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ค ำน ำ 
  โครงการศึกษา “แนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” ด าเนินการโดย
คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยการสนับสนุนของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมีเป้าหมายหลักคือ เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ความส าคัญ กระบวนการและขั้นตอน รวมทั้งประโยชน์ของการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ในวงกว้าง และ
เพ่ือพัฒนาคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: 
SEA) ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการจัดท า SEA ส าหรับนโยบาย แผนและแผนงานของประเทศไทยได้อย่าง
ง่าย แต่มีประสิทธิภาพ การด าเนินการศึกษาจึงครอบคลุมตั้งแต่การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
หลักการและแนวคิด ระบบและกลไก กระบวนการและขั้นตอน แนวทางและคู่มือ SEA ทั้งในต่างประเทศ
และประเทศไทย มาจัดท าเป็นรายละเอียดคู่มือ SEA และน าไปทดลองใช้ในการจัดท ากรณีศึกษา: การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของแผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี โดยมีการถอดบทเรียน
จากการจัดท าแผนฯ ดังกล่าวมาเพ่ือปรับปรุงคู่มือฯ และฝึกอบรมถ่ายทอดให้แก่ภาคีการพัฒนาที่
เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติในส่วนกลาง ตลอดจนกลุ่มภาคีลุ่มน้ า    ลุ่มน้ าหลัก เพ่ือ
สร้างความเข้าใจและเพ่ือให้เห็นประโยชน์ของการจัดท า SEA รวมทั้งได้ข้อเสนอแนะและความเห็นจาก
ภาคีดังกล่าวมาเพ่ือปรับปรุงคู่มือฯ และท้ายสุดได้มีการจัดประชุมน าเสนอผลงานและระดมความเห็นซึ่งก็
ได้รับข้อเสนอแนะและความเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมมาเพ่ือปรับปรุงคู่มือฯ และการด าเนินการในอนาคต
เพ่ือการประยุกต์ใช้ SEA ในประเทศไทย  

  ในรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษา “แนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์” น าเสนอผลการศึกษา 4 ส่วน ได้แก่ 1) การทบทวนวรรณกรรม 2) การจัดท าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าน าร่องในเฉพาะส่วนของการคัดเลือกพ้ืนที่ศึกษาซึ่งคือพ้ืนที่ลุ่ม
น้ าปราจีนบุรี (ส าหรับรายละเอียดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์แผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ า
ปราจีนบุรีได้น าเสนอผลการศึกษาในเล่มรายงานอีกหนึ่งฉบับ) 3) การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ และ 4) 
การจัดประชุมน าเสนอผลงานและระดมความเห็น  

  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษาของการด าเนินการ
โครงการศึกษา “แนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” จะเป็นประโยชน์ในการ
ประยุกต์ใช้ SEA ในอนาคตต่อไป เพ่ือเป้าหมายที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่มีดุลยภาพและยั่งยืนของการ
ด าเนินการตามนโยบาย แผนและแผนงานของประเทศไทยโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีร่วมพัฒนา 
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บทที่ 1 บทน ำ 
1.1 ควำมเป็นมำ หลักกำร และเหตุผลในกำรจดัท ำโครงกำร 
  การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) เป็น
เครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเชิงระบบในการจัดท านโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, Plan and 
Program: PPP) ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือท าให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติ
สิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาทางเลือกและประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากทางเลือก ดังนั้น SEA จึง
ถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับเชื่อมโยงความเป็นไปได้ของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับทั้งสาม
มิติดังกล่าวทั้งเชิงบวกและเชิงลบ และน าไปสู่การตัดสินใจจัดท า/ เลือกนโยบาย แผน และแผนงานที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ ความสมดุล และความยั่งยืนของมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด 
ซึ่งโดยหลักการแล้ว SEA ควรต้องด าเนินการก่อนการตัดสินใจด าเนินการพัฒนาจัดท านโยบาย แผน และ
แผนงานใด ๆ ก็ตาม เพ่ือชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นจากข้อเสนอ
ดังกล่าว และเสนอมาตรการในการบรรเทาผลกระทบเหล่านั้น ในขณะเดียวกันก็ขยายผลกระทบเชิงบวก
ที่เกิดขึ้นให้กระจายตัวออกไปในทุกมิติ 

  การจัดท า SEA ประกอบด้วยหลายขั้นตอน เช่น การกลั่นกรอง การก าหนดขอบเขต การพัฒนา
และการประเมินทางเลือก และการก าหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบ เป็นต้น อย่างไรก็ดี กระบวนการ
ที่ถือเป็นหัวใจส าคัญของ SEA คือ กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีรูปแบบที่เหมาะสม 
กล่าวคือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในขั้นตอนต่าง ๆ 
เพ่ือให้ได้ทางเลือกที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุด ก่อนที่ทางเลือกนั้นจะถูกเสนอต่อไปยังผู้มีอ านาจในการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือก ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องเข้าใจร่วมกัน คือ การจัดท ารายงาน SEA นั้นมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลของผลกระทบต่างที่อาจจะเกิดขึ้นจากทางเลือกต่าง ๆ รวมทั้งการ
ด าเนินการเพ่ือบรรเทาผลกระทบ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อเท็จจริงที่ได้จากการสังเคราะห์และวิเคราะห์ 
และเสนอต่อผู้มีอ านาจในการตัดสินใจเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาในการเลือกนโยบาย แผน และ
แผนงานที่จะน ามาด าเนินการพัฒนาต่อไป (CIDA, 2004; Fischer, 2007) 

  ความส าคัญของ SEA ในปัจจุบัน พบว่าประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น ประเทศแคนาดา ประเทศ
เคนยา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศจีน และประเทศ
เวียดนาม เป็นต้น ต่างประยุกต์ใช้ SEA ในการจัดท านโยบาย แผน และแผนงาน (PPP) รวมทั้ง SEA ยัง
เป็นเครื่องมือส าคัญที่องค์การระหว่างประเทศใช้ในการพิจารณาโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้การสนับสนุน เช่น 
ธนาคารโลก (World Bank) ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) 
และสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (International Union of 
Conservation on Nature and Natural Resources: IUCN) เป็นต้น  

  ส าหรับในบริบทของประเทศไทยนั้น การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ มีพัฒนาการมา
จากการที่ภาครัฐได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  ภายใต้
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติใน พ.ศ. 2548 เพ่ือพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

1-2                                                                   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 

ระดับยุทธศาสตร์ รวมทั้งได้มีการสนับสนุนจากภาครัฐให้จัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ของนโยบาย แผน และแผนงานน าร่องหลายโครงการ และจัดท าร่างแนวทางในการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (Draft SEA guideline) ตลอดจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2550-2554) ต่อเนื่องมาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550-2554 ต่อเนื่องมาถึงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
2555-2559 ยังได้น าหลักการของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาระบุไว้ในแผนฯ ดังกล่าว
ด้วย นอกจากนี้  เมื่อพิจารณาในมิติของการน าแนวทางของ  SEA ไปด าเนินการปฏิบัติ  พบว่า
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในคราวประชุมครั้งที่ 3/ 2552 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2552 มีมติ
ให้หน่วยงานภาครัฐน าแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปใช้ในการก าหนด
นโยบายและการวางแผนโครงการของหน่วยงานตามความเหมาะสม ส าหรับกรณีการก าหนดนโยบาย
วางแผนและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อศักยภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจก าหนดเป็นนโยบายให้หน่วยงานต้องจัดท าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เป็นกรณี ๆ ไป อย่างไรก็ตาม มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติดังกล่าว
เป็นเพียงการระบุกรอบการด าเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไว้แบบกว้าง ๆ 
เท่านั้น ยังไม่มีการก าหนดรายละเอียดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน (ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2552) 

  ดังนั้น การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์จึงถูกน ามาใช้ในการก าหนดนโยบายและการ
วางแผนโครงการขนาดใหญ่ของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ตามค าแนะน าของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ซึ่งเป็นไปตามร่างแนวทางในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2552) โดยมีการประเมินทั้งรายสาขา (Sectoral based) และ
ระดับพ้ืนที่ (Area based) ซึ่งปัจจุบัน จากการศึกษาของ เรวดี (2558) พบว่าหน่วยงานราชการต่าง ๆ 
ได้แก่ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และกรมทรัพยากรน้ า มีโครงการที่ให้จัดท า SEA รวมแล้วมากกว่า 20 โครงการ เช่น 
โครงการจัดตั้งสุวรรณภูมิมหานคร โครงการจัดการลุ่มน้ ายม และโครงการขยายนิคมอุตสาหกรรมและผัง
เมือง เขตมาบตาพุด-บ้านฉาง จังหวัดระยอง เป็นต้น 

  การผลักดันและขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ส าหรับประเทศไทยในช่วง
ปัจจุบันโดยคณะกรรมาธิการการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 
(พ.ศ. 2557-2558) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) (พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน) ได้มีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยประเด็นการพัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อม  

  อย่างไรก็ตาม พัฒนาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศไทย ยังคงอยู่
ในวงจ ากัด ซึ่งอาจไม่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของการประยุกต์ใช้แนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในระดับนานาชาติที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในการก าหนดนโยบาย
และจัดท าแผนงานพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาในกลุ่มประเทศอาเซียน ดังนั้น ในการด าเนินการ
ศึกษาในโครงการนี้จึงได้มีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักการและแนวคิด ระบบและกลไก 
กระบวนการและขั้นตอน แนวทางและคู่มือ SEA ทั้งในต่างประเทศและประเทศไทย พร้อมทั้งพัฒนาคู่มือ
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การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพ่ือการประยุกต์ใช้ในประเทศให้แพร่หลายในวงกว้าง และ
เพ่ือให้คู่มือฯ มีความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้จึงได้น าคู่มือฯ ดังกล่าวมาทดลองกับกรณีการพัฒนา 
PPP ในโครงการน าร่อง โดยมีการถอดบทเรียนจากการจัดท ากรณีศึกษาดังกล่าวมาเพ่ือปรับปรุงคู่มือฯ 
และจัดให้มีการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติในส่วนกลาง ตลอดจนกระจายการฝึกอบรมไปสู่กลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ เช่น หน่วยงานภาครัฐ กลุ่ม
องค์กรเอกชน ภาคประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ เพ่ือสร้างความเข้าใจและเพ่ือให้เห็น
ประโยชน์ของการจัดท า SEA รวมทั้งได้ข้อเสนอแนะและความเห็นจากภาคีดังกล่าวมาเพ่ือปรับปรุงคู่มือฯ 
และท้ายสุดได้มีการจัดประชุมน าเสนอผลงานและระดมความเห็นซึ่งก็ได้รับข้อเสนอแนะและความเห็น
จากผู้เข้าร่วมประชุมมาเพ่ือปรับปรุงคู่มือฯ และการด าเนินการในอนาคตเพ่ือการประยุกต์ใช้ SEA ใน
ประเทศไทย  

1.2 วัตถุประสงค ์

  โครงการการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มีวัตถุประสงค์ 
ดังนี้ 
  (1) เพ่ือศึกษาทบทวน แนวคิด รูปแบบ กระบวนการ วิธีการด าเนินการด้าน SEA ในต่างประเทศ
ที่เป็นที่ยอมรับในสากลและการด าเนินงาน SEA ของประเทศไทยในระยะเวลาที่ผ่านมา ตลอดจนปัญหา
และอุปสรรคที่ท าให้วิธีการประเมินผล SEA ยังไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างสัมฤทธิ์ผลและแพร่หลาย 
  (2) น าบทเรียน การศึกษาทบทวน แนวคิด รูปแบบ กระบวนการ วิธีการด าเนินการ SEA ที่ได้ มา
จัดท าเป็นรายละเอียดคู่มือการจัดท า SEA ของประเทศ เพ่ือเป็นเอกสารคู่มือส าหรับการจัดท า PPP 
ประเภทต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกลไกสถาบัน 
  (3) น าร่างคู่มือการจัดท า SEA มาก าหนดกรอบและจัดท าแนวทาง ขั้นตอนการจัดท า SEA ให้
สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน และมีประสิทธิผล
ในการน าไปสู่การพัฒนาที่มีดุลยภาพอย่างยั่งยืนของพ้ืนที่โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีร่วมพัฒนา และมี
การจัดท าโครงการน าร่องในลุ่มน้ าตัวอย่างประกอบการศึกษา 
  (4) น าแนวคิด รูปแบบ กระบวนการ วิธีการด าเนินงาน ตลอดจนแนวทางและขั้นตอนการจัดท า
SEA ของประเทศ รวมถึงบทเรียนและผลการด าเนินงานที่ได้จากโครงการน าร่อง มาถ่ายทอด ฝึกอบรม
ให้แก่ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ เพ่ือสร้างความเข้าใจ  และเห็น
ประโยชน์ของการจัดท า SEA เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่มีดุลยภาพและยั่งยืน 

1.3 ขอบเขตและวิธีกำรศึกษำ 

  การศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ มีขอบเขตและวิธี
การศึกษาจ าแนกออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ (รูปที่ 1-1) 

1.3.1 กำรทบทวนวรรณกรรม  
   ขอบเขตการด าเนินงานศึกษาด้านการทบทวนวรรณกรรม มีเป้าหมายเพ่ือค้นคว้า ศึกษา 
รวบรวม และประมวลผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องและน ามาก าหนดกรอบแนวคิด รูปแบบ กระบวนการ 
และวิธีการด าเนินการด้าน SEA ของโครงการ โดยมีขอบเขตและวิธีการทบทวนวรรณกรรม ดังนี้ 
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1.3.1.1  ขอบเขตของกำรศึกษำ ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน คือ 
   (1) ความส าคัญ ประวัติ แนวความคิด ความหมาย ระบบ และกระบวนการ SEA 
    (2) การประยุกต์ใช้ SEA ในบริบทของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
จากการประยุกต์ใช้ SEA 
    (3) ความเป็นมา และกระบวนการ SEA ในประเทศไทย รวมทั้งการศึกษารายงาน SEA 
โครงการที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว เพ่ือศึกษาความสมบูรณ์ของเนื้อหา ขั้นตอนการด าเนินการ 
เทคนิคในแต่ละขั้นตอน ความสอดคล้องกับร่างแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้วิธีการประเมินผล SEA ยังไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างสัมฤทธิ์ผลและ
แพร่หลาย 

รูปที่ 1-1 ขอบเขตการศึกษาทั้ง 5 ส่วนภายใต้โครงการ SEA 

 

   

 1.3.1.2  วิธีกำรศึกษำ ประกอบด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) จากเอกสารที่เป็น
รูปเล่มและแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Websites, e-journal, e-book) ได้แก่ 

    (1) ต าราที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ การประเมินสิ่งแวดล้อม 
และเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
    (2) บทความในวารสารต่างประเทศและในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ 
    (3) รายงานการวิจัย/ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ คู่มือแนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของต่างประเทศและในประเทศ 

 1.3.2 กำรจัดท ำคู่มือกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยทุธศำสตร์ 
   ภายหลังจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมแล้วเสร็จ ที่ปรึกษาจะด าเนินการจัดท าคู่มือการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขึ้น โดยมีแนวคิดและวิธีด าเนินการ ดังนี้  



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล                                                                     1-5  
 
 

 1.3.2.1  แนวคิดกำรจัดท ำคู่มือกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์  มีพ้ืนฐานของหลักคิดใน
เชิงวิชาการที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมร่วมกับการปรับกระบวนการ/ แนวทางตามหลังจากน าไป
ปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ลุ่มน้ าน าร่อง และน าความเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้เข้ารับการอบรมใน
เวทีทั้งจากส่วนกลางและเวทีในพ้ืนที่ลุ่มน้ ามายกร่างเป็นคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ส าหรับประเทศไทย เพ่ือน าไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
กลไกสถาบันของแต่ละพ้ืนที่ต่อไป ทั้งนี้ สาระของคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ส าหรับ
ประเทศไทยจะประกอบด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ อาทิ ความส าคัญและค าจ ากัดความของ SEA เทคนิคและ
ขั้นตอนที่เหมาะสมในการด าเนินการ SEA โดยมีตัวอย่างของแม่แบบ (Template) ในการเก็บข้อมูล 
ตัวอย่างการน าเสนอตารางแสดงการติดตามตรวจสอบรูปแบบของการท ารายงานการก าหนดขอบเขต 
(Scoping report) และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่เหมาะสม เป็นต้น 
 1.3.2.2 วิธีด ำเนินกำร การพัฒนาคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ มีข้ันตอนดังนี้ 
   (1) การจัดท า (ร่าง) คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด าเนินการโดยที่ปรึกษา 
   (2) การประเมิน (ร่าง) คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด าเนินการโดยภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
    1) ประเมินโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 6 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้าง
บทเรียน 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา SEA 2 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาสิ่งแวดล้อม 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหาเศรษฐกิจ 1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาสังคม 1 ท่าน โดยด าเนินการประเมิน 2 ครั้ง คือ  
    – การประเมินรูปแบบและเนื้อหาการจัดท า (ร่าง) คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ด าเนินการโดยที่ปรึกษา 
    – การประเมินรูปแบบและเนื้อหา หลังจากที่มีการประเมินโดยผู้เข้ารับการอบรมทุกกลุ่ม 
และมีการปรับแก้ไขโดยที่ปรึกษา 
    2) ประเมินโดยผู้เข้ารับการอบรมทุกกลุ่ม โดยมีการแจกแบบประเมิน พร้อม (ร่าง) คู่มือ
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในระหว่างการฝึกอบรม 

 1.3.3 กำรจัดท ำโครงกำรน ำร่องในพื้นที่ลุ่มน้ ำ 
   (1) เป้าประสงค์การจัดท าโครงการน าร่องในลุ่มน้ าตัวอย่าง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าความรู้เกี่ยวกับ
การจัดท า SEA ทั้งแนวคิด รูปแบบ กระบวนการ วิธีการด าเนินงาน ตลอดจนแนวทางและขั้นตอนการ
จัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาด าเนินการในพ้ืนที่ลุ่มน้ าที่มีแนวโน้มการพัฒนาที่ไม่
สมดุลและไม่ยั่งยืน และผลจากการประยุกต์ใช้ SEA ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าน าร่องจะได้น าไปปรับประยุกต์ใช้กับ
พ้ืนที่อ่ืน ๆ ของประเทศไทยตามความเหมาะสมต่อไป 
  (2) การด าเนินงานการจัดท าโครงการน าร่อง ด าเนินการโดยคัดเลือกพ้ืนที่ศึกษาในพ้ืนที่ลุ่มน้ า 1 
แห่ง ที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยใช้การพิจารณา โดย
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert judgment) มาเป็นวิธีในการคัดเลือกพ้ืนที่จากกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณลักษณะ
เหมาะสมในการด าเนินโครงการน าร่อง โดยที่ปรึกษาด าเนินการคัดกรองจาก 25 ลุ่มน้ าหลักของประเทศ
ให้เหลือเพียง 3 ลุ่มน้ า แล้วน าเสนอข้อมูลพ้ืนฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของ 3 ลุ่มน้ า เข้าสู่การประชุม
คณะกรรมการก ากับการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  เพ่ือพิจารณา
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ตัดสินใจในการเลือก 1 ลุ่มน้ า เป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ าในการจัดท าโครงการน าร่องต่อไป (กระบวนการศึกษา/ 
คัดเลือกพ้ืนทีลุ่่มน้ าแสดงรายละเอียดในบทที่ 3) 

 1.3.4 กำรฝึกอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ 
   เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในการสร้างความเข้าใจให้แก่ภาคีการพัฒนาที่
เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติถึงประโยชน์ของการจัดท า SEA เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาพ้ืนที่
ลุ่มน้ าที่มีดุลยภาพ และยั่งยืน จึงได้ก าหนดให้มีการจัดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวคิด 
รูปแบบ กระบวนการ และวิธีการด าเนินงาน ตลอดจนแนวทางและขั้นตอนการจัดท า  SEA ของประเทศ 
รวมถึงบทเรียน ผลการด าเนินงานที่ได้จากโครงการน าร่อง เพ่ือถ่ายทอดและฝึกอบรมให้แก่ภาคีการ
พัฒนาเป้าหมาย โดยการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.3.4.1  ขอบเขตของกำรด ำเนินงำน การฝึกอบรมประกอบไปด้วยหลักสูตรการฝึกอบรม 2 
หลักสูตร และกลุ่มเป้าหมายมีรายละเอียดดังนี้ 
  (1) หลักสูตร “แนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ส าหรับผู้เข้า
รับการอบรมระดับนโยบาย” ประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ทั้งในมิติด้านแนวคิด รูปแบบ กระบวนการ วิธีการด าเนินงาน ตลอดจนแนวทางและขั้นตอน
การจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในระดับพ้ืนที่แก่ภาคีการพัฒนาในระดับนโยบายที่
เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรเอกชน โดยจัดการฝึกอบรม 2 ระยะ คือ ระยะแรก
ก่อนการด าเนินโครงการน าร่องและระยะที่สองหลังการด าเนินโครงการน าร่อง ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อย
กว่า 50 คน อบรม 2 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน  
   (2) หลักสูตร “แนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ส าหรับผู้เข้า
รับการอบรมระดับปฏิบัติ” มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและชี้แจงประโยชน์ที่ภาคีพึงจะได้รับจากการ
ด าเนินงานด้านการจัดท า SEA เพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาพ้ืนที่ ในทุกมิติ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายการจัดฝึกอบรม 3 กลุ่ม ดังนี้ 
    – กลุ่มเจ้าหน้าที่และภาคีการพัฒนาส่วนกลางที่มีบทบาทในการสนับสนุน/ ดูแลพัฒนาลุ่มน้ า 
อาทิ ภาครัฐ เอกชน องค์กรเอกชน ชุมชนและประชาชน เป็นต้น โดยจัดฝึกอบรม 3 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน คือ 
ก่อนการด าเนินโครงการน าร่อง ระหว่างการด าเนินโครงการน าร่อง และหลังการด าเนินโครงการน าร่อง 

   – กลุ่มเจ้าหน้าที่และภาคีการพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ าน าร่องที่เป็นภาคีการพัฒนาส าคัญต่อการ
พัฒนาลุ่มน้ าน าร่องไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อาทิ เจ้าหน้าที่ภาครัฐในพ้ืนที่ที่มีบทบาทหน้าที่ในการ
สนับสนุน/ ดูแลพัฒนาลุ่มน้ า เอกชน องค์กรเอกชน ชุมชน และประชาชน เป็นต้น โดยจัดฝึกอบรม 3 ครั้ง 
ๆ ละ 1 วัน คือ ก่อนการด าเนินโครงการน าร่อง ระหว่างการด าเนินโครงการน าร่อง และหลังการด าเนิน
โครงการน าร่อง 

   – กลุ่มเจ้าหน้าที่และภาคีการพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ าอ่ืน ๆ ได้แก่ พ้ืนที่ในกลุ่มลุ่มน้ าหลัก 9 กลุ่ม
ลุ่มน้ าของประเทศ ได้แก่ (1) กลุ่มลุ่มน้ าเจ้าพระยา-ท่าจีน (2) กลุ่มลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าโขง (3) กลุ่มลุ่มน้ า
สาขาแม่น้ าสาละวิน (4) กลุ่มลุ่มน้ าแม่กลอง (5) กลุ่มลุ่มน้ าบางปะกง (6) กลุ่มลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ตะวันออก (7) กลุ่มลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก (8) กลุ่มลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย) 
และ (9) กลุ่มลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) โดยจัดฝึกอบรมจ านวนไม่น้อยกว่า 9 ครั้ง 
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ภายหลังการด าเนินโครงการน าร่องแล้วเสร็จ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ภาคีการพัฒนาในพื้นที่ลุ่ม
น้ าทั้ง 9 กลุ่มลุ่มน้ า ให้สามารถเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจัดท า SEA ที่มีต่อความยั่งยืนของพ้ืนที่ 
 1.3.4.2  วิธีด ำเนินงำน การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  มีวิธี
ด าเนินงานโดยการจัดบรรยายให้ความรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือเสริมสร้าง
องค์ความรู้  (Knowledge) ความเข้าใจ (Understanding) ทัศนคติ (Attitude) และทักษะ (Skill) 
เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้แก่ภาคีการพัฒนาในหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับปฎิบัติ รวมถึงปัจเจกบุคคล ชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าและ
จากส่วนกลาง ได้ร่วมเรียนรู้ถึงกระบวนการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ร่วมกับการจัด
ประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือทดลองน าองค์ความรู้ทักษะที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้และน าเสนอผลการประชุมกลุ่ม
ย่อยเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
   นอกจากนี้ ในขั้นตอนการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ ที่ปรึกษาด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์
การด าเนินงานโดยการท าทดสอบก่อนและหลัง (Pre-post test) (เฉพาะในกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมระดับ
ปฏิบัติ) และประเมินผลการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้จากการสอบถามผู้เข้ารับการอบรมทั้งระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติ โดยใช้แบบสอบถามลักษณะของรายการตรวจสอบ (Checklist) ต่อองค์ประกอบต่าง ๆ 
ในการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้  เช่น สาระ/ เนื้อหา เวลา วิทยากร สถานที่ เป็นต้น ร่วมกับการใช้
แบบสอบถามที่เป็นค าถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมได้ครอบคลุมในทุกมิติ 

ตารางที่ 1-1 รายละเอียดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ 

ระดับ จ ำนวนคร้ังและจ ำนวนคน รวม (คน) 

ระยะในกำรฝึกอบรม (วัน) 

ก่อนกำร
ด ำเนิน

โครงกำรน ำ
ร่อง 

ระหว่ำงกำร
ด ำเนิน

โครงกำรน ำ
ร่อง 

หลังกำร
ด ำเนิน

โครงกำรน ำ
ร่อง 

ระดับนโยบำย 2 ครั้ง ๆ ละไม่ต่ ากว่า 50 คน ไม่ต่ ากว่า 50  1 - 1 

ระดับปฏิบัต ิ  

กลุ่มที่ 2.1 3 ครั้ง ๆ ละไม่ต่ ากว่า 80 คน ไม่ต่ ากว่า 80  1 1 1 

กลุ่มที่ 2.2 3 ครั้ง ๆ ละไม่ต่ ากว่า 80 คน ไม่ต่ ากว่า 80  1 1 1 

กลุ่มที่ 2.3 9 ครั้ง ๆ ละไม่ต่ ากว่า 80 คน ไม่ต่ ากว่า 720  - - 1 

รวม ไม่ต่ ำกว่ำ 930     
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1.3.5 กำรจัดประชุมเพื่อน ำเสนอผลกำรศึกษำ 
    เพ่ือด าเนินการเผยแพร่ผลงานการศึกษาและเพ่ือรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ต่อผลการศึกษาจากภาคการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในวงกว้าง  ที่ปรึกษาจึงจัดให้มีการ
ประชุมสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ผลงานจ านวน 1 ครั้ง (1 วัน) ในส่วนกลาง คือ กรุงเทพมหานคร โดยรูปแบบ
การประชุมจะเป็นการน าเสนอผลงานโดยที่ปรึกษาโครงการและเปิดเวทีอภิปรายเพ่ือรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าประชุม เพ่ือน าข้อคิดเห็นมาด าเนินการปรับปรุงรายงานการศึกษาให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป 

1.4 ระยะเวลำและแผนกำรด ำเนินงำน 
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะท่ีปรึกษาด าเนินงานโครงการ
การศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เริ่มด าเนินโครงการศึกษาฯ ตั้งแต่
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

1.5 บุคลำกร 
  การศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  ประกอบด้วยที่ปรึกษา
โครงการที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิ สาขาสิ่งแวดล้อม สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ และเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 13 คน ดังแสดงในตารางที่ 1-2 

ตารางที่ 1-2 บุคลากรในโครงการ 

ชื่อ/ สังกัด หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ควำมเชี่ยวชำญ 

1. ผศ. ดร. เรวดี โรจนกนันท์ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

หัวหน้าโครงการ/ 
ผู้เชี่ยวชาญ SEA/ 
วิทยากรในการฝึกอบรม 

SEA, Tool and technique in 
environmental management, 
Ecological system analysis and 
modelling, Water quality 
assessment 

2. ดร. อุทัย เจริญวงศ ์
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ 

ที่ปรึกษาโครงการ Public policy  

3. ดร. บัณฑรู เศรษฐศโิรตม ์
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

ที่ปรึกษาโครงการ Public policy และ SEA 

4. รศ. ดร. นาฎสุดา ภูมิจ านงค ์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผู้เชี่ยวชาญ SEA/ 
วิทยากรในการฝึกอบรม 

Forest ecology, Forest 
management, Climatology, 
Climate change 

5. รศ. ดร. ไกรชาติ ตันตระการอาภา 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหดิล 

ผู้เชี่ยวชาญ SEA/ 
วิทยากรในการฝึกอบรม 

EIA, SEA, Noise and air quality  

http://www.google.co.th/url?url=http://www.thaihealth.or.th/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBQQFjAAahUKEwjwvNK8xffGAhVVCo4KHdE8AD0&sig2=IYnPpILXvduUWCkVlzJmeA&usg=AFQjCNFe5y9hKPvImUsA_THPAfWLH1FzPg
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ตารางที่ 1-2 บุคลากรในโครงการ 

ชื่อ/ สังกัด หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ควำมเชี่ยวชำญ 

6. ผศ. ดร. บันลือ เอมะรจุ ิ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

ผู้เชี่ยวชาญ SEA/ 
วิทยากรในการฝึกอบรม 

Water engineering, Water 
management modelling, Database 
management, GIS 

7. ผศ. ปฐมพงศ์ สงวนวงศ์ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผู้เชี่ยวชาญ SEA/ 
วิทยากรในการฝึกอบรม 

เศรษฐศาสตรส์ิ่งแวดล้อม,  
การประเมินมลูค่า 

8. ดร. สุกัญญา เสรีนนท์ชัย 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผู้เชี่ยวชาญ SEA/ 
วิทยากรในการฝึกอบรม 

การสื่อสารสิ่งแวดล้อมและสังคม 

9. นาย จักรกริช ธรรมศิร ิ
บริษัท ปัญญา คอนซลัแตนท์ จ ากดั 

ผู้เชี่ยวชาญ SEA/ 
วิทยากรในการฝึกอบรม 

การมีส่วนร่วมและสังคม 

10. นางสาว กฤติมา ลี่รตันวิสุทธ ์
Land Governance Laboratory 

ผู้เชี่ยวชาญ SEA/ 
วิทยากรในการฝึกอบรม 

Urban and regional planning, GIS, 
Urban ecology 

11. นางสาว ปรีดามน ค าวชิรพิทกัษ์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยัราชภฎัสรุาษฎร์ธาน ี

ผู้เชี่ยวชาญ SEA/ 
วิทยากรในการฝึกอบรม 

Fishery resources, Aquatic 
resources, Aquatic ecosystems 

12. นาย กฤษณ์ คงเจริญ 
บริษัท ปัญญา คอนซลัแตนท์ จ ากดั 

ผู้เชี่ยวชาญ SEA/ 
วิทยากรในการฝึกอบรม 

การประเมินมลูค่า, เศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

13. นางสาว ดาริกา โพธิรุกข ์
คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ/ 
วิทยากรในการฝึกอบรม 

กฎหมาย 

1.6 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  จากการด าเนินโครงการการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังรูปที่ 1-1 ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับ มีดังนี้ 
  (1) คู่มือการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ กับ
นโยบาย แผน และแผนงานประเภทต่าง ๆ ของประเทศไทย 
  (2) แผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าของโครงการน าร่องที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (3) ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ มีความรู้และความเข้าใจใน 
SEA ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนให้ SEA เป็นเครื่องมือในการสร้างนโยบาย แผน และแผนงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  (4) เผยแพร่ผลงานการศึกษาต่อภาคีการพัฒนาในกลุ่มที่หลากหลายและวงกว้าง เพ่ือให้เกิดการ
รับรู้ และเล็งเห็นประโยชน์ของการจัดท า SEA 
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บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม 
และการวิเคราะห์ 

 การทบทวนวรรณกรรมในบทนี้ มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการทบทวนวรรณกรรมจาก
แหล่งข้อมูลต่างประเทศโดยมีเป้าหมายส าคัญเพ่ือน าเสนอข้อมูลของ SEA อย่างรอบด้าน ทั้งที่เป็นข้อมูล
พ้ืนฐาน เช่น ความส าคัญ แนวคิด และค านิยาม เป็นต้น และการประยุกต์ใช้ SEA ที่ประกอบด้วย 2 ส่วน
ส าคัญ คือ (1) ระบบและกลไกของแต่ละประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศที่รองรับและขับเคลื่อน 
SEA ให้สามารถถูกน าไปด าเนินการให้สอดรับกับโครงสร้างเชิงบริหารและสถาบันของประเทศนั้น ๆ ทั้งที่
อาจเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และ (2) กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินการ SEA ที่เป็นการ
ด าเนินการเชิงเทคนิคที่จะท าให้ SEA ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลกระทบที่ครอบคลุมมิติ
เศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบข้ามเขตแดน (Transboundary impacts) และผล
การศึกษาในระหว่าง/ หลังจากการด าเนินการ SEA ได้ถูกน าไปสู่กระบวนการตัดสินใจที่จะด าเนินการ
พัฒนา PPP ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ข้อมูลในส่วนนี้จะทบทวนในแนวทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การวิเคราะห ์(ในส่วนที่ 3)  
   ส่วนที่ 2 เป็นการรวบรวมข้อมูลของ SEA ทีไ่ด้มีการประยุกต์ใช้ในต่างประเทศ 
   และส่วนที่ 3 ในบทนี้เป็นการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ SEA ของ
ประเทศไทยเพ่ือน าไปสู่ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ SEA ของประเทศไทยในระยะต่อไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.1 ความส าคัญของ SEA และการประยุกต์ใช้ในต่างประเทศ 

 2.1.1 ความส าคัญ 
   การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการที่ช่วยในการตัดสินใจเชิงระบบที่
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือท าให้ความยั่งยืนในทางสิ่งแวดล้อมและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้มีการพิจารณาอย่างมี
ประสิทธิภาพในการท านโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, Plan and Program: PPP) ดังนั้น นอกจาก 
SEA ครอบคลุมในการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับนโยบาย แผน และแผนงาน 
ตลอดจนทางเลือก ที่เกิดขึ้นในระดับดังกล่าวแล้ว SEA จะค านึงถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐศาสตร์ และ
สังคมที่เกิดขึ้นด้วย เพ่ือน ามาประกอบการตัดสินใจ เนื่องจากการพัฒนาในรูปแบบ นโยบาย แผน และ
แผนงาน ย่อมมีผลกระทบต่อมิติการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม SEA 
จึงถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงความเป็นไปได้ของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งด้าน
บวกและลบต่อมิติการพัฒนาทั้งสาม และน าไปสู่การเสนอทางเลือกในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงที่
เกี่ยวข้อง 
   โดยหลักการ SEA ต้องถูกด าเนินการขึ้นก่อนการพัฒนา เพ่ือชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของ
ผลกระทบเชิงลบ และผลประโยชน์เชิงบวกท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด าเนินนโยบาย แผน และแผนงาน พร้อม
กับน าเสนอแนวทางในการป้องกัน ลด บรรเทา หรือชดเชยผลกระทบ รวมทั้งขยายผลของผลเชิงบวกท่ีจะ
เกิดขึ้นให้กระจายออกไปอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ รายงาน SEA เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ใน
กระบวนการ SEA แต่สิ่งที่ส าคัญ คือ การได้สื่อสารผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ มีโอกาสจะเกิดขึ้นจาก
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ทางเลือกในการด าเนินนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการต่าง ๆ รวมทั้งการด าเนินการที่เกี่ยวข้องใน
การป้องกัน ลด และชดเชยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวต่อผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ (ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2552; CIDA, 2004; Fischer, 2007) 

 2.1.2 แนวคิดและพัฒนาการของ SEA 

   การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) และการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) เริ่มมีการ
ด าเนินการมาจากแหล่งเดียวกัน คือ กฎหมายนโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environmental 
Policy Act: NEPA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยที่ EIA ได้ถูกน ามาใช้ใน พ.ศ. 2512 ในการประเมิน
โครงการขนาดใหญ่ จากนั้นระบบ EIA ก็ได้ถูกประยุกต์ใช้ในประเทศต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย เช่น ประเทศ
ออสเตรเลีย (พ.ศ. 2517) ประเทศไทย (พ.ศ. 2517) ประเทศฝรั่งเศส (พ.ศ. 2518) ประเทศฟิลิปปินส์ 
(พ.ศ. 2521) ประเทศอิสราเอล (พ.ศ. 2524) และประเทศปากีสถาน (พ.ศ. 2526) เป็นต้น (เรวดี 2557) 
   แนวคิดของการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  (Strategic Environmental 
Assessment: SEA) ได้เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2524 โดยกระทรวงการเคหะและพัฒนาเมืองของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (U.S. Housing and Urban Development Department) ได้ตีพิมพ์หนังสือคู่มือชื่อ 
Area-wide Impact Assessment Guidebook เพ่ือใช้ในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับ
ภูมิภาค หลังจากนั้น ประเทศต่าง ๆ ได้น าแนวความคิดของ SEA มาประยุกต์ใช้ในบริบทของแต่ละ
ประเทศ โดยในระยะแรกมีการใช้แบบเป็นครั้งคราวมากกว่าการน าไปใช้อย่างเป็นระบบ เช่น ประเทศ
แคนาดา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น 
   จุดส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นที่ยอมรับของ SEA นั้นเกิดขึ้นในทวีปยุโรป โดยที่ประชุม 
ณ เมืองเอสปู ประเทศฟินแลนด์ใน พ.ศ. 2534 ได้มีการบรรลุข้อตกลงใน “อนุสัญญาว่าด้วยการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามเขตแดน (Convention on Environmental Impact Assessment 
in a Transboundary Context)” หรือเป็นที่รู้จักในนามของ “อนุสัญญาเอสปู (Espoo Convention)” 
ซึ่งเป็นพันธกรณีที่วางรากฐานในการน า SEA มาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม และต่อมาใน พ.ศ. 2546 ที่
เมืองเคียฟ ประเทศยูเครน ได้มีการเพ่ิมเติม Protocol on Strategic Environmental Assessment 
หรือพิธีสารที่เก่ียวข้องกับ SEA ไว้ในอนุสัญญาเอสปูด้วย (Fischer, 2007) 
   แม้ว่า SEA จะมีจุดก าเนิดมาจาก EIA แต่แนวทางในการประยุกต์ใช้และการพัฒนาวิธีการ
ของเครื่องมือทั้งสองชนิด มีความแตกต่างกันในประเด็นที่ส าคัญหลายด้าน เช่น 
   (1) ด้านขอบเขตของการด าเนินงาน EIA จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการประเมินผลกระทบ
ในระดับโครงการ ขณะที่ SEA ใช้ด าเนินการในระดับนโยบาย แผน และแผนงาน  
   (2) ด้านระยะเวลา EIA จะประยุกต์ใช้กับโครงการระยะสั้นและกลาง ในขณะที่ SEA จะใช้
กับนโยบาย แผน และแผนงาน ซึ่งมีขอบเขตกว้างและมีมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ระยะยาวหรือด้านการ
บรรเทาผลกระทบ 
   (3) EIA จะเน้นการบรรเทาผลกระทบมิติสิ่งแวดล้อม และมิติสังคมของโครงการใดโครงการ
หนึ่งเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจาก SEA ที่เน้นให้ความส าคัญกับความสมดุลระหว่างการพัฒนามิติเศรษฐกิจ มิติ
สังคม และมิตสิิ่งแวดล้อม รวมถึงการระบุผลลัพธ์การพัฒนาในระดับกว้าง ตามตารางท่ี 2-1 

http://www.onep.go.th/eia/SEA/About_SEA/About_SEA.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_Environmental_Impact_Assessment_in_a_Transboundary_Context
http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_Environmental_Impact_Assessment_in_a_Transboundary_Context
http://en.wikipedia.org/wiki/Espoo
http://en.wikipedia.org/wiki/Protocol_on_Strategic_Environmental_Assessment
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ตารางที่ 2-1 ข้อแตกต่างส าคัญระหว่าง EIA และ SEA 

EIA SEA 
ด าเนินการในระดับโครงการ (Project) ด าเนินการในระดับนโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, 

Plan and Program) 
ประยุกต์ ใ ช้กับโครงการระยะสั้ นและกลาง และ                        
มีลักษณะเฉพาะ 

ประยุกต์ใช้กับนโยบาย แผน และแผนงาน ซึ่งมีขอบเขต
กว้างและมีมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ระยะยาว 

เกิดในช่วงเริ่มต้นวางแผนโครงการ เกิดในช่วงเริ่มต้นของการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
ข้อมูลและ/ หรือสารสนเทศ ส่วนใหญ่เป็นแบบปฐมภูมิ 
(Primary data) ที่ต้องท าการเก็บและรวบรวมเพื่อการใช้
ง าน เ ฉพาะกรณี แล ะมี ลั กษณะ เป็ น เ ชิ งป ริ ม าณ 
(Quantitative) 

ข้อมูล และ/หรือ สารสนเทศ ส่วนใหญ่เป็นแบบทุติยภูมิ 
(Secondary data)ที่มีลักษณะเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
หรือพรรณนา (Descriptive) แต่อาจมีข้อมูลและ/ หรือ
สารสนเทศเชิงปริมาณ (Quantitative) ด้วย 

ค านึงถึงทางเลือกของโครงการที่มีจ ากัด ค านึงถึงทางเลือกที่หลากหลาย 
มักจะมีการเตรียมการและ/ หรือได้รับการสนับสนุน             
การด าเนินโครงการ เนื่องจากท าตามกฎหมายที่บังคับให้
โครงการต้องมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ด าเนินการโดยอิสระ ดังนั้นยุทธ์ศาสตร์ที่ได้อาจจะไม่ได้
น าไปปฏิบัติในแผนท่ีวางไว้  

เป็นกระบวนการเส้นตรง มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดชัดเจน  
(เช่น จากการศึกษาความเป็นไปได้ไปจนถึงการอนุมัติ
โครงการ)  

เป็นกระบวนการหลายระดับด า เนินการซ้ าและมี              
การตอบกลับที่ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 

การก าหนดขอบเขตค่อนข้างชัดเจน และมีข้อมูล
สมเหตุสมผลซึ่งได้จากการส ารวจ 

การก าหนดขอบเขตค่อนข้างคลุมเครือ  เนื่องจากมี              
ความไม่แน่นอน และความไม่เพียงพอของข้อมูล 

การเตรียมเอกสาร EIA มีข้อก าหนดรูปแบบและเนื้อหา
ให้จัดเตรียมตามคู่มือ/ แนวทางอ้างอิง  

อาจจะไม่มีคู่มือ/ แนวทางที่ เป็นทางการ สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

เน้นการบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของ
โครงการใดโครงการหนึ่งเท่านั้น 

เน้นการประชุมเพื่อพิจารณานโยบาย แผน และแผนงาน          
ในแง่ของความสมดุลระหว่างการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการระบุผลลัพธ์การพัฒนา
ในระดับกว้าง 

มีการทบทวนถึงผลกระทบสะสมอย่างจ ากัด และ
พิจารณาเฉพาะบางช่วง ไม่ครอบคลุมการพัฒนาระดับ
ภูมิภาค หรือผลกระทบจากหลายโครงการ 

พิจารณาผลกระทบสะสม (Cumulative effect) ที่จะ
เกิดขึ้นด้วย  

มีการติดตามตรวจสอบผ่านการก่อสร้าง และการด าเนิน
โครงการ 

มีการเตรียมการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า นโยบาย 
แผน และแผนงานตามที่วางไว ้

 

ที่มา: Paridario (2005); OECD (2006) 

   การที่ SEA ถูกพัฒนามาจากรากเดียวกับ EIA โดยเป็นเครื่องมือในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม แต่เครื่องมือทั้งสองมีความแตกต่างที่ส าคัญ คือ EIA ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางเทคนิคเพ่ือ
ตอบสนอง (Reactive) ต่อมาตรการในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ ขณะที่ SEA เป็น
เครื่องมือเพ่ือการวางแนวทางป้องกัน (Proactive) ตามหลักการป้องกันไว้ล่วงหน้า (Precautionary 
principle) ของ SEA ตามที่ระบุในอนุสัญญาเอสปู (Noble, 2000; Fischer, 2007) อย่างไรก็ตาม ก็มิได้
เป็นการง่ายที่จะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่าง EIA และ SEA เนื่องจากมี SEA ที่ถูกใช้ในลักษณะ
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ของ EIA-based SEA (Partidario, 2012) ซึ่งก็คือ SEA ที่ถูกน าไปใช้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เช่นเดียวกับ EIA แต่ด าเนินการในระดับนโยบาย แผน และแผนงาน ซึ่งจะศึกษาได้จากกรณีตัวอย่าง SEA 
ของเขตบริหารพิเศษไต้หวัน (ตารางท่ี 2-2) 
   ดังนั้น ในการน า SEA ไปใช้ ควรมีวัตถุประสงค์ในการน าไปใช้ให้ชัดเจนดังกล่าวแล้วข้างต้น
เพ่ือน าไปสู่แนวทางพัฒนาระบบและกลไก รวมทั้งแนวทางการด าเนินการและคู่มือให้เหมาะสมกับ  ความ
ต้องการ 

 2.1.3 นิยามของ SEA 

   จากความเป็นมาที่ยาวนานกว่า 30 ปี ของพัฒนาการของ SEA ที่เริ่มน ามาใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 
2524 และแนวคิดของ SEA ได้ถูกยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงนักวิชาการและนักปฏิบัติ ท าให้มีการ
ประยุกต์ใช้ทั้งในประเทศท่ีพัฒนาแล้วและประเทศท่ีก าลังพัฒนา จนประสบความส าเร็จในหลายประเทศ
แต่นิยามและความหมายของ SEA กลับมีการตีความเพ่ือน าไปใช้ที่แตกต่างและหลากหลายเป็นอย่างมาก 
โดยยังไม่มีการให้ค านิยามของ SEA ที่เป็นมาตรฐานสากล และได้รับการยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์แต่
อย่างใด (Hayashi, 2003; Bina, 2007) อย่างไรก็ตาม สามารถทบทวนค านิยามและความหมายของ SEA 
ซึ่งสะท้อนมุมมองและการน า SEA ไปใช้ทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยได ้ดังนี้ 
   นิยามที่น ามาเป็นตัวอย่างนี้มีทั้งนิยามที่ระบุโดยนักวิชาการ (เช่น Partidario, Sadler เป็น
ต้น) ประเทศที่ประยุกต์ใช้ (เช่น ประเทศสกอตแลนด์ ประเทศแคนาดา เป็นต้น) และองค์การระหว่าง
ประเทศ (เช่น OECD, ADB เป็นต้น) ที่มีความความหลากหลายของความหมายของ SEA ซึ่งสะท้อน
มุมมองในการประยุกต์ใช้ SEA จากค าส าคัญที่ปรากฏ เช่น SEA ถูกด าเนินการในระดับนโยบาย แผน หรือ 
แผนงาน/ การด าเนินการเชิงระบบ/ การประเมินผลกระทบมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม/ มี
ทางเลือกและการประเมินทางเลือก/ ความยั่งยืน เป็นต้น ดังตัวอย่างของนิยามต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
   (1) Scottish Government (2013)  ให้นิยามของ SEA คือ “วิถีทางในการพิจารณา
ผลกระทบ ที่คาดว่าอาจเกิดขึ้นจากแผนสาธารณะต่อสิ่งแวดล้อม และการด าเนินการหาแนวทางในการลด
ผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่ส าคัญ” 
   (2) Partidario (2012) กล่าวว่า“SEA เป็นเครื่องมือในการสร้างกรอบกลยุทธ์  ซึ่งน าไปสู่
บริบทการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยรวมประเด็นทางสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในการตัดสินใจ การประเมิน
ทางเลือกในการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ และน าเสนอแนวทางในการด าเนินการที่เหมาะสม” 
   (3) สภากระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศแคนาดา (Canadian Council of Ministers of 
the Environment: CCME) (2009) ให้นิยามของ SEA คือ “SEA เป็นกระบวนการที่ถูกออกแบบอย่าง
เป็นระบบเพ่ือการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงผลกระทบสะสมของแนวทางกลยุทธ์ทางเลือก
ในระดับนโยบาย แผน และแผนงาน” 
   (4) องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic 
Co-operation and Development: OECD) (2006) ให้นิยามของ SEA คือ “การประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการที่เน้นการมีส่วนร่วม และการวิเคราะห์นโยบาย แผน และแผนงาน 
(Policy, Plan and Program; PPP) เชิงบูรณาการ โดยพิจารณาถึงผลกระทบทั้งมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม 
และมิตสิิ่งแวดล้อม” 
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   (5) ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) (2003) ให้
นิยามของ SEA คือ “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  เป็นกระบวนการเชิงระบบเพ่ือการ
ประเมินและคาดการณ์ผลที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจก่อนการด าเนินโครงการ จุดมุ่งหมายของ SEA 
คือ ต้องการให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อพิจารณาทางสิ่งแวดล้อมและทางเลือกต่างๆ ได้ถูกกล่าวถึงตั้งแต่
ขั้นตอนแรก ๆ ของการพัฒนานโยบาย แผน และแผนงาน ทั้งนี้ต้องมีการพิจารณาปัจจัยมิติเศรษฐกิจและ
มิตสิังคมร่วมด้วย” 
   (6) Abaza et al. (2004) ให้นิยามของ SEA คือ“การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
เป็นระบบของการประเมิน เพ่ือระบุผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของนโยบาย แผน และแผนงาน” 
   (7) Partidario and Clark (2000) ให้นิยามของ SEA คือ “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการเชิงระบบที่ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
และผลที่เกิดขึ้นจากทางเลือกของนโยบาย แผน และแผนงานที่ต้องด าเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่ม ทั้งนี้
ต้องมีการพิจารณาร่วมกันทั้งด้านชีวะ-กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง” 
   (8) Sadler and Verheem (1996) ให้นิยามของ SEA คือ “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการเชิงระบบในการประเมินผลที่เกิดขึ้นทางสิ่งแวดล้อมจากนโยบาย แผน และ
แผนงาน โดยที่ผลที่เกิดข้ึนนี้ได้ถูกน าเสนอ และพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มนโยบาย แผน และแผนงาน 
ทั้งนี้ต้องค านึงถึงมิตเิศรษฐกิจและมิตสิังคมร่วมด้วย” 
   (9) Therivel et al. (1992) ให้นิยามของ SEA คือ “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ 
นโยบาย แผน และแผนงานและทางเลือกต่างๆ” 
   แม้ว่าค านิยามของ SEA จะมีความหลากหลาย แต่อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของการน า SEA 
ไปใช้ในที่สุดคือ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีในภาพที่กว้างกว่าในระดับโครงการ โดยมีการ
ประเมินผลกระทบที่คาดว่าอาจเกิดขึ้นจากการด าเนินการ PPP และถูกพิจารณาโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างครอบคลุม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่น าไปสู่ความสมดุลและยั่งยืนบนพ้ืนฐานของดุลยภาพของทั้งมิติ
เศรษฐกิจ มิตสิังคม และมิตสิิ่งแวดล้อม 

2.2 การประยุกต์ใช้ SEA ในต่างประเทศ 
   SEA ได้มีการน าไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในทุกทวีปทั่วโลก  Tetlow and Hanusch 
(2012) ระบุว่ามีมากกว่า 60 ประเทศที่ได้น า SEA ไปใช้ด้วยรูปแบบที่หลากหลายภายใต้บริบทและ
วัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกันของแต่ละประเทศ แม้ว่าพัฒนาการ SEA เริ่มต้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2524 แต่การประยุกต์ใช้ของ SEA ในประเทศนี้ ยังไม่เป็นที่ชัดเจนและมีข้อมูลมากนัก ตรงกันข้าม
กับการประยุกต์ใช้ในทวีปยุโรปโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรป ที่ SEA ถูกยอมรับ และน าไปสู่
การด าเนินการอย่างแพร่หลายหลังการบังคับใช้ EU’s SEA Directive (กล่องที่ 2-1) ใน พ.ศ. 2544 
ตัวอย่างเช่น ประเทศสกอตแลนด์ ประเทศเวลส์ ประเทศออสเตรีย ประเทศเดนมาร์ก และประเทศ
เยอรมนี เป็นต้น ส่วนประเทศในทวีปอ่ืน ๆ ที่ได้มีการใช้ SEA แล้ว เช่น ประเทศแคนาดา ประเทศ
นิวซีแลนด์ ประเทศกานา ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศปากีสถาน ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่น 
ประเทศจีน เขตบริหารพิเศษไต้หวัน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และประเทศเวียดนาม เป็นต้น (Hayashi, 
2003; Hayashi, 2006; Dusik and Xie, 2009; EPA Ghana, 2013; Rossouw et al., 2013) แต่ทั้งนี้  
ประเทศส่วนใหญ่ในทวีปเอเชียยังอยู่ในระยะของการพัฒนาระบบ SEA เช่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศ
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ลาว ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศไทย ประเทศบังคลาเทศ ประเทศอินเดีย และประเทศศรีลังกา เป็นต้น 
(Dusik and Xie, 2009; Victor and Agamuthu, 2014) 

กล่องที่ 2-1 ความเป็นมาและความส าคัญของ EU’s SEA Directive 

ที่มา: UNECE (2003) 

 2.2.1 ระบบและกลไก 

   ระบบและกลไกของการด าเนินการ SEA ในต่างประเทศส่วนมากแล้ว จ าเป็นต้องมีกฎหมาย
รองรับเพ่ือให้ SEA สามารถน าสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบการรองรับทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับ SEA มีความแตกต่างกัน เนื่องด้วยวัตถุประสงค์ของการใช้ SEA ที่แตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศ Hayashi (2006) จ าแนกกฎหมายที่รองรับ SEA ออกเป็น 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 
   (1) รูปแบบกฎหมาย SEA ที่เป็นกฎหมายเฉพาะ คือ กฎหมายที่ออกมาโดยเฉพาะ SEA 
ตัวอย่างของประเทศที่มีด าเนินการในรูปแบบนี้ เช่น ประเทศแคนาดา ประเทศอังกฤษ ประเทศฟินแลนด์ 
ประเทศกรีซ และประเทศเดนมาร์ก เป็นต้น 
   (2) รูปแบบกฎหมาย SEA ที่รวมอยู่ ในกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เช่น การด าเนินการ SEA ปรากฎอยู่ในกฎหมาย EIA หรือ EP (Environmental Protection) 

