อแนะน าส าหรับทางเลือกท่ีควรด าเนินการ 
 มีการประเมินแต่ละทางเลือกกับวัตถุประสงค์การพัฒนา 
 มีการเปรียบเทียบผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบของแต่ละทางเลือก 
 มีการประเมินผลกระทบตกค้าง (ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนหลังจากการด าเนิน

มาตรการลดผลกระทบ) 
 อธิบายการประเมินทางเลือก และระบุเหตุผลที่เลือกทางเลือกนั้น 

o ในการประเมินและการเปรียบเทียบ ใช้เครื่องมือ/ วิธีการที่น่าเช่ือถือหรือไม่ 
o ในการประเมินและการเปรียบเทียบ ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมอย่างเพียงพอ
และเหมาะสมหรือไม่ 

(๓) มาตรการลดผลกระทบและแผนการตรวจสอบ  
(๑) รายงานมีองค์ประกอบเนื้อหา 

 มีการระบุมาตรการเพื่อการป้องกัน ลด ซ่อมแซม และชดเชยผลกระทบเชิง
ลบที่มีนัยส าคัญที่เกดิจากการด าเนินแผน/ แผนงาน อย่างชัดเจนและเพียงพอ 



๓๑ 

 

 ต้องมีการแสดงความผูกมัดอย่างชัดเจนในการด าเนินการตามมาตรการเพื่อ
การป้องกัน ลด ซ่อมแซม และชดเชยผลกระทบเชิงลบที่ส าคัญที่เกิดจากการ
ด าเนินการแผน/ แผนงาน 

 มีการระบุและการแสดงความผูกมัดอย่างชัดเจนในการด าเนินการตาม
มาตรการเพื่อเสรมิผลกระทบเชิงบวกที่เกิดจากการด าเนินการแผน/ แผนงาน 

 ระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องที่จะท าการติดตาม 
(๒) แผนการติดตาม 

 สรุปผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดจากการด าเนินการแผน/ แผนงาน 
 อธิบายมาตรการเพื่อการป้องกัน ลด ซ่อมแซม และชดเชยผลกระทบเชิงลบที่

ส าคัญมี่เกิดจากการด าเนิน PP 
 สรุปมาตรการในการด าเนินการเพื่อเสริมผลกระทบเชิงบวกที่ส าคัญที่เกิดจาก

การด าเนินแผน/ แผนงาน 
 อธิบายรายละเอียดของแผนการติดตาม 
 อธิบายการจัดเตรียมทางสถาบัน คือ ความรับผิดชอบต่อมาตรการลด

ผลกระทบและการติดตาม 
 อธิบายตารางการด าเนินการและการส่งรายงาน 
 การประมาณค่าใช้จ่าย 
 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันและบุคลากร (การจัดหาอุปกรณ์และ

การจัดฝึกอบรม) 
 ระบุตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ 
 ระบุแผนการประเมิน ทีระบุงบประมาณและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 

(๔) กระบวนการปรึกษาหารือ (ระหว่างขั้นตอนการก าหนดขอบเขต การจัดท า SEA 
และการทบทวน) 

 มีความร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างทีม SEA และผู้พัฒนา PP หรือไม่ 
ถ้าไม่จะสามารถพัฒนาให้เกิดความร่วมมือในอนาคตได้หรือไม่ 
 การปรึกษาหารือได้ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนา PP หรือไม่ 
 โดยรวม มีการด าเนินการปรึกษาหารืออย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพหรือไม่ ถ้า
ไม่จะสามารถพัฒนาให้เกิดความร่วมมือในอนาคตได้หรือไม่ 

(๕) องค์ประกอบเนื้อหาของรายงาน 
 อธิบายว่ามีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเมื่อใด และอย่างไร รวมทั้งมีการ
วิเคราะห์ความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ และเมื่อใด (ระหว่างการก าหนด
ขอบเขต การจัดท า SEA และการทบทวน SEA) 



๓๒ 

 

 อธิบายว่าหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  (รวมทั้งหน่วยงานทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม) หน่วยงานหลัก และสาธารณะ เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษาเมื่อไร 
และอย่างไร (ระหว่างการก าหนดขอบเขต การจัดท า SEA และการทบทวน SEA) 
 อธิบายว่าร่างแผน/ แผนงาน และร่าง SEA ได้ถูกส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานหลัก และสาธารณะ อย่างไรและเมื่อไร และภาคส่วนต่างๆ เหล่าน้ันสามารถ
แสดงความคิดเห็นต่อเอกสารทั้งสองได้เมื่อไรและอย่างไร 
 การปรึกษาหารือได้ครอบคลุมภาคส่วนที่หลากหลายของผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ 
 มีการปรึกษาหน่วยงานหลัก และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระยะเวลาและ
รูปแบบที่เหมาะสมที่เอื้อให้หน่วยงานเหล่าน้ันสามารถให้ความคิดเห็นต่อร่าง PP และ
ร่าง SEA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มีการปรึกษาหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ เกี่ยวข้องใน
ระยะเวลาและรูปแบบที่เหมาะสมที่เอื้อให้หน่วยงานเหล่านั้นสามารถให้ความคิดเห็น
ต่อร่างแผน/ แผนงาน และร่าง SEA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มีการปรึกษาสาธารณะ (หรือผู้แทน) ที่อาจได้รับผลกระทบ หรือมีความสนใจใน
การพัฒนาแผน/ แผนงานในระยะเวลาและรูปแบบที่เหมาะสมที่เอื้อให้คนกลุ่มนี้
สามารถให้ความคิดเห็นต่อร่างแผน/ แผนงานและร่าง SEA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มีความพยายามให้โอกาสผู้มีส่วนได้เสียที่มีอิทธิพลน้อยมีบทบาทในกระบวนการมี
ส่วนร่วมหรือไม่ ประสบความส าเร็จหรือไม่ และจะสามารถพัฒนาการมีส่วนร่วมให้ดี
ยิ่งขึ้นในอนาคตได้หรือไม่ 
 รายงานควรมีการสรุปและน าเสนอข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 
 รายงานควรน าเสนอว่าการปรึกษามีผลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนา PP 
อย่างไร 

๔) การทบทวนผล (Outcome review)  
๔.๑) การตัดสินใจ 

 การจัดท า SEA ได้ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจหรือไม่ 
 รายงาน SEA ฉบับสมบูรณ์อธิบายว่าข้อค้นพบจากการด าเนินการ SEA และข้อคิดเห็นต่างๆ 

ของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการพิจารณาระหว่างการตัดสินใจอย่างไร 
 รายงาน SEA ฉบับสมบูรณ์และข้อคิดเห็นต่างๆ จากของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการพิจารณาและ

มีผลอย่างไรต่อการจัดท าและพิจารณาเห็นชอบแผน/ แผนงานฉบับสุดท้าย 
๑) SEA มีอิทธิพลต่อกระบวนการแผน/ แผนงานอย่างไร 

 การจัดท า SEA ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแผน/ แผนงานหรือไม่ 



๓๓ 

 

 รายงาน SEA ได้ระบุด้วยหรือไม่ ว่าประเด็นใดมีความส าคัญยิ่งต่อความยั่งยืนของ
ผลลัพธ์ของแผน/ แผนงาน 
 SEA น าเสนอค าถามและข้อกังวลที่มิได้ถูกระบุไว้ในการพัฒนาแผน/ แผนงานหรือไม่ 
ประเด็นใดได้รับการตอบรับมากที่สุดและประเด็นใดไม่เป็นประโยชน์ 
 ข้อค้นพบจากการจัดท า SEA ได้ถูกน าเสนออย่างมีประสทิธิภาพหรอืไม่ในการตัดสินใจ 
 ผู้มีอ านาจตัดสินใจมีความเต็มใจที่จะสะท้อนและค านึงถึงข้อมูลที่ดังกล่าวในการ
ตัดสินใจหรือไม่ 
 การจัดท า SEA ท าให้การพัฒนาแผน/ แผนงานมีเหตุมีผลมากข้ึนจากมุมมองด้าน
สิ่งแวดล้อมหรือไม่ 
 กระบวนการพัฒนาแผน/ แผนงานได้อ้างอิงข้อค้นพบจากการจัดท า SEA อย่าง
เพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ 

๒) การจัดท า SEA ช่วยเสริมสร้างสมรรถนะและเสริมสร้างความรับผิดและชอบและ
ความโปร่งใสหรือไม่ 

 การจัดท า SEA ท าให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เปราะบางและอ่อนแอมีบทบาทและอิทธิพลมาก
ข้ึนหรือไม่ 
 การจัดท า SEA ช่วยเสริมสร้างความโปร่งใสของกระบวนการตัดสินใจและความรับผิด
และชอบของผู้มีอ านาจในการตัดสินใจในการด าเนินการของแผน/ แผนงาน 
 ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจได้ปรับแก้ไขการตัดสินใจโดยอ้างอิงข้อค้นพบจากการจัดท า 
SEA และการติดตามตรวจสอบ  

๔.๒) การทบทวนกระบวนการ SEA จากรายงานของ IAIA (2011) กระบวนการ SEA มีลักษณะ
ดังนี้หรือไม่ 

๑) มีการบูรณาการ (Integrated) 
 ท าให้เกิดความมั่นใจว่ามีการประเมินสิ่งแวดล้อม/ ความยั่งยืนอย่างเหมาะสมในทุก
ระดับของการตัดสินเชิงยุทธศาสตร์ 
 ค านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางชีว-กายภาพ (Bio-physical) เศรษฐกจิ 
และสังคม 
 มีความเช่ือมโยงกับนโยบายรายสาขาที่เกี่ยวข้องและค านึงถึงผลกระทบข้ามพื้นที ่(เช่น 
ภูมิภาค พรมแดน) และในบางกรณีอาจเช่ือมโยงกับการประเมินสิ่งแวดล้อมและการ
ตัดสินใจระดับโครงการ 

๒) น าไปสู่ความยั่งยืน (Sustainability-led) 
 เอื้อให้เกิดทางเลือกการพัฒนาที่น าไปสู่ความสมดุลและยั่งยืนที่ดีกว่า 
 



๓๔ 

 

๓) มีจุดเน้น (Focused) 
 มีสารสนเทศที่เพียงพอ เช่ือถือได้ และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและการวาง
แผนการพัฒนา 
 ให้น้ าหนักกับประเด็นส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 มีการด าเนินการอย่างเหมาะสมกับลักษณะของกระบวนการตัดสินใจ 
 มีประสิทธิภาพทั้งด้านค่าใช้จ่ายและเวลา 

๔) เชื่อถือได้ (Accountable) 
 ด าเนินการโดยหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 
 ด าเนินการอย่างมืออาชีพ เข้มงวด ยุติธรรม ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด และมีดุลยภาพ 
 ตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานอิสระ 
 มีการจัดท าบันทึกเหตุและผลในการพิจารณาประเด็นความยั่งยืนในกระบวนการ
ตัดสินใจ 

๕) มีการมีส่วนร่วม (Participative) 
 แจ้งและเปิดโอกาสให้ทั้งภาครัฐและสาธารณชนที่มีความสนใจและได้รับผลกระทบเข้า
ร่วมตลอดกระบวนการตัดสินใจ 
 มีการน าเสนอข้อคิดเห็นและข้อวิตกกังวลของภาคส่วนต่างๆ เหล่านั้นอย่างชัดเจนใน
เอกสารและกระบวนการตัดสินใจ 
 มีการจัดท าสารสนเทศที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และมีช่องทางให้เข้าถึงสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด 

๖) ใช้กระบวนการท่ีเอ้ือให้สามารถทบทวนการตัดสินใจท่ีผ่านมาเพ่ือปรับเปลี่ยนการ
ด าเนินการให้เหมาะสม (Iterative) 

 น าเสนอผลการประเมินในเวลารวดเร็ว ท าให้สามารถส่งผลต่อการตัดสินใจและการ
วางแผนด าเนินการข้ันตอนต่อไป 
 มีสารสนเทศเพียงพอเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการตัดสินใจและด าเนินการเชิง
ยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับแนวทางการด าเนินการ 

ข้อพิจารณาอ่ืนๆ เก่ียวกับกระบวนการ SEA 
 ผู้มีส่วนได้เสียหลัก (โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอิทธิพลน้อย) และผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการ
พัฒนาแผน/ แผนงานที่มีทัศนคติและความคิดเห็นต่อกระบวนการและผลของ SEA อย่างไร 
 จะสามารถพัฒนากระบวนการในอนาคตได้อย่างไร 
 อะไรเป็นข้อจ ากัดที่ส าคัญในการจัดท า SEA อย่างมีประสิทธิภาพ 
 อะไรคือปัจจัยทางบวกที่ส าคัญที่สุดที่จะท าให้การจัดท า SEA ประสบความส าเร็จ 
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 การจัดท า SEA ได้ค านึงถึงเรื่องความเสมอภาค การยอมรับทางสังคม และหลักการการ
ป้องกันไว้ล่วงหน้า (Precautionary principle) หรือไม่ 

๕) การตรวจสอบและการประเมินการด าเนินการ SEA  
 SEA สามารถคาดการณ์ผลในอนาคตได้ถูกต้องหรือไม่ สมมติฐานที่ใช้ในการจัดท า SEA เพื่อ
คาดการณ์ผลกระทบ และ/ หรือความต้องการเชิงสถาบันถูกหรือไม่ 
๕.๑) อิทธิพลของ SEA ต่อกระบวนการด าเนินการแผน/แผนงาน 

 SEA น าไปสู่การปรับเปลี่ยน PP หรืองบประมาณ หรือ มาตรการที่ ที่ท าให้ PP เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้นหรือไม่ 
 มาตรการและผลด าเนินการแผน/ แผนงานสามารถสะท้อนเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
ได้ดีข้ึน ทางเลือกที่ใช้ส่งผลให้แผน/ แผนงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นหรือไม่ 
 ข้อแนะน าที่ได้จากการจัดท า SEA น าไปสู่การพัฒนาเชิงสถาบัน (อาทิ การจัดตั้งกลุ่มให้
ค าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การประสานงานระหว่างภาคส่วนต่างๆ) เงื่อนไข/ ข้อก าหนดต่อ EIA 
ที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงกรอบการบริหารจัดการ (อาทิ การเสริมสร้างสมรรถนะของผู้มีส่วนได้
เสียที่ยังอ่อนแอ) โดยรวมคือการด าเนินการที่ค านึงถึงหลักการส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนได้
หรือไม่ 

๕.๒) อิทธิพลของ SEA ต่อเป้าหมายทางตรงและทางอ้อมของการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 น าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) หรือ
เป้าหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
 น าไปสู่การปรับปรุงสภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง 
 การส่งเสริมการด าเนินการที่โปร่งใส มีความรับผิดและชอบ และธรรมาภิบาลที่ดี 
 ประโยชน์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกิดข้ึนจากการจัดท า SEA คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายในการจัดท า SEA 
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ภาคผนวก จ 
ตัวอย่างกรณีการประเมนิสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในประเทศไทย (ณ กันยายน 2562) 
 

ล าดับ ชื่อรายงาน/ปีท่ีด าเนินการ เจ้าของกรณีศึกษา 

1 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ การศึกษาความ
เหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อก าหนดแผนการใช้ที่ดินในการพัฒนา
พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา 
(2541) 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ การศึกษาความ
เหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อก าหนดแผนการใช้ที่ดินในการพัฒนา
พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก จังหวัดปราจีนบุรี 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

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

Stockholm Environment Institute (SEI) 

4 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ ในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจชายแดน จังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2548) 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

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

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

6 รายงานฉบับสมบูรณ์ การพัฒนากระบวนการและข้อเสนอ
ทางเลือกเชิงนโยบายสาธารณะที่ดีด้วยกรอบคิดการประเมิน
สิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 
Assessment : SEA) กรณีการจัดการขยะของประเทศไทย (พ.ศ. 
2550) 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

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

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

8 โครงการประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ : กรณีศึกษาใน
พื้นที่ 5 จังหวัดชายฝั่งทะเลภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
กระบี่ พังงา ภูเก็ต) 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

9 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ Southern seaboard 
(2551) 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 



๓๗ 

 

ล าดับ ชื่อรายงาน/ปีท่ีด าเนินการ เจ้าของกรณีศึกษา 

10 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน้ าท่าจีน เพื่อ
พัฒนาทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2553-2554) และ (พ.ศ. 
2555) 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

11 การประเมินผลกระทบเชิงกลยุทธ์ศาสตร์ โครงการเขื่อนแม่วงก์ 
จังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ. 2552) 

กรมชลประทาน 

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

Asian Development Bank (ADB) 

13 การประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
เก่ียวกับเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ าในแม่น้ าโขงสายหลัก (2553) 

ส านักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง 

14 การประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์แม่น้ า
โขง เลย ชี มูล (2553) 

กรมชลประทาน 

15 โครงการศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อม ระดับยุทธศาสตร์ 
โครงการพัฒนาเหมืองแร่โปแตซ (พ.ศ. 2553) 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อการเหมืองแร่ 

16 การพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กกล้าครบวงจรอย่างยั่งยืน (2554) สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

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

Swedish International Development 
Cooperation Agency (Sida) 

18 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กรณีศึกษาแผนพัฒนาใน
จังหวัดจันทบุรี (2554) 

Stockholm Environment Institute (SEI) 
Asia 

19 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment : SEA) พื้นที่อ าเภอเมืองและพื้นที่
ใกล้เคียง จังหวัดระยอง ระยะที่ 1 และระยะที ่2 (พ.ศ. 2555) 

ส่วนมลพิษอากาศ/ ส านักเทคโนโลยีน้ าและ
สิ่งแวดล้อมโรงงาน/ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

20 โครงการระบบเครือข่ายน้ าในพื้นที่วิกฤตน้ า 19 พื้นที่ เพื่อ
ท าการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (Feasibility Study : 
FS) ศึกษาการจัดท ารายงาน EIA และศึกษา SEA ระดับลุ่มน้ าโขง 
ชี มูล (พ.ศ. 2555-2556) 

กรมทรัพยากรน้ า 

21 การศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เบื้องต้น เพื่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรณี (แร่ตะก่ัว สังกะสี) บริเวณอ าเภอทอง
ผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ. 2556) 

กรมทรัพยากรธรณี 

22 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของยุทธศาสตร์
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ : กรณีศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 
(พ.ศ. 2558) 

งานศึกษาและวิจัยของจิรนนท์ พุทธา และ
จ าลอง โพธ์ิบุญ 



๓๘ 

 

ล าดับ ชื่อรายงาน/ปีท่ีด าเนินการ เจ้าของกรณีศึกษา 

23 รายงานการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(Strategic Environmental Assessment : SEA) ในพื้นที่
โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (พ.ศ. 2558) 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 

24 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบ
นิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน (พ.ศ. 2558) 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

25 โครงการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment : SEA) ส าหรับการพัฒนาพื้นที่
ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (พ.ศ. 2558-2559) 

ส านักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

26 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ แผนการจัดการพื้นที่ลุ่ม
น้ าปราจีนบุรี (พ.ศ. 2560) 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

27 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่ม
น้ าชี 

ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

28 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่ม
น้ าสะแกกรัง 

ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

29 โครงการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 
โครงการพัฒนาน้ าต้นทุนลุ่มน้ าปราจีนบุรี-บางปะกง 

ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

30 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่ม
น้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

31 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่ม
น้ ามูล 

ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

32 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

33 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 
ส าหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ 

กระทรวงพลังงาน 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๖๐) 
ในล าดับที่ 27 เป็นต้นไป บริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม 

  



๓๙ 

 

๒. กรณีศึกษา การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ 
การศึกษาครอบคลุมจังหวัดทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงของ

โครงข่ายการคมนาคมขนส่งในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ได้ในพื้นที่จังหวัดที่มีศักยภาพ ๓ แนว โดยเน้น
พื้นที่ ๖ จังหวัดเช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างฝั่งทะเลอันดามันและอา่วไทย ได้แก่ ชุมพร 
ระนอง นครศรีธรรมราช กระบี่ สงขลา และสตูล 

การพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ในปัจจุบันมีภาคเศรษฐกิจหลักคือภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป และมี
ข้อจ ากัดในการเติบโตเพราะไม่สามารถขยายพื้นทีเพาะปลูก ราคาพืชผลผกผันตามราคาตลาดโลก มีความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขาดแคลนแรงงานและต้นทุนแรงงานสูง กฏระเบียบและการกีดกันทาง
การค้า เป็นต้น ในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา อัตราการเติบโตทางเศรษฐกจิของภาคใต้ มีอัตราเฉลี่ย ๒.๗% ต่ ากว่าอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยของประเทศที่ ๔.๐% 

การศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของแผนและแผนงานต่างๆ ในการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้และศักยภาพ
ของพื้นที่รวมทั้งข้อจ ากัดและผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าคัญ ทบทวนการเติบโตทางเศรษฐกิจในสถานการณ์ต่างๆ 

การศึกษาได้ก าหนดขอบเขตและทางเลือกทิศทางการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้โดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมและเรียนรู้ร่วมกันอย่างเข้มข้น 

ทางเลือกทิศทางการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ที่ได้จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้
เสียประกอบด้วย  

 ทางเลือกท่ี ๑ การพัฒนาตามสภาพปัจจุบันโดยไม่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่เกิดข้ึน 
 ทางเลือกท่ี ๒ การพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่โดยมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่เกิดข้ึนในด้านการ

ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
 ทางเลือกท่ี ๓ การพัฒนาที่เร่งอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ที่มี

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสูงให้เกิดข้ึนสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
ในการประเมินทางเลือก การศึกษาได้พิจารณาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่ละทางเลือกควบคู่ไป

กับผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมตามตัวช้ีวัดที่ได้ก าหนดข้ึนจากความเห็นของผู้เช่ียวชาญและการประชุม
ปรึกษาหารือกับผู้เช่ียวชาญทั้งภายนอกและภายในโครงการ มีการจดัประชุมประชาชนกลุ่มเลก็ตามพื้นที่ต่างๆเพือ่
สร้างความเข้าใจและรับฟังความเห็นต่อทางเลือกดังกล่าวจ านวนมาก ก่อนที่จะจัดประชุมกลุ่มย่อยระดับจังหวัด
และระดับภาค ผลจากการประชุมการมีส่วนร่วมพบว่าการพัฒนาตามทางเลือกที่ ๒ มีแนวโน้มเป็นที่ยอมรับ มี
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมที่จ ากัด และยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ส่งผลประโยชน์ถึงพื้นที่และชุมชน ผล
การศึกษาจึงได้เสนอทางเลือกที่ ๒ กรณีใช้ศักยภาพพื้นที่เต็มที่ 

การศึกษาจึงได้จัดท าแผนหลักการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ตามแนวทางเลือกดังกล่าวโดยจัดท า
รายละเอียดเพิ่มเติม และเนื่องจากในพื้นที่ภาคใต้ มีแผน แผนงานและโครงการขนาดใหญ่  เกิดข้ึนอยู่ก่อนแล้ว
จ านวนมาก การศึกษาจึงได้เสนอแนะมาตรการบรรเทาผลกระทบทีใ่ห้ ชะลอ ลดขนาด ปรับปรุงวัตถุประสงค์ หรือ



๔๐ 

 

ยกเลิกบางแผนงานหรือโครงการเพื่อให้การพัฒนาตามแผนได้รับประโยชน์เต็มที่ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
สมดุล และจัดท าแผนกลยุทธ์ที่น าไปสู่การปฏิบัติในระยะสั้น กลาง และยาว 

นอกจากนี้ การศึกษายังได้เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องและกลไกขับเคลื่อน
แผนแม่บทดังกล่าวโดยได้เสนอให้จัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ ให้มีอ านาจหน้าที่ ประสาน
การด าเนินงานระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามเป้าหมายของแผนแม่บท และติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลการด าเนินการตามแผนแม่บทที่เป็นผลการศึกษา อย่างต่อเนื่อง 

การมีส่วนร่วมและการเรยีนรู้รว่มกันของผูเ้กี่ยวข้องและผู้มีสว่นได้เสียเปน็กระบวนการส าคัญที่ด าเนินการ
โดยต่อเนื่องในทุกข้ันตอนตลอดระยะเวลาการศึกษา กิจกรรมในกระบวนการนี้ประกอบด้วย การพบปะสนทนา
อย่างไม่เป็นทางการกับทุกกลุ่มอาชีพ การประชุมกลุ่มเล็ก กลุ่มย่อยมากกว่า ๖๐ ครั้ง การประชุมสัมมนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความกังวลกับทุกฝ่าย การจัดต้ังศูนย์ข่าวสารในพื้นที่ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์
หลายช่องทาง เป็นต้น 

 
 
 
  



๔๑ 

 

๓. ตัวอย่างการวิเคราะห์และเปรียบเทียบทางเลือก โดยวิธีการวิเคราะห์แบบหลายเกณฑ์ เพ่ือจัดล าดับความ
พึงพอใจของทางเลือก (Analytical hierarchy preference of alternatives) 

วิธีการคาดการณ์ผลกระทบของแต่ละทางเลือกนั้นสามารถด าเนินการโดยการให้คะแนนหรือการประเมนิ
บนพื้นฐานทางวิชาการ (โดยไม่มีการถ่วงค่าน้ าหนักส าหรับแต่ละตัวช้ีวัด) โดยจะให้ ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด
ด าเนินการให้คะแนนส าหรับตัวช้ีวัดภายใต้มิติต่างๆ ของแต่ละทางเลือก ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแสดงดังตารางที่ 
๓-๔ ซึ่งแบ่งออกเป็นผลกระทบเชิงบวก (ตั้งแต่ +๓ ถึง +๑) ไม่มีผลกระทบ (๐) และผลกระทบเชิงลบ (ตั้งแต่ -๓ 
ถึง -๑)  

ค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินจะถูกน ามาค านวณรวมกันส าหรับแต่ละมิติ (เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม) เพื่อแสดงถึงทิศทาง และขนาดของผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินการตามทางเลือกที่
แตกต่างกัน (ตารางท่ี ๑๓) ทั้งนี้ค่าคะแนนดังกล่าวจะถูกน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการประเมินจัดล าดับ
ความพึงพอใจของทางเลือก และการพัฒนาแนวทางการบรรเทาผลกระทบและติดตามตรวจสอบต่อไป 

 
ตารางที่ ๑๓ ตวัอย่างค่าคะแนนส าหรับการประเมินผลกระทบของ
ทางเลือกในการพัฒนาลุ่มน้ าปราจีนบุร ี

ค่าคะแนน ความหมาย 
+๓ ผลกระทบเชิงบวกมาก 
+๒ ผลกระทบเชิงบวกปานกลาง 
+๑ ผลกระทบเชิงบวกเล็กน้อย 
๐ ไม่มีผลกระทบ 
-๑ ผลกระทบเชิงลบเล็กน้อย 
-๒ ผลกระทบเชิงลบปานกลาง 
-๓ ผลกระทบเชิงลบมาก 

 
ตารางที่ ๑๔ ตวัอย่างผลการประเมินทางเลือกของโครงการการศึกษา SEA แผนการจดัการพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุร ี

ตัวชี้วดั ทางเลือกที่ 
๑ 

ทางเลือกที่ 
๒ 

ทางเลือกที่ 
๓ 

ทางเลือกที่ 
๔ 

มิติเศรษฐกิจ 
GPP Growth (ผลิตภัณฑภ์าคและจังหวัด) ๘๓ ๑๕๐ ๙๓ ๑๔๓ 
การจ้างงานที่เพิ่มขึ้น ๕๙ ๑๕๐ ๗๘ ๑๔๔ 
การเพิ่มสถานประกอบการ (แยกตามประเภท) ๓๗ ๘๖ ๔๖ ๑๐๘ 
ความสามารถในการรวมกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพ ๖๖ ๙๖ ๑๒๔ ๑๘๒ 

รวม ๒๔๕ ๔๘๒ ๓๔๑ ๕๗๗ 
มิติสังคม 



๔๒ 

 

ตารางที่ ๑๔ ตวัอย่างผลการประเมินทางเลือกของโครงการการศึกษา SEA แผนการจดัการพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุร ี
ตัวชี้วดั ทางเลือกที่ 

๑ 
ทางเลือกที่ 

๒ 
ทางเลือกที่ 

๓ 
ทางเลือกที่ 

๔ 
สัดส่วนที่ประชากรมีหลักประกันสุขภาพในรายจังหวัด ๕๗ ๗๑ ๙๑ ๑๔๒ 
อัตราส่วนประชากรต่อจ านวนบคุลากรทางการแพทย์
ในรายจงัหวัด 

๒๓ ๒๙ ๕๕ ๙๐ 

จ านวนและความครอบคลุมของสถานบริการ
สาธารณสุขในรายจังหวัด 

๔๘ ๒๕ ๗๕ ๑๒๕ 

จ านวนสถานศึกษาระดับต่างๆ ๖๒ ๖๕ ๘๑ ๑๐๔ 
อัตราบุคลากรทางการศึกษาระดับต่างๆ ๕๙ ๘๕ ๗๖ ๑๐๒ 
อัตรารายได้-รายจ่ายชุมชน ๗๒ ๑๑๗ ๘๙ ๑๓๓ 

รวม ๓๒๑ ๓๙๒ ๔๖๗ ๖๙๖ 
มิติสิ่งแวดลอ้ม 
พื้นที่ป่าของจงัหวัด -๘ ๐ ๑๒๓ ๑๑๑ 
พื้นที่สวนสาธารณะในเขตเทศบาลตอ่จ านวนประชากร -๖ ๓๕ ๖๑ ๗๙ 
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน  -๑๓ -๓๖ ๖๖ ๘๒ 
อุปสงค์และอุปทานน้ าในพื้นที ่ -๓ -๒๓ ๘๖ ๘๗ 
อัตราการสูญเสียดิน -๒๖ -๕๘ ๘๑ ๙๙ 
ศักยภาพแหล่งแร่ -๒๗ -๒๐ ๕๕ ๕๒ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ๓ ๔ ๑๒๔ ๑๓๒ 
ความครอบคลุมพื้นที่การให้บริการบ าบัดน้ าเสยี/
ชุมชน/อุตสาหกรรม 

-๒๒ -๒๕ ๘๑ ๑๐๒ 

จ านวนจดุตรวจวดัและความถี่ในการตรวจวดัคุณภาพ
น้ าแหล่งน้ าผิวดิน 

-๑ ๖ ๔๑ ๗๘ 

จ านวนจดุตรวจวดัและความถีข่องการตรวจวัด
คุณภาพอากาศครอบคลุมพื้นที ่

๑๒ ๙ ๓๔ ๗๔ 

ปริมาณขยะทั่วไป/อตุสาหกรรม/กากของเสียอันตราย
และความสามารถในการก าจัด 

-๖๑ -๕๗ ๒๓ ๔๕ 

จ านวนเหตุร้องเรียนเร่ืองมลพษิ -๕๙ -๖๙ ๘ ๑๙ 
รวม -๒๑๑ -๒๓๔ ๗๘๓ ๙๖๐ 

รวมทั้งหมด ๓๕๕ ๖๔๐ ๑,๕๙๑ ๒,๒๓๓ 
หมายเหตุ: ๑) ทางเลือกที่ ๑: การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีตามแนวทางยุทธศาสตร์เดิมที่มี; ๒) ทางเลือกที่ ๒: การพัฒนาพื้นที่
ลุ่มน้ าปราจีนบุรีสู่การเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ; ๓) ทางเลือกที่ ๓: การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ า



๔๓ 

 

ปราจีนบุรีสู่การเป็นพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งวัฒนธรรม; และ ๔) ทางเลือกที่ ๔: การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี
บนพื้นฐานศักยภาพ ทรัพยากร และความต้องการของประชาชนภายใต้ขีดจ ากัดที่มีอยู่ในพื้นที่ 

หลังจากที่ผู้มีส่วนได้เสียประเมินทางเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ผลคะแนนจะถูกน าไปใช้ประกอบการประเมิน
จัดล าดับความพึงพอใจของทางเลือกเพื่อให้ได้ทางเลือกที่มีค่าคะแนนความพึงพอใจสัมพัทธ์สูงสุดที่จะน าเสนอต่อ
ผู้บริหารในระดับสูงใช้ประกอบการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย แผน และแผนงานในการพัฒนาพื้นที่นั้นๆ 
ต่อไป 

เครื่องมือ/เทคนิคที่เป็นที่นิยมใช้ในการประเมินจัดล าดับความพึงพอใจของทางเลือกคือ การวิเคราะห์
หลายหลักเกณฑ์ (Multi-criteria Analysis: MCA) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในกรณีที่มี
ทางเลือกและเกณฑ์ในการประเมินที่หลากหลาย   การเลือกใช้เทคนิค MCA ในการประเมินจัดล าดับความพึง
พอใจข้ึนกับลักษณะของกลุ่มผู้ท าการประเมิน เช่น การจัดล าดับอย่างง่ายโดยไม่มีการให้คะแนน การเปรียบเทียบ
แบบคู่ (Pairwise comparison) และการประเมินโดยใช้การจัดล าดับความพึงพอใจต่อทางเลือกควบคู่กับการให้
ค่าความพึงพอใจต่อทางเลือก เป็นต้น  

ผลการคาดการณ์ผลกระทบจากการประเมินทางเลือก จะถูกน ามาประกอบการพิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญของทางเลือกผ่านเทคนิคการจัดล าดับความพึงพอใจต่อทางเลือกควบคู่กับการให้ค่าความพึงพอใจต่อ
ทางเลือก  วิธีนี้ เป็นเทคนิคที่ง่ายต่อการประเมิน/ จัดล าดับ และไม่จ าเป็นต้องค านวณดัชนีความคงที่  
(Consistency index) เช่นกรณีการเปรียบเทียบแบบคู่ เนื่องจากสามารถใช้ผลการจัดล าดับและค่าความพึงพอใจ
ตรวจทานความถูกต้องสม่ าเสมอของการประเมินได้  จากนั้นจึงน ามาค านวณเป็นค่าคะแนนสัมพัทธ์ของแต่ละ
ทางเลือก 

วิธีการค านวณค่าคะแนนความพึงพอใจสัมพัทธ์ของทางเลือกแสดงในกล่องข้อความที่ ๓.๑ และตัวอย่าง
ตารางการประเมินจัดล าดับความพึงพอใจของทางเลือก (กรณี ๕ ทางเลือก) แสดงในตารางที่ ๓.๓ 
  



๔๔ 

 

ตารางที่ ๑๕ ตวัอย่างตารางการประเมินจดัล าดับความพึงพอใจของทางเลือก (กรณี ๕ ทางเลือก) 

ทางเลือกการพัฒนา 
การจัดล าดับความพึงพอใจตอ่

ทางเลือก 
ค่าความพึงพอใจต่อทางเลือก 

(ท้ังหมดมีค่าเท่ากับ ๑๐๐คะแนน) 
ทางเลือกที ่๑  ๔ ๒๐ 
ทางเลือกที ่๒  ๓ ๒๐ 
ทางเลือกที ่๓  ๕ ๔๐ 
ทางเลือกที ่๔  ๑ ๕ 
ทางเลือกที ่๕  ๒ ๑๕ 

ผลรวม ๑๐๐ 
หมายเหตุ: การจัดล าดับความพึงพอใจต่อทางเลือก (๕ = พึงพอใจมากที่สุด,     ๔ = พึงพอใจ, ๓ = พึงพอใจปานกลาง, ๒ = พึง
พอใจน้อย, และ ๑ = พึงพอใจน้อยที่สุด) 

 

กล่องข้อความท่ี ๓.๑ วิธีการค านวณคา่คะแนนความพึงพอใจสัมพัทธ์ของทางเลือกต่างๆ 
จากข้อมูลของตารางที่…สามารถค านวณค่าคะแนนความพึงพอใจสัมพัทธ์ของแต่ละทางเลือกได้โดยให้น าค่า

คะแนนในช่อง “การจัดล าดับความพึงพอใจต่อทางเลือก” ของแต่ละทางเลือกมาคูณกับค่าคะแนนในช่อง “ค่า
ความพึงพอใจต่อทางเลือก” ของทางเลือกน้ัน ๆ ซ่ึงจะท าให้ได้ค่าถ่วงน้ าหนักของแต่ละทางเลือก เช่น 
ทางเลือกที่ ๑ได้ค่าคะแนนการจัดล าดับความพึงพอใจ = ๔ และได้ค่าคะแนนความพึงพอใจทางเลือก = ๒๐ ดังน้ัน
ค่าถ่วงน้ าหนักของทางเลือกที่ ๑จะเท่ากับ ๔ x ๒๐ = ๘๐ 
ทางเลือกที่ ๒ได้ค่าคะแนนการจัดล าดับความพึงพอใจ = ๓ และได้ค่าคะแนนความพึงพอใจทางเลือก = ๒๐ ดังน้ัน
ค่าถ่วงน้ าหนักของทางเลือกที่ ๒จะเท่ากับ ๓ x ๒๐ = ๖๐ 
ทางเลือกที่ ๓ได้ค่าคะแนนการจัดล าดับความพึงพอใจ = ๕ และได้ค่าคะแนนความพึงพอใจทางเลือก = ๔๐ ดังน้ัน
ค่าถ่วงน้ าหนักของทางเลือกที่ ๓จะเท่ากับ ๕ x ๔๐ = ๒๐๐ 
ทางเลือกที่ ๔ได้ค่าคะแนนการจัดล าดับความพึงพอใจ = ๑ และได้ค่าคะแนนความพึงพอใจทางเลือก = ๕ ดังน้ัน
ค่าถ่วงน้ าหนักของทางเลือกที่ ๔ จะเท่ากับ ๑ x ๕ = ๕ 
ทางเลือกที่ ๕ได้ค่าคะแนนการจัดล าดับความพึงพอใจ = ๒ และได้ค่าคะแนนความพึงพอใจทางเลือก = ๑๕ ดังน้ัน
ค่าถ่วงน้ าหนักของทางเลือกที่ ๕ จะเท่ากับ ๒ x ๑๕ = ๓๐ 
เม่ือได้ค่าถ่วงน้ าหนักของแต่ละทางเลือกแล้ว ให้น าค่าถ่วงน้ าหนักของทุกทางเลือกมาบวกกันดังน้ี 
๘๐ + ๖๐ + ๒๐๐ + ๕ +๓๐ = ๓๗๕ ดังน้ัน ค่าถ่วงน้ าหนักรวมมีค่าเท่ากับ ๓๗๕ 
 

จากน้ันจะสามารถหาค่าคะแนนความพึงพอใจสัมพัทธ์ของแต่ละทางเลือกได้ โดยการน าเอาค่าถ่วงน้ าหนักของ
แต่ละทางเลือกหารด้วยค่าถ่วงน้ าหนักรวม ดังน้ี 
ทางเลือกที่ ๑ได้ค่าถ่วงน้ าหนัก = ๘๐ หารด้วยค่าถ่วงน้ าหนักรวม (๓๗๕) ดังน้ันค่าคะแนนความพึงพอใจสัมพัทธ์
ของทางเลือกที่ ๑ จะเท่ากับ ๘๐/๓๗๕ = ๐.๒๑ 



๔๕ 

 

ทางเลือกที่ ๒ได้ค่าถ่วงน้ าหนัก = ๖๐ หารด้วยค่าถ่วงน้ าหนักรวม (๓๗๕) ดังน้ันค่าคะแนนความพึงพอใจสัมพัทธ์
ของทางเลือกที่ ๒ จะเท่ากับ ๖๐/๓๗๕ =๐.๑๖ 
ทางเลือกที่ ๓ได้ค่าถ่วงน้ าหนัก = ๒๐๐ หารด้วยค่าถ่วงน้ าหนักรวม (๓๗๕) ดังน้ันค่าคะแนนความพึงพอใจสมัพทัธ์
ของทางเลือกที่ ๓ จะเท่ากับ ๒๐๐/๓๗๕ = ๐.๕๓ 
ทางเลือกที่ ๔ได้ค่าถ่วงน้ าหนัก = ๕ หารด้วยค่าถ่วงน้ าหนักรวม (๓๗๕) ดังน้ันค่าคะแนนความพึงพอใจสัมพัทธ์
ของทางเลือกที่ ๔ จะเท่ากับ ๕๐/๓๗๕ = ๐.๑๓ 
ทางเลือกที่ ๕ได้ค่าถ่วงน้ าหนัก = ๓๐ หารด้วยค่าถ่วงน้ าหนักรวม (๓๗๕) ดังน้ันค่าคะแนนความพึงพอใจสัมพัทธ์
ของทางเลือกที่ ๕ จะเท่ากับ ๓๐/๓๗๕ = ๐.๐๘ 
ในกรณีที่ต้องการจะหาทางเลือกที่มีค่าคะแนนความพึงพอใจสัมพัทธ์สูงที่สุด สามารถท าได้โดยการน าเอาค่า
คะแนนความพึงพอใจสัมพัทธ์ของแต่ละทางเลือกของทุกคนมาบวกกัน ดังน้ันก็จะได้ค่าคะแนนความพึงพอใจ
สัมพัทธ์รวมของทางเลือกน้ัน ๆ เพื่อหาทางเลือกที่มีค่าคะแนนความพึงพอใจสัมพัทธ์รวมสูงที่สุด 

 
เมื่อได้ล าดับค่าคะแนนความพึงพอใจสัมพัทธ์แล้ว จึงน าค่าที่ได้ไปสรุปผลจัดล าดับความส าคัญทางเลือก

โดยเรียงล าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีอ านาจในการตัดสินใจได้ทราบเพื่อความ
มั่นใจวว่าทางเลือกที่มีค่าคะแนนสูงที่สุดจะได้รับการน าเสนอให้ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจพิจารณาต่อไป 
  



๔๖ 

 

ภาคผนวก ฉ  
การทบทวนรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

บัญชีรายการ (Checklist) การทบทวนรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์

ประเด็นในการตรวจสอบ ใช่/มี ไม่ใช่/ไม่ม ี หมายเหต ุ

การทบทวนวัตถุประสงค์และบริบท 

 เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผน/ แผนงานท่ีเสนอมีความชัดเจนหรือไม่    

 ประเด็นและปัญหาต่างๆ ได้ รับการพิจารณาและอยู่ในเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนในแผน/ แผนงานแล้วหรือไม่ 

   

 วัตถุประสงค์เพื่อความย่ังยืนของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ มี
ความชัดเจนและสอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้าหมายแล้วหรือไม่ 

   

 มีการระบุและอธิบายความเชื่อมโยงกับแผน/ แผนงานอื่นๆ แล้วหรือไม่    

 มีความขัดแย้งระหว่างวัตถุประสงค์เพื่อความย่ังยืนกับวัตถุประสงค์ของแผน/ 
แผนงานและกับแผน/ แผนงานอื่นๆ ด้วย หรือไม่ หากมีความขัดแย้ง ได้
อธิบายและแก้ไขแล้วหรือไม่ 

   

การทบทวนการก าหนดขอบเขต 

 มีการอธิบายวิธีการศึกษาท่ีใช้หรือไม่ ชัดเจนแล้วหรือไม่    

 การหาประเด็นยุทธศาสตร์ได้ครอบคลุมท้ังมิติ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม หรือไม่ 

   

 มีการระบุวัตถุประสงค์เพ่ือความย่ังยืน รวมท้ังการเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด หรือไม่    

การทบทวนการมีส่วนร่วม 

 มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบคอบ และมีการจัดเตรียมและ
ด าเนินงานตามแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารตลอดทุกข้ันตอนของ
กระบวนการ หรือไม่ 

   

 มีการจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างแต่ละข้ันตอนของกระบวนการ
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ หรือไม่ 

   

 มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียส า คัญ เ ข้ามาให้ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นท่ีสนใจและห่วงกังวล เกี่ยวกับวัตถุประสงค์เพื่อ
การพัฒนาอย่างย่ังยืนและทางเลือกต่างๆ ระหว่างกระบวนการฯ หรือไม่ 

   

 การด าเนินงานการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้เสีย ได้ใช้วิธีการและแนวทางที่
เหมาะสมหรือไม่ ให้เวลาเพียงพอ หรือไม่ และข้อมูลท่ีให้ในรายงานครบถ้วน
หรือไม่ 

   

การทบทวนการพัฒนาและประเมินทางเลือก 

 ข้ันตอนการพัฒนาและประเมินทางเลือก สมเหตุสมผลและเพียงพอ หรือไม่    

 มีการพิจารณาและอธิบายการได้มาซึ่งทางเลือกต่างๆ และทางเลือกท่ี
เหมาะสมกว่า หรือไม่ 

   

 ในการประเมินทางเลือก ได้ใช้เป้าหมายกับวัตถุประสงค์เพื่อความย่ังยืน 
หรือไม่ 

   



๔๗ 

 

บัญชีรายการ (Checklist) การทบทวนรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์

ประเด็นในการตรวจสอบ ใช่/มี ไม่ใช่/ไม่ม ี หมายเหต ุ

 มีการประเมินทางเลือกที่เปลี่ยนแปลงไปตามปกติหรือทางเลือกศูนย์ เพื่อใช้
เป็นฐานเปรียบเทียบ หรือไม่ 

   

 มีการประเมินแผน/ แผนงานของเจ้าของแผนหรือแผนงาน หรือไม่    

 มีการประเมินสถานการณ์ทางเลือกอย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่    

 มีการกล่าวถึง ชี้แจงข้อจ ากัด ความยุ่งยาก ปัญหาอุปสรรค ท้ังทางวิชาการ
และข้ันตอนปฏิบัติ รวมถึงสมมุติฐานและความไม่แน่นอน หรือไม่ 

   

 มีการระบุเหตุผลในการตัดบางประเด็นออกไปจากการพิจารณา หรือไม่    

การทบทวนมาตรการเพื่อความยั่งยืน 

 มาตรการท่ีเสนอช่วยแก้ไขจุดอ่อนและสนับสนุนจุดแข็งของแผน / แผนงาน 
หรือไม่ 

   

 มาตรการท่ีเสนอส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในทางลบหรือท่ีไม่ต้องการ ในการ
ประเมินพื้นฐานและทางเลือกศูนย์ หรือไม่ 

   

 มาตรการท่ีเสนอตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียแสดง
ความเห็นและความกังวล หรือไม่ 

   

 มาตรการท่ีเสนอน าไปสู่วัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน หรือไม่    

การทบทวนรายงาน 

 องค์ประกอบของรายงาน มีสาระครบถ้วนทุกข้ันตอนของกระบวนการฯ 
หรือไม่ 

   

 มีรายงานภาคประชาชน (Non-technical summary) ซึ่งอธิบายแนวทางของ
กระบวนการฯ ท้ังหมด โดยเฉพาะการพิจารณาทางเลือก และมาตรการฯ และ
การติดตามฯ ท่ีเสนอ 

   

 รายงานมีความชัดเจน กระชับในการน าเสนอ หรือไม่ การใช้ภาษาเรียบง่าย 
เข้าใจง่าย หรือไม่ 

   

 มีการน าเสนอโดยบูรณาการทุกบทเป็นองค์รวม เพื่อความเข้าใจความ
เชื่อมโยงต่อเนื่อง หรือไม่ 

   

 มีการรายงานด้วยความเป็นกลางและเปิดกว้าง หรือไม่    

 รายงานได้อธิบายและให้นิยามศัพท์ทางวิชาการ และหลีกเลี่ยงความยุ่งยาก
ของค าศัพท์วิชาการ หรือไม่ 

   

 รายงานได้ระบุหน่วยงานหรือผู้ท่ีมีอ านาจในการตัดสินใจ หรือไม่    

 รายงานได้ระบุคุณสมบัติและความสามารถของผู้จัดท ารายงาน หรือไม่    

 รายงานมีการน าเสนอด้วยแผนท่ี ค าอธิบาย และตารางสรุป อย่างเหมาะสม 
หรือไม่ 

   

 รายงานได้อธิบายวิธีการศึกษาท่ีใช้ ของทุกข้ันตอนกระบวนการฯ รวมถึงได้
อธิบายข้อจ ากัด หรือไม่ 

   

 รายงานได้ระบุผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ท่ีได้หารือ และวิธีการและแนวทางท่ีใช้ใน
การปรึกษาหารือ หรือไม่ 

   

 รายงานได้เน้นประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง ครบถ้วน หรือไม่    



๔๘ 

 

บัญชีรายการ (Checklist) การทบทวนรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์

ประเด็นในการตรวจสอบ ใช่/มี ไม่ใช่/ไม่ม ี หมายเหต ุ

 รายงานได้รวมรายงานการก าหนดขอบเขตไว้ด้วย หรือไม่    

 รายงานได้ด าเนินงานตามขอบเขตการศึกษา (TOR) ครบถ้วน หรือไม่    

 รายงานได้ระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูล รวมถึงแหล่งท่ีมาจากความเห็นและการ
ประเมินของผู้เชี่ยวชาญ หรือไม่ 

   

 ข้อมูลจากกระบวนการฯ ท้ังหมดในรายงาน เพียงพอส าหรับหน่วยงานเจ้าของ
แผนหรือแผนงาน หรือไม่ มีข้อมูลใดหรือไม่ ท่ียังขาดหายไป 

   

หมายเหตุ: ประเด็นในการตรวจสอบ เป็นประเด็นท่ีเสนอแนะเบื้องต้น ท้ังนี้ ผู้จัดท าอาจพิจารณาปรับปรุง/ เพิ่มเติมตามบริบทของการ
จัดท ารายงานได้ 

 



ภำคผนวก ฎ
ร่ำงข้อเสนอ กำรจัดท ำกำรประเมิน

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์



ร่างข้อเสนอ 
การจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

 
๑. หลักการและเหตุผล 

๑.๑ ความเป็นมา 

๑.๑.๑ ประเทศไทยได้มีการน าระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Impact Assessment : EIA) มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนในระดับโครงการเปน็ระยะเวลากว่า ๔๐ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านมา ถึงแม้ว่า
จะมีการด าเนินการพัฒนาระบบ EIA อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังพบว่ามีข้อจ ากัดในเชิงการบริหารจัดการ 
ในภาพรวมระดับพื้นที่ ทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเพียงพอของระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่มีความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และผลกระทบสะสมเนื่องจากปัญหา
รวมของหลายโครงการในพื้นที่เดียวกัน การพัฒนาโครงการที่ไม่ได้บูรณาการด้านสิ่ งแวดล้อมเข้ากับการ
พิจารณาทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมอย่างเพียงพอ น าไปสู่ข้อขัดแย้งและการคัดค้านต่อต้านของชุมชน รวมถึง
กระทบต่อความเช่ือมั่น แผนงานพัฒนา และต้นทุนของเจ้าของโครงการ เช่น กรณีโครงการเข่ือนแม่วงก์ 
โครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมในบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) โครงการ
ก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย โครงการก่อสร้างท่าเรือขนถ่าย
ถ่านหินส าหรับใช้เป็นพลังงานให้แก่โรงไฟฟ้ากระบี่ โรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ เป็นต้น 

๑.๑.๒ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เห็นชอบต่อข้อเสนอการปฏิรูปด้านระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศ และได้เสนอ
คณะรัฐมนตรีรับทราบ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยข้อเสนอดังกล่าวมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกบัการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  คือ ผลักดันการน า SEA มาใช้กับการวางแผนพัฒนาของประเทศ
ไทยอย่างเป็นรูปธรรม ภายใน ๓ ปี  

๑.๑.๓ นายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแนวทางการผลักดัน  SEA มาใช้กับการวางแผนพัฒนา
ประเทศอย่างเป็นรปูธรรมในระยะต่อไป ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 
(สศช.) น าเสนอ โดยได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ภายใต้
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีนายปีติพงษ์ พึ่งบุญ  
ณ อยุธยา เป็นประธาน 

๑.๑.๔ คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะท างาน
พัฒนาการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และคณะท างานจัดท าแนวทางการประเมิน
สิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  เพื่ อ เป็นกลไกสนับสนุนการท างานของคณะอนุกรรมการฯ ซึ่ งม ี
รองศาสตราจารย์ สุทิน อยู่สุข เป็นประธานคณะท างานทั้ง ๒ ชุด พร้อมทั้งมอบหมายคณะท างานฯ น าเสนอ
รายงานความก้าวหน้าต่อคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
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๑.๑.๕ คณะท างานพัฒนาการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ได้ร่วมกันพิจารณา
จัดท าข้อเสนอการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ฉบับนี้ เพื่อน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๑.๒ ความหมายและนิยามศัพท์ 

๑.๒.๑ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: 
SEA) หมายความว่า กระบวนการที่เป็นระบบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการก าหนด นโยบาย แผน หรือ
แผนงาน โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม และบูรณาการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุ 
ซึ่งต้องน าผลไปใช้ในการวางแผนเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๑.๒.๒ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) 
หมายความว่า กระบวนการศึกษาและประเมินผลที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมหรือการ
ด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้มีการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียอื่นใดของประชาชนหรือชุมชน ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อก าหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ
ดังกล่าว ผลการศึกษา เรียกว่ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

๑.๒.๓ นโยบาย๑ (Policy) หมายความว่า วิสัยทัศน์และภาพรวมของการด าเนินงาน ซึ่งระบุหลกั
และวิธีการปฏิบัติไว้เป็นกรอบหรือแนวทางอย่างกว้างๆ เพื่อเป็นแนวคิดในการตัดสินใจส าหรับการวางแผนที่
จะต้องมีรายละเอียดและความชัดเจนมากยิ่งข้ึน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ การแก้ปัญหา 
หรือเป็นความมุ่งมั่นที่จะให้เกิดการพัฒนาที่เป็นความประสงค์ (Purpose) ของนโยบายน้ัน 

๑.๒.๔ แผน (Plan) แนวทางการด าเนินงานของแต่ละภาคส่วนเพื่อบรรลุถึงจุดมุ่งหมาย (Goal)  
ที่ต้องการ โดยการก าหนดความส าคัญ ก่อน-หลัง ทางเลือก และมาตรการส าหรับใช้ในการจัดการทรัพยากร 
ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุเครื่องใช้ และการจัดการให้เหมาะสม รวมทั้งก าหนดกรอบระยะเวลาในการ
ด าเนินงานเพื่อน าแผนน้ันไปสู่การปฏิบัต ิ

๑.๒.๕ แผนงาน (Program) เป็นกลุ่มของโครงการที่มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกัน 
ถูกก าหนดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ (objective) อย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่างเพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายของแผน 
และความประสงค์ของนโยบายที่อยู่เหนือข้ึนไป ซึ่งการด าเนินแผนงานน้ันจะต้องมีกิจกรรม (activities) ต่าง ๆ 
และก าหนดการ ทรัพยากรน าเข้า และวิธีการด าเนินงานเพื่อให้เกิดผล (outputs) ที่แน่นอนส าหรับ 
การประเมินผล 

๑.๓ กรอบแนวคิดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

การประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  (SEA)  เป็นเครื่องมือที่ส าคัญต่อการวางแผน 
การพัฒนา ใช้ในการประเมินการพิจารณาประเด็นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
เข้าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ใช้เป็นกรอบแนวคิด และกระบวนการวิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ และขีด
ความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดล้อม (Carrying Capacity) ตั้งแต่การพัฒนานโยบาย แผน แผนงาน 
และโครงการขนาดใหญ่ในรายสาขา หรือในเชิงพื้นที่ โดยบูรณาการด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
                                                             
๑ ในทางปฏิบัติ นโยบาย แผน แผนงาน และโครงการ อาจมีการซ้อนทับกันได้ เพราะค าเหล่านี้ไม่ได้มีความหมายที่ชัดเจนตายตัวลงไป ดังนั้น อาจ

พบว่ามีการใช้สลับสับเปลี่ยนและอาจมีความหมายที่แตกต่างกันไปบ้างในประเทศและในสาขาต่างๆ 
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เปรียบเทียบทางเลือกในการตัดสินใจ เพื่อให้การตัดสินใจนั้นมีคุณภาพ รอบคอบ โปร่งใส และมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน SEA จะด าเนินการก่อนถึงข้ันตอนการพัฒนาซึ่งจะช่วยช้ีว่า นโยบาย แผน และแผนงาน ลักษณะ
ใดเหมาะสมกับพื้นที่และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งจะช่วยบ่งช้ีเรื่องหรือประเด็นที่ต้อง
ให้ความส าคัญในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับโครงการ (EIA) ด้วย โดยล าดับข้ันการตัดสินใจ
ด าเนินการ SEA และ EIA แสดงดังรูปภาพท่ี ๑ และ ๒ 

ทั้งนี้ SEA และ EIA มีความแตกต่างที่ส าคัญคือ SEA เป็นเครื่องมือระดับ“ยุทธศาสตร์” (Strategic 
level) ได้แก่ นโยบาย แผน และแผนงาน (Policy Plan & Program : PPP) ซึ่งเป็นระดับที่สามารถจะก าหนด
ทางเลือกที่มีความเหมาะสมในด้านต่างๆ ในการด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การพัฒนา ซึ่งสามารถ
สรุปข้อแตกต่างส าคัญระหว่าง SEA และ EIA ได้ดังนี ้

ความแตกต่างระหว่าง SEA และ EIA 
ประเด็น SEA EIA 

ระดับการตัดสินใจ นโยบาย แผน แผนงาน  โครงการ  
สาระส าคัญ ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ แนวคิด การก่อสร้างและการด าเนินงาน 
จุดเน้นในการ
ประเมิน 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ หรือการ
แสวงหาแนวทางการพฒันาที่เหมาะสม  

ประเด็นส าคัญระดบัโครงการเพื่อให้
สามารถด าเนินการตามแนวทางพัฒนา
ที่ได้เลือกไว้แล้วให้ถูกต้องเหมาะสม 

มุมมอง สิ่งแวดล้อมจะส่งผล  ก าหนดโอกาส
หรือข้อจ ากัดของการพฒันาใหบ้รรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร 

การพัฒนาตามแนวทางที่ก าหนดจะ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรและ
เพียงใด 

ทางเลือก - มีพิสัยของทางเลือกที่กว้างกว่า 
- เน้นที่ทางเลือกซึ่งท าให้เกิดสมดุล

ระห ว่างพื้ นที่ ต่ า งๆ  หรื อส มดุล
ระหว่างด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่นั้นๆ 

- มีพิสัยของทางเลือกในขอบเขตที่
จ ากัด 

- เน้นทาง เลือกด้านสถานที่  การ
ออกแบบ การก่อสร้าง และการ
ด าเนินงาน 

ระดับการประเมิน กว้างกว่า เป็นระดบั Macroscopic 
โดยอาจเป็นระดับภูมิภาค ประเทศ 
ระหว่างประเทศ หรือระดับโลก 

แคบกว่า เป็นระดบั Microscopic ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับทอ้งถ่ิน  

ขอบเขตการประเมิน - ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

- เตือนล่วงหน้าถึงการเกิดผลกระทบ
สะสม 

- ด้านผลกระทบสิง่แวดล้อมและสงัคม 
- ประ เมิ นผลกระทบสะสมได้ ใน

ขอบเขตจ ากัด 

ระยะเวลาของการ
ประเมิน 

ปานกลางถึงยาว สั้นถึงปานกลาง 



-๔- 

ความแตกต่างระหว่าง SEA และ EIA 
ประเด็น SEA EIA 

ข้อมูล และ/หรือ 
สารสนเทศท่ีใช้ 

ส่วนใหญเ่ป็นข้อมลู/สารสนเทศทุติยภูมิ 
ทั้งเชิงปรมิาณและคุณภาพหรือการ
บรรยาย  

ส่วนใหญเ่ป็นข้อมลูปฐมภูมิที่ต้อง
จัดเกบ็และรวบรวมอย่างเฉพาะเจาะจง 
และส่วนใหญ่เป็นข้อมลูเชิงปรมิาณ 

แหล่งข้อมูลท่ีส าคัญ รายงานต่างๆ เช่น สถานการณ์
สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ข้อมลูสถิติที่
จัดท าไว้ในระดับประเทศ ภูมิภาค 
ท้องถ่ิน  

การส ารวจภาคสนาม  การวิเคราะห์
ข้อมูลจากพื้นทีร่ับผลกระทบหรอืพื้นที่
ศึกษา 

วิธีการประเมิน ไม่มีรูปแบบที่ก าหนดชัดเจน ใช้วิธีการเชิงปรมิาณและมี
ความจ าเพาะเจาะจงมากกว่า 

เกณฑ์มาตรฐานของ
การประเมิน 

การพัฒนาที่ยั่งยืน กฎหมาย มาตรฐานคุณภาพสิง่แวดล้อม 
และ การปฏิบัติที่ดี 

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ความเข้มข้นต่ ากว่า EIA เพราะยังไม่
สามารถระบพุื้นที่และผูร้ับผลกระทบได้
ชัดเจน  แต่เนื่องจากเป็นเรือ่งทีก่ว้าง
กว่า EIA จึงจะมผีู้เกี่ยวข้องและอาจ
ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจระดับ
ยุทธศาสตร์จ านวนมาก 

มีความเข้มข้นสงู เพราะไดร้ับความ
สนใจจากประชาชนในพื้นที่รบั
ผลกระทบมาก 

การประเมินผล 
ภายหลังการน า SEA 
ไปสู่การปฏิบัติ 

- เ น้ น เ รื่ อ ง ก า ร ด า เ นิ น ง านตาม
วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และ
ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม ยั่ ง ยื น ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่ได้ก าหนดไว้ใน
รายงาน SEA 

- ผลการประเมินจะน าไปสู่การปรับ
PPP หรือ PPP ใหม่ที่เหมาะสมยิ่งข้ึน 

- เ น้ น เ รื่ อ ง ก า ร ด า เ นิ น ง านตา ม
กฎหมาย มาตรฐาน ประสิทธิภาพใน
การควบคุมหรือลดผลกระทบตาม
เงื่อนไขของรายงาน EIA 

- ผลการประเมินจะน าไปสู่การปรับ
มาตรการควบคุม/ลดผลกระทบ การ
ติดตามตรวจสอบ การชดเชยความ
เสียหาย (หากเกิดข้ึน) 
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ท่ีมา: สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.), ๒๕๖๐ 

รูปภาพท่ี ๑ ล าดับขั้นการตัดสินใจของการด าเนินการ SEA และ EIA 

 

 

ท่ีมา: สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.), ๒๕๖๐ 

รูปภาพท่ี ๒ การประเมิน SEA และ EIA ในล าดับขั้นต่างๆ ของการตัดสินใจ (Decision-Making Tier) 

 

๒. ข้อเสนอต่อการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 

๒.๑ หลักการและเหตุผลในการพิจารณาก าหนดประเภทของแผนหรือแผนงานท่ีควรด าเนินการ
จัดท า SEA 

๒.๑.๑ ในระยะเริ่มแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) การจัดท า SEA ควรด าเนินการในระดับแผนหรือ
แผนงาน (Plan & Program: PP) ตามความเห็นของคณะกรรมการระดับนโยบายของรัฐก่อน ยังไม่ควรท าใน
ระดับนโยบาย เนื่องจากนโยบายเป็นระดับที่กว้าง และยากที่จะท าการประเมินในรายละเอียด ซึ่งจาก
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การศึกษาการจัดท า SEA ในต่างประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่มีการจัดท า SEA ในระดับแผนหรือแผนงาน การ
จัดท า SEA ในระดับนโยบายมีน้อยมาก นอกจากนั้นไม่ควรก าหนดประเภทของแผนหรือแผนงาน ที่ควร
ด าเนินการจัดท า SEA ไว้มากเกินไป โดยควรพิจารณาก าหนดประเภทของแผนหรือแผนงานตามข้อเสนอของ 
สปท. และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐๒ 

๒.๑.๒ ในระยะถัดไป หากหน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน มีความพร้อมและประสงค์จะจัดท า 
SEA ในระดับนโยบายก็สามารถด าเนินการได้ 

๒.๑.๓ ควรพิจารณาจัดท า SEA หากการพัฒนาโครงการในรายสาขาและพื้นที่ดังกล่าว เกิดปัญหา
ไม่สามารถด าเนินการได้ พบความขัดแย้งและการไม่ยอมรับของประชาชน แม้ว่าโครงการจะได้จัดท า EIA/ 
EHIA และได้รับอนุมัติ/ อนุญาตแล้ว 

๒.๑.๔ ควรพิจารณาจัดท า SEA หากการพัฒนาโครงการภายใต้แผนหรือแผนงานนั้น เกิดผล
กระทบในวงกว้าง 

๒.๑.๕ แผนหรือแผนงานที่ไม่ต้องจัดท า SEA ได้แก่ แผนหรือแผนงานที่จัดท าเพื่อความมั่นคงของ
ประเทศในด้านการทหารเพื่อการป้องกันประเทศ (Defense Security) และแผนฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหา
เร่งด่วนเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามมติคณะรัฐมนตรี 

๒.๒ การแบ่งแผนหรือแผนงานท่ีควรท า SEA แยกได้เป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 