EU’s SEA Directive เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของแผน และแผนงาน
สาธารณะในระดับต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 
ข้อตกลงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้มีการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมเข้า ไปในขั้นตอนการเตรียม
และการรับร่างแผนและแผนงานโดยยึดหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ทั้งนี้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องด าเนินการกับแผนและแผนงานท้ังหมด ได้แก่ เกษตรกรรม ป่าไม้ 
ประมง พลังงาน อุตสาหกรรม คมนาคม การจัดการของเสีย การจัดการน้ า การติดต่อสื่อสาร การท่องเที่ยว การวาง           
ผังเมือง หรือ การใช้ประโยชน์ที่ดิน นอกจากนี้ ยังรวมถึงกรอบการพัฒนาส าหรับโครงการต่าง ๆ ตามรายการของ EIA 
Directive หรือ แผนท่ีอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อพ้ืนท่ีระบุไว้ใน Habitats Directive ถึงแม้ว่าจะเป็นการด าเนินการ
กับพื้นที่ขนาดเล็กในระดับท้องถิ่น หรือ การปรับเปลี่ยนแผนที่มีอยู่เดิมเพียงเล็กน้อย หากแผน หรือ แผนงานดังกล่าว        
มีโอกาสก่อให้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็จะต้องด าเนินการประเมินสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงนี้ยังได้ระบุถึงแผน
และแผนงานท่ีไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ แผน และแผนงานท่ีมีเป้าหมายเพื่อการป้องกันประเทศ และการจัดการสถานการณ์
ฉุกเฉิน และแผนการเงินและงบประมาณ 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ มีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ (1) การจัดเตรียมรายงานสิ่งแวดล้อมที่ระบุ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผน หรือ แผนงาน รวมทั้งทางเลือกของแผน หรือ แผนงานนั้น ๆ          
(2) การปรึกษาหารือระหว่างเจ้าหน้าที่และภาคประชาชน รวมทั้งองค์การอิสระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวม ทั้งการ
ปรึกษาหารือข้ามเขตแดน เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นของร่างแผน และรายงานสิ่งแวดล้อมก่อนการรับร่างแผน หรือ 
แผนงาน (3) การน าเอาผลรายงานสิ่งแวดล้อม และผลการปรึกษาเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจทั้งในช่วงระหว่างเตรียม
แผน และก่อนการรับร่างแผน และ (4) การให้ข้อมูลผลการตัดสินใจแก่เจ้าหน้าที่และภาคประชาชนเกี่ยวกับแผน หรือ 
แผนงานที่จะด าเนินการรับร่าง ข้อมูลผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งทางเลือก และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการด าเนินการตามแผนหรือแผนงานดังกล่าว 

ทั้งนี้ประเทศสมาชิกทั้งหมดต้องก าหนดและบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ และบทบัญญัติที่สอดคล้องกับ
ข้อตกลงนี้ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 
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ตัวอย่างของประเทศที่ด าเนินการในรูปแบบนี้ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมนี ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ประเทศสโลวาเนีย ประเทศจีน เขตบริหารพิเศษไต้หวัน และประเทศเวียดนาม เป็นต้น 
   (3) รูปแบบการด าเนินการ SEA ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน โดยเฉพาะการผัง
เมือง ตัวอย่างของประเทศที่ด าเนินการในรูปแบบนี้ เช่น ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศโปรตุเกส และ
ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นต้น 
   ทั้งนี้ บางประเทศยังมีกฎหมายที่รองรับ SEA ได้มากกว่า 1 รูปแบบ เช่น ประเทศไอร์แลนด์ 
และประเทศจีน ที่ได้มีทั้งรูปแบบการด าเนินการ SEA ที่รวมอยู่ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน และในกรณีเขตบริหารพิเศษเขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงที่มีการด าเนินการทั้งรูปแบบกฎหมาย SEA เฉพาะ และรูปแบบกฎหมาย SEA ที่รวมอยู่ใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
   ICON (2001) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาได้ด าเนินการศึกษาการใช้ SEA เพ่ือรวมเข้าไปใน
กระบวนการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ให้กับสหภาพยุโรป ได้สรุปปัจจัยส าคัญของความส าเร็จในการ
ด าเนินการ SEA ดังนี้ 
    1) ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดคือ SEA ต้องมีการบังคับใช้ตามกฎหมาย 
    2) กระบวนการ SEA ต้องมีความโปร่งใส ต้องมีการพิจารณาปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมอย่าง
ชัดเจน 
    3) มีการประเมินผลกระทบของตัวเลือก (Options) ของทางเลือกมากกว่าประเมินเพียง
ทางเลือกเดียว 
    4) มีการมีส่วนร่วมที่ครอบคลุมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจเชิง
นโยบาย และภาคส่วนของสาธารณะที่หลากหลาย 
    5) มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบที่น าสถาบันที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ มาร่วมในการ
ด าเนินการตามกรอบรายงานเดียวกัน 
    6) มีการใช้ เผยแพร่ข้อมูลฐาน และการประเมิน 
    7) หน่วยงานอิสระที่เป็นผู้ทบทวนและตรวจกระบวนการ SEA และเนื้อหาต้องได้รับ
สิ่งจูงใจที่เพียงพอ (Sufficient incentive) ในการด าเนินการอย่างน่าเชื่อถือได้ 
    8) ต้องด าเนินการตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งอาจน าไปสู่การพัฒนาแนวทาง (Guidance) และการ
ฝึกอบรม 
    9) ต้องเป็นกระบวนการที่มีส่วนร่วมและสร้างการเรียนรู้ให้กับสังคมส าหรับภาคีต่าง ๆ มี
การเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ 
    10) ต้องเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและสามารถกลับมาทบทวน โดยที่ผู้มีอ านาจ
ตัดสินใจต้องเปิดใจรับผลของการด าเนินการตามนโยบาย แผน และแผนงานนั้น ๆ  
   ส าหรับระบบและกลไกของ SEA ในประเทศต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 2-2 ชี้ให้ถึงความ
หลากหลายของพัฒนาการ รูปแบบ และระดับของระบบและกลไกของ SEA ถึงแม้ประเทศส่วนใหญ่ใน
ทวีปเอเชียยังอยู่ในระยะการพัฒนาระบบและกลไกของ SEA แต่ในบางประเทศของทวีปเอเชีย (ได้แก่ 
ประเทศจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และเขตบริหารพิเศษไต้หวัน) ได้เริ่มมีการด าเนินการและพัฒนา
ระบบ SEA มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 10 ปี จนประสบความส าเร็จในการด าเนินการ 
ซ่ึงมีการก าหนดระบบ SEA เข้าไปในกฎหมาย ประเทศเวียดนามเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ประสบความส าเร็จ
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ในการด าเนินการ SEA โดยได้รับการสนับสนุนการด าเนินการจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ในขณะที่ประเทศส่วนใหญ่ของทวีปยุโรปได้ด าเนินการ SEA ภายใต้ข้อตกลงของ EU’s SEA Directive ซึ่ง
ท าให้หลายประเทศได้ก าหนดกฎหมายขึ้นมาเพ่ือรองรับการด าเนินการ SEA นี้ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบและกลไกนั้น SEA ถูกน าไปประยุกต์ใช้ในระดับต่าง ๆ ของ PPP 
ก็มีความหลากหลาย จากการศึกษาของ Hayashi (2006) พบว่า SEA ถูกด าเนินการในระดับต่าง ๆ ที่
แตกต่างกัน โดยพบว่า SEA ถูกด าเนินการในระดับแผนและแผนงานเป็นส่วนมาก ได้แก่ ประเทศในกลุ่ม
ประชาคมยุโรป ตัวอย่างของประเทศที่ด าเนินการ SEA ในทั้ง 2 ระดับนี้ เช่น ประเทศออสเตรีย ประเทศ
เยอรมนี ประเทศกรีซ ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศสเปน ประเทศโปรตุเกส ประเทศอังกฤษ และประเทศ
เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น ส าหรับประเทศที่มีการด าเนินการ SEA ครบทั้ง 3 ระดับ คือ นโยบาย แผน และ
แผนงาน ตัวอย่างเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศฟินแลนด์ ประเทศสโลวาเนีย 
และประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีบางประเทศที่ด าเนินการ SEA เพียงระดับใดระดับหนึ่งเท่านั้น 
ตัวอย่างเช่น ประเทศเบลเยี่ยม เป็นต้น ซ่ึงด าเนินการเฉพาะในระดับแผนเท่านั้น 

ตารางที่ 2-2 ระบบและกลไก SEA ของประเทศในทวีปต่าง ๆ 
ทวีป ประเทศ ระบบและกลไก SEA 

เอเชีย เ ข ต บ ริ ห า ร
พิเศษฮ่องกง 

EIA Directive ถูกน ามาใช้กับแผน และแผนงานการพัฒนาของรัฐบาลครั้งแรกใน 
พ.ศ. 2531 หลังจาก พ.ศ. 2535 ข้อก าหนด SEA ได้ถูกท าให้มีขอบเขตเนื้อหาใน
การใช้ที่กว้างขึ้น ซึ่งรวมถึงนโยบายและยุทธศาสตร์ จนกระทั่ง พ.ศ. 2540 
กฤษฎีกาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Ordinance) ได้มีผลบังคับใช้โดย
ระบุถึงการท า EIA กับโครงการ และแผนการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ต่อมาใน พ.ศ. 
2544 หน่วยการพัฒนาท่ียั่งยืนถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือ และติดตามตรวจสอบ
การประเมินการด าเนินการ SEA ทั้งนี้การด าเนินการ SEA เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานเจ้าของแผน ซึ่งด าเนินการนี้ภายใต้การก ากับดูแลของกรมการป้องกัน
สิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Department) การด าเนิน SEA จะ
แตกต่างกันไปตามประเภทของแผน หรือ นโยบาย 

 เขตบริหาร
พิเศษไต้หวัน 

ในมาตรา 26 ของกฎหมาย EIA พ.ศ. 2537 ระบุว่า การด าเนินการ PPP ของ
ภาครัฐท่ีอาจมีผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม หน่วยงานผู้มีอ านาจต้องด าเนินการ 
และน าเสนอรายงาน SEA ต่อคณะรัฐมนตรี ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2541 มีการตีพิมพ์ 
“แนวทาง SEA ส าหรับ PPP ของภาครัฐ” และ พ.ศ. 2542 ได้ประกาศใช้ “คู่มือ 
SEA (SEA manual)” และ “รายการการกลั่นกรองของ PPP ที่จ าเป็นต้องท า 
SEA” ที่ประกอบด้วย 9 กลุ่มนโยบาย และ 11 รายการแผน/ แผนงาน โดยมีการ
ทบทวน “แนวทาง SEA ส าหรับ PPP ของภาครัฐ” 2 ครั้ง เมื่อ พ.ศ. 2543 และ 
2549 และมีการทบทวน “คู่มือ SEA” 3 ครั้ง เมื่อ พ.ศ. 2544, 2545 และ 2550 
รวมทั้งมีการทบทวน “รายการการกลั่นกรองของ PPP ที่จ าเป็นต้องท า SEA” 2 
ครั้ง เมื่อ พ.ศ. 2544 และ 2549 และตั้งแต่มีการให้ท า SEA จนถึง พ.ศ. 2553 มี
กรณีศึกษาที่ได้ถูกด าเนินการ SEA เพียง 8 กรณี 

 จีน ระบบ SEA ปรากฏในเอกสารนโยบายต่าง ๆ และถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2538 ผ่านทางรูปแบบของ EIA-based SEA จนกฎหมายประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ใน พ.ศ. 2546 ซึ่งระบุว่าต้องมีการประเมิน
สิ่งแวดล้อม (Environmental Assessment: EA) ของแผนต่าง ๆ ท้ังในระดับชาติ
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และระดับท้องถิ่น โดยมีการใช้ SEA ใน 2 แนวทาง ดังนี้ 1) ใช้ SEA ในลักษณะ
ของใบอนุญาตทางสิ่งแวดล้อม (Environmental permitting) ในการเตรียมแผน
แต่ละสาขา (เช่น อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ปศุสัตว์ ป่าไม้ พลังงาน คมนาคม 
เป็นต้น) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของร่างแผนการพัฒนาก่อนท่ีจะมีการใช้แผน ซึ่ง
ต้องมีการจัดท ารายงาน Plan Environmental Impact Assesment (PEIA) โดย
ผู้เช่ียวชาญจากภายนอกเพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน
การป้องกันสิ่งแวดล้อม หรือ เจ้าหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้พิจารณารายงาน
ดังกล่าว และ 2) ใช้ SEA ในลักษณะของเครื่องมือวางแผนแบบบูรณาการเต็ม
รูปแบบเพื่อบูรณาการการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของการเตรียม
แผนเชิงพื้นที่และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งแผนการพัฒนาและใช้
ประโยชน์จากพื้นที่ลุ่มน้ าและน้ าทะเล ทั้งนี้กฎหมายการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของจีน ได้ก าหนดให้ทีมงานวางแผนจัดท าเอกสารรายงานการประเมิน
สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปในระหว่างการร่างแผนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา แต่
อย่างไรก็ตาม การเตรียมเอกสารรายงานฉบับนี้ไม่จ าเป็นต้องใช้ความเห็นจาก
เจ้าหน้าท่ีหรือประชาชนท่ัวไป  

 เวียดนาม กฎหมายด้านคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (Law on Environmental Protection: LEP) 
ที่ได้รับการปรับแก้ และมีผลบังคับใช้ใน พ.ศ. 2549 ได้ระบุถึง SEA ว่าต้องมีการ
ด าเนินการควบคู่กันไปกับการก าหนดยุทธศาสตร์และแผน ทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว โดยรายงาน SEA จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์และแผนที่ได้เสนอมา 
ทั้งนี้รายงาน SEA จะถูกประเมินโดยคณะกรรมการทบทวน (Review councils) 
ที่ได้รับการรับรองจากสภาแห่งชาติ รัฐบาล และนายกรัฐมนตรี โดยกระทรวง 
ต่าง ๆ ต้องจัดตั้งคณะกรรมการทบทวน SEA ส าหรับยุทธศาสตร์และแผนของตน
ขึ้นมา นอกจากนี้ ค าแนะน าทางด้านเทคนิคในการจัดท า SEA ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนงานความร่วมมือกัน
ร ะ ห ว่ า ง เ วี ย ด น า ม แ ล ะ ส วี เ ด น  ( Vietnam- Sweden Strengthening of 
Environmental Management and Land Administration program: 
SEMLA) ได้ก าหนดให้ SEA มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับหลักเหตุผลและขั้นตอน
ของกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนต่าง ๆ เป็นส าคัญ 

 มาเลเซีย ถึงแม้ว่าก าลังอยู่ในช่วงพัฒนากระบวนการ SEA แต่ก็พบว่ามีการระบุถึง SEA ใน
นโยบายแห่งชาติด้านสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2545) ที่ระบุให้บูรณาการการพิจารณา
ด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปในการด าเนิน PPP รวมทั้งโครงการต่าง ๆ ผ่านกระบวนการ
ประเมินแบบรอบด้าน (Comprehensive assessment process) และยังมีการ
กล่าวถึง SEA อย่างชัดเจนในแผนชาติฉบับที่ 9 ปี พ.ศ. 2549-2553 ที่ระบุไว้ใน
ประเด็นสิ่งแวดล้อมว่า เครื่องมือในการวางแผนด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึง SEA นั้น
จะต้องถูกใช้ในการประเมิน และการบรรเทาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของ
กิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ด้วย นอกจากนี้ ยังมีพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับ
ปรับปรุง (พ.ศ. 2544) ท่ีก าหนดให้มีการด าเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในขั้นตอนกระบวนการการวางแผน และคู่มือ SEA ที่จัดท าขึ้นโดยกรมการผังเมือง
อีกด้วย 
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 อินโดนีเซีย SEA ถูกระบุอยู่ในกฎหมายฉบับท่ี 25 พ.ศ. 2547 ว่าด้วยระบบการวางแผนพัฒนา
ระดับชาติ และแผนพัฒนาระดับชาติระยะกลาง (พ.ศ. 2547-2552) ที่ก าหนดให้มี
การพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการวางแผน
พัฒนา และยังส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือและขีดความสามารถในการใช้ SEA ใน
นโยบายการพัฒนา ทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้งคณะท างานระหว่างกระทรวง  ซึ่ ง
ประกอบด้วยกระทรวงสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนพัฒนาระดับชาติ 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงโยธาธิการขึ้นมาใน พ.ศ. 2549-2551 ภายใต้
แผนงานการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศเดนมาร์ก โดยคณะท างานนี้มี
หน้าที่ในการพัฒนานโยบายที่ครอบคลุม (Umbrella policy) ค าแนะน า และ
เครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการด าเนินการ SEA และการกระจายข้อมูลข่าวสาร ค าสั่ง
ประธานาธิบดี (Presidential instruction) ว่าด้วยเรื่องการใช้ SEA ถูกเตรียมขึ้น
ใน พ.ศ. 2552 ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่นต้องพิจารณาการด าเนินการ SEA เข้าไปในทุก ๆ แผน หรือ นโยบายการ
พัฒนา นอกจากนี้กระทรวงสิ่งแวดล้อมยังได้ร่างข้อบังคับว่าด้วยเรื่องค าแนะน า
ส าหรับ SEA ซึ่งเน้นไปที่แผนและนโยบายการพัฒนาท้ังในระดับภูมิภาคและแต่ละ
สาขาให้มีการด าเนินการ SEA ตั้งแต่ระยะแรก และให้รายงาน SEA เป็นส่วนหนึ่ง
ในเอกสารของแผนและนโยบายการพัฒนา ข้อบังคับนี ้ยังส่งเสริมให้หน่วยงานการ
วางแผนต่าง ๆ มีแนวทางการด าเนินการ SEA เป็นของตน เช่น กระทรวงวางแผน
พัฒนาแห่งชาติ (Indonesian Ministry of National Development Planning: 
BAPPENAS) จัดเตรียมข้อแนะน าส าหรับการใช้ SEA และวิธีการส าหรับการพัฒนา
และปรับปรุงนโยบายของแผนพัฒนาระดับชาติระยะกลางฉบับต่อไป (พ.ศ. 2553-
2557) และกระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมข้อบังคับส าหรับการใช้ SEA ในแผนการ
พัฒนาและกลไกการวางแผนเชิงพื้นที่ในระดับท้องถิ่น 

 ฟิลิปปินส ์ ก าลังอยู่ระหว่างช่วงด าเนินการร่างพระราชบัญญัติการประเมินทางสิ่งแวดล้อม
ส าหรับกรอบการด าเนินการ SEA แต่อย่างไรก็ตาม มีการอ้างอิงถึง SEA ใน
แผนงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ด้านความยั่งยืน
ทางสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการ 21 และแผนพัฒนาระดับชาติระยะกลาง (พ.ศ. 
2547-2553) ซึ่งแผนเหล่านี้ ระบุให้บูรณาการการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไป
ในนโยบาย แผนงาน และแผนการพัฒนาระดับชาติ นอกจากนี้  ยังมีคู่มือการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2546) ที่ระบุถึงกระบวนการ 
SEA เชิงนโยบาย ซึ่งต้องการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในทุกขั้นตอน และ
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค (Regional Environmental Assessment: 
REA) ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ การประเมินนี้ถูกใช้การในพื้นที่ต่าง ๆ 
เช่น พื้นที่ลุ่มน้ า หรือ พื้นที่ชายฝั่ง เป็นต้น เพื่อสร้างนโยบาย แผน หรือ แผนงาน 
การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีพื้นฐานอยู่บนการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และน าเอาประเด็นเหล่านั้นมาใช้ในการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม
ระหว่างการด าเนินโครงการนั้น ๆ 

ยุโรป เยอรมน ี ด าเนินการตาม EU’s SEA Directive โดยด าเนินการ SEA กับการวางแผนเชิง
พื้นที่ และการวางแผนภูมิทัศน์ในระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น และยัง
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ได้มีการตีพิมพ์คู่มือ SEA ส าหรับการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับท้องถิ่น 
แต่การด าเนินการ SEA ในส่วนของการวางแผนสาขานั้น ก าลังอยู่ในช่วงด าเนินการ
ซึ่งพบแค่เพียงการวางแผนในบางสาขาเท่าน้ัน ได้แก่ การวางแผนด้านคมนาคม ซึ่ง
มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการวางแผนอยู่ก่อนแล้ว ประกอบกับมี
รายงาน SEA และข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญต่อการวางแผนด้านคมนาคมของ
รัฐบาล และยังพบการประเมินสิ่งแวดล้อมในการจัดการทรัพยากรน้ า (เช่น แผน
ป้องกนัน้ าท่วม แผนงานมาตรการ และแผนการจัดการ) ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายการ
ประเมินสิ่งแวดล้อม และพระราชบัญญัติน้ าของรัฐบาลกลาง (Federal Water 
Act: WHG) แต่ในขณะเดียวกัน ยังพบการวางแผนบางสาขาที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
SEA เช่น การวางแผนการจัดการของเสียที่การด าเนินการ SEA เป็นเพียงแค่
ความเห็นทางกฎหมาย (Legal viewpoint) แต่ยังไม่มีเอกสารการจัดท า SEA ที่
ชัดเจน และการวางแผนการจัดการอากาศและเสียงที่ยังไม่มีการด าเนินการ SEA 
โดยตรง แต่มีกฎหมายควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมารองรับ ได้แก่ 
กฎหมายป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลาง (Federal Immission 
Protection Law: BImSchV) และบทบัญญัติการควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของรัฐบาลกลาง (Federal Immission Control Ordinance) และมีแนวโน้มที่จะ
ด าเนินการ SEA ในอนาคตตามผลจากกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน อย่างไรก็ตาม การด าเนินการ SEA ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และ
ความชัดเจนในวิธีการประเมินผล โดยเฉพาะด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสมและ
ความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบต่าง ๆ  

 เนเธอร์แลนด ์ เริ่มต้นการบรูณาการด้านสิ่งแวดล้อมผ่านพระราชกฤษฎีกาการประเมินผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม พ.ศ.2537 (EIA Decree)  ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและแผนนโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ต่อมาได้มีการออกกฎหมาย SEA 
ฉบับใหม่ใน พ.ศ. 2549 เพื่อให้สอดคล้องกับ EU’s SEA Directive โดยระบบ SEA 
จะด าเนินการผ่านเครื่องมือ 2 ชนิด ได้แก่ 1) การทดสอบทางสิ่งแวดล้อม 
(Environmental test:  E-Test) ที่ด าเนินการโดยกระทรวงเศรษฐกิจ  และ
กระทรวงสิ่งแวดล้อมในลักษณะของรายการตรวจสอบ (Checklist) ถูกน ามาใช้
ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของร่างกฎหมายและ
ข้อบังคับในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม (ได้แก่ ด้านพลังงาน คมนาคม การใช้
ประโยชน์ที่ดิน วัตถุดิบ และการปลดปล่อยของเสีย) โดยไม่ต้องอาศัยการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน การทดสอบทางสิ่งแวดล้อมนี้ จะด าเนินการใน 2 ระยะ ซึ่ง
ประกอบด้วย ระยะที่ 1 เป็นการตรวจสอบแบบรวดเร็ว (Quick scan) เพื่อระบุ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้จากการด าเนินการและระยะที่ 2 เป็นการวิเคราะห์
ผลกระทบเพื่อจัดท ารายงานผลการประเมิน และ 2) การประเมินผลกระทบระดับ
แผน (EIA for plan-level: SEA) ที่รับผิดชอบ และตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ก า ร ป ร ะ เ มิ น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ห่ ง ช า ติ  ( Netherlands Commission for 
Environmental Assessment: NCEA) ซึ่งด าเนินการกับแผนสาขาและแผนเชิง
พื้นที่ (เช่น แผนการจัดการของเสีย แผนการผลิตไฟฟ้าและน้ าประปา แผนการใช้
ประโยชน์ที่ดินระดับภูมิภาคเพื่อการสร้างบ้าน พื้นที่นันทนาการ และพื้นที่
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อุตสาหกรรม เป็นต้น) โดยเครื่องมือทั้งสองนี้  สามารถด าเนินการแยกเป็นอิสระ
จากกันได้ 

 สหราช
อาณาจักร 

ด าเนินการตาม EU’s SEA Directive ผ่านข้อบังคับการประเมินสิ่งแวดล้อมของ
แผนและแผนงานฉบับ พ.ศ. 2547 (Environmental Assessment of Plans 
and Programs Regulations) ซึ่งได้ด าเนินการ SEA ในช่วงการเตรียมแผน หรือ 
แผนงานต่าง ๆ ได้แก่ เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง พลังงาน อุตสาหกรรม คมนาคม 
การจัดการของเสีย การจัดการน้ า การติดต่อสื่อสาร การท่องเที่ยว และการวาง
แผนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน นอกจากน้ี ยังมีการประเมินความยั่งยืน (Sustainability 
appraisal) ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะต้องด าเนินการระหว่างการเตรียมแผนระดับ
ท้องถิ่น ด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการวางแผนและการเวนคืนฉบับ พ.ศ. 
2547 (Planning and Compulsory Purchase Act) การประเมินนี้ช่วยระบุ และ
บรรเทาผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินการของแผนระดับท้องถิ่น 
อีกทั้งยังสอดรับกับความต้องการของข้อบังคับการประเมินสิ่งแวดล้อมชองแผน
และแผนงานอีกด้วย ในกรณีที่แผนระดับท้องถิ่นมีแนวโน้ม หรือ อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็สามารถการด าเนินการ SEA ได้ โดยที่ไม่ต้องมีการประเมิน
ความยั่งยืนก่อน 

 สาธารณรัฐ
เช็ก 

รูปแบบการด าเนินการ SEA ในระดับนโยบาย ปรากฏครั้งแรกในพระราชบัญญัติ 
EIA ฉบับ พ.ศ. 2535 ซึ่งระบุให้มีการประเมินสิ่งแวดล้อมในแนวคิดการพัฒนาใน
สาขาต่าง ๆ ได้แก่ พลังงาน คมนาคม เกษตรกรรม การจัดการของเสีย เหมือง 
นันทนาการ และการท่องเที่ยว ในการด าเนินการ SEA นั้น มีใช้วิธีการที่มีพื้นฐาน
จาก EIA  โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในบางขั้นตอนเท่านั้น 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในตอนท้ายของการด าเนินการ SEA แต่ต่อมา ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงของพระราชบัญญัติ EIA ใน พ.ศ. 2547 ซึ่งมีการเพิ่มรายละเอียดของ
การจัดท า SEA ที่สอดคล้องกับ EU’s SEA Directive มากขึ้น และยังก าหนดให้มี
การด าเนินการ SEA ไปพร้อมกันกับการพัฒนานโยบาย แผน และแผนงาน ทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น โดยมีเจ้าของโครงการ (Proponent) เป็นผู้จัดท า
รายงานเพื่อส่งไปยังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ ทั้งนี้กระทรวงสิ่งแวดล้อมจะ
เป็นผู้รับผิดชอบแผนระดับชาติและระดับภูมิภาค ส่วนเจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคจะ
รับผิดชอบแผนระดับท้องถิ่น หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะเผยแพร่ให้เป็น
สาธารณะ และส่งต่อไปยังเจ้าหน้าท่ีหน่วยอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและจัดท าผล
การพิจารณาต่อไป 

 เดนมาร์ก SEA ถูกเริ่มก าหนดให้ใช้กับการวางแผนระดับนโยบายมาตั้งแต่ พ.ศ.  2536 ซึ่ง
ปรากฏอยู่ในหนังสือเวียนของส านักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้กระทรวงสิ่งแวดล้อมได้
จัดท าคู่มือ SEA ขึ้นมา โดยก าหนดขั้นตอนของการด าเนินการ ซึ่งประกอบด้วย 4 
ขั้นตอนดังนี้ 1) การกลั่นกรอง โดยใช้รายการตรวจสอบเพื่อประเมินถึงโอกาส
ความเป็นไปได้ของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 2) การก าหนดขอบเขต โดยใช้ข้อ
ค าถามเพื่อระบุถึงขอบเขตเนื้อหาการประเมินทางสิ่งแวดล้อม 3) การประเมินโดย
ก าหนดให้กระทรวงที่รับผิดชอบด าเนินการประเมิน และเตรียมจัดท ารายงาน
ผลกระทบ และ 4) การตีพิมพ์ โดยรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะถูกตีพิมพ์แนบ
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กับแผนพัฒนาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้  ภายใต้ข้อก าหนดของ
หนังสือเวียนของส านักนายกรัฐมนตรี ได้ระบุให้การควบคุมดูแลและด าเนินการ 
SEA อยู่ภ ายใต้อ านาจการก ากับดู แลของกระทรวงสิ่ งแวดล้อม และมี
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดูแลติดตามตรวจสอบให้กระทรวงต่าง ๆ ด าเนินการ SEA 
ดังนั้น ประชาชนทั่วไป หรือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากภายนอกจึงไม่มีสิทธิ์ใด ๆ ใน
ส่วนนี้ นอกจากนี้ การด าเนินการ SEA กับนโยบายของบางกระทรวง (ได้แก่ 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอาหาร การเกษตรและการประมง และกระทรวง
ภาษีอากร) ที่ผ่านมา ยังพบปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ผลกระทบที่อาจะเกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบายโดยกระทรวงส่วนใหญ่ 
เลือกที่จะเสนอรายงานเพียงแค่ผลกระทบด้านบวกเท่านั้น ซึ่งท าให้เกิดความไม่มี
ประสิทธิภาพในขั้นตอนการก าหนดขอบเขต แต่อย่างไรก็ตามระบบการด าเนินการ 
SEA ถือว่าประสบความส าเร็จในการบังคับใช้กับแผน และนโยบายต่าง ๆ ของ
ภาครัฐ 

อเมริกา
เหนือ 

แคนาดา รัฐบาลกลางได้จัดตั้งระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2 ระบบ ได้แก่ 1) 
พ ร ะ ร า ชบั ญ ญั ติ ก า ร ป ระ เ มิ น สิ่ ง แ ว ดล้ อ ม  ( Canadian Environmental 
Assessment Act: CEAA) ซึ่งถูกบังคับใช้ส าหรับการด าเนินโครงการต่าง ๆ ตาม
กฎหมายประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2) ค าสั่งคณะรัฐมนตรีด้าน SEA  พ.ศ. 
2553 (SEA Cabinet Directive) ซึ่ งถูกบังคับใช้ส าหรับการตัดสินใจหรือมติ
คณะรัฐมนตรีควบคู่ไปกับคู่มือ SEA โดยระบุว่า ไม่จ าเป็นต้องผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน และไม่จ าเป็นต้องจัดท าแถลงการณ์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Statement: EIS) ทั้งนี้เพื่อเป็นการเก็บ
ความลับทางราชการ เนื่องจากเป็นการตัดสินใจในระดับสูง ซึ่งค าสั่งคณะรัฐมนตรี
ด้าน SEA นี้ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก โดยเริ่มจากการด าเนินการตรวจสอบ 
PPP ในขั้นต้น (Preliminary scan) หากพบว่า มีความเสี่ยง หรือ ก่อให้ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมที่ ส าคัญจะต้องด า เนินการ SEA กับ PPP นั้น  ๆ และจัดท า
เอกสารรายงานการด าเนินการ SEA ต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของรัฐบาลกลาง พ.ศ. 2553-2556 (Federal 
Sustainable Development Strategy) 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ ระบบ SEA ถูกรองรับด้วยพระราชบัญญัติการจัดการทรัพยากรฉบับ พ.ศ. 2534 
(Resource Management Act: RMA) ซึ่งเป็นกฎหมายที่น าเอาการประเมิน
สิ่งแวดล้อมเข้ามาสู่ขั้นตอนการวางแผนพัฒนา และก าหนดนโยบายในระดับต่าง ๆ 
ทั้ งนี้ยั งระบุความหมายของสิ่ งแวดล้อมให้รวมถึงด้านสั งคม เศรษฐกิจ 
สุนทรียศาสตร์ และวัฒนธรรมด้วย กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ระบุถึงการด าเนินการ 
SEA โดยตรง แต่มีรูปแบบและลักษณะการด าเนินการคล้ายกับ SEA โดยเป็น
กฎหมายส าหรับการจัดท านโยบาย การวางแผน และการควบคุมการใช้ทรัพยากร 
(ได้แก่ ดิน น้ า และอากาศ) การปล่อยของเสียและมลพิษทางเสียง ก ากับดูแลโดย
กระทรวงสิ่งแวดล้อม และด าเนินการโดยคณะกรรมการระดับภูมิภาคและท้องถิ่น 
การด าเนินการนี้ยังเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน แต่อย่างไรก็
ตาม กฎหมายฉบับนี้ก็ยังขาดกลไกและข้อบังคับที่ชัดเจนของการด าเนินการ SEA 
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นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมการด าเนินการอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับ SEA เช่น ยุทธศาสตร์
แผนการเติบโตระดับภูมิภาค  ซึ่งเป็นการจัดการแบบบูรณาการ ทั้งแผนการใช้
ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ที่ดินของระดับภูมิภาคและท้องถิ่น และยุทธศาสตร์
การคมนาคม (New Zealand Transport Strategy: NZTS) และพระราชบัญญัติ
การจัดการการคมนาคมทางบก (Land Transport Management Act: LTMA) 
ซึ่งพิจารณาถึงผลกระทบทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในการวางแผน และ
จัดท านโยบายทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค เป็นต้น 

ที่มา: Sadler (2005); Chaker et al. (2006); Dusik and Xie (2009); Victor and Agamuthu (2014) 

   ส าหรับประเทศในทวีปเอเชียที่ได้น า SEA ประยุกต์ใช้เป็นประเทศแรก ๆ ในทวีปเอเชีย 
(ตารางที่ 2-2) ที่สามารถเป็นต้นแบบให้กับประเทศต่าง ๆ ได้ คือ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ซ่ึงมีนักวิชาการ
ด้าน SEA ที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับโลก คือ Elvis Au (ต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการ Environmental 
Protection Department) รวมทั้งเป็นวิทยากรด้าน SEA ที่ได้เข้ามาร่วมอบรมให้กับการอบรม SEA ใน
ประเทศไทย และเขตบริหารพิเศษไต้หวันที่มีการด าเนิน SEA ที่มีการเผยแพร่การด าเนินการ และมี
ปรับปรุงพัฒนาแนวทางการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จากการด าเนินการของทั้ง 2 ประเทศนี้ ประเทศไทย
สามารถน าเอาการด าเนินการ ทั้งในส่วนของระบบและกลไก รวมทั้งกระบวนการและขั้นตอนมา
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการด าเนินการของประเทศไทยได้ 
  (1) เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
   เขตบริหารพิเศษฮ่องกงเป็นนครรัฐ (City state) ที่มีพ้ืนที่อยู่อย่างจ ากัดประกอบกับมีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและมีประชากรหนาแน่น จึงท าให้ SEA เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
สร้างและวางแผนนโยบายเพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทัง้ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งแวดล้อม 
   การด าเนินการ SEA ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเป็นไปบนพื้นฐานของการปกครองซึ่งนโยบาย 
แผน และแผนงาน ที่จะด าเนินการตามกฤษฎีกาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น (EIA Ordinance) 
จะต้องเข้าเกณฑ์ 2 ข้อ (การกลั่นกรอง: Screening) ที่ได้ก าหนดไว้ในรายการ 3 (Schedule 3) คือ 
   1) เป็นโครงการพัฒนาเมืองที่ครอบคลุมพ้ืนที่มากกว่า 20 เฮกตาร์ (1 เฮกตาร์ เท่ากับ 6 ไร่ 
1 งาน) หรือ มีประชาชนรวมอยู่มากกว่า 100,000 คน 
   2) เป็นโครงการพัฒนาใหม่ที่ครอบคลุมพ้ืนที่มากกว่า 20 เฮกตาร์ หรือ มีประชาชนรวมอยู่
มากกว่า 100,000 คน 
   รูปแบบของ SEA ที่ใช้จะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทของแผน ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้กับ
สาขาที่ส าคัญ (เช่น การคมนาคม และการจัดการของเสีย) และใช้กับแผนเชิงยุทธศาสตร์ (เช่น แผนระดับ
อาณาเขตหรือระดับภูมิภาค) การด าเนินการ SEA นั้น มีหน่วยงานเจ้าของแผนเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่ง
ด าเนินการผ่านค าแนะน าและการทบทวนตรวจสอบจากกรมป้องกันสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Protection Department) ทั้งนี้เพ่ือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ประเมินความยั่งยืน และพิจารณาถึง
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจของแผนการพัฒนานั้น ๆ 
   การพิจารณาแผนและแผนงานจะแตกต่างกับการพิจารณานโยบายและยุทธศาสตร์ โดยแผน
และแผนงาน จะใช้การประเมินสิ่งแวดล้อมทั่วไป ในขณะที่นโยบายและยุทธศาสตร์ต้องใช้การพิจารณา
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เฉพาะซึ่งเป็นการตัดสินใจของรัฐบาลระดับสูงผ่านกระบวนการต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น แผนและแผนงานเชิง
พ้ืนที่จะใช้วิธีการ EIA เท่านั้น เว้นแต่หากการพัฒนานั้น ๆ ก่อให้เกิดผลกระทบสะสมอยู่ในระดับสูงใน
พ้ืนที่เดียวกัน ทั้งนี้เป็นไปในลักษณะของการด าเนินการเพ่ือบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น แต่ในส่วน 
SEA ที่ด าเนินการกับนโยบายของร่างแผนนั้น ด าเนินการเพ่ือพิจารณาประเด็นหรือแนวทางอ่ืนที่จะ
น าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน การด าเนินการ SEA ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แสดงให้เห็นว่าการพิจารณาถึง
ประเด็นความยั่งยืนและขีดความสามารถของสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนเริ่มต้นของการด าเนินการ  และใน
ระดับยุทธศาสตร์มีประสิทธิภาพมากกว่าการด าเนินการ EIA ในระดับโครงการ 
   การตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็นเครื่องมือส าคัญในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของร่างแผนในระยะเบื้องต้น เครื่องมือชิ้นนี้ช่วยให้หน่วยงานเจ้าของแผนสามารถระบุความสัมพันธ์
ระหว่างร่างแผนและประเด็นทางสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับแผนนั้น  ๆ ได้ ตัวอย่างเช่น กระทบต่อการ
คมนาคมหรือไม่ กระทบต่อการใช้พลังงานหรือไม่ และกระทบต่อพ้ืนที่อ่อนไหวทางระบบนิเวศหรือไม่ 
เป็นต้น นอกจากนี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการยังสามารถขอค าปรึกษาหรือข้อแนะน าจากกรมป้องกัน
สิ่งแวดล้อมได้ 
   ร่างแผนบางประเภทที่จะต้องจัดท าการประเมินอย่างละเอียด และจัดท ารายงานฉบับแยก 
หน่วยงานเจ้าของแผนสามารถติดต่อกับกรมป้องกันสิ่งแวดล้อม เพ่ือขอรับการอบรมสรุปย่อของวิธีการ 
หรือขั้นตอนที่จ าเป็นในการประเมิน ขอบเขตของการประเมิน และรูปแบบรายงานได้ ทั้งนี้คู่มือและข้อมูล
พ้ืนฐานต่าง ๆ ส าหรับหน่วยงานที่จะต้องด าเนินการ SEA ยังถูกจัดเตรียมไว้ให้บริการผ่านระบบออนไลน์
ของกรมป้องกันสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
   ทั้งนี้ยังมีระบบการติดตามตรวจสอบใหม่ท่ีมีชื่อว่า “Strategic Environmental Monitoring 
and Audit: SEMA” ถูกใช้อย่างแพร่หลาย เพ่ือติดตามตรวจสอบประเด็นทางสิ่งแวดล้อมและแนว
ทางการบรรเทาผลกระทบที่ถูกระบุไว้ในรายงาน SEA ให้เป็นตามทิศทางท่ีเหมาะสม 
   Au (2005) ได้กล่าวว่า รายงาน SEA ที่ผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานเจ้าของแผนจะถูก
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกรมป้องกันสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ภาคประชาชนสามารถเข้าถึง และใช้ในการ
ปรึกษาหารือด้านประเด็นสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานเจ้าของแผนได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Victor 
and Agamuthu (2014) ที่กล่าวว่าจุดแข็งของระบบ SEA ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงนั้น คือ กระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งภาคองค์การอิสระ แต่อย่างไรก็ตาม Au (2005) ยังพบว่ามีเอกสารบาง
ฉบับของสภาบริหารนั้นไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ 
   การด าเนินการ SEA ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยพ้ืนฐานแล้วเป็นการวิเคราะห์ที่เป็น
ลักษณะที่มีปฎิสัมพันธ์กับ PPP มิใช่การด าเนินการแบบ One-way process โดยการด าเนินการต้อง
เป็นไปในทิศทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของ SEA ซึ่งต้องมีความเข้าใจร่วมกัน ทั้งใน
วัตถุประสงค์ของ SEA และ PPP เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกันและน าไปสู่
ผลลัพท์ที่น าไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน ส าหรับขั้นตอนการวิเคราะห์ SEA ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
แสดงดังรูปที่ 2-1 

ปัจจุบัน การด าเนินการ SEA ของนโยบายและแผนงานพัฒนาต่าง ๆ ในเขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงได้เน้นการพิจารณาถึงประเด็นสิ่งแวดล้อมในระยะต้นของขั้นตอนการตัดสินใจมากขึ้นเพ่ือเน้นการ
หลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและระบุทางเลือกท่ีเหมาะสมกว่าในการพัฒนา 
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รูปที่ 2-1 ขั้นตอน SEA ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 

 
ตารางที่ 2-3 รายการการกลั่นกรองของ PPP ที่จ าเป็นต้องท า SEA ของเขตบริหารพิเศษไต้หวัน 

นโยบาย แผน/ แผนงาน 
1. พลังงาน 1. โครงสร้างดา้นพลังงาน 
2. อุตสาหกรรม 2. ต าแหน่งท่ีตั้งของสวนอุตสาหกรรม 
3. การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

 
3. การพัฒนาสนามกอล์ฟ 
4. การเปลี่ยนแปลงที่ดินส าหรับพ้ืนท่ีเกษตรกรรม และการรักษา/ 
อนุรักษ์พ้ืนท่ีที่ไม่ใช่เกษตรกรรม 
5. การลดลงของพื้นที่ลุ่มน้ าที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ 

4. ปศุสัตว ์ 6. พื้นที่ฟาร์มสุกร 
5. เหมืองแร่ 7. การพัฒนาพ้ืนท่ีที่เป็นแหล่งอุปทานของทราย/ หิน 
6. การจัดการขยะนิวเคลียร ์ 8. การจัดการเพื่อบ าบัดขยะนิวเคลียร์จากโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ 
7. ขนส่ง 9. โครงสร้างพื้นฐานดา้นรถไฟและทางหลวง 
8. การจัดการขยะ 10. การจัดการขยะครัวเรือน 
9. ทรัพยากรน้ า 11. การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรน้ า/ แหล่งน้ า 

  (2) เขตบริหารพิเศษไต้หวัน 
   ตามมาตรา 26 ของกฎหมาย EIA พ.ศ. 2537 ระบุว่า การด าเนินการ PPP ของภาครัฐที่อาจ
มีผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม หน่วยงานผู้มีอ านาจในส่วนกลางต้องด าเนินการและน าเสนอรายงาน SEA 
ต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ. 2541 มีการตีพิมพ์ “แนวทาง SEA ส าหรับ PPP ของภาครัฐ” (รูปที่ 2-2) ซึ่งมี
รายการการกลั่นกรองของ PPP ที่จ าเป็นต้องท า SEA (Mandatory screening list) และการก าหนดเนื้อหาที่
จ าเป็นต้องมีในรายงาน SEA ที่เป็นการระบุอย่างชัดเจนครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2542 ได้ประกาศใช้ “คู่มือ SEA 
(SEA manual)” และ “รายการการกลั่นกรองของ PPP ที่จ าเป็นต้องท า SEA” ที่ประกอบด้วย 9 กลุ่มนโยบาย 
และ 11 รายการแผน/ แผนงาน (ตารางที่ 2-3) โดยมีการทบทวน “แนวทาง SEA ส าหรับ PPP ของภาครัฐ” 2 
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ครั้ง เมื่อ พ.ศ. 2543 และ 2549 และมีการทบทวน “คู่มือ SEA” 3 ครั้ง เมื่อ พ.ศ. 2544, 2545 และ 2550 
รวมทั้งมีการทบทวน “รายการการกลั่นกรองของ PPP ที่จ าเป็นต้องท า SEA” 2 ครั้ง เมื่อ พ.ศ. 2544 และ 
2549 และตั้งแต่มีการให้มีการจัดท า SEA จนถึง พ.ศ. 2553 มีกรณีศึกษาที่ได้ถูกด าเนินการ SEA เพียง 8 กรณี 

รูปที่ 2-2 แนวทาง SEA ส าหรับ PPP ของภาครัฐของเขตบริหารพิเศษไต้หวัน 
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   ส าหรับคู่มือ SEA ของเขตบริหารพิเศษไต้หวัน มีการระบุองค์ประกอบที่ต้องถูกประเมิน 8 
องค์ประกอบ และวิธีการประเมิน โดยใช้วิธีการจัดล าดับ (Rankings) เชิงคุณภาพ 5 ขั้น และต้องมีการ
น าเสนอมาตรการลดผลกระทบ 

2.2.2  กระบวนการและขั้นตอน SEA โดยทั่วไป 
   SEA ได้มีการน าไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในทุกทวีปทั่วโลกด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
ภายใต้บริบทที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนส าคัญในกระบวนการ SEA ที่ได้ถูก
ด าเนินการ และน าเสนอในคู่มือและหนังสือต่าง ๆ มีดังนี้ 
   (1) การกลั่นกรอง (Screening) 
   (2) การก าหนดขอบเขต (Scoping) 
    (2.1)  การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data collection) 
    (2.2)  การก าหนดตัวชี้วัด (Indicator determination) 
   (3) การพัฒนาและการประเมินทางเลือก (Alternative development and assessment) 
    (3.1)  การพัฒนาทางเลือก (Alternative development) 
    (3.2)  การประเมินทางเลือก (Alternative assessment) 
    (3.3)  การประเมินจัดล าดับความพึงพอใจทางเลือก (Analytical hierarchy preference 
of alternatives) 
   (4) มาตรการบรรเทาผลกระทบ การติดตาม และการตรวจสอบ (Mitigation, monitoring 
and follow-up measures) 
   (5) การจัดท ารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA report) 

   Hayashi (2007) ได้ท าการศึกษากระบวนการและขั้นตอนของ SEA ในประเทศต่าง ๆ ดัง
แสดงในตารางที่ 2-4 โดยขั้นตอนส าคัญที่จ าเป็นต้องมี คือ การกลั่นกรอง ซึ่งจะพบว่ามีเกือบทุกประเทศ 
และในส่วนของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่ถือว่าหลักการที่ส าคัญของ SEA แต่กลับพบว่า มีเพียง
ในบางขั้นตอนของ SEA และบางประเทศเท่านั้น จากการศึกษาของ Hayashi (2007) ท าให้เห็นว่าการมี
ส่วนร่วมยังถูกจ ากัดไม่ได้เป็นไปตามหลักการ 

  ขั้นตอนต่าง ๆ ของ SEA โดยทั่วไป มีรายละเอียด ดังนี้ 
   2.2.2.1 การกลั่นกรอง (Screening) 
   เป็นขั้นตอนแรกของการด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจะพิจารณาข้อเสนอ (Proposal) 
ของนโยบาย แผนงาน และแผนงาน (PPP) ว่าควรหรือไม่ควรด าเนินการท า SEA โดยเน้นให้ความส าคัญ
กับผลกระทบส าคัญท้ังเชิงบวกและลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้ันตอนนี้สามารถด าเนินการได้ 2 แนวทาง คือ 
    (1) ด าเนินการเป็นรายกรณี (Discretionary or customized approach) แนวทางนี้
เป็นที่นิยมใช้กันในประเทศและองค์กรต่าง ๆ โดยจะด าเนินการพิจารณาตามเกณฑ์/ กระบวนการที่
ก าหนดเอาไว้ตามแต่ละข้อเสนอของ PPP ซึ่งส่วนใหญ่ในแต่ละประเทศจะมีการก าหนดเกณฑ์เฉพาะ
ส าหรับเอาไว้ใช้ในขั้นตอนการกลั่นกรอง ดังตัวอย่างของประเทศสกอตแลนด์ในตารางที่ 2-5 โดยเกณฑ์
เหล่านี้อ้างอิงมาจาก SEA Directive ของสหภาพยุโรป 
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ตารางท่ี 2-5 ข้อค าถามในขั้นตอนการกลั่นกรองตาม SEA guidance ของประเทศสกอตแลนด์ 

1. คุณลักษณะของแผน 
   1.1) ระดับท่ีแผนก าหนดกรอบการท างานส าหรับโครงการและกิจกรรมอื่น ๆ ท้ังในเรื่องของท่ีตั้ง ลักษณะ ขนาด และ
เงื่อนไขการปฏิบัติการ หรือการจัดสรรทรัพยากร 
   1.2) ระดับท่ีแผนมีอิทธิพลต่อแผนอื่น ๆ รวมท้ังแผนอื่นท่ีอยู่ในล าดับขั้น 
   1.3) ความสัมพันธ์ของแผนส าหรับการบูรณาการข้อพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืน 
   1.4) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท่ีสัมพันธ์กับแผน 
   1.5) ความสัมพันธ์ของแผนส าหรับการด าเนินการตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของประชาคมยุโรป (เช่น แผนท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดการของเสีย หรือแผนปกป้องแหล่งน้ า) 
2. คุณลักษณะของผลกระทบและพื้นท่ีท่ีอาจจะได้รับผลกระทบ 
   2.1) ความน่าจะเป็น ระยะเวลา ความถี่ และความสามารถในการฟื้นตัว (reversibility) ของผลกระทบ 
   2.2) ลักษณะการสะสมของผลกระทบ 
   2.3) ลักษณะการข้ามเขตแดนของผลกระทบ 
   2.4) ความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม 
   2.5) ขนาดของผลกระทบและขอบเขตเชิงพื้นท่ีของผลกระทบ (พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์และจ านวนประชากรท่ีอาจจะได้รับ
ผลกระทบ) 
   2.6) มูลค่าและความเปราะบางของพื้นท่ีท่ีอาจจะได้รับผลกระทบ เนื่องจาก 
     - เป็นพื้นท่ีท่ีมีลักษณะทางธรรมชาติเฉพาะหรือเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม 
     - เกินค่ามาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อมหรือค่าท่ีก าหนดไว้ 
     - การใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างเข้มข้น 
   2.7) ผลกระทบต่อพื้นท่ีหรือภูมิทัศน์ท่ีมีสถานะคุ้มครองพิเศษในระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

ที่มา: Scottish Government (2013) 
 
   ในการใช้เกณฑ์การพิจาณาความจ าเป็นของการจัดท า SEA ตามเกณฑ์ข้างต้น หน่วยงาน
เจ้าของข้อเสนออาจจะจัดท าออกมาในรูปแบบของตารางพิจารณาตามเกณฑ์โดยตอบเพียงว่า “มี/ ไม่มี
ผลกระทบส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม” พร้อมทั้งอธิบายหรือให้รายละเอียดพอสังเขปว่าท าไมถึงตอบว่ามี/ ไม่มี 
หลังจากนั้น เมื่อหน่วยงานเจ้าของข้อเสนอของ PPP ด าเนินการกลั่นกรองเสร็จสิ้นจะต้องส่งผลการกลั่นกรอง
ไปยังหน่วยงานที่ปรึกษาเพ่ือให้พิจารณาผลการกลั่นกรองนั้นอีกครั้งและตอบรับว่าข้อเสนอของ PPP นั้น
จ าเป็นจะต้องด าเนินการจัดท า SEA หรือไม่ โดยประเทศสกอตแลนด์มีหน่วยงานที่ปรึกษาหรือรับผิดชอบ
การด าเนินการ SEA จ านวน 3 หน่วยงาน (ได้แก่ Scottish Environment Protection Agency: SEPA, 
Historic Scotland: HS, และ Scottish Natural Heritage: SNH) 
   วิธีการที่ใช้ในกระบวนการนี้ เช่น การตรวจสอบรายการ การวิเคราะห์ค่าความทนทานและ
พ้ืนที่อ่อนไหว และโครงข่ายเหตุและผล ทั้งนี้แนวทางการกลั่นกรองของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Environment Program: UNEP) ได้ระบุให้มีการตรวจสอบรายละเอียด
ด้านสิ่งแวดล้อม และเปรียบเทียบกรณีศึกษาที่คล้ายคลึงกัน เพ่ือน าไปสู่การระบุผลกระทบโดยใช้วิธี การ
ตรวจสอบรายการและโครงข่ายเหตุและผล ซึ่งต้องมีการปรึกษาสาธารณะและผู้เชี่ยวชาญร่วมด้วย 
(UNEP, 2002) 
    (2) แนวทางโดยการก าหนดหรือโดยมาตรฐาน (Prescriptive or standardised 
approach) ส าหรับแนวทางนี้จะมีการก าหนดบัญชีหรือรายการของ PPP ที่ต้องท า SEA ตัวอย่างเช่น 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล                                                                   2-23  
 
 

ประเทศสหราชอาณาจักรระบุว่า ต้องมีการด าเนินการ SEA ในช่วงการเตรียมแผนหรือแผนงานต่าง ๆ 
ได้แก่ เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง พลังงาน อุตสาหกรรม คมนาคม การจัดการของเสีย การจัดการน้ า การ
ติดต่อสื่อสาร การท่องเที่ยว และการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและตัวอย่างของรายการการกลั่นกรอง
ของ PPP ที่จ าเป็นต้องท า SEA ของเขตบริหารพิเศษไต้หวันดังแสดงในตารางที่ 2-3 

   2.2.2.2  การก าหนดขอบเขต (Scoping) 