๒.๒.๑ รายสาขา 
 แผนด้านคมนาคม  
 แผนพัฒนาพลังงานและแผนส ารวจและพัฒนาปิโตรเลียม 
 แผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่ 

๒.๒.๒ เชิงพ้ืนท่ี 
 ผังเมือง ตามที่คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติก าหนด 
 แผนบริหารจัดการลุ่มน้ าหรือแผนพัฒนาชายฝั่งทะเล 
 แผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะหรือพื้นที่พิเศษ  
 แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือการพัฒนาพื้นที่ที่มี

ลักษณะคล้ายคลึงกัน 
๒.๒.๓ รายละเอียดของระดับของแผนหรือแผนงาน ซึ่งต้องจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์ใน (๒.๒.๑) และ (๒.๒.๒) ตามที่ กสย. ก าหนด 

๒.๒.๔ แผนหรือแผนงานในรายสาขาหรือเชิงพื้นที่ นอกเหนือจาก (๒.๒.๑) และ (๒.๒.๒) ทั้งนี้ 
ตามที่ กสย. ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  

  

                                                             
๒ ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ให้พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อน SEA มาใช้ประกอบการพัฒนาแผนงานหรือโครงการ

ส าคัญของประเทศให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เช่น แผนบริหารจัดการลุ่มน้ า แผนพัฒนาการจราจรและขนส่ง แผนพัฒนาระบบป้องกันการกัด
เซาะชายฝั่งในระดับพ้ืนที่ แผนพัฒนาท่าอากาศยาน โครงการพัฒนาเขตพ้ืนที่พิเศษภาคตะวันออก 
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๒.๓ กระบวนการ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดท า SEA 

๒.๓.๑ ขั้นตอนการจัดท า SEA เพื่อไม่ ให้ เป็นการเพิ่ม ข้ันตอนและระยะเวลา เห็นควร 
ให้บูรณาการการจัดท า SEA เข้าไปในกระบวนการจัดท าแผนหรือแผนงาน ซึ่งจะมีการจัดท าข้ึนใหม่หรืออยู่ใน
ระหว่างการจัดท า รวมทั้งในกรณีทบทวนหรือปรับปรุงแผนหรือแผนงานด้วย โดยในกรณีที่เป็นแผนหรือ
แผนงานที่จะจัดท าข้ึนใหม่ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยให้เกิดการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งแผนปฏิบัติการอาจมีเพียงรายการของโครงการที่ต้องการพัฒนาเท่านั้น ไม่เคยมี
แผนหรือแผนงานมาก่อน จะช่วยให้การพัฒนาบรรลุความยั่งยืนได้ชัดเจนและเป็นไปได้ ส่วนกรณีที่แผนหรือ
แผนงานก าลังด าเนินการจัดท าอยู่ กระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์จะมีบทบาทในการ
ปรับปรุงแผนให้เหมาะสมข้ึนหรือมีส่วนท าให้องค์ประกอบและลักษณะของแผนในอนาคตดีข้ึนจากแผนใน
ปัจจุบัน 

๒.๓.๒ คุณสมบัติของผู้ท าการศึกษา SEA 

เห็นควรใช้ที่ปรึกษาที่ได้ข้ึนทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ที่มีคณะ
ผู้ศึกษาที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญหรือผู้ที่มีผลงานหรือประสบการณ์ด้าน SEA เศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และสาขาที่เกี่ยวข้องกับแผนหรือแผนงานน้ันๆ โดยให้หน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน
หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ให้จัดท า SEA ก าหนดคุณสมบัติของที่ปรึกษาไว้ในการก าหนดขอบเขตของงาน (TOR)  

ทั้งนี้ การพิจารณาก าหนดประเภท คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนเป็นที่
ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการข้ึนทะเบียนที่ปรกึษา พ.ศ. 2560 ซึ่งในระยะต่อไป ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง สามารถ
เพิ่ม SEA เป็นสาขาย่อยในสาขาสิ่งแวดล้อมได้เพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกผู้ท าการศึกษา SEA 

๒.๓.๓ หน่วยงานรับผิดชอบจัดท าและพิจารณา SEA 

๑) การจัดท ารายงาน SEA หน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน ในรายสาขาหรือเชิงพื้นที ่
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท ารายงาน SEA รวมทั้งการตั้งงบประมาณและจัดเตรียมบุคลากรรองรับ  

๒) การพิจารณาและก ากับการจัดท า SEA ให้หน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน  
ในรายสาขาหรือเชิงพื้นที่ หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการพัฒนาการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้จัดท า SEA แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อก ากับการจัดท า
รายงาน SEA ส าหรับแต่ละแผนหรือแผนงาน (ตั้งแต่กระบวนการจัดท าขอบเขตของงาน) หรือบูรณาการเข้าไป
ในคณะกรรมการที่มีหน้าที่ก ากับการจัดท าแผนหรือแผนงาน ก่อนเสนอขอความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนหรือ
แผนงาน โดยมีองค์ประกอบจากผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญด้าน SEA เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสาขา
ที่เกี่ยวข้องกับแผนหรือแผนงานนั้นๆ เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและก ากับการจัดท า SEA ให้มีคุณภาพและ
เป็นที่ยอมรับ เมื่อหน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีหรือ
คณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้จัดท า SEA ได้จัดท าแผนหรือแผนงาน  
พร้อมทั้งท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์แล้วเสร็จ ให้น าเสนอคณะกรรมการระดับนโยบายหรือ
คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มอบหมาย
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ให้พิจารณารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และคณะรัฐมนตรี โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี 
ดังนี ้

(๑) กรณีการจัดท า SEA เพื่อประกอบการจัดท าแผนหรือแผนงาน ในรายสาขาหรือ 
เชิงพื้นที่ ซึ่งมีคณะกรรมการระดับนโยบายรับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้ว ให้เสนอต่อคณะกรรมการดังกล่าว  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนหรือแผนงาน แล้วจึงเสนอให้
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาแผนหรือแผนงานดังกล่าว  

(๒) กรณีการจัดท า SEA รายสาขาหรือเชิงพื้นที่ ซึ่งไม่มีคณะกรรมการระดับนโยบาย
รายสาขาหรือเชิงพื้นที่รับผิดชอบโดยตรง ให้เสนอต่อคณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย พิจารณาให้
ความเห็นชอบแล้วจึงเสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบหรือพิจารณา แล้วแต่กรณี 

๓) การติดตามประเมินผล แบ่งเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ 

(๑) การติดตามประเมินผลแผนหรือแผนงาน และ SEA หน่วยงานเจ้าของแผนหรือ
แผนงาน สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนหรือแผนงาน ซึ่งได้จัดท า 
SEA เพื่อท าหน้าที่ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนหรือแผนงาน  โดยต้องประกอบด้วย  
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนหรือแผนงาน ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้าน SEA เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับแผนหรือแผนงานน้ันๆ รวมทั้งตั้งงบประมาณและจัดบุคลากรเพื่อติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานและรายงานผลต่อคณะกรรมการระดับนโยบายที่รับผิดชอบแผนหรือแผนงาน
นั้นทราบ  

(๒) การติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนาระบบ SEA คณะกรรมการพัฒนาการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เป็นผู้ท าการติดตามประเมินผลการจัดท าและการด าเนินงานตาม  SEA ใน
ภาพรวม เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาระบบ SEA ของประเทศ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 

๒.๓.๔ แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline)  

๑) ปรับปรุง แนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ฉบับที่
คณะท างานจัดท าแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  ภายใต้คณะอนุกรรมการการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ จัดท า ให้มีเนื้อหาที่ชัดเจนและน าไปใช้ได้ง่ายข้ึน และน าเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้ความเห็นชอบ ก่อนน าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของ
หน่วยงานต่อไป 

๒) สาระส าคัญที่ควรเสนอไว้ในรายงาน SEA ได้แก่ รายละเอียดในข้ันตอนการก าหนด
ขอบเขต ทั้ง การวิเคราะห์และทบทวนแผนหรือแผนงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การระบุขอบเขตเชิงพื้นที่ 
ระยะเวลาและการหาประเด็นยุทธศาสตร์ การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืนและการก าหนดตัวช้ีวัด การ
ประเมินสถานภาพและแนวโน้มการพัฒนา การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและการจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและ
การสื่อสาร รายละเอียดในข้ันตอนการพัฒนาและการประเมินทางเลือก ซึ่งจะน าเสนอทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์
ที่มีความเหมาะสมกว่า รายละเอียดในข้ันตอนการก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน รวมไปถึงรายละเอียดใน
การด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมตามแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารด้วย ทั้งนี้หัวข้อส าคัญที่ควรถูกระบุไว้
ในรายงาน SEA เป็นหัวข้อสุดท้ายซึ่งเป็นการสรุปผลการจัดท า SEA ทั้งหมด เพื่อน ามาสู่การจัดท าข้อเสนอแนะ
เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร เป็นต้น 
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๓) ในกระบวนการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้มีการรับฟัง  
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ ตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ที่คณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ก าหนด 

๒.๓.๕ แหล่งข้อมูล SEA เห็นควรให้มีการรวบรวมและจัดท ารายการแหล่งข้อมูลทุติยภูมิเพื่อการ
จัดท า SEA รวบรวมผลการศึกษา SEA จากแหล่งต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ งแหล่งข้อมูล มีทั้งที่เป็น
เว็บไซต์ รายงานจากหน่วยงานรัฐทุกระดับ เอกชน มหาวิทยาลัย รวมถึงแผนที่ซึ่งแสดงแนวโน้มการใช้
ประโยชน์ที่ดิน การส ารวจประชากรในพื้นที่ และข้อมูลความรู้โดยผู้เช่ียวชาญ เป็นต้น 

๒.๔ องค์กรและกลไก รวมท้ังระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน SEA 

๒.๔.๑ กลไกเชิงสถาบันรองรับการด าเนินงาน SEA ประกอบด้วย 

๑) คณะรัฐมนตรี ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย ทิศทางของ SEA และใช้ SEA เป็นเครื่องมือ
ประกอบการตัดสินใจวางแผนพัฒนาประเทศไทย 

๒) คณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (กสย.) ท าหน้าที่
ก าหนดนโยบายแนวทางการพัฒนาและกลไกในการขับเคลื่อน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เสนอแนะ
ประเภทของแผนหรือแผนงานที่ต้องท า SEA ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทาง SEA เสนอแนะการสร้าง 
ขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน SEA รวมทั้งติดตามและประเมินผล SEA ของหน่วยงานรัฐ 

๓) คณะกรรมการระดับนโยบายในรายสาขาหรือเชิงพ้ืนท่ี  หรือคณะกรรมการที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย ท าหน้าที่ ก าหนดหรืออนุมัติหรือให้ความเห็นชอบต่อแผนหรือแผนงานในรายสาขา
หรือเชิงพื้นที่ โดยน าเอา SEA มาใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานตามภารกิจหน้าที่ ซึ่งกลไกในระดับนี้ เช่น 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ คณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนา เศรษฐกิ จพิ เ ศษ คณะกรรมการป่ า ไม้ แห่ ง ช าติ  คณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อมแห่ ง ช าติ  
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นต้น 

๔) หน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน หรือหน่วยงานของรัฐที่ ได้รับมอบหมายจาก
คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ท าหน้าที่ในการจัดท า SEA 
โดยด าเนินการเองหรือจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเช่ียวชาญ ที่ข้ึนทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา ของ
กระทรวงการคลัง ตลอดจนติดตามและประเมินผลแผนหรือแผนงาน และ SEA และรายงานความก้าวหน้าให้
คณะกรรมการระดับนโยบายรายสาขาหรือเชิงพื้นที่ หรือคณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรี มอบหมาย และ
คณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ รับทราบ 

๕) คณะกรรมการก ากับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ จัดตั้งข้ึนเฉพาะกิจ
ส าหรับแต่ละแผนหรือแผนงาน หรือบูรณาการเข้าไปในคณะกรรมการที่มีหน้าที่ก ากับการจัดท าแผนหรือ
แผนงาน ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและข้อคิดเห็นในการจัดท า SEA ให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ
พัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ก าหนด  
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รูปภาพท่ี ๓ กลไกการขับเคลื่อน SEA 
 

๒.๔.๒ กลไกการบังคับใช้กฎหมาย 

ระยะแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เห็นควรออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
จัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นกลไกบังคับใช้กฎหมายส าหรับการขับเคลื่อน SEA  
สู่การปฏิบัติ  

ระยะต่อไป คณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พิจารณา 
ความเหมาะสมที่จะก าหนดเป็นกฎหมายเฉพาะ 

๒.๕ แนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันและเพ่ิมศักยภาพ รวมท้ังเผยแพร่หลักเกณฑ์และ
แนวทางการประเมิน SEA ให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการให้ความรู้ เน้ือหาท่ีควรสื่อสาร 

ผู้บริหารระดบัสงูของประเทศ 
และหน่วยงานระดับกระทรวง 

Infographic  ประโยชน์ของ SEA  
 กระบวนการ SEA โดยสงัเขป 

เจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบเกี่ยวกับ 
SEA ของหน่วยงานต่างๆ  

 อบรม 
 ประชุม/สัมมนา 

หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท า SEA 

ประชาชน/ภาคเอกชน/
สื่อมวลชน  

 Infographic 
 แผ่นพับ 
 ชุดความรู้ 

 ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ SEA 
 การมสี่วนร่วมในกระบวนการ SEA 

สถาบันการศึกษา  การปรึกษาหารือ 
 การท าความร่วมมือ 

 ความร่วมมือในการสนบัสนุน
ผู้เช่ียวชาญ และผลิตบุคลากร 
เพื่อท างาน SEA 
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Draft Proposal 
of Strategic Environmental Assessment  

 

1. Principles and rational 

1.1. Background 

1.1.1 Environmental Impact Assessment (EIA) has been applied as a tool for health and 

environmental impact management in Thailand for almost 40 years (1975 – present). Even though, EIA 

has been continuously developed, but it still has management limitations in terms of environmental, 

health and social aspects, especially the adequacy of public utilities which are important to life quality. 

EIA lacks of cumulative impact assessment of many projects in the area, and integration of 

environmental aspect into economic and social leading to community conflict, resistance, the trust of 

development project, and cost management of owner. The examples of conflict EIA projects include 

Mae Wong Dam Project, Industrial Zone Development Project in the Eastern Seaboard Area (Map Ta 

Phut Industrial Estate), Suvarnabhumi Airport Construction Project, Thai-Malaysia Natural Gas 

Pipeline Project, Construction of a coal loading port for use as energy for Krabi Power Plant, Krabi 

coal-fired power plant, etc. 

1.1.2 The proposal of National Reform on Environmental Impact Assessment was 

approved on January 16, 2017 by National Reform Steering Assembly and proposed to the cabinet on 

February 21, 2017. The important issue in the proposal is SEA implementation into development plan 

of Thailand within 3 years. 

1.1.3 The Prime Minister, Chairperson of the National Committee on Sustainable 

Development (NCSD), approved SEA enforcement guideline in order to integrate with national 

development plan as proposed by Office of the National Economic and Social Development Council 

(NESDC). The National Sub-committee on Strategic Environmental Assessment (chaired by Honorable 

Dr. Pitiphong Phuengboon Na Ayudhya) was further appointed by the NCSD on August 30th, 2017. 

1.1.4 Strategic Environmental Assessment Development Committee and National Strategic 

Environmental Assessment Guideline Development Committee Guideline Development Working 

Group with Assoc. Prof. Sudhin Yoosook as a chairperson were appointed by the National Sub-

committee on Strategic Environmental Assessment in order to support the work of the National Sub-

committee. Both committee are responsible reporting the progress and submitting proposal  to the 

NCSD. 

1.1.5 Strategic Environmental Assessment Proposal has been developed and further 

proposed to the National Sub-committee on Strategic Environmental Assessment and the National 

Committee on Sustainable Development (NCSD). 
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1.2. Definition 

1.1.1 Strategic Environmental Assessment (SEA) is the process for supporting decision 

making in a formulation of policy, plan and program with an emphasis on participation. It integrates 

economic, social and environment pillar in a balanced and optimum manner. Its results are used to 

develop planning for sustainable development. 

1.1.2 Environmental Impact Assessment (EIA) is the study and evaluation process of 

potential impacts of development projects either by state or private. It is a tool to assess, avoid and 

mitigate their impacts affecting natural resources, environmental quality, health, sanitation, quality of 

life or any other interests of the public or community both directly and indirectly. It is assessed through 

the process of public participation for determining measures to prevent and mitigate the effects. The 

study result is reported and called an EIA report. 

1.1.3 Policy1  is the overall vision or perspective which creates a framework or general 

guideline for decision making in the planning process that requires the emphasis on the details in order 

to response to the needs, problem solver or achieve the purposes of such policy. 

1.1.4 Plan General guideline in order to achieve the goals which prioritized alternatives and 

measures used for appropriate resources management such as staffs, budgets, equipment as well as time 

management in order to put the plan into action. 

1.1.5 Program is a group of interrelated projects with one or more objectives which were 

created in response to the overseeing policy. The plan should include activities, schedules, resources 

and procedures to achieve outputs for evaluation. 

1.3. Strategic environmental assessment conceptual framework 

Strategic environmental assessment (SEA) is an important tool for assessing economic, social 

and environmental issues of development plan/program to ensure integration into sustainable 

development. SEA is used as a conceptual framework and analytical process to assess the potential and 

carrying capacity of environment of policy/plan/program and mega project both sectoral and area based. 

The integration of economic, social and environmental aspects and alternative comparison enhance the 

effective, and transparent decision-making through participation of all parties. SEA is proceeded before 

development process to define which policy/plan/program is appropriate in the area and can achieve 

sustainable development. Moreover, SEA can prioritize the concerning issue in EIA. The application 

and decision-making level of SEA and EIA is shown in Figure 1 and 2. 

                                                             
1 In practice, policy, plan and program may superimpose due to unobvious definition. Therefore, there may 
change with different definition in other countries or sector. 
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SEA is a strategic-level tool to determine an appropriate alternative leading to reach 

sustainable development. Therefore, SEA can be applied into policies, plan and program (PPP). The 

difference of SEA and EIA are summarized as shown in Table 1. 

Table 1 The difference between SEA and EIA 

Comparison SEA EIA 

Level of decision 

making 

Policies, plans, programs Projects 

Essentials Strategies, visions, concepts Construction and operation 

Emphasis Identifying strategic options or right 

development approach 

Project-level essentials in order to 

ensure the implementation of chosen 

developments approach perspective 

appropriately.   

Perspective What impact, opportunities or 

limitations will the environment 

place on the achievement of 

development objectives 

Whether/how the development under 

the chosen approach will impact on 

the environment 

Options  Broader scope of options 

 Focus on options which balance 

across different areas or between 

economic, social and 

environmental aspects in a given 

area 

 Limited range of options 

 Focus on location, design, 

construction, and operation 

Level of assessment Broader, macroscopic.  

Can be at regional, national, cross-

border or global levels 

Narrower, microscopic. Usually at 

local level  

Scope of assessment  Economic, social and 

environmental sustainability 

 Early warning of cumulative 

impacts 

 Environmental and social impacts 

 Limited capability for cumulative 

impact assessment 

 

Duration Medium to long-term Short to medium term 
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Table 1 The difference between SEA and EIA 

Comparison SEA EIA 

Type of data and/or 

information 

Typically, quantitative, qualitative 

or narrative secondary 

data/information.  

Typically quantitative primary data 

which must be specifically collected 

Key sources of 

information 

Reports such as environmental 

status; national, regional, or local 

statistics 

Field surveys, analysis of data from 

impacted/study areas. 

Assessment method No fixed method Quantitative assessment. More 

specificity 

Standard assessment 

criteria  

Sustainable development Relevant laws, environmental 

quality standards and good practices 

Participation SEA is broader causing a lot of 

stakeholders and impacts 

More specific that can obviously 

identify area and stakeholders 

Post-implementation 

assessment 

 Focus on implementation of 

environmental objectives and 

maintaining natural resources 

sustainability as specified in SEA 

report 

 Assessment results are used for 

development or improvement of 

PPP 

 Focus on implementation in 

accordance with relevant laws, 

standards, and efficiency in the 

control/mitigation of impacts in 

accordance with the conditions of 

EIA report 

 Assessment results are used for 

better control/mitigation, 

monitoring, and reparation (when 

applicable) measures 

Source: Sustainable Development Board, 2018 

 

  



-5- 

 
Source: National Reform Steering Assembly, 2017 

Figure 1 Decision level of SEA and EIA 

 

 

Source: National Reform Steering Assembly, 2017 

Figure 2 SEA and EIA in Decision-Making Tier 

 

2. Proposal of Strategic Environmental Assessment (SEA) 

2.1 Principles and rational for determining plan/program requiring SEA 

2.1.1 Initial phase (2018-2024) In line with the government’s policy committee, SEA should 

be conducted at the level of plans and programs, not at policy level which is broader 
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and more difficult for in-depth assessment. (In other countries, SEA is also typically 

conducted at plan/program level. Few are done at policy level.) In addition, the classes 

of plans/programs requiring SEA should be limited.3. 

2.1.2 During the next phase, policy-level SEA may be conducted if the proponent has 

readiness and desires to do so. 

2.1.3 SEA should be considered if a certain sectoral or area-based project faces problems, 

conflict or public resistance, despite completion of EIA/EHIA and government’s 

approval.  

2.1.4 SEA should be considered if a plan/program may have extensive impacts. 

2.1.5 Plans/programs not requiring SEA are those involving national security and defense 

and Cabinet-approved emergency plans to protect public interests. 

2.2 Plans/programs requiring SEA are as follow: 

2.2.1 Sectoral  

 Transportation Plan 

 Energy and Petroleum Development Plan 

 Mining Development Plan 

2.2.2 Spatial 

 Urban Planning, according to National Urban Planning Policy Committee 

 Watershed Management Plan or Coastal Development Plan 

 Special Area Development Plan 

 Industrial Estate, Industrial Land or Other Industrial Area Development Plan 

2.2.3 Details of hierarchy for plans/programs requiring SEA in 1) and 2) are defined by 

SEA Development Committee. 

2.2.4 Other plans/programs in addition to 1) and 2) are defined by SEA Development 

committee with Cabinet approval. 

  

                                                             
3 The directive of the Prime Minister, on August 1, 2017, need the implementation of SEA into national 
development plan or mega-projects such as Watershed Management Plan, Transportation Plan, 
Prevention Coastal Development Plan, Airport Development Plan, Special Area Development Plan in 
Eastern part of Thailand, etc. 
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2.3 SEA process and criteria 

2.3.1 SEA process should be integrated into plan/program process in order to not put 

pressure on extra steps or time. In case of new plan/program, SEA is an important tool 

to enhance strategic planning leading to achieve sustainable development. Whereas the 

present plan, SEA role is to enhance the  components and characteristic of the future 

plan. 

2.3.2 Qualifications of SEA consultants 

Consultants must be registered in the Ministry of Finance’s Consultancy Database. 

They should have qualified persons or experts with previous SEA works or experience in economic, 

social and environmental and other fields relevant to the plan/program. The proponents or agencies 

appointed by the Cabinet or the SEA Development Committee to perform SEA shall clearly specify the 

qualifications of the consultants in the TOR. 

The types, qualifications and criteria for the registration with the Ministry of Finance’s 

Consultancy Database shall follow the Ministerial Regulations on the Criteria, Methods and Conditions 

for Consultancy Registration B.E. 2 5 6 0 .  During the next phase, the Consultancy Database may add 

SEA as a sub-field under the Environment field, which will benefit the selections of SEA consultants. 

2.3.3 SEA monitoring and evaluation organizations  

1) SEA reporting: plan/program proponent is responsible for SEA reporting 

including allocating budget and human resources  

2) SEA Regulatory:  before submitting a plan/program for approval, proponent or 

agency appointed by the cabinet or the SEA Development Committee to conduct 

SEA shall appoint an ad-hoc committee to supervise SEA reporting for each 

plan/program (from scoping step) or integrate into the committee overseeing the 

plan/program development. The committee shall consist of qualified persons or 

experts with previous SEA works or experience in economic, social and 

environmental and other fields relevant to the plan/program to advise and ensure 

that SEA reporting is of high quality and well accepted. After the proponent or 

agency appointed by the cabinet or the SEA Development Committee to conduct 

SEA has developed the plan/program and completed SEA, they shall submit the 

report to the policy-level committee or the committee appointed by the cabinet 

or the SEA Development Committee to review the SEA report as well as the 

cabinet. 

(1) In the case of sectoral or area-based SEA with existing policy-level 

committee, the report shall be submitted to that committee for review and 

then to the Cabinet for approval.  
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(2) In the case of sectoral or area-based SEA with no policy-level committee, 

the report shall be submitted to a Cabinet-assigned committee for review 

and then to the Cabinet for approval. 

3) Monitoring and evaluation can be divided into two levels: 

(1) Monitoring and evaluation of plan/program and SEA: the proponent 

can appoint a committee to monitor and evaluate the implementation of the 

plan/program consisting of representatives of relevant agencies, qualified 

persons or experts with previous SEA works or experience in economic, 

social and environmental and other fields relevant to the plan/program, as 

well as allocate budget and personnel, to monitor and evaluate the 

implementation and report to the responsible policy-level committee.  

(2) Monitoring and evaluation for SEA improvement:  the SEA 

Development Committee is responsible for the overall monitoring and 

evaluation of SEA process and implementation, to inform the 

improvement of national SEA system and report to the cabinet. 

2.3.4 Strategic Environmental Assessment Guideline  

1) Strategic Environmental Assessment Guideline which is prepared by Guideline 

Development Working Group has been revised to be easier to understand and 

more applicable which will be proposed to Strategic Environmental Assessment 

Development Committee for approval. 

2) The important issues that should be proposed in SEA report include the details 

of scoping, alternative development and assessment, measures for sustainability, 

and participation and communication plan. The particulars of scoping process 

consist of analyze and review plan/program and relevant information, specify 

area and time, identify strategic issue, determine sustainable objectives and 

indicators, baseline assessment, and identify stakeholders and communication 

plan. The alternative development and assessment process emphasize to propose 

preferred strategic alternative. Lastly, the the summarized results should also be 

included in SEA report leading to the preparation of recommendation and 

proposal of policy-leveled decision-making. 

3) Strategic Environmental Assessment should include public participation as 

appointed by the Strategic Environmental Assessment Guideline of SEADC. 

2.3.5 SEA Data Source in which secondary data should be collected by gathering SEA 

results in Thailand and other countries from various sources such as website, 

government sectors, private sectors, and institutes. 
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2.4 Administrative, mechanisms and regulations for SEA implementation  

2.4.1 Administrative bodies and hierarchy as follows 

1) The Cabinet sets SEA policies and directions and uses SEA as a decision-

making tool for Thailand’s development planning. 

2) SEA Development Committee sets development policies and steering 

mechanism for sustainable development, recommends classes of plans/programs 

requiring SEA, establishes criteria, methods and SEA guidelines, proposes SEA-

related capacity and knowledge building, and conduct monitoring and evaluation 

of SEA of government agencies. 

3) Sectoral or area-based policy committee (or Cabinet-appointed committee), 

uses SEA as a tool to approves sectoral or area-based plans/programs. 

4) Plan/program proponents (or agencies appointed by the Cabinet or SEA 

Development Committee) conducts SEA by itself or by commissioning an expert 

consultant registered with the Ministry of Finance’s Consultancy Database, 

performs monitoring and evaluation of plans/programs and SEA, as well as 

reports the progress to the sectoral or area-based policy committee or Cabinet-

appointed committee and the SEA Development Committee. 

5) SEA Steering Committee is an ad-hoc committee established for each 

plan/program or integrated within the plan/program development committee. It 

provides advices and feedbacks on the SEA process to ensure compliance with 

the guideline set by the SEA Development Committee.  
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Figure 3 SEA administrative mechanism 

2.4.2 Legal mechanism 

Initial phase (2018-2021), Regulations of the Office of the Prime Minister on Strategic 

Environmental Assessment issued as legal mechanism to operationalize SEA into practice. 

During the next phase, the SEA Development Committee will be considering drafting 

a specific SEA legislation. 

2.5 Recommendation for enhancing knowledge and dissemination SEA guideline to relevant 

institution. 

Target group Communication 

techniques 

Core issues 

High policy maker and 

Ministry level 

Infographic  Benefit of SEA 

 SEA Process 

SEA Staff with related 

institution 

 Training 

 Meeting/ Seminar 

Criteria and process of SEA 

People/ Private/ Mass media  Infographic 

 Brochure 

 Fact sheet 

 Understanding about SEA 

 Public Participation of SEA 

Educational institution  Consultation 

 MOU 

 MOU to encourage specialist and 

improvement SEA staff for 

proceeded 

 



ภำคผนวก ฐ
ร่ำงระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำ
ด้วยกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศำสตร์ พ.ศ. .... 



บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... 

 

 

หลักการ 

ให้การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผน
หรือแผนงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีการค านึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และปัจจัยอื่นๆ และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้การพัฒนาประเทศ
เป็นไปตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม  

 

เหตุผล 

โดยที่การจัดท าแผนหรือแผนงานของหน่วยงานรัฐ จ าเป็นต้องน าเครื่องมือและกระบวนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปใช้ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ถึงขีดความสามารถรองรับของสภาพแวดล้อมที่
สะท้อนถึงความส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาที่ก่อให้เกิดความสมดุลทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ภารกิจการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์จะเกิดผลเป็น
รูปธรรมได้อย่างเหมาะสมกับบริบทประเด็นการพัฒนาได้ จ าเป็นต้องมีกลไกสนับสนุนการพัฒนาระบบการ
ประเมินและการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้เกิดข้ึนในกระบวนการจัดท าแผนและ
แผนงาน โดยมีการก าหนดประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และขีดความสามารถในการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ จึง
จ าเป็นต้องออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีนี้ 
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ร่าง 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... 
-------------------------------------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรให้น าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดท าแผนหรือแผนงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีการค านึงถึงความสมดุลของปัจจัยทางด้าน
สิ่งแวดล้อม ร่วมกับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และปัจจัยอื่นๆ อย่างรอบด้าน และเปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้แผนหรือแผนงานเพื่อการพัฒนาของภาครัฐน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 

การขับเคลื่อนให้การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีความชัดเจนและ
สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐน าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกัน จ าเป็นต้องมีการก าหนดนโยบาย แนวทางการ
พัฒนาและกลไก ประเภทของแผนหรือแผนงานที่ต้องจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
หลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งการใช้กฎหมาย การสร้างขีดความสามารถและความรู้ความเข้าใจ 
ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ จึงจ าเป็นต้องออก
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีนี้ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมตรี จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ พ.ศ. ....” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐ เมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 

“การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” (Strategic Environmental Assessment: SEA) 
หมายความว่า กระบวนการที่เป็นระบบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการก าหนด นโยบาย แผน หรือแผนงาน 
โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม และบูรณาการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ซึ่งต้อง
น าผลไปใช้ในการวางแผนเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่มีหน้าที่และอ านาจตามกฎหมายในการจัดท าแผนหรือแผนงาน 
ที่ก าหนดตามระเบียบนี้ 

“คณะกรรมการระดับนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการที่มีอ านาจตามกฎหมายในการอนุมัติ
หรือให้ความเห็นชอบต่อแผนหรือแผนงาน ที่ก าหนดตามระเบียบนี้ 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการพฒันาการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยทุธศาสตร์ 

ข้อ ๔  ให้มี “คณะกรรมการพัฒนาการประเมนิสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” เรียกโดยย่อว่า “กสย.” 
ประกอบด้วย  

(๑) นายกรัฐมนตรี หรอื รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ประธานกรรมการ 
(๒)  ปลัดกระทรวงการคลงั กรรมการ 
(๓) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ กรรมการ 
(๔) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ 
(๕) ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ 
(๖) ปลัดกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม กรรมการ 
(๗) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
(๘) ปลัดกระทรวงพลังงาน กรรมการ 
(๙) ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
(๑๐) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ 
(๑๑) ปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี กรรมการ 
(๑๒) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ 
(๑๓) เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ กรรมการ 
(๑๔) ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการ 
(๑๕) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน กรรมการ 
(๑๖) ประธานสภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทยหรือผู้แทน กรรมการ 
(๑๗) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญเป็นที่ประจกัษ์ กรรมการ 

ในด้านการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยทุธศาสตร์  
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับแผนหรือแผนงานที่ตอ้งท า 
การประเมินสิง่แวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ตามระเบียบนี้ 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง จ านวนไม่เกิน ๙ คน 

(๑๘) เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ 
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(๑๙) เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ  กรรมการ 
และสิง่แวดล้อม และผู้ช่วยเลขานุการ 

(๒๐) รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ กรรมการ 
ที่เลขาธิการสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติมอบหมาย และผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) เป็นผู้ซึ่งศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 
(๔) เป็นผู้ถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกเพราะกระท าความผิด 
(๕) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๖) เป็นสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรรมการหรอื

ผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรค
การเมือง 

ข้อ ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และอาจ
ได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งตามวาระ หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ข้ึนใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และมีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ ว่าง ให้ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทนนั้น เว้นแต่จะมีระยะเวลาเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิข้ึน
แทนต าแหน่งที่ว่างก็ได้ 

ในกรณีที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสาม ให้ กสย. ประกอบด้วย กรรมการ 
ที่เหลืออยู่ 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แลว้
ยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเพิ่มข้ึนนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

ข้อ ๗ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามข้อ ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
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(๓) นายกรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ
หย่อนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ 

ข้อ ๘ การประชุม กสย. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

ข้อ ๙ ให้ กสย. มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดนโยบาย แนวทางการพัฒนาและกลไกในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน แล้วเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 

(๒) เสนอแนะประเภทของแผนหรือแผนงานที่ต้องท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ใน
หมวด 2 ประเภทของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ที่ส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(๔) เสนอแนะการสร้างขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐและเอกชน 

(๕) ติดตามและประเมินผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ตลอดจนให้ค าแนะน าหรือ
ข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคของการน าการประเมนิสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปใช้ให้เกดิผล
สัมฤทธ์ิ 

(๖) เสนอแนะให้มีกฎหมาย ปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ เพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

(๗) ออกประกาศ และค าสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือที่ปรึกษา เพื่อด าเนินการใดๆ ตามที่ กสย. มอบหมาย 
(๙) เชิญบุคคล ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อมาช้ีแจงหรือให้ข้อมูลต่อ กสย. 
(๑๐) รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้  

ข้อ ๑๐ ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับกับการประชุมคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน ซึ่ง กสย. 
แต่งตั้ง ตามข้อ ๙ (7) โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๑ ให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท าหน้าที่ส านักงานเลขานุการของ 
กสย. และให้มีหน้าที่ในการสนับสนุนการด าเนินงานของ กสย. ดังนี้ 
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(๑) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อให้
การประเมินในด้านต่างๆ มีความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนศึกษา วิเคราะห์ รวมทั้งรวบรวม
ข้อมูลและข้อคิดเห็น หรือด าเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ กสย. 

(๒) ติดตามและประเมินผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง
วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เสนอ กสย. เพื่อพิจารณา 

(๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ กสย. มอบหมาย 

ข้อ ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ กสย. ให้หน่วยงานของรัฐให้ความร่วมมือและสนับสนุน
การด าเนินงานของ กสย. ตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๓ ค่าใช้จ่ายส าหรับเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ 
กสย. คณะอนุกรรมการ คณะท างาน และที่ปรึกษา ที่ กสย. แต่งตั้ง ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ 
โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

หมวด ๒ 
ประเภทแผนหรือแผนงานในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยทุธศาสตร ์

ข้อ ๑๔ ให้ประเภทของแผนหรือแผนงาน ซึ่งต้องท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
มีดังต่อไปนี้ 

(๑) รายสาขา 
(๑.๑) แผนด้านคมนาคม  
(๑.๒) แผนพัฒนาพลังงานและแผนส ารวจและพัฒนาปิโตรเลียม 
(๑.๓) แผนการบริหารจัดการแร่ 

(๒) เชิงพื้นที่  
(๒.๑) ผังเมือง ตามที่คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติก าหนด  
(๒.๒) แผนบริหารจัดการลุ่มน้ าหรือแผนพัฒนาชายฝั่งทะเล  
(๒.๓) แผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะหรือพื้นที่พิเศษ  
(๒.๔) แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือการพัฒนาพื้นที่ที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน 

(๓) รายละเอียดของระดับของแผนหรือแผนงาน ซึ่งต้องจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ใน (๑) และ (๒) ตามที่ กสย. ก าหนด 

(๔) แผนหรือแผนงานในรายสาขาหรอืเชิงพืน้ที่ นอกเหนือจาก (๑) และ (๒) ทั้งนี้ ตามที่ กสย. ก าหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
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หมวด ๓ 
การจัดท าการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์ 

ข้อ ๑5 ในการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้หน่วยงานของรัฐ ใช้หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และแนวทางในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ กสย. ก าหนดเป็นกรอบในการจัดท า 
ทบทวน หรือปรับปรุง แผนหรือแผนงาน ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนหรือ
แผนงาน ต้องจัดเตรียมงบประมาณและบุคลากรรองรับ เพื่อท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และ
ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ กสย. ก าหนด 

ข้อ ๑6 ในกรณีที่มีความจ าเป็น ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือปรับปรุงแนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์รายสาขาหรือเชิงพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อให้การน าแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ไปปรับใช้และบูรณาการให้เหมาะสมกับบริบทของการจัดท าแผนหรือแผนงาน ทั้งนี้ ให้
สอดคล้องกับแนวทางที่ กสย. ก าหนด  

ข้อ 17 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าและด าเนินการตามแผนการสร้างขีดความสามารถการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย แผนการพัฒนาบุคลากรและ
ผู้เช่ียวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมแก่
ประชาชน และแผนการพัฒนาความพร้อมของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศ 

ข้อ 18 เมื่อหน่วยงานของรัฐได้จัดท าแผนหรือแผนงาน พร้อมทั้งท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์แล้วเสร็จ ให้น าเสนอคณะกรรมการระดับนโยบายที่ก ากับดูแลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐนั้น 
หรือคณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีก าหนด แล้วแต่กรณี ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบหรือพิจารณา
ต่อไป  

ข้อ 19 ให้หน่วยงานของรัฐติดตามการด าเนินงานตามแผนหรือแผนงาน โดยค านึงถึงความสอดคล้อง
กับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ได้จัดท าไว้ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาระบบการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศต่อไป 

ข้อ ๒0 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบฉบับนี้ 

 

     ประกาศ ณ วันที่      เดือน        พ.ศ.  

 

 

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 นายกรัฐมนตรี 



ภำคผนวก ฑ
ร่ำงระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำ
ด้วยกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศำสตร์ พ.ศ. ....
ฉบับภำษำอังกฤษ 



 Principle and Rationale  
for  

Draft Regulation of the Official Prime Minister on  
Strategic Environmental Assessment 

 
 

Principle 
The Prime Minister Office’s Notification on Strategic Environmental Assessment is an inter-

government agency tool for enforcement and support government line agencies for a formulation of 
development plan or program which shall integrate economic, social and environmental development 
pillars and also other relevant factors for development context. This tool allows a full participation of 
relevant stakeholders in the process to ensure sustainable development so as to achieve Sustainable 
Development Goals, National Strategies, National Reform Plans and the National Economic and Social 
Development Plan effectively and realistically. .   

 
Rationale 

The formulation of plan and program by government line agencies needs to apply strategic 
environmental assessment tool and process in order to analyze carrying capacity of development context 
to achieve sustainable development of which based on balanced economic, social and environment 
development.  Thus, strategic environmental assessment will affect to development appropriately and 
realistically by requiring of support mechanism, system and mainstreaming into plan/program 
formulation process. Indeed, such support requirements include an identification of development 
categories (in need of SEA), criteria, SEA guideline and also necessary knowledge to promote an 
understanding, scope of SEA implementation and monitoring and evaluation. Logically, there is 
rationale for an issuance of this Regulation of the Official Prime Minister.  
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Draft 

Regulation of the Official Prime Minister 
on 

Strategic Environmental Assessment 
-------------------------------------------------------------- 

In consideration of rationale, Strategic Environmental Assessment (SEA) should be applied as 

an inter-government agency tool to enforce and support for government line agencies in a formulation 

of development plan or program by an integration of environmental, economic, social development 

pillars and also other relevant factors for development context. SEA will ensure a full participation of 

relevant stakeholders in the process towards sustainable development so as to achieve Sustainable 

Development Goals, National Strategies, National Reform Plans and the National Economic and Social 

Development Plan effectively and realistically.   

By power of Article 11 (8)  of the National Administrative Regulations Act B. E.  2534, the 

Prime Minister, thereafter the Cabinet approval, enforces the Directive;  

Article 1 This Directive is called “Draft Regulation of the Official Prime Minister on Strategic 

Environmental Assessment”.  

Article 2 This Directive will enter in force government line agencies after an expiration of one 

hundred and eighty days from the date of its publication in the Government Gazette. 

Article 3 In this regulation 

"Strategic Environmental  Assessment" (a Strategic Assessment, the Environmental : the SEA ) 

refers to The process for supporting decision making in a formulation of policy, plan and program with 

an emphasis on participation.  It integrates economic, social and environment pillar in a balanced and 

optimum manner. Its results are used to develop planning for sustainable development. 

"Government agency"  means a civil service unit, state-  owned enterprise, public organization, 

local government administration, and any other state agency which have powers and duties as 

established by the law to formulate the plans or program in accordance with this Regulation. 

"Policy Leveled Committee" means the committee which have powers and duties as established 

by the law to approve the plans or program in accordance with this Regulation.  
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Category 1 
Strategic Environmental Impact Assessment Development Committee 

Article 4 There shall be a " Strategic Environmental Impact Assessment Development 

Committee", abbreviated as "SEADC" consisting of 

(1) Prime minister or Deputy prime minister assigned by the Prime Minister Chairperson 

(2) Permanent Secretary of the Ministry of Finance Committee 

(3) Permanent Secretary of the Ministry of Social Development and Human Security  Committee 

(4) Permanent Secretary of the Ministry of Agriculture and Cooperatives Committee 

(5) Permanent Secretary of the Ministry of Transportation  Committee 

(6) Permanent Secretary of the Ministry of Digital Economy and Society  Committee 

(7) Permanent Secretary of the Ministry of Natural Resources and Environment  Committee 

(8) Permanent Secretary of the Ministry of Energy  Committee 

(9) Permanent Secretary of the Ministry of Interior  Committee 

(10) Permanent Secretary of the Ministry of Industry  Committee 

(11) Permanent Secretary of the Prime Minister Office  Committee 

(12) Secretary of the Council of the State Committee 

(13) Secretary of the Office of the National Water Resources  Committee 

(14) Director of the Bureau of the Budget  Committee 

(15) President of the Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand  Committee 

(16) President of the Federation of Thai Industries  Committee 

(17) Expert specialist of SEA including no more than 9 expert committee members whom specialized 

in the following fields: SEA, Economics, Social, Natural Resources and Environment, and related 

fields, as appointed by the Prime Minister  Committee 

(18) Secretary of the Office of the National Economic and  

Social Development Council  Committee and Secretary 

(19) Secretary of the Office of the National Resources and  

Environmental Policy and Planning Committee and Assistant secretary 

(20) Deputy secretary of the Office of the National Economic and Social Development Council  

assigned by Secretary of the Office of the National Economic and  

Social Development Council Committee and Assistant secretary 

Article 5 The qualified members shall have Thai nationality, be not less than thirty-five years 

of age and have no prohibited characteristics as follows:  

(1) Being bankrupt   

(2) Being incompetent or quasi-incompetent   
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(3) Being a person with a final judgment to be imprisoned, except for offenses committed by 

negligence or petty offenses   

(4) Being fired, dismissed or dismissed because of an offense   

(5) Being a person holding a political position   

(6) Being a member of the local assembly or local administrator, a director or a person holding 

any position responsible for the administration of a political party or advisor or official of a political 

party.   

Article 6 A qualified member shall hold office for a term of three years as from the date of 

appointment.  A qualified member who vacates office upon the expiration may be reappointed but not 

for more than two consecutive terms. 

In the case that the qualified members vacate office upon the expiration of the term, if a new 

member has not yet been appointed, such vacating qualified member shall be in office to continue to 

perform his or her duties until a new qualified member has been appointed. 

In the case that a qualified member vacates the office before the expiration of the term and 

appointed a qualified committee to fill the vacancy, the appointed person shall hold the same position 

for the remaining term of the qualified member whom he or she except where the unexpired term of 

office of the qualified member is less than ninety days, in which case a new appointment may not be 

required.    

In cases where no member is appointed under paragraph three of the unit, The Committee shall 

consist of the remaining members.  

In the case where there are additional qualified members appointed while the appointed 

qualified members are still in office, the additional member appointed shall hold office for the remaining 

term of the members already appointed. 

Article 7 In addition to vacating office at the expiration of the term under Article 6, the qualified 

members vacate office upon 

(1) Death; 

(2) Resignation; 

(3) Being dismissed by the Prime Minister due to deficiency, dishonesty or disgraceful 

behavior; 

(4) Being disqualified or being under any of the prohibitions under Article 5 

Article 8 At a meeting of the Committee, the presence of not less than one-half of existing 

members is required to constitute a quorum.  
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The Chairperson of the Committee shall be the chairman of the meeting.  In the case that the 

Chairperson does not attend the meeting or unable to perform duties, the members attending the meeting 

shall elect one among themselves to preside over the meeting. 

A resolution of the meeting shall be made by a majority of votes.  Each member shall have one 

vote. In the case of an equality of vote, the presiding member shall have an additional vote as the casting 

vote.   

Article 9. The SEADC shall have powers and duties as follows: 

(1) to lay down and submit to the cabinet the strategies, guidelines and mechanisms to drive 

the Strategic Environmental Impact Assessment for sustainable national development;  

(2) to make recommendation on the prescription of plans or work plans that must be assessed 

at the strategic level of the environment in Category 2, the types of Strategic Environmental Impact 

Assessment; 

(3) to lay down the criteria, methodology and guidelines for environmental assessment at the 

strategic level for promotion of sustainable development;   

(4) to promote the training and education for the capacity building of knowledge and 

understanding in environmental assessment at strategic levels in government and private agencies; 

(5) to monitor and evaluate the environmental assessment at strategic level as well as making 

recommendations or suggestions to overcome problems or obstacles in the operative implementation of 

strategic environmental impact assessments;   

(6) to make recommendations on the revision of laws, rules, regulations or the restructuring 

of any governmental agency concerning the development of a Strategic Environmental Impact 

Assessment system;   

(7) to issue announcements and orders for the implementation of these regulations; 

(8) to appoint subcommittee, working group or advisor to perform any of the SEADC 

assigned;   

(9) to invite individuals, representatives from various departments both public and private to 

clarify or provide information to SEADC; 

(10) to report the operational results to the Cabinet at least once a year; 

(11) to perform any other actions in order to comply with this regulation. 

Article 10 The provisions in Article 8 shall apply to a meeting of a subcommittee or working 

group, which SEADC may appointed in accordance with Article 9 ( 7 ), mutatis mutandis. 

Article 11 The Office of the National Economic and Social Development Council shall be the 

Secretariat Office of the SEADC and has duties to support the operations of the SEADC as follows: 

(1) to coordinate with various departments required to carry out environmental assessment at 

a strategic level in order to ensure the efficiency and consistency of assessment in various area as well 
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as, studies, analyze and collect data and comments regarding strategic environmental management or 

take any action to support the performance of duties of SEADC   

(2) to monitor and evaluate the Strategic Environmental Impact Assessment of other 

government agencies, public and private organizations concerned, including analyze problems, 

obstacles, and solutions to be proposed to the SEADC for consideration 

(3) to perform other duties as assigned by SEADC   

Article 12. For the benefit of the operations of the SEADC, government agencies shall cooperate 

and support the operations of the SEADC in accordance with this regulation. 

Article 1 3  Compensation expense for allowances and expenses associated with the 

implementation of SEADC, Subcommittee, Working Group and appointed Advisor to SEADC shall be 

disbursed from the budget of the Office of the National Economic and Social Development Council 

Category 2  
Plans and Programs Required to undergo Strategic Environmental Impact Assessment  

Article 14 The following plans or programs of the State shall be required to undergo Strategic 

Environment Assessment:  

(1) Sector based 

(1.1) Transportation  

(1.2) Energy and petroleum exploration development 

(1.3) Minerals Resource Development 

(2) Area based  

(2.1) Urban Development plan (City plan)  

(2.2) Coastal Development or River Basin Management Plan  

(2.3) Special Development zone 

(2.4) Industrial Estate Development Plan or similar areas 

(3) Details of the levels of plans or program which shall be required to undergo the Strategic 

Environmental Impact Assessment in (1) and (2) shall be determined by the SEADC.    

(4) Sectoral or are based plan or program based other than (1) and (2) as stipulated by SEADC 

with the Cabinet approval.  
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Category 3 
Compilation of Strategic Environmental Impact Assessment  

Article 15 The governmental agencies shall be required to follow the criteria, procedures and 

guideline as stipulated by SEADC as a framework for the usage of Strategic Environmental Impact 

Assessment as a tool for the preparation, review or update of the plan or the program of the state.  The 

responsible agencies of the plan or program shall be required to provide the budget and personnel The 

responsible agencies shall conducted public participation according to the Strategic Environmental 

Impact Assessment guideline as stipulated by the SEADC. 

Article 16 in the case where necessary, the governmental agency shall be able to compile or 

revise the Strategic Environmental Impact Assessment guideline to compliment the context of the plan 

or program in accordance with the guideline stipulated by the SEADC. 

Article 17 Government agencies shall prepare and implement systematically the capacity 

building plan for Strategic Environmental Impact Assessment of which consist of: human resource and 

Strategic Environmental Impact Assessment specialist development plans, knowledge management and 

public participation plans, and agency competency development plans in accordance with the national 

impellent of Strategic Environmental  Impact Assessment. 

Article 1 8  as the plan or program has been formulated by the government agencies together 

with the compilation of strategic environmental impact assessments, the plan or program shall be 

submitted to the relevant assigned Committee depending on the case before proposing to the Cabinet 

for further perception or consideration. 

Article 19 the governmental agencies shall monitor the implementation of the plan or plan in 

accordance with Strategic Environmental Impact Assessment procedure in order to be used as 

supporting information for further development of the national strategic environmental impact 

assessment system 

Article 20 The Prime Minister shall have charge and control over the execution of this 

regulation. 

     Announce on Date…………………  

 

 Mr. Prayut Chan-o-cha 

 Prime Minister 



ภำคผนวก ฒ
กำรประชุมสนทนำระดับนโยบำย 
เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรประเมิน

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
สู่แผนงำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน



การประชุมสนทนาระดับนโยบาย เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุ ท ธศาสตร์ สู่ แ ผ นง า นก าร พั ฒ นา ที่ ยั่ ง ยื น  ( Policy Dialogue on Strategic 
Environment Assessment for Sustainable Development Plan/ Programme) 

ความรู้ ความเข้าใจของผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่จะต้องน าการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ ไปใช้ประโยชน์และประกอบการพิจารณาควบคู่กับนโยบาย แผนและแผนงานการพัฒนา มี
ความส าคัญมากเนื่องจากเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศไทย 
หากท่านผู้บริหารซึ่งมีอ านาจในการตัดสินใจระดับนโยบายขององค์การ ได้สนทนา แลกเปลี่ยนและเรียนรู้
ร่วมกัน จะเป็นโอกาสให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง อย่างมี
ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดความเข้าใจการใช้ SEA สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ปรึกษาจึงได้ด าเนินการจัดประชุม
สนทนาระดับนโยบายเรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สู่แผนงานการพัฒนาที่
ยั่ ง ยื น  ( Policy Dialogue on Strategic Environment Assessment for Sustainable Development 
Plan/ Programme) ข้ึน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1.1 รูปแบบการจัดประชมุ 

ช่วงที่ 1 : การบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับวิธีการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
ในระดับสากล และพัฒนาการ (State-of-the-art and Evolution of SEA)  

ช่วงที่  2 : การสนทนาระดับนโยบาย (Policy Dialogue)  ระหว่างเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง  
ขององค์การ หน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในเรื่องการด าเนินงาน SEA 

โดยมีรายละเอียดก าหนดการจัดประชุม ดังตารางท่ี 1 และมีบรรยากาศการจัดประชุมดังรูปท่ี 1 

  



ตารางท่ี 1 ก าหนดการประชุมสนทนาระดับนโยบาย เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตรส์ู่แผนงานการพัฒนาท่ียั่งยืน 

เวลา ก าหนดการ 

08.30 - 08.50 น.  ลงทะเบียน รับเอกสารประกอบการประชุม 
08.50 - 09.10 น. เปิดการประชุม และสาส์นจาก สศช. 

โดย ดร. ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล 
 รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สศช. 

09.10 - 09.45 น.  การบรรยาย: การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ดีในระดับสากล(International State-of-
the-art Strategic Environment Assessment)  
โดย Professor Maria Rosario Partidario , University of Lisbon , Portugal  
 อดีตประธาน International Association of Impact Assessment (IAIA) 

09.45 - 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.00 - 10.45 น.  การบรรยาย: พัฒนาการของ SEA สู่การสนับสนุนแผนงานพัฒนาระยะยาว: จากการศึกษา
ผลกระทบสู่แนวคิดเชิงกลยุทธ์ (From impact-based toward strategic-thinking SEA : 
Evolution and continuum for long-term development planning) 
โดย  Professor Maria Rosario Partidario , University of Lisbon , Portugal  
 อดีตประธาน International Association of Impact Assessment (IAIA) 

10.45-12.00 น. การสนทนาระดับนโยบาย (Policy Dialogue) ของผู้บริหาร :  
1) แนวทาง SEA ที่เหมาะสมกับการน ามาใช้กับบริบทของประเทศไทย   
2) การขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพและทันการณ์ 

12.00 น. เป็นต้นไป ปิดการประชุม และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน 

  



  
บรรยากาศพิธีเปิดการประชุม บรรยากาศช่วงการน าเสนอข้อมูล 

  
บรรยากาศภาพรวมของการประชุม 

  
บรรยากาศการร่วมกันแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

รูปที่ 1 บรรยากาศการประชุมสนทนาระดับนโยบาย เรื่อง การขบัเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดบั
ยุทธศาสตร์สูแ่ผนงานการพัฒนาที่ย่ังยืน 
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• Offers a cross-cutting perspective 

• Promotes a strategic and integrated approach

• Discusses alternatives while options are still open

• Supports strategic decision-making

• Incorporates environmental issues and principles
of sustainability in policy-making and planning
processes.
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Critical Factors for Decision-making (CFD) 
1.Fauna

2.Land-Use Planning
3.Energy

Influence in decision-making

Identify barriers to transmission lines network, 

enhance renewable sources

Discuss strategic options

Help design and choice an additional option 
that conciliates all CFD

SEA of the Electricity Transport Network Development 

and Investment Plan (PDIRT) 2009 – 2014, Portugal
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ภำคผนวก ณ
สัมมนำเพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์

และระดมควำมคิดเห็น เรื่อง
กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศำสตร์



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด หน้า 1 
 

สัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และระดมความคิดเห็นเรื่อง SEA 

ในการจัดประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEA และ
เผยแพร่ความส าคัญของ SEA ให้กับประชาชนทั่วไปและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง พร้อมร่วมกันระดม
ความเห็นนั้นได้เชิญผู้เข้าร่วมเสวนา จากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ได้รับการอบรมจากทั่วประเทศ มา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้เรื่อง SEA ในรูปแบบการสื่อสารที่งา่ย ระดับประชาชนทั่วไปเข้าใจ
ได้ การสัมมนาจะเน้นให้เข้าใจ จากกรณีตัวอย่างการศึกษา SEA ในประเทศไทย และเปรียบเทียบกับ
ต่างประเทศ พร้อมทั้งระดมความคิดเห็น SEA จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงการจัดท าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และแนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้มี
ความครบถ้วนสมบูรณ์ในการน าไปปฏิบัติ โดยด าเนินการประชุมฯ จ านวน 2 ครั้ง อย่างน้อยครั้งละ 200 ราย 
มรีายละเอียดดังนี้ 

กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ปรึกษาไดเ้รียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย 

 หน่วยงานราชการ/ รัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วยหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาค ที่มีบทบาท
หน้าที่ในการก าหนดนโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, Plan, Program)  

 หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า SEA โดยตรง 
 หน่วยงานเอกชนที่มีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ 
 องค์การเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และ

นักวิชาการอิสระในพื้นที่ 
 บริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 สื่อมวลชน 
 ประชาชนทั่วไป 

บุคลากรในการด าเนินการ  

(1) ดร.พรวิภา คลังสิน  ผู้จัดการโครงการ 

(2) นางสาวนวรัตน์ เกี้ยวมาศ รองผู้จัดการโครงการ 

(3) ดร.วิเทศ ศรีเนตร  ผู้ เ ช่ียวชาญด้านการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ 

(4) นายภัทร์ เทภาสิต  ผู้เ ช่ียวชาญด้านการจัดฝึกอบรมทางวิชาการและ
ประชาสัมพันธ์ 



(5) นางสาวกุลรดา สุธีระเวชช์ ผู้ประสานงานโครงการ/เลขานุการโครงการ 

(6) นางสาวภัทรศยา แก้วมณี  ผู้ประสานงานโครงการ/เลขานุการโครงการ และ
นักวิชาการด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

(7) นายวีระวัชร์ ธงเกียรติเจริญ นักวิชาการด้านการจัดฝึกอบรมทางวิชาการและ 
การประชาสัมพันธ์ 1 

(8) นางสาวปรียาภรณ์ เหมวัตรกิตต์ิธนา นักวิชาการด้านการจัดฝึกอบรมทางวิชาการและ 
การประชาสัมพันธ์ 2 

(9) นายกีรติ วานิช  นักวิชาการด้านการจัดฝึกอบรมทางวิชาการและ 
การประชาสัมพันธ์ 3 

(10) นายพงศ์พิทักษ์ แก้วมา นักออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ 

 การจัดประชุมสมัมนาเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และระดมความคิดเห็นเรื่อง SEA ให้กับ 
ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ครั้งท่ี 1  

ในการประชุมสัมมนาฯ ครั้งที่ 1 ได้ด าเนินการจัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจใน
การจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และแนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปไดร้ับทราบ โดยมีรายละเอียดการประชุมฯ 
ดังตารางท่ี 1 และมีบรรยากาศการจัดประชุมฯ ดังรูปท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ก าหนดการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธแ์ละระดมความคิดเห็นเรื่อง 
SEA ให้กับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ครั้งท่ี 1 

เวลา ก าหนดการ 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

09.00 - 09.10 น. เปิดการประชุม  
โดย  นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา 
 รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

09.10 – 09.30 น. การขับเคลื่อน SEA ในช่วงท่ีผ่านมา 
โดย  นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา 
 ประธานคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
 และกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

09.30 - 09.50 น. แนวทางการพัฒนา SEA ของประเทศไทย 
โดย  นางชุลีพร บุณยมาลิก 
 ผู้อ านวยการส านักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. 



ตารางท่ี 1 ก าหนดการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และระดมความคิดเห็นเรื่อง 
SEA ให้กับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ครั้งท่ี 1 

เวลา ก าหนดการ 

09.50 – 10.15 น. โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 
โดย  ดร. พรวิภา คลังสิน 
 หัวหน้าโครงการ 
 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.30 – 12.00 น. เสวนา เร่ือง ความส าคัญของ SEA ต่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
โดย  นายประดับ กลัดเข็มเพชร 
 ผู้ช่วยเลขาธิการส านักทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
 รศ. ดร. สุทิน อยู่สุข 
 ประธานคณะท างานพัฒนาการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และคณะท างาน

จัดท าคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
 นายกัญจน์ ทัตติยกุล 
 ผู้ประสานงานเครือข่ายเพื่อนตะวันออก 
 นางหงษ์ศรี เจริญวราวฒุ ิ
 ผู้อ านวยการโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีวังจันทร์วัลเลย์เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก 
ด าเนินรายการโดย  ดร.ไชยยศ บุญญากิจ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (รายสาขา) 
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

12.00 – 12.30 น. รับฟังความคิดเห็นต่อการขับเคลื่อน SEA และโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(SEA) 

12.30 – 13.30 น. ปิดการประชุม และรับประทานอาหารกลางวัน 
 
  



  
บรรยากาศการลงทะเบียน บรรยากาศพิธีเปิดการประชุม 

  
บรรยากาศบริเวณบอร์ดนิทรรศการ บรรยากาศภายในห้องประชุม 

               
บรรยากาศช่วงการน าเสนอข้อมูล 

            
บรรยากาศช่วงเสวนา 

             
บรรยากาศการร่วมกันแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

รูปที่ 1 บรรยากาศการประชุมสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธแ์ละระดมความคิดเห็นเรือ่ง SEA ใหก้ับทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 

 



 การจัดประชุมสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และระดมความคิดเห็นเรื่อง SEA ให้กับ 
ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ครั้งท่ี 2  

ในการประชุมสัมมนาฯ ครั้งที่ 2 ได้ด าเนินการจัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจใน
การจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และแนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ โดยมีรายละเอียดการ 
จัดประชุมฯ ดงัตารางท่ี 2 และมีบรรยากาศการประชุมฯ ดัง 

ตารางท่ี 2 ก าหนดการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธแ์ละระดมความคิดเห็นเรื่อง 
SEA ให้กับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ครั้งท่ี 2 

เวลา ก าหนดการ 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

09.00 - 09.30 น. เปิดการประชุม  
โดย  ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎส์กุล 
 รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

09.30 – 10.15 น. น าเสนอ การสร้างองค์ความรู้ และข้อเสนอการจัดท า SEA และ แนวทาง SEA 
โดย  ดร. พรวิภา คลังสิน  
 หัวหน้าโครงการ 
และ  ดร. วิเทศ ศรเีนตร 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.30 – 12.00 น. เสวนา เร่ือง แนวทางการผลักดันและขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทยในระยะต่อไป 
โดย  นายจรัล เทพอวยพร 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 
   นายธนพล เมาลานนท์ 
 วิศวกรอาวุโส โครงการ MARS บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
 นายภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์ 

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 นายสมบัติ เหสกุล  
 นักวิชาการอิสระ 
 นายชญาทัต เนียมแสวง 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ด้าเนินรายการโดย  ดร. วิเทศ ศรีเนตร 
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 

12.00 – 12.30 น. รับฟังความคิดเห็นต่อการขับเคลื่อน SEA และโครงการขับเคลื่อนการประเมนิสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 

12.30 – 13.30 น. ปิดการประชุม และรับประทานอาหารกลางวัน 
  



  
บรรยากาศพิธีเปิดการประชุม บรรยากาศภายในห้องประชุม 

                      
บรรยากาศช่วงการน าเสนอข้อมูล 

                     
บรรยากาศช่วงเสวนา 

                    
บรรยากาศการร่วมกันแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

รูปที่ 2 บรรยากาศการประชุมสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธแ์ละระดมความคิดเห็นเรือ่ง SEA ใหก้ับทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 

 



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล%อม
ระดับยุทธศาสตร� (SEA)

โดย  ดร. พรวิภา  คลังสิน
หัวหน�าโครงการ

1

Strategic Environmental Assessment

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

วัตถุประสงค�ของโครงการ

เพื่อรวบรวมผลการศึกษา SEA จากแหลAงตAางๆ ทั้งในและตAางประเทศ เพื่อเปEนกรณี
ตัวอยAางและประสบการณ�เรียนรู%ในด%านระบบและกลไก กระบวนการและแนวทางปฏิบัติ
ของ SEA และรวบรวมและจัดทําแหลAงข%อมูลตัวชี้วัดที่เกี่ยวข%องกับ SEA ทั้งมิติด%าน 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล%อม และเทคโนโลยี สําหรับรายสาขาหรือเชิงพื้นที่ ที่ถูกกําหนด
เปEนประเภทของแผนหรือแผนงานที่ต%องทํา SEA

เพื่อสร%างความรู%ความเข%าใจที่ถูกต%องเกี่ยวกับ SEA ให%กับทุกภาคสAวนที่
เกี่ยวข%อง โดยผAานการจัดฝLกอบรมทางวิชาการด%าน SEA ให%กับผู%ทําการศึกษา
และหนAวยงานที่เกี่ยวข%อง และการประชุมสัมมนา

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาข%อเสนอการจัดทําการประเมินสิ่งแวดล%อมระดับ
ยุทธศาสตร�และแนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร�
ของประเทศให%มีความเหมาะสม