    เป็นขั้นตอนที่มีประโยชน์และจ าเป็นต้องท าอย่างละเอียดรอบคอบ โดยกระบวนการใน
ขั้นตอนนี้จะท าให้ทราบประเด็นส าคัญที่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญในการท า SEA โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งด าเนินการพิจารณาประเด็นผลกระทบที่ส าคัญทั้งทางตรง (Direct impacts) 
และทางอ้อม (Indirect impacts) การก าหนดขอบเขตนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดขอบเขตด้านเวลาและ
พ้ืนที่ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่การจัดหาข้อมูลที่จ าเป็นในการตัดสินใจความลึกของการประเมิน (Assessment 
depth) คุณลักษณะ (Aspects) ที่ต้องศึกษา SEA ปัจจัยที่ต้องศึกษาในรายละเอียดข้อมูลที่จะต้องเก็บ
เพ่ิมเติมและหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญ (Entities and experts) ผู้ที่ควรเกี่ยวข้องในกระบวนการ เป็นต้น 
    นอกจากนี้  ขั้นตอนนี้ต้องด าเนินการควบคู่กับการคัดเลือกตัวชี้วัด ( Indicators) 
เนื่องจากตัวชี้วัดนี้จะถูกใช้ในขั้นตอนต่อๆ ไป คือขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมินทางเลือก 
รวมทั้งในการติดตามตรวจสอบ ทั้งนี้ตัวชี้วัดที่ใช้ควรเป็นตัวชี้วัดเพ่ือความยั่งยืน (Sustainability 
indicators) 
    ขั้นตอนการก าหนดขอบเขตยังมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดระดับรายละเอียดให้ครอบคลุม
ส าหรับการประเมิน โดยจะด าเนินการพิจารณาถึงข้อมูลที่จะใช้ในการก าหนดขอบเขตประเด็นสิ่งแวดล้อม
ที่จะต้องมีการประเมินจากหน่วยงานที่ให้ค าปรึกษาหรือการปรึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือก าหนด
ขอบเขต การก าหนดประเด็น และการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานให้ครอบคลุมส าหรับการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงระบุแหล่งที่มาของข้อมูล และการชี้ช่องว่างของข้อมูลที่ขาดหายไป ( Scottish 
Government, 2013) ดังนั้นการก าหนดขอบเขตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่มุ่งหวังไว้ จะต้อง
อาศัยความมุ่งมั่นของผู้ด าเนินการการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลทั้งระดับและเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนจะต้องมีความยืดหยุ่นในการ
ด าเนินการก าหนดขอบเขตภายใต้กรณีที่มีข้อมูลเพ่ิมเติม/ เปลี่ยนแปลงไป 
    Snell and Cowell (2006) ได้ตั้งข้อสังเกตว่าการวิจัยเกี่ยวกับการท าการก าหนด
ขอบเขตยังมีน้อย การลงมือท าการก าหนดขอบเขตในภาคปฏิบัติยังไม่เป็นไปตามแนวคิดในทางทฤษฎี 
เนื่องจากการปฏิบัติจริงจะให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมน้อยและการระบุผลด้านสิ่งแวดล้อม
จะเป็นการอ้างอิงตามกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ ท าให้ไม่ครอบคลุมถึงผลกระทบสะสม ความเสี่ยง
ทางอ้อมและผลกระทบที่จับต้องไม่ได้ (Intangible impacts) 
   จากการทบทวนรายงาน SEA ที่ได้ด าเนินการแล้วในประเทศไทย ในขั้นตอนนี้ได้ด าเนินการ
ตามที่ระบุใน SEA guideline (ในหัวข้อ 2.4) เป็นหลัก (จากเอกสารที่สามารถเข้าถึงได้: การศึกษาและ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาเหมืองแร่โปแตช (2553) การประเมินผลกระทบ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์แม่น้ าโขง เลย ชี มูล (2553) และโครงการศึกษาการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (2556)) 
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   วิธีที่สามารถใช้ในขั้นตอนนี้ ได้แก่ การใช้ Checklist, Matrices, Problem trees, Spatial 
analysis with GIS, Expert judgement, Interview, Panel, Consultation และ อ่ืน  ๆ  ที่ เ ป็ นวิ ธี ที่
คล้ายกัน (Therivel, 2004; Sadler, 2005) 

   2.2.2.3  การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data collection) 

    SEA ต้องการพ้ืนฐานความเข้าใจในความเป็นไปได้ของผลกระทบต่อมิติเศรษฐกิจ มิติ
สังคม และมิติสิ่งแวดล้อมซึ่งข้อมูลในที่นี้ต้องเป็นทั้งข้อมูลสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตเมื่อมีการปฏิบัติตามนโยบายแผนและแผนงานเกิดขึ้น (Therivel, 2004) ดังนั้นอาจแบ่ง
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดังนี้ 
    (1) ข้อมูลปัจจุบัน (Existing data) ที่สะท้อนเนื้อหาสาระสถานการณ์ปัจจุบันของ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจะขึ้นอยู่กับการก าหนดประเด็นในขั้นของการก าหนดขอบเขต (Scoping) ซึ่งควรให้
ครอบคลุมทั้งทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพเศรษฐกิจสังคมและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
    (2) ตัวกระตุ้น (Stressors) ที่สามารถแบ่งเป็นตัวกระตุ้นทางธรรมชาติและที่มนุษย์ท า
ให้เกิดข้ึน 
     1) ตัวกระตุ้นทางธรรมชาติ (Natural stressors) เช่น ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ 
ความหนาของชั้นดิน ชนิดและองค์ประกอบของดิน เป็นต้น 
     2) ตัวกระตุ้นที่มนุษย์ท าให้เกิดขึ้น (Anthropogenic stressors) เช่น การเพ่ิม
ประชากร การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือท าการเกษตร ที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม และการปล่อยมลพิษต่างๆ 
ออกสู่ระบบนิเวศ เป็นต้น 

   2.2.2.4  การระบุ การคาดการณ์ และการประเมินของผลที่จะเกิดขึ้น ( Identification, 
prediction and evaluation of effects) 

    SEA ให้ความส าคัญต่อทั้งผลกระทบทางตรง (Direct effects) และทางอ้อม (Indirect 
effects) ที่ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการด าเนินนโยบาย 
แผนงาน โครงการในลักษณะเชิงเดี่ยว และที่เป็นผลกระทบสะสม (Cumulative effect) จากการด าเนิน
กิจกรรมเชิงนโยบาย แผน และแผนงาน รวมทั้งโครงการที่มากกว่าหนึ่งโครงการ ทั้งนี้แนวคิดของ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมสะสมมีองค์ประกอบที่ส าคัญสองประการที่จ าเป็นต้องค านึงถึง คือ (1) 
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลของกิจกรรม และผลกระทบต่อผู้ได้รับผลกระทบ ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง 
หรือมูลค่าขององค์ประกอบของระบบนิเวศ (Value of components) และ (2) เป็นการกระทบสะสม
จากกิจกรรมที่ท าหลาย ๆ ครั้งแม้ว่าจะเล็กน้อยในช่วงเวลาและพ้ืนที่หนึ่ง ๆ 
   นอกเหนือจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการด าเนินการ
ตามนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการแล้ว กระบวนการที่นับเป็นเป็นหัวใจส าคัญของ SEA คือการ
ระบุ อธิบาย และประเมินทางเลือกในการด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เป็นไปได้ พร้อมทั้งเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย
ของทางเลือกเหล่านั้น เพ่ือเป็นข้อพิจารณาประกอบการตัดสินใจของผู้มีอ านาจในระดับสูงต่อไป 
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   2.2.2.5  การพัฒนาทางเลือก (Scenario/ alternative development) 

    การน าเสนอทางเลือก (Proposed alternatives) ในกระบวนการ SEA เป็นสิ่งที่ส าคัญ
มากเนื่องจากเป็นการผสมผสานมิติสิ่งแวดล้อมเข้าไปสู่การด าเนินการทางนโยบายและการวางแผนทั้งนี้
เป้าหมายทั่วไปของทางเลือกคือการแสดงขอบเขตของทางเลือกที่เปิดเพ่ือการตัดสินใจ 

    Sadler (1996) กล่าวถึงการน าเสนอทางเลือกว่าเป็นการจ าแนกการวิเคราะห์และการ
เปรียบเทียบของทางเลือกเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการสร้างการด าเนินการเชิงรุกและการตัดสินใจที่มีความ
เกี่ยวเนื่องกับการประเมินแต่หากพิจารณาโดยทั่วไปแล้วจะพบว่าทางเลือกที่นอกเหนือจากทางเลือกใน
SEA มักจะเป็นทางเลือกท่ีแก้ไขปัญหามากกว่าที่จะเป็นการป้องกันหรือการควบคุมสถานการณ์ทางเลือก
มักจะค านึงถึงรายละเอียดระดับโครงการมากกว่าระดับยุทธศาสตร์ และมักจะเป็นทางเลือกที่ตัดสินใจ
แล้วของรัฐบาลฉนั้นบทบาทของ SEA จึงช่วยให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวระบุและประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในมุมมองที่แตกต่างกัน และช่วยในการน าข้อมูลมาสร้างทางเลือกซึ่งเป็นการน ามาซึ่งความ
โปร่งใสครอบคลุมการตัดสินใจ 

    นอกจากนี้ SEA ยังเป็นกระบวนการตัดสินใจที่ เป็นการป้องกันหรือการควบคุม
สถานการณ์และช่วยท าให้มั่นใจได้ว่าผู้ตัดสินใจจะไม่พลาดกับทางเลือกอ่ืนที่ ดีกว่าภายใต้ข้อจ ากัดที่ผู้
ตัดสินใจก าลังเผชิญอยู่การพัฒนาทางเลือกนั้นสิ่งแรกที่จะต้องท าการพิจารณาก่อนก็คือเรามีความ
ต้องการให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาจริงหรือไม่เราสามารถที่จะลดความต้องการลงได้หรือไม่เพราะการลดลงของ
ความต้องการเป็นสิ่งที่ท าได้ง่ายเสียค่าใช้จ่ายน้อยและดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าการสร้างหรือเกิดขึ้นมา
ของทางเลือกซึ่งนั่นหมายความว่าอาจจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เกิดข้ึนมาด้วย 
    จุดประสงค์ของการสร้างทางเลือกเพ่ือแสดงตัวเลือก (Options) แบบต่าง ๆ ให้กับผู้ที่มี
อ านาจในการตัดสินใจพิจารณาเลือกส าหรับขั้นตอนของการสร้างทางเลือกจะต้องประกอบด้วยค าถาม
ต่อไปนี้ 
    (1) มีความจ าเป็นหรือไม่ (Need/ demand) ที่จะต้องมีการพัฒนาเราสามารถสนอง
ความต้องการโดยปราศจากการพัฒนาได้หรือไม่ 
    (2) ถ้าหากมีความจ าเป็นต้องท าการพัฒนาจริงจะด าเนินการอย่างไร (Mode/ process) 
ทางเลือกของเทคโนโลยีหรือวิธีการที่จะน ามาใช้ลดความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมหรือทางที่จะท าให้เกิด
ความยั่งยืนจะต้องมีความชัดเจน 
    (3) จะไปพัฒนาที่ไหน (Location) 
    (4) เวลาและรายละเอียดในการปฏิบัติ  (Timing and detailed implementation) 
เมื่อไหร่และล าดับขั้นตอนในการด าเนินการเป็นอย่างไรรายละเอียดและข้อก าหนดต่าง  ๆ ต้องมีความ
ชัดเจน 
    กระบวนการสร้างทางเลือกนั้น (Alternative formulations) ด าเนินการได้โดยขั้นตอน
ดังนี้ 
    (1) เปรียบเทียบมุมมองต่าง ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

    (2) รับฟังความคิดเห็นและแนวทางในการพัฒนา 

    (3) ถกเถียงความเป็นไปได้ไปสู่การปฏิบัติ 
   ตัวอย่างของทางเลือกที่ถูกสร้างใน SEA ทั้งต่างประเทศและประเทศไทย ดังแสดงในตารางที่ 2-6 
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ตารางที่ 2-6 ตัวอย่างของทางเลือกของ SEA ทั้งต่างประเทศและประเทศไทย 

SEA of M4 South Wales Common Appraisal Framework1 

เป็นการใช้ SEA ด าเนินการในเรื่องที่มีความซับซ้อนของปัญหาความหนาแน่นของการคมนาคมระหว่างเมืองบนทาง
ด่วน M4 ของ South Wales โดย 3 ทางเลือกได้ถูกสร้างขึ้น 
ทางเลือกที่ 1: สร้างถนนใหม่ 
ทางเลือกที่ 2: การกระตุ้นให้เกิดการใช้การขนส่งสาธารณะ 
ทางเลือกที่ 3: การจัดการความต้องการ/ การจราจร (Traffic/ demand management) 
SEA แผนการจัดการทรัพยากรน้ าของ Anglian Water2 
ทางเลือกในการจัดการอุปสงค์(Demand management options) เพื่อลดความต้องการการใช้น้ า ได้แก่ การติดตั้ง
มิเตอร์ (Metering) ประสิทธิภาพการใช้น้ า (Water efficiency) การลดการรั่วไหล (Leakage reduction) 

ทางเลือกอุปทาน(Supply option) เป็นทางเลือกในการจัดหาน้ าให้กับลูกค้า ได้แก่การส่งน้ า (Tranfers) การใช้
ประโยชน์สูงสุดจากแหล่งน้ าเดิม (Maximising existing resources) การซื้อขายน้ า (Trading) การกักเก็บน้ า 
(Tankering) และการหาแหล่งน้ าใหม่ (New resources) 
MRC SEA OF Hydropower on the mainstream Mekong3 
ทางเลือกที่ 1: ไม่มีการด าเนินการโครงการใดๆ ในแม่น้ าโขงสายหลัก 
ทางเลือกที่ 2: เลื่อนเวลาในการตัดสินใจในการด าเนินการ 
ทางเลือกที่ 3: การด าเนินการโครงการบนแม่น้ าโขงสายหลักโดยแบ่งออกเป็นระยะๆ  
ทางเลือกที่ 4:การด าเนินการทั้ง 12 โครงการในแม่น้ าโขงสายหลักโดยทันที 
การศึกษาและประเมินสื่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาเหมืองแร่โปแตซ4 

โครงการนี้มีทางเลือก 4 ทางเลือก คือ 
ทางเลือกที่ 1: ไม่ควรพัฒนาโครงการเหมืองแร่โปแตซ 
ทางเลือกที่ 2: ชะลอโครงการเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจนเป็นท่ียอมรับได้ 
ทางเลือกที่ 3: ให้มีการท าเหมืองในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างมีเงื่อนไข 
ทางเลือกที่ 4: ให้มีการท าเหมืองทุกพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างมีเงื่อนไข 

โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่อ าเภอเมืองและพ้ืนที่ใกล้เคียงจังหวัดระยอง ระยะที่ 25 

ทางเลือกที่ 1: หยุดการลงทุนทั้งหมด 
ทางเลือกที่ 2: ลงทุนใหม่ โดยให้ก าลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของก าลังการผลิตในปัจจุบันส าหรับพ้ืนที่
อุตสาหกรรมที่ก าหนดตามกฎหมายผังเมืองและพื้นที่ท่ีมีศักยภาพการรองรับมลพิษ 
ทางเลือกที่ 3: ลงทุนใหม่ โดยไม่ท าให้ปริมาณมลพิษโดยรวมเกินศักยภาพการรองรับในพื้นที่อุตสาหกรรมตาม
กฎหมายผังเมืองภายใต้กฎหมายปัจจุบันและการปฏิบัติตามมาตรการระบายมลพิษที่ก าหนดเพิ่มเป็นกรณีเฉพาะ 
ทางเลือกที่ 4: ลงทุนใหม่ โดยไม่ท าให้ปริมาณมลพิษโดยรวมเกินศักยภาพการรองรับในพื้นที่อุตสาหกรรมตาม
กฎหมายผังเมืองภายใต้กฎหมายปัจจุบันและการปฏิบัติตามมาตรการระบายมลพิษที่ก าหนดเพิ่มเป็นกรณีเฉพาะ
รวมทั้งเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco industry) 
โครงการระบบเครือข่ายน้ าในพื้นที่วิกฤตน้ า 19 พ้ืนที่: งานศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมรับยุทธศาสตร์ ของการ
ผันน้ าจากปริมาณน้ าหลากในลุ่มน้ าชี-มูลและแม่น้ าโขง6 
ทางเลือกที่ 1: กรณีการพัฒนาอ่างเก็บน้ าห้วยสามหมอหรืออ่างเก็บน้ าน้ าพรม ประกอบด้วยทางเลือกย่อย 6 
ทางเลือก โดย 4 ทางเลือกย่อยเกี่ยวกับการสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยสามหมอที่มีความจุเท่ากัน แต่มีระดับเก็บกักน้ า
ต่างกัน ท าให้ท่วมหรือไม่ท่วมพื้นท่ีแตกต่างกัน และอีก 2 ทางเลือกย่อยเกี่ยวกับการสร้างอ่างเก็บน้ าน้ าพรมที่มีความจุ
เท่ากัน แต่มีการผันน้ าแตกต่างกัน  
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ตารางที่ 2-6 ตัวอย่างของทางเลือกของ SEA ทั้งต่างประเทศและประเทศไทย 

ทางเลือกที่ 2: กรณีไม่มีการพัฒนาอ่างเก็บน้ าห้วยสามหมอหรืออ่างเก็บน้ าน้ าพรม ประกอบด้วยทางเลือกย่อย 4 
ทางเลือก โดยเป็นการขุดสระเก็บน้ าในไร่นาขนาดความจุต่างกัน และการเก็บกักหรือผันน้ าต่างกัน 
โครงการประเมินสื่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลอันดามัน7 
ทางเลือกที่ 1: แนวทางการเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรเป็นแกนน า 
ทางเลือกที่ 2: แนวทางสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา 
ทางเลือกที่ 3: แนวทางการพัฒนาเป็นแกนน า 
โครงการประเมินสื่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ8 
ทางเลือกที่ 1: การบ ารุงรักษางานเดิมตามปกติ (45 ล้านคน/ ปี) – No action alternative 
ทางเลือกที่ 2: การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (60 ล้านคน/ ปี) เน้นการบริหารจัดการ ไม่เน้นการ
ก่อสร้าง 
ทางเลือกที่ 3: การพัฒนา/ ปรับปรุงโครงการโดยการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารเพิ่ม (75 ล้านคน/ ปี) มีการพัฒนาทาง
วิง่เพิ่มขึ้นและอาคารรองรับผู้โดยสาร 
ทางเลือกที่ 4: การพัฒนาโครงการเต็มขีดความสามารถหรือเต็มศักยภาพ (120 ล้านคน/ ปี) โดยการขยายท่าอากาศ
ยานเต็มขีดความสามารถ (Ultimate phase)  

ที่มา: 1Hayashi (2003); 2Mott MacDonald (2013); 3ICEM (2010); 4กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
(2555); 5กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2555); 6กรมทรัพยากรน้ า (2556); 7การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การ
จัดการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน (2558); 8บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (2558) 

   2.2.2.6 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการมีส่วนร่วม/ การปรึกษา (Stakeholder 
analysis and participation/ consultation) 
    การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder analysis) เป็นการก าหนดขอบเขตของ
ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ SEA เป็นความพยายามที่จะตอบค าถามต่าง ๆ เช่น ใครเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลัก อะไรคือผลประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับ และพวกเขามีบทบาทหน้าที่อย่างไร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจ
เป็นปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์กร สถาบัน หรือชุมชนที่เกี่ยวข้องที่มีผลประโยชน์ หรือเสียผลประโยชน์จาก
การมีนโยบาย แผน และแผนงาน 
    การจ าแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยทั่วไปจัดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 

    - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Key stakeholder) หรืออาจเรียกว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยตรง (Primary stakeholder) คือ กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงตามที่ก าหนดในวัตถุประสงค์ ไม่ว่า
จะเป็นผลกระทบเชิงบวกหรือเชิงลบ การสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักมีอิทธิพลที่
ส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของการด าเนินกระบวนการ SEA 
    - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยอ้อม (Secondary stakeholder) 
คือ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการด าเนินการ แต่ไม่มีอิทธิพลส าคัญต่อความส าเร็จของการ
ด าเนินกระบวนการ 
   การมีส่วนร่วม/ การปรึกษา (Participation/ consultation) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและทุกภาคส่วนได้ร่วมรับรู้ แสดงความคิดเห็น หรือแม้แต่ร่วมในการตัดสินใจ เพ่ือให้การ
ด าเนินการประสบความส าเร็จ แสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีขั้นตอนของการมีส่วนร่วม 
ความหมายของกระบวนการมีส่วนร่วมโดยทั่วไป คือ กระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มี
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โอกาสรับรู้ข้อมูล แสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น เพ่ือแสดงทางเลือกและการตัดสินใจ 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย แผน และแผนงานที่เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับร่วมกันในทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
   ปัจจุบันการท า SEA ของหลาย ๆ ประเทศยังไม่มีรูปแบบของการด าเนินงานด้านการมีส่วน
ร่วมสาธารณะที่แน่นอนและชัดเจน ดังนั้น รูปแบบของกระบวนการการมีส่วนร่วมสาธารณะจึงมีความ
แตกต่างและหลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของสาธารณะ เช่น วัฒนธรรมหรือรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต ลักษณะการประกอบอาชีพ ความทันสมัยของเทคโนโลยี หรือแม้แต่ความสะดวกและการ
เข้าถึงของสาธารณูปโภค เป็นต้น 

   2.2.2.7 การติดตามตรวจสอบ (Monitoring) 

    การด าเนินการ PPP จะต้องมีการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการโดยติดตาม
ตรวจสอบตามตัวชี้วัดที่ได้น าเสนอไว้ ซึ่งในการด าเนินการของ SEA ในระดับนโยบายอาจเป็นการยากใน
การติดตามตรวจสอบ ดังนั้นจึงจะติดตามตัวชี้วัดของแผนภายใต้นโยบายนั้น ๆ เมื่อติดตามตรวจสอบแล้ว
จะน าไปสู่การประเมินผลเพ่ือปรับปรุงในกรณีท่ีพบปัญหาจากการด าเนินการ SEA 

  2.2.3 การประยุกต์ใช้ SEA 

   2.2.3.1 การประยุกต์ใช้ SEA ในบริบทต่าง ๆ 

    การประยุกต์ใช้ SEA ในระดับนโยบาย แผน และแผนงานนั้น สามารถน าไปใช้ได้ใน 3 
บริบท คือ (1) รายสาขา (Sectoral based) (2) ระดับพ้ืนที่ (Area based) และ (3) เชิงประเด็น (Issue 
based) (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2552) 
     (1) SEA รายสาขา (Sectoral based) สาขาต่าง ๆ ที่ได้มีการประยุกต์ SEA ไปเพื่อ
การสร้าง PPP เช่น แผนพัฒนาพลังงาน แผนการขนส่งทางบก แผนการท่องเที่ยว แผนการจัดการน้ า 
และแผนงานเพ่ือเพ่ิมผลผลิตด้านการเกษตร เป็นต้น 
     (2) SEA ระดับพื้นที่ (Area based) หรือการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ (Regional 
Environment Assessment: REA) โดยพิจารณาจากขนาดขอบเขตของพ้ืนที่ทั้งในระดับภาพรวม (เช่น 
ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค เป็นต้น) และพ้ืนที่เฉพาะ (เช่น เขตควบคุมมลพิษ พ้ืนที่เฝ้าระวัง เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่ชุ่มน้ า และพ้ืนที่ลุ่มน้ า เป็นต้น) 
     (3) SEA เชิงประเด็น (Issue based) เป็นการเชื่อมโยงการศึกษารายสาขา ระดับ
พ้ืนที่ และประเด็นต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น การค้าการลงทุนในประเทศและระหว่างประเทศ ปัญหามลพิษ 
และแผนจัดการพิบัติภัย เป็นต้น 
   2.2.3.2 กรณีของ SEA ในต่างประเทศ 

    ตัวอย่างกรณีศึกษาของต่างประเทศถูกน าเสนอให้เห็นถึงความส าคัญของการน า SEA ไป
ใช้ PPP วัตถุประสงค์ในการท า SEA ขั้นตอนและกระบวนการ ข้อจ ากัดและผลการด าเนินงาน SEA ที่
น าไปสู่การด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนา PPP ที่อาจส่งผลกระทบข้ามเขตแดน (หรือระบบและ
กลไกของ SEA (ทั้งนี้แต่ละ SEA มีเนื้อหาไม่ครอบคลุมทุกประเด็นขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของข้อมูล) โดยได้
น าเสนอตาม 3 บริบท คือ รายสาขา ระดับพ้ืนที่ และเชิงประเด็น ดังต่อไปนี้ 
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    (1) SEA รายสาขา (Sectoral based) 
     1.1) Indonesia: SEA Pilot Study at Ciayumajakuning, West Java (2009) 
     โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงระบบการจัดการทรัพยากรน้ าในระดับต่าง ๆ 
และระดับระหว่างภูมิภาค ซึ่งจะน าผลที่ได้ไปใช้ในการสร้างนโยบายการจัดการน้ าของภูมิภาคในอนาคต 
โครงการนี้ยังมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้าใจประเด็นของการ
จัดการทรัพยากรน้ า 
     กระทรวงสิ่งแวดล้อมและองค์การความร่วมระหว่างประเทศเป็นผู้ด าเนินการ
โครงการนี้ แม้ว่าโครงการนี้จะหยุดชะงักลงในช่วงสามเดือนหลังจากเริ่มด าเนินโครงการ แต่ในระหว่างนั้น
ท าให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นทางสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญต่าง ๆ และมีแผนที่จะเริ่มต้นโครงการใหม่ใน
ค.ศ. 2009 
     โครงการนี้ได้ท าการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับประเด็นหลักด้าน
สิ่งแวดล้อม 3 ด้าน ได้แก่ สภาพทางอุทกวิทยาและภูมิอุทุกวิทยา การใช้และการอนุรักษ์น้ า และการไหล
ซึมและการเติมน้ า ประเด็นเหล่านี้ถูกเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ในภาคสนามโดยผู้เชี่ยวชาญจะท า
การยืนยันและน าเสนอในการประชุม และข้อสรุปของการประชุมจะถูกจัดท าเป็นส่วนหนึ่งของรายงาน
ร่าง SEA ซึ่งจะถูกแจกจ่ายไปยังงานสัมมนาต่าง ๆ 
     ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะมีส่วนร่วมในการระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องและการประเมินร่าง
ผ่านการประชุมในระดับภูมิภาคซึ่งจัดขึ้นเพ่ือจัดท านโยบาย แผน และการปฏิบัติการระหว่างภูมิภาค โดย
มีตัวแทนจากสมาชิกเทศบาลท้องถิ่น และองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมเป็นผู้เข้าร่วมในเวที  (Dusik and 
Xie, 2005) 
     1.2) China:  Strategic Environmental Assessment for Hubei Road 
Network Plan (2008) 
     การท า SEA มุ่งศึกษาผลกระทบต่อมิติสังคมและมิติสิ่งแวดล้อมจาก Hubei Road 
Network Plan ทั้งนี้แผนงานดังกล่าวได้เริ่มด าเนินการสร้างแล้ว กระบวนการ SEA ได้ช่วยเสนอมาตรการ
บรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เสนอให้มีการปรับเปลี่ยนเชิงสถาบัน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการทางหลวง
หลักท่ีขอรับการสนับสนุนจากธนาคารโลก (World Bank) รวมถึงเสนอให้มีการพิจารณาถึงผลกระทบมิติ
สังคมและมิติสิ่งแวดล้อมในการท า EIA ของโครงการทางด่วนจากแผนการพัฒนานี้ 
     ธนาคารโลกก าหนดให้ท า SEA โดยมีหน่วยงานให้ค าปรึกษาระดับชาติและ
นานาชาติเป็นผู้ด าเนินการ มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือก าหนดขอบเขตการท า SEA กับเจ้าหน้าที่รัฐ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือจัดล าดับและวิเคราะห์ผลกระทบ อภิปรายร่างรายงาน SEA กับ Hubei Provincial 
Communication Department และผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงเสนอความเป็นไปได้ที่จะจัดส่งค าแนะน าจาก
รายงาน SEA ทางอินเทอร์เน็ต 
     กระบวนการ  SEA ได้ใช้ เทคนิคการพยากรณ์ที่หลากหลายและการปรึกษา
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือคาดการณ์และประเมินผลกระทบด้านอากาศ พลังงาน ปัจจัยด้านสภาพอากาศ เสียง
รบกวน ระบบนิเวศ เศรษฐกิจ-สังคม และความปลอดภัยบนท้องถนนผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมในการประชุม
เชิงปฏิบัติการครั้งแรกที่มีการวางกรอบการท า SEA มีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวม
และตรวจสอบการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน พร้อมทั้งจัดล าดับความส าคัญและสะท้อนภาพการพัฒนาใน
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อนาคต นอกจากนี้ ยังได้ด าเนินการส ารวจทางโทรศัพท์ อีเมล และแฟกซ์ เพ่ือสอบถาม NGOs ผู้ให้และ
ผู้ใช้บริการด้านคมนาคมเกี่ยวกับล าดับความกังวลของผลกระทบ ระหว่างกระบวนการ SEA ผู้เข้าร่วมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความส าคัญกับผลกระทบที่หลากหลายจากแผนดังกล่าวไม่ได้ให้ความส าคัญกับ
การจัดการของหน่วยงานและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ปัญหาที่พบจาก
กระบวนการ SEA คือ การเข้าถึงและการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบทั่วกัน (Dusik 
and Xie, 2005) 
    (2) SEA ระดับพื้นที่ (Area based) 
     2. 1)  Vietnam:  Strategic Environmental Assessments of Thirteen 
Land Use Plans and Economic Zones supported by SEMLA Program (2006-2008) 
     ช่วง ค.ศ. 2006-2008 แผนงานความร่วมมือกันระหว่างเวียดนามและสวีเดน 
(SEMLA) สนับสนุนกรณีน าร่อง SEA จ านวน 13 โครงการ ส าหรับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและการใช้
ที่ดินในระดับจังหวัดและเขต SEA ด าเนินการโดยที่ปรึกษาในเวียดนาม ภายใต้การสนับสนุนจากกระ
ทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และท่ีปรึกษาระดับนานาชาติ 
     กรณีน าร่องที่ประสบความส าเร็จที่สุดคือ SEA ในระดับจังหวัด ซึ่งมีการวางแผนการ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความมุ่งมั่น/ ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม มีการประสานงาน/
ท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในท้องถิ่นที่ดี มีความมุ่งมั่นระหว่างการจัดการ ตลอดจนมีการจัดสรร
และร่วมทุนในการท า SEA ทั้งนี้ ไม่มีกรณีน าร่องใดที่สามารถบูรณาการขั้นตอน SEA เข้ากับแผนการ
พัฒนาของท้องถิ่นได้อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะช่วงเวลาของการท า SEA กับกระบวนการ
วางแผนที่ไม่สอดรับกัน 
     นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญจ านวนมากที่เข้าร่วมในกระบวนการ SEA เห็นว่า มีข้อมูลไม่
เพียงพอที่จะประเมินด้านสิ่งแวดล้อมข้อเสนอจากการท า SEA พบว่า ควรจัดอบรมให้กับผู้เกี่ยวข้องใน
การท า SEA และเข้าร่วมในกระบวนการด้วยเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง (Dusik and Xie, 2005) 
     2.2)  Indonesia: SEA for Spatial Planning in Papua Province (2008) 
     จุดเริ่มต้นของการท า SEA เกิดขึ้นโดยจังหวัดปาปัว เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับจังหวัดที่
ก าลังวางแผนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ โดยประเมินภาพอนาคตการพัฒนาที่แตกต่างกันผ่านความร่วมมือของ
กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ในท้องถิ่นและที่ปรึกษาจากต่างประเทศภายใต้ข้อก าหนดให้จัดท า 
SEA จากธนาคารโลก 
     การท า SEA เน้นการพัฒนาภาพอนาคตเพ่ือสะท้อนมิติเศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้เครื่องมือ GIS สมมติฐานเชิงพ้ืนที่และการพัฒนาแต่ละภาคส่วนได้ถูกระบุและแสดงให้
เห็นในแผนที่ จากนั้นมีข้อเสนอทางเลือกการพัฒนา 4 แนวทาง ซึ่งมี 2 แนวทาง คือ วิธีปกติ และการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนได้รับการพัฒนาต่อ 
     การทดลองกระบวนการ SEA ได้รวมกิจกรรมการอบรม GIS และการสร้างภาพ
อนาคตผ่านทางแผนงานการฝึกงาน คณะผู้จัดท า SEA พยายามให้เกิดการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 40 แห่ง (เช่น หน่วยงานภาครัฐ สภา
ท้องถิ่น ภาคธุรกิจ NGOs ภาควิชาการ/ การศึกษา สื่อมวลชน และผู้ให้การสนับสนุน เป็นต้น) การ
ปรึกษากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือระบุล าดับความส าคัญด้านสังคม (เช่น ความตระหนักด้านวัฒนธรรม 
ศาสนา สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการศึกษา และการพัฒนาสุขภาพ เป็นต้น) เพ่ือพัฒนาภาพอนาคตส าหรับ
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การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และประเมินผลกระทบของแต่ละสถานการณ์ นอกจากนี้ คณะผู้จัดท า SEA เสนอว่า ควร
มีการกล่าวถงึข้อจ ากัดด้านสถาบัน (institutional constraints) เพ่ิมเติมด้วย (Dusik and Xie, 2005) 

    (3) SEA เชิงประเด็น (Issue based) 
     3. 1)  Vietnam:  Strategic Environmental Assessment for Socio-
economic Development Plan of Con Dao District (2007) 
     เป้าหมายหลักของการท า SEA คือ ประกอบการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อมของ 
Socio Economic Development Plan of Con Dao Archipelago ซึ่งแผนดังกล่าวครอบคลุมพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติและพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเล และได้ผ่านความเห็นชอบก่อนหน้าที่จะจัดท า SEA ทั้งนี้ 
ได้รับงบประมาณสนับสนุนการท า SEA จากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environmental Facility: 
GEF) การสนับสนุนเชิงเทคนิคจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development 
Program: UNDP) และองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wide Fund for Nature: WWF) 
     กระบวนการ SEA เน้นวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยใช้
วิธีการตัดสินจากผู้เชี่ยวชาญเป็นหลัก การปรึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด าเนินการผ่านการประชุมในขั้นตอน
การก าหนดขอบเขตและการวิเคราะห์ร่างพ้ืนฐาน โดยเน้นเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องในระดับ
จังหวัดและเขต หลังจากนั้นได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยคณะกรรมการประชาชนจังหวัด (Provincial 
People’s Committee: PPC) เพ่ือร่วมกันพิจารณาร่างรายงาน SEA และผลการวิเคราะห์ส าคัญ จาก
กระบวนการ SEA มีข้อเสนอให้พัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพ่ิมข้ึน (Dusik and Xie, 2005) 
     3. 2)  China:  Preliminary SEA of the Great Western Development 
Strategy (GWDS) (2005) 
      จุดมุ่งหมายของการท า SEA คือ การร่างประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมของ 
Great Western Development Strategy (GWDS)  โดยมีการทบทวนความเป็ น ไปได้ ของการ
ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์นี้และมาตรการในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ 
     SEA ด าเนินการโดย State Environmental Protection Administration (SEPA) 
เป็นกระบวนการประเมินภายหลังจากการด าเนินงาน (Ex-post assessment) เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
เจรจาต่อรองกับกระทรวงอ่ืน ๆ SEPA ใช้กระบวนการ SEA เพ่ือระบุผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็น
อันตราย เพ่ือเสนอให้ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์นี้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นผลกระทบจากการนโยบาย
หลักของ GWDS เพ่ือการใช้ที่ดินและวางแผนการใช้ทรัพยากร ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือ การขาดแคลนน้ าและ
การใช้ประโยชน์เกินความจ าเป็น ความเสื่อมโทรมของที่ดินการเสื่อมสภาพของป่า (การลักลอบตัดไม้และไม้
เชื้อเพลิง) มลพิษ (ดิน น้ า และอากาศ) จากการปล่อยมลพิษของอุตสาหกรรมและเทศบาล น้ าเสียและขยะ
มูลฝอย และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ (Dusik and Xie, 2005) 

2.3 พัฒนาการและสถานการณ์ของ SEA ในประเทศไทย 

   การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในประเทศไทยได้มีการด าเนินการมามากกว่า 10 
ปีโดยมีการพยายามขับเคลื่อนอยู่เป็นระยะ ๆ จนถึงปัจจุบัน (หัวข้อ 2.3.1) รวมทั้งประเทศไทยได้มี “แนว
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ทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” ที่มีกระบวนการและข้ันตอนการจัดท า SEA (หัวข้อ 2.3.2) 
และกรณีศึกษา SEA ที่มีการด าเนินการในหลากหลายกรณี (หัวข้อ 2.3.3) และบทสรุปซึ่งจะน าไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อการผลักดันการด าเนินการ SEA ต่อไป (หัวข้อ 2.3.4) ซึ่งจะได้น าเสนอในล าดับต่อไปนี้ 

 2.3.1  พัฒนาการ SEA ในประเทศไทย 
  2.3.1.1  ล าดับการด าเนินการ SEA ในภาพรวม 

    แนวคิดการด าเนินการ SEA ปรากฏครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ. 2547 โดยคณะกรรมการ
ปรับปรุงระบบ EIA มีผลการศึกษาส าคัญข้อหนึ่งเสนอให้ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) ให้มีด าเนินการ SEA ในภาพรวมก่อนจะด าเนินการ EIA ในระดับโครงการ หลังจากนั้น
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ SEA ขึ้นโดยมี สผ. เป็นฝ่าย
เลขานุการ ท าให้การด าเนินการ SEA ได้รับการศึกษาและพัฒนาแนวทางที่เกี่ยวข้อง จนกระทั่งในช่วง 
พ.ศ. 2555–2556 ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมและส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีการประชุมหารือร่วมกัน โดยที่ประชุมเห็นควร
ให้มีการด าเนินการ SEA กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ (ได้แก่ อุตสาหกรรม พลังงานไฟฟ้าและปิโตรเลียม 
คมนาคม การท่องเที่ยว และการเกษตร) การจัดท าผังเมือง และนโยบายส่งเสริมการลงทุนซึ่งการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นี้ควรศึกษาควบคู่ไปกับการจัดท าแผนฯ (ตารางท่ี 2-7) 

ตารางที่ 2-7 ช่วงเวลาและการพัฒนา SEA ของประเทศไทย 
พ.ศ. การด าเนินการ 

2547 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment: EIA) ซึ่งมีข้อเสนอให้ สผ. ด าเนินการเรื่อง SEA ก่อนจะศึกษา EIA 

2548 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ SEA โดยมี สผ. เป็นฝ่าย
เลขานุการ 

2550 คณะอนุกรรมการ SEA จัดท าแนวทาง SEA 

2551 สผ. ให้มีการจัดฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวข้องกับ SEA 

2552 กก.วล. ในการประชุมครั้งที่ 3/ 2552 (9 มิถุนายน พ.ศ. 2552) มีมติ 
 เห็นชอบแนวทาง SEA โดยให้หน่วยงานภาครัฐน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายและแผน
โครงการของหน่วยงานตามความเหมาะสม 
 ให้ สผ. เผยแพร่แนวทาง SEA เพื่อใช้เป็นคู่มือปฏิบัติต่อไป 
 มอบส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) น าเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับแนวทาง SEA ไปใช้ประกอบการ
พิจารณาโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โดยพิจารณาให้ครบ 4 มิติ คือ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยี 

2554 กก.วล. ในการประชุมครั้งที่ 3/ 2554 (17 พฤศจิกายน พ.ศ.  2554) สผ. เสนอแนวทางเพิ่ม
ประสิทธิภาพ SEA ดังนี ้
 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีการวางแผนการพัฒนาพื้นที่และแผนการพัฒนาสาขา เช่น 
แผนการบริหารจัดการลุ่มน้ า แผนพัฒนาการจราจรและขนส่ง แผนพัฒนาระบบป้องกันการกัด
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ตารางที่ 2-7 ช่วงเวลาและการพัฒนา SEA ของประเทศไทย 
พ.ศ. การด าเนินการ 

เซาะชายฝั่งในระดับพื้นที่ แผนพัฒนาท่าอากาศยาน ฯลฯ น าแนวทาง SEA มาใช้ประกอบการ
วางแผนดังกล่าว 
 ให้หน่วยงานของรัฐน าผลการศึกษา เสนอต่อ กก.วล. เพื่อให้ข้อคิดเห็นประกอบการด าเนินงาน
ต่อไป 

 ให้หน่วยงานของรัฐน าผลการศึกษาและข้อคิดเห็นของ กก.วล. ไปใช้ประกอบการด าเนิน
โครงการ รวมทั้งการอนุมัติหรืออนุญาตโครงการหรือกิจการที่อยู่ภายในพื้นท่ีหรือสาขาที่มีการท า 
SEA ไว้แล้ว ซึ่ง กก.วล. มีมติ มอบ สผ. หารือร่วมกับ สศช. ในรายละเอียดเกี่ยวกับการก าหนด
ประเภทของแผนการพัฒนาและกรอบเวลาที่ต้องด าเนินการ SEA ให้ชัดเจน  

2555–2556 สผ. และ สศช. ได้ประชุมหารือร่วมกัน เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555 และวันที่ 19 สิงหาคม 
พ.ศ. 2556 โดยในเบื้องต้นที่ประชุมเห็นควรก าหนด ดังนี้ 
(1) ประเภทของนโยบาย/ แผนที่ต้องท า SEA 
(1.1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา 5 สาขา ได้แก่ อุตสาหกรรม พลังงาน (ไฟฟ้าและปิโตรเลียม) 
คมนาคม การท่องเที่ยว และการเกษตร 
(1.2) การจัดท าผังเมือง (Land use planning) 
(1.3) นโยบายส่งเสริมการลงทุน 
(2) กรอบเวลาและกลไกในการด าเนินงาน SEA เป็นดังนี ้
(2.1) กรอบเวลา ที่ประชุมมีความเห็นว่า SEA ควรศึกษาควบคู่ไปกับการจัดท าแผนฯ 
(2.2) กลไกการด าเนินงานให้หน่วยงานหรือผู้จัดท าแผนพัฒนาฯ เสนอผลการศึกษาฯ ต่อผู้มี
อ านาจในการตัดสินใจ (Decision maker) ให้ความเห็นชอบต่อแผนพัฒนาฯ เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้กับผู้มีอ านาจในการตัดสินใจว่า แผนพัฒนาฯ ที่จัดท าขึ้นได้มีการพิจารณาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามหลักการพัฒนาอย่างเพื่อน าไปสู่ความสมดุลและยั่งยืนด้วยแล้ว 
นอกจากนี้ ให้ สผ. ประสานหารือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง และ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

2557 สผ. ได้จัดประชุมหารือ ดังนี้ 
(1) ประชุมร่วมกับ สศช. กรมโยธาธิการและผังเมือง และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557 ท่ีประชุมมีมติเพิ่มเติมว่า  
(1.1) การพิจารณาก าหนดประเภทของแผนการพัฒนาที่ควรจะต้องด าเนินการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สศช. มีความเห็นว่า สผ. ควรประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานท่ีจะต้องด าเนินการจัดท า SEA ให้ครบถ้วนเสียก่อน  
(1.2) สร้างความรู้ความเข้าใจในวิธีการจัดท า SEA ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยควรเน้นให้สามารถ
ด าเนินการได้ง่ายที่สุด เช่น ท าเป็น Check list หรืออาจท าเป็นตารางต้นแบบ (Template) 
(2) ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
(2.1) การก าหนดประเภทของแผนการพัฒนาที่ควรจะต้องด าเนินการศึกษา SEA เห็นควรให้
ผู้เข้าร่วมประชุมน าไปหารือกับหน่วยงานก่อนส่งข้อมูลให้ สผ. ต่อไป 
(2.2) สผ. ควรต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็น SEA รวมทั้ง สผ. 
ควรจัดท า template เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปใช้อย่างง่าย ก่อนท่ีจะพัฒนาไปสู่การจัดท า 
SEA เต็มรูปแบบต่อไป 
(2.3) ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยในหลักการว่าการท า SEA เป็นเครื่องมือเพื่อน ามาประกอบการ
ตัดสินใจในระดับนโยบาย 
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ตารางที่ 2-7 ช่วงเวลาและการพัฒนา SEA ของประเทศไทย 
พ.ศ. การด าเนินการ 

2557-2558 การขับเคลื่อน SEA โดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดอยู่ใน
หัวข้อ 2.3.1.2) 

2558-ปัจจุบัน การขับเคลื่อน SEA โดยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 2.3.1.2) 

  2.3.1.2  การขับเคลื่อน SEA ในปัจจุบัน 
   ทิศทางการพัฒนาระบบและการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ในช่วงแรกมี
สภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. (6 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - 6 กันยายน พ.ศ. 2558) เป็นผู้รับผิดชอบ แต่ต่อมา
ได้ถูกยุบ และมีการแต่งตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท. ขึ้นมาเพ่ือปฏิบัติหน้าที่แทน (ตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558) ดังนั้นจึงขอสรุปทิศทางการด าเนินงานการขับเคลื่อน SEA ตามล าดับ ดังนี้ 
   (1) การขับเคลื่อน SEA โดย สปช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (6 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 6 
กันยายน พ.ศ. 2558) 
   สืบเนื่องจาก EIA ที่เป็นเครื่องมือในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโครงการยังไม่
สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ได้ คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สปช. จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ขึ้นมาเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โดยให้มีอ านาจหน้าที่ในการศึกษา พิจารณา วิเคราะห์และ
พัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนจัดท ามาตรการลดผลกระทบและติดตาม
ตรวจสอบโครงการโดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือลดความขัดแย้ง พร้อมทั้งจัดท า
รายงานเสนอคณะกรรมาธิการฯ 
   สปช. ได้สรุปแนวทางการปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับนโยบาย 
(SEA) ไว้ดังนี้ (1) เห็นควรให้มีการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่กระบวนการก าหนดนโยบาย แผน และ
แผนงานควบคู่ไปกับมิติเศรษฐกิจและมิติสังคมเพ่ือพิจารณาถึงขีดความสามารถในการรองรับได้ของ
สิ่งแวดล้อม (Carrying capacity) และเพ่ือพิจารณาทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่  (2) เห็นควรให้
คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนก าหนดกรอบนโยบายและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท า SEA 
เพ่ือการพัฒนาที่น าไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องด าเนินการร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ (3) เห็นควรให้มีการเปิดโอกาสแก่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอน
ต่างๆ ของการจัดท า SEA โดยเฉพาะการก าหนดและ/ หรือพิจารณาทางเลือกในการพัฒนา และ (4) 
โครงการหรือกิจกรรมใดที่อยู่ภายในขอบเขตพ้ืนที่ที่มีการจัดท า SEA และต้องจัดท า EIA โดยก าหนดให้น า 
SEA มาประกอบการพิจารณาให้สอดคล้องด้วย 
   นอกจากนี้ยังได้เสนอขั้นตอนการด าเนินการไว้ดังนี้ (1) จัดท าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
เพ่ือก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้องต้องจัดท า SEA อย่างเป็นรูปธรรม (2) ปรับปรุง
หน้าที่ของคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ครอบคลุมหน้าที่ในด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (3) ปฏิรูปฐานข้อมูลและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดท า SEA โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) และ (4) ก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเพ่ิมขีด
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ความสามารถขององค์การ (Capacity building)ที่เกี่ยวข้องโดยการพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดท า SEA 
แก่หน่วยงานด้านนโยบายและแผนขององค์การที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งก าหนดกรอบระยะเวลาด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 
   กระบวนการจัดท า SEA ที่บูรณาการเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้าสู่นโยบายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
ประเทศเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมที่ระบบเศรษฐกิจสามารถพัฒนาควบคู่ไปกับระบบสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล 
นอกจากนี้เทคนิควิธีการและการวิเคราะห์ของแต่ละองค์การจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
สอดคล้องกันเพ่ือน าไปประมวลผลร่วมกันในการสร้างฐานข้อมูลที่จ า เป็นต่อการตัดสินใจในการสร้าง
ยุทธศาสตร์ชาติที่มีเป้าหมายของการพัฒนาที่น าไปสู่ความสมดุลและยั่งยืนอันเป็นเป้าหมายหลักของการ
พัฒนาประเทศร่วมกัน 

   (2) การขับเคลื่อน SEA โดย สปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 
พ.ศ. 2558) 
   ประเด็นการพัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของ
แผนการปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก SEA นี้เป็นเครื่องมือส าคัญที่บูรณาการระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในขั้นตอนการก าหนดนโยบาย แผน และแผนงาน (PPP) แต่ยังไม่เป็นข้อก าหนดทางกฎหมาย 
ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 
3 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ได้มีมติเห็นควรให้แผนการปฏิรูปด้านระบบการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมแบ่งระยะเวลาการปฏิรูปออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
   2.1)  ระยะที่ 1 (22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558) ด าเนินการศึกษา
และจัดท าข้อเสนอของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ซึ่งได้ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
   2.2)  ระยะที่ 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – กรกฎาคม พ.ศ. 2560) ซึ่งก าลังอยู่ในช่วง
ระหว่างการด าเนินการ โดยด าเนินการดังนี้ 
    - ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักการจัดท า SEA รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการ
ด าเนินการจากผลงานที่ผ่านมาขององค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
    - วิเคราะห์และจัดท าแนวทางการด าเนินการ SEA รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และการน า SEA ไปสู่การปฏิบัติ 
    - ก าหนดระดับและประเภทของแผนพัฒนาที่เหมาะสมต่อการประเมิน SEA ทั้งใน
ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น 
    - ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดท าและพิจารณารายงาน SEA ด้วยการยกร่าง/
ปรับปรุงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี โดยก าหนดระยะเวลาผ่อนผันการบังคับใช้ 2 ปี 
     ปีที่ 1 ออกระเบียบส านักนายรัฐมนตรี เพ่ือก าหนดให้ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้องต้องท า SEA อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี สผ. เป็นหน่วยงานหลักในการให้ความเห็นเบื้องต้นและ
เพ่ิมขีดความสามารถขององค์การที่เกี่ยวข้องให้มีองค์ความรู้ในการจัดท า SEA และก าหนดหน่วยงานที่
จัดท าฐานข้อมูลสนับสนุน 
     ปีที่ 2 ปรับปรุงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน พ.ศ. 2556 เพ่ือเพ่ิมอ านาจหน้าที่พิจารณาและบังคับใช้ SEA 
     - พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับ SEA และสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือประโยชน์ในการจัดท า SEA ด าเนินการโดย สผ. 
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     - ปรับปรุงกฎหมาย พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ เพ่ือเพ่ิม
บทบัญญตัิการด าเนินการ SEA 
   2.3)  ระยะที่ 3 (ตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป) เป็นระยะเน้นการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง โดยเน้นการด าเนินการต่อเนื่องมาจากระยะที่ 2 ในด้านของการปรับปรุงกฎหมาย พ.ร.บ. 
และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่างๆ 
    อีกท้ังยังก าหนดให้ สผ. และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข/ ปรับปรุงกฎหมาย
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการด าเนินการ และมีคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สปท. โดยคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปสิ่งแวดล้อมเป็นผู้
ประสานงานและสนับสนุนขับเคลื่อนการปฏิรูป 
    นอกจากนี้ คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนปฏิรูปสิ่งแวดล้อม ในคณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางการ
ด าเนินการ SEA และเสนอร่างแผนงานส าหรับ พ.ศ. 2560-2564 โดยผลของการประชุมครั้งที่ 13 
(รายการที่ 1-5) และครั้งที่ 15 (รายการที่ 6-8) มีดังนี ้
    1. เสนอประเด็นปัญหาและเหตุผลความจ าเป็นของการน า SEA มาเป็นเครื่องมือในการ
ก าหนด PPP 
    2. อธิบายระดับของการน า SEA มาปฏิบัติในระดับ PPP โดยเสนอผังภาพแสดงภาพรวม
ของแต่ละระดับท่ีสั้น กระชับ และเข้าใจง่าย 
    3. เพ่ิมเติมข้อมูลกรณีศึกษาของต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศท่ีประสบความส าเร็จใน
การใช้ SEA เป็นเครื่องมือในการก าหนด PPP 
    4. เพ่ิมเติมกรณีศึกษาโครงการน าร่อง (Pilot project) มาปฏิบัติในประเทศไทย เช่น 
โครงการศึกษา SEA พ้ืนที่ลุ่มน้ าของไทย เป็นต้น 
    5. ทบทวนข้อเสนองบประมาณในการด าเนินการ โดยเพ่ิมเติมงบประมาณให้ครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และค่าใช้่จ่ายของผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ 
    6. เสนอให้มีการพิจารณาระดับและประเภทของแผนพัฒนาที่เหมาะสมในการก าหนดให้
จัดท าการประเมิน SEA 
    7. เห็นควรให้พิจารณากรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการก าหนดให้เริ่มมีการบังคับใช้ไว้
ในร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดท า SEA 
    8. เห็นควรให้มีการจัดประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมและรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับการด าเนินงาน SEA 

 2.3.2 กระบวนการและขั้นตอนการจัดท า SEA ของประเทศไทย 
   จากการด าเนินการของคณะอนุกรรมการ SEA ได้มีการพัฒนาแนวทาง SEA ที่ครอบคลุมทั้ง
ระบบและกลไกในการด าเนินการ SEA รายการประเภทการพัฒนาที่ต้องด าเนินการ SEA (Screening 
list) และกระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินการ SEA แต่มีเพียงกระบวนการและขั้นตอนในการ
ด าเนินการ SEA ที่ได้ถูกเผยแพร่ใน พ.ศ. 2552 ดังนั้นในหัวข้อนี้จะได้น าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก
เอกสารดังกล่าว  
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  2.3.2.1 นิยาม SEA ของประเทศไทย 

   ส าหรับประเทศไทย ค าจ ากัดความของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ที่ระบุใน
แนวทางในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (2552) ได้ให้ความหมายว่า “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์คือการใช้กรอบ
แนวคิดและกระบวนการในการวิเคราะห์ประเมินศักยภาพและข้อจ ากัดของสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การ
พัฒนานโยบาย แผนแผนงานและโครงการขนาดใหญ่ในรายสาขา (Sectoral based) หรือในเชิง
พื้นที่ (Area based) ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่น าไปสู่ความสมดุลและยั่งยืนโดยบูรณาการมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี และเปรียบเทียบทางเลือกในการตัดสินใจเพื่อให้การ
ตัดสินใจนั้นมีคุณภาพรอบครอบโปร่งใสและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน” 
   จากนิยามของ SEA มีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2552 นั้นพบว่าเป็นนิยามที่
ครอบคลุมและมีความชัดเจนในความต้องการประยุกต์ใช้ในทุกระดับของกระบวนการตัดสินใจคือ 
นโยบาย แผน และแผนงาน และยังครอบคลุมถึงโครงการขนาดใหญ่ที่ยังไม่แน่ชัดว่าคือโครงการใน
ลักษณะใด และอีกประเด็นหนึ่งที่มีความโดดเด่นคือ การด าเนินการประเมินผลกระทบนั้นครอบคลุม 4 
มิติ ที่มีมิติเทคโนโลยีที่เพ่ิมเติม จากกล่าวถึงในนิยามทั่วไปของ SEA ดังกล่าวถึงในหัวข้อ 2.2.1 ที่มักจะ
ครอบคลุมเพืยง 3 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกัน ความหมายของค าว่า 
“เทคโนโลยี” ที่จะต้องถูกประเมินผลกระทบก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าคืออะไร ทั้งนี้ตัวชี้วัดในขั้นตอนการ
ก าหนดขอบเขต (Scoping) ที่ปรากฏใน ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2552) ก็มิได้มีตัวชี้วัดของมิติเทคโนโลยี 

  2.3.2.2 กระบวนการและข้ันตอน SEA ของประเทศไทย 

   ส าหรับประเทศไทยขั้ นตอนในกระบวนการ  SEA (ส านั กงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2552) ระบุไว้ 10 ขั้นตอนตามรูปที่ 2-3 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
แนวทางและกระบวนการ SEA ในต่างประเทศจะเห็นว่ากระบวนการ SEA ของประเทศไทยค่อนข้างมี
ความละเอียด โดยที่ขั้นตอนที่ส าคัญหลัก ๆ ก็ยังคงปรากฏเช่นเดียวกับกระบวนการ SEA ของประเทศอ่ืน 
ๆ ทั้งนี้ในแต่ละข้ันตอนมีรายละเอียดที่ระบุไว้ ในหัวข้อที่ตามมา ดังนี้ 
   (1) การกลั่นกรอง (Screening)  พิจารณาว่าประเภทของการพัฒนาใดบ้างที่จ าเป็นจะต้อง
จัดท ารายงาน SEA เนื่องจากนโยบาย แผน และแผนงานพัฒนาดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
หรือมีผลกระทบต่อพ้ืนที่ในวงกว้าง โดยมีหน่วยงานที่น าเสนอนโยบาย แผน และแผนงานเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการจัดท าเล่มรายงาน SEA เพ่ือเสนอต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพิจารณาใช้ประกอบการตัดสินใจ
ต่อไป 
   (2) การทบทวนเอกสารทุติยภูมิ (Reviewing secondary data) ด าเนินการโดย 
    1) เก็บรวบรวมข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายแผนการพัฒนา และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    2) เก็บรวบรวมข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์มิติเศรษฐกิจ มิติสังคมมิติ
สิ่งแวดล้อม และมิตเิทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารายสาขาหรือเชิงพ้ืนที่ 
    3) กลั่นกรองข้อมูลหรือเอกสารที่รวบรวมได้ เพ่ือใช้พิจารณาประกอบการประเมิน 
 

http://www.onep.go.th/eia/SEA/About_SEA/About_SEA.pdf
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รูปที่ 2-3 ขั้นตอนในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศไทย 