2

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

กิจกรรมของโครงการ

การสัมมนาระดมความคดิเห็น 
เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล%อม

ระดับยุทธศาสตร� (SEA) จํานวน 2 ครั้ง

การฝLกอบรมทางวิชาการด%าน SEA 
ทั่วประเทศ จํานวน 5ครั้ง

1

2

3

การประชุมกลุAมยAอยระดมความคิดเห็น
จากหนAวยงานที่เกี่ยวข%อง จํานวน 4 ครั้ง

3 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

1 วันอังคารที่ 7 
พฤษภาคม พ.ศ. 
2562 ที่ผ"านมา

เพื่อรับฟ'งความคิดเห็น และข�อเสนอแนะในการจัดทําหลักสูตร
การฝ2กอบรมทางวิชาการด�านการประเมินสิ่งแวดล�อมระดับ
ยุทธศาสตร7 (SEA)

หลักสูตรการฝ2กอบรมทางวิชาการ
ด�านการประเมินสิ่งแวดล�อมระดับ
ยุทธศาสตร7 (SEA) 

2 วันพฤหัสบดีที่ 
6 มิถุนายน 
พ.ศ. 2562 

เพื่อรับฟ'งความคิดเห็น และข�อเสนอแนะในการจัดทําหลักสูตร
การฝ2กอบรมทางวิชาการด�านการประเมินสิ่งแวดล�อมระดับ
ยุทธศาสตร7 (SEA) ที่ปรับปรุงแล�ว

3 ช"วงสัปดาห7ที่ 
5 ของเดือน
กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562

เ พื่อรับฟ'งความคิดเห็น และข�อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข�อเสนอการจัดทํา SEA (รวมร"างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว"าด�วยการประเมินสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร7 พ.ศ. ...) และ
ร" างแนวทาง (Guideline) การประเ มิน สิ่งแวดล�อมระดับ
ยุทธศาสตร7

แนวทางการจัดทํา SEA (รวมร"าง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว"าด�วย
การประ เ มิน สิ่ งแวดล� อมระ ดับ
ยุทธศาสตร7  พ .ศ .  . . . )  และร" า ง
แนวทาง (Guideline) การประเมิน
สิ่ ง แ ว ดล� อ ม ระ ดับยุ ท ธ ศ าสต ร7 
ที่ปรับปรุงแล�ว4 ช"วงสัปดาห7ที่ 

4 ของเดือน
สิงหาคม 

พ.ศ. 2562

เ พื่อรับฟ'งความคิดเห็น และข�อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข�อเสนอการจัดทํา SEA (รวมร"างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว"าด�วยการประเมินสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร7 พ.ศ. ...) และ
ร" างแนวทาง (Guideline) การประเ มิน สิ่งแวดล�อมระดับ
ยุทธศาสตร7 ที่ปรับปรุง

วัตถุประสงค� ผลลัพธ�
วันดําเนินการจัดกิจกรรม

1) การประชุมกลุAมยAอยระดมความคิดเห็นจากหนAวยงานที่เกี่ยวข%อง

ครั้งที่

4



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ภาคกลาง 
(พระนครศรีอยุธยา) 

วันที่ 22–26 
กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนอื

(ขอนแกAน) 
วันที่ 19–23 
สิงหาคม 

พ.ศ. 2562

ภาคใต� 
(สงขลา) 
วันที่ 2–6 
กันยายน 

พ.ศ. 2562

2) จัดฝLกอบรมทางวิชาการด%าน SEA ทั่วประเทศ
วัตถุประสงค� :

 เพื่อสร�างความรู�ความเข�าใจในรายละเอียด
ของแนวทางการประเมินสิ่งแวดล�อมระดับ
ยุทธศาสตร7 (SEA) ที่ถูกต�อง

 เพื่อทดลอง พัฒนาทักษะและความสามารถ
ในการประเมินสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร7 
(SEA)

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ซช:

ระยะเวลาการฝ2กอบรม 5 วัน/ครั้ง จํานวน 150 คน/ครั้ง
โดยแบ"งจํานวนการจัดฝ2กอบรมออกตามภูมิภาคต"างๆ 
ทั้งหมด 5 ภูมิภาค ประกอบด�วย

กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 
(กรุงเทพฯ) 
วันที่ 8–12 
กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562 

1
2

3
4

ภาคเหนือ 
(เชียงใหมA) 

วันที่ 30 กันยายน
– 4 ตุลาคม 
พ.ศ. 2562

 

5

5 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

3) การสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมิน
สิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร� (SEA)

ครั้งที่ 2 : ชAวงสัปดาห�ที่ 3 ของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 

1

2

ครั้งที่ 1 : วันจันทร�ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค�…
 เพื่อสร�างความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับ SEA และเผยแพร"ความสําคัญของ SEA ให�กับประชาชน

ทั่วไปและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข�องรับทราบ  
 เพื่อรับฟ'งความคิดเห็น และข�อเสนอแนะต"อการปรับปรุงข�อเสนอการจัดทําการประเมิน

สิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร7 (SEA) และแนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล�อมระดับ
ยุทธศาสตร7

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม...

6

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

สศช. หนAวยงานที่เกี่ยวข%อง สามารถนําข%อเสนอการจัดทํา SEA และ
แนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร� ไปใช%
เปEนเครื่องมือในการจัดทําและขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล%อม
ระดับยุทธศาสตร� มาใช%กับการวางแผนพัฒนาของประเทศไทย
อยAางเปEนรูปธรรม

สศช. หนAวยงานที่เกี่ยวข%อง และประชาชนทั่วไปมีความรู%ความเข%าใจที่
ถูกต%องเกี่ยวกับ SEA นํามาซึ่งการวางแผนการพัฒนาที่มีเป\าหมายมุAง
สูAการพัฒนาอยAางยั่งยืน

7

ผลลัพธ�ของโครงการ
1

2

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ความสําคัญ
ของการจัดทํา SEA

8



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

SEA : Up-streaming environmental considerations into 
the decision-making hierarchy

Policy

Plan

Programme

Strategic 
environmental 
assessment

Environmental impact 
assessmentProjects

9 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

A continuum of SEA application

Environment

Economic assessment tools

Social assessment tools

SEA

Economy

Social

Environment Economy

Social

Environment
Economy

Social

Increasing integration of environmental, social and economic considerations 

10

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด
11

ประโยชน�ของการจัดทํา SEA

 สAงเสริมการพัฒนาอยAางยั่งยืน

กําหนดมาตรการฯ 
บนหลักการปXองกัน
ไว�ก"อนได� 

ทราบ ถึ งผลกระทบ
ส ะ ส ม  (Cumulative 
Impact) ได�

สามารถคาดการณ7
ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก
ทางเลือกต"างๆ และ
เลือกทางเลือกที่ส"งผล
กระทบน�อยที่สุดได�

มีการพัฒนาทางเลือก
หลายทางเลือกที่ช"วยให�
บรรลุตามวัตถุประสงค7
ของ PPP ได�

1

2

3

4

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 12

2

3

4

1

5

 สAงเสริมความสมบูรณ�ให%กับ EIA

SEA ชAวยลดเวลาและคAาใช%จAายในการวางแผน
เปkดโอกาสให%ผู%มีสAวนได%เสียมีสAวนรAวมตั้งแตAการกําหนดนโยบาย/ แผน/ แผนงาน

ประโยชน�ของการจัดทํา SEA (ตAอ)

มีการระบุผลกระทบลAวงหน%า และข%อมูลที่สําคัญตAอการประเมินผล
กระทบของโครงการ

มีกรอบการจัดทํา SEA ที่ชัดขึ้น 

ชAวยลดระยะเวลาในการพิจารณา EIA ใช%เวลาในการทําความเข%าใจ
น%อยลง

ชAวยให%มีข%อมูลพื้นฐานในการออกแบบโครงการ

ชAวยให%สามารถออกแบบโครงการไปสูAการปฏิบัติที่ดี



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

หลักสูตรการฝLกอบรม 
SEA

13 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

กรอบแนวคิดการสร%างหลักสูตร

 การเรียนรู�อย"างกระตือรือร�น (Active Learning) 
 การสร�างกระบวนเรียนเปfนกลุ"ม (Group Work)
 การใช�กรณีศึกษาในการเรียนรู�และฝ2กฝน (Casework Methodology)
 การเน�นการฝ2กปฏิบัติประกอบทฤษฎี (Practical Approach) 
 การใช�ประบวนการคิดตีความป'ญหาอย"างสร�างสรรค7จนได�ต�นแบบ

ที่เหมาะสม (Design Thinking) 

แนวคิดตามหลักการสร%างสรรค� (Innovative Method)

หลักสูตรการฝLกอบรม SEA

14

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ขั้นตอนการจัดทําหลักสูตรอบรม SEA

กําหนดความ
ต%องการฝLกอบรม 
(Define Training 

Needs)

ออกแบบและ
วางแผนฝLกอบรม 
(Design and Plan 

Training)

จัดฝLกอบรม 
(Provide for 
Training)

ประเมินผลการ
ฝLกอบรม 

(Evaluate Training 
Outcomes)

การตรวจติดตาม

ยึดตาม : แนวทางมาตรฐานการฝLกอบรม ISO 10015: 1999 
(Quality Management – Guidelines for Training)

ยึดตาม : แนวทางมาตรฐานการฝLกอบรม ISO 10015: 1999 
(Quality Management – Guidelines for Training)

15 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

เนื้อหาหลักสูตร SEA

 ร"างเนื้อหาในการฝ2กอบรม SEA ประกอบด�วยสาระสําคัญและ
ข�อมูลซึ่งจําเปfนต"อการศึกษาและจัดทํา SEA โดยได�นํามา
กําหนดเปfนชุดบทเรียนทั้งหมด 9 บทเรียน

 เ นื้ อหา ทั้ งหมดจะได� รับการทบทวนและ คัด เ ลือก โดย 
ผู�เชี่ยวชาญ ผู�ทรงคุณวุฒิ และทดสอบความเหมาะสม ระหว"าง
การจัดฝ2กอบรม Training for the Trainers ซึ่งจะจัดขึ้นเพื่อ
ตกลงในเนื้อหาที่เหมาะสมที่สุด ในเบื้องต�น

16
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22

33

44

55

66

77

88

99

บทเรียนที่ 1 : ความรู%พื้นฐานในการจัดทํา SEA 

บทเรียนที่ 2 : พัฒนาการและการศึกษา SEA ในตAางประเทศและประเทศไทย 

บทเรียนที่ 3 : การกําหนดประเด็นและพิจารณาขอบเขตการศึกษา SEA 

บทเรียนที่ 4 : การประเมินข%อมูลพื้นฐานสําหรับการศึกษา SEA 

บทเรียนที่ 5 : การพัฒนาและเสนอทางเลือกในการพัฒนา 

บทเรียนที่ 6 : การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร� 

บทเรียนที่ 7 : การสร%างการมีสAวนรAวมอยAางมีประสิทธิภาพ 

บทเรียนที่ 8 : การสรุปผลการศึกษาสูAกระบวนการตัดสินใจ 

บทเรียนที่ 9 : การควบคุมคุณภาพ และติดตามตรวจสอบ SEA 
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เนื้อหาหลักสูตร SEA (ตAอ)

 การออกแบบขอบ เขต เนื้ อหา
ของบทเรียนที่ 1 ถึง 9 จะเน%น
กระบวนการเรียนรู%เปEนกลุAม 

 ตั้ งแต"บทเ รียนที่ 3 ถึง 9 จะใช�
กรณีศึกษาในการเรียนรู� และเน%น
การฝLกปฏิบัติโดยเฉพาะ
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ระยะเวลาการฝLกอบรม

ระยะเวลาการฝ2กอบรมครอบคลุมทั้งหมด 5 วัน 
เพื่อให�ผู�เข�ารับการฝ2กอบรมมีความเข�าใจขั้นตอนการ
ดําเนินการประเมินสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร7 (SEA) 
ตั้งแต"ต�นจนจบกระบวนการ สามารถนําไปปรับใช�ใน
หน"วยงานได�
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ผู%อบรม

คณะผู�อบรมประกอบด�วย ผู%ทรงคุณวุฒิ/ผู%เชี่ยวชาญในด%าน
การประเมินสิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร� (SEA) และ
นักวิชาการจากหนAวยงานที่เกี่ยวข%อง ซึ่งผAานการฝLกสอน 
และอบรมจากผู%ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ 
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กลุ"มเปXาหมายของการฝ2กอบรมกําหนดครอบคลุมทุกภูมิภาค จํานวน 750 คน 
ประกอบด�วย

 หนAวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ประกอบด�วยหน"วยงานส"วนกลางและภูมิภาค 
ที่ มีบทบาทหน�าที่ ในการกําหนดนโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, Plan, 
Programme) 

 หนAวยงานที่มีบทบาทหน%าที่เกี่ยวข�องกับการจัดทํา SEA โดยตรง

 หนAวยงานเอกชนที่มีโครงการพัฒนาขนาดใหญ"

 องค�การเอกชนด� านการคุ� มครอง สิ่งแวดล�อม องค7กรพัฒนาเอกชน 
สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระในพื้นที่

 บริษัทที่ปรึกษาที่ได�รับใบอนุญาตเปfนผู�มีสิทธิทํารายงานเกี่ยวกับการศึกษาและ
มาตรการปXองกันและแก�ไขผลกระทบกระเทือนต"อคุณภาพสิ่งแวดล�อม

กลุAมเป\าหมาย
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จบการนําเสนอ
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โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล%อม
ระดับยุทธศาสตร� (SEA)

โดย  ดร. พรวิภา  คลังสิน
หัวหน%าโครงการ

1

Strategic Environmental Assessment
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วัตถุประสงค�ของโครงการ
เพื่อรวบรวมผลการศึกษา SEA จากแหลCงตCางๆ ทั้งในและตCางประเทศ เพื่อเปGนกรณี
ตัวอยCางและประสบการณ�เรียนรู%ในด%านระบบและกลไก กระบวนการและแนวทางปฏิบัติ
ของ SEA และรวบรวมและจัดทําแหลCงข%อมูลตัวชี้วัดที่เกี่ยวข%องกับ SEA ทั้งมิติด%าน 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล%อม และเทคโนโลยี สําหรับรายสาขาหรือเชิงพื้นที่ ที่ถูกกําหนด
เปGนประเภทของแผนหรือแผนงานที่ต%องทํา SEA

เพื่อสร%างความรู%ความเข%าใจที่ถูกต%องเกี่ยวกับ SEA ให%กับทุกภาคสCวนที่
เกี่ยวข%อง โดยผCานการจัดฝMกอบรมทางวิชาการด%าน SEA ให%กับผู%ทําการศึกษา
และหนCวยงานที่เกี่ยวข%อง และการประชุมสัมมนา

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาข%อเสนอการจัดทําการประเมินสิ่งแวดล%อมระดับ
ยุทธศาสตร�และแนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร�
ของประเทศให%มีความเหมาะสม

2

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

กิจกรรมของโครงการ

การสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง การขับเคลื่อนการ
ประเมินสิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร� (SEA) จํานวน 2 ครั้ง

การฝMกอบรมทางวิชาการด%าน SEA ทั่วประเทศ 
จํานวน 6 ครั้ง

การประชุมกลุCมยCอยระดมความคิดเห็นจากหนCวยงาน
ที่เกี่ยวข%อง จํานวน 4 ครั้ง

3

การจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร%อมให%วิทยากรผู%สอน
หลักสูตรการฝMกอบรม SEA 

การประชุมสนทนาระดับนโยบาย เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมนิ
สิ่งแวดล%อมระดบัยุทธศาสตร�สูCแผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1
2

3
4
5
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การประชุมกลุCมยCอยระดมความคิดเห็น
จากหนCวยงานที่เกี่ยวข%อง จํานวน 4 ครั้ง

4

1
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ครั้ง วันดําเนินการจัด
กิจกรรม วัตถุประสงค�

ผู%เข%ารCวม
ประชุม 
(ราย)

ผลลัพธ�

1 วันอังคารที่ 
7 พฤษภาคม
 พ.ศ. 2562

เ พื่อรับฟ�งความคิดเห็น และข%อเสนอแนะในการจัดทํา
หลัก สูตรการฝ.กอบรมทางวิ ชาการด% านการประเ มิน
สิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร4 (SEA)

105
หลักสูตรการฝ.กอบรมทาง
วิชาการด%านการประเมิน
สิ่ ง แ ว ด ล% อ ม ร ะ ดั บ
ยุทธศาสตร4 (SEA) 2 วันพฤหัสบดีที่ 

6 มิถุนายน 
พ.ศ. 2562 

เ พื่อรับฟ�งความคิดเห็น และข%อเสนอแนะในการจัดทํา
หลัก สูตรการฝ.กอบรมทางวิ ชาการด% านการประเ มิน
สิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร4 (SEA) ที่ปรับปรุงแล%ว

94

3 วันศุกร4ที่ 
2 สิงหาคม 
พ.ศ. 2562 

เพื่อรับฟ�งความคิดเห็น และข%อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข% อ เ ส น อ ก า ร จั ด ทํ า  SEA (ร ว ม ร; า ง ร ะ เ บี ย บ สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ว; าด%วยการประเมินสิ่งแวดล%อมระดับ
ยุทธศาสตร4 พ.ศ. .. .) และร;างแนวทาง (Guideline) การ
ประเมินสิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร4

125
แนวทางการ จัดทํ า  SEA 
(รวมร; า ง ระ เ บี ยบ สํา นัก
นายกรัฐมนตรี ว;าด%วยการ
ประเมินสิ่งแวดล%อมระดับ
ยุทธศาสตร4 พ.ศ. ...) และ
รCางแนวทาง (Guideline) 
การประเมินสิ่งแวดล%อม
ร ะ ดั บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร� 
ที่ปรับปรุงแล%ว

4 วันอังคารที่ 
3 กันยายน 
พ.ศ. 2562 

เพื่อรับฟ�งความคิดเห็น และข%อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข% อ เ ส น อ ก า ร จั ด ทํ า  SEA (ร ว ม ร; า ง ร ะ เ บี ย บ สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ว; าด%วยการประเมินสิ่งแวดล%อมระดับ
ยุทธศาสตร4 พ.ศ. .. .) และร;างแนวทาง (Guideline) การ
ประเมินสิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร4 ที่ปรับปรุง

149

5

การประชุมกลุCมยCอยระดมความคิดเห็นจากหนCวยงานที่เกี่ยวข%อง 
จํานวน 4 ครั้ง
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การประชุมกลุCมยCอยระดม
ความคิดเห็นจากหนCวยงาน

ที่เกี่ยวข%อง ครั้งที่ 1

การประชุมกลุCมยCอยระดม
ความคิดเห็นจากหนCวยงาน

ที่เกี่ยวข%อง ครั้งที่ 2

บรรยากาศการประชุมกลุCม
ยCอยระดมความคิดเห็นจาก

หนCวยงานที่เกี่ยวข%อง ครั้งที่ 3

บรรยากาศการประชุมกลุCม
ยCอยระดมความคิดเห็นจาก

หนCวยงานที่เกี่ยวข%อง ครั้งที่ 4
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การจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร%อม
ให%วิทยากรผู%สอนหลักสูตรการฝMกอบรม

SEA 2

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 8

โดย Professor Maria Rosario Partidario 
ศาสตราจารย�แหCง University of Lisbon ประเทศโปรตุเกส ผู%ทรงคุณวุฒิระดับ
นานาชาติ และผู%เชี่ยวชาญทางด%านการประเมินสิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร�

การจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร%อมให%วทิยากรผู%สอน
หลักสูตรการฝMกอบรม SEA 

ระหว;างวันพุธที่ 19 – วันศุกร4ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จํานวน 2 วันครึ่ง  โดยบุคลากรเข%ารับ
การฝ.กอบรมประมาณ 25 ราย ประกอบด%วย  ผู%ทรงคุณวุฒิ ผู%แทนสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห;งชาติ (สศช.) และ บริษัทที่ปรึกษา  
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การประชุมสนทนาระดับนโยบาย 
เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมิน
สิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร�
สูCแผนงานการพัฒนาที่ยั่งยนื 3
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การประชุมสนทนาระดับนโยบาย เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมิน
สิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร�สูCแผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 

• วันศุกร4ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมปรินซ4พาเลซ กรุงเทพมหานคร

• เพื่อสร%างความเข%าใจร;วมกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู% เจ%าหน%าที่ระดับบริหาร ของหน;วยงานภาครัฐและ
เอกชนต;างๆ ที่จะนําการประเมินสิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร4 ไปใช%ประโยชน4

• ผู%เข%าร;วมประชุม จํานวน 61 ราย ประกอบด%วย เจ%าหน%าที่ระดับบริหารขององค4การ หน;วยงาน ในการ
กําหนดนโยบาย แผนและแผนงานการพัฒนาระดับพื้นที่และภาคส;วนต;างๆ

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การฝMกอบรมทางวิชาการด%าน SEA 
ทั่วประเทศ จํานวน 6 ครั้ง

11

4

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

วัตถุประสงค� :

 เพื่อสร%างความรู%ความเข%าใจในรายละเอียดของ
แนวทางการประ เ มินสิ่ ง แวดล% อมระดั บ
ยุทธศาสตร4 (SEA) ที่ถูกต%อง

 เพื่อทดลอง พัฒนาทักษะและความสามารถใน
การประเมินสิ่ งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร4 
(SEA)

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม :

ระยะเวลาการฝ.กอบรม 5 วัน/ครั้ง จํานวน 150 คน/ครั้ง
โดยแบ;งจํานวนการจัดฝ.กอบรมออกตามภูมิภาคต;างๆ 
ทั้งหมด 6 ครั้ง ประกอบด%วย

2 3 4 5

การฝMกอบรมทางวิชาการด%าน SEA ทั่วประเทศ 
จํานวน 6 ครั้ง  

6

12

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล
(กรุงเทพฯ)

วันที่ 24-26 และ 
30-31 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2562
ผู%เข%าร;วม 157 ราย 

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
(ขอนแกCน) 

วันที่ 5-9 สิงหาคม 
พ.ศ. 2562

ผู%เข%าร;วม 125 ราย

ภาคกลาง 
(พระนครศรีอยุธยา) 

วันที่ 5-8 
กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562

ผู%เข%าร;วม 84 ราย

1 ภาคใต% 
(สงขลา) 

วันที่ 19-23
 สิงหาคม 
พ.ศ. 2562

ผู%เข%าร;วม 160 ราย

ภาคเหนือ 
(เชียงใหมC) 
วันที่ 16-20 
กันยายน 
พ.ศ. 2562

ผู%เข%าร;วม 166 ราย 

กรุงเทพฯ
วันที่ 3-4 และ 
7-9 ตุลาคม 
พ.ศ. 2562

ผู%เข%าร;วม 208 ราย
 



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การจัดฝ.กอบรมทางวิชาการด%าน SEA ครั้งที่ 1 (ภาคกลาง)

การจัดฝ.กอบรมทางวิชาการด%าน SEA ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร)

การจัดฝMกอบรมทางวิชาการด%าน SEA ครั้งที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การจัดฝMกอบรมทางวิชาการด%าน SEA ครั้งที่ 4 (ภาคใต%)

การจัดฝMกอบรมทางวิชาการด%าน SEA ครั้งที่ 5 (ภาคเหนือ)

การจัดฝMกอบรมทางวิชาการด%าน SEA ครั้งที่ 6 กรุงเทพมหานคร

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

สรุปผู%ผCานการฝMกอบรมทางวิชาการด%าน SEA ทั่วประเทศ 

15

ครั้งที่ ภูมิภาค ผู%เข%ารCวมอบรม 
(ราย)

ผู%ผCานการอบรม 
(ราย)

% ผู%ผCาน
การอบรม

1 ภาคกลาง  
(พระนครศรีอยุธยา)

84 60 71.4%

2 กรุงเทพฯ และปริมณฑล
(กรุงเทพฯ)

157 115 73.2%

3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ขอนแก;น) 

125 67 53.6%

4 ภาคใต% (สงขลา) 160 67 41.9%

5 ภาคเหนือ (เชียงใหม;) 166 53 31.9%

6 กรุงเทพฯ 208 165 79.3%

รวม 900 527 58.6%

Slide 15

PK1 พี�ขอด ูexcel ที�ประเมนิวา่มผีา่นหรอืไมผ่า่น เพราะอะไร
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การนําไปใช%ประโยชน�ของผู%เข%ารับการฝMกอบรม

16

 ได%ความรู%ความเข%าใจเพิ่มพูนองค4ความรู%และประสบการณ4
 เกี่ยวกับหลักการและแนวทางกระบวนการปฏิบัติที่ดีในการศึกษา SEA
 เพื่อเตรียมการในอนาคตสาหรับจัดทําข%อเสนอจัดจ%างที่ปรึกษา กํากับ ติดตาม 

ตรวจสอบการจัดทํา SEA ต;อไป
 การนําเทคนิควิธี/ เครื่องมือ/ กลไกการดําเนินงาน SEA มาปรับใช%และพัฒนา

งานให%เกิดประสิทธิภาพและได%ผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น
 สามารถนําไปปรับใช%ในการวางแผน และปรับแนวคิดในการทํางาน

 จัดทําโครงการ/ แผนงานต;างๆ ตามที่ได%รับมอบหมาย ได%อย;างรอบครอบทุกด%าน 
โดยมีทางเลือกสําหรับการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ เพื่อลดผลกระทบต;อผู%มีส;วนได%เสีย 
(Stakeholder)

 ถ;ายทอดความรู%ในกระบวนการคิดและวิธีการให%บุคลากรในสํานักงานได%รับทราบ
และนําไปปฏิบัติได%

สําหรับตนเอง ได%แกC

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การนําไปใช%ประโยชน�ของผู%เข%ารับการฝMกอบรม

17

 เปcนแนวทางในการดําเนินงาน SEA หรือเข%าร;วมในกระบวนการ SEA

 นําความรู%ที่ได%รับมา
 ประยุกต4ใช%ในการวางแผนการดําเนินแผนพัฒนาของหน;วยงาน
 ปรับใช% และกํากับการจัดทํา SEA ได%อย;างถูกต%อง
 นําความรู%และทักษะไปใช%วิเคราะห4และดําเนินงานให%เปcนระบบชัดเจน 
 ขับเคลื่อนนโยบาย แผน และแผนงานของหน;วยงานที่เน%นให%เกิดประโยชน4

สูงสุด และมีส;วนร;วมของทุกภาคส;วน

 การเผยแพร;ความรู%ในหน;วยงาน เพื่อให%เกิดความตระหนักและทราบถึงแนว
ทางการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร4

สําหรับหนCวยงาน ได%แกC

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การนําไปใช%ประโยชน�ของผู%เข%ารับการฝMกอบรม

18

 การสร%างความรู%ความเข%าใจเกี่ยวกับ SEA ให%กับผู%บริหารระดับสูงและถ;ายทอดจนถึง
ผู%ปฏิบัติงาน

 การกําหนดหน%าที่ชัดเจน รวมถึงการสนับสนุนให%บุคลากรเข%ารับการอบรมอย;างต;อเนื่อง
 การสนับสนุนให%นําความรู%ที่ได%จากการอบรมมาปฏิบัติจริง เน%นการมีส;วนร;วม
 การจัดทําแผนที่พิจารณาถึงศักยภาพของแต;ละพื้นที่ว;ามีความแตกต;างกัน นําไปสู;การ

ขับเคลื่อนภารกิจของหน;วยงานที่สามารถตอบสนองความต%องการของประชาชนในแต;ละ
พื้นที่ได%อย;างแท%จริง

 ส;งเสริมให%เกิดเรียนรู%จากกรณีศึกษา เช;น การมีส;วนร;วมในการรับฟ�งการประเมิน SEA 
การเชิญเข%าร;วมประชุม การอบรมต;างๆ เกี่ยวกับ SEA เพื่อเปcนการเพิ่มทักษะ ความรู% 
ความเข%าใจ และนํามาปรับใช%ให%เกิดประโยชน4อย;างสูงสุดกับองค4กร

 การขอสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดทํา SEA ในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด

ข%อเสนอการขอรับการสนับสนุนจากผู%บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน%าที่ให%สัมฤทธิ์ผล ได%แกC

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การสัมมนาระดมความคิดเหน็ 
เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล%อม

ระดับยุทธศาสตร� (SEA) จํานวน 2 ครั้ง

19

5



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ครั้งที่ 2 : 
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

ครั้งที่ 1 : วันจันทร�ที่ 27 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ผู%เข%ารCวมประชุม 218 ราย 

วัตถุประสงค�…
 เพื่อสร%างความรู%ความเข%าใจเกี่ยวกับ SEA และเผยแพร;ความสําคัญของ SEA ให%กับประชาชนทั่วไปและ

ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข%องรับทราบ  
 เพื่อรับฟ�งความคิดเห็น และข%อเสนอแนะต;อการปรับปรุงข%อเสนอการจัดทําการประเมินสิ่งแวดล%อม

ระดับยุทธศาสตร4 (SEA) และแนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร4
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม...