 
 
   (3) การก าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) ด าเนินการโดย 
    1) ระบุว่าจะจัดท ารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในระดับนโยบาย 
แผน แผนงาน หรือโครงการขนาดใหญ่ 
    2) ระบุฐานคิดว่าต้องการด าเนินการแบบรายสาขา (Sector) หรือเชิงพ้ืนที่ (Area, 
Subarea) 
    3) วิเคราะห์ที่มา เป้าประสงค์ เป้าหมาย และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของนโยบาย 
แผน แผนงาน หรือโครงการขนาดใหญ่ 
    4) วิเคราะห์เป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัดการพัฒนาใน 4 มิติ ได้แก่ มิติ
เศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม และมิติเทคโนโลยี โดยพิจารณาจากตัวอย่างข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือ
พิจารณาในขั้นการก าหนดขอบเขตการศึกษาของกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
    5) วิเคราะห์ขอบเขตและผลกระทบในมิติต่างๆ 
    6) วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder analysis) และออกแบบเพ่ือให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทั้งหมดเข้าร่วมในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในทุกขั้นตอน 
    7) จัดท าแผนการศึกษา 
    8) น าข้อมูลที่มีอยู่ไปปรึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน าข้อคิดเห็นมาปรับปรุงแก้ไข
ขอบเขตและแผนการศึกษา (Public scoping) 
   (4) การเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม ด าเนินการโดย 
    1) ระบุประเด็นที่ยังขาดข้อมูล หรือข้อมูลมีปัญหา ตลอดจนข้อจ ากัดของข้อมูลที่มีอยู่
และน าเสนอแนวทางการแก้ไข 
    2) เก็บข้อมูลที่จ าเป็นในการวิเคราะห์การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพ่ิมเติม
ให้ครบถ้วนที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ 
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   (5) การวิเคราะห์และประเมินข้อมูล (Analysis and appraisal) ด าเนินการโดย 
    1) หากเป็นนโยบายหรือแผนการพัฒนารายสาขา หรือเชิงพื้นที่ควรด าเนินการดังนี้ 
     1.1) วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และแนวโน้มของปัญหามิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติ
สิ่งแวดล้อม และมิตเิทคโนโลยี 
     1.2) วิเคราะห์ผลกระทบทางตรง ทางอ้อม และผู้รับผลกระทบจากปัญหา 
     1.3)  วิเคราะห์ผลกระทบต่อการพัฒนาต่างๆ ที่มีอยู่แล้วในพ้ืนที่ 
     1.4) วิเคราะห์โอกาสและข้อจ ากัดในการลด ป้องกันและแก้ไขปัญหา (External 
analysis) 
     1.5)  วิเคราะห์ศักยภาพ ข้อจ ากัด และความเสี่ยง ทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติ
สิ่งแวดล้อม และมิติเทคโนโลยี รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ (Internal analysis) 
     1.6)  พัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาไม่น้อยกว่า 3 ทางเลือก 
รวมทั้งทางเลือกการไม่ด าเนินการต่อด้วย 
     1.7)  ประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ต่างๆ โดยค านึงถึงเป้าประสงค์ และตัวชี้วัด
การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส าคัญที่ก าหนดไว้ในขั้นตอนการก าหนดขอบเขตการศึกษา 
    2) กรณีเป็นโครงการขนาดใหญ่ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การพัฒนารายสาขาหรือ
เชิงพื้นที่ที่ก าหนด แต่เน้นรายละเอียดของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสม (Cumulative 
effect) และแนวโน้มผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการต่างๆ ที่มีอยู ่แล้วในพื้นที่ โครงการที่ก าลัง
พิจารณาอยู่ในปัจจุบันและการพัฒนาต่อเนื่องในพ้ืนที่ในอนาคต 
   (6) การน าเสนอทางเลือกที่เหมาะสม (Propose alternative) เป็นการน าเสนอทางเลือก
ต่างๆ ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ด าเนินโครงการ พร้อมระบุเหตุผล ข้อเด่นและข้อด้อยในแต่ละทางเลือกและ
ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   (7) การน าเสนอหลักการป้องกันไว้ล่วงหน้า (Precautionary principle) โดยเสนอ
มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังผลกระทบในภาพรวมซึ่งเน้นให้มีทั้งมาตรการหลีกเลี่ยง การลดขนาด
ผลกระทบ และการชดเชยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้หากมาตรการฯ มีความสัมพันธ์กับการจัด
องค์การและสถาบัน ควรน าเสนอมาตรการหรือแนวทางในการปรับองค์การหรือสถาบัน เพ่ือให้การ
ด าเนินการมีประสิทธิภาพด้วย 
   (8) การตัดสินใจพัฒนา (Decision making) เป็นขั้นตอนด าเนินการเชิงบริหารจัดการ
การพัฒนา ซึ่งเกิดจากผู้บริหารน าข้อมูลรายละเอียดในรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ไปใช้ประกอบการตัดสินใจพัฒนา นโยบาย แผน แผนงาน หรือโครงการขนาดใหญ่ ใน
ขั้นตอนนี้ควรระบุให้ชัดเจนว่ามีการตัดสินใจพัฒนาหรือไม่พัฒนา บนพื้นฐานข้อมูลอะไร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทราบพื้นฐานหรือจุดยืนของการตัดสินใจของผู้บริหาร 
   (9) การติดตามประเมินผล (Evaluation)  เป็นขั้นตอนด าเนินการที่ส าคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง
ของการบริหารจัดการการพัฒนา ควรน าเสนอแผนงานและผู้รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการริเริ่มการพัฒนาใหม่ (Conceptual phase) ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย คือ 
ขั้นตอนการประเมินผลการใช้งานและติดตาม ปรับปรุง แก้ไข (Utilization phase) เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ว่ามีความถูกต้อง เที่ยงตรง หรือมีข้อมูลส าคัญใน
ปัจจุบันที่มีผลต่อสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่ รวมทั้งจัดท าข้อสรุปปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้น บทเรียนจากการ
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ด าเนินการ และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่จ าเป็น เพ่ือช่วยผลักดันให้ระบบการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มีมาตรฐานที่สูงขึ้น 
   (10) การปรับปรุงแก้ไข (Improvement)  เป็นการน าข้อมูลตามขั้นตอนที่ 9 มาปรับปรุง
แก้ไขการด าเนินงานประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งข้ึน 
   นอกจากกระบวนการและขั้นตอน SEA แล้ว ในแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2552) ยังมีการท ารายงาน 
SEA (SEA report) ที่ระบุโครงสร้างและข้อมูลของแต่ละบทในรายงาน 

 2.3.3  การประยุกต์ใช้ SEA ในกรณีศึกษาของประเทศไทย 
  2.3.3.1  ตัวอย่างกรณีศึกษาของ SEA ในประเทศไทย 

   SEA ที่ได้ด าเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2541 ถึงปัจจุบันที่ที่ปรึกษาสืบค้นได้มี 26 รายการดังแสดง
ในตารางที่ 2-8 โดยข้อมูลได้มาจากหลายแหล่ง ได้แก่ จากทางหน่วยงานหลักที่ส าคัญคือ ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อทางอิเล็กโทรนิกส์ การ
ได้มีส่วนร่วมในการศึกษา/ แสดงความคิดเห็นต่อโครงการโดยตรงของที่ปรึกษา อย่างไรก็ตามรายงานที่
สามารถเข้าถึงได้มีประมาณครึ่งหนึ่งของจ านวนทั้งหมดเท่านั้น (บางรายการเป็นเล่มเอกสารและบาง
รายการเป็นทางอิเล็กโทรนิกส์ไฟล์) 
   แต่อย่างไรก็ตามจากรายการทั้งหมดดังกล่าวสามารถสรุปภาพรวมของกรณีศึกษา SEA ของ
ประเทศไทยได้ดังนี ้
   ก่อนมี SEA guideline ของประเทศไทยใน พ.ศ. 2552 มีการท า SEA แล้ว 9 กรณีศึกษา 
   SEA ที่ด าเนินการในประเทศไทยและภูมิภาคเชื่อมโยง เจ้าของกรณีศึกษามีทั้งภาครัฐ องค์กร
ของรัฐ หน่วยงานระหว่างประเทศ และงานวิจัยของนักศึกษา 
   SEA ที่เกี่ยวข้องกับกับการพัฒนาแหล่งน้ ามีจ านวนถึง 7 กรณีศึกษา ได้แก่ รายการที่ 6, 10, 
12, 13, 16, 19, และ 21 ทั้งนี้มี 2 รายการ (รายการที่ 6 และ 16) ที่มีด าเนินการในลุ่มน้ าเดียวกันคือ ลุ่ม
น้ ายม จากการที่มีการด าเนินการจัดท า SEA 2 ครั้ง ในพ.ศ. 2550 และ 2554 แต่อย่างไรก็ตามการสร้าง
เขื่อนในลุ่มน้ ายมนี้ก็ยังไม่สามารถด าเนินการได้  
   SEA ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งมีการด าเนินการมาแล้ว 5 รายการ ได้แก่ รายการ
ที่ 1, 2, 8, 25 และ 26 โดยการศึกษาอยู่ในพื้นท่ีชายฝั่งทะเลตะวันออก และชายฝั่งทะเลภาคใต้ 
   การประยุกต์ใช้ SEA ครอบคลุมทั้ง 3 ประเภท คือ SEA รายสาขา SEA ระดับพ้ืนที่ และ 
SEA เชิงประเด็น 
   SEA รายสาขา (Sectoral based)  ได้ แก่  โครงการ  SEA การพัฒนาอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ และโครงการพัฒนาเหมืองแร่โปแตช 
   SEA ระดับพ้ืนที่ (Area based) เช่น โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่ 
การศึกษาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือก าหนดแผนการใช้ที่ดินในการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล
ตะวันออก จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่ ใน
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดเชียงราย เป็นต้น 
   SEA เชิงประเด็น (Issue based) ได้แก่ การจัดการขยะ และ Strategic Environmental 
Assessment on shrimp farms in the Southeast of Thailand 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล                                                                   2-41  
 
 

ตารางที่ 2-8 การจัดท า SEA ในประเทศไทย 

ล าดับ ชื่อรายงาน/ปีที่ด าเนินการ เจ้าของกรณีศึกษา 

1 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล้อมในระดับพื้นที่  
การศึกษาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อก าหนด
แผนการใช้ที่ดินในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก 
จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา (2541) 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล้อมในระดับพื้นที่  
การศึกษาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อก าหนด
แผนการใช้ที่ดินในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก 
จังหวัดปราจีนบุรี (2543) 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

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

Stockholm Environment Institute (SEI) 

4 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นท่ี ในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดเชียงราย(2548) 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 โครงการ SEA การจัดการขยะ (2550) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
6 โครงการ SEA การจัดการลุ่มน้ ายม (2550) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
7 โครงการ SEA การพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

(2550) 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

8 โครงการประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นท่ี: กรณีศึกษา
ในพื้นที่  5 จังหวัดชายฝั่ งทะเลภาคใต้  (สุราษฎร์ธานี  
นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต) (2551) 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

9 โครงการการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
Southern seaboard (2551) 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

10 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ศาสตร์  
โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (2552) 

กรมชลประทาน 

11 Strategic Environmental Assessment of the North-
South economic corridor strategy and action plan 
(2552) 

Asian Development Bank (ADB) 

12 การประ เมินผลกระทบทางด้ านสิ่ งแวดล้อมระดั บ
ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ าในแม่น้ าโขงสายหลัก 
(2553) 

ส านักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง  

13 การประ เมินผลกระทบทางด้ านสิ่ งแวดล้อมระดั บ
ยุทธศาสตร์แม่น้ าโขง เลย ชี มูล (2553) 

กรมชลประทาน 

14 การศึกษาและประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
โครงการพัฒนาเหมืองแร่โปแตช (2553) 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อการเหมืองแร่ 

15 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กกล้าครบวงจรอย่างยั่งยืน 
(ไม่สามารถสืบค้นรายละเอียดได้แน่ชัด ) 

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทย 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
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ตารางที่ 2-8 การจัดท า SEA ในประเทศไทย 

ล าดับ ชื่อรายงาน/ปีที่ด าเนินการ เจ้าของกรณีศึกษา 

16 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ นโยบายการ
จัดการน้ าลุ่มน้ ายม (2554) 

กรมชลประทาน 

17 Strategic Environmental Assessment on shrimp 
farms in the Southeast of Thailand (2554)  

Swedish International Development 
Cooperation Agency (Sida) 

18 โครงการการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
กรณีศึกษาแผนพัฒนาในจังหวัดจันทบุรี (2554) 

Stockholm Environment Institute (SEI)-Asia 

19 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน้ าท่าจีน
เพื่อพัฒนาทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน (2554) 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

20 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พื้นที่อ าเภอ
เมืองและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดระยอง ระยะที่ 1 และ 2 
(2555) 

ส่วนมลพิษอากาศ/ส านั ก เทคโนโลยีน้ าและ
สิ่งแวดล้อมโรงงาน/กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

21 โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในระดับ
ลุ่มน้ าโขง ชี มูล (2556) 

กรมทรัพยากรน้ า 

22 โครงการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
เบื้องต้น เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี (แร่ตะกั่ว 
สังกะสี)บริเวณอ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี (2556) 

กรมทรัพยากรธรณี 

23 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ใน
พื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (2556) 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 

24 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิ เศษ: กรณีศึกษา จั งหวัด
กาญจนบุรี (2558) 

งานวิทยานิพนธ ์

25 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการ
ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน (2558) 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

26 โครงการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับการพัฒนา
พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (2558) 

ส านักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

 

  2.3.3.2  การประเมินประสิทธิภาพ SEA ในประเทศไทย 8 โครงการ 

   เพ่ือให้การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ประสบความส าเร็จและด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้มีความพยายามในการพัฒนาเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพของการด าเนินการ SEA 
(SEA performance criteria)  ขึ้ น ม าและน า เ สนอ โ ดย  International Association for Impact 
Assessment (IAIA) ในปี ค.ศ. 2002 โดยเกณฑ์นี้ประกอบด้วยทั้งหมด 6 เกณฑ์หลัก และ 17 เกณฑ์ย่อย 
เพ่ือใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของ SEA ดังแสดงในตารางที่ 2-9  
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ตารางที่ 2-9 เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพของการด าเนินการ SEA 

เกณฑ์หลัก เกณฑ์ย่อย 

1) มีการบูรณาการ 
(Integrated) 

 ท าให้เกิดความมั่นใจว่ามีการประเมินสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมในทุกระดับของ
การตัดสินในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของความยั่งยืน 
 ค านึงถีงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางชีว-กายภาพ (Biophysical) เศรษฐกิจ
และสังคม 
 มีความเช่ือมโยงกับนโยบายในรายสาขา (Sectors) และการข้ามเขตแดนของ
ภูมิภาค (Transboundary region) และในกรณีที่เหมาะสมอาจเชื่อมกับการประเมิน
สิ่งแวดล้อมและการตัดสินใจระดับโครงการ (Project EIA)  

2) น าไปสู่ความยั่งยืน  
(Sustainability-led) 

 เอื้อให้เกิดการสร้างทางเลือกการพัฒนาและข้อเสนอของทางเลือกที่น าไปสู่ความ
ความสมดุลและยั่งยืนท่ีดีกว่า 

3) มีเป้าหมาย 
(Focused) 

 มีสารสนเทศที่เพียงพอ เชื่อถือได้ และใช้งานได้ ส าหรับการตัดสินใจและการวาง
แผนการพัฒนา 
 ให้น้ าหนักกับประเด็นส าคัญของการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 มีการด าเนินขั้นตอนอย่างเหมาะสมกับลักษณะของกระบวนการตัดสินใจ 
 มีประสิทธิภาพทั้งด้านค่าใช้จ่ายและเวลา 

4) เชื่อถือได้ 
(Accountable) 

 มีความรับผิดชอบของหน่วยงานหลัก (Leading agencies) ในการตัดสินใจเชิงกล
ยุทธ์ 
 มีการด าเนินการอย่างมืออาชีพ เขม้งวด ยุติธรรม เสมอภาค และมดีลุยภาพ 
 ถูกตรวจสอบและตรวจสอบความถูกต้องได้โดยหน่วยงานอิสระ 
 มีการจัดท าเอกสารและน าเสนอเหตุผลในการพิจารณาประเด็นความยั่งยืนในการ
ตัดสินใจ 

5) มีการมีส่วนร่วม 
(Participative) 

 แจ้งและเปิดโอกาสให้ทั้งภาครัฐและสาธารณะที่มีความสนใจและได้รับผลกระทบ
เข้าร่วมตลอดกระบวนการตัดสินใจ 
 มีการน าเสนอข้อคิดเห็นและข้อวิตกกังวลของภาคส่วนต่าง ๆ เหล่านั้นอย่าง
ชัดเจนในเอกสารและการตัดสินใจ 
 มีการจัดท าสารสนเทศที่ชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ และมีช่องทางให้ เข้าถึง
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด 

6) การด าเนินการท าซ้ า 
(Iterative) 

 ท าให้เกิดความมั่นใจว่าผลการประเมิน (Assessment results) จะมีได้ในเวลา
รวดเร็วเพียงพอต่อการมีอิทธิผลในกระบวนการตัดสินใจและการวางแผนในอนาคต 
 มีสารสนเทศท่ีเพยีงพอของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจริงในการด าเนินการตัดสินใจ
เชิงยุทธศาสตร์และเพื่อการพิจารณาหากต้องมีการแก้ไขและการตดัสินใจในอนาคต 

 

   ส าหรับการประเมินประสิทธิภาพของกรณีศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์
ในประเทศไทยที่มีข้อมูล และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ จ านวน 8 โครงการ ซึ่งประกอบด้วย 
   โครงการที่  1= โครงการระบบเครือข่ายน้ าในพ้ืนที่วิกฤตน้ า 19 พ้ืนที่ การประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (กรมทรัพยากรน้ า 2556) 
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   โครงการที่ 2 = โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โครงการบริหารจัดการน้ าโขง-เลย-ชี-มูล โดยแรงโน้มถ่วง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (กรมชลประทาน 2555) 
   โครงการที่ 3 = การศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เบื้องต้น เพ่ือการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรณี (แร่ตะกั่ว สังกะสี) บริเวณอ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี(กรมทรัพยากรธรณี 
2556) 
   โครงการที่ 4 = โครงการประเมินศักยภาพเชิงพ้ืนที่ กรณีศึกษาในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายฝั่ง
ทะเลภาคใต้ (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2551) 
   โครงการที่ 5 = โครงการการจัดท ากรอบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(Strategic Environmental Framework) สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ (Eco Industrial 
Town): กรณีศึกษาพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง (กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2555) 
   โครงการที่ 6= โครงการศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การพัฒนาเหมืองแร่
โปแตช (กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร ่2554) 
   โครงการที่ 7= โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในพ้ืนที่โดยรอบท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ (บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 2558) 
   โครงการที่ 8= โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเลอันดามัน (ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2558) 
   จากการประเมินผลประสิทธิภาพของการด าเนินการ SEA ตามเกณฑ์ของ IAIA ทั้งหมด 6 
เกณฑ์หลัก 17 เกณฑ์ย่อยพบว่าผลการประเมินกรณีศึกษาของประเทศไทยทั้ง 8 โครงการ สรุปผลการ
ประเมินได้ดังนี้ 
   เกณฑ์ที่ 1 มีการบูรณาการ (Integrated) กรณีศึกษาทั้งหมดมีการบูรณาการตามเกณฑ์ท า
ให้เกิดความม่ันใจว่ามีการประเมินอย่างเหมาะสมโดยมีรายละเอียดตามเกณฑ์ย่อย ดังนี้ 
   เกณฑ์ย่อยที่ 1-1 ท าให้เกิดความมั่นใจว่ามีการประเมินสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมในทุก
ระดับของการตัดสินในเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของความยั่งยืน มีการแสดงให้เห็นความ
เชื่อมโยงกับระดับนโยบาย แผน และแผนงาน ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละโครงการ โดยมีการบูรณาการมิติต่าง ๆ 
มากกว่าหนึ่งมิติ เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านเทคโนโลยี โดยน าเอาดัชนีชี้วัดในมิติ
ต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายน าไปสู่ความสมดุลและยั่งยืนเข้าไปในใช้การด าเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์  
   เกณฑ์ย่อยที่ 1-2 ค านึงถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางชีว-กายภาพ (Bio-physical) 
เศรษฐกิจและสังคม มีการน าข้อมูลด้านกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มาพิจารณา
ร่วมกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ในทุกโครงการ โดยกล่าวถึงความสัมพันธ์ของผลกระทบต่อ
ทรัพยากรในทุกด้าน และในบางโครงการมีการแบ่งพ้ืนที่พิจารณาตามความเหมาะสมของความแตกต่าง
ด้ายกายภาพที่มีผลต่อทรัพยากรเช่น การแบ่งพ้ืนที่ ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าในโครงการที่ 4  
   เกณฑ์ย่อยที่ 1-3 มีความเชื่อมโยงกับนโยบายในรายสาขา (Sectors) และการข้ามเขตแดน
ของภูมิภาค (Transboundary region) และในกรณีที่เหมาะสมอาจเชื่อมกับการประเมินสิ่งแวดล้อมและ
การตัดสินใจระดับโครงการ (Project EIA) ในเกณฑ์นี้พบว่าทุกกรณีศึกษามีความเชื่อมโยงกับนโยบายใน
รายสาขาและการข้ามเขตแดนของภูมิภาคบ้าง แต่ไม่ครบถ้วนทั้งสองประเด็นและยังมีความไม่ชัดเจน 
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ตัวอย่างเช่น โครงการที่ 8 มีการน าเสนอข้อมูลกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องที่อาจส่งผล
กระทบต่อทะเลอันดามัน แต่ไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างรายสาขาที่ชัดเจน ในส่วนโครงการอ่ืน ๆ ส่วน
ใหญ่มีน าข้อมูลยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นข้อมูลพิจารณา และในโครงการที่ 7 มีการ
เชื่อมโยงกับการประเมินสิ่งแวดล้อม 
   เกณฑ์ที่ 2 น าไปสู่ความยั่งยืน (Sustainability-led) มีเกณฑ์ย่อยเพียงเกณฑ์เดียวคือการ
เอ้ือให้เกิดการสร้างทางเลือกการพัฒนาและข้อเสนอของทางเลือกที่น าไปสู่ความสมดุลและยั่งยืนที่ดีกว่า
กรณีศึกษาส่วนใหญ่มีการด าเนินการในการที่ท าให้เกิดการสร้างทางเลือกที่มากกว่า 1 ทางเลือกอย่าง
ชัดเจน มีการน าหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนมาประยุกต์ในการประเมินผลกระทบในรูปแบบเทคนิคหลาย ๆ 
แบบในกระบวนการประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบทางเลือก เช่น ใช้ตัวชี้วัดความยั่งยืนมาเป็นดัชนี
วิเคราะห์ผลกระทบทางเลือก เป็นต้น ยกเว้นในโครงการที่ 8 ที่กระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบทางเลือก
ไม่มีรายละเอียดขั้นตอนที่ชัดเจน 
   เกณฑ์ที่ 3 มีเป้าหมาย (Focused) ซึ่งมีรายละเอียดตามเกณฑ์ย่อยต่าง ๆ ดังนี้ 
   เกณฑย่อยที่ 3-1 มีสารสนเทศที่เพียงพอ เชื่อถือได้ และใช้งานได้ ส าหรับการตัดสินใจและ
การวางแผนการพัฒนา กรณีศึกษาทั้งหมดมีการรวบรวม สังเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศทั้งที่
เป็นปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพ่ือน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจในแต่ละการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์  
   เกณฑ์ย่อยที่ 3-2 ให้น้ าหนักกับประเด็นส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษาส่วนใหญ่จะ
ให้ความส าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือระบุอยู่ใน
ทางเลือกที่มุ่งให้พัฒนาอย่างยั่งยืน แต่ไม่ได้เน้นให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน บางโครงการอาจเห็นได้
จากการให้ความส าคัญในการเชื่อมโยงการศึกษาในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี 
   เกณฑ์ย่อยที่ 3-3 มีการด าเนินขั้นตอนอย่างเหมาะสมกับลักษณะของกระบวนการตัดสินใจ 
กรณีศึกษาทั้งหมดมีการอ้างอิงกระบวนการขั้นตอนตามคู่มือประเมิน SEA ของ สผ. และมีการด าเนินการ
ตามล าดับขั้นดังกล่าว และมีการปรับเปลี่ยนใช้แตกต่างกันตามความเหมาะสมของโครงการ  
   เกณฑ์ย่อยที่ 3-4 มีประสิทธิภาพทั้งด้านค่าใช้จ่ายและเวลาจากเล่มรายงานของกรณีศึกษา
ทั้งหมดไม่มีการน าเสนอข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายและเวลาระบุไว้อย่างชัดเจน จึงท าให้ไม่สามารถประเมินใน
ประสิทธิภาพในเกณฑ์ย่อยด้านค่าใช้จ่ายและเวลาได้ อาจพบมีความเห็นจากโครงการอย่างกว้าง ๆ ใน
เรื่องของระยะเวลาด าเนินการน้อยเกินไป และมีงบประมาณจ ากัด 
   เกณฑ์ที่ 4 เชื่อถือได้ (Accountable) มีเกณฑ์ย่อยทั้งหมด 4 เกณฑ์ เป็นเกณฑ์หลักที่
ประเมินประสิทธิภาพได้ยาก เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถตีความหรือประเมินตามเกณฑ์ย่อยได้จาก
เนื้อหาที่ปรากฏในเล่มรายงานเพียงอย่างเดียวโดยมีรายละเอียดตามเกณฑ์ย่อย ดังนี้ 
   เกณฑ์ย่อยที่ 4-1 มีความรับผิดชอบของหน่วยงานหลัก (Leading agencies) ในการ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ไม่มีระบุในรายงานกรณีศึกษาส่วนใหญ่ ยกเว้นโครงการที่ 6 ซึ่งมีการระบุถึงกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เป็นหน่วยงานหลักในการก ากับการศึกษาและมีส่วนร่วมตลอด
การศึกษา 
   เกณฑ์ย่อยที่ 4-2 มีการด าเนินการอย่างมืออาชีพ เข้มงวด ยุติธรรม เสมอภาค และมีดุลย
ภาพ ไม่สามารถให้ความเห็นได้จากการศึกษาจากเล่มรายงาน เนื่องจากไม่มีการน าเสนอให้เห็นอย่าง
ชัดเจน  
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   เกณฑ์ย่อยที่ 4-3 ถูกตรวจสอบและตรวจสอบความถูกต้องได้โดยหน่วยงานอิสระ ไม่
สามารถให้ความเห็นได้จากการศึกษาจากเล่มรายงาน เนื่องจากไม่มีการน าเสนอให้เห็นอย่างชัดเจน 
   เกณฑ์ย่อยที่ 4-4 มีการจัดท าเอกสารและน าเสนอเหตุผลในการพิจารณาประเด็นความ
ยั่งยืนในการตัดสินใจ เป็นเกณฑ์ย่อยเดียวที่สามารถประเมินได้อย่างชัดเจนคือทุกกรณีศึกษามีการจัดท า
สารสนเทศหรือเล่มรายงาน เพ่ือน าเสนอข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณา 
   เกณฑ์ที่ 5 มีการมีส่วนร่วม (Participative) มีเกณฑ์ย่อย 3 เกณฑ์ โดยมีรายละเอียดตาม
เกณฑ์ย่อย ดังนี้ 
   เกณฑ์ย่อยที่ 5-1 แจ้งและเปิดโอกาสให้ทั้งภาครัฐและสาธารณะที่มีความสนใจและได้รับ
ผลกระทบเข้าร่วมตลอดกระบวนการตัดสินใจจากการศึกษากรณีศึกษาทั้งหมด พบว่าทุกโครงการมีการ
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภาครัฐและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนกระบวนการ
ต่าง ๆ ของการด าเนินการ SEAโดยมีใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ กระบวนการมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ การ
ระดมความคิดเห็น และการจัดประชุมสัมมนาโดยมีเอกสารหลักฐานแสดงในรายงานอย่างชัดเจน  
   เกณฑ์ย่อยที่ 5-2 ทุกกรณีศึกษามีการน าเสนอข้อคิดเห็นและข้อวิตกกังวลของภาคส่วนต่างๆ 
เหล่านั้นอย่างชัดเจนในเอกสารและการตัดสินใจ ทุกโครงการมีการน าข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมา
น าเสนอในเอกสารรายงานอย่างชัดเจน 
   เกณฑ์ย่อยที่ 5-3 มีการจัดท าสารสนเทศที่ชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ และมีช่องทางให้
เข้าถึงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทุกกรณีศึกษามีการจัดท าสารสนเทศส าหรับประกอบการพิจารณา
เหมือนกันทุกโครงการ แต่ในส่วนของช่องทางการเข้าถึงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมดยังมีเพียงแค่
บางส่วนและมีความแตกต่างกันตามแต่ละโครงการ ยกอย่างเช่น โครงการที่ 1 มีการเสนอข้อมูลผ่านสื่อ
สาธารณะ และป้ายโฆษณากลางแจ้งซึ่งสื่อสารได้ในวงกว้าง ขณะที่โครงการส่วนใหญ่จะจ ากัดการน าเสนอ
แค่ในรูปเล่มรายงาน และช่องทางสื่อออนไลน์บางส่วนเท่านั้น 
   เกณฑ์ที่ 6 การด าเนินการท าซ้ า (Iterative)ประกอบด้วยเกณฑ์ย่อย 2 เกณฑ์ มีโดยมี
รายละเอียดตามเกณฑ์ย่อย ดังนี้ 
   เกณฑ์ย่อยที่ 6-1 ท าให้เกิดความมั่นใจว่าผลการประเมิน (Assessment results) จะมีได้ใน
เวลารวดเร็วเพียงพอต่อการมีอิทธิผลในกระบวนการตัดสินใจและการวางแผนในอนาคตส าหรับเกณฑ์
ย่อยนี้ผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถประเมินได้เนื่องจากเล่มรายงานที่มีอยู่นั้นเป็นเพียงแค่รายงานผลการ
ด าเนินการ SEA เท่านั้น ซึ่งยังไม่มีผลสุดท้ายของกระบวนการตัดสินใจของผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจต่อ
การแผนหรือโครงการพัฒนาในแต่ละกรณีศึกษา 
   เกณฑ์ย่อยที่ 6-2 มีสารสนเทศที่เพียงพอของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจริงในการด าเนินการ
ตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์และเพ่ือการพิจารณาหากต้องมีการแก้ไขและการตัดสินใจในอนาคตกรณีศึกษา
ส่วนใหญ่มีการน าเสนอผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินการตัดสินใจผ่านรูปแบบต่าง ๆ ของ
สารสนเทศ  
   นอกจากนี้ยังมีเกณฑ์เพ่ิมเติมเพ่ือความเหมาะสมส าหรับการประเมิน SEA ของประเทศไทย
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการก ากับซึ่งมีข้อสรุปคือโครงการส่วนใหญ่เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ก ากับเสนอแนะ ดังรายละเอียดตารางที่ 2-11 ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 2-10 การประเมินประสิทธิภาพของการด าเนินการ SEA ในประเทศไทย 

เกณฑ์หลัก เกณฑ์ย่อย 
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1) การบูรณาการ  ท า ให้ เ กิ ดค วามมั่ น ใจ ว่ า มี ก า ร
ประเมินสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
ในทุกระดับของการตัดสินในเชิง
ยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของความยั่งยืน 

        

 ค านึงถึงความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบทางชีว-กายภาพ 
(Biophysical) เศรษฐกิจและสังคม 

        

 มีความเช่ือมโยงกับนโยบายในราย
สาขา (Sectors) และการข้ามเขต
แดนของภูมิภาค (Transboundary 
region) และในกรณีที่เหมาะสมอาจ
เช่ือมกับการประเมินสิ่งแวดล้อม
และการตัดสินใจระดับโครงการ 
(Project EIA) 

        

2) น าไปสู่ความ
ยั่งยืน  

 เอื้อให้เกิดการสร้างทางเลือกการ
พัฒนาและข้อเสนอของทางเลือกที่
น าไปสู่ความสมดุลและยั่งยืนท่ีดีกว่า 

      - - 

3) มีเป้าหมาย 
 

 มีสารสนเทศที่เพียงพอ เช่ือถือได้ 
และใช้งานได้ ส าหรับการตัดสินใจ
และการวางแผนการพัฒนา 

        

 ให้น้ าหนักกับประเด็นส าคัญของการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

        

 มีการด าเนินขั้นตอนอย่างเหมาะสม
กั บ ลั ก ษ ณ ะ ขอ งก ร ะ บ วน ก า ร
ตัดสินใจ 

        

 มีประสิทธิภาพท้ังด้านค่าใช้จ่ายและ
เวลา 

- - - - - - - - 

4) เชื่อถือได้ 
 

 มีความรับผิดชอบของหน่วยงาน
หลัก (Leading agencies) ในการ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 

- - - - - - - - 

 มีการด า เนินการอย่างมืออาชีพ 
เข้มงวด ยุติธรรม เสมอภาค และมี
ดุลยภาพ 

- - - - - - - - 
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ตารางที่ 2-10 การประเมินประสิทธิภาพของการด าเนินการ SEA ในประเทศไทย 

เกณฑ์หลัก เกณฑ์ย่อย 
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 ถูกตรวจสอบและตรวจสอบความ
ถูกต้องได้โดยหน่วยงานอิสระ 

- - - - - - - - 

 มีการจัดท าเอกสารและน าเสนอ
เหตุผลในการพิจารณาประเด็น
ความยั่งยืนในการตัดสินใจ 

        

5) การมีส่วนร่วม 
 

 แจ้งและเปิดโอกาสให้ทั้งภาครัฐและ
สาธารณะที่มีความสนใจและได้รับ
ผ ล ก ร ะ ท บ เ ข้ า ร่ ว ม ต ล อ ด
กระบวนการตัดสินใจ 

        

 มีการน าเสนอข้อคิดเห็นและข้อวิตก
กังวลของภาคส่วนต่าง ๆ เหล่านั้น
อย่างชัดเจนในเอกสารและการ
ตัดสินใจ 

        

 มีการจัดท าสารสนเทศที่ชัดเจนและ
ง่ายต่อการเข้าใจ และมีช่องทางให้
เข้าถึงสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด 

        

6) การด าเนิน 
การท าซ้ า 

 ท าให้ เกิดความมั่ น ใจว่ าผลการ
ประเมิน (Assessment results) จะ
มีได้ในเวลารวดเร็วเพียงพอต่อการมี
อิทธิผลในกระบวนการตัดสินใจและ
การวางแผนในอนาคต 

- - - - - - - - 

 มี ส า ร ส น เ ท ศ ที่ เ พี ย ง พ อ ข อ ง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจริงในการ
ด าเนินการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์
และเพื่อการพิจารณาหากต้องมีการ
แก้ไขและการตัดสินใจในอนาคต 

        

หมายเหตุ: เครื่องหมาย () หมายถึง เป็นไปตามเกณฑ ์และเครื่องหมาย (-) หมายถึง ไม่ปรากฏข้อมลูในเลม่รายงาน 

   เกณฑ์การด าเนินตามขั้นตอน SEA guideline ของ สผ. จากรูปเล่มกรณีศึกษาทั้งหมดมี
การระบุและอ้างอิงขั้นตอนการด าเนินการตาม SEA guideline ของ สผ. อย่างชัดเจนและมีกระบวนการ
ด าเนินการตามข้ันตอนดังกล่าวระบุไว้ในรายงาน 
   เกณฑ์การมีมิติด้านเทคโนโลยี พบว่าในทุกกรณีศึกษามีการระบุการใช้เทคโนโลยีที่มีความ
สอดคล้องกับคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละโครงการซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละโครงการตามรายละเอียดใน
ตารางที่ 2-11 
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   เกณฑ์ด้านการจัดท ารายงานอ่านเข้าใจได้ง่าย พบว่ากรณีศึกษาส่วนใหญ่มีการเรียบ
เรียงล าดับเนื้อหารายงานที่สามารถท าความเข้าใจได้ง่าย มีเนื้อหาที่ชัดเจนครบถ้วน ยกเว้นในส่วน
โครงการที่ 4, 6 และ 7 ซึ่งมีเนื้อหาครบถ้วนแต่สื่อสารท าความเข้าใจได้ยากในบางเรื่อง เช่น โครงการที่ 4 
มีรูปภาพมีให้รายละเอียดไม่ชัดเจน โครงการที่ 6 และ 7 เนื้อหาที่มีความละเอียดค่อนข้างมากท าให้ยาก
ต่อการล าดับเนื้อหา รวมถึงการใช้ศัพท์เทคนิคเฉพาะท าให้ยากต่อการท าความเข้าใจ เป็นต้น 
   สรุปผลโดยรวมจากการประเมินกรณีศึกษาทั้ง 8 โครงการของประเทศไทย พบว่าการ
ประเมินตามเกณฑ์ดังกล่าวโดยมีพ้ืนฐานการประเมินจากรูปเล่มรายงานของทุกโครงการมีข้อจ ากัดคือ 
การจัดท า SEA ของประเทศไทยยังพบว่ามีความไม่ชัดเจนว่าเป็น SEA ในระดับนโยบาย (Polily-SEA) 
แผน (Plan-SEA) หรือ แผนงาน (Program-SEA) ซึ่งควรจะมีเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพที่แตกต่าง
กัน รวมถึงการจัดท า SEA ในรายสาขา (Sector) ซึ่งจะมีรายละเอียดของโครงการที่มีความแตกต่างกัน 
ส่งผลต่อรายละเอียดการประเมินประสิทธิภาพที่อาจจะยังไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพได้อย่าง
แม่นย า ชัดเจน ซึ่งควรจะมีการปรึกษาหารือระหว่างผู้เชี่ยวชาญของ SEA ของประเทศไทยเพ่ือก าหนด
หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อไป 

ตารางที่ 2-11 เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพเพ่ิมเติมตามคณะกรรมการก ากับ 

      เกณฑ์เพิ่มเติมตาม 
          คณะกรรม 
                การก ากับ 

โครงการ 

ด าเนินตาม
ขั้นตอน 

SEA 
guideline 
ของ สผ. 

มิติเทคโนโลยมีีหรือไม่คืออะไร รายงานอ่านเข้าใจได้ง่าย หรือไม ่

โครงการที่ 1  

มี ด้านระบบชลประทาน โดยเน้น
การใช้วิธีการพัฒนาท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

รายงานมีเนื้อหาและผลการศึกษา
ด้านต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก แต่
สามารถล าดับเนื้อหาให้อ่านให้เข้าใจ
ได้ ง่าย โดยมีการจัดท าแยกเล่ม
รายงานสรุปผู้บริหาร  และเล่ม
รายงานหลัก 2 เล่ม รวมถึงการสรุป
สาระส าคัญของรายงาน และการ
เรียงล าดับเนื้อหาตามขั้นตอนและ
ผลการศึกษาท่ีต่อเนื่องกัน 

โครงการที่ 2  

มี ด้านการบริหารจัดการน้ า และ
การพัฒนาพ้ืนท่ีการเกษตร และ
การผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ า
และพลังงานชีวมวล 

มีการล าดับเนื้อหาให้เข้าใจได้ง่าย 
เป็นขั้นเป็นตอนต่อเนื่องกันนับตั้งแต่
การศึกษา SEA ระดับนโยบาย SEA 
ระดับแผนหลัก และ SEA ระดับ
โครงการ การทบทวนข้อสรุป SEA 
ทั้ง 3 ระดับ (SEA review) การเสนอ
สรุปผลการศึกษา SEA ทั้ งหมด 
รวมถึงการเสนอแผนการศึกษาความ
เหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ 
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ตารางที่ 2-11 เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพเพ่ิมเติมตามคณะกรรมการก ากับ 

      เกณฑ์เพิ่มเติมตาม 
          คณะกรรม 
                การก ากับ 

โครงการ 

ด าเนินตาม
ขั้นตอน 

SEA 
guideline 
ของ สผ. 

มิติเทคโนโลยมีีหรือไม่คืออะไร รายงานอ่านเข้าใจได้ง่าย หรือไม ่

โครงการที่ 3  

มี เป็นการประเมินผลกระทบจาก
การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดใน
การพัฒนาแหล่งแร่ตะกั่ว และ
บริ ห ารจั ดการน้ า ผิ วดิ นขอ ง
โครงการพัฒนาท่ีอาจเกิดขึ้น 

รายงานล าดับการน าเสนอเนื้อหาที่
สามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย และมีการ
ก าหนดองค์ประกอบที่ไม่ซับซ้อน
มากนัก เนื่องจากเป็นการศึกษาที่
เป็นขั้นเป็นตอน 

โครงการที่ 4  

มี การใช้ GIS ในการวิเคราะห์
ศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่  
โดยเน้นใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การเกษตร ด้านอุตสาหกรรม 
และด้านท่องเที่ยว 

รายงานมีข้อมูลที่พอเข้าใจได้ แต่รูป
แผนที่เนื่องจากเป็นภาพขาว-ด า ท า
ให้แยกรายละเอียดข้อมูล ได้ ไม่
ชัดเจน 

โครงการที่ 5  

มี  การประเมินการขยายพื้นที่
อุตสาหกรรม เนื่องจากมีผลกระทบ
ต่อทั้งทรัพยากรดิน และทรัพยากร
น้ าโดยเน้นความสามารถในการ
รองรับด้านต่างๆที่ไม่ก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

มีการจัดล าดับเนื้อหาด้านต่างๆเป็น
จ านวนมากซึ่งละเอียดและครบถ้วน
ตามองค์ประกอบในการน าเสนอที่
เหมาะสมในรายงาน 

โครงการที่ 6  

มี ด้านเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมทีสุ่ด 
ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี 
การพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ 
รวมถึงเทคโนโลยีการจัดการของ
เสีย และรักษาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยว 
กับการพัฒนาเหมืองแรโ่ปแตชของ
ประเทศ 

ทางเลือกที่เสนอค่อนข้างกว้างเป็น
ก า ร เ สน อ ใน เ ชิ ง น โ ย บ าย ซึ่ ง มี
รายละเอียดมาก ท าให้ยากต่อการ
อ่านให้เข้าใจ แต่มีการจัดล าดับเรียง
เนื้อหาเป็นขั้นเป็นตอน 

โครงการที่ 7  

มี เทคโนโลยีที่เข้ามาส่งเสริมการ
ท างาน และการให้บริการในทุก ๆ
ด้าน ท่ีมีความเร็ว ถูกต้อง และ
แม่นย ามากขึ้น เช่น ระบบป้องกัน 
และลดระดับเสียงจากการขึ้น-ลง
ของเครื่องบิน ระบบสาธารณปูโภค
และสาธารณูปการ 

รายงานมีเนื้อหาและการศึกษาด้าน
ต่างๆเป็นจ านวนมาก ทางเลือกที่
เสนอค่อนข้ างกว้ าง โดยเฉพาะ
ทาง เลือกระดับแผน รวมทั้ ง ใ ช้
ศัพท์เทคนิคในรายงานค่อนข้างมาก 
อาจท าให้ยากต่อการเข้าใจ 

โครงการที่ 8  ไม่ระบ ุ

รายงานมีการจัดแบ่งล าดับเนื้อหา
เป็นขั้นเป็นตอน และมีการอธิบาย
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการศึกษา
ด้านต่างๆเป็นจ านวนมาก 

หมายเหตุ: เครื่องหมาย () หมายถึง เป็นไปตามเกณฑ์ 
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บทที่ 3 การจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อม 
ระดับยุทธศาสตร์ในพื้นที่ลุ่มน้ าน าร่อง 

 จากวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ข้อ 2 ให้มีการจัดท า SEA โครงการน าร่องในลุ่มน้ าตัวอย่าง
ประกอบการศึกษา ในบทนี้จะน าเสนอรายละเอียดในการด าเนินการการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์แผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าน าร่องโดยในบทนี้ประกอบด้วย กรอบการศึกษาที่จะเป็นการระบุ
แนวคิดและขอบเขตของการศึกษาในพ้ืนที่ลุ่มน้ าที่ได้คัดเลือก และการคัดเลือกพ้ืนที่ศึกษา  

3.1 กรอบการศึกษา 
   แนวคิดในการคัดเลือกพ้ืนที่ศึกษา (จากกรอบที่ระบุใน Term of Reference: TOR) ใน
การศึกษาโครงการน าร่องนี้จะด าเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ าที่มีแนวโน้มการพัฒนาที่ไม่มีดุลยภาพและไม่ยั่งยืน 
ที่สามารถสะท้อนปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งในการจัดการในด้านต่าง ๆ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของ
น้ า โดยก าหนดกรอบและจัดท าแนวทาง ขั้นตอนการจัดท า SEA ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย
และเป็นที่ยอมรับของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ที่จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่โครงการได้
โดยง่าย แต่มีประสิทธิผลในการน าไปสู่การพัฒนาที่มีดุลยภาพและยั่งยืนของพ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคีร่วมพัฒนา 
   ทั้งนี้การด าเนินการจะได้รับค าแนะน า/ ให้ค าปรึกษาทางเทคนิค และให้ข้อคิดเห็นต่อ
ประเด็นที่เป็นปัญหาอุปสรรค และต้องการการสอบทานความถูกต้องเหมาะสมกับบริบททางเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และกลไกเชิงสถาบันจากธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย 
   ผลจากการประยุกต์ใช้ SEA ในโครงการน าร่องนี้จะได้รูปแบบและกระบวนการ SEA ที่
สามารถประยุกต์ใช้กับนโยบาย แผน และแผนงานประเภทอ่ืนๆ ของประเทศไทยอย่างง่ายแต่มี
ประสิทธิผล (Simply but effectively) 
   พ้ืนที่ศึกษา: พ้ืนที่ลุ่มน้ าตามแนวทางข้างต้น 1 พ้ืนที ่
   ระดับของด าเนินการศึกษา SEA: ระดับพ้ืนที่ (Area based) ของแผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ า 

3.2 การคัดเลือกพ้ืนที่ศึกษา 
   จากกรอบการศึกษาข้างต้นในการด าเนินการเพ่ือคัดเลือกพ้ืนที่ศึกษา 1 พ้ืนที่ลุ่มน้ านั้น ได้
ด าเนินการเป็น 2 ขั้นตอน คือ การคัดเลือกพ้ืนที่ศึกษาจากพ้ืนที่ 25 ลุ่มน้ าหลักของประเทศไทย ให้เหลือ
ลุ่มน้ าจ านวนน้อยลง และการน าเสนอข้อมูลพ้ืนฐานของ 3 ลุ่มน้ าเพ่ือให้คณะกรรมการก ากับฯ พิจารณา
ตัดสินเลือกเพียง 1 ลุ่มน้ า เพ่ือใช้เป็นลุ่มน้ าน าร่องในการศึกษานี้ รายละเอียดของทั้ง 2 ขั้นตอน มีดังนี ้

  3.2.1  การคัดเลือกพื้นที่ศึกษาจากพื้นที่ 25 ลุ่มน้ าหลักของประเทศไทย 
   ในขั้นตอนนี้ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ การสร้างเกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่ และการประเมิน 
25 ลุ่มน้ า โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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   3.2.1.1  การสร้างเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ 

   การด าเนินการในการสร้างเกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่โดยใช้ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
(Expert opinion) ในการเสนอและคัดเลือกเกณฑ์ ทั้งนี้ในการด าเนินการมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 2 กลุ่ม และ
การด าเนินการแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้ 
    (1) การอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับทางผู้เชี่ยวชาญจาก ADB คือ Dr. Jeremy Carew-
Reid (International Centre for Environmental Management: ICEM) ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 
พ.ศ. 2558 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 13 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
สาขานิเวศวิทยา สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสาธารณสุข เป็นต้น ผู้เข้ารับการ
อบรมและวิทยากรได้ร่วมกันอภิปราย และวิเคราะห์เกณฑ์ที่จะน ามาใช้ในการคัดเลือกพ้ืนที่ในการศึกษา 
ซึ่งสามารถสรุปเป็นเกณฑ์ท่ีน ามาคัดเลือกได้ 6 ข้อ ดังนี้ 
     1) ความเข้มข้นของการพัฒนาในพ้ืนที่ (Development intensity) 
     2) ความหนาแน่นของประชากร (Population density) 
     3) ระบบนิเวศที่มีความส าคัญ รวมถึงความหลากหลายและสิ่งมีชีวิตที่ถูกคุกคาม 
(Important ecosystem including diversity and threatened species) 
     4) ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพน้ า (Natural resources 
degradation and water quality) 
     5) ปัญหาน้ าท่วมและความแห้งแล้ง (Flood and drought problems) 
     6) ความหลากหลายของชนิดและภาคส่วนของการพัฒนา (A diversity of 
development types/ sectors) 
    (2) การระดมสมองของคณะที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิ สาขา
นิเวศวิทยา สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสาธารณสุข เป็นต้น (ความเชี่ยวชาญแสดง
ในตารางที่ 1-2) ได้ท าการประชุมและปรับปรุงจาก 6 เกณฑ์ดังเสนอข้างต้น ได้เกณฑ์จ านวน 9 ข้อที่
ครอบคลุมมิติทางด้านเศรษฐกิจ/ มิติสังคม จ านวน 6 ข้อ และมิติทางด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 3 ข้อ ดัง
แสดงในตารางที่ 3-1 
 

ตารางที่ 3-1 เกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่ลุ่มน้ า 

เกณฑ ์ ค าอธิบาย/ ความส าคัญ 

มิติสิ่งแวดล้อม 

ระบบนิเวศ
ที่มีความ 
ส าคัญ 

ระบบนิเวศเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการรักษาดุลยภาพของระบบสิ่งแวดล้อม ท้ังองค์ประกอบที่มีชีวิต
และไม่มีชีวิตในระบบนิเวศเป็นแหล่งทรัพยากรที่ส าคัญของมนุษย์ ระบบนิเวศป่าบกและพื้นที่ชุ่มน้ าใน
พื้นที่ลุ่มน้ าที่มีความส าคัญในระดับชาติและนานาชาติถูกน ามาพิจารณาเป็นเกณฑ์ ป่าบกที่เป็นพื้นที่ที่มี
ความส าคัญในระดับนานาชาติคือพื้นที่ป่าที่เป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติที่ได้ขึ้นทะเบียนกับองค์การ
ศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ในส่วนพ้ืนท่ีป่าท่ีมีความส าคัญระดับชาติได้พิจารณา
รวมทั้ง อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญ
ระดับนานาชาติและระดับชาติใช้ตามบัญชีรายชื่อของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า (แรมซาร์) 
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ตารางที่ 3-1 เกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่ลุ่มน้ า 

เกณฑ ์ ค าอธิบาย/ ความส าคัญ 

พื้ น ที่ ป่ า /
พื้นที่ลุ่มน้ า
(ร้อยละ) 

พื้นที่ป่ามีความส าคัญต่อนิเวศบริการ (Ecosystem service) ในการอ านวยน้ า ท าให้มีปริมาณน้ าไหล
อย่างสม่ าเสมอตามฤดูกาล ซึ่งจะมีผลต่อสภาพปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง และคุณภาพน้ า 

ดัชนี
คุณภาพน้ า 

ดัชนีคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน (Water Quality Index: WQI) เป็นเกณฑ์ที่กรมควบคุมมลพิษใช้เพื่อ
จัดแบ่งคุณภาพน้ าในแม่น้ าต่างๆ ของประเทศไทย WQI ประกอบด้วยค่าที่แสดงถึงสถานการณ์ของ
คุณภาพน้ าในภาพรวมโดยพิจารณาจากค่าคุณภาพน้ า 5 พารามิเตอร์ ได้แก่ ออกซิเจนละลาย 
(Dissolved Oxygen: DO) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand: BOD)
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria: TCB) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 
(Fecal Coliform Bacteria: FCB) และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) มีคะแนนอยู่ระหว่าง 0-100 โดย
จัดเกณฑ์คุณภาพน้ าเป็นดีมาก (คะแนน 91-100) ดี (คะแนน 71-90) พอใช้ (คะแนน 61-70) เสื่อมโทรม 
(คะแนน 31-60) และเสื่อมโทรมมาก (คะแนน 0-30) เนื่องจากคุณภาพน้ ามีผลต่อการด ารงอยู่ของ
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ เป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจทั้งในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการใช้
ชีวิตประจ าวัน 

มิติสังคม 

ความ
หนาแน่น
ประชากร 
(คน/ ตร.
กม.) 

ประชากรมีความส าคัญสะท้อนผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบ ในเชิงบวกได้แก่ สามารถเป็นแรงงานในภาค
การผลิตและบริการต่าง ๆ ส่วนในเชิงลบ คือ เป็นผู้ใช้ทรัพยากรในพื้นที่ก่อให้เกิดปัญหาทั้งในด้านปริมาณ
และคุณภาพ เช่น ปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ า และปริมาณความต้องการน้ าในการอุปโภคและ
บริโภค ดังนั้นลุ่มน้ าที่มีความหนาแน่นประชากรสงูจะมแีนวโน้มของการใช้ทรัพยากรในลุ่มน้ าอย่างเข้มข้น 

มิติเศรษฐกิจ 

พื้นที่อุต 
สาหกรรม/ 
พื้นที่ลุ่มน้ า 
(ร้อยละ)  

พื้นที่อุตสาหกรรมในลักษณะของนิคมอุตสาหกรรมเป็นการแสดงศักยภาพของพื้นท่ีในเชิงเศรษฐกิจ และ
ยังเป็นการบ่งบอกถึงความต้องการการใช้น้ าและการจัดสรรน้ าเพื่อภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งน้ าทิ้งและ
มลพิษที่อาจเจือปนจากอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ที่ส่งผลในเชิงของผลกระทบสะสม (Cumulative 
effects) และผลกระทบเสริมฤทธิ์ (Synergistic effects) ต่อระบบนิเวศน้ า รวมทั้งการใช้ประโยชน์ใน
ภาคส่วนอื่น ๆ นอกจากนี้ยังอาจเช่ือมโยงถึงมิติทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการ
เพิ่มขึ้นของภาคอุตสาหกรรม 

พื้นที่เกษตร 
กรรม/ 
พื้นที่ลุ่มน้ า
(ร้อยละ) 

การใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อภาคการเกษตรยังถือเป็นการใช้พื้นที่ที่มีความส าคัญของประเทศไทย ซึ่งจะ
เชื่อมโยงกับการใช้น้ าและการจัดสรรน้ าในภาคการเกษตร และคุณภาพน้ าในแม่น้ าท่ีเกิดการปนเปื้อนจาก
การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชและปุ๋ย รวมทั้งการชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ยังอาจน าไปสู่ปัญหา
ทางสังคม เศรษฐกิจด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ตามราคาตลาดหรือจากนโยบายของภาครัฐ 

พื้นที่น้ า
ท่วม/ พ้ืนท่ี
ลุ่มน้ า  
(ร้อยละ) 

เป็นปัจจัยจ ากัดส าหรับการพัฒนาพื้นที่ในทุกการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้ยังสะท้อน
ความไม่มีดุลยภาพของการใช้ทรัพยากรที่เป็นองค์ประกอบในระบบนิเวศอย่างไม่เหมาะสม และการ
พัฒนาท่ีไม่ได้มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ แนวทางการป้องกันและแก้ไขน้ าท่วมยังต้องใช้งบประมาณใน
การด าเนินการจ านวนมากเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม  
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ตารางที่ 3-1 เกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่ลุ่มน้ า 

เกณฑ ์ ค าอธิบาย/ ความส าคัญ 

พื้นที่น้ า
ท่วม
ซ้ าซาก/ 
พื้นที่ลุ่มน้ า 
(ร้อยละ) 

ในพื้นที่ที่เกิดน้ าท่วมบ่อยครั้ง ย่อมท าให้ศักยภาพในการพัฒนาลดลง เนื่องจากความคุ้มค่าในการลงทุน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย และอีกส่วนท่ีภาครัฐจะต้องจัดสรร
งบประมาณมาบริหารจัดการ รวมถึงการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ 

พื้นที่น้ า
แล้ง/ พื้นที่
ลุ่มน้ า (ร้อย
ละ) 

เป็นปัจจัยจ ากัดที่ส าคัญโดยเฉพาะส าหรับภาคการเกษตรซึ่งแม้จะมีสัดส่วนมูลค่าน้อยลงแต่มีความส าคัญ
ต่อประเทศในด้านความมั่นคงทางอาหารและเป็นแหล่งรายได้หลักของประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศ 
และสภาพน้ าแล้งในพื้นที่ท าให้เป็นข้อจ ากัดในการจัดสรรน้ าให้แก่ภาคส่วนอื่น ๆ ท้ังอุตสาหกรรม ชุมชน 
และกิจกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ น าไปสู่ความสมดุลหรือไม่สมดุลของการพัฒนา ซึ่งอาจเป็นข้อจ ากัดและ
ต้นทุนส าหรับการจัดหาแหล่งน้ าในอนาคตต่อไป  

   3.2.1.2  การประเมินพื้นที่ 25 ลุ่มน้ าหลัก 

    การประเมินพ้ืนที่ 25 ลุ่มน้ าหลักเพ่ือให้ได้พ้ืนที่ลุ่มน้ าจ านวนน้อย ด าเนินการเป็น 2 
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 น าข้อมูลของพ้ืนที่ 25 ลุ่มน้ าหลักตามเกณฑ์ทั้ง 9 ข้อ จัดแบ่งเป็น 5 ระดับ
คะแนน คือ 1-5 โดยที่แต่ละระดับคะแนน มีความหมายและค่าระดับคะแนนดังตารางที่ 3-2 ทั้งนี้ในการ
ก าหนดค่าคะแนนนั้นได้พิจารณาเกณฑ์เป็น 2 กลุ่ม คือ เกณฑ์กลุ่มที่ต้องมีการอนุรักษ์และด ารงคุณภาพ
ให้ดี ดังนั้น จะได้คะแนนมากเมื่อพ้ืนที่ลุ่มน้ านั้นมีคุณภาพดีจะเป็นเกณฑ์ในมิติสิ่งแวดล้อมทั้งหมด และ
เกณฑ์กลุ่มที่ต้องจะมีคะแนนมากเมื่อมีแนวโน้มการเกิดปัญหาต่าง ๆ ในพ้ืนที่สูงขึ้น คือ เกณฑ์ในมิติ
เศรษฐกิจ/ สังคมทั้งหมด 
    ส าหรับขั้นตอนที่ 2 เพ่ือให้ได้พ้ืนที่ที่จะท าการศึกษาที่ มีความเหมาะสมในกรอบ
ระยะเวลาของการศึกษาและการด าเนินงานในภาพรวมทั้งหมดของโครงการ จึงได้ใช้ขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ า
เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกทั้งนี้จากการที่ขนาดพ้ืนที่ลุ่มน้ าในประเทศไทยมีความแตกต่างของพ้ืนที่เป็น
อย่างมากคือ ลุ่มน้ ามูลมีพ้ืนที่ลุ่มน้ าขนาดใหญ่ที่สุด 71,059.97 ตารางกิโลเมตร และลุ่มน้ าปัตตานีมีพ้ืนที่
ลุ่มน้ าขนาดเล็กที่สุด 3,648.21 ตารางกิโลเมตรมีการกระจายของข้อมูลพ้ืนที่ที่ไม่เป็นปกติ เมื่อพิจารณา
แล้วจึงได้ใช้ค่า Median เป็นเกณฑ์โดยค่า Median อยู่ที่ลุ่มน้ าท่าจีน 13,477.16 ตารางกิโลเมตร ดังนั้น
จะท าการคัดเลือกพ้ืนที่ลุ่มน้ าที่จะท าการศึกษาที่มีขนาดพ้ืนที่ต่ ากว่า 13,477.16 ตารางกิโลเมตร 
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Progress report โครงการศึกษาแนวทางการจัดท า SEA 
Progress report โครงการศึกษาแนวทางการจัดท า SEA 

ตารางที่ 3-2 เกณฑ์และความหมายของคะแนนในการคัดเลือกลุ่มน้ า 

               ระดับคะแนน 
เกณฑ์ 

1 2 3 4 5 

มิติสิ่งแวดล้อม  

ระบบนิเวศท่ีมี
ความส าคญั 

มีอุทยาน
แห่งชาติ/ วน
อุทยาน/ เขต
รักษาพันธ์/ เขต
ห้ามล่า อย่างใด
อย่างหนึ่ง
เท่านั้น หรือ 
พื้นที่ชุ่มน้ า
ระดับชาติ
เท่านั้น 

มีอุทยาน
แห่งชาติ/ วน
อุทยาน/ เขต
รักษาพันธ์/ 
เขตห้ามล่า
อย่างใดอย่าง
หนึ่งและพื้นที่
ชุ่มน้ า
ระดับชาต ิ

มีพื้นท่ีชุ่มน้ า
ระดับนานาชาติ 
1 แห่งและมี
อุทยาน
แห่งชาติ/ วน
อุทยาน/ เขต
รักษาพันธ์/ เขต
ห้ามล่า/ พื้นที่
ชุ่มน้ าระดับชาต ิ
/ อย่างใดอย่าง
หนึ่ง 

มีพื้นท่ีชุ่มน้ า
ระดับนานาชาติ
มากกว่า 1 แห่ง 
และมีอุทยาน
แห่งชาติ/ วน
อุทยาน/ เขต
รักษาพันธ์/ เขต
ห้ามล่า/ พื้นที่
ชุ่มน้ าระดับชาติ 
อย่างใดอย่าง
หนึ่ง 

มแีหล่งมรดก
โลกทาง
ธรรมชาติ 1 
แห่ง และพื้นที่
ชุ่มน้ าระดับ
นานาชาติ 1 
แห่ง 

พื้นที่ป่า/พื้นที่ลุ่มน้ า1 
(ร้อยละ) 

น้อยกว่า 17.47 17.47–26.93 26.94–35.48 35.49–54.67 มากกว่า 54.67 

ดัชนีคุณภาพน้ า2 52-59 60-65 66-68 69-74 75-83 
มิติสังคม  

ความหนาแน่นประชากร3 
(คน/ตร.กม.) 

น้อยกว่า 72 72-83 84-108 109-154 มากกว่า 154 

มิติเศรษฐกิจ  
พื้นที่อุตสาหกรรม/พื้นที่
ลุ่มน้ า4 (ร้อยละ)  

น้อยกว่า 0.0060 0.0060–0.0082 0.0083-0.0424 0.0425–0.1761 มากกว่า 0.1762 

พื้นที่เกษตรกรรม/พื้นที่
ลุ่มน้ า1 (ร้อยละ) 

น้อยกว่า 34.59 34.59–59.61 59.62–62.91 62.92–68.02 มากกว่า 68.02 

พื้นที่น้ าท่วม/ พ้ืนท่ีลุ่มน้ า 
(ร้อยละ) 

น้อยกว่า 20 20–49 50–65 66–80 มากกว่า 80 

พื้นที่น้ าท่วมซ้ าซาก/ 
พื้นที่ลุ่มน้ า (ร้อยละ) 

น้อยกว่า 0.0352 0.0352–0.3087 0.3088–2.1755 2.1756–5.3348 มากกว่า 5.3348 

พื้นที่น้ าแล้ง/ พ้ืนท่ีลุ่มน้ า 
(ร้อยละ) 

น้อยกว่า 2 2–16 17–68 69–85 มากกว่า 85 

หมายเหตุ: 1กรมทรัพยากรน้ า 2550 
    2กรมควบคุมมลพิษ 2558 
    3สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร 2555 
    4การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ม.ป.ป. 
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บทที่ 4 การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ 
   การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เป็น
วัตถุประสงค์หลักท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งของโครงการ ซึ่งที่ผ่านมาได้ด าเนินการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 

  (1) กลุ่มบุคลากรระดับนโยบาย 
  (2) กลุ่มบคุลากรระดับปฏิบัติ 
   (2.1) กลุ่มบุคลากรระดับปฏิบัติในส่วนกลาง 
   (2.2) กลุ่มบุคลากรระดับปฏิบัติในพ้ืนที่ลุ่มน้ าน าร่อง (ลุ่มน้ าปราจีนบุรี) 
   (2.3) กลุ่มบุคลากรระดับปฏิบัติในกลุ่มภาคีลุ่มน้ า 9 ลุ่มน้ า ซึ่งประกอบด้วย 
    1) กลุ่มลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) 
    2) กลุ่มลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา-ท่าจีน 
    3) กลุ่มลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าสาละวิน 
    4) กลุ่มลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก 
    5) กลุ่มลุ่มน้ าแม่กลอง 
    6) กลุ่มลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย) 
    7) กลุ่มลุ่มน้ าบางปะกง 
    8) กลุ่มลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันออก 
    9) กลุ่มลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าโขง 

  ทั้งนีก้ารฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ในโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ส าคัญ 2 ประการ คือ 
  (1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและกลไก กระบวนการ 
และข้ันตอนของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
  (2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไป
ประยุกตใ์ช้ในการวางนโยบาย แผน และแผนงานที่เก่ียวข้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 
  หลังจากการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มบุคลากรของหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าวไดด้ าเนินการแล้วเสร็จ สามารถสรุปเป็นรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 

4.1 ภาพรวมของการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ 
 4.1.1 องค์ประกอบและจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  (1) การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส าหรับบุคลากรระดับนโยบาย 
   การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส าหรับบุคลากรระดับนโยบายแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง คือ ก่อน 
และหลังการด าเนินโครงการในพ้ืนที่ลุ่มน้ าน าร่อง โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 
และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559 (ภาพการประชุมสามารถดูได้จากรูปภาคผนวกที่ 1 และ
2) สรุปยอดรวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 98 คน (รายละเอียดของจ านวนหน่วยงานและผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 สามารถดูได้จากตารางภาคผนวกท่ี 4 และตารางภาคผนวกท่ี 7) 
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   ในการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส าหรับบุคลากรระดับนโยบายทั้ง 2 ครั้ง มีการแจกเอกสาร
ประกอบการบรรยาย ดังแสดงในภาคผนวกบทที่ 4 หัวข้อที่ 1.1 และหัวข้อที่ 1.2  

  (2) การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติ 

   (2.1) การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติในส่วนกลาง 
   การฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 3 ครั้ง คือ ในช่วงก่อน ระหว่างและหลังการด าเนินการพ้ืนที่น า
ร่อง โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 และในส่วนการจัดอบรมระหว่างและหลังการ
ด าเนินโครงการในพ้ืนที่ลุ่มน้ าน าร่อง (ครั้งที่ 2 และ 3) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22-23 กันยายน พ.ศ. 2559 
(ภาพการประชุมสามารถดูได้จากรูปภาคผนวกที่ 3, 4 และ 5) สรุปยอดรวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 
258 คน (รายละเอียดของจ านวนหน่วยงานและผู้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 
สามารถดูได้จากตารางภาคผนวกท่ี 9 ตารางภาคผนวกท่ี 12 และตารางภาคผนวกท่ี 13 ตามล าดับ)  

   ในการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติในส่วนกลางทั้ง 3 ครั้ง มีการ
แจกเอกสารประกอบการบรรยาย ดังแสดงในภาคผนวกบทที่ 4 หัวข้อที่ 2.1.1 และหัวข้อที่ 2.1.2  

   (2.2) การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ระดับปฏิบัติ ส าหรับภาคีในลุ่มน  าน าร่อง (ลุ่มน  า
ปราจีนบุรี) 

   การฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ครั้ง
ที่ 2 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2559 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน พ.ศ. 2559 (ภาพการ
ประชุมสามารถดูได้จากรูปภาคผนวกที่ 6, 7 และ 8) สรุปยอดรวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 228 คน 
(รายละเอียดของจ านวนหน่วยงานและผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 3 ครั้ง สามารถดูได้จากตารางภาคผนวกท่ี 
17 ตารางภาคผนวกท่ี 20 และตารางภาคผนวกท่ี 23 ตามล าดับ) 
   ในการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติในลุ่มน้ าน าร่องทั้ง 3 ครั้ง มีการ
แจกเอกสารประกอบการบรรยาย ดังแสดงในภาคผนวกบทที่ 4 หัวข้อที่ 2.2.1 หัวข้อที่ 2.2.2 และหัวข้อ
ที่ 2.2.3  

   (2.3) การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติ ส าหรับภาคีในลุ่มน  า
หลัก 9 ลุ่มน  า 
   ส าหรับการฝึกอบรมบุคลากรระดับปฏิบัติในลุ่มน้ าหลัก 9 ลุ่มน้ า ด าเนินการทั้งสิ้น 9 ครั้ง 
(ลุ่มน้ าละ 1 ครั้ง) ในช่วงระหว่างวันที่ 21-30 กันยายน พ.ศ. 2559 (ภาพการประชุมสามารถดูได้จากรูป
ภาคผนวกที่ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 และ 17) สรุปยอดรวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 980 คน 
(รายละเอียดของจ านวนหน่วยงานและผู้เข้ารับการฝึกอบรมของแต่ละลุ่มน้ าสามารถดูได้จากตาราง
ภาคผนวกท่ี 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 และ 45) 
   ในการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติในลุ่มน้ าหลักทั้ง 9 ลุ่มน้ า มีการ
แจกเอกสารประกอบการบรรยายชุดเดียวกันทั้ง 9 ลุ่มน้ า ดังแสดงในภาคผนวกบทที่ 4 หัวข้อที่ 2.3  
   ทั้งนี้ได้มีการน าเสนอรายละเอียดสรุปการด าเนินงานฝึกอบรมทั้งหมดที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้น
แล้วดังตารางที ่4-1 ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4-1 สรุปการจดัการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู ้

หลักสูตรอบรม วัน/เดือน/ป ี สถานที ่ จ านวน 
(คน) 

การด าเนินการ
ฝึกอบรม* 

ก่อน ระหว่าง หลัง 

กลุ่ม 1 ระดับนโยบาย จ านวน 2 ครั้ง 

ระดับนโยบายครั้งท่ี 1 30 มีนาคม 2559 กรุงเทพฯ 66    

ระดับนโยบายครั้งท่ี 2 19 กันยายน 2559 กรุงเทพฯ 32    

รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมระดับนโยบายในส่วนกลาง 98  

กลุ่ม 2 ระดับปฏิบัต ิ

  กลุ่ม 2.1 ระดับปฏิบตัิในส่วนกลาง จ านวน 3 ครั้ง 

ระดับปฏิบัตสิ่วนกลางครั้งท่ี 1 1 เมษายน 2559 กรุงเทพฯ 94    

ระดับปฏิบัตสิ่วนกลางครั้งท่ี 2 และ 3 22-23 กันยายน 2559 กรุงเทพฯ 164    

รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมระดับปฏิบัติในส่วนกลาง 258  

  กลุ่ม 2.2 ระดับปฏิบตัิในพ้ืนท่ีลุม่น้ าน าร่อง จ านวน 3 ครั้ง 

ระดับปฏิบัติพื้นที่ลุม่น้ าน าร่องครั้งท่ี 1 21 มิถุนายน 2559 ปราจีนบุร ี 75  

ระดับปฏิบัติพื้นที่ลุม่น้ าน าร่องครั้งท่ี 2 13 กรกฎาคม 2559 ปราจีนบุร ี 58  

ระดับปฏิบัติพื้นที่ลุม่น้ าน าร่องครั้งท่ี 3 15-16 กันยายน 2559 ปราจีนบุร ี 95  

รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมระดับปฏิบัติในลุ่มน  าน าร่อง (พื นที่ลุ่มน  าปราจีนบุรี) 228  

  กลุ่ม 2.3 ระดับปฏิบตัิในกลุ่มภาคีกลุ่มลุ่มน้ า 9 ลุ่มน้ า 

กลุ่มลุม่น้ าภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) 21 กันยายน 2559 ตรัง 122    

กลุ่มลุม่แม่น้ าเจ้าพระยา-ท่าจีน 22 กันยายน 2559 พิษณุโลก 90    

กลุ่มลุม่น้ าสาขาแม่น้ าสาละวิน 23 กันยายน 2559 ตาก 107    

กลุ่มลุม่น้ าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก 26 กันยายน 2559 เพชรบุร ี 117    

กลุ่มลุม่น้ าแม่กลอง 28 กันยายน 2559 กาญจนบุร ี 92    

กลุ่มลุม่น้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย) 28 กันยายน 2559 สุราษฎร์ธาน ี 77    

กลุ่มลุม่น้ าบางปะกง 29 กันยายน 2559 ชลบุร ี 91    

กลุ่มลุม่น้ าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันออก 30 กันยายน 2559 จันทบุร ี 109    

กลุ่มลุม่น้ าสาขาแม่น้ าโขง 30 กันยายน 2559 อุบลราชธาน ี 175    

รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมในกลุ่มภาคีกลุ่มลุ่มน  า 980  

รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั งหมด 1,564  

หมายเหตุ* ช่วงเวลาการด าเนินโครงการช่วงก่อน ระหว่าง และหลัง เทียบกับระยะเวลาการด าเนินโครงการลุ่มน้ าน าร่อง 
(พ้ืนท่ีลุ่มน้ าปราจีนบุรี) 
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 4.1.2 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
   ทั้งนี้ หลังจากการด าเนินการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรแต่ละกลุ่มแล้วเสร็จ แต่
ละครั้งจะมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการจัดอบรมโดยสามารถดูผลการ
ประเมินของแต่ละครั้งได้ดังนี้ 
   (1) ความพึงพอใจของกลุ่มบุคลากรระดับนโยบายในส่วนกลางทั้ง 2 ครั้ง สามารถดูได้จาก
ตารางภาคผนวกท่ี 6 และ 8 
   (2) ความพึงพอใจของกลุ่มบุคลากรระดับปฏิบัติประกอบด้วย 
    (2.1) กลุ่มบุคลากรระดับปฏิบัติในส่วนกลางทั้ง 3 ครั้ง สามารถดูความพึงพอใจได้จาก
ตารางภาคผนวกท่ี 11 และ 16 
    (2.2) กลุ่มบุคลากรระดับปฏิบัติในลุ่มน้ าน าร่องทั้ง 3 ครั้ง สามารถดูความพึงพอใจได้
จากตารางภาคผนวกท่ี 19, 22 และ 26 
    (2.3) กลุ่มบุคลากรระดับปฏิบัติในลุ่มน้ าหลักทั้ง 9 ลุ่มน้ าสามารถดูความพึงพอใจแต่ละ
ครั้งได้จากตารางภาคผนวกท่ี 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 และ 46 ตามล าดับ 

4.2 สรุปสาระส าคัญความคิดเห็นที่ได้จากการฝึกอบรม 
   จากการด าเนินการทั้งหมดเพ่ือทั้งถ่ายทอดความรู้ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับ SEA และ
กระบวนการ SEA หลังจากการด าเนินการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มต่าง ๆ ย่อมมีความส าคัญ
อย่างยิ่งในการท าให้การประยุกต์ใช้ SEA ในบริบทของประเทศไทยมีความชัดเจนและท าให้ภาคส่วนต่าง 
ๆ สามารถเห็นความส าคัญและน า SEA ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นจึงได้สรุปความคิดเห็นเป็น 2 
ประเด็นหลัก ที่จะน าไปสู่การด าเนินการ SEA คือ 1) ความคิดเห็นต่อระบบและกลไก กระบวนการและ
ขั้นตอนของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2) ความคิดเห็นต่อร่างคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

  4.2.1 สรุปความคิดเห็นต่อระบบและกลไก กระบวนการ และขั นตอนของการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
   (1) ระบบและกลไก 
    1) ควรน ากระบวนการ SEA เข้าไปสู่ใช้ในกระบวนการของการวางแผนของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทุกระดับ (ระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด) เพ่ือใช้ในการจัดท าแผนแม่บท หรือแผนพัฒนา 
ต่าง ๆ เช่น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติควรน าไปใช้ในการท า
แผนพัฒนาประเทศ ตลอดจนกระทรวงต่าง ๆ ที่ควรใช้ในการจัดท าแผนแม่บทของแต่ละกระทรวง 
    2) ควรมีการก าหนดหรือผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า SEA โดยตรงพร้อม
ทั้งก าหนดกลไกการติดตามตรวจสอบ 
    3) การจัดท า SEA ควรอาจจะต้องเริ่มต้นจากระดับท้องถิ่นหรือชุมชนเพ่ือใช้เป็นข้อมูล
พ้ืนฐาน แล้วจึงส่งต่อมายังระดับจังหวัดต่อไปเพื่อให้การก าหนดนโยบายหรือแผนมีความสอดคล้องกัน 
    4) มีการจัดท า SEA ภาคส่วนต่าง ๆ (Sectoral based) เช่น ภาคพลังงาน ภาค
คมนาคมขนส่ง ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น หรือ จัดท าในระดับพ้ืนที่ (Area based) เช่น 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ผังเมืองในแต่ละจังหวัด เป็นต้น 
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    5) กลไกของ SEA ในปัจจุบัน ไม่มีหน่วยงานพิจารณาที่ชัดเจน ดังนั้น ถ้าจะมีการท า 
SEA ควรพิจารณาด้วยว่าหน่วยงานใดที่เก่ียวข้องที่ควรเข้ามามีส่วนในการด าเนินการ 
    6) มีการเสนอให้จัดมีการตั้งหน่วยงานกลาง หรือคณะกรรมการในลักษณะของไตรภาคี 
ซึ่งควรประกอบด้วยตัวแทนจากหลายภาคส่วน และควรมีการระบุถึงเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามา
ท าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือคณะกรรมการดังกล่าวอย่างชัดเจน และจะต้องมีภาคประชาชนเป็น
องค์ประกอบหนึ่งในกลุ่มนี้ด้วย ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมความน่าเชื่อถือรวมถึงยังควรมีการก าหนดอ านาจและ
หน้าที่ของหน่วยงานหลักให้มีประสิทธิภาพมากพอท่ีจะก ากับ ดูแล และตรวจสอบ SEA ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการ
อบรมบางส่วนเสนอให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็น
ผู้รับผิดชอบ และก ากับดูแล ตรวจสอบการด าเนิน SEA 
    7) ควรก าหนดเกณฑ์หรือเงื่อนไขเพ่ือพิจารณาขอรับงบประมาณสนับสนุนในการจัดท า 
SEA จากส านักงบประมาณเพ่ือลดอุปสรรคด้านการเงินของหน่วยงานที่จะจัดท า SEA 

   (2) กระบวนการและขั นตอน 
    1) ขั้นตอนการกลั่นกรอง (Screening) ควรมีการก าหนดที่ชัดเจน ทั้งนี้ อาจจะใช้การ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) หรือใช้เกณฑ์ (Criteria) ก็ได้ 
    2) การก าหนดขอบเขต (Scoping) ในขั้นตอนการก าหนดตัวชี้วัดเสนอให้เพ่ิมตัวชี้วัด 
ตัวอย่างเช่นด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิม ให้ระบุว่าหากส่งผลกระทบเช่น การเปลี่ยนแปลง สูญหาย
ของวัฒนธรรม ไม่ควรด าเนินการ หากต้องด าเนินการให้มีมาตรการก าหนดเพ่ิมตัวชี้วัดด้านการพังทลาย
ของตลิ่ง ในทางเลือกท่ีมีการท่องเที่ยวสัญจรทางน้ า เพ่ิมตัวชี้วัดด้านการเสื่อมสภาพของดิน ในทางเลือกที่
มีการท่องเที่ยวเชิงเกษตร หรือการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรม และเพ่ิมตัวชี้วัดด้านการจราจร ซึ่งแสดงให้
เห็นความสามารถในการรองรับการพัฒนา ที่สร้างปัญหากับประชาชนในพื้นท่ี 
    3) การประเมินทางเลือก (ในส่วนการให้ค่าคะแนนของที่ปรึกษา) มีการเสนอให้มีการ
ให้ค่าคะแนนทางเลือก ด้วยการใช้เครื่องหมาย + , - เพ่ือเป็นการบ่งบอกถึงน้ าหนักของทางเลือกนั้น ๆ 
แทนค่าตัวเลข 
    4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดท า SEA ในทุกขั้นตอน 

   (3) การด าเนินการที่เกี่ยวข้อง 
    1) ปัญหาส าคัญในการท า SEA คือในเรื่องข้อมูลและฐานข้อมูลภาครัฐ ควรมีการ
ด าเนินการให้ฐานข้อมูลต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงกันได้ และมีความเป็นปัจจุบัน 
    2) ควรมีการเพ่ิมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า SEA ในเรื่องข้อจ ากัดที่ควรค านึงถึงใน
การจัดท า SEA เช่น ระยะเวลา บุคลากร (องค์ประกอบของทีมที่ปรึกษา: ผู้เชี่ยวชาญที่มาจากหลากหลาย
สาขา) และข้อมูล 
    3) ควรมีการเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับ
หน่วยงานและประชาชนในท้องถิ่นถึงความส าคัญ ความจ าเป็น และความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ SEA 

  4.2.2 สรุปความคิดเห็นต่อร่างคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
   จากร่างคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ได้น าเสนอได้รับข้อคิดเห็นที่ส าคัญ
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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   (1) กระบวนการและขั นตอน 
    1) วิธีการศึกษาควรมีการน าเสนอเปรียบเทียบให้เห็นข้อดี/ ข้อเสียของแต่ละวิธีเพ่ือให้
สามารถน าไปสู่การคัดเลือกวิธีให้เหมาะสมในการน ามาใช้ในการด าเนินการ 
    2) เนื้อหาส่วนขั้นตอนและเทคนิคการท า SEA เสนอให้เปลี่ยนจากการระบุชื่อเทคนิคที่
ท า เป็นการยกตัวอย่างเทคนิคที่แตกต่างกันหลาย ๆ เทคนิค 
    3) ในแต่ละขั้นตอนของคู่มือการท า SEA ควรเป็นการอธิบายในลักษณะที่สามารถน าไป
ปฏิบัติได้ทันที ไม่ควรเป็นการอธิบายทฤษฎีหรือความหมาย และควรใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
    4) ขั้นตอนการก าหนดขอบเขต (Scoping) เสนอให้มีการระบุหลักเกณฑ์และวิธีในการ
คัดเลือกพ้ืนที ่
   (2) ทั่วไป 
    1) ถ้าต้องการยึดตามแนวทางของต่างประเทศ ควรพิจารณาเลือกรูปแบบให้เหมาะกับ
การประยุกต์ในบริบทของประเทศไทยโดยรวม เช่น ในประเด็นของเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ต่าง ๆ 
    2) SEA guideline ของ สผ. ควรมีการปรับปรุงให้ชัดเจนขึ้นเป็นรายสาขา ไม่ใช่
ภาพรวม เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถน าไปปฏิบัติได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน ส่วนตัวชี้วัดใน Guideline ควร
พิจารณามาตรฐานต่าง ๆ ของข้อตกลงหรือองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมด้วย เช่น อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) หรือ การพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของ
สหประชาชาติ (UN-Habitat) เป็นต้น 
    3) ส่วนเนื้อหาของคู่มือควรปรับปรุงให้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น โดยปรับลดค าศัพท์ทาง
เทคนิค เพ่ิมความเชื่อมโยงของเนื้อหาให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย เพ่ือให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ที่ผู้จัดท าต้องการ
สื่อสารถึงผู้อ่าน 
    4) เนื้อหาในส่วนของการวางกรอบการท าการประเมิน SEA ควรมีความชัดเจนและ
ระบุหน่วยงานรับผิดชอบที่สอดคล้องกับแผนการดูแล 
    5) การนิยามศัพท์ โดยเฉพาะศัพท์เฉพาะภาษาอังกฤษที่ไม่มีการอธิบายไว้ จะท าให้เกิด
อุปสรรคในการท าความเข้าใจและน าไปประยุกต์ใช้ จึงเสนอให้จัดท าบทนิยามศัพท์แยกเฉพาะ โดยอาจจะ
น าไปไว้อ้างอิงท้ายเล่ม 
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บทที่ 5 การจัดประชุมน าเสนอผลงาน 
   การจัดประชุมมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานโครงการศึกษาแนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางและเพ่ือรับฟังความคิดเห็น ตลอดจน
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และเพ่ือให้สามารถน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการวางนโยบาย แผน และแผนงานที่เกี่ยวข้อง ให้
โครงการเกิดผลสัมฤทธิ์ อย่าง เป็นรูปธรรม ที่ปรึกษาจึ งจัดให้มีการประชุม ในส่วนกลาง  คือ 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งรูปแบบการประชุมเป็นการน าเสนอผลงานโดยที่ปรึกษา และเปิดเวทีอภิปรายเพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าประชุม เพ่ือน าข้อคิดเห็นมาด าเนินการปรับปรุงรายงาน
การศึกษาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป 

   ทั้งนีก้ารจัดประชุมน าเสนอผลงานในโครงการนี้มีวัตถุประสงคส์ าคัญ 2 ประการ คือ 
   (1) เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและกลไก กระบวนการ และ
ขั้นตอนของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
   (2) เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมมีส่วนร่วมแสดงความเห็นเพ่ือปรับปรุงคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ 
   หลังจากการจัดประชุมน าเสนอผลงานให้แก่กลุ่มบุคลากรของหน่วยงานและภาคีท่ีเกี่ยวข้อง
ดังกล่าวไดด้ าเนินการแล้วเสร็จ สามารถสรุปเป็นรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 

5.1 ภาพรวมของการจัดประชุมน าเสนอผลงาน 

 5.1.1 องค์ประกอบและจ านวนผู้เข้าประชุม 
  การจัดประชุมน าเสนอผลงานและรับฟังความเห็นได้ด าเนินการ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 
2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร (ภาพการประชุมสามารถดูได้จากรูป
ภาคผนวกที่ 18) จากการเชิญหน่วยงานและภาคีที่เก่ียวข้อง สรุปยอดผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น จ านวน 308 คน 
รายละเอียดดังแสดงในตารางภาคผนวกท่ี 47 
  ในการจัดประชุมน าเสนอผลงาน มีการแจกเอกสารประกอบการบรรยาย ดังแสดงในภาคผนวก
บทที่ 5  

 5.1.2 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าประชุม 
   หลังจากการด าเนินการน าเสนอผลการศึกษาและรับฟังความเห็น ให้แก่ผู้เข้าประชุมแล้ว
เสร็จ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าประชุมที่มีต่อการจัดประชุมอยู่ในระดับเกณฑ์เฉลี่ยดีโดย
สามารถดรูายละเอียดผลการประเมินไดจ้ากตารางภาคผนวกท่ี 48 

5.2 สรุปสาระส าคัญความคิดเห็นที่ได้จากการประชุม 
   จากการด าเนินการน าเสนอผลจากการศึกษาในเนื้อหาสาระที่เก่ียวข้องกับ SEA กระบวนการ 
SEA และหลังจากการด าเนินการอภิปรายและรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากที่ประชุมได้สรุปความ
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คิดเห็นเป็น 2 ประเด็นหลัก ที่จะน าไปสู่การด าเนินการ SEA คือ 1) ความคิดเห็นต่อการประชุมเสนอ
ผลงาน 2) ความคิดเห็นต่อคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

 5.2.1 สรุปความคิดเห็นต่อการประชุมน าเสนอผลงาน 
   (1) ควรจัดให้มีการประชุมครั้งต่อไป เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจถึงวิธีการ และขั้นตอนการ
น าไปใช้ในการประเมินและควรเผยแพร่ข่าวสารการจัดงานให้แพร่หลายมากกว่านี้ 
   (2) ยังไม่เข้าใจถึงรายการโครงการที่ต้องมีการประเมิน SEA ทั้ง 7 โครงการ ว่าหน่วยงาน
ใดบ้างต้องมีส่วนร่วม ยังไม่เห็นภาพการน าไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
   (3) อยากให้สไลด์น าเสนอมีเนื้อหาที่ไม่มากเกินไป และมีความชัดเจนมากขึ้นในส่วนของ
ตารางน าเสนอข้อมูลตัวเลข  
   (4) คู่มือการประเมินมีรายละเอียดค่อนข้างมาก จึงอยากเสนอให้ผู้จัดประชุมส่งเอกสารผ่าน
จดหมายอิเล็กทรอนิคให้ผู้เข้าประชุมก่อนการจัดประชุม เพ่ือให้สามารถอ่านเตรียมพร้อมก่อนซึ่งจะท าให้
สามารถให้ข้อคิดเห็นได้ละเอียดขึ้น 
   (5) กระบวนการน าเสนอที่เน้นการบรรยายที่ให้ข้อมูลยกตัวอย่างจากประสบการณ์จริง 
สอดคล้องกับการศึกษา ให้ประโยชน์แก่ผู้เข้าประชุมได้ด ี
   (6) อยากให้มีการปรับปรุงเอกสารประกอบการประชุมให้มีขนาดตัวอักษรใหญ่ขึ้น และเรียบ
เรียงให้อยู่ในรูปแบบบที่ล าดับเปิดอ่านเข้าใจได้ง่าย เช่น พิมพ์เอกสารหน้าหลังที่มีสไลด์บรรยายไม่ เกิน 2 
สไลด์ต่อหน้า เป็นต้น 
   (7) กระบวนการอภิปรายอยากให้กระชับมากกว่านี้ โดยเน้นที่การสร้างความเข้าใจใน
เบื้องต้น ในรูปแบบที่ง่าย ๆ เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพรวมของการประเมิน SEA ได้ง่ายขึ้น 
   (8) อยากให้น าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนของ Sustainable Development Goal (SDGs) 
และรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
   (9) เนื้อหาในส่วนของคู่มือ SEA ในการบรรยายในที่ประชุมเน้นส่วนหลักการทั่วไป ยังไม่ได้
ลงรายละเอียดมากนัก ท าให้ยังไม่เห็นภาพชัดเจน 
   (10) อยากให้น าเสนอเนื้อหาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ที่มีการจัดท าของ
กลุ่มจังหวัดที่ส าคัญของประเทศไทย 
   (11) ไม่ควรใช้ค าศัพท์ที่เป็นภาษาต่างประเทศมากเกินไป เนื่องจากระดับผู้เข้าประชุมมีความ
แตกต่างกัน 
   (12) กระบวนการระดมความคิดเห็นควรเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และควรใช้
ค าถามท่ีไม่ยากนัก ควรค านึงถึงผู้ให้ความคิดเห็นในระดับรากหญ้า  
   (13) อยากให้ควบคุมเวลาการอภิปรายให้กระชับขึ้น 

 5.2.2 สรุปความคิดเห็นต่อคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
   ในส่วนความคิดเห็นต่อคู่มือฯ แบ่งเป็น 3 ส่วน มีเนื้อหาของข้อคิดเห็นที่ส าคัญ ดังนี้ 
   (1) เนื้อหาของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ SEA ทั้งต่างประเทศและประเทศไทย 
    1) ในส่วนบทที่ 1 บทน า ควรเพ่ิมเติมเนื้อหาระบุว่าคู่มือนี้  เหมาะสมส าหรับใคร มี
ข้อจ ากัดและเงื่อนไขในการใช้งานอย่างไรบ้าง และควรมีการแทรกผังสรุปรวมทั้งกระบวนการ รวมถึง
ประโยชน์ที่ได้รับ  
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    2) อยากน าเสนอให้เห็นถึงประโยชน์และความจ าเป็นที่ต้องท า SEA ให้ชัดเจน 

    3) เนื้อหามีความเหมาะสมในเรื่องการทบทวนอธิบายขั้นตอน SEA เปรียบเทียบของ
ประเทศต่าง ๆ เนื้อหามีความกระชับ สรุปประเด็นได้เข้าใจง่าย 
    4) ควรจะเพ่ิมอ้างอิงเว็บไซต์ของกรณีศึกษา SEA ต่างประเทศ เพ่ือการศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมเติม 

    5) ควรจะเพ่ิมตัวอย่างโครงการและแหล่งอ้างอิงที่สามารถเข้าไปค้นคว้าเกี่ยวกับการ
ประเมิน SEA โครงการอื่น ๆ ได้ 
   (2) กระบวนการและข้ันตอน 
    1) ผังกระบวนการขั้นตอนการประเมินสามารถท าความเข้าใจได้ง่ายแต่เนื้อหาการ
ประเมิน SEA เป็นเรื่องที่เข้าใจยากและเห็นว่าเป็นเรื่องส าหรับผู้มีความรู้เฉพาะทางโดยเฉพาะ 
    2) เสนอให้เขียนหลักการทฤษฎีแยกออกจากกระบวนการขั้นตอนการประเมิน SEA 
    3) ควรเพิ่มเติมข้อมูลประเภทของ SEA แบบต่าง ๆ ซึ่งมีกระบวนการขั้นตอนที่แตกต่าง
กัน 
    4) กระบวนการและข้ันตอน 5 ขั้นตอนหลักท่ีเสนอในคู่มือ มีความกระชับดีแล้ว 
    5) หัวข้อ 2.1 ของการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน ควรจะมีการแสดงตัวอย่างข้อมูล
พ้ืนฐานให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพชัดเจนขึ้น 
    6) ข้อมูลพ้ืนฐานต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องว่าตรงกับความเป็นจริงมากน้อย
เพียงใด 
    7) มีวิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลอย่างไร เนื่องจากข้อมูลที่ได้มา
นั้นมาจากหลายแหล่ง และใช้หลักเกณฑ์ใดในการคัดแยกข้อมูล 
    8) ขั้นตอนการก าหนดตัวชี้วัด ควรจะมีการอธิบายวิธีการก าหนดตัวชี้วัดอย่างละเอียด 
    9) การคัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรจะมีหลักการพิจารณาว่า กลุ่มใดควรถูกเลือก
และควรมีจ านวนที่เหมาะสมเท่าใด 
    10) การคัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรหาหรือสร้างเครื่องมือให้คะแนน และให้ระบุได้
ว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อม (ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า) 
    11) ในการวิเคราะห์ข้อมูลระดับลุ่มน้ า ข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน เช่น ข้อมูลระดับ
ต าบล จะมีวิธีการประมวลผลข้อมูลอย่างไร 
    12) กรณีการก าหนดให้มีการท าการประเมิน SEA ระดับลุ่มน้ ามีความหมายว่าต้องท า 
SEA ทั้งประเทศหรือไม ่
    นอกจากข้อเสนอแนะในส่วนกระบวนการและขั้นตอนนี้แล้ว ยังมีค าถามที่ต้องการทราบ
ถึงความชัดเจนของกระบวนการและข้ันตอน SEA ดังนี้ 
    1) SEA จะเข้าไปอยู่ในกระบวนการของกฎหมายอย่างไร ขั้นตอนการผลักดันให้เป็น
กฎหมายในขณะนี้ถึงข้ันไหนแล้ว และจะมีแนวโน้มว่าจะมีการบังคับใช้ได้จริงหรือไม่ 
    2) คู่มือ SEA ฉบับนี้มีความเกี่ยวข้องกับรายงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิบัติที่  
25 เรื่องระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 อย่างไร 
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   (3) การจัดท ารายงาน SEA 
    1) หัวข้อ 3.3 ควรอธิบายเพ่ิมเติมในส่วนของการประเมินความพึงพอใจทางเลือก ให้
อยู่ในรูปแบบที่สามารถท าความเข้าใจได้ง่ายขึ้น 
    2) หัวข้อ 3.4 ควรเพ่ิมประเด็นตัวอย่างมาตรการบรรเทาผลกระทบให้มากกว่าที่มีอยู่ 
เช่น อาจเพิ่มในเรื่องของพลังงาน และผังเมือง 
    3) หัวข้อ 3.5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ ควรให้ตัวอย่างแนวทาง และรูปแบบการเขียน
ที่ชัดเจน ว่าบทสรุปควรจะต้องเขียนอย่างไร ควรมีหัวข้อและประเด็นส าคัญอะไรบ้าง และการเขียน
ข้อเสนอแนะที่ดีเป็นอย่างไร 
    4) รูปแบบการจัดท ารายงาน SEA มีส าหรับให้ผู้บริหารที่มีอ านาจตัดสินใจเป็นผู้อ่าน 
ดังนั้นควรเน้นให้มีความละเอียดถูกต้อง มีข้อมูลเพียงพอส าหรับใช้ในการตัดสินใจ แต่ก็ต้องอยู่ในรูปแบบ
ที่เหมาะสมส าหรับการอ่านสรุปส าหรับผู้บริหารซึ่งมักจะมีเวลาน้อย 
    5) เสนอให้ควรมีการน าเสนอแผนยุทธศาสตร์เดิมด้วย พิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่ ถ้า
มีข้อมูลส่วนนี้ควรอยู่ในขั้นตอนและส่วนไหนของรายงาน รวมถึงการรายงานผลกระทบจากการ
ด าเนินการตามแผนเดิม 
   (4) ภาคผนวกและตัวอย่าง 
    1) ควรเพ่ิมตัวอย่างของแผนนโยบายด้านการเกษตร หรือ การพัฒนาชุมชน สังคมที่
อาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และต้องมีการจัดท าการประเมิน SEA  
    2) ควรจะแสดงให้เห็นตัวชี้วัดจาก SEA guideline ของ สผ. มาน าเสนอให้เห็น และให้
เหตุผลว่าเหตุใดจึงเลือกใช้หรือไม่ใช้ตัวชี้วัดนั้น ๆ และท าไมต้องมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด 
    3) ถ้าเป็นไปได้อยากให้จ าแนกรายละเอียดรายการแผนที่ต้องท าการประเมิน SEA ทั้ง 
7 ด้าน 
    4) ควรจะมีข้อเสนอแนะในเรื่องกลไกข้ันตอนการท างาน 
   (5) อ่ืน ๆ 
    1) ควรออกแบบให้รูปเล่มคู่มือมีความดึงดูด และน่าสนใจ 
    2) ควรผลักดันให้ SEA มีกลไกการน าไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
    3) การผลักดันให้ SEA ให้เป็นกฎหมายจะใช้กลไกนี้ได้หรือไม่ 
    4) การประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้าน SEA ยังเป็นเรื่องที่ยากและยังไม่แพร่หลาย ทั้งนี้
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลิตสื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์ พ้ืนฐานความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเพ่ือ
ประโยชน์ในมิติสังคมท่ีประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วม 
    5) ควรผลักดัน SEA เข้าสู่นโยบายที่ส าคัญระดับชาติให้ได้ก่อน 
    6) ควรมีการระบุรายละเอียดส าหรับการคัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดท าการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
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บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
6.1 สรุปผลการด าเนินการ 
   จากการด าเนินการโครงการศึกษา “แนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์” ตามวัตถุประสงค์ในบทที่ 1 แล้ว การน าเสนอผลงานการศึกษา ได้จัดท าเป็นเอกสารทั้งหมด 
4 ฉบับ ได้แก่  
   (1) รายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการศึกษา “แนวทางการจัดท าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” ที่ครอบคลุมเนื้อหาหลัก 3 ส่วน ได้แก่ 1) ผลการทบทวนวรรณกรรมของ
แนวคิด รูปแบบ กระบวนการ วิธีการด าเนินการด้าน SEA ในต่างประเทศท่ีเป็นที่ยอมรับในสากลและการ
ด าเนินงาน SEA ของประเทศไทยในระยะเวลาที่ผ่านมา ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้วิธีการ
ประเมินผล SEA ยังไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างสัมฤทธิ์ผลและแพร่หลายในบทที่ 2 2) กระบวนการและ
ขั้นตอนในการคัดเลือกพ้ืนที่โครงการน าร่องเพ่ือการจัดท า SEA ของแผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี
ในบทที่ 3 และ 3) ผลการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และการจัดประชุมน าเสนอผลงานในบทที่ 4 และ 5 
   (2) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ แผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี เป็น
การน าเสนอผลการด าเนินการตามกระบวนการและข้ันตอน รวมทั้งเทคนิคของ SEA จากการที่ได้ทบทวน
วรรณกรรมและตามแนวทางของคณะกรรมการก ากับการศึกษา โดยได้แผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ า
ปราจีนบุรีจากทางเลือกที่ภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางเลือก 4 
ทางเลือก และเลือกทางเลือกท่ีมีความพึงพอใจมากที่สุด รวมทั้งได้คาดการณ์ผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากทางเลือกทั้ง 4 ทางเลือก ทั้งนี้มาตรการบรรเทาผลกระทบ การติดตามและการ
ตรวจสอบที่ได้พัฒนาโดยที่ปรึกษาจากค่าปัจจุบันและค่ามาตรฐานของแต่ละตัวชี้วัด 

   (3) คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  เป็นการน าเสนอกระบวนการและ
ขั้นตอน รวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ ในการจัดท า SEA ของประเทศไทย ส าหรับ PPP ประเภทต่าง ๆ การ
ด าเนินการนั้นมาจากการทบทวนวรรณกรรมและน าไปประยุกต์ใช้ในโครงการน าร่องคือ การจัดท า SEA 
แผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี ตลอดจนมีการน าร่างคู่มือ SEA ไปรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วน
ต่าง ๆ ทั้งในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และการจัดประชุมน าเสนอผลงาน ในเล่ม
คู่มือประกอบด้วยหลักการและขั้นตอนทั่วไปของ SEA การจัดท า SEA ของประเทศไทยและการเขียน
รายงาน ที่ประกอบด้วยตัวอย่างที่หลากหลายครอบคลุมการจัดท า SEA ของ PPP ประเภทต่าง ๆ 
   (4) บทสรุปผู้บริหาร เป็นเอกสารที่สรุปผลการด าเนินการจากเอกสารทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว
ข้างต้น 
6.2 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
   ทั้งนี้ข้อเสนอแนะที่เป็นปัจจัยและองค์ความรู้ที่ส าคัญที่จะท าให้การน า SEA มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในประเทศไทยมีดังนี้ คือ 
 6.2.1 ระบบและกลไกของ SEA 
   (1) การก าหนดให้ SEA ผูกพันกับกฎหมาย (Legal obligation) และมีการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเข้มงวด แม้ว่าจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของ SEA และงานวิจัยเพ่ือ
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การพัฒนา SEA ในหลายประเทศ พบว่า การที่ SEA ควรมีกฎหมายรองรับมีความจ าเป็น แต่ส าหรับใน
บริบทของประเทศไทย การใช้กลไกทางกฎหมาย ยังต้องมีความชัดเจนถึงวัตถุประสงค์ของการประยุกต์ใช้ 
SEA และความพร้อมขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีส่วนในการด าเนินการให้ SEA ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ต้องการ ดังนี้การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานหลักที่จะมีบทบาทเกี่ยวข้องกับ SEA และหากจะท า
ให้ขั้นตอนการพัฒนาการจัดท า SEA ในประเทศไทยมีแนวทางที่ต่อเนื่องและชัดเจน การใช้กฎระเบียบอื่น 
ๆ หรืออ านาจสั่งการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการได้และน่าจะเป็นผลดีต่อการผลักดันและ
พัฒนา SEA ในประเทศไทย 
   ทั้งนี้ในช่วงเวลาปัจจุบัน สภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. (6 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 6 กันยายน 
พ.ศ. 2558) ได้มีข้อเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนก าหนดกรอบนโยบายและหน่วยงานรับผิดชอบ
ในการจัดท า SEA เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน และต่อมาสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท. 
(ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เพ่ือปฏิบัติหน้าที่แทน สปช. จนถึงปัจจุบัน) ได้เข้ามามีบทบาทในการ
ขับเคลื่อน SEA โดยมีข้อเสนอการพัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ระยะสั้น 
ให้มีการ ยกร่างระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดท ำ SEA เพ่ือก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่
รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนา/ ผังเมือง จัดท า SEA เพ่ือเสนอต่อผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ ให้ความ
เห็นชอบต่อแผนพัฒนา/ ผังเมือง และควรให้มีกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการก าหนดให้เริ่มมีการ
บังคับใช้ไว้ในร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดท า SEA ดังนั้นในปัจจุบันกลไกทางกฎหมายที่
จะน ามาใช้ขับเคลื่อน SEA คือ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดท า SEA 
   อย่างไรก็ตามในอนาคตการที่จะให้การจัดท า SEA รองรับด้วยกลไกทางกฎหมาย เป็นสิ่งที่
ส าคัญยิ่ง แต่ดังกล่าวแล้วว่า รัฐต้องมีความชัดเจนในการน า SEA มาใช้ ซึ่งตัวอย่างของกลไกทางกฏหมาย
ที่ได้ด าเนินการในประเทศต่าง ๆ ได้น าเสนอแล้วในตารางที่ 2-2 บทที่ 2 ตัวอย่าง เช่น ไต้หวัน ประเทศจีน 
ประเทศเวียดนาม และประเทศแคนาดา ระบุการจัดท า SEA ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเทศมาเลเซียและประเทศสหราชอาณาจักรระบุในพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการ
ผังเมือง เป็นต้น 
   ดังนั้นส าหรับประเทศไทย นอกจาก ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดท า SEA แล้ว 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จะเป็นอีกกลไกทางกฏหมายที่น่าจะถูก
ผลักดันให้มีการระบุแนวทางในการด าเนินการ SEA ดังเช่นประเทศต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว รวมทั้งการ
ผลักดันการจัดท า SEA ก็ได้มีแนวคิดที่ส าคัญส่วนหนึ่งจากการปรับปรุงระบบการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงานหลักคือ ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงน่าจะเป็นแนวทางที่สอดรับระหว่าง EIA และ SEA ในบริบทที่
ครอบคลุมการด าเนินการเชิงพ้ืนที่ หรือโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งค าจ ากัดความของ SEA ในรูปแบบทั้ง 2 นี้
ควรต้องมีความชัดเจนและรัดกุมเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาดังเช่นที่เกิดกับรายการของประเภทและขนาดของ
โครงการที่ต้องจัดท า EIA 
   (2) การมีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในกระบวนการของ SEA โดยตรง เพ่ือให้ท าหน้าที่
อย่างอิสระรับผิดชอบในการสอบทาน การตรวจสอบซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งเพราะจะท าให้เกิดการ
พัฒนากระบวนการ SEA ไปในทิศทางเดียวกันร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
   ส าหรับหน่วยงานกลางที่ควรเข้ามามีหน้าที่ในการก ากับนั้นขึ้นกับการน า SEA ไปประยุกต์ใช้
หากเป็นแนวทาง Impact Assessment-based SEA (IA-based SEA ทั้งนี้อาจใช้ค าว่า EIA-based SEA) 
แล้วส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลเกี่ยวกับ EIA อยู่แล้วมีความเหมาะสมและจะท าให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินการ SEA ในระดับ PPP และ EIA ในระดับโครงการ ทั้งนี้ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการให้กับองค์การก ากับ
ดูแล (Regulatory body) ที่ควรมีความชัดเจนว่าจะเป็นหน่วยงานใดระหว่างคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติหรือคณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   และเนื่องจาก SEA เป็นเครื่องมือในการพัฒนา PPP ตามหลักการ Strategy based SEA 
ดังนั้นตามแนวทางนี้สิ่งที่ส าคัญมิใช่การที่จะต้องมีหน่วยงานกลางเพ่ือการก ากับดูแล แต่ควรมีหน่วยงานที่
ท าหน้าที่ในการเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา PPP ประเภทต่าง ๆ ให้
สามารถน า SEA ไปใช้ในกระบวนการพัฒนา PPP ของแต่ละหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั้งนี้หน่วยงานที่มีความเหมาะสมคือ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ควรท าหน้าที่หลัก คือ การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ที่ท าหน้าในการวางแผนสามารถน าหลักการและกระบวนการของ SEA ไป
ประยุกต์เข้ากับกระบวนการพัฒนา PPP ได้อย่างเหมาะสม 
   (3) การเสริมสร้างขีดความสามารถ เป็นกลไกที่ส าคัญยิ่งในการผลักดัน SEA ที่มีมากว่า 10 
ปีในประเทศไทยให้เป็นที่เข้าใจและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม การให้ความรู้เกี่ยวกับ 
SEA มีอย่างสม่ าเสมอ แต่อาจมิได้รับรู้ในวงกว้าง ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การฝึกอบรมโดยวิทยากรทั้ง
ชาวต่างชาติและไทย การประชุมเชิงปฏิบัติการ วิชาเรียนและการออกฝึกภาคสนามในหลักสูตรสาขาวิชา
ของมหาวิทยาลัย ตัวอย่างตามท่ีสามารถสืบค้นได้ เช่น 
   กา รฝึ ก อบ ร ม เ รื่ อ ง  The International Workshop on Strategic Environmental 
Assessment ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ที่จังหวัดนครนายก โดยวิทยากรชาวต่างชาติ 
เช่น Maria Partidario และ Elvis Au เป็นต้น 
   การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Learning Movement on Strategic Environmental 
Assessment: A Tool for Public Policy Development ระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน พ.ศ. 2550 ที่
กรุงเทพมหานคร โดยวิทยากรชาวต่างชาติ เช่น Barry Sadler, Kiichiro Hayashi, Bruce Dunn และ Li 
Wei เป็นต้น 
   การฝึกอบรมเรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้น (ขั้นพ้ืนฐาน) เรื่อง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ จ านวน 5 รุ่น ๆ ละ 4 วัน รวมจ านวนผู้เข้าอบรม 307 คน ระหว่างเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 
พ.ศ. 2551 ที่กรุงเทพมหานคร และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ จ านวน 1 รุ่น เป็นเวลา 5 วัน รวมจ านวนผู้เข้าอบรม 32 คน ระหว่างวันที่ 8-12 ตุลาคม พ.ศ. 
2551 ที่กรุงเทพมหานคร โดยวิทยากรทั้งชาวต่างชาติและไทย 
   วิชาเรียนและการออกฝึกภาคสนาม ของหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิชา สวทบ 536 เครื่องมือและเทคนิคในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร และสวทบ 540 การประเมินทางสิ่งแวดล้อม และการฝึกภาคสนามของ
นักศึกษาในหลักสูตรนี้ ในเรื่องเกี่ยวกับ SEA ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 โดยมีการจัดท า SEA ในกรณีศึกษา เช่น 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. 2553) การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการเกษตร ต าบลเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
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นนทบุรี (พ.ศ. 2554) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาพ้ืนที่ต าบลอู่ทอง เพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: ต าบลอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ. 2556) เป็นต้น 
   จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่าการด าเนินการยังจ ากัดในส่วนกลางเป็นหลัก และแม้ว่าจะมีการ
ฝึกอบรมที่เข้มข้นแต่เน้นการให้ความรู้เชิงทฤษฎืเป็นระยะเวลา 4-5 วัน แต่มิได้มีความต่อเนื่องในการ
ด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับ SEA ก็เท่ากับเป็นการด าเนินการที่สูญเปล่า ดังนั้นในการด าเนินการเพ่ือ
เสริมสร้างขีดความสามารถนั้นควรให้ความส าคัญในการออกแบบหลักสูตรที่เน้นการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการโดยการค้นคว้าและลงมือปฏิบัติในกรณีศึกษาการจัดท า SEA ในระยะเวลาที่เหมาะสมโดยผู้เข้า
ฝึกอบรมต้องมีเวลาในการเข้าร่วมอย่างเต็มเวลา ทั้งนี้ในช่วงแรกการมีวิทยากรทั้งชาวต่างชาติและไทย 
เป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์ในการจัดท า SEA ประเภทต่าง ๆ นอกจากนั้น
ควรมีการด าเนินการจัดอบรมในหลักสูตรเช่นเดียวกันในส่วนภูมิภาค และการพัฒนาหลักสูตรการ
ฝึกอบรม Training of Trainers เพ่ือขยายฐานความรู้ไปให้กว้างขวางอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 
   ทั้งนี้หน่วยงานหลักที่ต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน คือ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และส านักงานนโยบายและแผนของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข เป็นต้น บุคลากรของหน่วยงานเหล่านี้ควรได้รับการฝึกอบรม Training of Trainers 
   นอกจากนี้หน่วยงานที่ควรเข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อน คือ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
เนื่องจากหน่วยงานนี้ได้มีส่วนในการจัดการฝึกอบรมและให้ความรู้เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
และเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รวมทั้ง SEA 
 6.2.2 กระบวนการและขั้นตอน 
   กระบวนการและขั้นตอนของ SEA ที่ถูกพัฒนาโดยคณะอนุกรรมการ SEA (ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2552) เป็นกระบวนการด าเนินการ SEA ที่มี
แนวทางเช่นเดียวกับการจัดท ารายงาน EIA เนื่องจากได้ระบุในขั้นตอนการตัดสินใจพัฒนา (ขั้นตอนที่ 8 
ของรูปที่ 2-3 บทที่ 2) ให้น าข้อมูลรายละเอียดในรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปใช้
ประกอบการตัดสินใจพัฒนา นโยบาย แผน แผนงานหรือโครงการขนาดใหญ่ ในการด าเนินการ SEA มี
ขั้นตอนชัดเจนครอบคลุมรวม 10 ขั้นตอน และต้องมีการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนที่ต้อง
ด าเนินการให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน 
   ทั้งนี้ข้ันตอนที่ 1-10 ประกอบด้วย (รูปที่ 2-3 บทที่ 2) 
    ขั้นตอนที่ 1 คือ กลั่นกรอง 
    ขั้นตอนที่ 2 คือ ทบทวนเอกสารทุติยภูมิ 
    ขั้นตอนที่ 3 คือ ก าหนดขอบเขตการศึกษา 
    ขั้นตอนที่ 4 คือ เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 
    ขั้นตอนที่ 5 คือ วิเคราะห์และประเมินข้อมูล 
    ขั้นตอนที่ 6 คือ น าเสนอทางเลือกที่เหมาะสม 
    ขั้นตอนที่ 7 คือ น าเสนอหลักการป้องกันไว้ล่วงหน้า 
    ขั้นตอนที่ 8 คือ ตัดสินใจพัฒนา 
    ขั้นตอนที่ 9 คือ ติดตาม ประเมินผล 
    ขั้นตอนที่ 10 คือ ปรับปรุง แก้ไข 