20

การสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง การขับเคลื่อน
การประเมินสิ่งแวดล%อมระดบัยุทธศาสตร� (SEA)

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ผลลัพธ�ของโครงการการขับเคลือ่น
การประเมินสิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร� (SEA)

ปl พ.ศ.2562

โดย  ดร. พรวิภา  คลังสิน หัวหน%าโครงการ
และ ดร. วิเทศ ศรีเนตร

ผู%เชี่ยวชาญด%านการประเมินสิ่งแวดล%อม
ระดับยุทธศาสตร�

21
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ผลลัพธ�ของโครงการ

คูCมือ SEA ฉบับประชาชน

หลักสูตรการฝMกอบรม SEA ทั่วประเทศ

22

ข%อเสนอการจัดทําการประเมิน
สิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร�

แนวทางการประเมินสิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร�  
( SEA Guideline) 

1
2

3
4

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ผลลัพธ�ของโครงการ

หลักสูตรการฝMกอบรม SEA

23

1
โดย  ดร. พรวิภา  คลังสิน 

หัวหน%าโครงการ



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

หลักสูตรการฝMกอบรม SEA

 เนื้อหาในการฝ.กอบรม SEA ประกอบด%วยสาระสําคัญและ
ข%อมูลซึ่งจําเปcนต;อการศึกษาและจัดทํา SEA โดยได%นํามา
กําหนดเปcนชุดบทเรียนทั้งหมด 11 บทเรียน

 เ นื้ อหา ทั้ งหมดจะได% รับการทบทวนและ คัด เ ลือก โดย 
ผู%เชี่ยวชาญ ผู%ทรงคุณวุฒิ และทดสอบความเหมาะสม ระหว;าง
การจัดฝ.กอบรม Training for the Trainers ซึ่งได%จัดขึ้น เพื่อ
ตกลงในเนื้อหาที่เหมาะสมที่สุด

24 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

กระบวนการถCายทอดบทเรียนหลักสูตร SEA
5-days Participatory Innovative Training 

25

 ทีมผู%เชี่ยวชาญ ทําหน%าที่เปGน moderator ประจํากลุCม และ
กระตุ%นการเรียนรู%รCวมกันของผู%เข%ารับการอบรม

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

กระบวนการถCายทอดบทเรียนหลักสูตร SEA

26

 การเรียนรู%ผCานกระบวนการกลุCมโดยผู%เชี่ยวชาญ (Design 
thinking)

 เกิดการเรียนรู% แลกเปลี่ยน การคิด การทําความเข%าใจ และ
การเขียน 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

กระบวนการถCายทอดบทเรียนหลักสูตร SEA

27

 การเรียนรู% 3Hs (Head, Heart and 
Hand)



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

กระบวนการถCายทอดบทเรียนหลักสูตร SEA

28

 การเรียนรู% โดย participative and sharing 
knowledge 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

กระบวนการถCายทอดบทเรียนหลักสูตร SEA

29

 การเรียนรู%ผCานกรณีศึกษา casework ในการเรียนเพื่อ
เข%าใจจากกรณีใกล%เคียงความเปGจริง

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

กระบวนการถCายทอดบทเรียนหลักสูตร SEA

30

 การนําเสนอผลผลิตจากการอบรม จากการความเข%าใจจริง 
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กิจกรรม กระบวนการ เป{าหมายการเรียนรู%
การบรรยายรวม เริ่มต%นทําความเข%าใจความรู%พื้นฐาน SEA  ปูพื้นฐานความรู% SEA ร;วมกันผ;านการฟ�ง

บรรยายและฟ�งประสบการณ4ความรู% 
ร;วมกันเปcนกลุ;ม

กิจกรรมกลุ;ม ทําความรู%จักกันในกลุ;ม ผ;านการแสดง
ความเห็นและความเข%าใจความรู%พื้นฐาน 
SEA 

ความเข%าใจพื้นฐานเรื่อง SEA ผ;านการคิด 
และแลกเปลี่ยนกันในกลุ;ม

วัตถุประสงค� : เพื่อสร%างความเข%าใจพื้นฐานผ;านการคิดและแลกเปลี่ยนกันในกลุ;ม

กระบวนการ : นําเสนอและอธิบายเอกสารประกอบการเรียนบทที่ 1 เพื่อเริ่มต%น
ทําความเข%าใจความรู%พื้นฐาน SEA
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กิจกรรม กระบวนการ เป{าหมายการเรียนรู%
การบรรยายรวม ทําความเข%าใจหลักการและแนวทาง

ปฏิบัติที่ดีในการศึกษา SEA
ได% รั บความ รู%  ความ เข% า ใ จห ลักการและ
กระบวนการ SEA ที่ดี ผ;านการรับฟ�งการ
บรรยาย 

กิจกรรมกลุ;ม ร; วม กันแสดงความ คิด เห็ น  และ
แลกเปลี่ยนในกลุ;มย;อย เพื่อเข%าใจ
หลักการและกระบวนการ SEA ที่ดี 

ความเข%าใจหลักการและกระบวนการ SEA ที่ดี 
ตระหนักรู%แนวทางปฏิบัติที่ดี ของการศึกษา
อย;างเปcนระบบและความสัมพันธ4กับการจัดทํา
แผนและแผนงานพัฒนา

วัตถุประสงค� : เพื่อสร%างความเข%าใจหลักการ SEA ที่ดี ตระหนักรู%แนวทางปฏิบัติที่ดี

กระบวนการ : นําเสนอและอธิบายเอกสารประกอบการเรียนบทที่ 2 เพื่อทําความเข%าใจ
หลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการศึกษา SEA 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 34

กิจกรรม กระบวนการ เป{าหมายการเรียนรู%
การบรรยายรวม การกลั่นกรอง (Screening) และกระบวนการ

จัดทําแผน (Planning Process) เชื่อมโยงกับ SEA
เข%าใจการกลั่นกรองประเภทของ
การศึกษา SEA 

กิจกรรมกลุ;ม กระบวนการจัดทําแผน (Planning Process) 
เชื่อมโยงกับ SEA *มอบหมายกรณีศึกษา*

ทําความเข%าใจขั้นตอนและ
กระบวนการจัดทําแผน

วัตถุประสงค� : เพื่อให%เข%าใจ หลักการ และกระบวนการกลั่นกรองประเภทการศึกษา 
SEA และเข%าใจกระบวนการจัดทําแผน

กระบวนการ : นําเสนอและอธิบายเอกสารประกอบการเรียนบทที่ 3 เพื่อทําความเข%าใจ
กระบวนการกลั่นกรอง (Screening) ของ SEA และกระบวนการจัดทําแผน 
(Planning Process) ความเชื่อมโยงของกระบวนการจัดทําแผนกับ SEA

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 35

กิจกรรม กระบวนการ เป{าหมายการเรียนรู%
การบรรยายรวม การกําหนดขอบเขตการศึกษา

(Scoping) 
เข%าใจขั้นตอนและวิธีการกําหนดขอบเขตการศึกษา
และหาประเด็นการศึกษา ที่เหมาะสม เพื่อ
ตอบสนองแผนการพัฒนา

กิจกรรมกลุ;ม การกําหนดขอบเขตการศึกษา SEA 
(Scoping) ของกรณีศึกษาจังหวัด
เจริญยั่งยืน

เข%าใจขั้นตอนและวิธีการกําหนดขอบเขตการศึกษา
และหาประเด็นการศึกษา ที่เหมาะสม เพื่อ
ตอบสนองแผนการพัฒนา

กิจกรรมกลุ;ม การกําหนดขอบเขตการศึกษาของ
กรณีศึกษา SEA ของแผนพัฒนา
จังหวัดเจริญยั่งยืน

การวิเคราะห4ป�ญหาประเด็นยุทธศาสตร4ของ
แผนการพัฒนาและของการศึกษา SEA เพื่อ
กําหนดขอบเขตการศึกษา ร;วมกันระหว;างทุกฝmาย

วัตถุประสงค� : เพื่อให%เข%าใจวิธีการกําหนดขอบเขตและประเด็น
การศึกษาที่เหมาะสม และวิธีการจัดรายงานการ
กําหนดขอบเขตการศึกษา

กระบวนการ : นําเสนอและอธิบายเอกสารประกอบการเรียนบทที่ 4 เพื่อทําความเข%าใจ
ขั้นตอนและวิธีการกําหนดขอบเขตการศึกษาและหาประเด็นการศึกษาที่
เหมาะสม และตอบสนองแผนการพัฒนา
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กิจกรรม กระบวนการ เป{าหมายการเรียนรู%
การบรรยายรวม การประเมินข%อมลูพื้นฐาน (Baseline 

assessment) 
 

เข%าใจหลักการและวิธีการประเมินข%อมูล
พื้นฐาน ในอดีต ป�จจุบัน และการกําหนด
บริบทเพื่อสนับสนุนแผนการพัฒนา

กิจกรรมกลุ;ม การประเมินข%อมลูพื้นฐาน ด%านสิ่งแวดล%อม 
เศรษฐกิจและสังคม ก;อนมีการพัฒนา (ของ
จังหวัดเจริญยั่งยืน

ความเข%าใจ baseline assessment จาก
อดีตจนถึงป�จจุบัน 

วัตถุประสงค� : เพื่อให%เข%าใจประเมินข%อมูลพื้นฐานและการกําหนดบริบทเพื่อสนับสนุน
กรพัฒนา

กระบวนการ : นําเสนอและอธิบายเอกสารประกอบการเรียนบทที่ 5 เพื่อให%เข%าใจ
หลักการและวิธีการประเมินพื้นฐาน ในอดีต ป�จจุบัน และการกําหนด
บริบทเพื่อสนับสนุนแผนการพัฒนา
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กิจกรรม กระบวนการ เป{าหมายการเรียนรู%
การบรรยายรวม การมีส;วนร;วมในกระบวนการ SEA 

(Participation)   
ความสําคัญและความจําเปcนของการสร%างการมี
ส;วนร;วมและการสื่อสารในทุกขั้นตอน และการ
จัดทําแผนการสื่อสาร

กิจกรรมกลุ;ม การสร%างการมีส;วนร;วมและการ
สื่อสาร (Public engagement and 
communication) 

การปฏิบัติการมีส;วนร;วมใน SEA การวิเคราะห4 
การจัดทําแผน และ วิธีการที่ใช%

วัตถุประสงค� : เพื่อให%เข%าใจกระบวนการมีส;วนร;วมและวิธีการจัดทําแผนการสื่อสาร

กระบวนการ : นําเสนอและอธิบายเอกสารประกอบการเรียนบทที่ 6 เพื่อเรียนรู%
ความสําคัญและความจําเปcนของการสร%างการมีส;วนร;วมและการสื่อสาร
ในทุกขั้นตอน และการจัดทําแผนการสื่อสาร
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กิจกรรม กระบวนการ เปqาหมายการเรียนรู%

การบรรยายรวม การพัฒนาและประเมินทางเลือก (Alternative Development 
and Assessment) 

ทําความเข%าใจขั้นตอนการพัฒนาและ
ประเมินทางเลือก  

กิจกรรมกลุ;ม การพัฒนาและประเมินทางเลือก (Alternative Development 
and Assessment) ด%านสิ่งแวดล%อมเศรษฐกิจและสังคม ก;อน
มีการพัฒนา (ของจังหวัดเจริญยั่งยืน)

ทําความเข%าใจการวิเคราะห4ความยั่งยืน และ
ทางเลือกการพัฒนาสู;ความยั่งยืน 

การบรรยายรวม ช;วงพิเศษ คําถาม-คําตอบ Mid-training course เปuดโอกาสซักถาม และแลกเปลี่ยน รับฟ�ง 
เรียนรู%ด%วยกัน จากทุกคน เมื่อถึงช;วงกลาง
ของหลักสูตร เพื่อปรับปรุงช;วงหลัง

กิจกรรมกลุ;ม การพัฒนาและประเมินทางเลือก (Alternative Development 
and Assessment) ด%านสิ่งแวดล%อมเศรษฐกิจและสังคม ก;อน
มีการพัฒนา (ของจังหวัดเจริญยั่งยืน)

ทําความเข%าใจการวิเคราะห4ความยั่งยืน และ
ทางเลือกการพัฒนาสู;ความยั่งยืน 

วัตถุประสงค� : เพื่อให%เข%าใจกระบวนการมีส;วนร;วมและวิธีการ
จัดทําแผนการสื่อสาร

กระบวนการ : นําเสนอและอธิบายเอกสารประกอบการเรียนบทที่ 7 เพื่อเรียนรู% และ
ทําความเข%าใจขั้นตอนการพัฒนาและประเมินทางเลือก
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กิจกรรม กระบวนการ เป{าหมายการเรียนรู%
การบรรยายรวม เครื่องมือที่ใช%ในการประเมนิทางเลือก (Tools for 

Alternative Assessment)
เรียนรู%เครื่องมือต;างๆ ที่ใช%ในการ
ประเมินทางเลือก

กิจกรรมกลุ;ม การพัฒนาและประเมินทางเลือก (Alternative 
Development and Assessment) ด%านสิ่งแวดล%อม
เศรษฐกิจและสังคม ก;อนมีการพัฒนา (ของจังหวัด
เจริญยั่งยืน)

ทําความเข%าใจการประเมนิทางเลือก
การพัฒนา

กระบวนการ : นําเสนอและอธิบายเอกสารประกอบการเรียนบทที่ 8 เพื่อเรียนรู%
เครื่องมือต;างๆ ที่ใช%ในการประเมินทางเลือก

วัตถุประสงค� : เพื่อให%เข%าใจเครื่องมือและวิธีการประเมินทางเลือกต;างๆ 
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กิจกรรม กระบวนการ เป{าหมายการเรียนรู%
การบรรยายรวม ม า ต ร ก า ร เ พื่ อ ค ว า ม ยั่ ง ยื น 

(Sustainability Measures) 
ความเข%าใจการกําหนดมาตรการการหลีกเลี่ยง 
( avoid) ส; ง เ ส ริ ม  ( enhance) แ ล ะบ ร ร เ ท า 
(mitigate) ผลกระทบของทางเลือกการพัฒนา

กระบวนการ : นําเสนอและอธิบายเอกสารประกอบการเรียนบทที่ 9 เพื่อให%เข%าใจ
การกําหนดมาตรการการหลีกเ ลี่ยง (Avoid) บรรเทา (Mitigate) 
ผลกระทบทางลบ และส;งเสริม (Enhance) ผลกระทบทางบวกของ
ทางเลือกการพัฒนา

วัตถุประสงค� : เพื่อให%เข%าใจวิธีการกําหนดมาตรการต;างๆ 
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กิจกรรม กระบวนการ เป{าหมายการเรียนรู%
กิจกรรมกลุ;ม การสรุปผลการศึกษาของกรณีศึกษา ในทุก

ขั้นตอน เพื่อนํากระบวนการ SEA เข%าใน 
กระบวนการจัดทําแผน (Planning Process)

เ รี ย ง ร% อ ย  ก า ร ทํ า กระบวนการ  SEA 
ทุกขั้นตอน เข%าไปใน กระบวนการจัดทําแผน 
(Planning Process)ผ;านการมีส;วนร;วม 

วัตถุประสงค� : เข%าใจวิธีการนํากระบวนการ SEA เข%าไปเชื่อมกับกระบวนการจัดทํา
แผนผ;านการมีส;วนร;วม
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กิจกรรม กระบวนการ เป{าหมายการเรียนรู%
การบรรยายรวม การติดตามผล การควบคุมคุณภาพ และการ

รายงาน (Follow-up, Quality Control and 
Reporting)

ทําให% SEA มีอิทธิพลต;อกระบวนการ
แผนและแผนงานพัฒนาฯ 

การวางแผนและกําหนดขอบเขตการศึกษา 
SEA (Terms of Reference) 

สามารถจัดทําขอบเขตการศึกษา SEA 
ได%เหมาะสมครบถ%วน

วัตถุประสงค� : เพื่อให%เข%าใจวิธีการที่มั่นใจได%ว;า SEA มีเข%าไปมีส;วนและมีอิทธิพลต;อ
กระบวนการจัดทําแผน

กระบวนการ : นําเสนอและอธิบายเอกสารประกอบการเรียนบทที่ 11 เพื่อเรียนรู%การ
ทําให% SEA มีอิทธิพลต;อกระบวนการจัดทําแผนและแผนงานพัฒนาฯ

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 43

การแสดงความคิดเห็นของผู%เข%ารCวมฝMกอบรม SEA



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 44

สรุปหลักสูตร SEA

 ขอบเขตเนื้อหาของบทเรียนที่ 1 
ถึง 11 จะเน%นกระบวนการเรียนรู%
เปGนกลุCม 

 ตั้งแต;บทเรียนที่ 3 ถึง 11 จะใช%
กรณีศึกษาในการเรียนรู% และเน%น
การฝMกปฏิบัติโดยเฉพาะ

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ผลลัพธ�ของโครงการ

45

ข%อเสนอการจัดทําการประเมิน
สิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร�2

โดย ดร. วิเทศ ศรีเนตร
ผู%เชี่ยวชาญด%านการประเมินสิ่งแวดล%อม

ระดับยุทธศาสตร�

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

SEA คืออะไร

46

เปGนครื่องมือในการบูรณาการประเด็นด%านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล%อม เพื่อสนับสนุนการวางแผนการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่กลุCม
ประเทศและองค�กรตCางๆ จํานวนมากยอมรับและนําไปใช% เชCน 
เนเธอร�แลนด� สหภาพยุโรป ธนาคารโลก ธนาคารเพื่อการพัฒนา
แหCงเอเชีย 

ต%องไมCมี
การสูญเสียสุทธิ
(No-net-loss)

หลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน
แบCงป}น

ผลประโยชน�
(Benefit-
sharing)

ผู%ทําให%เกิด
มลพิษต%องเปGน
ผู%จCาย (Polluter 

pays)

ยึดหลักการ
ป{องกันไว%กCอน
(Precautionary 

principles)

อยูCในขีด
ความสามารถ
ที่รองรับได%

(Develop with 
carrying 
capacity)
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หลักการและเหตุผลในการพิจารณากําหนดประเภทแผน/ แผนงาน
ที่ควรจัดทํา SEA

ในระยะแรก การจัดทํา SEA ควรดําเนินการในระดับ แผน/ แผนงาน
กCอน ยังไมCควรทําในระดับนโยบาย

ควรจัดทํา SEA หากการพัฒนาโครงการในรายสาขาและพื้นที่ เกิด
ป}ญหาไมCสามารถดําเนินการได%มีความขัดแย%งและการไมCยอมรับของ
ประชาชน แม%วCาโครงการจะได%จัดทํา EIA/EHIA และได%รับอนุมัติ/
อนุญาตแล%ว

ควรจัดทํา SEA หากการพัฒนาโครงการภายใต%แผน/ แผนงาน นั้น 
เกิดผลกระทบในวงกว%าง

ในระยะแรก ไมCควรกําหนดประเภทของแผน/ แผนงาน ที่ควร
ดําเนินการจัดทํา SEA ไว%มากเกินไป 

แผน/แผนงานที่ไมCต%องจัดทํา SEA ได%แกC  แผน/ แผนงาน ที่จัดทําเพื่อ
ความมั่นคงของประเทศในด%านการทหาร เพื่อการป{องกันประเทศ 
(Defense Security) และแผนฉุกเฉนิเพื่อแก%ไขป}ญหาเรCงดCวนเพื่อ
ประโยชน�สาธารณะ ตามมติ ครม.

47
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บทนํา
  

ความเข%าใจพื้นฐาน
ขั้นตอนและ
กระบวนการ
ดําเนินงาน

การทบทวนและกลไก
การบริหารจัดการ

1.1 ความหมายของ SEA
1.2 พัฒนาการของระบบ 
SEA ของประเทศไทย
1.3 วัตถุประสงค�
1.4 กลุCมเป{าหมาย
1.5 โครงสร%างของ
แนวทางฯ

2.1 ขอบเขตและระดับ
การใช% SEA
2.2 หลักการ SEA ที่ดี
2.3 ประโยชน�ที่ได%รับ
จาก SEA
2.4 ความเชื่อมโยงของ 
SEA กับแผน/ แผนงาน

3.1 การกลั่นกรอง
3.2 การกําหนดขอบเขต
3.3 การพัฒนาและการ
ประเมินทางเลือก
3.4 การกําหนดมาตรการ
เพื่อความยั่งยืน
3.5 การจัดทํารายงานฉบับ
สมบูรณ�และรายงานภาค
ประชาชน
3.6 การควบคุมคุณภาพ
3.7 การดําเนินงานแผน/ 
แผนงานที่บูรณาการผลกับ
กระบวนการ SEA
3.8 การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล
3.9 การมีสCวนรCวม

4.1 องค�กรและกลไก 
รวมทั้งระเบียบที่
เกี่ยวข%องในการ
ขับเคลื่อน SEA ของ
ประเทศไทย (ณ เดือน
กันยายน พ.ศ. 2562)

โครงสร%าง - แนวทาง SEA (ตุลาคม 2562)
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บทที่ 1 บทนํา
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1.1 ความหมายของ SEA
1.2 พัฒนาการของระบบ SEA ของประเทศไทย
1.3 วัตถุประสงค�
1.4 กลุCมเป{าหมาย
1.5 โครงสร%างของแนวทางฯ
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1.1 ความหมายของ SEA 
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1

กระบวนการที่ใช%ในการวิเคราะห�และมีสCวนรCวมซึ่งมุCงการ
บูรณาการประเด็นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล%อม กับการ
วางแผนและการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร� เพื่อสCงเสริมนําไปสูC
ความยั่งยืน
(An analytical and participatory process that aims to integrate 
economical, environmental and social considerations into 
strategic planning and decision-making to enhance its 
sustainability)

มีการให%นิยามที่แตกตCางกันไปตามบริบทและ
สถานภาพการนําไปใช%

คํานิยามของ SEA ในแนวทางนี้

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

25612550 2555 25602557-58

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550 – 2554)

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)

ผลักดันให%เกิดระบบ 
SEA ตั้งแตCขั้นตอน
ของการกําหนด
นโยบาย แผน และ
การพัฒนาระดับ
พื้นที่อยCางสอดคล%อง
กับศักยภาพใน
การรองรับและการ
บริหารจัดการมลพิษ
ของพื้นที่

การปรับปรุง
กระบวนการ SEA

การขับเคลื่อน SEA 
โดยสภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ (สปท.)

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564)

•ผลักดัน SEA มาใช%
เปGนเครื่องมือ
นําเสนอทางเลือก
ในการตัดสินใจ
ระดับ PPP ที่
เหมาะสมกับ
ศักยภาพของลุCมน้ํา

•ผลักดันการนํา
แนวทาง SEA 
มีผลบังคับใช%ทาง
กฎหมายเพื่อนําไปสูC
การปฏิบัติ

แตCงตั้ง
คณะอนุกรรมการ 
SEA ภายใต% กพย.

แผนการปฎิรูปประเทศ
ด%าน

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล%อม

• ทําแนวทางการ
พัฒนาระบบ SEA

• เพิ่มขีดความสามารถ
เกี่ยวกับ SEA

• จัดทํา SEA ใน
ยุทธศาสตร� 
(สาขาและพื้นที่)

• จัดตั้งกลไกเชิง
สถาบัน เพื่อพัฒนา
ระบบ SEA

ยุทธศาสตร�ชาติ 
พ.ศ. 2561-2580

พัฒนาและยกระดับ 
SEA เพื่อเปGนกลไก
ในการป{องกัน
ผลกระทบด%าน
สิ่งแวดล%อม 
เศรษฐกิจ และสังคม 
ในพื้นที่สําคัญ

55

1.2 พัฒนาการของระบบ SEA ของประเทศไทย

ป�จจุบัน สศช. กําหนดแผนงานในการปรับปรุงให%ทันสมัย 
มีความถูกต%อง เหมาะสม สอดคล%องกับบริบทของประเทศไทย 

และการพัฒนา SEA ของสากล

แนวทางการประเมิน SEA ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2562) 
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1.3 วัตถุประสงค�ของแนวทาง SEA (ตุลาคม 2562)
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สร%างความเข%าใจ แนวคิด และวัตถุประสงค� ของกระบวนการ SEA ให%ตรงกันและ
สอดคล%องกับแนวทางที่ยอมรับในระดับสากล

สCงเสริมการนําไปใช%เปGนเครื่องมือในการจัดทําแผน แผนงานให%มีประสิทธิภาพ
มีการบูรณาการประเด็นสังคมและสิ่งแวดล%อม เข%ากับการพัฒนาด%านเศรษฐกิจ

สCงเสริมและสร%างความเข%มแข็งให%แกCหนCวยงานภาครัฐและองค�การตCางๆ ให%มี
ความสามารถในการบูรณาการประเด็นสังคมและสิ่งแวดล%อมกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ ในขณะที่มีการจัดทําหรือปรับปรุงแผน แผนงานพัฒนาตCางๆ

สนับสนุนการใช% การติดตามตรวจสอบและทบทวน SEA อยCางถูกต%องและตรงตามความ
ต%องการของหนCวยงานเจ%าของแผนและแผนงาน โดยเฉพาะอยCางยิ่งหนCวยงานภาครัฐซึ่ง
มีบทบาทหน%าที่ในการจัดทําแผนและแผนงาน อีกทั้งตCอหนCวยงานเอกชนที่ประสงค�จะ
พัฒนาการประกอบกิจการไปสูCเป{าหมายการปรับปรุงสูCความยั่งยืนด%วย

1.4 กลุCมเป{าหมาย

หนCวยงานภาครัฐ 
รับผิดชอบจัดทํา 
SEA สําหรับแผน 

แผนงานการ
พัฒนา

หนCวยงานภาครัฐ 
รับผิดชอบ

พิจารณาทบทวน
และอนุมัติแผน 

แผนงาน

บริษัทที่ปรึกษา

องค�การอิสระ 
และภาคเอกชน 

สถาบันการศึกษา
และวิจัย และ
ตัวแทนภาค
ประชาชน
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บทที่ 2 
ความเข%าใจพื้นฐาน
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2.1 ขอบเขตและระดับการใช% SEA
2.2 หลักการ SEA ที่ดี
2.3 ประโยชน�ที่ได%รับจาก SEA
2.4 ความเชื่อมโยงของ SEA กับแผน/ 
แผนงาน
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2.1 ขอบเขตและระดับการใช% SEA

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

2.2 หลักการ SEA ที่ดี

59

1. มีเป{าหมายที่ชัดเจน 
2. บูรณาการกับแผนหรือแผนงานพัฒนา
3. มีความยืดหยุCน ทบทวนซ้ําเพื่อการปรับปรุงได% และปรับให%เข%ากับบริบทและสถานการณ�
4. วิเคราะห�ประโยชน�และความเสี่ยงของแผนหรือแผนงาน และมีทางเลือกเพื่อบรรลุการพัฒนาอยCาง

ยั่งยืน
5. ให%เหตุผลของทางเลือกที่ต%องการและการประเมินทางเลือกตCางๆ เปรียบเทียบกัน 
6. บCงชี้โอกาสและข%อจํากัดของทางเลือกที่ต%องการ
7. พิจารณาความเชื่อมโยงและยอมได%ยอมเสียของประเด็นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล%อม
8. การมีสCวนรCวมของผู%มีสCวนได%เสียสําคัญและการสCงเสริมการเป�ดเผยตCอสาธารณะ
9. ประกันคุณภาพอยCางมีประสิทธิผลและเปGนกลาง
10. โปรCงใสตลอดทุกขั้นตอนของกระบวนการและมีการสื่อสารอยCางตCอเนื่อง
11. ใช%งบประมาณในการดําเนินงานอยCางมีประสิทธิภาพและตามความจําเปGน
12. ทบทวน ติดตาม และตรวจสอบกระบวนการหลังจากแล%วเสร็จ และติดตามผลตCอแผนหรือแผนงาน
13. สนับสนุนให%เกิดการเรียนรู% ความเข%าใจ และการนํากระบวนการไปใช%
14. มีการสื่อสารให%เกิดความเชื่อถือและการเข%าถึงข%อมูลได% อยCางเพียงพอ  
15. มีความเปGนอิสระ เปGนกลาง ไมCมีแรงกดดัน
16.มองอนาคตของการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะเกิดขึ้น
17. พิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแบบสะสมในอนาคต เพื่อเปGนการเตือนลCวงหน%ากCอนเกิดผลกระทบ
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ประโยชน�ที่ได%รับ จะมีผลลัพธ�ตามมา ที่เปGนรูปธรรม เนื่องจากการลดความขัดแย%ง ได%แกC

• เปcนเครื่องมือที่ช;วยในการวางแผนพัฒนา โดยบูรณาการครอบคลุมทั้ง 3 มิติการพัฒนา 
เพื่อนําไปสู;การพัฒนาอย;างยั่งยืน ซึ่งจะช;วยหลีกเลี่ยงผลเสียหายจากแผน/ แผนงานที่ไม;
ยั่งยืน การใช%ทรัพยากรธรรมชาติอย;างสิ้นเปลือง ช;วยให%ประหยัดงบประมาณในการพัฒนา
ประเทศ

• เปcนเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร4ที่ช;วยให%การวางแผนมีความเชื่อมโยงและพิจารณาไปถึงอนาคต
ข%างหน%า (Looking forward) ซึ่งจะช;วยให%แผนการพัฒนาสามารถสอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงที่คาดว;าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได% ช;วยให%การพัฒนาประเทศดีขึ้นไม;หยุดชะงัก 
เกิดการวางแผนในเชิงยุทธศาสตร4มากขึ้น สามารถหาแนวทางแก%ไขก;อนเกิดความขัดแย%งได%

• ช;วยลดความขัดแย%งที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนา เนื่องจากการประเมินสิ่งแวดล%อมระดับ
ยุทธศาสตร4จะช;วยเปuดโอกาสให%สาธารณชนมีส;วนร;วมในแผน/ แผนงานอย;างเหมาะสมและ
โปร;งใส อีกทั้งยังช;วยหลีกเลี่ยงการสูญเสียงบประมาณเนื่องจากค;าใช%จ;ายที่เกิดขึ้นจากความ
ขัดแย%ง การต;อต%าน ความล;าช%าของแผน/ แผนงาน 
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• “สร%างวิสัยทัศน4และทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสมและสนองความต%องการ ด%วยแนวคิด
เชิงยุทธศาสตร4ที่มีเปqาหมายระยะยาวร;วมกัน เพื่อการพัฒนาอย;างยั่งยืน ของทุกภาคส;วน
ทั้งรัฐ เอกชน และประชาชน โดยการส;งเสริมให%เกิดบริบทแวดล%อม ทั้งด%านกายภาพ 
ชีวภาพ สังคมและเศรษฐกิจ ที่เอื้อให%เกิดผลประโยชน4ตอบแทนและสร%างโอกาสการพัฒนา
ด%านต;างๆ ขณะที่หลีกเลี่ยง บรรเทา ลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการ
พัฒนาด%วย” 

• ประโยชน4ที่แต;ละภาคส;วน จะได%รับ มีดังนี้

• 1) หน;วยงานเจ%าของแผน/แผนงาน ใช%เปcนเครื่องมือสนับสนุนการดําเนินงาน และ
สนับสนุนให%แผนหรือแผนงานการพัฒนาใดของหน;วยงานฯ บรรลุเปqาหมายการพัฒนา
อย;างยั่งยืน โดยบูรณาการด%านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล%อม 

• 2) ผู%มีส;วนได%เสีย รวมถึงประชาชน มีโอกาสและช;องทางเสนอความคิดเห็น มีส;วนร;วมใน
การพัฒนาตามแผนหรือแผนงานของภาครัฐ เอกชน และนักลงทุน สร%างความโปร;งใสใน
การตัดสินใจการพัฒนา และเกิดกลไกการดําเนินงานร;วมกัน 

• 3) องค4กร สถาบัน และประชาชน ใช%เปcนเครื่องมือในการสร%างขีดความสามารถ ให%ความรู% 
ความเข%าใจและมีมุมมองการพัฒนาอย;างยั่งยืน ผ;านการศึกษา การอบรม และถ;ายทอด
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• ประโยชน4ที่แต;ละภาคส;วน จะได%รับ มีดังนี้

• 3) องค4กร สถาบัน และประชาชน ใช%เปcนเครื่องมือในการสร%างขีดความสามารถ ให%ความรู% 
ความเข%าใจและมีมุมมองการพัฒนาอย;างยั่งยืน ผ;านการศึกษา การอบรม และถ;ายทอด
ความรู% 

• 4) ทุกภาคส;วนเกิดความสมานฉันท4 มีเปqาหมายร;วมกัน ในการพัฒนา ให%เกิดประโยชน4แก;
ทุกฝmาย ลดความขัดแย%งในการดําเนินงาน โดยการพัฒนาและประเมินทางเลือกต;างๆ 
ตลอดจนการตัดสินใจการพัฒนาร;วมกัน  

• 5) รัฐบาลใช%เปcนเครื่องมือหนึ่งในการกําหนดนโยบาย แผนและแผนงาน ในการสร%าง
กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล%อมในระยะยาว มองอนาคต และสร%าง
อิทธิพลในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย;างยั่งยืน 
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ในทางปฏิบัติ การประเมินสิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร� “สามารถนํามาใช%เมื่อไรก็ได% 
ในแตCละรอบของการวางแผนหรือแผนงาน” ทั้งที่ยังไมCมีแผนหรือมีแผนอยูCกCอนแล%ว

1. แผน/ แผนงานใหมC
เปcนการบูรณาการเข%าไปในกระบวนการพัฒนา
แผนเลย หรือทีมงาน SEA เปcนส;วนหนึ่งของทีม
จัดทําแผนหรือแผนงาน (กรณีจัดทําแผนใหม; 
จําเปcนต%องกําหนดไว%เปcนข%อบังคับ/ ระเบียบ 
ให%เจ%าของแผนหรือแผนงานต%องพิจารณาการ
จัดทํา SEA ไว%ในการจัดทําแผนหรือแผนงาน
ด%วย

2. แผน/ แผนงานที่มีอยูCแล%วและจะทบทวน
ในรอบถัดไป
เปcนการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผน 
เติมข%อมูล มุมมองในมิติความยั่งยืน ที่อาจ
ขาดหายไป สิ่งสําคัญมากที่จะทําให%การทบทวน
และปรับปรุงแผนฯ เกิดประโยชน4ต;อรอบหน%า
ระยะถัดไปของการจัดทําแผนหรือแผนงาน 
กรณีนี้พบได%ในประเทศไทยในหลายหน;วยงาน 
ทั้งส;วนกลางและภูมิภาค และรายสาขา

3. แผน/ แผนงานซึ่งต%อจัดทําและกําลังอยูCระหวCางการจัดทํา
กระบวนการ SEA ยังเกิดประโยชน4สําหรับกรณีที่เจ%าของแผนหรือแผนงานยังอยู;ระหว;างการจัดทํา 
หรือ ยังจัดทําไม;แล%วเสร็จ หากนําเอาการประเมินสิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร4มาใช%ควบคู;กับ
การจัดทําแผนฯ ก็จะสามารถทําให%การวางแผนนั้นเปcนเชิงยุทธศาสตร4สู;การพัฒนาอย;างยั่งยืน
ได%มากขึ้น
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3.1 การกลั่นกรอง
3.2 การกําหนดขอบเขต
3.3 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก
3.4 การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน
3.5 การจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ�และ
รายงานภาคประชาชน

3.6 การควบคุมคุณภาพ
3.7 การดําเนินงานแผน/ แผนงานที่
บูรณาการผลกับกระบวนการ SEA
3.8 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
3.9 การมีสCวนรCวม
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3.1 การกลั่นกรอง (Screening)

3.2 การกําหนดขอบเขต (Scoping)

3.3 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก (Alternative development and assessment)

(1) การวิเคราะห4และทบทวนแผน/ แผนงานและข%อมูลที่เกี่ยวข%อง
(2) การระบุขอบเขตเชิงพื้นที่และระยะเวลา และการหาประเด็น
ยุทธศาสตร4 
(3) การกําหนดวัตถุประสงค4เพื่อความยั่งยืน และการกําหนด
ตัวชี้วัด