http://www.google.co.th/url?url=http://bps.moph.go.th/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjkqZe7-9zVAhUJsY8KHTnvALkQFgg2MAU&usg=AFQjCNGqIzvb9MuPQlvtHgKZzvfWqGvTRA
http://www.google.co.th/url?url=http://bps.moph.go.th/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjkqZe7-9zVAhUJsY8KHTnvALkQFgg2MAU&usg=AFQjCNGqIzvb9MuPQlvtHgKZzvfWqGvTRA
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   ดังนั้นรายงาน SEA ที่ครอบคลุมการด าเนินการขั้นตอนที่ 1-7 ถูกน าส่งให้กับผู้มีอ านาจใน
การตัดสินใจประกอบการตัดสินใจเพ่ือด าเนินการตามทางเลือกของ PPP เมื่อมีการด าเนินการตาม PPP 
แล้ว ต้องมีการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไข แต่เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีระบบและกลไก
ของ SEA ที่ชัดเจน จึงไม่สามารถติดตามได้ว่าหลังจากแต่ละกรณีศึกษามีการจัดท ารายงาน SEA แล้ว ได้มี
การด าเนินการตามข้ันตอนที่ 8-10 หรือไม ่
   ทั้งนี้ หากการด าเนินการ SEA ในอนาคตต้องยึดกระบวนการนี้ เช่นเดียวกับการจัดท า EIA ที่
ต้องด าเนินการตามคู่มือ EIA โดยเคร่งครัด การทบทวนขั้นตอน SEA และก าหนดขั้นตอนที่ส าคัญ ควรได้
มีการด าเนินงานเพ่ือท าให้ SEA ถูกน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   จากการด าเนินการศึกษาในโครงการนี้ผ่านรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการทบทวนวรรณกรรม การ
จัดท า SEA แผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ และการประชุมน าเสนอ
ผลงาน ได้สรุปเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   (1) การวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคนิคที่สามารถใช้ได้ขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการ SEA พบว่าใน
การประยุกต์ขั้นตอนการจัดท า SEA แผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี ได้ด าเนินการโดยใช้เทคนิคที่
ง่าย คิอ การตรวจสอบรายการเป็นหลัก อย่างไรก็ตามในแต่ละข้ันตอนอาจใช้วิธีการอื่น ๆ ที่อาจเหมาะสม 
หากมีการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของแต่ละวิธี หรือเป็นการใช้วิธีร่วมมากกว่า 1 วิธี เช่น การ
วิเคราะห์โครงข่าย (Network analysis) และ การตรวจสอบรายการ (Checklist) หรือรูปแบบที่เหมาะสม
ในการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ การด าเนินการในรูปแบบของงานวิจัยจะท าให้การน าเทคนิคต่าง ๆ 
ไปใช้ด้วยความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น ดังนั้นโดยภาพรวมก็จะท าให้ผลการศึกษาของการจัดท า SEA จะเป็นที่
ยอมรับจากภาคส่วนต่าง ๆ และมีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ในการจัดท า SEA 
   ทั้งนี้การจัดท ากรณีศึกษา (Case study) ของแผนพัฒนาที่ได้มีข้อเสนอแนะให้จัดท า SEA 
(รายละเอียดแสดงในหัวข้อ (2) ข้างล่าง) เป็นรูปแบบการด าเนินวิจัยที่ส าคัญด้วย คณะผู้ศึกษาจะได้เรียนรู้
และพัฒนาทักษะ ดังนั้นควรประกอบด้วยบุคลากรจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น หน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้องกับแผนนั้น ๆ หน่วยงานหลัก เช่น ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรราชาติและ
สิ่งแวดล้อม ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มหาวิทยาลัย บริษัทที่
ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และองค์กรอ่ืน ๆ โดยในระยะแรกควรมีหน่วยงานต่างประเทศที่มีประสบการณ์
ในการจัดท า SEA ให้ค าปรึกษา และท้ายที่สุดควรมีการถอดบทเรียนจากการด าเนินการเผยแพร่ 
   นอกจากนี้การด าเนินการวิจัยเพ่ือเชื่อมโยงกระบวนการ SEA และกระบวนการวางแผนเป็น
ประเด็นที่ควรเร่งด าเนินการ จากแนวคิดในการพัฒนา SEA ที่แตกต่างกัน 2 ทางหลักคือ รูปแบบ IA-
based SEA และ Strategy based SEA โดยที่โดยส่วนมากแล้วจะมีทั้งคณะผู้จัดท า SEA และคณะ
ผู้จัดท าแผนซึ่งการเชื่อมโยงของทั้ง 2 คณะที่เหมาะสมกับการจัดท า SEA ของ PPP ประเภทต่าง ๆ อาจมี
ความแตกต่างกัน โดยเฉพาะรูปแบบของ Strategy based SEA ที่ การวางแผนของแต่ละหน่วยงานมี
ความแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์กระบวนการการวางแผนในหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือการประยุกต์การ
จัดท า SEA เข้าไปในกระบวนการวางแผนจึงมีความส าคัญ ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ การวางผังเมืองของ
ประเทศไทยที่มีกระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจนและมีพระราชบัญญัติการผังเมือง ฉบับแรกตั้งแต่ พ.ศ. 
2518 จนถึงฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2558 โดยภาพรวมกระบวนการวางแผนของการจัดท าผังเมือง มี
กระบวนการมีส่วนร่วมแล้ว การจะประยุกต์ขั้นตอนอ่ืน ๆ ของกระบวนการจัดท า SEA เข้าไป ไม่ว่าจะ
เป็นกระบวนการสร้างทางเลือกและประเมินผลกระทบจากทางเลือกต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ 
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มิตสิังคมและมิติสิ่งแวดล้อม ย่อมต้องมีการศึกษาวิจัยเพ่ือให้ภาคส่วนที่เก่ียวข้องยอมรับและสามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
   (2) การกลั่นกรอง (Screening) เป็นขั้นตอนแรกและมีความส าคัญในการระบุว่า PPP ใน
ระดับใดบ้างที่ต้องจัดท า SEA ส าหรับในประเทศไทยการจัดท า SEA มีทั้งรูแปบบของกรณีศึกษาโดยการ
ริเริ่มจากหน่วยงานหลักในขณะนั้น คือ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เช่น โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่ ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดเชียงราย 
(2550) และ โครงการประเมนศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ : กรณีศึกษาในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชานฝั่งทะเล
ภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต) (ตารางที่ 2-8 บทที่ 2) เป็นต้น ต่อมาในการ
จัดท า SEA ของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นการให้ด าเนินการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ เป็นหลัก โดยมิได้มีแนวทางในการกลั่นกรองอย่างชัดเจน จนปัจจุบันจากข้อเสนอแนะของสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้มีการจัดท า SEA ในระยะแรกส าหรับแผนพัฒนา 7 ประเภท ได้แก่ 
   - แผนด้านคมนาคม 
   - แผนพัฒนาพลังงาน (ไฟฟ้า-ปิโตรเลียม) 
   - แผนพัฒนาลุ่มน้ า 
   - แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
   - ผังเมือง (ผังประเทศ ผังภาค ผังจังหวัด) 
   - แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 
   - โครงการขนาดใหญ่ (Mega projects) ตามความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 
   จากการเริ่มมีรายการของ PPP ที่ต้องจัดท า SEA และระบุว่าเป็นเพียงระยะแรก ดังนั้นจะมี 
นโยบาย แผน และแผนงานที่อาจมีเพ่ิมเติมในระยะต่อไป ในการพิจารณารายการเพ่ิมเติมนั้นควร
ด าเนินการสังเคราะห์จากแผนชาติ 20 ปี ที่เป็นการสรุปปัญหาและทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต
ในระยะยาว การด าเนินการควรเป็นการระดมสมองของภาคส่วนต่าง ๆ ที่ ควรมีความเข้าใจทั้งหลักการ
และการประยุกต์ใช้ SEA และกรอบแนวทางของแผนชาติ 20 ปีที่มุ่งสู่ความยั่งยืน เช่นเดียวกับเป้าหมาย
ของการประยุกต์ใช้ SEA 
   และจากการที่ต้องมีการจัดท า SEA ที่เป็นกระบวนการที่ต้องการการมีส่วนร่วม ดังนั้น
งบประมาณจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญท่ีต้องถูกประเมินและเตรียมพร้อมเพ่ือให้เพียงพอในหน่วยงานต่าง ๆ 
   (3) ข้อมูลและสารสนเทศ โดยเฉพาะที่ใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline) และข้อมูลเพ่ือการ
ประเมินผลซึ่งต้องมีข้อมูลหลายปีหรือหลายช่วงปี ข้อมูลที่ใช้ในการจัดท า SEA เป็นข้อมูลทุติยภูมิเป็นหลัก 
โดยข้อมูลที่สามารถสื่อความหมายได้ดีส าหรับการจัดท า SEA ได้แก่ ข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Geographic 
Information System: GIS) ซึ่งแสดงผลในรูปแบบแผนที่ที่สามารถแสดงการเปลี่ยนแปลงหรือแสดง
แนวโน้มที่ท าความเข้าใจได้ง่ายส าหรับบุคคลในหลายระดับ แต่เนื่องข้อมูลชนิดนี้จ าเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะท าการประมวลผลข้อมูล ท าให้ยังมีข้อจ ากัดคือไม่สามารถจัดท าข้อมูลลักษณะนี้ได้หมดทุกตัวชี้วัดที่
ต้องการใช้ในการวิเคราะห์ SEA และการจัดท ายังต้องใช้ต้นทุนสูง ทั้งยังต้องอาศัยเวลาและข้อมูลพื้นฐาน
ที่ต้องมีความถูกต้องแม่นย าด้วย 
   ข้อมูลอีกลักษณะที่มีความเหมาะสมสามารถน ามาใช้ได้อย่างกว้างขวาง มีจ านวนมาก และ
เข้าถึงได้ง่ายผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลทุติยภูมิที่มีการเผยแพร่โดย
หน่วยงานที่รับผิดชอบฐานข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลทางประชากร สังคมและ
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เศรษฐกิจของส านักงานสถิติแห่งชาติ ข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ของกรมควบคุมมลพิษ เป็น
ต้น ข้อมูลเหล่านี้ ดังกล่าวแล้วว่าเข้าถึงได้อย่างสะดวก แต่ส่วนมากยังมิได้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลภูมิ
สารสนเทศซึ่งหากท าการจัดท า SEA เชิงพ้ืนที่ที่ไม่ได้มีขอบเขตการศึกษาตามเขตการปกครอง เช่น พ้ืนที่
ลุ่มน้ า เป็นต้น ท าให้ต้องมีกระบวนการในการจัดการข้อมูลที่ต้องใช้ทั้งเวลาและบุคลากร ในการ
ด าเนินการเพิ่มเติมอย่างมาก 
   ข้อมูลทุติยภูมิอีกจ านวนหนึ่ง เช่น สถิติข้อมูลสาขาเกษตร ประมง เป็นต้น ซึ่งมักจะมีรายงาน
ข้อมูลในฐานข้อมูลสถิติจังหวัดที่ไม่เป็นปัจจุบัน และถ้าต้องการข้อมูลที่ทันสมัยอาจจะต้องค้นหาข้อมูล
ละเอียดลงไปในหน่วยงานระดับจังหวัด เช่น เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด เป็นต้น ซึ่งข้อมูลมักอยู่ในรูป
เอกสารที่ต้องได้รับอนุญาตให้น าไปใช้จากผู้บริหารของหน่วยงาน และข้อมูลมักอยู่ในรูปเอกสารเล่ม
รายงาน ซึ่งท าให้การวิเคราะห์ข้อมูลท าได้ยากและเสียเวลามากขึ้น เนื่องต้องใช้บุคลากรและเวลาในการ
น าเข้าข้อมูลในรูปแบบที่สามารถน าไปวิเคราะห์ต่อไปได้ เช่น ต้องมีน าเข้าข้อมูลลงบนโปรแกรมประมวล
ข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
   นอกจากนี้ยังมีปัญหาในเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูลของแต่ละหน่วยงานผู้จัดเก็บ ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นจากการแสดงความคิดเห็นและได้รับค าถามจากผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการศึกษาครั้งนี้ ว่า 
จะทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลของหน่วยงานมีมาตรฐาน และสะท้อนความเป็นจริงในพ้ืนที่ รวมทั้งข้อมูลบาง
หน่วยงานไม่เป็นปัจจุบัน 
   ข้อมูลที่มีความส าคัญอย่างมากในการจัดท า SEA แต่พบว่าปัญหาที่ส าคัญ คือ ความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล ความทันสมัยของข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูลข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ควรอยู่ใน
รูปแบบของฐานข้อมูลและ GIS ซึ่งการด าเนินการควรมีหน่วยงานระดับประเทศที่เป็นหลักในการเชื่อมโยง 
ข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลและลดความซ้ าซ้อน ภาครัฐ
ควรให้ความส าคัญและผลักดันในเกิดขึ้นอย่างมีแผนการด าเนินที่แน่นอน 
   (4) การประชาสัมพันธ์ที่มีรูปแบบที่เหมาะสมมีส่วนที่จะท าให้กระบวนการมีส่วนร่วมด าเนิน
ไปอย่างราบรื่นและประสบความส าเร็จ โดยที่การประชาสัมพันธ์มีเป้าหมายเพ่ือเผยแพร่และสร้างความ
เข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วยเสียกลุ่มต่าง ๆ ในพ้ืนที่ โดยควรที่จะต้องด าเนินการประสัมพันธ์ตั้งแต่ขั้นตอน
การก าหนดขอบเขต (Scoping) ไปจนถึงขั้นตอนการจัดท าเล่มรายงานเพ่ือเสนอผลของการด าเนินการ 
SEA ซึ่งการเลือกรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์อาจจะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละขั้นตอนของ SEA 
   ทั้งนี้ คณะจัดท า SEA ต้องก าหนดกรอบของเนื้อหาที่จะประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล เพราะ
รูปแบบหรือกรอบของเนื้อหาที่จะน าเสนอหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นั้นอาจจะเหมาะกับรูปแบบของสื่อ
ประชาสัมพันธ์บางรูปแบบเท่านั้น รวมทั้งจะต้องค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้ าหมาย เนื่องจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มจะมีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจที่แตกต่างกันออกไป และช่องทางที่กลุ่มบุคคล
เหล่านั้นจะสามารถรับหรือเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบนั้น ๆ ได้ นอกจากนี้ ข้อจ ากัดด้านต้นทุนและ
เวลายังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ก าหนดรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์เช่นกัน 
   คณะจัดท า SEA ต้องค านึงไว้เสมอว่าการเลือกรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์จะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ SEA ด้วยเช่นกัน โดยรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์นั้นมีอยู่ด้วยกันหลาย
รูปแบบ ตัวอย่าง เช่น 
   (1) สื่อสิ่งพิมพ์ อาทิเช่น แผ่นพับหนังสือพิมพ์ (ส่วนกลางและท้องถิ่น) แผ่นพับแจกตามบ้าน 
เป็นต้น 
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   (2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิเช่น วิดีทัศน์ เว็บไซด์ เป็นต้น 
   (3) สื่อวิทยุกระจายเสียง (ส่วนกลางและท้องถิ่น) 
   (4) สื่อโทรทัศน์ (ส่วนกลางและท้องถิ่น) 
   (5) การจัด Road show หรือ งานออกบูธ 
   แต่อย่างไรก็ตาม สื่อประชาสัมพันธ์แต่ละรูปแบบก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป จึงต้อง
พิจารณาในการเลือกใช้อย่างรอบคอบเพ่ือให้การประชาสัมพันธ์นั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด แต่ถ้าหากใช้
รูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม เช่น การเผยแพร่ความรู้เนื้อหาของการด าเนินการ SEA ผ่าน
เว็บไซด์ซึ่งอาจจะเป็นวิธีที่ง่าย แต่บางครั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่มอาจจะไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซด์หรือ
สื่อออนไลน์นั้น ๆ ได้ ซึ่งจะท าให้การประชาสัมพันธ์นั้นไม่ เกิดประโยชน์สูงสุด หรือการใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับหรือใบปลิวเพ่ือชี้แจงกิจกรรมการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นนั้น บางครั้งผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอาจจะไม่ได้รับการแจกสื่อดังกล่าวอย่างทั่วถึง นอกจากรูปแบบแล้วระยะเวลาที่เหมาะสมในการ
ประชาสัมพันธ์ก็มีความส าคัญ ดังเช่น การใช้เป็นสื่อวิทยุกระจายเสียงภายในชุมชนโดยประกาศ
ก าหนดการของกิจกรรมทุกเย็นก่อนที่จะถึงวันที่จัดกิจกรรมล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 อาทิตย์ อาจจะมี
ประสิทธิภาพกว่าการแจกแผ่นพับหรือใบปลิว เป็นต้น 
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บทท่ี 2 การทบทวนวรรณกรรม

ตารางภาคผนวกที่ 1 จ้านวนพื้นที่ชุ่มน้้าระดับนานาชาติและระดับชาติ จ้าแนกเป็นรายลุม่น้้า 

กลุ่มลุม่น้้า/ ลุ่มน้้า 
พื้นที่ชุ่มน้้าระดับนานาชาต ิ

พื้นที่ชุ่มน้้าระดับนานาชาต ิ
(ท่ีได้รับการคัดเลือก) 

รายการ (แห่ง) รายการ (แห่ง) 
ลุ่มน้้าสาละวิน แม่น้้าสาละวิน ไม่ม ี
ลุ่มน้้าโขง (เหนือ) หนองเล็งทราย 

กว๊านพะเยา 
หนองฮ่าน 

ลุ่มน้้ากก แอ่งเชียงแสน พรุหญ้าท่าตอน 
หนองหลวง 
แม่น้้ากก 

ลุ่มน้้าปิง อุทยานแห่งชาติดอยดินทนนท์ แม่น้้าปิง 
ลุ่มน้้าวัง ไม่ม ี แม่น้้าวัง 
ลุ่มน้้ายม ที่ราบลุ่มน้้ายม แม่น้้ายม 

อุทยานแห่งชาติแม่ยม 
ลุ่มน้้าน่าน บึงสีไฟ แม่น้้าน่าน 
ลุ่มน้้าเจ้าพระยา เขตห้ามล่าสตัว์ป่าวัดไผล่้อมและวดัอัมพุว

ราราม 
บึงบอระเพ็ด*** 

ที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง* 
อ่าวไทย** 
แม่น้้าเจ้าพระยา 
ทุ่งโพธิ์ทองหรือทุ่งค้าหยาด 
เขตห้ามล่าสตัว์ป่าวัดตาลเอน 

ลุ่มน้้าสะแกกรัง ไม่ม ี ไม่ม ี
ลุ่มน้้าป่าสัก อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่* ที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง 

แม่น้้าป่าสัก 
ลุ่มน้้าท่าจีน ไม่ม ี ที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง* 

อ่าวไทย** 
แม่น้้าท่าจีน 
เขตห้ามล่าสตัว์ป่าบึงฉวาก 

ลุ่มน้้าโขง (ตะวันออกเฉียงเหนือ) หนองหาน 
เขตห้ามล่าสตัว์ป่าบึงโขงหลวง 
แม่น้้าโขง 
แม่น้้าสงคราม 

ลุ่มน้้าโมงตอนล่าง 
เขตห้ามล่าสตัว์ป่าหนองหัวค ู
หนองกอมเกาะ 

ลุ่มน้้าชี บึงละหาน 
หนองหานภุมภวาป ี
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภเูขียว*** 

หนองสามหมื่น 
แก่งละว้า 
ห้วยเสือเต้น 
สบแม่น้้ามลูชี 
เขตห้ามล่าสตัว์ป่าหนองแวง 

ลุ่มน้้ามลู เขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเก็บน้้าหัวยจรเข้มาก 
เขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเก็บน้้าห้วยตลาด 
เขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเก็บน้้าสนามบิน 
ล้าปลายมาศ 

ดูนล้าพัน 
หนองปลาคูณ 
บึงเกลือ บ่อแก 
แม่น้้ามูลและบุ่งทาม 
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ตารางภาคผนวกที่ 1 จ้านวนพื้นที่ชุ่มน้้าระดับนานาชาติและระดับชาติ จ้าแนกเป็นรายลุม่น้้า 

กลุ่มลุม่น้้า/ ลุ่มน้้า 
พื้นที่ชุ่มน้้าระดับนานาชาต ิ

พื้นที่ชุ่มน้้าระดับนานาชาต ิ
(ท่ีได้รับการคัดเลือก) 

รายการ (แห่ง) รายการ (แห่ง) 
ล้าโดมใหญ่และเขตรักษาพันธุ์-สตัว์ป่าป่า
ยอดโดม 
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่* 

สบแม่น้้ามลูชี* 
อุทยานแห่งชาติทับลาน** 

ลุ่มน้้าปราจีนบุร ี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่** เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาสอยดาว* 
อุทยานแห่งชาติปางสีดา*** 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน* 

ลุ่มน้้าบางปะกง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่* ที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง* 
อ่าวไทย** 
แม่น้้าบางปะกง 
แม่น้้านครนายก 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาเขยีวเขา
ชมภู่* 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน* 

ลุ่มน้้าโตนเลสาบ ไม่ม ี เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาสอยดาว* 
ลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันออก เขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเก็บน้้าบางพระ 

ป าแม่น้้าเวฬ ุ
อุทยานแห่งขาติหมู่เกาะช้าง 
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะ
เสมด็ 

อ่าวไทย** 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาสอยดาว* 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาเขยีวเขา
ชมภู่* 
อ่าวคุ้งกระเบน 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาอ่างฤาไน* 

ลุ่มน้้าแม่กลอง แม่น้้าแควน้อย 
แม่น้้าแควใหญ ่
แม่น้้าแม่กลอง 
ดอนหอยหลอด 

เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง*** 
ที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง* 
อ่าวไทย** 
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม 
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร ์
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าสลักพระ 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร 

ลุ่มน้้าเพชรบรุ ี อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน*** ที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง* 
อ่าวไทย** 
แม่น้้าเพชรบุร ี

ลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันตก อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อ่าวไทย** 
อุทยานแห่งชาติหาดวนกร 

ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก เขตห้ามล่าสตัว์ป่าทะเลน้อย* 
แม่น้้าสายบรุ ี
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระเทพฯ (พรุโตะ๊แดง) 
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง 

พรุคันธุล ี
เกาะแตน 
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ตารางภาคผนวกที่ 1 จ้านวนพื้นที่ชุ่มน้้าระดับนานาชาติและระดับชาติ จ้าแนกเป็นรายลุม่น้้า 

กลุ่มลุม่น้้า/ ลุ่มน้้า 
พื้นที่ชุ่มน้้าระดับนานาชาต ิ

พื้นที่ชุ่มน้้าระดับนานาชาต ิ
(ท่ีได้รับการคัดเลือก) 

รายการ (แห่ง) รายการ (แห่ง) 
อ่าวทุ่งคา-อ่าวฉวี 
อ่าวบ้านดอน*** 
อ่าวป่าพนัง 

ลุ่มน้้าตาป ี อุทยานแก่งชาติเขาสก*** 
เขตห้ามล่าสตัว์ป่าหนองทุ่งทอง 
แม่น้้าตาป ี

ไม่ม ี

ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา เขตห้ามล่าสตัว์ป่าทะเลน้อย* 
เขตห้ามล่าสตัว์ป่าหนองทุ่งทอง 
แม่น้้าตาป ี

ไม่ม ี

ลุ่มน้้าปัตตาน ี ไม่ม ่ ไม่ม ี
ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก อุทยานแห่งชาติแหลมสน 

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมลิัน 
อ่าวพังงา 
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ 
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะ
พีพี 
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 
เขตห้ามล่าสตัวฺป่าหมูเ่กาะตะรเุตา 
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันดา 
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร ์
ปากแม่น้้ากระบ่ี 
ปากแม่น้้าตรัง 
ปากคลองกะเปอร ์
ป่าชายเลนปะเหลียน-ละง ู
ปากแม่น้้ากระบรุ ี
ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของเกาะภูเกต็ 

พรุบ้านไม้ขาว 
เขตห้ามล่าสตัว์ป่าหนองปลักพระยา 
และเขาระยามังลา 
 

ที่มา: ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2549) และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุ
พืช (2548) 

หมายเหตุ:  1. * พ้ืนท่ีชุ่มน้้าที่มีอาณาเขตครอบคลุมมากกว่า 1 ลุ่มน้้า แต่มีขอบเขตค่อนข้างชัดท้าให้สามารถจ้าแนก
เป็นรายลุ่มน้้าได ้

 2. ** พื้นที่ชุ่มน้้าที่มีอาณาเขตครอบคลุมมากกว่า 1 ลุ่มน้้า แต่ไม่มขีอบเขตที่แน่ชัด จึงไม่น้าเนื้อท่ีมาติดพื้นที่รวม 

 3. *** พ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มีอาณาเขตครอบคลุมมากกว่า 1 ลุ่มน้้า แต่มสีัดส่วนแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด จงึจัดให้อยู่ในลุ่ม
น้้าท่ีครอบคลุมพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นหลัก 
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ตารางภาคผนวกที ่2 ข้อมูลประกอบการประเมินพื้นที่ 25 ลุ่มน้้าหลัก 

ลุ่มน้้า 

พื้นที่ป่า/
พื้นที่ลุ่ม

น้้า 
(ร้อยละ) 

ดัชนี
คุณภาพ

น้้า 

พื้นที่
อุตสาหกร
รม/พื้นที่
ลุ่มน้้า 

(ร้อยละ) 

พื้นที่
เกษตรกรรม/
พื้นที่ลุ่มน้้า 
(ร้อยละ) 

ความ
หนาแน่น
ประชากร 
(คน/ ตร.

กม.) 

พื้นที่น้้า
แล้ง/ 

พื้นที่ลุ่ม
น้้า 

(ร้อย
ละ) 

พื้นที่น้้า
ท่วม/ พื้นที่

ลุ่มน้้า 
(ร้อยละ) 

พื้นที่น้้าท่วม
ซ้้าซาก/ พื้นที่

ลุ่มน้้า 
(ร้อยละ) 

1 สาละวิน 75.58 65 0.0000 15.86 30 44 1 0.000237 
2 โขง 27.81 72 0.0000 59.63 109 74 43 1.472174 
3 กก 54.86 77 0.0000 34.59 90 53 15 0.035878 
4 ปิง 65.81 63 0.0083 21.93 70 93 60 0.136361 
5 วัง 66.92 70 0.0000 16.66 62 98 71 0.156976 
6 ยม 47.33 68 0.0082 44.17 73 54 9 0.035206 
7 น่าน 42.82 65 0.0000 47.28 66 87 14 0.472826 
8 เจ้าพระยา 3.48 67 0.1761 77.54 674 75 37 9.639310 
9 สะแกกรัง 28.76 65 0.0000 65.43 74 46 25 4.940165 
10 ป่าสัก 62.98 63 0.0059 62.57 62 69 75 6.814148 
11 ท่าจีน 7.05 59 0.0000 79.46 179 100 57 0.002231 
12 ชี 17.47 63 0.0000 68.51 131 71 32 0.023133 
13 มูล 14.36 80 0.0000 76.12 139 71 62 5.334901 
14 ปราจีนบุร ี 26.82 68 0.0671 62.85 84 74 12 0.000000 
15 บางปะกง 15.43 68 0.3695 66.18 173 94 45 4.005902 
16.โตนเลสาป 24.71 65 0.0000 63.92 72 86 55 2.175576 
17 ชายฝั่งทะเล
ตะวันออก 

18.20 70 0.6491 62.92 155 90 45 0.308811 

18 แม่กลอง 59.63 83 0.0076 72.06 58 24 7 0.000000 
19 เพชรบุร ี 52.65 66 0.0000 28.04 81 36 23 0.000000 
20 ชายฝั่งทะเล
ประจวบคีรีขันธ ์

39.96 74 0.0000 24.91 74 2 8 0.000000 

21 ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก 

24.04 57 0.0000 63.67 139 19 91 0.000000 

22 ตาปี 26.94 52 0.0000 60.70 86 17 4 0.000000 
23 สงขลา 12.56 62 0.0424 68.03 165 4 41 0.000000 
24 ปัตตานี 31.73 70 0.0000 60.70 121 0 6 0.000000 
25 ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตก 

35.49 67 0.0000 52.48 105 30 1 0.000000 
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บทท่ี 3 การจัดท้าการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์ในพ้ืนทีลุ่่มน้้าน้าร่อง 

ตารางภาคผนวกที่ 3 ข้อมูลรายละเอียดของลุ่มน้า้ 3 พ้ืนท่ี 
รายการ ลุ่มน้้าบางปะกง ลุ่มน้้าปราจีนบุร ี ลุ่มน้้าชายฝ่ังตะวันออก แหล่งข้อมูล 

1. ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ลุ่มน้้า 

 สภาพภูมิ
ประเทศ 

พื้นที่ประมาณ 10,700 ตร.กม. มี
พื้นที่ส่วนใหญ่ครอบคลุมจังหวัด 
 ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ทาง
เหนือมี เทือกเขาสูง ซ่ึงเป็นต้น
ก้าเนิดของแม่น้้านครนายก ส่วน
ทางตอนใต้และทางตะวันออก
เฉียงใต้ของลุ่มน้้ามีเทือกเขาซ่ึง
แนวแบ่ ง เขตระหว่า งจั งหวัด
ชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และ
จั ง ห วั ด จั น ท บุ รี  โ ด ย แ ม่ น้้ า
นครนายกไหลมาบรรจบกับ
แม่น้้าปราจีนบุรี ที่อ้าเภอบางน้้า
เปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

พื้นที่ประมาณ 9,651.38 
ตร.กม. มีพื้นที่ครอบคลุม 7 
จังหวัด ได้แก่  ปราจีนบุรี  
สระแก้ว จันทบุรีฉะเชิงเทรา 
นครนายก นครราชสีมา 
บุ รี รั มย์  พื้ นที่ ต้นน้้ ามีต้ น
ก้าเนิดจากทิวเขาสันก้าแพง 
แม่น้้าสายหลักได้แก่ แม่น้้า
ปราจีนบุรี ซ่ึงเป็นน้้าสาขา
ของแม่น้้าบางปะกง แม่น้้า
ปราจีนบุรีจะไหลไปบรรจบ
กับแม่น้้านครนายกที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา กลายเป็นแม่น้้า
บางปะกง แล้วไหลลงอ่าว
ไทย 

มี พื้ น ที่ ลุ่ ม น้้ า ป ร ะ ม า ณ 
13,095.80ตร.กม. 
มีพื้นที่ครอบคลุม 6 จังหวัด 
ได้แก่ จันทบุรีชลบุรี ระยอง 
ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และ
ตราด 

กรมทรัพยากรน้้า 

กรมชลประทาน 

 ลุ่มน้้าสาขาที่
ส้าคัญในพื้นที่ลุ่ม
น้้า 

ประกอบดว้ย 4 ลุ่มน้้าสาขา 
ได้แก่  
(1) แม่น้้านครนายก 
(2) คลองท่าลาด 
(3) คลองหลวง 
(4) ที่ราบแม่น้้าบางปะกง 

ประกอบดว้ย 4 ลุ่มน้้าสาขา 
ได้แก่  
(1) คลองพระสทึง 
(2) คลองพระปรง 
(3) แม่น้้าหนุมาน 
(4) แม่น้้าปราจีนบุรีตอนล่าง 

ประกอบดว้ย 6 ลุ่มน้้าสาขา 
ได้แก่ 
(1) ชายฝั่งทะเลตะวันออก 
(2) แม่น้้าเมืองตราด 
(3) แม่น้้าจันทบุร ี
(4) คลองโตนด 
(5) แม่น้้าประแส 
(6) คลองใหญ่ 

กรมทรัพยากรน้้า 

 สภาพ
ภูมิอากาศ 

ค่าเฉลี่ยรายปจีากทั้ง 2 สถานี 
(สถานีจังหวัดฉะเชิงเทรา และ
สถานีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 

- อุณหภูมิ 27.6 องศา
เซลเซียส 

- ความชื้นสัมพัทธ ์ร้อยละ 
72.6  

- ปริมาตรการระเหยจากถาด 
139.8 มม./เดือน 

- ความครึ้มเมฆ 6.45 (0 ถึง
10 อ๊อกต้า) 

- ความเร็วลม 3.65 น๊อต 

ค่าเฉลี่ยรายปจีากทั้ง 3 
สถานี (สถานจีังหวัด
ปราจีนบุรี สถานีกบินทร์บุรี 
และสถานีจังหวัดสระแกว้) 

- อุณหภูมิ 27.8 องศา
เซลเซียส 

- ความชื้นสัมพัทธ ์ร้อย
ละ 76.1 

- ปริมาตรการระเหยจาก
ถาด 115.3-171.7 มม./
เดือน 

- ความครึ้มเมฆ 5.7 45 
(0 ถึง 10 อ๊อกตา้)  

- ความเร็วลม 1.4 น๊อต 

ค่ า เฉลี่ ย ร ายปี จ ากทั้ ง  9 
สถานี  (สถานีแหลมฉบั ง 
สถานีจังหวัดชลบุรี สถานีสัต
หีบ สถานีพัทยา สถานีสกษ.
ห้วยโป่ง สถานีจังหวัดระยอง 
สถานีจังหวัดจันทบุรี สถานี
สกษ.พลิ้ ว  สถานีจั งหวั ด
ตราด) 

- อุณหภูมิ 28.2 องศา
เซลเซียส 

- ความชื้นสัมพัทธ ์ร้อย
ละ 79.7 

- ปริมาตรการระเหยจาก
ถาด 1, 808 มม./เดือน 

- ความครึ้มเมฆ 7. 45 (0 
ถึง 10 อ๊อกต้า) 

กรมอุตุนิยมวิทยา 
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ตารางภาคผนวกที่ 3 ข้อมูลรายละเอียดของลุ่มน้า้ 3 พ้ืนท่ี 
รายการ ลุ่มน้้าบางปะกง ลุ่มน้้าปราจีนบุร ี ลุ่มน้้าชายฝ่ังตะวันออก แหล่งข้อมูล 

 ปริมาณฝนราย
ปีเฉลี่ย  

1,346.0 มม./ ปี 1,622.5 มม./ ปี 2,144 มม./ ป ี กรมทรัพยากรน้้า  

 ปริมาณน้้าท่า
รายปี  

3,340 ล้านลบ.ม./ป ี 4,697 ล้านลบ.ม./ป ี 12,979 ล้าน ลบ.ม./ป ี กรมทรัพยากรน้้า  

 คุณภาพน้้า เนื่องจากการปนเปื้อนของโลหะ
หนักบางชนิดในระบบนิเวศน้้า
กร่อยของแม่น้้าบางปะกง พบว่า
ส่วนใหญ่อยู่ ในระดับที่ต่้ ากว่า
มาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้า
ผิวดิน ยกเว้นตะกั่วที่พบว่าใน
บางครั้งและบางสถานีมีค่าสูงเกิน
เกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด ความ
เข้มข้นเฉลี่ยในฤดูฝนสูงกว่าช่วง
ฤดูแล้ง เนื่องจากการพัดพามา
กับน้้าท่าที่ชะล้างการปนเปื้อน
ของโลหะหนักจากกิจกรรมต่าง ๆ  
บนแผ่นดินออกสู่แม่น้้าบางปะกง  

 

คุ ณ ภ า พ น้้ า ใ น ลุ่ ม น้้ า
ปราจีนบุรียั งอยู่ ในเกณฑ์
พ อ ใ ช้  ซ่ึ ง ส า ม า ร ถ ใ ช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม ยกเว้นแม่น้้า
ปราจีนบุรีที่บริเวณอ้าเภอ
บ้านสร้างในช่วงฤดูแล้งจะ
ถูกน้้ า เ ค็มรุ กล้้ า  ท้ า ให้ มี
คุณภาพไม่เหมาะต่อการใช้
ประโยชน์หลาย ๆ ด้าน 

คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าใน
พื้ นที่ ลุ่ มน้้ า ช ายฝั่ ง ทะ เล
ตะวันออกอยู่ในเกณฑ์พอใช้
ถึงต่้า ส่วนใหญ่เกิดจากการ
รุกล้้าของน้้าทะเลเข้าสู่แม่น้้า
ในช่วงฤดูแล้ง ท้าให้แหล่งน้้า
ต่าง ๆ ไม่ เหมาะสมที่จะ
น้ามาใช้ในการเพาะปลูก
และกา รอุ ป โภ คบริ โ ภ ค 
ปัญหาถัดมาคือการปนเปื้อน
ของแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโค
ลิฟอร์ม ซ่ึงพบมากในแหล่ง
น้้าที่ผ่านชุมชนใหญ่ต่าง ๆ 
ทั้งนี้เนื่องจากชุมชนต่าง ๆ 
ระบายน้้ า เสียลงสู่แม่น้้ า  
แม่ น้้ า ส่ วน ใหญ่ จั ดอยู่ ใน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
แหล่ งน้้ าประ เภทที่  4 - 5 
ส้ าหรับ คุณภาพน้้ าทะ เล
ชายฝั่ง พบว่า ส่วนใหญ่มี
คุณ ภ า พ น้้ า เ ป็ น ไ ป ต า ม
มาตรฐาน อย่างไรก็ตามยัง
พบว่าแบคทีเรียบกลุ่มโคลิ
ฟอร์มทั้งหมดเกินมาตรฐาน
ในช่วงฤดูฝน แต่ไม่พบว่ามี
สถานที่ที่มีคุณภาพน้้าทะเล
ชายฝั่งเส่ือมโทรมมาก 

กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง 
กรมควบคุมมลพิษ 

 ส ภ า พ อุ ท ก
ธรณีวิทยา 

 

ลักษณะอุทกธรณีวิทยาของลุ่มน้า้
บางปะกงเป็นชั้นหินอุ้มน้้าใน
ตะกอนหินร่วน ชั้นหินอุ้มน้้าใน
ตะกอนหินร่วนกึ่งหินแข็ง และ
ชั้นหินอุ้มน้้าในหินแข็งรวม 17 
ชนิด โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชั้น
หินอุ้มน้้าตะกอนน้้าพา คิดเป็น 
ร้อยละ 49.93 ของพื้นที่ลุ่มน้้า 

ลักษณะอุทกธรณีวิทยาของ
ลุ่มน้้าปราจีนบุรีเป็นชั้นหิน
อุ้มน้้าในตะกอนหินร่วน ชั้น
หินอุ้มน้้าในตะกอนหินร่วน
กึ่งหินแข็ง และชั้นหินอุ้มน้้า
ในหินแข็งรวม 16 ชนิด โดย
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชั้นหินอุ้ม
น้้ า ต ะกอนหิ นชุ ด โคราช
ตอนกลาง คิดเป็น ร้อยละ 
36. 52 ข อ ง พื้ น ที่ ลุ่ ม น้้ า  
รองลงมาคือ ชั้นหินอุ้มน้้า 
หินชั้น กึ่งแปร คิดเป็นร้อย
ละ 17.53 ของพื้นที่ลุ่มน้้า 

ลักษณะอุทกธรณีวิทยาของ
ชายฝั่งตะวันออกเป็นชั้นหิน
ตะกอนทรายและดินเหนียว 

กรมทรัพยากรธรณี 
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ตารางภาคผนวกที่ 3 ข้อมูลรายละเอียดของลุ่มน้า้ 3 พ้ืนท่ี 
รายการ ลุ่มน้้าบางปะกง ลุ่มน้้าปราจีนบุร ี ลุ่มน้้าชายฝ่ังตะวันออก แหล่งข้อมูล 

 ทรัพยากรปา่
ไม้ 

พื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้้าบางปะ
กงเป็นพื้นที่ป่าไม้ 2,648.77 ตร.
กม. คิดเป็น ร้อยละ 24.74 ของ
พื้นที่ทั้งลุ่มน้้า เห็นได้ว่า ลุ่มน้้า
บางปะกงยังมีการอนุรักษ์ป่าต้น
น้้า มีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก 
ส้าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
เขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในลุ่ม
น้้าบางปะกงที่มีพื้นที่มากที่สุด 
คือ ป่าเศรษฐกิจ 

มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตาม
ประกาศขอ งรั ฐทั้ ง หมด 
3,602.23 ตร.กม. คิดเป็น 
ร้อยละ 41.44 ของพื้นที่ทั้ง
ลุ่มน้้า 

พื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้้า คือ 
พื้ น ที่ ก า ร เ ก ษ ต ร  
(ร้อยละ 64 ) รองลงมาเป็น
พื้นที่ป่าไม้ (ร้อยละ 26) และ
ที่อยู่อาศัย (ร้อยละ 2.6) 

กรมพัฒนาที่ดิน 

 จ้านวน
ประชากร 

ประชากรในพื้นที่ลุ่มน้้าบางปะกง
มีทั้งสิ้น 1,848,857 คน แยกเป็น
ประชากรชาย 904,685 คน และ
ประชากรหญิง 944 ,172 คน 
จ้ า นวนครั ว เ รื อน  551 ,187 
ครัวเรือน เฉลี่ย 3 คน/ครัวเรือน 
แ ล ะ มี วั ย แ ร ง ง า น ทั้ ง ห ม ด 
972 ,883  คน เฉลี่ ย  2  คน /
ครัวเรือน คิดเป็น ร้อยละ 52.62 
ของจ้านวนประชากรทั้งลุ่มน้้า 

ประชากรในพื้ นที่ ลุ่ มน้้ า
ปราจีนมีทั้งสิ้น 813,860 คน 
แยก เป็ นป ระ ชา ก รชา ย 
406,434 คน และประชากร
ห ญิ ง  4 0 7 ,4 2 6  ค น  มี
ค รั ว เ รื อ น  2 3 8 ,5 9 1 
ค รั ว เ รื อ น เ ฉ ลี่ ย  3  คน /
ครัวเรือน และมีวัยแรงงาน
ทั้งหมด 470,293 คน เฉลี่ย 
2 คน/ครัวเรือน คิดเป็น ร้อย
ละ  57 . 79  ขอ งจ้ า นว น
ประชากรทั้งลุ่มน้้า 

ประชากรในพื้ นที่ ลุ่ มน้้ า
ชายฝั่ งตะวันออกมีทั้ งสิ้น 
2 ,1 1 5 ,8 3 7  ค น  ค ว า ม
หนาแน่น 153 คน/ตร.กม. 
รายได้เฉลี่ย 33,071 บาทต่อ
คนต่อปี 

สถานบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้า้และ
การเกษตร 

 การใช้
ประโยชน์ที่ดิน  

พื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้้าบางปะ
กงเป็นพื้นที่ปลูกข้าว คิดเป็น 
ร้อยละ 27.49 ของพื้นที่ทั้งลุ่มน้้า 
เห็นได้ว่า ลุ่มน้้าบางปะกง มีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินส้าหรับพื้นที่อื่นๆ ค่อนข้าง
ชัดเจน รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าไม้ 
และพื้นที่ไม้ผล คิดเป็นร้อยละ 
15.57 และ 15.45 ตามล้าดับ 

พื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้้า คือ 
ป่าไม้ คิดเป็น ร้อยละ 28.91 
รองลงมา เป็นพื้ นที่พื ชไร่  
และพื้นที่นาข้าว คิดเป็นร้อย
ละ  23 . 46  และ  17 . 46 
ตามล้าดับ 

พื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้้า คือ 
พื้นที่การเกษตร ร้อยละ 64 
รองลงมา เป็นพื้ นที่ป่ า ไม้  
ร้อยละ 26 และที่อยู่อาศัย 
ร้อยละ 2.6 

กรมพัฒนาที่ดิน 

 สภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม 

 

ประชากรส่วนใหญ่ในลุ่มน้้าบาง
ปะกง ประกอบอาชีพท้ านา 
รองลงมาเป็น ท้าไร่ และท้าสวน 
ตามล้าดับ 

ประชากรส่วนใหญ่ในลุ่มน้้า
ปราจีนบุรี ประกอบอาชีพ
ท้านา รองลงมาเป็น ท้าสวน 
และท้าไร่ ตามล้าดับ 

ข้อมูลเศรษฐกิจ และสังคม
ใ น ลุ่ ม น้้ า ช า ย ฝั่ ง ท ะ เ ล
ตะวันออก ประกอบด้วย
พื้นที่ 4 จังหวัด 27 อ้าเภอ 
175 ต้าบล/ เทศบาล และ 
1,394 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ตราด 
และระยอง 

สถาบันสารสนเทศ
ท รั พ ย า ก รน้้ า แ ล ะ
การเกษตร 

2. การศึกษาสภาพปัญหาและการวิเคราะห์สถานภาพทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้า 

 การศึกษา
ศักยภาพของพื้นที่
ลุ่มน้้า 

พื้นที่ ที่มี ศักยภาพการพัฒนา
ระบบชลประทานในพื้นที่ลุ่มบาง
ปะกง ส่วนใหญ่จะอยู่บริ เวณ
ตอนกลางของพื้นที่ลุ่มน้้า คิดเป็น 

พื้นที่ที่มีศักยภาพการพัฒนา
ระบบชลประทานในลุ่มน้้า
ปราจีนบุรี ส่วนใหญ่จะอยู่
บริเวณตอนล่างของพื้นที่ลุ่ม

พื้นที่ที่มีศักยภาพการพัฒนา
ระบบชลประทานในพื้นที่ลุ่ม
น้้าชายฝั่งทะเลตะวันออก 
ส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านทิศ

สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้า้และ
การเกษตร 
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คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-9  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 3 ข้อมูลรายละเอียดของลุ่มน้า้ 3 พ้ืนท่ี 
รายการ ลุ่มน้้าบางปะกง ลุ่มน้้าปราจีนบุร ี ลุ่มน้้าชายฝ่ังตะวันออก แหล่งข้อมูล 

ร้อยละ 27.42 ของพื้นที่ลุ่มน้้า 
ซ่ึ ง ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
ชลประทาน ไปแล้ ว  ร้ อ ยละ 
18.55 ของพื้นที่ลุ่มน้้า และยังมี
พื้นที่ที่เหมาะสมที่สามารถพัฒนา
ระบบชลประทานเพิ่มได้อีก ร้อย
ละ 8.87 ของพื้นที่ลุ่มน้้า 

น้้า บริเวณสองฝั่งล้าน้้า โดย
มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 
1,775 ตร.กม.และคิดเป็น 
ร้อยละ 61.08 ของพื้นที่การ 
เกษตรท่ีมีความเหมาะสมกับ
การเพาะปลกู หรอื ร้อยละ 
32.61 ของพื้นที่การเกษตร
ทั้งหมด 

ใต้ของพื้นที่ลุ่มน้้าบริ เวณ
สองฝั่งล้าน้้าของคลองใหญ่ 
แม่น้้าประแสร์ และแม่น้้า
ตราด และด้านตะวันออก
ของพื้นที่ลุ่มน้้าบริเวณแม่น้้า
จันทบุรีและข้างเคียง โดยลุ่ม
น้้าชายฝั่งทะเลตะวันออกมี
พื้นที่ที่เหมาะสมส้าหรับการ
พัฒนาระบบชลประทาน
ทั้งหมด 572.31 ตร.กม. คิด
เป็น ร้อยละ 4.37 ของพื้นที่
ลุ่มน้้า ซ่ึงได้รับการพัฒนา
ระบบชลประทานไปแล้ว 
158.73 ตร.กม. คิดเป็น ร้อย
ละ 1.21 ของพื้นที่ลุ่มน้้ า  
และยังมีพื้นที่ที่เหมาะสมที่
ส า ม า ร ถ พั ฒ น า ร ะ บ บ
ช ล ป ร ะ ท า น เ พิ่ ม ไ ด้ อี ก 
413.58 ตร.กม. คิดเป็นร้อย
ละ 3.16 ของพื้นที่ลุ่มน้้า 

 การศึกษา
สภาพปัญหาของ
พื้นที่ลุ่มน้้า 

สภาพปัญหาเกิดอุทกภัยและภัย
แล้งในลุ่มน้้าบางปะกงจากการ
ผันแปรของปริมาณน้้าฝน ส่งผล
ให้เกิดความแห้งแล้งในช่วงที่ฝน
ทิ้งช่วง ขณะที่เมื่อมีฝนตกหนักก็
ท้าให้เกิดน้้าไหลหลากท่วมพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตร 

- อุทกภัยที่เกิดในบริเวณ
พื้นที่ลุ่มน้้าตอนบนและล้า
น้้าสาขาต่างๆ เกิดจากการที่
มีฝนตกหนักและน้้าป่าไหล
หลากจากต้นน้้าลงมามาก 
ประกอบกับมีสิ่งกีดขวางจาก
เส้นทางคมนาคมขวางทาง
น้้า และมีอาคารระบายน้้า
ไม่เพียงพอ  

- อุทกภัยที่เกิดในบริเวณ
แม่น้้ าปราจีนบุรีสายหลัก 
ตั้งแต่จุดบรรจบแม่น้้าพระ
ปรงและแม่น้้าหนุมานลงไป
จ น ถึ ง จุ ด บ ร ร จ บ แ ม่ น้้ า
นครนายก  

การลดลงของพื้นที่ป่าไม้ใน
พื้ นที่ ลุ่ มน้้ า ช ายฝั่ ง ทะ เล
ตะวันออก ซ่ึงครอบคลุม
พื้นที่ 4 จังหวัด คือ ชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี และตราด 
ท้าให้การชะล้างพังทลาย
ของดินมีความรุนแรงเพิ่ม
มากขึ้น และเกิดตะกอนตก
ทับถมในแหล่ งน้้ า  ท้า ให้
แหล่งน้้าตื้นเขินและคุณภาพ
เส่ือมลง และขาดการจัดการ
ด้ า น ก า ร บ้ า บั ด น้้ า เ สี ย
อุตสาหกรรมอย่างเข้มงวด 
ท้าให้เป็นปัญหาต่อแหล่งน้้า
ธรรมชาติ 

กรมทรัพยากรน้้า 
กรมชลประทาน 

3. แนวโน้มการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้้า 

 ยุทธศาสตร์
และทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัด 
การทรัพยากรน้้า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัย
พื้นฐานและต้นน้้า 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย
ในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้้า 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัย
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัย
การแก้ไขปัญหาจากน้้า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
การวิจัยพื้นฐานและต้นน้้า 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 
การวิจัยในการแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนน้้า 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
การวิจัยการแก้ ไขปัญหา
อุทกภัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
การวิจัยพื้นฐานและต้นน้้า 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 
การวิจัยในการแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนน้้า 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
การวิจัยการแก้ ไขปัญหา
อุทกภัย 

- ส้านักงาน
คณะกรรมการนโยบา
ยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ  

- ส้านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-10                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 3 ข้อมูลรายละเอียดของลุ่มน้า้ 3 พ้ืนท่ี 
รายการ ลุ่มน้้าบางปะกง ลุ่มน้้าปราจีนบุร ี ลุ่มน้้าชายฝ่ังตะวันออก แหล่งข้อมูล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การวิจัย
การแก้ไขปัญหาจัดการทรัพยากร
น้้า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 
การวิจัยการแก้ไขปัญหาจาก
น้้า 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 
การวิจัยการแก้ ไขปัญหา
จัดการทรัพยากรน้้า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 
การวิจัยการแก้ไขปัญหาจาก
น้้า 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 
การวิจัยการแก้ ไขปัญหา
จัดการทรัพยากรน้้า 

- ส้านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั 

- ส้านักงานนโยบาย
และบริหารจัดการน้้า
และอุทกภัยแห่งชาต ิ

- ส้านักงาน
คณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ 

 ยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด (พ.ศ. 
2557 ถึง 2560) 

ยุท ธศาสตร์ ก า รพัฒนากลุ่ ม
จังหวัด ภาคตะวันออก  
ป ร ะ เ ด็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  1 
ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า แ ห ล่ ง
ท่ อ ง เที่ ย ว และกิ จ ก รรมกา ร
ท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย 
และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวใน
กลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อ้านวย
ความสะดวกด้านการค้า การ
ลงทุน และการท่องเที่ยว รวมทั้ง
จัดเตรียมระบบโครงข่ายบริการ
พื้นฐานบริ เวณเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนให้ได้มาตรฐานรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ป ร ะ เ ด็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  3 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์โครงข่ายการคมนาคม
ข น ส่ ง ใ น พื้ น ที่ ใ ห้ ม า ก ขึ้ น 
ส นั บ ส นุ น ก า ร เ ป็ น ป ร ะ ตู สู่
เศรษฐกิจโลก รวมทั้งดึงดูดการ
ลงทุนมาสู่พื้นที่   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตสิน ค้า
เ ก ษต รและ ผลิ ต ภัณฑ์ ให้ ไ ด้
มาตรฐานสอดคล้องกับความ
ต้ อ งก า รทั้ ง ใ นประ เทศและ
ต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
อุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยี
สะอาดในการผลิต และค้านึง ถึง
ผ ล ก ร ะ ท บ ท า ง สั ง ค ม แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้งกับชุมชน การเกษตร และ
การท่องเท่ียว 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ป้องกัน และบ้ารุงรักษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด ภาคกลางตอนกลาง 
(อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้้า 4 จังหวัด 
คื อ  จั ง ห วั ด ป ร า จี น บุ รี  
สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และ
นครนายก) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1
พัฒนาระบบโลจิสติกส์และ
ความสัมพันธ์กับประเทศ
เพื่อนบ้านเพื่อเป็นศูนย์กลาง
ก า ร ค้ า  ก า ร ล ง ทุ น ภ า ค
ตะวันออกของอินโดจีนและ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยว สินค้า และบริการ
ด้ านการท่ อ ง เที่ ย ว ให้ ไ ด้
มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการ
ท่ อ ง เที่ ย ว เ ชิ งนิ เ ว ศและ
วัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3
พัฒนาปัจจัยการผลิต ระบบ
การตลาด และโครงสร้าง
พื้นฐานทางการเกษตร ให้
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่  
( Zoning)  เ พื่ อ ใ ห้ สิ น ค้ า
การเกษตรได้มาตรฐานสากล 
เพื่อเชื่อมโยงตลาดรองรับ
การค้าเสรี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4
ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม
ด้านการผลิตและยกระดับ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน สร้าง
บรรยากาศที่ เอื้ อต่อการ
ลงทุนเพื่อรองรับการเติบโต

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด ภาคตะวันออก  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
ปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ ห้ มี ค ว า ม
หลากหลาย และเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
อย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 
อ้านวยความสะดวกด้าน
การค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียม
ร ะ บ บ โ ค ร ง ข่ า ย บ ริ ก า ร
พื้นฐานบริเวณเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนให้ ได้มาตรฐาน
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
ประ โ ยชน์ โ คร งข่ า ยกา ร
คมนาคมขนส่งในพื้นที่ ให้
มากขึ้น สนับสนุนการเป็น
ประตูสู่เศรษฐกิจโลก รวมทั้ง
ดึงดูดการลงทุนมาสู่พื้นที่   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับ
ความต้องการทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีการ
ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการ
ผ ลิ ต  แ ล ะ ค้ า นึ ง  ถึ ง
ผลกระทบทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้เกิด

- ส้านักบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง  

- ส้านักงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก 

- กลุ่มงาน
สนับสนุนส้านัก
บริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด สา้นัก
พัฒนาและส่งเสริม
การบริหารราชการ
จังหวัด ส้านกังาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย (มิถุนายน 
2559) 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-11  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 3 ข้อมูลรายละเอียดของลุ่มน้า้ 3 พ้ืนท่ี 
รายการ ลุ่มน้้าบางปะกง ลุ่มน้้าปราจีนบุร ี ลุ่มน้้าชายฝ่ังตะวันออก แหล่งข้อมูล 

ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนเพื่อให้ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความ
อุดมสมบูรณ์ปราศจากมลภาวะ
และก่อให้ เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

ทางอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และ
ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วน
ร่วม เพื่อประโยชน์ต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อย่างยั่งยืน 

ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง กั บ ชุ ม ช น 
ก า ร เ ก ษ ต ร  แ ล ะ ก า ร
ท่องเที่ยว 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 6 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปอ้งกัน และ
บ้ารุงรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนเพื่อให้ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
ความอุดมสมบูรณ์ปราศจาก
มลภาวะและกอ่ให้เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด (พ.ศ. 
2557 ถึง 2560) 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด ภาคตะวันออก (อยู่
ในพื้นที่ลุ่มน้้า 1 จังหวัด คือ 
จังหวัดจันทบุรี) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
ปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ ห้ มี ค ว า ม
หลากหลาย และเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
อย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 
อ้านวยความสะดวกด้าน
การค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียม
ร ะ บ บ โ ค ร ง ข่ า ย บ ริ ก า ร
พื้นฐานบริเวณเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนให้ ได้มาตรฐาน
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
ประ โ ยชน์ โ คร งข่ า ยกา ร
คมนาคมขนส่งในพื้นที่ ให้
มากขึ้น สนับสนุนการเป็น
ประตูสู่เศรษฐกิจโลก รวมทั้ง
ดึงดูดการลงทุนมาสู่พื้นที่   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับ

 - ก ลุ่ ม ง า น
ส นั บ ส นุ น ส้ า นั ก
บริหารยุทธศาสตร์
กลุ่ มจั งหวัด  ส้ านั ก
พัฒนาและส่ งเสริม
การบริหารราชการ
จั งห วั ด  ส้ า นั ก งาน
ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง
มหาดไทย (มิถุนายน 
2559) 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-12                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 3 ข้อมูลรายละเอียดของลุ่มน้า้ 3 พ้ืนท่ี 
รายการ ลุ่มน้้าบางปะกง ลุ่มน้้าปราจีนบุร ี ลุ่มน้้าชายฝ่ังตะวันออก แหล่งข้อมูล 

ความต้องการทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีการ
ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการ
ผ ลิ ต  แ ล ะ ค้ า นึ ง  ถึ ง
ผลกระทบทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้เกิด
ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง กั บ ชุ ม ช น 
ก า ร เ ก ษ ต ร  แ ล ะ ก า ร
ท่องเที่ยว 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกัน และ
บ้ารุงรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนเพื่อให้ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวด 
ล้อมมีความอุดมสมบูรณ์
ปร าศจ ากมลภาวะและ
ก่อ ให้ เกิ ดประโยชน์ทา ง
เศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด (พ.ศ. 
2557 ถึง 2560) 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 (อยู่ในพื้นที่ลุ่ม
น้้า 2 จังหวัด คือ จังหวัด
นครราชสีมา และบุรีรัมย์) 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาขีดความ 
ส า ม า ร ถ ใน ก า ร แ ข่ ง ขั น
เกษตรอุตสาหกรรมและแปร
รูปอาหาร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 
การยกระดับการท่องเที่ยว 
และผลิตภัณฑ์ไหม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ก า ร
พัฒนาการ ค้าการลงทุ น 
การค้าชายแดน ระบบโลจิ
สติกส์สู่ภูมิภาคและอาเซียน 

 - กลุ่มงานสนับสนุน
ส้ า นั ก บ ริ ห า ร
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก ลุ่ ม
จังหวัด ส้านักพัฒนา
แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
บริหารราชการจังหวัด 
ส้ า นั ก ง า น
ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง
มหาดไทย (มิถุนายน 
2559) 

 ยุทธศาสตร์
จังหวัด (พ.ศ. 2557 
ถึง 2560) 

จังหวัดชลบุร ี
วิ สั ย ทั ศ น์ :  ฐ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
อุ ตสาหกรรมสะอาด  แหล่ ง
ท่องเที่ยวนานาชาติ แหล่งผลิต

จังหวัดปราจีนบุร ี
วิ สั ย ทั ศ น์ :  เ มื อ งน่ า อ ยู่  
อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ชิ ง นิ เ ว ศ 
เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลโล

จังหวดจันทบุร ี
วิสัยทัศน์: ศูนย์กลางการ
ผ ลิ ต แ ล ะ ก า ร ค้ า ผ ล ไ ม้
คุณภาพ ศูนย์อัญมณีและ

- กลุ่มงานสนับสนุน
ส้านักบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด ส้านกัพัฒนา



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-13  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 3 ข้อมูลรายละเอียดของลุ่มน้า้ 3 พ้ืนท่ี 
รายการ ลุ่มน้้าบางปะกง ลุ่มน้้าปราจีนบุร ี ลุ่มน้้าชายฝ่ังตะวันออก แหล่งข้อมูล 

สินค้าเกษตรปลอดภัย ประตูสู่
เศรษฐกิจโลก สังคมแห่งการ
เ รี ย น รู้ แ ล ะ มี ภู มิ คุ้ ม กั น 
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมเป็นฐานการพัฒนาที่
มีคุณภาพและยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ใ ห้ มี ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสะอาดในการผลิต 
และค้านึงถึงผลกระทบทางสังคม 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรม 
ป ร ะ เ ด็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  2 
ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยว กิจกกรมการท่องเท่ียว 
สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร ด้ า น ก า ร
ท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย
ได้มาตรฐานสากล และเป็นที่
ประทับใจของนักท่องเที่ยวระดับ
นานาชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรสู่
ระบบการผลิตคุณภาพสูง เพื่อให้
ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ
และมู ล ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น  ส ามา รถ
แ ข่ ง ขั น ไ ด้ ทั้ ง ต ล า ด
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
ร ะ บ บ ผั ง เ มื อ ง  โ ล จิ ส ติ ก ส์
โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้้า 
เพื่ อรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมขาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วม ให้เกิดความสมดุลใน
ระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนา
คนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดย
การจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพ
และ มา ต รฐ า น  ร อ ง รั บก า ร
เจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและ
สังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จิสติกส์ แหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศและสุขภาพ ศูนย์กลาง
ทางการแพทย์แผนไทย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
อุตสาหกรรมในพื้นที่ให้เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน รองรับประชาคม
อาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และกา รจ้ า หน่ ายสิ น ค้ า
ทางการเกษตรที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสอดคล้อง
กับศักยภาพของพื้นที่ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ก า ร
ท่องเที่ ยว สินค้า บริการ 
และผลิตภณฑ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4
ยกระดับการจัดการบริหาร
สั ง ค ม ให้ มี คุณ ภ า พ แ ล ะ
มาตรฐานสอดคล้องกับทุก
สถานการณ์ เพื่อความสงบ
เรียบร้อย และความมั่นคง
ของจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหาร
จั ด ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสอดคล้อง
กับศักยภาพพื้นที่ 
จังหวัดสระแก้ว 
วิสั ยทัศน์ : ศูนย์กลางโลจิ
สติกส์ และแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศของอินโดจีน ถิ่นพืช
พลังงาน อาหารปลอดภัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิ
สติกส์ ให้สามารถด้าเนินการ
ขนส่งและกระจายสินค้าได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรง
เวลาประหยัด และสนับสนุน

เครื่องประดับชั้นเลิศ แหล่ง
การค้าชายแดนเชื่อมโยง
ประชาคมอาเซียนและเมือง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถี
ชุ ม ช น  ที่ เ ป็ น มิ ต ร ต่ อ
สิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
สิน ค้า เกษตร ผลิ ตภัณฑ์  
การตลาด และโลจิสติกส์ ให้
ได้มาตรฐานสอดคล้องกับ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2
ยกระดับมาตรฐานการผลิต 
แ ล ะ ก า ร ต ล า ด ข อ ง
อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3
อ้านวยความสะดวกด้าน
การค้า การลงทุน และ การ
ท่องเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียม
ร ะ บ บ โ ค ร ง ข่ า ย บ ริ ก า ร
พื้ น ฐ า น เ ข ต เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ชายแดนให้ ได้มาตรฐาน 
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
การค้าชายแดนสู่ ประชาคม
อาเซียนและเศรษฐกิจโลก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4
สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ มทางกา ร
ท่องเที่ยวและกีฬาโดยการ
ป รั บ ป รุ ง พั ฒ น า แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์และ
กิ จ ก ร รม ก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว 
เพื่อให้มีความหลากหลาย
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวใน
กลุ่มประชาคมโลก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5
ยกระดับคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อให้ประชาชน
สามรถพัฒนาอาชีพ สร้าง
รายได้ และด้าเนินวิถีชีวิตอยู่
ร่วมกับธรรมชาติได้อย่าง
เกื้อกูลกันอย่างยั่งยืน 

และส่งเสริมการ
บริหารราชการจังหวัด 
ส้านักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย (มิถุนายน 
2559) 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-14                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 3 ข้อมูลรายละเอียดของลุ่มน้า้ 3 พ้ืนท่ี 
รายการ ลุ่มน้้าบางปะกง ลุ่มน้้าปราจีนบุร ี ลุ่มน้้าชายฝ่ังตะวันออก แหล่งข้อมูล 

วิสัยทัศน์: ศูนย์กลางบูรพาวิถีสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฐาน
อุตสาหกรรมและพาณิชกรรม
โดดเด่น เป็นเลิศสินค้าเกษตร
ปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
วัฒนธรรมได้มาตรฐาน สังคมเป็น
สุข 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรมและพาณิช
กรรมรองรับ AEC และตลาดโลก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 เพิ่ม
ประสิทธิภาพและยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
สินค้าเกษตรปลอดภัย 
ป ร ะ เ ด็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  3
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
และวัฒนธรรมให้ได้มาตรฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
ทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่
สังคมเป็นสุข 
จังหวัดนครนายก 
วิสัยทัศน์ : เมืองท่องเที่ ยว เชิ ง
ธรรมชาติที่ยั่ งยืน บริการทาง
การแพทย์และสุขภาพครบวงจร 
บ้านแห่งความสุขใกล้กรุง สังคม
และประชาชนผาสุก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
เ ส้ น ท า ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว  แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยว สิ่งอ้านวยความสะดวก 
สินค้า บริการ และการบริหาร
จั ด ก า ร ก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐานอย่างบูรณาการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม
บริ ก า รทางการแพทย์  ศูนย์
สุ ข ภ า พ แ บ บ อ ง ค์ ร ว ม  เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสิน ค้า
เกษตรให้มีความปลอดภัยและ
สนับสนุนให้ เป็นแหล่งอาหาร
ปลอดภัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 อนุรักษ์ 
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เมือง และชุมชนอย่าง
เป็นระบบ รวมทั้ งเสริมสร้าง
ความมั่นคงในการด้ารงชีวิตแก่

การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์
ของภูมิภาคอินโดจีน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2
ป รั บ ป รุ ง ปั จ จั ย แ ล ะ
กระบวนการผลิ ตสิ น ค้ า
เกษตรให้มี คุณภาพสูงขึ้น 
รองรับการเป็นแหล่ งพืช
พลังงานทดแทน และอาหาร
ปลอดภัยของจังหวัด 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3
ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและ
ปรับปุรงสิ่งอ้านวยความ
สะดวก ดา้นการทอ่งเที่ยว 
เพื่อเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เอื้อตอ่การ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และเช่ือมโยงประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมขอม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4
เสริ มสร้ า งกระบวนกา ร
เรียนรู้ และสภาพแวดล้อม
ของประชาชน ให้สามารถ
ปรับตัวประกอบอาชีพและมี
สภาพแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ศั ก ยภ าพ คน 
ชุมชนและพื้นที่ตามแนว
ชายแดน ให้เกิดความมั่นคง 
เพื่อสนับสนุนการแข่งขันใน
ประชาคมอาเซียน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
วิสัยทัศน์:ศูนย์กลางบูรพา
วิถี สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ฐานอุตสาหกรรม
และพาณิชกรรมโดดเด่น 
เ ป็ น เ ลิ ศ สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร
ปลอดภัย ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
และวัฒนธรรมได้มาตรฐาน 
สังคมเป็นสุข 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
เพิ่มขีดความสามารถการ
แ ข่ ง ขั น ข อ ง
ภาคอุตสาหกรรมและพาณิช
ก ร รม รอ ง รั บ  AEC แ ล ะ
ตลาดโลก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหาร
ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรม
และยั่งยืน 
จังหวัดชลบุร ี
วิสัยทัศน์:ฐานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมสะอาด แหล่ง
ท่องเที่ยวนานาชาติ แหล่ง
ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
ประตูสู่เศรษฐกิจโลก สังคม
แห่งการเรียนรู้และมี
ภูมิคุ้มกัน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นฐานการ
พัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1
ส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มี
การใช้เทคโนโลยีสะอาดใน
ก า ร ผลิ ต  แ ล ะ ค้ า นึ ง ถึ ง
ผลกระทบทางสังคม และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการ
แข่งขันภาคอุตสาหกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2
ปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
ท่อ ง เที่ ย ว  กิ จกกรมการ
ท่องเที่ยว สินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยวให้มีความ
ห ล า ก ห ล า ย ไ ด้
มาตรฐานสากล และเป็นที่
ประทับใจของนักท่องเที่ยว
ระดับนานาชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3
พัฒนากระบวนการผลิ ต
สินค้าเกษตรสู่ระบบการผลิต
คุณภาพสูง เพื่อให้ผลผลิต
ทางการเกษตรมี คุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มขึ้น สามารถ
แ ข่ ง ขั น ไ ด้ ทั้ ง ต ล า ด
ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4
พัฒนาระบบผังเมือง โลจิ
สติกส์ โครงสร้ า งพื้ นฐาน 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-15  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 3 ข้อมูลรายละเอียดของลุ่มน้า้ 3 พ้ืนท่ี 
รายการ ลุ่มน้้าบางปะกง ลุ่มน้้าปราจีนบุร ี ลุ่มน้้าชายฝ่ังตะวันออก แหล่งข้อมูล 

ประชาชน  ให้ เป็ นบ้ า นแห่ ง
ความสุข 
ป ร ะ เ ด็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  4
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง พัฒนาและส่งเสริม
ความรู้และทักษะในการประกอบ
อาชีพให้สังคมมีความสงบสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 
เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันของสินค้าเกษตร
ปลอดภัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3
พัฒนาการท่อง เที่ ยว เชิ ง
นิเวศ และวัฒนธรรมให้ได้
มาตรฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4
พัฒนาทุนทางสั งคมและ
ความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข 
จังหวัดนครนายก 
วิสัยทัศน์:เมืองท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติที่ยั่งยืน บริการ
ทางการแพทย์และสุขภาพ
ครบวงจร บ้านแห่งความสุข
ใ ก ล้ ก รุ ง  สั ง ค ม แ ล ะ
ประชาชนผาสุก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1
พัฒนาเส้นทางท่องเที่ ยว 
แหล่งท่องเที่ยว สิ่งอ้านวย
ความสะดวก สินค้า บริการ 
และการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ ยวให้ ได้มาตรฐาน
อย่างบูรณาการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 
ส่ ง เ ส ริ ม บ ริ ก า ร ท า ง
การแพทย์ ศูนย์สุขภาพแบบ
องค์รวม เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรให้มี
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ
ส นั บ ส นุ น ใ ห้ เ ป็ น แ ห ล่ ง
อาหารปลอดภัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3
อ นุ รั ก ษ์  ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  พั ฒ น า
โครงสร้างพื้นฐาน เมือง และ
ชุ ม ช น อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ 
รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคง
ใ น ก า ร ด้ า ร ง ชี วิ ต แ ก่
ประชาชน ให้เป็นบ้านแห่ง
ความสุข 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้

และแหล่งน้้า เพื่อรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
สังคมของจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5
บริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
ให้เกิดความสมดุลในระบบ
นิเวศและการใช้ประโยชน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6
พัฒนาคนและชุมชนให้มี
คุณภาพ โดยการจัดบริการ
สั ง ค ม ให้ มี คุณ ภ า พ แ ล ะ
ม า ต ร ฐ า น  ร อ ง รั บ ก า ร
เจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ
และสังคมได้อย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 
จังหวัดระยอง 
วิสัยทัศน์: เมืองแห่งความ
สมดุล เพื่อชีวิตพอเพียง 
ประ เด็นยุทธศาสตร์ที่1
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
ผลิตภัณฑ์เกษตรและเกษตร
แ ป ร รู ป  ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ
ม า ต ร ฐ า น ป ล อ ด ภั ย
ตอบสนองความต้องการของ
ต ล า ด ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ 
ประ เด็ นยุ ท ธศาสตร์  2
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กา รท่ อ ง เที่ ย ว ให้ เติ บ โ ต 
ควบคู่กับภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3
ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒ น า
ภาคอุตสาหกรรม  เข้ า สู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ
สนับสนุนการด้าเนินการมี่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4
อนุรักษ์ ฟื้นฟูและควบคุม
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐาน
ของการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-16                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 3 ข้อมูลรายละเอียดของลุ่มน้า้ 3 พ้ืนท่ี 
รายการ ลุ่มน้้าบางปะกง ลุ่มน้้าปราจีนบุร ี ลุ่มน้้าชายฝ่ังตะวันออก แหล่งข้อมูล 

มีความเข้มแข็ง พัฒนาและ
ส่งเสริมความรู้และทักษะใน
การประกอบอาชีพให้สังคม
มีความสงบสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 
วิสัยทัศน์: โคราช เมือง
หลวงแห่งภาคอีสาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1
พั ฒ น า ปั จ จั ย แ ว ด ล้ อ ม
ท า ง ก า ร แ ข่ ง ขั น ข อ ง
อุตสาหกรรมการเกษตรและ
เช่ือมโยงห่วงโช่อุปทาน เพื่อ
พัฒนาไปสู่ครัวของโลก และ
มาตรฐานการผลิตพลังงาน
สะอาด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2
พัฒนาระบบโลจิสติกส์และ
การค้าเพื่อเป็นศูนย์กลาง
ความเจริญภาคอีสานและ
รองรับประชาคมอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ก า ร
ท่อง เที่ ยวและผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อสร้างและกระจาย
รายได้ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4
พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึง
และยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมือง
น่าอยู่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และการ
บริหารจัดการน้้าอย่างบูรณ
การ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6
ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและความ
มั่นคงของบ้านเมือง 
จังหวัดบรุีรัมย ์
วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
และกีฬา เศรษฐกิจมั่นคง 
สังคมเป็นสุข 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ :  เ ป็ น
ศูนย์กลา งการท่ อง เที่ ย ว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5
เสริมสร้ างมาตรฐานการ
ด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6
เ ชื่ อ ม โ ย ง แ ล ะ เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน
ภ า คพ า ณิ ช ย ก ร รม แ ล ะ
บริการสู่สากล 
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อารยธรรมขอมและการกีฬา 
และผู้น้าด้านการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต: 
คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ร่มเย็น เป็นสุข ในปี 2560  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม: อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการ
มี ส่ ว น ร่ ว ม  สู่ ส ม ดุ ล
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 
ด้านรักษาความมั่นคงและ
ความสงบ: ประชาสังคมมี
ความมั่ นคง และมีความ
ป ล อ ด ภั ย ใ น ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 
ด้านการบริหารจัดการ: การ
บริหารจัดการมีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล บนพื้นฐาน
ธรรมาภิบาล 

 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
จั ง ห วั ด  ( พ . ศ . 
2557-ถึง 2560) 

 จังหวัดจันทบุร ี
วิสัยทัศน์:ศูนย์กลางการผลิต
และการค้าผลไม้ คุณภาพ 
ศู น ย์ อั ญ ม ณี แ ล ะ
เครื่องประดับชั้นเลิศ แหล่ง
การค้าชายแดนเชื่อมโยง
ประชาคมอาเซียนและเมือง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถี
ชุ ม ช น  ที่ เ ป็ น มิ ต ร ต่ อ
สิ่งแวดล้อม 
ประ เด็นยุทธศาสตร์ที่1
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
สิน ค้า เกษตร ผลิ ตภัณฑ์  
การตลาด และโลจิสติกส์ ให้
ได้มาตรฐานสอดคล้องกับ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2
ยกระดับมาตรฐานการผลิต 
แ ล ะ ก า ร ต ล า ด ข อ ง
อุตสาหกรรมอัญมณีและ

 - กลุ่มงานสนับสนุน
ส้านักบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด ส้านกัพัฒนา
และส่งเสริมการ
บริหารราชการจังหวัด 
ส้านักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย (มิถุนายน 
2559) 
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เครื่องประดับเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3
อ้านวยความสะดวกด้าน
การค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียม
ร ะ บ บ โ ค ร ง ข่ า ย บ ริ ก า ร
พื้ น ฐ า น เ ข ต เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ชายแดนให้ ได้มาตรฐาน 
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
การค้าชายแดนสู่ ประชาคม
อาเซียนและเศรษฐกิจโลก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4
สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ มทางกา ร
ท่องเที่ยวและกีฬาโดยการ
ป รั บ ป รุ ง พั ฒ น า แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์และ
กิ จ ก ร รม ก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว 
เพื่อให้มีความหลากหลาย
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวใน
กลุ่มประชาคมโลก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5
ยกระดับคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อให้ประชาชน
สามรถพัฒนาอาชีพ สร้าง
รายได้ และด้าเนินวิถีชีวิตอยู่
ร่วมกับธรรมชาติได้อย่าง
เกื้อกูลกันอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหาร
ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรม
และยั่งยืน 

4. โครงการพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้้า 

 โ ค ร งก า รพัฒน า
แหล่งน้้า  

1. โครงการผันน้้าจากพื้นที่ลุ่มน้้า
เจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บ
น้้ า บ า ง พ ร ะ  จั ง ห วั ด ช ล บุ รี
ระย ะ เ วลาด้ า เนิ นกา ร  7  ปี  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ถึง
2558) 
2.  โครงการอ่างเก็บน้้ าคลอง
หลวง จังหวัดชลบุรี ระยะเวลา

1. โครงการอ่างเก็บน้้าห้วย
โสมง  จั งหวัดปราจี นบุ รี  
ระยะเวลาด้าเนินการ 9 ปี
(ปีงบประมาณพ.ศ. 2553 
ถึง 2561) 
2 .  โค รงก ารอ่ า ง เก็ บน้้ า
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  
ระยะเวลาด้าเนินการ 6 ปี 

ไม่มีโครงการ - กรมชลประทาน  
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ตารางภาคผนวกที่ 3 ข้อมูลรายละเอียดของลุ่มน้า้ 3 พ้ืนท่ี 
รายการ ลุ่มน้้าบางปะกง ลุ่มน้้าปราจีนบุร ี ลุ่มน้้าชายฝ่ังตะวันออก แหล่งข้อมูล 

ด้าเนินการ 7 ปี (ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553 ถึง 2559)  

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ถึง 2560) 

 โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน   

1. โครงการรถไฟความเร็วสูง 
( สุ ว ร รณภู มิ - ชลบุ รี - พั ท ย า -
ร ะ ย อ ง )  ร ะ ย ะ เ ว ล า  5  ปี  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561) 
2. โครงการรถไฟทางคู่ (สาย
ฉะเชิงเทราคลองสิบเก้า-แก่ง
คอย) ระยะเวลา 5 ปี 
(ปีงบประมาณพ.ศ. 2555-2559) 
3. โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือ
ชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) 
4. โครงการพัฒนาท่าเรือแหลม
ฉบัง ระยะที่ 3 ระยะเวลา 10 ปี 
(ปีงบประมาณพ.ศ. 2554-2563) 
5. โครงการพัฒนาศูนย์การ
ขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือ
แหลมฉบั ง ร ะ ยะ เ ว ล า  8  ปี  
(ปีงบประมาณพ.ศ. 2555-2562) 

 โ ค ร งก า รก่ อ สร้ า ง รถ ไฟ
ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือน้้า
ลึกทวาย 

- ส้านักงานนโยบาย
และแผนการขนส่ง
และการจราจร 
(สนข.)  

 นิคม
อุตสาหกรรม/ สวน
อุตสาหกรรม  

จ้านวน 10 แห่ง ดังนี ้
1. เกตเวย์ซิตี้ 
2. บ้านบึง 
3. ที เอฟ ด ี
4. ยามาโตะ 
5. เวลโกร์ว 
6. อมตะนคร  
7. อมตะนคร (โครงการ2) 
8. เอเชีย (สุวรรณภูมิ) 
9. บางปะกง 
10. 304 ฉะเชิงเทรา (2) 

จ้านวน 6 แห่ง ดังนี ้
1. ไฮเทค กบินทร์ 
2. ปราจีนอินดัสเทรียล
ปาร์ค 
3. เครือสหพัตน์ 
ปราจีนบุร ี
4. 304 ปราจีนบุรี 
5. บ่อทอง 
6. ปาร์คเวย ์

จ้านวน 24 แห่ง ดังนี ้
1. ปิ่นทอง 
2. ปิ่นทอง (โครงการ3) 
3. ปิ่นทอง (โครงการ4) 
4. ปิ่นทอง (โครงการ5) 
5. มาบตาพุด 
6. ผาแดง 
7. ท่าเรือเอเซียเทอร์มินัล 
ระยอง 
8. แหลมฉบัง 
9. อมตะ ซิตี้ 
10. อีสเทิร์นซีบอร์ด 
11. เอเชีย 
12. อาร์ ไอ แอล (R I L) 
13. ระยอง (บ้านค่าย) 
14. หลักชัยเมืองยาง 
15. เหมราชชลบุร ี
16. เหมราชชลบุรี (2) 
17. เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 
18. เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด2 
19. เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด3 
20. เหมราชระยอง 36 
21. เหมราชตะวันออก 
(มาบตาพุด) 
22. เครือสหพัฒน์ ศรีราชา 
23. สยามอีสทิร์น 
24. โรจนะ 

- การนิคม
อุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กนอ.) 

- กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 
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บทท่ี 4 การฝึกอบรมถา่ยทอดความรู ้

1  การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับนโยบาย 
   ได้ด้าเนินการอบรมทั้งหมด 2 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน คือ ก่อนการด้าเนินโครงการในพื้นที่ลุ่มน้้าน้าร่อง ในหัวข้อ 
1.1 และหลังการด้าเนินโครงการในพื้นที่ลุ่มน้้าน้าร่อง ในหัวข้อ 1.2 ทั้งนี้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมระดับนโยบาย 
ประกอบด้วยผู้ที่รับผิดชอบและมีประสบการณ์ในการก้าหนดและวางนโยบายภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบาย 
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง 
  1.1 การด้าเนินการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับนโยบายคร้ังท่ี 1 
   ด้าเนินการในช่วงก่อนการด้าเนินโครงการในพ้ืนท่ีลุ่มน้้าน้าร่อง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรม 
เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เอกสารที่แจกให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ้านวน 5 รายการ 
ประกอบด้วย 
   เอกสารประกอบชุดที่ 1 เอกสารประกอบหลักสูตรการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ระดับนโยบาย เรื่อง “การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA)” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 2 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ความส้าคัญ ประวัติ แนวความคิด และความหมายของ SEA 
   เอกสารประกอบชุดที่ 3 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง “กระบวนการ วิธีการด้าเนินการ 
แนวทางและขั้นตอนการจัดท้าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 4 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง “พื้นที่โครงการศึกษา ลุ่มน้้า
ปราจีนบุรี” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 5 เอกสารประกอบการอภิปรายกลุ่มต่อแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ 
  (1) องค์ประกอบและจ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
   จากการเชิญหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 61 แห่ง มีภาคีตอบรับเข้าร่วมการประชุม จ้านวน 39 
แห่ง และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ้านวน 66 คนจากภาคราชการ 20 แห่ง จ้านวน 37 คน (ร้อยละ 56.06) รัฐวิสาหกิจ 7 
แห่ง จ้านวน 11 คน (ร้อยละ 16.67) ภาคเอกชน 8 แห่ง จ้านวน 13 คน (ร้อยละ 19.70) สถาบันการศึกษา 1แห่ง 
จ้านวน 1 คน (ร้อยละ 1.51) และอื่นๆ 3 แห่ง จ้านวน 4 คน (ร้อยละ 6.06) รายละเอียดดังแสดงในตารางภาคผนวกที่ 4 
  (2) ผลการอภิปรายกลุ่มย่อยต่อแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
   จากตารางภาคผนวกท่ี 5 แสดงให้เห็นถึงผลการประชุมกลุ่มย่อยระดับนโยบาย (ท้ัง 4 กลุ่ม) ในประเด็นด้าน
แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พบว่า โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า SEA สามารถตอบค้าถามที่ EIA 
ไม่สามารถตอบได้โดยเฉพาะการประเมินผลกระทบที่ครอบคลุม ควรใช้วิธีการกลั่นกรองแบบ Criteriaและควรท้า SEA 
ทั้งระดับนโยบาย แผน แผนงานและเชิงพื้นที่ นอกจากนี้ยังเห็นว่า ควรท้า SEA แบบครอบคลุมทั้งประเทศ ให้
ความส้าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงควรติดตามและประเมินความคุ้มค่าในการจัดท้า SEA  
  1.2 การด้าเนินการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับนโยบายคร้ังท่ี 2 
   ได้ด้าเนินการฝึกอบรมช่วงหลังการด้าเนินโครงการในพื้นที่ลุ่มน้้าน้าร่อง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 
2559 ณ โรงแรม ไอบิส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เอกสารประกอบการฝึกอบรมส้าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
จ้านวน 4 รายการ ประกอบด้วย 
   เอกสารประกอบชุดที่ 1 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ความส้าคัญ ประวัติ แนวความคิด และความหมายของ SEA” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 2 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง “พื้นที่โครงการศึกษาลุ่มน้้า
ปราจีนบุรี” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 3 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง “ขั้นตอนและเทคนิคในการ
จัดท้าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” 
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   เอกสารประกอบชุดที่ 4 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง “คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ส้าหรับแผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้า (ฉบับร่าง)” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 5 เอกสารประกอบการอภิปรายกลุ่มย่อยต่อแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ส้าหรับแผนการจัดการพื้นท่ีลุ่มน้้า (ฉบับร่าง) 
  (1) องค์ประกอบและจ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
   จากการเชิญหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 88 แห่ง มีภาคีตอบรับเข้าร่วมการประชุมจ้านวน 24 แห่ง 
และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จ้านวน 32 คน จากภาคราชการ 14 แห่ง จ้านวน 18 คน (ร้อยละ 56.25) รัฐวิสาหกิจ 
3 แห่ง จ้านวน 4 คน (ร้อยละ 12.50) ภาคเอกชน 6 แห่ง จ้านวน 7 คน (ร้อยละ 21.81) และสถาบันการศึกษา 1 แห่ง 
จ้านวน 3 คน (ร้อยละ 9.38) รายละเอียดแสดงในตารางภาคผนวกที่ 7 
  (2) ผลการอภิปรายกลุ่มย่อยต่อการปรับปรุงคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ส้าหรับแผนการ
จัดการพ้ืนที่ลุ่มน้้า (ฉบับร่าง) 
   การอภิปรายกลุ่มย่อยที่ได้ด้าเนินการเป็นระยะเวลา 2 ช่ัวโมง โดยแบ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม 
ผลสรุปความคิดเห็นต่อการปรับปรุงคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ส้าหรับแผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้า 
(ฉบับร่าง) มีดังนี ้
   - เสนอปรับปรุงช่ือเรื่องจาก “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” ให้เป็น “การประเมินสิ่งแวดล้อม
เชิงยุทธศาสตร์” เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาการมองภาพใหญ่ของ SEA 
   - ส่วนเนื้อหาของคู่มือควรปรับปรุงให้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น โดยปรับลดค้าศัพท์ทางเทคนิค เพิ่มความเช่ือมโยง
ของเนื้อหาให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย เพื่อให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ที่ผู้จัดท้าต้องการสื่อสารถึงผู้อ่าน  
   - เนื้อหาในส่วนของการวางกรอบการท้าการประเมิน SEA ควรมีความชัดเจนและระบุหน่วยงานรับผิดชอบที่
สอดคล้องกับแผนการดูแล 
   - วิธีการศึกษาควรมีการน้าเสนอเปรียบเทียบให้เห็นข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีเพื่อให้สามารถน้าไปสู่การ
คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่จะมาท้าการศึกษา 
  (5) จากรูป ขั้นตอนการจัดท้าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (รูป 2.1ในเล่มร่างคู่มือ) ยังขาด
องค์ประกอบในเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมว่าจะอยู่ส่วนไหนของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการ และควรจะมีการสร้าง
ความเชื่อมต่อระหว่างพ้ืนท่ีกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
   - เนื้อหาในขั้นตอนของการกลั่นกรอง (Screening) ควรเสนอรายละเอียดในเรื่องข้อจ้ากัดที่ควรค้านึงถึงใน
การจัดท้า SEA เช่น ระยะเวลา บุคลากร (องค์ประกอบของทีมที่ปรึกษา) และข้อมูล ขั้นตอนการกลั่นกรองควรระบุ
ผู้รับผิดชอบในข้ันตอนน้ีด้วย 
   - เนื้อหาส่วนของการยกตัวอย่าง SEAต่างประเทศ อาจท้าการเปรียบเทียบแบบ checklist ซึ่งจะเป็นการ
ก้าหนดการจัดท้าฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม ตัวช้ีวัดส้าหรับการประเมิน และการพัฒนาทางเลือก 
   - ข้อจ้ากัดขอบเขตในการก้าหนดพื้นที่ศึกษา ควรเพิ่มเติมตัวอย่างจากต่างประเทศ 
   - เนื้อหาส่วนข้ันตอนและเทคนิคการท้า SEA เสนอให้เปลี่ยนจากการระบุช่ือเทคนิคที่ท้า เป็นการยกตัวอย่าง
เทคนิคท่ีแตกต่างกันหลาย ๆ เทคนิค  
   - ควรเพิ่มหลักเกณฑ์ เพื่อระบุลักษณะโครงการที่ควรท้า SEA 
   - ก่อนก้าหนดตัวช้ีวัด ควรเพิ่มขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเข้าไปด้วย (มีแล้วใน Scoping แต่อยู่หลัง
การก้าหนดตัวช้ีวัด ให้พิจารณาน้ามาไว้ก่อนก้าหนดตัวช้ีวัด) 
   - ในขั้นตอนการก้าหนดขอบเขต (Scoping) ควรระบุให้มีการรับฟังความคิดเห็นในทุกข้ันตอน  
   - เนื้อหาของร่างคู่มือในหัวข้อ 1.2 การก้าหนดขอบเขต ในย่อหน้าที่ 4 (ย่อหน้าสุดท้าย) ควรอยู่ในขั้นตอน
การกลั่นกรอง (Screening) 
   - ขั้นตอนการประเมินทางเลือกควรระบุผู้ที่ตัดสินใจว่าไม่เกิดผลกระทบในพื้นที่ และไม่ต้องท้าการประเมิน 
SEA 
   - ในแต่ละขั้นตอนของคู่มือการท้า SEA ควรเป็นการอธิบายในลักษณะที่สามารถน้าไปปฏิบัติได้ทันที ไม่ควร
เป็นการอธิบายบายทฤษฎีหรือความหมาย 
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   - การใช้ภาษาในคู่มือควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 
2  การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติ 
   การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรระดับปฏิบัติใน
ส่วนกลาง ในหัวข้อ  2.1 บุคลากรระดับปฏิบัติในพ้ืนท่ีลุ่มน้้าน้าร่อง ในหัวข้อ 2.2 และบุคลากรระดับปฏิบัติในพ้ืนท่ีลุ่มน้้า
หลัก 9 ลุ่มน้้า ในหัวข้อ 2.3 มีรายละเอียดการจัดฝึกอบรมทั้ง 3 กลุ่ม ดังน้ี 
  2.1 การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติในส่วนกลาง 
   เพื่อให้การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ก้าหนดให้ด้าเนินการทั้งหมด 3 ครั้ง คือ ก่อนการด้าเนินโครงการในพื้นที่ลุ่มน้้าน้า
ร่อง ในหัวข้อ 2.1.1 ระหว่างการด้าเนินโครงการในพื้นที่ลุ่มน้้าน้าร่อง ในหัวข้อ 2.1.2 และหลังการด้าเนินโครงการใน
พื้นที่ลุ่มน้้าน้าร่อง ในหัวข้อ 2.1.3 ครั้งละ 1 วัน โดยมีเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งละ 80 คน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ประกอบด้วยบุคลากรจากภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรเอกชน 
สถาบันการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1.1  การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติในส่วนกลางคร้ังท่ี 1   
   ได้ด้าเนินงานการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติ ในส่วนกลาง ในช่วงก่อนการด้าเนิน
โครงการในพื้นที่ลุ่มน้้าน้าร่อง ได้ด้าเนินการฝึกอบรมเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรี
อยุธยา กรุงเทพมหานครเอกสารที่แจกให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี จ้านวน 5 รายการประกอบด้วย 
   เอกสารประกอบชุดที่ 1 เอกสารประกอบหลักสูตรการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ระดับปฏิบัติ เรื่อง“การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA)” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 2 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ความส้าคัญ ประวัติ แนวความคิด และความหมายของ SEA” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 3 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง “กระบวนการ วิธีการด้าเนินการ 
แนวทางและขั้นตอนการจัดท้าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 4 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง “พื้นที่โครงการศึกษา ลุ่มน้้า
ปราจีนบุรี” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 5 เอกสารประกอบการอภิปรายกลุ่มย่อยต่อแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ 
  (1) องค์ประกอบและจ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
   จากการเชิญหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 99 แห่ง มีภาคีตอบรับเข้าร่วมการเข้าฝึกอบรมจ้านวน 
46 แห่ง และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จ้านวน 94 คน จากภาคราชการ 22 แห่ง จ้านวน 56 คน (ร้อยละ 59.57) 
รัฐวิสาหกิจ 7 แห่ง จ้านวน 12 คน (ร้อยละ 12.76)ภาคเอกชน 10 แห่ง จ้านวน 17 คน (ร้อยละ 18.09) สถาบันการศึกษา 
4 แห่ง จ้านวน 4 คน (ร้อยละ 4.25) และอื่น ๆ 3 แห่ง จ้านวน 5 คน (ร้อยละ 5.32) รายละเอียดแสดงในตาราง
ภาคผนวกที่ 9 
  (2) ผลการอภิปรายกลุ่มย่อยต่อแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
 การอภิปรายกลุ่มย่อยได้แบ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 8-9 คน ได้ข้อสรุปจากการ
อภิปรายกลุ่มย่อย (ตารางภาคผนวกที่ 10) ดังนี ้
   กลุ่มที่ 1 สมาชิกส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ด้านการท้า SEA มีเพียงผู้เข้าร่วมอบรมจากการท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 1 คน ซึ่งเคยมีประสบการณ์ ผลการประชุมฯ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
   - ในช่วงที่ผ่านมาเมื่อท้า SEA แล้วไม่มีหน่วยงานพิจารณาที่ชัดเจน ต่างจาก EIA ที่มีคณะกรรมการ
ผู้ ช้านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (คชก.) พิจารณา และมีส้านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นหน่วยงานหลัก ดังนั้นถ้าจะมีการท้า SEA ควรพิจารณาด้วยว่าหน่วยงาน
ใดท่ีเกี่ยวข้องที่ควรเข้ามามีส่วนในการด้าเนินการและควรมีการเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วน 
   - SEA guideline ของ สผ.ที่มีอยู่ยังไม่สามารถใช้ในการด้าเนินการได้ เนื่องจากเป็นเพียงกรอบกว้าง ๆ และ
นิยามต่าง ๆ ควรก้าหนดให้มีความเหมาะสมกับประเทศไทย  
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   - การ Screening โดยวิธีการท้า Checklist เหมาะกับ EIA แต่อาจไม่เหมาะสมกับ SEA ควรใช้วิธีการอื่นที่
เหมาะสมมากกว่า  
   - ถ้าต้องการยึดตามแนวทางของต่างประเทศ ควรพิจารณาเลือกรูปแบบให้เหมาะกับการประยุกต์ในบริบท
ของประเทศไทยโดยรวม เช่น ในประเด็นของเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ต่าง ๆ  
   - การท้า SEA ควรท้าในระดับนโยบายไม่ใช่โครงการ เพราะโครงการควรท้า EIA ผู้ที่ด้าเนินการ SEA ควร
เป็นผู้น้าเสนอนโยบายที่เหมาะสม  
   - ปัญหาส้าคัญในการท้า SEA คือในเรื่องข้อมูลและฐานข้อมูลภาครัฐ ควรมีการด้าเนินการให้ฐานข้อมูลต่างๆ 
สามารถเช่ือมโยงกันได้ และมีความเป็นปัจจุบัน 
   กลุ่มที่ 2 ผลการประชุมฯ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
   - ควรใช้ SEA เพื่อการก้าหนดยุทธศาสตร์เชิงนโยบาย ไม่ใช่เชิงโครงการ และยุทธศาสตร์ควรด้าเนินการ
ร่วมกับการวางผังเมือง ซึ่งจะท้าให้สามารถเลือกพื้นที่ ระบุแหล่งก้าเนิดและผลกระทบของมลพิษต่างๆ ในเชิงพื้นที่ได้  
   - ควรจัดท้า SEA ในหลายระดับ เช่น ระดับประเทศ (ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติควรเป็นหน่วยงานหลักในระดับประเทศ) ระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด และภาคส่วนต่างๆ เช่น ภาคพลังงาน 
ภาคขนส่ง ภาคเกษตร หรือระดับพื้นท่ี เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ ผังเมืองในแต่ละจังหวัด เป็นต้น 
   - SEA อาจใช้เป็นกรอบในการด้าเนินงานแบบบูรณาการของภาคส่วนต่างๆ ภาครัฐ รวมถึงเชื่อมโยงในการตั้ง
งบประมาณ   
   กลุ่มที่ 3 ผลการประชุมฯ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
   - การก้าหนดนโยบาย แผน และแผนงาน น่าจะใช้กรอบการพิจารณาแบบ Sectoral-based เช่น ภาค
พลังงาน ภาคคมนาคม ทั้งนี้แผนพลังงานและแผนคมนาคมในภาพรวมทั้งหมดยังไม่มีการท้า SEA นอกจากนี้ส่วนของ
นิคมอุตสาหกรรม ควรมีการท้า SEA ด้วย  
   - ส้าหรับ SEA guideline ของสผ. ควรมีการปรับปรุงให้ชัดเจนขึ้นเป็นรายสาขา ไม่ใช่ภาพรวม เพื่อให้
หน่วยงานต่าง ๆ สามารถน้าไปปฏิบัติได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่วนตัวช้ีวัดใน Guideline ควรพิจารณามาตรฐานต่าง ๆ เช่น 
ของ UNFCC, UN-Habitat เป็นต้น ร่วมด้วย 
   กลุ่มที่ 4 ผลการประชุมฯ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
   - ควรน้ากระบวนการ SEA เข้าไปสู่ใช้ในกระบวนการของการวางแผนของหน่วยงานต่างๆ เช่น ส้านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ควรน้าไปใช้ในการท้าแผนพัฒนาประเทศ การท้าแผนแม่บทของ
กระทรวงต่างๆ การท้าแผนพัฒนาจังหวัดของหน่วยงานระดับจังหวัดกระบวนการของ SEA ในการท้าแผนนี้น่าจะท้าให้
เกิดการท้างานแบบบูรณาการเพื่อให้เกิดการด้าเนินการที่มองภาพแบบองค์รวม ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณใน
ภาพรวม  
   - การพิจารณาของ ครม. ควรให้ความส้าคัญกับแผนท่ีเกิดจากการด้าเนินการ SEA โดยหน่วยงานต่างๆ และ 
SEA ควรท้าโดยหน่วยงานส่วนกลางไม่ใช่หน่วยงานท่ีจะท้าโครงการ เนื่องจากอาจเกิดอคติได้ 
   - เพื่อให้ได้ SEA ที่เป็นธรรมและมีความน่าเชื่อถือ ควรมีหน่วยงานก้ากับการจัดท้า SEA ด้วย 
   - ควรน้ากระบวนการของ SEA เข้าสู่กระบวนการท้าแผนปกติของทุกหน่วยงาน 