(1) การพัฒนาทางเลือก
    ( 1.1)  การ บูรณาการ ยุทธศาสตร4 ของแผน/ 
แผนงาน เข% า กับ ยุทธศาสตร4 ของการประ เ มิน
สิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร4
    (1.2) การพิจารณาทางเลือกไม;ดําเนินงาน
    (1.3) การพัฒนาทางเลือกใหม;ต;างๆ

(2) การประเมินทางเลือก
    (2.1) การคัดเลือกตัวชี้วัดใช%ในการประเมินทางเลือก
    (2.2) การให%น้ําหนักตัวชี้วัด
    (2.3) การพิจารณาให%คะแนนและเปรียบเทียบทางเลือกต;างๆ
    (2.4) การระบุอิทธิพลและวิเคราะห4ข%อดีและข%อเสียของ
ทางเลือกต;างๆ
    (2.5) การระบุทางเลือกที่ต%องการ

(4) การประเมินสถานภาพและแนวโน%มการพัฒนา
(5) การวิเคราะห4ผู%มีส;วนได%เสีย และการจัดทําแผนการมีส;วน
ร;วมและการสื่อสาร

• เปcนประเภทของแผน/ แผนงานที่อยู;ใน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
• เปcนแผน/ แผนงานที่หน;วยงานเจ%าของแผนหรือแผนงาน พิจารณาเห็นว;าการดําเนินงานของแผนในอนาคตอาจก;อให%เกิดผลกระทบ

ในวงกว%าง ในมิติพื้นที่หรือระยะเวลาในการดําเนินงาน ซึ่งมีผู%มีส;วนได%เสียจํานวนมาก อาจก;อให%เกิดความขัดแย%ง และต;อต%าน
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3.4 การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน (Measures for sustainability)

3.5 การจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ�และรายงานภาคประชาชน (Final Technical and 
non-technical report)

3.6 การควบคุมคุณภาพ (Quality control)

• เน%นมาตรการส;งเสริม (Enhance) ประโยชน4ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล%อม 
ขณะที่มีการหลีกเลี่ยง (Avoid) หรือลด/ บรรเทา (Mitigate/ Reduce) ผลกระทบ
ทางลบ หากไม;สามารถหลีกเลี่ยงได%

• ต%องรวมผลที่ได%จากทุกขั้นตอนการประเมินสิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร4 โดยเน%น
ลําดับความสําคัญที่ต%องริเริ่มปฏิบัติการและกิจกรรมเพื่อนําไปใช%ก;อน และควรระบุ
องค4การบริหารจัดการข%อเสนอแนะของรายงาน ไว%ชัดเจน

• อาจจัดทําเปcนบัญชีรายการ (Checklist) เพื่อสะดวกต;อการตรวจสอบควบคุม ซึ่งหาก
พบประเด็นที่อาจส;งผลกระทบในอนาคต หรือมีประเด็นที่ไม;ครบถ%วนสมบูรณ4 จะ
ช;วยให%สามารถทบทวนและดําเนินการซ้ํา (Iterative)
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3.8 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (Follow-up, monitoring and evaluation)

3.9 การมีสCวนรCวม (Participation)

3.7 การดําเนินงานแผน/ แผนงานที่บูรณาการผลกับกระบวนการ SEA (Plan/program implementation)

ขั้นตอนนี้มีลักษณะรูปแบบหลายอย;าง ให%เหมาะสมกับแผน/ แผนงาน ได%แก; 
• การนําผลการศึกษาของ SEA ไปนําเสนอในกระบวนการจัดทําแผน/ แผนงานเมือ่แล%วเสร็จ 
• การนําผลการศึกษาในแต;ละขั้นตอนเข%าไปร;วมในกระบวนการจัดทําแผน/ แผนงาน เพื่อติดตาม

ความก%าวหน%าและความสําเร็จของแผน/ แผนงานจากการนําผลการศึกษาของ SEA ไปใช%
• การปรับปรุงรูปแบบการบูรณาการของทีมศึกษาของ SEA และ แผน/ แผนงานเข%าด%วยกัน

• การจัดทําแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เนื่องจากการดําเนนิงานของแผน/ แผนงานที่
ปรับปรุงหลังนาํทางเลือกที่เหมาะสมกว;าไปใช% อาจมีความไม;แน;นอนและเสี่ยงต;อความสําเร็จตาม
เปqาหมาย ดังนั้น การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเปcนระยะหลังการดําเนินงานตามทางเลือก

• ขั้นตอนการมีส;วนร;วมจะสอดแทรกอยู;ในเกือบทุกขั้นตอนของกระบวนการประเมินสิ่งแวดล%อมระดับ
ยุทธศาสตร4 การมีส;วนร;วมจําเปcนสําหรับกระบวนการ SEA ที่ดีและยอมรับได%ของผู%มีส;วนได%เสีย 
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บทที่ 4 การทบทวน
และกลไกการบริหาร

จัดการ
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4.1 องค�กรและกลไก รวมทั้งระเบียบที่
เกี่ยวข%องในการขับเคลื่อน SEA ของ
ประเทศไทย
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4.1 องค�กรและกลไก รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข%องในการขับเคลื่อนการประเมิน
สิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร�ของประเทศไทย (ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2562)
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องค�กรและลําดับชั้นการบริหารจัดการ

ในระยะแรก (พ.ศ. 2561-2564) เห็นควรออก
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วCาด%วยการจัดทํา SEA 

ระยะตCอไป คณะกรรมการพัฒนาการประเมิน
สิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร�พิจารณา
ความเหมาะสมที่จะกําหนดเปGนกฎหมายเฉพาะ

กลไกการบังคับใช%กฎหมาย

การกลั่นกรองเพื่อกําหนดประเภทของแผน/ แผนงาน/ โครงการขนาดใหญC ที่ควรดําเนินการ

ในระยะแรก การจัดทํา SEA ควรดําเนินการในระดับแผน/ แผนงาน กCอน ยังไมCควรทําในระดับนโยบาย

ควรจัดทํา SEA หากการพัฒนาโครงการในรายสาขาและพื้นที่ เกิดป}ญหาไมCสามารถดําเนินการได%มีความขัดแย%งและ
การไมCยอมรับของประชาชน แม%วCาโครงการจะได%จัดทํา EIA/EHIA และได%รับอนุมัติ/อนุญาตแล%ว

ควรจัดทํา SEA หากการพัฒนาโครงการภายใต%แผน/ แผนงาน นั้นเกิดผลกระทบในวงกว%าง

ในระยะแรก ไมCควรกําหนดประเภทของแผน/ แผนงานที่ควรดําเนินการจัดทํา SEA ไว%มากเกินไป 

แผน/แผนงานที่ไมCต%องจัดทํา SEA ได%แกC แผน/ แผนงานที่จัดทําเพื่อความมั่นคงของประเทศในด%านการทหาร เพื่อ
การป{องกันประเทศ (Defense Security) และแผนฉุกเฉินเพื่อแก%ไขป}ญหาเรCงดCวนเพื่อประโยชน�สาธารณะ ตามมติ 
ครม.

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

รายสาขา
1)แผนด%านคมนาคม
2)แผนพัฒนาพลังงานและป�โตรเลียม
3)แผนพัฒนาการบริหารจัดการแรC

เชิงพื้นที่
1)แผนบริหารจัดการลุCมน้ํา/แผนพัฒนาชายฝ}�งทะเล
2)แผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะ/พื้นที่พิเศษ 
3)แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมหรือการพัฒนาพื้นที่ที่มี
ลักษณะคล%ายคลึงกัน

แผนหรือแผนงานในรายสาขาหรือเชิงพื้นที่ 
นอกเหนือจาก (1) และ (2) ทั้งนี้ ตามที่ กพย. กําหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

1

2

3
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รายการภาคผนวก


ภาคผนวก ก
ตัวอยCางตัวชี้วัดที่ใช%
ในแผน/ แผนงาน
รายสาขาและเชิง
พื้นที่ที่กําหนดใน

ตCางประเทศ

ภาคผนวก ข
เครื่องมือและเทคนิค

การประเมิน
สิ่งแวดล%อมระดับ

ยุทธศาสตร�

ภาคผนวก ค
กระบวนการมีสCวน
รCวมและการสื่อสาร

การประเมิน
สิ่งแวดล%อมระดับ

ยุทธศาสตร�

ภาคผนวก ง
ตัวอยCางกรณีการประเมิน

สิ่งแวดล%อมระดับ
ยุทธศาสตร�ในประเทศไทย 

(ณ กันยายน ๒๕๖๒)
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รCางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

หมวด 1 กลไกและองค4กรการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล%อม
ระดับยุทธศาสตร4
หมวด 2 ประเภทของการประเมินสิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร4
หมวด 3 แนวทางปฏิบัติการประเมินสิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร4
หมวด 4 การสร%างขีดความสามารถการประเมินสิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร4
หมวด 5 การกํากับและติดตามประเมินผลการจัดทําการประเมินสิ่งแวดล%อมระดับ
ยุทธศาสตร4

มีเป{าหมายเพื่อ 
• ให%หน;วยงานของรัฐ นําไปใช%เพื่อให%บรรลุการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล%อมระดับ

ยุทธศาสตร4ของประเทศไทย
• ให%หน;วยงานของรัฐ สามารถนําเครื่องมือและกระบวนการประเมินสิ่งแวดล%อมระดับ

ยุทธศาสตร4ไปใช%ได%อย;างเปcนรูปธรรม มีอํานาจหน%าที่และความรับผิดชอบได%ในการริเริ่ม
ดําเนินงานโดยการบังคับใช%ตามกฎหมาย

องค�ประกอบ...........

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ผลลัพธ�ของโครงการ

คูCมือ SEA ฉบับประชาชน
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4
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คูCมือ SEA ฉบับประชาชน
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เนื้อหาประกอบด%วย 
o SEA คืออะไร
o หลักการ SEA ที่ดีมีอะไรบ%าง
o ประโยชน4ของ SEA 
o ขั้นตอน SEA
o บทบาทและช;องทางการมีส;วนร;วม

ของประชาชนต;อ SEA 
o แผน/แผนงานที่เข%าข;ายควรจัดทํา SEA
o หน;วยงานที่พิจารณา SEA
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ภำคผนวก ด
กำรศึกษำดูงำน ณ ประเทศ

ออสเตรเลีย



ศึกษาดูงานในต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จในการขับเคลื่อน SEA ไปสู่การปฏิบัติ  

ที่ปรึกษาจัดการศึกษาดูงานในต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จในการขับเคลื่อน SEA ไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงข้อเสนอการจัดท า SEA และแนวทาง (Guideline) SEA ที่สามารถน าไปใช้
เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน SEA ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อน าองค์ความรู้และประสบการณ์
จากกรณีศึกษาจากองค์กรในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงพัฒนาการจดัท าการประเมินสิง่แวดล้อมระดบั
ยุทธศาสตร์ (SEA) และแนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในประเทศไทย ให้มี
ความครบถ้วนสมบูรณ์ในการน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดการศึกษาดูงาน ดังตารางท่ี 1 
และมีบรรยากาศการศึกษาดูงาน ดัง 

ตารางท่ี 1 ก าหนดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย 

เวลา กิจกรรม 

วันจันทร์ท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
21.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

วันอังคารท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

00.15 น. เดินทางสู่ ประเทศออสเตรเลีย 

12.05 น. ถึง Melbourne Airport ประเทศออสเตรเลีย  
13.00 น. ศึกษาดูงาน แห่งท่ี 1 :  

Department of the Environment and Energy เรื่อง แนวทาง และกลไกการขับเคลื่อนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของประเทศออสเตรเลีย และเครื่องมือในการจัดท า SEA 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับพัก  

วันพุธท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

08.00 น. เดินทางไปศึกษาเยี่ยมชมสถาน่ีส าคัญ ภายในเมืองเมลเบิร์น 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

14.00 น. ศึกษาดูงาน แห่งท่ี 2 : 
Department of Planning and Community Development เรื่อง กระบวนการจัดท าแผนด้านการ
พัฒนาเมืองกับการจัดท า SEA 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับพัก  

วันพฤหัสบดีท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

10.00 น. ศึกษาดูงาน แห่งท่ี 3 : 
Melbourne Water เรื่อง การจัดท ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการน  า กับการจัดท า SEA 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 



ตารางท่ี 1 ก าหนดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย 

13.00 น. ศึกษาดูงาน แห่งท่ี 4 : 
Melbourne’s strategic water planning strategy and practice 

21.30 น. เดินทางถึงสนามบิน Melbourne Airport 

วันศุกร์ท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

00.30 น. เดินทางกลับประเทศไทย 
06.00 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

 

  
ศึกษาดูงานที่ : DFAT offices 

  
ศึกษาดูงานท่ี : Western Treatment Plant, Werribee 

  
ศึกษาดูงานท่ี : Melbourne Water, Dockland 

รูปที่ 0-1 บรรยากาศการศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย 

 



Native vegetation and the role of 

Strategic Assessment 

2

Native vegetation removal regulations

• Requirement for permit to remove native vegetation introduced in 1989

• Requirement to avoid, minimise and offset was introduced in 2003

3

Clause 52.17: Permit required to remove native vegetation

A permit is required to remove, destroy or lop native 

vegetation

– Native vegetation is ‘plants that are indigenous to 

Victoria, including trees, shrubs, herbs and grasses’

An offset must be secured before the native vegetation is 

removed to address impacts on biodiversity

4

Objective of the removal regulations

To ensure that there is no net loss to 

biodiversity from removal of native 

vegetation

Apply the three step approach 

1. Avoid the removal of native vegetation.

2. Minimise impacts from removal that cannot be 
avoided.

3. Offset to compensate for biodiversity impact.



5

Vegetation that can be protected as an offset site

Patch of Native 

vegetation

Scattered 

trees 
Revegetation 

(woody)

• Land is protected and managed for improvement 

• Improvement is recorded on the native vegetation credit 

register

• People who remove vegetation can buy their offset from 

people who protect and manage other vegetation
6

Strategic approaches

Property scale – Property Vegetation Plan

• Looks at how vegetation will be managed over 10-years at a 
single property

Precinct scale – Native Vegetation Precinct 
Plans

• An assessment of a precinct when new townships are planned, 
one approval that sets offset requirements shared among future 
owners.

Strategic Environmental Assessment

• Useful to address state and federal laws

77

What is the MSA 
• A joint agreement between 

the Victorian and 
Commonwealth 
Government.

• A Commonwealth approval 
of Melbourne’s urban 

development until 2060.

• A State government run 
program that regulates 
clearing of biodiversity 
habitat in Melbourne’s new 

suburbs and delivers 
strategic mitigation actions.

8

Drivers Population growth predictions 

• An extra 4 million people will move to Melbourne by 

the year 2050. 

• 60,000 hectares was expanded for supply of housing 

to keep house prices affordable.



9

Melbourne Listed Species and Communities

10

Roles

Implementation

Commonwealth
-Regulate action takers

State
-Copy Commonwealth conditions into 

State Planning laws.
Report to Commonwealth.

Developers
-Implement actions by following State and 

Commonwealth laws 

Approval of impact 

Commonwealth
-Assess the impacts and offset arrangements.

-Set conditions of approval.

State
-Propose the impact and offsets arrangements.

Agreement for strategic process

Commonwealth  
-Set outcomes and objectives and scope.

State 

-Propose method of defining impact and offset.

11

Strategic assessment benefits for planning

Upfront assessment

• All biodiversity values assessed and mapped.

• Small cumulative impacts considered.

Consolidated set of regulations 

• Clear, consistent rules for avoidance, minimise and 
offset.

• State and Commonwealth requirements combined 
and simplified.

Statutory Hierarchy

• Biodiversity requirements established under cmlth
law before Precinct Structure Planning occurs.

12

Strategic assessment benefits for implementation

Single set of objectives

• All mitigation actions across locations and time have the 
same set of objectives

Clear risk based approach managing impacts

• Government resources focused on higher risks.

• Streamlined simple process for low risk impacts.

All residual impacts to be offset

• Offset requires set by timestamping quality and quantity.

Implementable offsets

• Offsets large enough to be sustainable.

• Offset sites have ongoing funding.
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Western Growth Corridor

14

Timestamping 
assessments

15

Growling Grass Frog Conservation Areas

16
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Thank you 
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Roles and responsibilities

Landowner Statutory Body

Identifies a suitable offset site on their 

land and determines if it meets all 

eligibility requirements

Prepares a proposal including an 

Offset site report and management 

plan:

• Appoints NVCR site assessor to 

complete gain scoring assessment 

for all credit sites

• Appoints accredited native 

vegetation assessor for first party 

sites

• Can complete self-assessment 

using NVIM for first party general 

units

Ensures ongoing protection and 

management of the site to achieve 

predicted gain in biodiversity value 

Can be:

• Local Council, Trust for Nature or 

DELWP for first party sites

• Trust for Nature or DELWP for all 

credit sites

Checks proposal

• Confirms eligibility

• Ensures gain scoring and spatial file 

are correct and to standards 

Registers the offset site on the land 

title

• Security agreement is signed by 

landowner and statutory body

• Security agreement plus 

addendums are recorded on land 

title through Land Victoria

20

Roles and responsibilities

Statutory Body Offset Register

Once registered they are responsible 

for ensuring management plan is 

implemented and site remains 

protected forever

• Reviews annual reports from 

landowners

• Conducts monitoring site visits

• Provides advice for any issues

• Takes compliance action if needed 

(payment withheld or credits 

frozen)

For credit sites ensures payments are 

made to landowners over the life of 

the 10 year active management plan, 

based on completed trades

Sets policy, prepares rules for the 

register and guidance materials for 

landowners and service providers 

(brokers, site assessors)

Records offset sites

Tracks trade of native vegetation 

credits between parties

Records allocation of offsets to 

specific approvals and issues 

Allocated credit extracts used as 

evidence of a secured offset

















Melbourne Water System Strategy
Planning for Melbourne’s water security
Bruce Rhodes, Manager Water resources Management
October 2019

Agenda

• Framework for Short and Long Term Planning

• Melbourne Water System and Entitlements

• Variability of supplies and the Millennium drought

• Melbourne Water System Strategy 

• Concluding Comments 

• Institutional arrangements and planning frameworks

• Supported by data, modelling and evidence based studies 

• Short tem and long term plan coverage, including for climate change and extremes

• Integrated planning - water, sewerage and drainage and across scales

• Timing of implementation and volumetric benefits addressed

• Defined outcomes with delivery and accountabilities and budget

• Periodic or triggered reviews

• Leadership, alignment and collaboration

Key Elements of Strategic Water Resources Planning Governance Arrangements



State Planning Framework – Key Elements

State Initiatives -Department of Environment, Land, Water, land and Planning (DELWP)

• 15 years – State water resources assessments

• 10 years – Regional Water Strategies, including Central Region (Melbourne)

• 8 Years - Victorian waterway management strategy 

Water authority obligations (Strategies):

• Annual - Corporate Plans (5 year outlook)

• 5 Years - Urban Water Strategies and Melbourne Water System Strategy

• Healthy waterways strategy

• Sewerage Strategy

Context for Melbourne System Strategy

Melbourne water, sewerage and drainage systems

Millennium drought variability of water supplies 

Long term demand

Water Security Planning - Instruments

• State Water Plan

• Regional Water Strategies  (Water Act)  

• Long Term Water Resource Assessment

• Melbourne Water System Strategy MWSS – Melbourne  Water 

• Urban Water Strategies – Retail Water Businesses

• Annual Water Outlook - Metro Industry

• Drought Response Plan (DRP) - Retail Water businesses

• Annual Operating Plan (Bulk Entitlement) – Melbourne Water

• Desalinated Water Order Advice – Melbourne Water 

• Seasonal determinations (Bulk Entitlements) 

• Seasonal Watering Plan (Env flows – VEWH)

LONG-TERM PLANNING

Balancing supply and 
demand for the next 50 

years with an appropriate 
buffer

SHORT-TERM TERM 
PLANNING

Managing variability in 
supply from year to year 

based on forward 
outlooks

Source: Adapted from Water Supply Demand Strategy Guidelines 
http://www.depi.vic.gov.au/water/governing-water-resources/water-corporations/water-supply-demand-strategy

Melbourne’s Water Supply, Sewerage System, 
and Drainage and Waterways Area

Geelong

Sewerage and Recycled Water

Waterways

Water Supply



Long Term Streamflow and the 1997-2009 ‘Millennium drought’

• 3 significant El Niño events - 1997/98, 2002/03, 2006/07

• 13 years lowest recorded streamflow in instrumental record

• Streamflow  ~40% lower than long-term average (1913-1996)

• 2006 streamflow almost 30% lower than previous lowest drought in 1982

• Major flood events - Dec 2003, Feb 2005, Mar 2010 

• Heat wave & bushfires - Feb 2009

Rainfall Deciles – Jan 1997 to Dec 2009
Source: Bureau of Meteorology

Millennium Drought and Water Demand

Outcome of Millennium Drought supply and demand actions Melbourne Water System Strategy (MWSS)

• 50 year outlook

• Required under Statement of Obligations

• Retail and Regional Water businesses – Urban Water Strategies

• Water for a Future Thriving Melbourne – Joint actions

• MWSS aligned with UN Sustainability Goals

https://www.melbournewater.com.au/sites/default/files/2017-09/Melbourne-Water-System-Strategy_0.pdf



Melbourne Water Strategy Framework Melbourne Water System Strategy 

Making the most 
of the water 

supply system

Using diverse 
sources of water

Using water 
efficiently

Optimising the water grid and market

The water grid and the south central market will enable and incentivise the 
development and management of a diverse portfolio of place-based solutions that 

reflect community values

A growing and 
changing region

A changing and 
variable climate

Melbourne Water System Strategy – a portfolio approach

Using diverse sources of water

Rainwater, stormwater, recycled water 
where benefits outweigh the costs

Optimising the water grid/market

Enabling optimum balance of getting the 
right water to where it needs to be

Using water efficiently

Further efficiency gains are possible

Making the most of the water supply 
system

Using the existing water supply including 
desalination to ensure water supply is as 
affordable as possible

MWSS – Supply Demand Scenarios
Figure 16

• Uncertain future supply and demand outcomes
• Scenarios for climate change and demand
• Based on DELWP Guidelines 
• Adaptive approach required



Integrated Water Management

Integrated Water

Management

Decentralised and

distributed options
Link urban

Development

processes with

water outcomes

Traditional

centralised facilities

Market based

solutions

Demand side and 

efficiency solutions

• No single solutions – portfolio of management options

• Whole of water cycle management – increasing complexity

• Requires alignment and collaboration across a range of stakeholders and community

• Supported by Planning frameworks 

• Address possible shocks and plan resilience – adaptive planning

• Data, modelling and studies to support decisions

• Implement Strategies and Monitor

Conclusion - Key Elements of Strategic Water Resources Planning

Thank you

Bruce Rhodes
Manager Water Resources Planning
bruce.rhodes@melbournewater.com.au
+61 3 96797290

Links:

Melbourne Water System Strategy: 
https://www.melbournewater.com.au/sites/default/files/2017-09/Melbourne-Water-System-Strategy_0.pdf

Water for a Future Thriving Melbourne:
https://www.melbournewater.com.au/sites/default/files/2017-10/Water-for-future-thriving-Melbourne_0.pdf

Guidelines for Assessing the Impact of Climate Change on Water Supplies in Victoria 
https://www.water.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0014/52331/Guidelines-for-Assessing-the-Impact-of-
Climate-Change-on-Water-Availability-in-Victoria.pdf

Lessons learned from the Millennium drought
http://www.allianceforwaterefficiency.org/AWE-Australia-Drought-Report.aspx

Annual Water Outlook
https://www.melbournewater.com.au/media/6461/download
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New planning realities

• Historic time-series data are no longer reliable for future 

planning purposes 

• Solutions that have worked in the past are not necessarily 

fit-for- purpose in future

• All areas are different - place based planning

• Community engagement is an indispensible component of 

planning processes:

• to identify place-based solutions that meet local needs 

and local conditions

• to deliver sustainable solutions – social capital

• support pricing decisions

• Co-developing solutions – develops buy-in

Integrated Water Management (IWM)

A new planning hierarchy

1. Create the right policy, governance, institutional 

and leadership conditions for change

2. Define urban planning objectives and outcomes

e.g. liveability, resilience, sustainability

3. Integrate urban planning and water systems 

planning

4. Integrate water system solutions

New IWM Planning Hierarchy

1. Create policy, governance, institutional and 

leadership conditions for change

2. Define urban planning objectives and outcomes

e.g. liveability, resilience, sustainability

3. Integrate urban planning and water systems planning

4. Integrate water system management



1.  Create right policy, governance, institutional 

and leadership conditions for change 

• Policy, regulations, guidelines

• Institutional and governance

• Leadership

• Organisational capacity

Vic IWM Policy Context6

IWM Forums

Forum Membership:

• DELWP

• CEOs of Local Government

• CEOs of Water Utilities

• Traditional Land Owners

• Planning 

• Regulators

Role of IWM Forums

• To facilitate collaboration in water management planning across 

organisations, sectors and disciplines

• To develop a shared vision for water management at a Forum Area 

scale

• To develop an agreed pathway to achieve the vision, including 

identification and prioritisation of projects

• To ensure investment in water management projects is 

optimised to deliver multiple benefits to the community

• To coordinate and oversee the planning and delivery of projects



Risk-based approach 

to recycled water use

Rec water guideline 
review

Recycled water for 

environmental 

benefits

Regulatory process 
investigations

Catchment scale 

IWM Plans 

(metro)

Underway

Resolving IWM 

Barriers for 

Development

VPA/CRC/DELWP 

Improving 

Stormwater 

Planning 

Provisions

Complete
Funding, 

Financing and 

Risk Framework

Underway

Healthy 

Waterways 

Strategy

Implementation

Policy Reform Process9

IWM &

Urban Planning

Stormwater

Management

Alternative

Water

10

Strategic water planning context

• Place based 

opportunities to offset 

or reduce potable 

water needs

• Case studies to 

demonstrate benefits 

to an IWM approach   

• Embed long term alt  

water resource 

options to help meet 

future water needs 

• Test and establish 

“social licence” for 

critical policy/ 

regulatory reforms 

Focused on water resource and waterway management

* Changing with time – how our long term planning influences urban form, urban landscape etc
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New IWM Planning Hierarchy

1. Create policy, governance, institutional and leadership 

conditions for change

2. Define urban planning objectives and outcomes

e.g. liveability, resilience, sustainability

3. Integrate urban planning and water systems planning

4. Integrate water system management

Urban planning objectives and 

outcomes

liveability, resilience, sustainability

Place based



Healthy 

People

Healthy 

Places

Healthy

environment
Healthy 

Economy

Healthy

Governance
Which authority is 

responsible for these 

outcomes?

The Liveable city: water’s contribution? Victoria’s IWM Strategic outcomes 
Safe, secure and 

affordable 

supplies in an 

uncertain future

Effective and 

affordable 

wastewater 

systems

Avoided or 

minimised 

existing and 

future flood risks

Healthy and valued 

waterways and 

marine 

environments

Healthy and valued 

urban landscapes

Community 

values are 

reflected in place 

based planning

Jobs, economic 

growth and 

innovation

A diverse range of 

water supplies and 

resources

Water quality 

meets regulatory 

standards and 

community 

expectations

Efficiently 

managed water 

and demand

Secure water 

supply for industry 

and economy

Water available to 

maintain valued 

green community 

assets

Meets public health 

and environmental 

standards

Effective sewerage 

systems

Optimised onsite 

domestic systems

Waste-to-resource 

opportunities are 

maximised

Appropriate levels 

of flood protection 

in urban areas

Community and 

property resilient to 

local flood risk

Waterway health is 

maintained and 

improved

Health of marine 

environments is 

maintained and 

improved

Active and passive 

recreation supported 

by water

Improved 

connectivity and 

access for active 

transport links

Urban landscapes 

retain moisture for 

cooler, greener cities 

and towns

Waterways and 

coastal 

environments 

accessible as 

valuable open space

Aboriginal cultural 

values associated 

with waterways 

protected

Diverse urban 

landscapes that 

reflect local 

conditions and 

community values

Empowered and 

engaged 

community

Local water related 

risks and issues 

understood and 

managed

Jobs and economic 

growth supported 

by water

Innovative planning 

and operation

Strong governance, 

collaboration and 

performance

New IWM Planning Hierarchy

1. Create policy, governance, institutional and leadership 

conditions for change

2. Define urban planning objectives and outcomes

e.g. liveability, resilience, sustainability

3. Integrate urban planning and water systems 

planning

4. Integrate water system management

Vision of a City of the Future

Overarching community objectives

Sustainable, Liveable, Prosperous

3. Integrating Urban and Water Planning



Vision of a City of the Future

Overarching community objectives

Sustainable, Liveable, Prosperous

Water 

Sector

3. Integrating Urban and Water Planning

Vision of a City of the Future

Overarching community objectives

Sustainable, Liveable, Prosperous

Water 

Sector

Planning 

Sector

Integrated water 

management

3. Integrating Urban and Water Planning

Vision of a City of the Future

Overarching community objectives

Sustainable, Liveable, Prosperous

Transport 

sector

Energy 

Sector 

Water 

Sector

Health 

Sector

Planning 

Sector

Education 

Sector

Other 

Sectors

Integrated water 

management

3. Integrating Urban and Water Planning New IWM Planning Hierarchy

1. Create policy, governance, institutional and leadership 

conditions for change

2. Define urban planning objectives and outcomes

e.g. liveability, resilience, sustainability

3. Integrate urban planning and water systems planning

4. Integrate water system management



E.g. Reservoirs,

Desalination Plants,

Inter-basin pipelines

E.g. Planning Provisions,     

Pricing,

Water conservation,     

Trading,

Regulations

E.g. Local Stormwater Capture,

Sewer mining,

Water Sensitive Urban 

Design

E.g. Building regulations,

Regulatory Offsets

Structural Non Structural

Centralised

Decentralised

4. Integrating water system

Integrate water system management

Three golden rules

–All options on the table - no “policy bans”

–Across all scales - place based optimisation

–Co-develop



ภำคผนวก ต
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจรับพัสดุในงำนจ้ำงที่ปรึกษำ



(ร่าง) รายงานการประชุม 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างท่ีปรึกษา ส าหรับการจ้างท่ีปรึกษา 

โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) โดยวิธีคัดเลือก 
ครั้งที่ 5/๒๕๖๒  

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา ๑3.3๐ น. 
ณ ห้องประชุม 521 อาคาร 5 ชั้น 2 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รายช่ือกรรมการผู้มาประชุม 

๑. กรรมการผู้มาประชุม 
๑.๑ นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล ประธานกรรมการ 

รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๑.๒ นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองประธานกรรมการ 

รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๑.๓ นายกิตติพันธุ์ เทพารักษ์ษณากร กรรมการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มเทคโนโลยีการป้องกันมลพิษ 
กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม 

๑.๔ นายจรัล เทพอวยพร กรรมการ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผู้แทนส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

๑.๕ นางอุบล บุญศรี กรรมการ 
นักผังเมืองช านาญการพิเศษ 
ส านักผังประเทศและผังภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย 

๑.๖ นางพรรณนิภา สืบสิงห์ กรรมการ 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล  
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผู้แทนส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑.๗ นายอภิชัย  ธรรมเสริมสุข กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองบัญชีประชาชาติ สศช. 

๑.๘ นายก่อเกียรติ  สมประสงค์ กรรมการและเลขานุการ 
ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สศช. 

๑.๙ นางสาววรรณภา  คล้ายสวน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  สศช. 

๑.๑๐ นางสาวสุภัทรา เชิดชูไชย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  สศช. 
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๑.๑๑ นายชาญชัย รุกขวัฒนกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  สศช. 

๒. กรรมการผู้ลาประชุม 
๒.๑ นางสาวลดาวัลย์ ค าภา 

ทีป่รึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๒.๒ รองศาสตราจารย์สุทิน อยู่สุข 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒.๓ นางปาริชาต ศิวะรักษ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรวดี โรจนกนันท์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒.๕ นายสมภพ พัฒนอริยางกูล 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
๒.๖ นางชุตินธร มั่นคง 

ส านักงานนโยบายแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม 
๒.๗ นายสุรพล ศรีเฮือง 

ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สศช. 
๒.๘ นายเติมทรัพย์ เตละกุล 

ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และการพัฒนาพื้นที่ สศช. 
๒.๙ นางสาวสุนทราลักษณ์  เพ็ชรกูล 

ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สศช. 

๓. ที่ปรึกษาโครงการฯ ที่เข้าร่วมการประชุม 
๓.๑ ดร.พรวิภา คลังสิน 

หัวหน้าโครงการ 
๓.๒ ดร.วิเทศ ศรีเนตร 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
๓.๓ นายภัทร์ เทภาสิต 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดฝึกอบรมทางวิชาการและการประชาสัมพันธ์ 
๓.๔ นายวีระวัชร์ ธงเกียรติเจริญ  

นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม 
๓.๕ นางสาวภัทรศยา แก้วมณี 

นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม 

๔. ผู้เข้าร่วมประชุม 
๔.๑ นางสาวจันทวรรณ วรรธนะพงษ์ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค  สศช. 
๔.๒ นางสาวสรัญญา ตั้งยงตระกูล 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่  สศช. 
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๔.๓ นางภารดี น้านิรัติศัย 
นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ  สศช. 

4.4 – 4.7  เจ้าหน้าที่จากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

เริ่มประชุมเวลา ๑3.3๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ประธานกรรมการ (นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล) ได้แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

๑.๑ สศช. ได้รับเชิญจากคณะอนุกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม ๒๕62 ณ อาคารสุขประพฤติ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เพ่ือให้ข้อมูลความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  (Strategic 
Environmental Assessment: SEA) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เนื่องจากแผนการปฏิรูปที่ ๒: ระบบการ
ประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Strategic Environmental Assessment: SEA) ได้ก าหนดไว้ให้
การพัฒนาระบบ SEA แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๓ โดย สศช. ได้ชี้แจงข้อมูลที่ส าคัญ ดังนี้  

๑) ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สศช. แก้ไข
ปัญหาดังกล่าว โดยในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา สศช. ได้สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือสร้างความ
เข้าใจในเรื่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ตรงกันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับ สศช. ได้
น าประสบการณ์ต่างประเทศมาใช้ในกระบวนการจัดท า SEA 

๒) การให้ความส าคัญกับการท า Technical Hearing สศช. ขอรับประเด็นความเห็นของ 
คณะอนุกรรมาธิการฯ ในการท า Technical Hearing ที่ให้ทุกภาคส่วนสามารถแสดงความคิดเห็นเพ่ือน าไป
ปรับปรุงได้ เนื่องจากคณะอนุกรรมาธิการฯ เห็นว่าใน คณะกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(กสย.)  ผู้ทรงคุณวุฒิ 9 ท่าน อาจไม่เพียงพอต่อการให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่ครอบคลุมประเด็น
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

๓) ข้อสังเกตว่าแนวทางการเสนอผลการจัดท าแผนหรือแผนงาน รวมทั้ง SEA เพื่อพิจารณาหรือ
เพื่อทราบต่อ ครม. สศช. ได้ชี้แจงว่า กรณีที่ 1 หากมีคณะกรรมการระดับนโยบาย รายสาขาหรือเชิงพ้ืนที่ใน
โครงการนั้น เช่น คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นต้น จะน าเข้า ครม. เพ่ือทราบ และ
กรณีที่ 2 หากไม่มีคณะกรรมการระดับนโยบายรับผิดชอบ จะน าเข้า ครม. เพ่ือพิจารณา โดยจะมีการตั้ง
คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีก าหนดมาช่วยพิจารณา 

๑.๒ การประชุมคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 จะน า (ร่าง) 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... เข้าเป็นวาระเพ่ือทราบ
ก่อน อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์คาดว่าจะมีการติดตามความ
คืบหน้าอย่างต่อเนื่องจากคณะอนุกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปที่ ๒: ระบบการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Strategic Environmental Assessment: SEA) ซึ่งก าหนดให้การพัฒนาระบบ SEA แล้วเสร็จภายใน
ปี ๒๕๖๓ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างท่ีปรึกษาฯ  
ครั้งที่ 4/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๑. กรรมการและเลขานุการ (นายก่อเกียรติ สมประสงค์) ได้รายงานที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 
2562 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ส าหรับการ
จ้างที่ปรึกษา โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ 
4/2562 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาฯ พิจารณา
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ  
ที่เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 
2562 โดยไม่มีข้อแก้ไข 

๒. มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ส าหรับการจ้าง 
ที่ปรึกษา โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ 4/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที ่21 ตุลาคม 2562 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ การเบิกจ่ายเงินงวดที่  3 โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA) 

๑. สาระส าคัญ 

๑.๑ กรรมการและเลขานุการ (นายก่อเกียรติ สมประสงค์) ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า  เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2562 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด ได้มี หนังสือน าส่ง
รายงานการศึกษาขั้นกลาง ครั้งที่ ๒ (Interim Report ๒) โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ จ านวน 28 ชุด เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ส าหรับการจ้างที่ปรึกษาฯ 
พิจารณา และเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ส าหรับการจ้าง 
ที่ปรึกษา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ที่ปรึกษาปรับปรุง ตามความเห็น ข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ส าหรับการจ้างที่ปรึกษาฯ รวมทั้งจัดท า
ผลการศึกษาดูงานด้าน SEA ที่ประเทศออสเตรเลีย ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ สัปดาห์ และส่งให้ประธาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เพ่ือให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งเวียนให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป รวมทั้งให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษางวดที่ ๓ จ านวน ๑,๔๘๕,๔๐๐ 
บาท ต่อไป เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการศึกษาขั้นกลาง ครั้งที่ ๒ 
(Interim Report ๒) โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงใหม่ และตรวจ
รับงานงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว 

๑.๒ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ประธานกรรมการได้เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาในการพิจารณา
ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ รายงานการศึกษาขั้นกลาง ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) ออกไปอีก 15 วัน 
ท าการ จากวันที่ 28 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เนื่องจากที่ปรึกษาฯ ต้องใช้
ระยะเวลาพอสมควรในการปรับปรุงรายงานการศึกษาขั้นกลาง ครั้งที่ 2 ตามความเห็น ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ส าหรับการจ้างที่ปรึกษาฯ ประกอบกับ 
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หลังจากที่ปรึกษาฯ ส่งรายงานการศึกษาขั้นกลาง ครั้งที่ 2 กลับมาแล้ว ฝ่ายเลขานุการฯ จะต้องเร่งเวียนให้
คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 3  

๑.๓ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ 
จ ากัด น าส่งรายงานการศึกษาข้ันกลาง ครั้งที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง) (Interim Report ๒) โครงการขับเคลื่อนการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ จ านวน 28 ชุด เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาฯ 
พิจารณา และฝ่ายเลขานุการฯ ได้น ารายงานการศึกษาขั้นกลาง ครั้งที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง) (Interim Report ๒) 
ดังกล่าว แจ้งเวียนคณะกรรมการฯ พิจารณา และขอให้ส่งแบบรับรองรายงานการศึกษาขั้นกลาง ครั้งที่ ๒ 
(ฉบับปรับปรุง) ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ซ่ึงมีกรรมการ 3 คน ให้ความเห็นเพ่ิมเติม อาทิ ให้จัดท า
ตารางเปรียบเทียบในส่วนที่ที่ปรึกษามีการแก้ไข (ก่อน-หลัง) เพ่ือให้กรรมการได้รับทราบว่าความเห็นของ
กรรมการมีการน าไปใช้ประโยชน์ ให้ปรับความสอดคล้องของเนื้อหา โดยเฉพาะค านิยามและความหมายของ 
SEA ในส่วนของเนื้อหากับในส่วนของภาคผนวก รวมถึงในส่วนของ (ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ให้
ปรับปรุงคู่มือเพ่ือการสื่อสารสาธารณะ ให้ปรับปรุงสรุปผลการศึกษาดูงานต่างประเทศ เป็นต้น 

๑.๔ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีบันทึกที่  กทว. 1274/2562 เรื่อง  
การเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เสนอให้ฝ่ายพัสดุ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๒. มติที่ประชุม รับทราบตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ การปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา 
ส าหรับการจ้างที่ปรึกษา โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA) โดยวิธีคัดเลือก 

๑. สาระส าคัญ 

๑.๑ กรรมการและเลขานุการ (นายก่อเกียรติ สมประสงค์) ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า สศช. ได้มีการ
ปรับองค์กรภายในของส านักงานฯ ส่งผลต่อองค์ประกอบคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา 
ส าหรับการจ้างที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) โดยวิธีคัดเลือก 
โดยค าสั่งของส านักงานฯ ดังกล่าว ได้แก่ 1) อนุญาตให้นางสาวสุนิสา บุณโยภาส ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์
การพัฒนาพื้นที่ ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 2) ให้นายเติมทรัพย์ เตละกุล ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านพัฒนาพ้ืนที่และผังเมือง ย้ายต าแหน่งเป็น ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ ตั้งแต่วันที่ 30 
สิงหาคม 2562 3) ให้นายก่อเกียรติ สมประสงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ย้าย
ต าแหน่งเป็น ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 15 
ตุลาคม 2562 และ 4) อนุญาตให้นางชุลีพร บุณยมาลิก ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน ลาออกจาก
ราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 

๑.๒ วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาฯ ได้เห็นชอบให้มี
การปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาฯ ดังนี้ 

๑) นางสาวลดาวัลย์ ค าภา ที่ปรึกษาประธานกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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๒) นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล ประธานกรรมการ 
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๓) นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองประธานกรรมการ 
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๔) รองศาสตราจารย์สุทิน อยู่สุข กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕) นางปาริชาต ศิวะรักษ์ กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวดี โรจนกนันท์ กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗) นายสมภพ พัฒนาอริยางกูล กรรมการ 

ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

กระทรวงพลังงาน 

๘) นายจรัล เทพอวยพร กรรมการ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
๙) นางชุตินธร มั่นคง กรรมการ 

หัวหน้ากลุ่มงานขนส่งที่ยั่งยืน ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  
กระทรวงคมนาคม 

๑๐) นายกิตติพันธุ์ เทพารักษ์ษณากร  กรรมการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มเทคโนโลยีการป้องกันมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

๑๑) นางพรรณนิภา สืบสิงห์ กรรมการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๒) นางสาวอุบล บุญศรี กรรมการ 

นักผังเมืองช านาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 

๑๓) นายอภิชัย ธรรมเสริมสุข  กรรมการ 

ผู้อ านวยการกองบัญชีประชาชาติ 
๑๔) นายเติมทรัพย์ เตละกุล กรรมการ 

ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ 
๑๕) นายสุรพล ศรีเฮือง กรรมการ 

ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค 

๑๖) นางสาวสุทราลักษณ์ เพ็ชรกูล  กรรมการ 

ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑๗) นายก่อเกียรติ สมประสงค์ กรรมการและเลขานุการ 
ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๘) นางสาววรรณภา คล้ายสวน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
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๑๙) นางสาวสุภัทรา เชิดชูไชย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

๒๐) นายชาญชัย รุกขวัฒนกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

ทั้งนี้ โดยมีอ านาจหน้าที่เช่นเดิม 

๒. มติที่ประชุม รับทราบตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ ร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) โครงการขับเคลื่อน 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 

๑. สาระส าคัญ 

๑.๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (นางสาวสุภัทรา เชิดชูไชย) ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2562 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษา
โครงการการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ได้มีหนังสือน าส่งร่างรายงาน
การศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(SEA) เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาฯ พิจารณา ซึ่งมีผลผลิตประกอบด้วย  
1) ผลการจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษา/บริษัทที่ปรึกษา
อ่ืนๆ อีก จ านวน 200 คน 2) ผลการจัดสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA) กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 จ านวน 200 คน 3) ผลการปรับปรุงคู่มือ SEA  
ฉบับประชาชน ส าหรับเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไป 4) ข้อเสนอการจัดท า SEA และแนวทาง (Guideline) SEA 
ฉบับปรับปรุง ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

๑.๒ ร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) โครงการขับเคลื่อนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ประกอบด้วย 6 บท ดังนี้ 1) บทน า เช่น (๑) ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ 
(๒) แนวคิดการศึกษาและเทคนิควิธีการศึกษา (๓) แนวคิดและข้อเสนอพิเศษ (4) พ้ืนที่ด าเนินการ  
(5) ระยะเวลาการด าเนินงาน (6) ผลผลิต (7) ผลลัพธ์ 2) การทบทวนวรรณกรรม เช่น (1) องค์ความรู้
เกี่ยวกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และ (2) การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA) 3) ตัวชี้วัดในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ - การศึกษา เก็บรวบรวม และ
จัดท ารายการแหล่งข้อมูลตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ SEA 4) การอบรมทางวิชาการด้าน SEA - หลักสูตรและ
รูปแบบวิธีการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA 5) ผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย (๑) การจัดประชุมกลุ่ม
ย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๒) การอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมให้วิทยากรผู้สอน
หลักสูตรการฝึกอบรม SEA โดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ (๓) การประชุมสนทนาระดับนโยบาย เรื่อง  
การขับเคลื่อน SEA สู่แผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (4) การฝึกอบรมทางวิชาการด้าน  SEA ทั่วประเทศ  
(5) การสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และระดมความคิดเห็นเรื่อง  SEA (6) การศึกษาดูงานใน
ต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จในการขับเคลื่อน SEA ไปสู่การปฏิบัติ และ (7) คู่มือ SEA ฉบับประชาชน 
และ 6) ข้อเสนอการจัดท า SEA และแนวทาง SEA ประกอบด้วย (๑) การปรับปรุงข้อเสนอการจัดท า SEA 
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(๒) การปรับปรุงแนวทาง SEA และ (๓) การปรับปรุง (ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

๒. ความเห็นของฝ่ายเลขานุการฯ 

๒.๑ ร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 

๑) บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม (1) ข้อที่ 3 ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการขับเคลื่อน SEA 
ในส่วนของรูปแบบกฎหมาย SEA ที่เป็นกฎหมายเฉพาะ ควรมีการยกตัวอย่างชื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และปัจจัยข้อที่ 6 มีการใช้ เผยแพร่ข้อมูลฐาน และการประเมิน ข้อมูลฐานที่
กล่าวถึงคือข้อมูลฐานของอะไร (2) ควรเพ่ิมเติมการพัฒนา SEA ของประเทศไทยให้เป็นปัจจุบัน โดยรวมผล
การประชุมหารือของคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2 ครั้ง ในวันที่ 7 ตุลาคม 
และ 28 พฤศจิกายน 2562 (3) ควรระบปุีของโครงการที่ด าเนินการจัดท า SEA ให้ครบและถูกต้อง 

๒) บทที่ 3 ตัวช้ีวัดในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (1) ควรเพ่ิมเติมตัวชี้วัดในเรื่อง 
แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม เสียงรบกวน และความสั่นสะเทือน ในตารางที่ 3.1-1 ตัวอย่างตัวชี้วัดเฉพาะ
ส าหรับนโยบาย แผน และแผนงานพัฒนาประเภทต่างๆ  และ (2) ควรมีการท าหมายเหตุอธิบายถึง
เครื่องหมายในตารางที่ 3.1-2 ตัวอย่างตัวชี้วัดที่เหมาะสมในกระบวนการ SEA ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
ความยั่งยืน 

๓) บทที่ 4 การอบรมทางวิชาการด้าน SEA (1) บทที่ 4 ควรประกอบด้วย การด าเนินงานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอบรมทางวิชาการ ทั้งในเรื่อง 1) ผลการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 
และครั้งที่ 2 เรื่อง การจัดท าหลักสูตร SEA 2) การจัดอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมให้วิทยากรผู้สอน  
3) หลักสูตรและรูปแบบวิธีการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA และ 4) ผลการจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน 
SEA ทั้ง 6 ครั้งทั่วประเทศ (2) ควรเพ่ิมรายละเอียดของบทสรุปผลการจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั้ง 
6 ครั้งทั่วประเทศ ให้เห็นภาพรวม ทั้งนี้ ผลการฝึกอบรมทางวิชาการในแต่ละครั้ง ควรน าไปไว้ภาคผนวก และ 
(3) ควรใส่รายละเอียดให้ครบทั้ง 11 บทเรียนในแต่ละตารางกิจกรรมการอบรม  

๔) บทที่ 5 ผลการด าเนินงาน ควรเพ่ิมเติมสรุปผลการศึกษาดูงาน SEA ณ ประเทศออสเตรเลีย 
โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนา SEA เพ่ือน ามาปรับใช้กับการขับเคลื่อน SEA ของไทย  

๕) บทที่ 6 ข้อเสนอการจัดท า SEA และแนวทาง SEA ควรน าแนวทางการปรับปรุงข้อเสนอ
การจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ของที่ปรึกษา มาใส่ไว้ใน
เนื้อหาของบทที่ 6 โดยแนบภาคผนวก เป็น ข้อเสนอการจัดท า SEA และแนวทาง SEA ตามมติ กพย. เมื่อ
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 

๒.๒ แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) 

๑) บทที่ 2 ความเข้าใจพื้นฐาน ควรทบทวนแผนหรือแผนงานที่ต้องจัดท า SEA ให้สอดคล้องกับ 
(ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ และแนวทางการขับเคลื่อน SEA ของไทย ในขอบเขตและระดับการใช้ 
SEA ในส่วนของแผนในการการจัดท า SEA 

๒) บทที่ 3 ขั้นตอนและกระบวนการด าเนินงาน (1) ควรปรับปรุง “ให้หน่วยงานเจ้าของแผน
หรือแผนงานนั้นแจ้งไว้ชัดเจนว่าไม่เข้าข่ายต้องจัดท า SEA ประกอบไว้ในการเสนอแผนฯ ดังกล่าวแก่หน่วยงาน



-9- 
 

ที่ท าหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติแผนด้วย” ในหน้า 17 และ (2) ควรปรับค าถาม เพ่ือประเมินกลุ่มผู้มีส่วนได้
เสีย ในหน้า 46 ให้สอดคล้องกับตารางที่ 3-6 เช่น ความสนใจกับอิทธิพลของผู้มีส่วนได้เสีย ในหน้า 47 

๓) บทที่ 4 กลไกการบริหารจัดการ ควรปรับปรุงให้สอดคล้องกับผลการประชุมหารือของ
คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เช่น หน้า 52 
ปรับอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนา SEA, เพ่ิม สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ  
หน้า 53 ข้อ (6) ตัด คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานฯ ออก เป็นต้น  

๓. ความเห็นของที่ประชุม ที่ประชุมได้มีความเห็นต่อร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Draft Report) 
โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๓.๑ รา่งรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 

๑) บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม ควรเพ่ิมเติมเรื่องการรวบรวมกฎหมายและกฎระเบียบ 
ที่เก่ียวข้องกับการวางแผนหรือแผนงาน กับการจัดท า SEA  

๒) บทที่ 3 ตัวชี้วัดในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

(๑) ควรจัดรูปแบบตารางให้เข้าใจได้ง่ายและเพิ่มค าอธิบายตาราง เช่น ในตารางที่ 3.1-1 
ตัวอย่างตัวชี้วัดเฉพาะส าหรับนโยบาย แผน และแผนงานพัฒนาประเภทต่างๆ ควรมีค าอธิบายตารางอย่าง
ละเอียด เพ่ือให้คนทั่วไปที่ไม่ใช่คณะกรรมการฯ สามารถอ่านแล้วเข้าใจได้  และอธิบายเครื่องหมายที่อยู่ใน
ตาราง รวมทั้งการเปลี่ยนเส้นแบ่งตารางในหมวดตัวชี้วัดเดียวกันจากเส้นทึบเป็นเส้นประ เพ่ือไม่ให้เกิด 
ความสับสน เนื่องจากในบางรายการไม่มีการท าเครื่องหมายใดเลย นอกจากนี้ รายละเอียดตัวชี้วัดที่อยู่ใน
ตาราง ซึ่งที่ปรึกษาฯ แจ้งว่าน ามาจากแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) 
ฉบับก่อนนั้น ที่ปรึกษาฯ จะต้องมีการอธิบายว่าตัวชี้วัดที่ที่ปรึกษาศึกษาเพ่ิมเติมจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วมี
อะไรบ้าง รวมทั้งยังมีข้อสังเกตว่าบางรายการของตัวชี้วัดมีการลงรายละเอียด ในขณะที่บางรายก ารของ
ตัวชี้วัดเป็นภาพรวม ตลอดจนควรเพ่ิมหัวข้อตัวชี้วัด (Indicator Themes) ในทุกหมวด 

(๒) ตัวช้ีวัดควรมีความแตกต่างตามประเภทของนโยบาย แผน และแผนงาน ตัวอย่างเช่น 
ในตารางที่ 3.1-1 ตัวอย่างตัวชี้วัดเฉพาะส าหรับนโยบาย แผน และแผนงานพัฒนาประเภทต่างๆ  หาก
พิจารณาตัวชี้วัดด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งในหัวข้อตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพในหน้า ๓-๖ 
จะเห็นได้ว่ามีการท าเครื่องหมายในประเภทของนโยบาย แผน และแผนงานในด้านคมนาคม พัฒนาลุ่มน้ า 
พัฒนาพ้ืนที่พิเศษ ผังเมือง พัฒนานิคมอุตสาหกรรม และโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวชี้วัดในเรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละนโยบาย แผน และแผนงานมีความแตกต่างกัน ซึ่งที่ ปรึกษาฯ ควร
ชี้ให้เห็นว่า ตัวชี้วัดย่อยใดควรจะท าในนโยบาย แผน และแผนงานใดมากกว่าที่จะเว้นไว้ โดยไม่ท าเครื่องหมาย
ใดเลย นอกจากนี้ ควรระบุตัวชี้วัดย่อย ภายใต้หัวข้อตัวชี้วัด เช่น ในหัวข้อตัวชี้วัดแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม 
เป็นต้น  

(๓) ควรระบุผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางอ้อม ในตารางที่ 3.1-1 ตัวอย่างตัวชี้วัด
เฉพาะส าหรับนโยบาย แผน และแผนงานพัฒนาประเภทต่างๆ 
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๓) บทที่ 4 การอบรมด้านวิชาการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และ 
บทที่ 5 ผลการด าเนินงาน  

(๑) รายละเอียดของการจัดการประชุมกลุ่มย่อย การสัมมนา และการอบรมในแต่ละครั้ง
ควรน าไปไว้ในภาคผนวก และที่ปรึกษาฯ ควรวิเคราะห์และสรุปผลที่ได้จาการประชุมกลุ่มย่อย การสัมมนา 
และการอบรมรวม เพ่ือให้ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เป็นเอกสาร
วิชาการที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ซึ่งการน ารายละเอียดของก าหนดการและกิจกรรมมาไว้ในส่วน
ของเนื้อหาอาจจะไม่เหมาะสมเท่ากับการน าไปไว้ในส่วนของภาคผนวก  

(๒) อุปสรรคและปัญหาที่ผ่านมาในการท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของ
ประเทศไทย เป็นหัวข้อที่ส าคัญซึ่งที่ปรึกษาฯ ควรประมวลและสรุปไว้ในงานศึกษานี้ พร้อมข้อเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนา เช่น ระดับนโยบายการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ไม่ชัดเจนจะต้องมีการ
ด าเนินการอย่างไร นอกจากนี้ การศึกษาทบทวนบทเรียนจากต่างประเทศอาจเป็นแนวทางในการแก้ไข
อุปสรรคและปัญหาในบางประเด็นได้  รวมทั้งการระบุแนวทางในการขับเคลื่อนในระยะต่อไป เป็นต้น 
ตลอดจนควรยกตัวอย่างของปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการด าเนินโครงการนี้ เช่น การจัดอบรมหลักสูตร
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของผู้บริหารระดับสูง แต่ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมเป็นระดับเจ้าหน้าที่ 
เป็นต้น  

(๓) การศึกษาดูงานต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จในการขับเคลื่อน SEA ไปสู่การปฏิบัติ 
ควรน าก าหนดการศึกษาดูงานจากต่างประเทศไปไว้ในภาคผนวก แต่ควรสรุปประเด็นที่ได้จากการศึกษาดูงาน
ในต่างประเทศ และจัดท าข้อเสนอแนะว่าจะน ามาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยได้อย่างไรมาไว้ในส่วนนี้แทน 

๔) บทที่ 6 ข้อเสนอการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแนวทาง 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ บทนี้เป็นส่วนที่ส าคัญมากของโครงการนี้ ที่ปรึกษาฯ จะต้องมี
ข้อเสนอแนะว่า สศช. จะขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ต่อไปอย่างไร และ สศช. ในฐานะ
ที่เป็นหน่วยงานวางแผนระดับประเทศ จะไปร่วมกับหน่วยงานที่จัดท านโยบาย แผน และแผนงานที่มี  
การจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์อย่างไร ซึ่งที่ปรึกษาฯ จะต้องท าเป็นแผนผัง (Diagram) 
พร้อมทั้งค าอธิบาย  

๓.๒ แนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยภาพรวมแล้วอ่านเข้าใจ
ยาก ควรปรับภาษาให้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังมีประเด็นอื่นๆ ที่ส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

๑) บทที่ 1 บทน า ควรระบุประโยชน์ที่เกิดขึ้นของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ใน
ระดับต่างๆ ของนโยบาย แผน และแผนงาน 

๒) บทที่ 2 ความเข้าใจพื้นฐาน ควรระบุว่านโยบาย แผน และแผนงานใดที่จะต้องท าการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไว้ในส่วนนี้ด้วย  

๓) บทที่ 3 ขั้นตอนและกระบวนการด าเนินงาน ควรก าหนดตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ใน 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

๔) บรรณานุกรม ควรเพิ่มเอกสารอ้างอิงให้ครบถ้วน 
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๓.๓ คู่มือการสื่อสารฉบับประชาชน 

๑) ควรเพ่ิมประเด็นเปรียบเทียบความแตกต่างของ SEA และ EIA รวมทั้งเพ่ิมค าอธิบายให้
ชัดเจน นอกจากนี้ ควรชี้ให้เห็นว่า SEA น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร เช่น น าไปสู่การกลั่นกรอง 
วิธีคิด การสร้างทางเลือก การสร้างพ้ืนที่ในการสนทนา (Platform) และการเป็นพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดการสื่อสาร
สะท้อนในทุกมุมมอง เป็นต้น  

๒) ควรมีการเน้นค าส าคัญ (Keywords) ของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ออกมา 
เช่น ค าว่ารอบด้าน, ทุกมิติ, การมีส่วนร่วม เป็นต้น รวมทั้งมีศัพท์เฉพาะ (Buzzwords) เช่น SEA for SDGs 
หรือ SEA for better EIA เป็นต้น  

๓) ควรระบุให้ชัดเจนว่า เป็น คู่มือ SEA ฉบับประชาชน เพ่ือให้สอดคล้องกับ TOR  

๔) ตัวอักษรค่อนข้างตัวเล็ก ควรปรับขนาดตัวอักษรให้เหมาะสม  และควรเพ่ิมที่อยู่และ 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับของหน่วยงาน 

๓.๔ เรื่องอ่ืนๆ 

๑) ในตอนท้ายของเล่มควรมีเอกสารที่ส าคัญ อาทิ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ งานที่เก่ียวข้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เป็นต้น 

๒) ปรับภาษาในหลายส่วนจากภาษา AI (Artificial Intelligence) ให้เป็นภาษาเขียนทาง
ราชการ/วิชาการแทน 

๔. มติที่ประชุม  

๔.๑ ให้บริษัทที่ปรึกษาปรับปรุงร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) ของ
โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) โดยมอบหมายให้ที่ปรึกษาน าความเห็น 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปด าเนินการปรับปรุงและน าเสนอในรายงานการศึกษา 
ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ต่อไป 

๔.๒ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษางวดที่ 4 จ านวน ๑,๔๘๕,๔๐๐ บาท  
(หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาให้
ความเห็นชอบรายงานการศึกษาขั้นกลาง ครั้งที่ 2 (Interim Report 2) โครงการขับเคลื่อนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงใหม่ และตรวจรับงานงวดที่ 4 เรียบร้อยแล้ว 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.2 การขออนุมัติขยายเวลาท าการศึกษาโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 

๑. เรื่องเดิม 

๑.๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (นายชาญชัย รุกขวัฒนกุล) ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า สศช. อยู่
ระหว่างจัดท า (ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... 
โดยมีการหารือร่วมกับคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ไปแล้ว 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 
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ตุลาคม 2562 และวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ 
19 ธันวาคม 2562 รวมทั้งคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในล าดับต่อไป ซึ่งคาดว่า ระเบียบฉบับนี้ 
จะมีผลบังคับใช้ในปี 2563 ท าให้ สศช. ต้องด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการบังคับใช้ ตาม  
(ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ดังกล่าว ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องจัดท า SEA และประชาชน
ทั่วไป ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ เห็นถึงความจ าเป็นในการด าเนินการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและการรับรู้
เกี่ยวกับ SEA ในระยะต่อไป โดยมีกิจกรรมส าคัญ 2 เรื่อง ได้แก่ 

๑) การจัดท าค าถามที่พบบ่อย (Frequently Asked Questions: FAQ) พร้อมค าตอบใน
การจัดท า SEA เพ่ือประกอบการขับเคลื่อน SEA ของ สศช. ในการสนับสนุนการจัดท า SEA ของหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง โดยองค์ความรู้ที่ใช้ในการจัดท า FAQ สามารถประมวลได้จากการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง 
แนวทาง SEA ในครั้งท่ี 3 และ 4 และจากการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA 6 ครั้ง ทั่วประเทศ 

๒) การจัดท าและผลิตภาพสีขนาดใหญ่พิมพ์บนกระดาษหนา (Color Poster) เกี่ยวกับ
กระบวนการ SEA ขนาด A๓ จ านวน ๑๐๐ แผ่น เพ่ือใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเก่ียวกับการจัดท า SEA ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป 

๑.๒ เมื่อพิจารณาถึงขอบเขตและวิธีการศึกษา รวมถึงผลผลิตของโครงการขับเคลื่อนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของปีงบประมาณ 2562 แล้ว พบว่า กิจกรรมส าคัญเพ่ิมเติม 2 เรื่อง
ดังกล่าว ยังไม่อยู่ในโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) จึงจ าเป็นต้องขอ 
ความอนุเคราะห์ที่ปรึกษาด าเนินการ และขอให้มีการขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก 30 วันท าการ เพ่ือ
ด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 

๒. ความเห็นที่ประชุม 

๒.๑ การจัดท าค าถามที่พบบ่อย (Frequently Asked Questions: FAQ) พร้อมค าตอบในการจัดท า 
SEA ที่ปรึกษาฯ สามารถประมวลจากค าถามที่มีการสอบถามบ่อยในการประชุมกลุ่มย่อย การสัมมนา และ 
การฝึกอบรม โดยขอให้มีการนัดหารือเพ่ือท างานร่วมกันในงานส่วนนี้ ร่วมกับประธานกรรมการ และเจ้าหน้าที่
ของ สศช.  

๒.๒ การจัดท าและผลิตภาพสีขนาดใหญ่พิมพ์บนกระดาษหนา (Color Poster) เกี่ยวกับกระบวนการ 
SEA เมื่อได้รับแล้วจะส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุม การสัมมนา และการฝึกอบรม เพ่ือ
น าไปติดประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป  

๓. มติที่ประชุม 

๓.๑ เห็นชอบให้มีการบริษัทที่ด าเนินกิจกรรมเพ่ิมเติม ซึ่งมีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
รัฐและประโยชน์สาธารณะ โดยไม่เพ่ิมวงเงินค่าจ้างให้แก่บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 
คอนซัลแตนท์ จ ากัด ประกอบด้วย 1) การจัดท าค าถามที่พบบ่อย (Frequently Asked Questions: FAQ) 
พร้อมค าตอบในการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  และ 2) การจัดท าและผลิตภาพสี
ขนาดใหญ่พิมพ์บนกระดาษหนา (Color Poster) เกี่ยวกับกระบวนการการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ขนาด A๓ จ านวน ๑๐๐ แผ่น 

๓.๒ พิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาท าการศึกษาของสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อน  
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เลขที่ (จ.) 20/2562 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 ออกไป
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อีก 30 วันท าการ จากเดิมสิ้นสุดวันที่วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เป็นสิ้นสุดวันที่ 28 มกราคม 2562 โดยไม่
เพ่ิมวงเงินค่าจ้างให้แก่บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 

 

ปิดประชุมเวลา ๑6.3๐ น. 

 
 
 
 

(นางสาวสุภัทรา เชิดชูไชย) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้จดบันทึกรายงาน 

(นายก่อเกียรติ สมประสงค์) 
ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจบันทึกรายงาน 
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