- จะขับเคลื่อนกระบวนการที่ใช้แนวทางของ SEA ในรูปแบบนี้เข้าสู่กระบวนการวางแผนของหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ได้อย่างไร 
   กลุ่มที่ 5 เนื่องจากสมาชิกไม่มีประสบการณ์ในการท้า SEA มาก่อน แต่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ EIA 
ดังนั้นมีข้อเสนอแนะให้มีการทดลองท้า SEA ในพื้นที่น้าร่อง เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีที่เหมาะสม  
   นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอแนะและความต้องการที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมระดับปฏิบัติ ได้เสนอในแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย การผลักดันให้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ SEA และจัดให้มี Guideline ที่ชัดเจน การแนะน้าเทคนิค/แนะ
แนวทางการท้า SEA ให้ประสบผลส้าเร็จ ต้องการทราบผลการท้า SEA ในโครงการน้าร่องอย่างละเอียดเพื่อให้เห็นภาพ
ของ SEA ที่ชัดเจนขึ้น และมีความสนใจกรณีศึกษาของภาคธุรกิจ (Private sectors) ทั้งตัวอย่างที่ได้ด้าเนินการไปแล้ว
หรือก้าลังด้าเนินการอยู่ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น โครงการ Hi-speed train เช่ือมหลายประเทศ, 
โครงการ R3A, โครงการ R3B และโครงการ Infrastructures อื่นๆ เป็นต้น 
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  2.1.2 การด้าเนินการฝึกอบรมระดับปฏิบัติในส่วนกลางคร้ังท่ี 2 และ 3 
   ได้ด้าเนินงานการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติในส่วนกลาง ในช่วงระหว่างและหลัง
การด้าเนินโครงการในพื้นที่ลุ่มน้้าน้าร่อง ได้ด้าเนินการฝึกอบรมเมื่อวันที่ 22 และ 23 กันยายนพ.ศ. 2559 ณ โรงแรม 
เมอร์เคียว สยาม กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
   (1) กิจกรรมในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559 เป็นการถ่ายทอดและถอดบทเรียนจากการท้าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในลุ่มน้้าปราจีนบุรีให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมระยะระหว่างโครงการ 
   (2) กิจกรรมในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559 เป็นการถ่ายทอดและถอดบทเรียนจากการท้าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในลุ่มน้้าปราจีนบุรีให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมระยะหลังโครงการ และ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
และวิทยากรร่วมกันอภิปรายให้ความเห็นต่อคู่มือการจัดท้าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในระดับลุ่มน้้า  
   ซึ่งมีรายละเอียดเอกสารประกอบ และผลการจัดกิจกรรมทั้งหมดดังต่อไปนี้ 
   เอกสารประกอบชุดที่ 1 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง“การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์: ความส้าคัญ ระบบและกลไก และกระบวนการและขั้นตอน” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 2 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ของแผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 3 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง“ขั้นตอนและเทคนิคการจัดท้า
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (ลุ่มน้้าปราจีนบุรี)” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 4 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง“ร่างคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ในระดับลุ่มน้้า” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 5เอกสารประกอบการอภิปรายกลุ่มย่อย คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ส้าหรับแผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้า (ฉบับร่าง) 
   (1) องค์ประกอบและจ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
   จากการเชิญหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องจ้านวน 124 แห่ง มีภาคีตอบรับเข้าร่วมฝึกอบรมจ้านวน 51 แห่ง 
แบ่งออกเป็น 2 วัน ดังนี ้
   การอบรมของวันท่ี 22 กันยายน 2559 มีภาคีเข้าร่วมการอบรม 51 แห่ง มผีู้เข้ารับการฝึกอบรม 82 คน จาก
ภาคราชการ 31 แห่ง จ้านวน 49 คน (ร้อยละ 59.75) รัฐวิสาหกิจ3 แห่ง จ้านวน 6 คน (ร้อยละ 7.32) ภาคเอกชน 10 
แห่ง จ้านวน 15 คน (ร้อยละ 18.30) สถาบันการศึกษา 5 แห่ง จ้านวน 9 คน (ร้อยละ 10.98) และอื่น ๆ 2 แห่ง จ้านวน 
3 คน (ร้อยละ 3.65) รายละเอียดแสดงในตารางภาคผนวกที่ 12 
   การอบรมของวันที่ 23 กันยายน 2559 มีภาคีเข้าร่วมการอบรม 51 แห่ง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 82 คน จาก
ภาคราชการ 31 แห่ง จ้านวน 48 คน (ร้อยละ 58.54) รัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง จ้านวน 6 คน (ร้อยละ 7.31) ภาคเอกชน 10 
แห่ง จ้านวน 16 คน (ร้อยละ 19.51) สถาบันการศึกษา 5 แห่ง จ้านวน 10 คน (ร้อยละ 12.20) และอื่น ๆ 2 แห่ง จ้านวน 
2 คน (ร้อยละ 2.44) รายละเอียดแสดงในตารางภาคผนวกที่ 13 
   (2) ผลการจัดกิจกรรมและการอภิปรายกลุ่มย่อย 
   (2.1) การถ่ายทอดความรู้และถอดบทเรียนจากการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในลุ่มน้้า
ปราจีนบุรี 
   การอบรมในวันท่ี 22 กันยายน 2559 เป็นการถ่ายทอดกระบวนการ SEA จากพ้ืนท่ีลุ่มน้้าน้าร่อง และให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมระดับปฏิบัติการได้มีส่วนร่วมจ้าลองบทบาทการจัดท้า SEA ในพื้นที่ปราจีนบุรี โดยแบ่งผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมออกเป็น 4 กลุ่ม และให้บทบาทสมมติการเป็นภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้แต่ละกลุ่มได้สร้างทางเลือกยุทธศาสตร์
เป็นของกลุ่มตนเอง ได้แก่ กลุ่มประชาชนต้นน้้า กลุ่มประชาชนปลายน้้า ภาคเอกชน-ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ จากบทบาทสมมติดังกล่าว ได้ข้อสรุปจากกลุ่มย่อย ดังน้ี 
   กลุ่มที่ 1 กลุ่มประชาชนต้นน้้า สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
   การพัฒนาลุ่มน้้าจากกลุ่มประชาชนต้นน้้าอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายคือความต้องการยกระดับรายได้ และ
สุขภาพท่ีดี  
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   - ข้อสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ช่วยส่งเสริมรายได้และสุขภาพท่ีได้ หลังจากการรับทราบข้อมูลพื้นฐานลุ่ม
น้้าปราจีนบุรี สรุปได้ว่าควรมีการพัฒนาเน้นในด้านเกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ด้านการผลิตน้้าดื่มสะอาด 
   - ผลกระทบและทรัพยากรที่ต้องใช้ ได้แก่ ที่ดิน น้้า แรงงาน และไฟฟ้า  
   กลุ่มที่ 2 กลุ่มประชาชนปลายน้้า สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
   การพัฒนาลุ่มน้้าจากกลุ่มประชาชนปลายน้้าอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายคือยกระดับคุณภาพชีวิต คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพท่ีดี  
   - ข้อสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ช่วยพัฒนาไปสู่เป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิต คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพที่ดี หลังจากการรับทราบข้อมูลพื้นฐานลุ่มน้้าปราจีนบุรี สรุปได้ว่าควรมีการพัฒนาเน้นในด้านการแบ่งเขต
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ชัดเจน (เช่น ที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม) การพัฒนาด้านการเกษตรโดยอาศัย
ความรู้เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อการปรับตัวในอนาคต โดยการเปลี่ยนแปลงต้องไม่กระทบวิถีชีวิตของประชาชนท้องถิ่นและ
อนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิม 
   - ข้อเสนอแนะอื่นๆ คือในการพิจารณาข้อมูลพื้นฐานจ้าเป็นต้องการข้อมูลที่ถูกต้องเช่ือถือได้ มีการเผยแพร่
สื่อสารข้อมูลให้ประชาชนได้รับรู้ เช่น ข้อมูลด้านปริมาณน้้าต้องมีความแม่นย้าและทุกภาคส่วนต้องทราบข้อมูลทั่วถึง 
นอกจากนี้ยังความเห็นต่อกระบวนการจัดท้า SEA อื่นๆ ได้แก่ ควรสื่อสารให้เห็นข้อดีข้อเสียของการจัดท้า และไม่จัดท้า 
SEA ควรมีการระบุขอบเขตของ SEA ว่าขนาดไหนควรท้า และระบุระยะเวลาแผนการด้าเนินการ ในคู่มือควรน้าเสนอ
จุดอ่อนหรือข้อจ้ากัดของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการ SEA ควรจัดท้าข้อมูลเปรียบเทียบการตัดสินใจทั้งข้อดีและข้อเสีย
ของการตัดสินใจท้าและไม่ท้า SEA และตีเป็นมูลค่าให้เพื่อผู้บริหารพิจารณา ในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ต้องมี
ส่วนร่วมตั้งแต่การรับทราบข้อมูลพื้นฐาน และมีส่วนในการตัดสินใจเลือกทางเลือก 
   กลุ่มที่ 3 ภาคเอกชน-ผู้ประกอบการ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
   - การพัฒนาลุ่มน้้าจากกลุ่มภาคเอกชน-ผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายคือการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่ม
รายได้จากทั้งภาคการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และจากโรงงานอุตสาหกรรม  
   - ข้อสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ช่วยพัฒนาไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ หลังจากการ
รับทราบข้อมูลพื้นฐานลุ่มน้้าปราจีนบุรี เห็นว่าควรมีการพัฒนายกระดับรายได้ทั้งด้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศและจากโรงงาน
อุตสาหกรรม บทฐานทรัพยากรไม่ว่าจะด้านน้้า ไฟฟ้า ที่ดิน ระบบขนส่ง เทคโนโลยี และแรงงาน จึงสรุปข้อเสนอ
ยุทธศาสตร์ทางเลือกในเรื่องของการพัฒนามุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) 
   กลุ่มที่ 4 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
   - การพัฒนาลุ่มน้้าจากกลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาคราชการเป็นหลัก มี
เป้าหมายคือลุ่มน้้าปราจีนบุรีต้องพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน  
   - ข้อสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ช่วยพัฒนาไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน หลังจากรับทราบ
ข้อมูลพื้นฐานลุ่มน้้าปราจีนบุรี เห็นว่าลุ่มน้้าปราจีนบุรีมีควรพัฒนาในเรื่ องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า และควรมีการบูรณาการการจัดการน้้าทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ รวมถึงปัญหา
ด้านการจัดการขยะ โดยมีการระดมความคิดเสนอแนะทิศทางโครงการและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น ดังนี้ 
   - การส่งเสริมด้านเกษตรอินทรีย์ 
   - การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสิรมการขนส่งและการท่องเที่ยวทางน้้า 
   - การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
   - การเสนอโครงการด้านการบริหารจัดการน้้าท่วมน้้าแล้ง เช่น การจัดท้าแก้มลิง 
   - การสร้างจิตส้านึกรักษ์น้้า 
   - การส่งเสริมอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
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   - การจัดโซนนิ่ง (Zoning) กลุ่มอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าให้ชัดเจน 
   - การสร้างระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบต่อเนื่องและแสดงผลให้ชุมชนรับทราบ เพื่อ
แก้ปัญหาน้้าเน่าเสีย 
   - การบูรณาการจัดการปัญหาขยะในตั้งแต่การรวบรวมจนถึงการก้าจัด  
   - การบูรณาการจัดการข้อมูลด้านความต้องการน้้าใช้ และปริมาณน้้าต้นทุน 
การสร้างนโยบายการอนุรักษ์ให้สมดุลกับการพัฒนา ได้แก่ การส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้้า และการฟื้นฟูพื้นที่ที่ถูก
บุกรุก  
   - นอกจากนี้ความเห็นในด้านอื่นๆ มีความเห็นว่าควรก้าหนดหน่วยงานก้ากับการจัดท้า SEA เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมและมีความน่าเชื่อถือในกระบวนการจัดท้า และกระบวนการ SEA ควรจะอยู่ระบุในการท้าแผนตามปกติที่ทุก
หน่วยงานจัดท้าขึ้นซึ่งประเด็นนี้ควรจะมีการหารือต่อว่าจะขับเคลื่อนกระบวนการที่ใช้แนวทางของ SEA เข้าสู่
กระบวนการวางแผนของหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างไร (ตารางภาคผนวกที่ 14) 
   (2.2) การอภิปรายให้ข้อคิดเห็นต่อคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในระดับลุ่มน้้า 
   การอภิปรายกลุ่มย่อยในวันที่สองของการฝึกอบรมเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559 สรุปการน้าเสนอ
กระบวนการ SEA ที่จัดท้าในพื้นที่น้าร่อง และการน้าเสนอคู่มือ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมระดับปฏิบัติการเสนอความคิดเห็น 
เพื่อปรับปรุงให้คู่มือมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยสามารถสรุปแบ่งได้ 2 ประเด็น ดังนี้  
   ข้อคิดเห็นด้านเนื้อหา 
   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ในด้านเนื้อหาของคู่มือ ดังต่อไปนี้ 
   - การนิยามศัพท์ โดยเฉพาะศัพท์เฉพาะภาษาอังกฤษที่ไม่มีการอธิบายไว้ จะท้าให้เกิดอุปสรรคในการท้า
ความเข้าใจและน้าไปประยุกต์ใช้ จึงเสนอให้จัดท้าบทนิยามศัพท์แยกเฉพาะ โดยอาจจะน้าไปไว้อ้างอิงท้ายเล่ม 
   - การ Screening ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเสนอให้อธิบายเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก และเสนอ
องค์ประกอบของผู้เชี่ยวชาญที่มาจากหลากหลายสาขา ในการระดมสมองเพื่อก้าหนดว่า นโยบาย แผน หรือแผนงานใดที่
จะต้องมีการท้า SEA 
   - รายละเอียดของตัวช้ีวัด ควรให้มีการแบ่งเกณฑ์ระบุว่าตัวช้ีวัดหรือดัชนีใดที่จ้าเป็นต้องท้า และไม่จ้าเป็นต้อง
ท้า ดังตัวอย่างตารางภาคผนวกที่ 15 หรือควรมีการท้าหมายเหตุท้ายตาราง เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงความจ้าเป็น
ในประเด็นที่มีลักษณะเฉพาะนั้นๆ และปรับข้อมูลให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ พร้อมกับการอ้างอิงแหล่งที่มา 
และแหล่งสืบค้นของข้อมูลนั้น ๆ ด้วย 
   - ขั้นตอนการก้าหนดขอบเขต (Scoping) เสนอให้มีการระบุหลักเกณฑ์และวิธีในการคัดเลือกพื้นที่ 
   - การประเมินทางเลือก (ในส่วนการให้ค่าคะแนนของคณะท้างาน) ผู้เข้าร่วมอบรมได้เสนอให้มีการให้ค่า
คะแนนทางเลือก ด้วยการใช้เครื่องหมาย +, - เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงน้้าหนักของทางเลือกนั้น ๆ แทนค่าตัวเลข 
   - ควรมีการยกตัวอย่างการจัดท้า SEA ที่ผ่านมา ทั้งต่างประเทศ และประเทศไทย รวมถึงการระบุ ปัญหา/
อุปสรรค และปัจจัยที่มีอิทธิพลในการท้า SEA เพื่อให้ผู้ที่อ่านคู่มือ SEA นี้ สามารถน้าไปเป็นข้อสังเกตในการใช้งานจริง  
   - ในทุกขั้นตอนการท้า SEA ควรมีการยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนทุกข้ันตอน 
   - ควรระบุแผนการในการทบทวนคู่มือ SEA เพื่อให้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับแผนท่ีจะเกิดขึ้นใน
อนาคต การรับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือทบทวน SEA อาจเปิดรับความเห็นผ่านทางเว็บไซท์ของ สศช. 
   ข้อคิดเห็นด้านการด้าเนินการ SEA อื่น ๆ 
   - เพื่อให้การจัดท้า SEA ในอนาคตเป็นไปอย่างชอบธรรม ควรให้มีการจัดตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมาเพื่อ
ตรวจสอบการด้าเนินการ SEA พร้อมทั้งก้าหนดกฎเกณฑ์ และคุณสมบัติในการสรรหาบุคคลผู้ที่จะเข้ามาด้ารงต้าแหน่ง
ในหน่วยงานกลางน้ีด้วย 
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   - เพื่อเป็นการลดอุปสรรคในการจัดท้า SEA ควรมีการก้าหนดให้การจัดท้า SEA ถือเป็นหนึ่งในเกณฑ์การ
พิจารณาการอนุมัติของส้านักงบประมาณ เช่นเดียวกับ World Bank ที่ได้ระบุให้การจัดท้า SEA เป็นหนึ่งในเกณฑ์การ
พิจารณาการปล่อยกู้  
   - ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ควรจัดตั้งคณะท้างานเพื่อรับพิจารณา SEA โดยเฉพาะ เนื่องจากผู้เข้าร่วมอบรมเห็นว่า สศช. นั้นเป็นหน่วยงานที่
ด้าเนินการเรื่อง SEA อยู่แล้ว และกรมโยธาธิการและผังเมืองนั้นมีอ้านาจหน้าที่ในการก้าหนด และวางแผนผังเมือง ซึ่ง
สามารถสร้างความชัดเจนในการในการก้าหนดขอบเขตพื้นที่ได้เป็นอย่างดี จึงเสนอให้ทั้ง 2 หน่วยงานนี้ได้ท้าการ
พิจารณา SEA ในเบื้องต้น 
2.2  ผลการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติส้าหรับภาคีในลุ่มน้้าน้าร่อง (ลุ่มน้้าปราจีนบุรี)  
   โครงการศึกษาแนวทางการจัดท้าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ได้ท้าการคัดเลือกลุ่มน้้า
ปราจีนบุรีให้เป็นลุ่มน้้าน้าร่องในการศึกษา และก้าหนดให้มีการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรระดับปฏิบัติ 
ส้าหรับภาคีในลุ่มน้้า แบ่งเป็น 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 การก้าหนดของเขต (Scoping) ในหัวข้อ 2.2.1 ครั้งที่ 2 การพัฒนา
ทางเลือก (Alternative development) ในหัวข้อ 2.2.2 และ ครั้ งที่  3 การประเมินทางเลือก (Alternative 
assessment) ในหัวข้อ 2.2.3 
  2.2.1 การด้าเนินการฝึกอบรมพื้นที่ลุ่มน้้าน้าร่องคร้ังท่ี 1: การก้าหนดขอบเขต (Scoping) 
   เนื้อหาการอบรมครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดความรู้และน้าเสนอเรื่องของการก้าหนดขอบเขตให้ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ร่วมคิดและให้ความเห็นเกี่ยวกับตัวช้ีวัดใน 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถสรุปและมีรายละเอียดพร้อมทั้งผลการด้าเนินงาน ดังนี้ 
   การด้าเนินการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติ ส้าหรับภาคีในลุ่มน้้าน้าร่องครั้งที่ 1 ได้
จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรม เซเรนิตี้ โฮเทลแอนด์สปา กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีทั้งนี้เอกสาร
ที่ประกอบการอบรมมีจ้านวน 5 รายการ ประกอบด้วย 
   เอกสารประกอบชุดที่ 1 เอกสารประกอบหลักสูตรการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ระดับปฏิบัตส้าหรับภาคีใน
พื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี เรื่อง“การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: 
SEA)” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 2 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ความส้าคัญ ประวัติ แนวความคิด และความหมายของ SEA” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 3 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง “กระบวนการ วิธีการด้าเนินการ 
แนวทางและขั้นตอนการจัดท้าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 4 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง “พื้นที่โครงการศึกษาลุ่มน้้า
ปราจีนบุรี” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 5 เอกสารประกอบการอภิปรายกลุ่มย่อยต่อแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ เรื่องข้อมูลพื้นฐานเพื่อพิจารณาในขั้นการก้าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) ของกระบวนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
   (1) องค์ประกอบและจ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
   จากการเชิญหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 154 แห่ง ได้รับการตอบรับจ้านวน 61 แห่ง และผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมทั้งสิ้น 75 คน จากภาคราชการ 34 แห่ง จ้านวน 39 คน (ร้อยละ 52.00) รัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง จ้านวน 3 คน 
(ร้อยละ 4.00) ภาคเอกชน 6 แห่ง จ้านวน 8 คน (ร้อยละ 10.67) สถาบันการศึกษา 10 แห่ง จ้านวน 10 คน (ร้อบละ 
13.33) และภาคประชาชน 8 แห่ง จ้านวน 15 คน (ร้อยละ 20.00) รายละเอียดดังแสดงในตารางภาคผนวกที่ 17 
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   (2) ผลการอภิปรายกลุ่มย่อยในขั้นการก้าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) ของกระบวนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ในพื้นที่ลุ่มน้้าน้าร่อง 
   การอภิปรายกลุ่มย่อยได้แบ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 10 -13 คน ได้แก่ กลุ่ม
ที่ 1 ภาคการศึกษา กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ภาคราชการ กลุ่มที่ 4 หน่วยงานระดับภาคและภาคเอกชน และกลุ่มที่ 5 ภาค
ประชาชน ผลสรุปความคิดเห็นของกลุ่มต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้ (ตารางภาคผนวกที่ 18) 
   กลุ่มที่ 1 สมาชิกจากภาคการศึกษา ได้แก่ ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยาลัยเทคนิค โรงเรียนประถม 
และโรงเรียนมัธยม ในพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี มีความเห็นในภาพรวม สรุปได้ดังนี้ 
   มิติเศรษฐกิจ 
   - มิตินี้ส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกับตัวช้ีวัดที่ก้าหนดไว้มีบางส่วนท่ีไม่เห็นด้วย ตัวช้ีวัดที่ไม่เห็นด้วย ได้แก่ ตัวช้ีวัด 
GPP Growth, การใช้วัตถุดิบและแรงงานท้องถิ่นในผลิตภัณฑ์, และความสามารถในการรวมกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพ 
ผู้เข้าร่วมอบรมมีข้อสังเกตว่าการท้า SEA ในลุ่มน้้าปราจีนบุรีจะท้าให้เกิดการพัฒนาท่ีครอบคลุม ไม่ใช่เพียงด้านเศรษฐกิจ
เพียงด้านเดียว เพราะการพัฒนาจะท้าให้มีการกระจายรายได้ของชุมชน ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งประชาชนใน
ท้องถิ่นมีรายได้ต่อหัวและมีงานท้ามากข้ึน ลดการย้ายถิ่นไปท้างานท่ีอื่นท้าให้สัมพันธภาพของครอบครัวมีมากขึ้น แต่ไม่
แสดงความคิดเห็นในการเพิ่มเติมตัวช้ีวัดส้าหรับประเด็นนี้ ส่วนความเห็นประเด็นสถานประกอบการเห็นว่าถ้ามีการเพิ่ม
จ้านวนของสถานประกอบการ จะส่งผลให้สถานศึกษาต้องผลิตก้าลังคนที่มีคุณภาพเพื่อพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ท้าให้
สถานศึกษามีการขยายตัวและเพิ่มในด้านหลักสูตรใหม่เพื่อรองรับการท้างาน นอกจากนี้แล้วการพัฒนาจะท้าให้เกิดกลุ่ม
แม่บ้านหรือกลุ่มอาชีพให้กับชุมชนเพิ่มมากข้ึน 
   มิติสังคม 
   - ประเด็นวัตถุประสงค์หลักในด้าน “คิดเป็นท้าเป็น”มีความเห็นท้ังไม่เห็นด้วยและไม่แน่ใจ เนื่องจากมีค้าถาม
ว่าความหมายที่ชัดเจนของการคิดเป็นท้าเป็นคืออะไรมีความเชื่อมโยงอย่างไรระหว่างวัตถุประสงค์กับตัวช้ีวัดทั้งสอง คือ 
จ้านวนสถานศึกษาแต่ละระดับ และอัตราบุคลากรทางการศึกษาแต่ละระดับ 
   - ไม่เห็นด้วยกับตัวช้ีวัด “อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดจ้าแนกตามกลุ่มอายุและเพศ”  
   - ประเด็นเอกลักษณ์/วัฒนธรรม เห็นว่าควรมีการศึกษาหรือท้าการส้ารวจว่าหากความเจริญเข้าไปในพ้ืนท่ีลุ่ม
น้้าแล้วจะยังคงรักษาวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้ได้หรือไม่ ซึ่งจะละเอียดชัดเจนกว่าตัวช้ีวัดที่มีอยู่เดิมมีข้อสังเกตว่า
ความเจริญทางด้านวัตถุมีผลให้เยาวชนท้องถิ่น ละทิ้งการใช้ชีวิตแบบเดิม ท้าให้ทัศนคติที่เปลี่ยนไป ซึ่งท้าให้เอกลักษณ์/
วัฒนธรรมเปลี่ยน 
   มิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - ควรเพิ่มเติมตัวช้ีวัด “อุปสงค์และอุปทานน้้าในพื้นที่” และประเด็น “ปริมาณน้้าเพื่อสนองความต้องการ” 
ควรวัดเป็นฤดู โดยเพิ่มในความสมบูรณ์ของสภาพทรัพยากรและระบบนิเวศ และประเด็นอ่ืน ๆ ที่กลุ่มแสดงความกังวล
ในด้านผลกระทบ คือ ชุมชนอาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านสุขภาพจิต ผลกระทบ
จากสารเคมีและมลพิษต่าง ๆ จ้านวนขยะที่เพิ่มขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลง การจัดการพื้นที่ท้าให้มีเนื้อที่ของ
อุตสาหกรรมมากขึ้นพื้นที่สีเขียวน้อยลง รวมถึงปริมาณการจัดการการใช้ทรัพยากรน้้าอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน ความมั่งคั่งที่ไม่ยั่งยืนมีการเปลี่ยนสภาพจากเจ้าของที่ดินกลายเป็นลูกจ้างหรือเช่าที่ดินเดิมของตนเอง 
   กลุ่มที่ 2 สมาชิกกลุ่มอยู่ในภาคราชการ ได้แก่ พาณิชย์จังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
การประปาส่วนภูมิภาค เกษตรและสหกรณ์จังหวัด และโครงการอ่างเก็บน้้าห้วยโสมง ได้ร่วมกันอภิปรายตัวช้ีวัดตามที่ที่
ปรึกษาได้จัดท้าขึ้น โดยมีประเด็นที่พิจารณาร่วมกัน ดังนี้ 
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   มิติเศรษฐกิจ 
   - ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ: เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ นอกจากจะใช้ตัวช้ีวัด GPP Growth 
(ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด) แล้ว ควรมีการเพิ่มตัวช้ีวัด คือ “รายได้ตามเกณฑ์ของข้อมูลความป็นพื้นฐาน” (จปฐ.)1 เข้า
มาพิจารณาเพิ่มเติม ซึ่งจะมีเส้นแบ่งความยากจน (Poverty line) เป็นระดับรายได้ที่ได้มาจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักตาม
กลุ่มย่อยของประชากรจากการส้ารวจครัวเรือน 
   - เสนอให้เพิ่มตัวช้ีวัด คือ “จ้านวนแรงงานต่างด้าว” และ “จ้านวนการว่างงาน” เข้ามาพิจารณาเพิ่มเติมใน
ประเด็น “ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ: การกระจายรายได้” เนื่องจากเห็นว่าในพื้นที่มีปัญหาแรงงานต่างด้าว และ
ประชากรแฝง มีการแย่งงานคนในพ้ืนท่ี ท้าให้อัตราว่างงานของคนในพ้ืนท่ีเพิ่มขึ้น  
   มิติสังคม  
   - ประเด็น “การเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประชาชน” เช่น ในเรื่องน้้า เสนอตัวช้ีวัดเพิ่ม คือ 
“จ้านวนครัวเรือนที่เข้าถึงน้้าสะอาด” โดยคิดเป็นร้อยละ และ “จ้านวนครัวเรือนท่ีเข้าถึงไฟฟ้า” โดยคิดเป็นร้อยละ เป็น
ต้น เพื่อจะได้สามารถพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานให้มีความเพียงพอต่อความเข้าถึงของประชากร  
   - ความสามารถในการเรียนรู้ เสนอให้เพิ่มตัวช้ีวัด คือ “เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา” เข้ามา โดยก้าหนดให้
นักเรียน และนักศึกษาต้องวัดระดับเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ีก้าหนด เพื่อเป็นตัวก้าหนดคุณภาพการศึกษา ซึ่งอาจใช้
ตัวช้ีวัดที่มีอยู่แล้ว เช่น GAT PAT และเสนอตัวช้ีวัดเพิ่ม คือ “การเพิ่มขึ้นของจ้านวนสถานศึกษา” เนื่องจากการมีจ้านวน
สถานศึกษาเพิ่มจ้านวนมากขึ้น จะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ง่ายขึ้น 
ซึ่งส่งผลต่อความสามารถเรียนรู้ 
   - เอกลักษณ์/วัฒนธรรมดี การรักษาเอกลักษณ์/วัฒนธรรมของชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เสนอให้เพิ่มตัวช้ีวัด คือ “หลักสูตรเกี่ยวกับวัฒนธรรม” โดยก้าหนดให้โรงเรียนมีหลักสูตรการสอนที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมของชาติ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อเป็นการปลูกฝังความคิดของเยาวชนให้เห็นถึง
ความส้าคัญของการรักษาเอกลักษณ์/วัฒนธรรม เช่น โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรี ยนแต่งกายชุดพื้นเมืองมาโรงเรียน
อย่างน้อย 1 วัน ต่อสัปดาห์ 
   - ประชาชน/สังคม มีสุขภาวะที่ดีเสนอให้เพิ่มตัวช้ีวัด คือ “จ้านวนการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่” และ “การ
มีแผนการจัดการ” เพื่อรองรับการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
   มิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - มลพิษไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต: มลพิษที่ปลดปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม ควรมีการศึกษา
ในคุณภาพชีวิตของผู้อาศัยบริเวณโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรม และเสนอเพิ่มตัวช้ีวัด คือ “กฎหมาย/ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง”“จ้านวนพื้นที่สีเขียว” และ “จ้านวนสถานีวัดภูมิอากาศ” 
   - ภัยธรรมชาติ : เสนอให้เพิ่มตัวช้ีวัด “การมีแผนฉุกเฉิน” เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เช่น 
อุทกภัย ภัยแล้ง หรือภัยพิบัติในรูปแบบอื่นๆ และเสนอเพิ่มตัวช้ีวัด “การออกกฎหมายผังเมืองรวม” เพื่อดูแลการใช้
ประโยชน์ที่ดินของคนในพื้นที่ว่าใช้ที่ดินถูกประเภทหรือไม่ เช่น การสร้างสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้้าหรือไม่ อันจะน้าไปสู่
ปัญหาการเกิดปัญหาน้้าท่วมในพื้นที่ 
   กลุ่มที่ 3 สมาชิกในกลุ่มส่วนมากมาจากหน่วยงานราชการ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ ส้านักงานปศุสัตว์
จังหวัด ส้านักงานปฏิรูปที่ดิน การประปาส่วนภูมิภาค องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต้าบล โดยมี
ประเด็นท่ีกลุ่มร่วมกันพิจารณา ดังนี้ 
 
 
                                                           
1เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่้าของเครื่องชี้วัด ว่าอย่างน้อยคนไทยควรจะมีคุณภาพชีวิต
ในเรื่องอะไรบ้าง และควรจะมีระดับความเป็นอยู่ไม่ต่้ากว่าระดับไหนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และท้าให้ประชาชนสามารถทราบได้ด้วยตนเองว่า 
ในขณะนี้คุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว รวมทั้งหมู่บ้าน/ชุมชนอยู่ในระดับใด มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขในเรื่องใดบ้าง สืบค้นจาก 
https://www.m-society.go.th 
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   มิติเศรษฐกิจ 
   - การวัดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจโดย GPP Growth (ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด) กลุ่มตั้งข้อสังเกตว่า GPP 
Growth เป็นการประเมินในภาพรวม แต่ไม่ใช่ตัวเลขท่ีแท้จริงส้าหรับประชาชนในพ้ืนที่ เช่น โรงงานท่ีเข้ามาใช้ทรัพยากร
ในพื้นที่เพื่อการผลิตแต่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวและส่งผลิตภัณฑ์ออกไปขายนอกพื้นที่  ท้าให้มีการเพิ่มของ GPP 
Growth แต่ความเป็นจริงชุมชนในพื้นที่ไม่ได้รับผลประโยชน์ 
   - ในวัตถุประสงค์ด้านการรวมกลุ่มอาชีพ และการพึ่งพาตนเองของชุมชนเสนอให้ปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัดจาก 
“อัตราการเพิ่มสถานประกอบการ” เป็น “กลุ่มสหกรณ์” หรือ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรชุมชน” เป็นต้น 
เนื่องจากสามารถตอบวัตถุประสงค์ได้ชัดเจนข้ึน 
   - มีข้อสงสัยในตัวช้ีวัด “ความสามารถในการรวมกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพ” เนื่องจากกลุ่มแม่บ้านในแต่ละ
ชุมชนมีทั้งกลุ่มแม่บ้านที่จดทะเบียนเป็นกลุ่มแม่บ้านและไม่จดทะเบียนเป็นกลุ่มแม่บ้านแต่มีการรวมกลุ่มกันในชุมชน 
ดังนั้นจะมีการนับรวมกลุ่มแม่บ้านที่ไม่ได้จดทะเบียนได้อย่างไร โดยเน้นเชิงคุณภาพของการรวมกลุ่มหรือวัดได้ด้วยวิธีใด 
มีข้อเสนอให้มีการเข้าเก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุม 
   มิติสังคม 
   - มีการเสนอให้ปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัด “จ้านวนสถานศึกษาระดับต่างๆ” โดยมีการเสนอว่าควรมีการนับ
สถานศึกษาทั้งในและนอกระบบ ยกตัวอย่างเช่น ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน, การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ปราชญ์ชาวบ้าน 
และศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร เนื่องจากการวัดความสามารถในการเรียนรู้ไม่จ้าเป็นต้องอยู่ในสถานศึกษาเท่านั้น 
   - เสนอให้ปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัด “อัตราบุคลากรทางการศึกษาระดับต่างๆ” โดยมีการเสนอว่าตัวช้ีวัดนี้เป็น
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณที่มีอยู่แล้ว ควรมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมโดยเสนอให้เพิ่มตัวช้ีวัดในส่วนของอัตราการไม่รู้หนังสือของ
คนในชุมชน สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมด้านนี้ได้จาก กศน. นอกจากนี้จ้านวนของปราชญ์ หรือผู้น้าในด้านต่าง ๆ ของ
ชุมชนนับเป็นส่วนส้าคัญที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้เช่นกัน 
   - เสนอให้ปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัด “อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดจ้าแนกตามกลุ่มอายุและเพศ” เป็น “อัตราการมี
ชีวิตรอดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดจ้าแนกตามกลุ่มอายุและเพศ” 
   - ตัวช้ีวัด “สัดส่วนที่ประชากรมีหลักประกันสุขภาพรายจังหวัด” มองว่าปัจจุบันประชาชนมีบัตรทองกันทุก
คน (ไม่นับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย) เป็นข้อมูลที่ไม่น่าช้ีให้เห็นความแตกต่างหรือเปรียบเทียบได้ 
   - ตัวช้ีวัดจ้านวนและอัตราผู้ป่วยทางสุขภาพจิตต่อประชากร 100,000 คน ในรายจังหวัด อาจไม่สะท้อน
ความจริงด้าน “การมีสุขภาพจิตดี”เช่น หากเป็นการส้ารวจในลุ่มน้้าปราจีนบุรีซึ่งจังหวัดสระแก้วมีโรงพยาบาลจิตเวช
ตั้งอยู่2ประชาชนท่ีใช้บริการไม่ได้มาจากแค่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีเนื่องจากโรงพยาบาลมีพื้นที่ให้บริการไม่สัมพันธ์กับขอบเขต
ลุ่มน้้า อาจท้าให้ตัวเลขผู้ป่วยมากไปกว่าความเป็นจริงของพื้นที่ลุ่มน้้า 
   - เสนอให้ปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัด “อัตราส่วนประชากรต่อจ้านวนบุคลากรทางการแพทย์ในรายจังหวัด” 
เนื่องจากเห็นว่าตัวช้ีวัดนี้กว้างเกินไป “บุคลากรทางการแพทย์” ควรใช้ค้าว่า “แพทย์” เนื่องจากในบางชุมชนมีจ้านวน
แพทย์จริงน้อยมากแต่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรักษามีจ้านวนมาก ท้าให้อัตราเฉลี่ยคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง 
นอกจากน้ีค้าว่า “ประชากร” น่าจะใช้ค้าว่า “ผู้ป่วย” เพื่อให้เห็นถึงสัดส่วนท่ีแท้จริงของจ้านวนผู้ป่วยต่อแพทย์ผู้รักษา 
   - มีข้อสงสัยตัวช้ีวัด “ระดับความส้าเร็จของการธ้ารงรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น” ไม่ได้ช้ีวัดความเป็นจริงของ
การรักษาวัฒนธรรมโดยชุมชน เนื่องจากการจัดงานด้านวัฒนธรรมในเทศกาลต่างๆ ล้วนมีภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน ดังนั้น
การจัดงานจึงขึ้นอยู่กับภาครัฐ ชาวบ้านชุมชนเปลี่ยนบทบาทเป็นแค่ผู้เข้าร่วมงานเมื่อมีการจัดงานต่างๆ ข้ึนมา 
   - ตัวช้ีวัด “อัตราการเข้าร่วมประชุมในชุมชน” มีข้อสงสัยถึงความมีประสิทธิภาพในการเข้าร่วมเนื่องจาก
อัตราการเข้าร่วมไม่ได้แสดงถึงการความเข้าใจและการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งเป็นเชิงปริมาณมากกว่า
คุณภาพ โดยการเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วมและการเสนอความคิดเห็นขึ้นอยู่กับผู้น้าและความเข้มแข็งของแต่ละ
ชุมชน  
   - ส้าหรับความเข้มแข็งของชุมชนมีการให้ความเห็นถึงแนวทางการวัดความเข้มแข็งว่าสามารถวัดได้อย่างไร 
ซึ่งการความเข้มแข็งสามารถวัดได้หลายรูปแบบจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นและชุมชนได้ด้าเนินการร่วมกัน เช่น ชุมชนที่มีการ

                                                           
2โรงพยาบาลจิตเวชสระแกว้ราชนครินทร์ 
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จัดท้าบัญชีครัวเรือน ชุมชนที่มีการด้าเนินการเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับแรก ชุมชนที่มีความสามารถในการ
ตัดสินใจได้เองมีการแสดงความคิดเห็นหรือแนวคิดเพื่อชุมชน ชุมชนท่ีมีความรับผิดชอบร่วมต่อปัญหาและการแก้ปัญหา
ในชุมชน เป็นต้น  
   - ตัวช้ีวัด “ชุมชนท่ีท้าแผนฯ” มีข้อสงสัยถึงความเป็นจริงในการจัดท้าแผนเนื่องจากตัวช้ีวัดนี้ไม่ได้สะท้อนถึง
ความเป็นจริง และมีการอภิปรายว่าภาครัฐเป็นผู้ก้าหนด ผู้น้าชุมชนเป็นผู้เขียน ซึ่งตัวช้ีวัดนี้ไม่สามารถสะท้อนได้ว่า
ชาวบ้านมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนท้ังในการเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น 
   มิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - เป้าหมายเชิงคุณภาพทางด้าน “ป่าไม้/พื้นที่นันทนาการและสวนสาธารณะ” มีการเสนอให้ปรับเปลี่ยน
เนื่องจากมีความขัดแย้งกันของค้า โดยค้าว่า “ป่าไม้” มีการเสนอให้เพิ่มเป็น “ป่าไม้เชิงนิเวศ”“ป่าชุมชน” และ “ป่าเพื่อ
การท่องเที่ยวเข้าชมได้” หรือจะคิดเป็น “ป่าที่สมบูรณ์” ก็ควรมีการก้าหนดค้าที่ชัดเจนว่าประชาชนสามารถมีการเข้าถึง
ป่าไม้ได้มากน้อยเพียงใด ส่วนค้าว่า “พื้นท่ีนันทนาการ” ค่อนข้างมีความขัดแย้งกับวัตถุประสงค์หลัก เสนอให้ย้ายไปไว้
ในส่วนของหัวข้ออ่ืน เช่น หัวข้อสุขภาพ เนื่องจากพ้ืนท่ีนันทนาการเมื่อพิจารณาแล้วเน้นทางด้านนันทนาการและสุขภาพ
มากกว่าความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติและระบบนิเวศ เป็นต้น 
   - ตัวช้ีวัด “จ้านวนร้อยละพื้นท่ีป่าของจังหวัด” มีข้อเสนอให้ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนเพิ่มเติมลงไป เนื่องจาก
ป่าไม้ในแต่ละพื้นท่ีมีหลายประเภท ท้ังป่าสมบูรณ์ ป่าเสื่อมโทรม สวนป่าและป่าที่ถูกบุกรุก 
   - ตัวช้ีวัด “พื้นท่ีสวนสาธารณะในเขตเทศบาลต่อจ้านวนประชากร” เสนอให้ใช้เพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น 
“ลานอเนกประสงค์” หรือ “ลานกิจกรรม” เป็นต้น และเสนอให้ย้ายตัวช้ีวัดนี้ไปอยู่ในมิติสังคม 
   - ตัวช้ีวัด “อุปสงค์และอุปทานน้้าในพื้นที่” เสนอให้เพิ่มเติมในส่วนของวิถีชีวิตและการใช้น้้าในพื้นที่นอกจาก
การประเมินความต้องการน้้าว่าเพียงพอหรือไม่  
   - ตัวช้ีวัด “อัตราการสูญเสียดิน” เสนอให้ปรับแก้เป็น “การเสื่อมโทรมของดิน” 
   -ตัวช้ีวัด “สัดส่วนปริมาณขยะอุตสาหกรรม/ กากของเสียอันตรายและขีดความสามารถในการก้าจัดใน
จังหวัด” เสนอให้ขอและน้าข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาใช้ด้วย 
   - ตัวช้ีวัด “จ้านวนเหตุร้องเรียนเรื่องมลพิษ” มีการอภิปรายถึงความเป็นจริงของการร้องเรียนในพื้นที่ว่ามี
หลายปัจจัยที่ท้าให้ประชาชนเลือกปฏิบัติในการจะร้องเรียนหรือไม่ร้องเรียนนอกเหนือจากเรื่องของมลพิษ ซึ่งจ้านวนเหตุ
ที่ร้องเรียนอาจไม่สะท้อนถึงความเป็นจริงว่าพ้ืนท่ีนั้นมีปัญหามลพิษหรือไม่ หรือมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นหรือแย่ลง 
   กลุ่มที่ 4 สมาชิกกลุ่มส่วนมากมาจากภาคเอกชน มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการก้าหนดตัวช้ีวัดในประเด็นต่างๆ 
สรุปได้ดังนี้ 
   มิติเศรษฐกิจ  
   - มีข้อสังเกตเกี่ยวกับ GPP Growth (ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด) ว่ามีความครอบคลุมถึงมูลค่ามวลรวมของ
ชุมชนด้วยหรือไม่ รวมถึงขั้นตอนและวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งอาจจจะต้องมีการช้ีแจงถึงขอบเขตและ
ประเภทของภาคส่วนธุรกิจ เช่น ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยว เป็นต้น 
   - ขอให้มีการพิจารณาเพิ่ม “ราคาที่ดิน” เป็นอีกหนึ่งตัวช้ีวัด โดยเห็นว่าการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดิน สามารถ
สะท้อนถึงการเติบโตด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น ความต้องการพื้นที่ในการลงทุน ความต้องการที่อยู่อาศัยของแรงงาน เป็นต้น  
   - ในด้าน “อัตราการเพิ่มของสถานประกอบการ” ผู้เข้าร่วมอบรมบางท่านเห็นว่าตัวช้ีวัดนี้ไม่สามารถน้ามาใช้
วัดการขยายตัวของเศรษฐกิจได้ เนื่องจากไม่มีการระบุถึงรายละเอียดของ ขนาด และเงินทุนของสถานประกอบการ จึง
มองว่าการนับจ้านวนสถานประกอบขนาดใหญ่ หรือสถานประกอบการที่มีเงินทุนจ้านวนมากและอาจไม่ได้จ้างแรงงานใน
พื้นที่น้ันไม่เป็นตัวแทนที่ดีในการวัด และไม่สะท้อนถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจชุมชนและการพึ่งตนเอง 
   มิติสังคม 
   - ผู้เข้าร่วมอบรมเสนอให้เปลี่ยนตัวช้ีวัดใน “เป้าหมายเชิงคุณภาพด้านความสามารถในการเรียนรู้” จากเดิม
ที่มี 2 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 1. จ้านวนสถานศึกษาระดับต่างๆ และ 2. อัตราบุคลากรทางการศึกษาระดับต่าง ๆ เป็น “วุฒิ
การศึกษาของประชาชนในพื้นที่” เพื่อความกระชับของตัวช้ีวัด และเห็นว่าการวัดระดับการเรียนรู้ด้วยวุฒิการศึกษาของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถสะท้อนความสามารถในการเรียนรู้ของประชาชนในพ้ืนท่ีได้เป็นอย่างดี 
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   - เสนอให้เพิ่มประเด็นด้าน “ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน” เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายเชิงคุณภาพ โดยวัด
จากตัวช้ีวัด ได้แก่ 1.จ้านวนอุบัติเหตุ และ 2. จ้านวนคดีอาญากรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ี 
   - เสนอให้พิจารณาเพิ่มประเด็นด้าน “หนี้ครัวเรือน” เพื่อช้ีให้เห็นถึงสภาพคล่องในการใช้จ่ายของประชาชน
ระดับครัวเรือน อีกท้ังยังสะท้อนถึงสภาพความเป็นอยู่และปัญหาของประชาชนในพ้ืนท่ีได้อีกด้วย 
   มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - มีข้อสังเกตเกี่ยวกับความหมายของค้าว่า “จ้านวนร้อยละพื้นที่ป่าของจังหวัด” เนื่องจากในปัจจุบันการระบุ
จ้านวนร้อยละถึงพื้นที่ป่าของจังหวัดนั้นจะท้าได้โดยการแปลภาพถ่ายจากดาวเทียม ซึ่งมีอุปสรรคในการแยกแยะพื้นท่ีป่า 
และพื้นที่สวนเกษตร ถึงแม้ว่าสวนเกษตรจะมีส่วนช่วยในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวก็ตาม ซึ่งหากไม่มีการก้าหนดความหมายที่
แน่ชัดการวัดจ้านวนร้อยละพื้นท่ีป่าของจังหวัด อาจไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักท่ีได้ก้าหนดไว้ จึงอยากให้พิจารณา
ถึงความหมาย วิธีการวัด/เก็บข้อมูล การจ้าแนกพ้ืนท่ีป่า และพื้นท่ีสวนเกษตรให้ชัดเจนก่อนจึงจะก้าหนดตัวช้ีวัดนี้ 
   - ในด้าน “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ผู้เข้าร่วมอบรมมีความกังวลใจในการนับจ้านวนและชนิดของสัตว์
ป่าดังรายการที่ได้ระบุไว้ในตัวช้ีวัด เนื่องจากการนับสัตว์ในทุกประเภทดังที่ได้ให้รายละเอียดมานั้นมีจ้านวนมากเกินไป 
และมีผู้ปฏิบัติงานไม่มากพอ จึงเสนอให้เปลี่ยนเป็น “การส้ารวจเฉพาะจ้านวนชนิดพันธ์ุที่หายาก” เท่านั้น 
   - ในด้าน “ปริมาณน้้าเพื่อสนองความต้องการ” (ทั้งน้้าผิวดินและน้้าบาดาล) มีการเสนอให้แบ่งตัวช้ีวัด
ออกเป็นฤดูกาล เนื่องจากความต้องการน้้าในแต่ละฤดูกาลมีความแตกต่างกัน อีกทั้งยังเสนอให้มีการส้ารวจความ
ต้องการน้้าในพื้นที่โดยแยกประเภทของปริมาณความต้องการน้้า  
   - ประเด็นด้าน “คุณภาพน้้า” โดยระบุถึงเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการประเมิน/เฝ้า
ระวังความเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้้าและผลกระทบที่เกิดจากมลพิษทางน้้า ทั้งนี้ควรมีการท้าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประเภทของมาตรฐานคุณภาพน้้าด้วยเพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะการใช้ประโยชน์ในแต่ละประเภท  
   - เสนอให้พิจารณาถึงประเด็นด้าน “คุณภาพอากาศ” โดยระบุถึงเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศเพื่อใช้เป็น
พื้นฐานในการประเมินความเปลี่ยนแปลงและเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ  
   กลุ่มที่ 5 สมาชิกกลุ่มมาจากภาคประชาชน ในช่วงแรกได้ร่วมกันอภิปรายถึง ปัญหา/อุปสรรค ที่เกิดขึ้นใน
การจัดการลุ่มน้้าปราจีนบุรี มีเนื้อหาการอภิปรายแบ่งเป็นหัประเด็น ดังต่อไปนี้ 
   ประเด็นปัญหาและข้อสังเกตที่สมาชิกน้าเสนอ ดังนี ้
   - ภาครัฐและภาคประชาชนไม่สามารถท้างานร่วมกันได้ 
   - หน่วยงานไม่ยอมรับข้อมูลจากภาคประชาชน เช่น ข้อมูลลุ่มน้้า , ข้อมูลจากปราชญ์ชาวบ้าน, ข้อมูลจาก
พื้นที่จริงต่าง ๆ เป็นต้น 
   - ประชาชนมีการใช้ภูมิปัญญาเกี่ยวกับน้้าน้อยลง เช่น การประมงน้้าจืด การใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการ
ประมง เป็นต้น ไม่มีการถ่ายทอดหรือสืบทอดท้าให้ภูมิปัญญาเหล่านี้ค่อยๆเลือนหายไป 
   - มีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ บริเวณลุ่มน้้าปราจีนบุรีตอนบนในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว เช่น โรงงานมัน
ส้าปะหลัง, โรงงานผลิตเอทานอล, อุตสาหกรรมกระดาษรีไซเคิล เป็นต้น และมีการปล่อยน้้าเสียที่เกิดจากโรงงานลงสู่
แม่น้้า ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้้าในลุ่มน้้า และชุมชนท่ีอาศัยอยู่ริมน้้าใต้โรงงานอุตสาหกรรมทั้งในจังหวัดสระแก้ว และ
ปราจีนบุรี 
   - ปัญหาน้้าเค็มรุกล้้าเข้ามาในพ้ืนที่ถึงบริเวณขอบอ้าเภอกบินทร์บุรี ซึ่งสังเกตจากมีการพบปลากระเบนราหู 
และปลาโลมา (ปลาน้้าเค็ม) ในบริเวณน้้าจืด 
   - มีการสร้างอ่างเก็บน้้าเพื่อผลักดันน้้าเค็ม เช่น อ่างเก็บน้้าแควโขมงในจังหวัดปราจีนบุรี แต่ส่งผลกระทบให้
เกิดปัญหาอุทกภัยรุนแรงมากกว่าเดิม 
   - มีการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมจ้านวนมากในพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีตอนบน แต่ไม่มีการน้าวัตถุดิบในพื้นที่
ชุมชนไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 
   ในช่วงหลังได้ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับตัวช้ีวัดในการจัดท้า SEA ในลุ่มน้้าปราจีนบุรี ในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้
ดังนี ้
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   ประเด็นการเสนอตัวช้ีวัดเพิ่มเติม ดังนี้ 
   - “การอพยพ/การย้ายถิ่นฐาน” เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน ท้าให้วิถีชีวิต
เปลี่ยนไป ท้าให้ภูมิปัญญาดั้งเดิมเกี่ยวกับน้้า เช่น การประมงน้้าจืด การใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการประมงค่อยๆ เลือน
หายไปไม่มีการถ่ายทอดสู่รุ่นหลัง  
   - “การศึกษา/ต้ารา” สะท้อนความรู้เกี่ยวกับลุ่มน้้าและภูมิปัญญาในลุ่มน้้านั้นๆ เนื่องจากชุมชนขาดความรู้ 
ความเข้าใจ รวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป มีการใช้ชีวิตที่สัมพันธ์กับน้้าน้อยลง การท้าประมงต่างๆ การท้านา 
การถมพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ แทน ท้าให้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนค่อยๆ เลือนหายไป การมี ต้าราที่สะท้อน
ความรู้เกี่ยวกับลุ่มน้้า และภูมิปัญญาของลุ่มน้้านั้น ๆ จะเป็นการสืบทอดความรู้นั้นให้คงอยู่ต่อไป รวมทั้งเป็นการปลูก
จิตส้านึกให้รักชุมชน เห็นความส้าคัญและคุณค่าของลุ่มน้้าและภูมิปัญญาของชุมชน 
   - “การเตือนภัย” เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และสระแก้ว ประสบปัญหาอุทกภัยทุกๆปี ดังนั้นการ
เตือนภัยจึงมีความส้าคัญอย่างมากในการลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 
  2.2.2 การด้าเนินการฝึกอบรมพ้ืนที่ลุ่มน้้าน้าร่องคร้ังที่ 2: การพัฒนาทางเลือกของแผนจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้้า
ปราจีนบุรี (Alternative development) 
   การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทางเลือกของแผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี  (Alternative 
development) มีสรุปและรายละเอียดพร้อมผลการด้าเนินงาน ดังนี้ 
   การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้ด้าเนินโครงการในพ้ืนท่ีลุ่มน้้าน้าร่อง ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2559 
ณ โรงแรม แคนทารี กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้เชิญหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด113 แห่ง ท้ังนี้ 
เอกสารที่แจกให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจ้านวน 3 ชุด ประกอบด้วย 
   เอกสารประกอบชุดที่ 1 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point)เรื่อง “การรายงานผลก้าหนดขอบเขต 
(ตัวช้ีวัด) ของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของแผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 2 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point)“โครงการการศึกษาแนวทางการจัดท้า
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ : การพัฒนาทางเลือก” 
   เอกสารประกอบชุดที่  3 เอกสารประกอบการประชุมกลุ่ มย่ อยเรื่ อง  “การพัฒนาทางเลือก 
(Scenario/Alternative Development) 
   (1) องค์ประกอบและจ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
   จากการเชิญหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 113 แห่งมีภาคีตอบรับเข้าร่วมประชุมจ้านวน 45 แห่ง และ
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จ้านวน 58 คน จากภาคราชการ 24 แห่ง จ้านวน 31 คน (ร้อยละ 53.45) รัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง 
จ้านวน 2 คน (ร้อยละ 3.45) ภาคเอกชน 5 แห่ง จ้านวน 7 คน (ร้อยละ 12.07) สถาบันการศึกษา 7 แห่ง จ้านวน 7 คน (ร้อย
ละ 12.07) และภาคประชาชน 7 แห่ง จ้านวน 11 คน (ร้อยละ 18.86) รายละเอียดแสดงในตารางภาคผนวกที่ 20 
   (2) ผลการอภิปรายกลุ่มย่อยการพัฒนาทางเลือกแผนการจัดการลุ่มน้้าปราจีนบุรี 
   การอภิปรายกลุ่มย่อยของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทางเลือกของแผนการจัดการพื้นที่
ลุ่มน้้าปราจีนบุรี ได้ด้าเนินการ โดยแบ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 5 กลุ่ม ตามภาคส่วน ดังนี้ 
   กลุ่ม 1 ภาคประชาชน มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดปราจีนบุรีจ้านวน 10 คน 
   กลุ่มที่ 2 ภาคเอกชน จากตัวแทนนิคมอุตสาหกรรม 3 แห่ง และสภาเกษตรจังหวัดสระแก้ว จ้านวน 6 คน 
   กลุ่มที่ 3 หน่วยงานราชการ ประกอบด้วยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาค การประปาส่วนภูมิภาค ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อุทยานแห่งชาติ
ปางสีดา จ้านวน 10 คน 
   กลุ่มที่ 4 สถานศึกษาและองค์กรปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต้าบล จ้านวน 10 คน 
   กลุ่มที่ 5 หน่วยงานราชการ ประกอบด้วยแขวงการทาง ส้านักงานท่ีดินจังหวัด ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
ส้านักงานเกษตรจังหวัด ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัด ส้านักงานปฏิรูปที่ดิน ส้านักงานก่อสร้าง (โครงการห้ว ยโสมง) 
ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และส้านักงานศิลปากร จ้านวน 10 คน 
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   ผลการประชุมกลุ่มย่อยการพัฒนาทางเลือก ด้าเนินการโดยวิธีการระดมสมอง เพื่อสร้างทางเลือกในการ
ด้าเนินการครั้งนี้หัวหน้าคณะวิทยากรได้ท้าความเข้าใจกับวิทยากรกลุ่มทั้ง 5 กลุ่ม การระดมสมองใช้แนวทางของ 
Verheem โดยกระบวนการระดมสมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบ่งเป็น 2 ข้ันตอนดังนี้  
   - ขั้นตอนที่หนึ่ง ใช้การระดมสมองแบบ Extreme alternatives เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
ได้อภิปรายและถกเถียงเพื่อเสนอทางเลือกได้อย่างอิสระซึ่งจะท้าให้ได้ทางเลือกที่หลากหลาย โดยวิทยากรต้องท้าการ
เสนอตัวอย่างทางเลือกเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นแนวทางและวิธีการเสนอทางเลือก 
   - ในขั้นตอนที่สองทีมวิทยากรจะน้าทางเลือกหลากหลายที่ได้ มาสรุปให้เป็น Realistic altenative คือสรุป
ทางเลือกที่มีความเป็นไปได้จริง ให้เหลือ 4 ทางเลือก 
   (2.1) ผลจากการประชุมกลุ่มย่อยทั้ง 5 กลุ่ม ตามขั้นตอนที่หนึ่ง Extreme alternatives สามารถสรุป
ประเด็นทางเลือกตามกลุ่มภาคส่วนท้ัง 4 ภาคส่วนได้ดังนี้ 
   กลุ่มที่ 1 ภาคประชาชน น้าเสนอทางลือก10 ทางเลือก ดังนี ้
   ทางเลือกที่ 1 ก้าหนดประเภทของอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาสร้างในบริเวณลุ่มน้้าปราจีนบุรี ซึ่งต้องท้าการขอ
อนุญาตก่อน ไม่ใช่อุตสาหกรรมอะไรก็เข้ามาเปิดได้ และอุตสาหกรรมที่เข้ามานั้นควรใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็น ซึ่งวัตถุดิบ
ต่างๆที่ใช้นั้นต้องมาจากจังหวัดต่างๆที่อยู่ในลุ่มน้้า อุตสาหกรรมที่อยู่ในบริเวณลุ่มน้้าปราจีนบุรีต้องเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมปราจีนบุรี ควรเป็น Green Industry 
   ทางเลือกที่ 2 เกษตรกรรมในบริเวณลุ่มน้้าปราจีนบุรี ควรเป็นเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ สร้าง
มาตรการที่ให้ความรู้กับชาวบ้านเรื่องสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร  
   ทางเลือกที่ 3 หาวิธีการหรือสร้างมาตรการเพื่อให้เกษตรกรรมกับอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกันได้ 
   ทางเลือกที่ 4 ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าต้นน้้า เพราะชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่จะรู้เรื่องราวหรือ
ข้อมูลต่างๆดีเป็นการท้าชุมชนให้ดูแลชุมชน 
   ทางเลือกที่ 5 การอนุรักษ์ป่าควรท้าควบคู่ไปกับการพัฒนาและสร้างกลยุทธ์ ซึ่งกลยุทธ์ที่สร้างขึ้นนั้นควรให้
ชาวบ้านได้รับประโยชน์ เช่นมีการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีมัคคุเทศก์น้อย ร่วมกับการใช้วัฒนธรรมและศาสนา เช่นการ
บวชป่า  
   ทางเลือกที่ 6 ต้องมีการวางผังเมืองที่ดี ก้าหนดขอบเขตพื้นที่การเกษตรให้ชัดเจน ว่าที่ไหนเพาะปลูกได้ ที่
ไหนเพาะปลูกไม่ได้ ซึ่งต้องเจาะจงชนิดพืชและระยะเวลาในการปลูกด้วย และก้าหนดขอบเขตพื้นที่อุตสาหกรรม แยก
ประเภทอุตสาหกรรม ว่าอุตสาหกรรมประเภทไหนควรตั้งท่ีใด 
   ทางเลือกที่ 7 บริหารจัดการน้้าชุมชนโดยชุมชน เพราะชุมชนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจะให้ประชาชนหรือ
ชุมชน เป็นผู้ก้าหนดการบริหารจัดการน้้าจากฐานข้อมูลจริง เช่นการบริหารจัดการน้้าท่วม น้้าแล้ง ต้องจัดท้าฝาย ท้านบ 
แก้มลิง เป็นต้น 
   ทางเลือกที่ 8 พัฒนาคน เน้นที่ผู้น้า (ผู้ใหญ่บ้าน) ซึ่งผู้น้านั้นต้องได้รับการอบรมเรียนรู้ ต้องรู้หน้าที่ตัวเอง 
ต้องท้าให้ดูเป็นตัวอย่าง ต้องเป็นผู้มีศักยภาพ ใฝ่หาความรู้ ต้องชี้แจงรายละเอียดต่างๆให้ชัดเจนและสื่อสารกับชาวบ้าน
ให้เข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง 
   ทางเลือกที่ 9 ปรับโครงสร้างอ้านาจรัฐ ปรับวิธีการบริหารของท้องถิ่น เนื่องจากรัฐบาลกลางให้อ้านาจกับ
พวกอบต. ผู้ใหญ่บ้าน ก้านัน สจ. มากเกินไป เพราะฉะนั้นจึงต้องท้าให้ท้องถิ่นเข้มแข็ง คือต้องมีฐานความรู้มากพอ และ
ข้าราชการต้องเข้มแข็งกว่า 
   ทางเลือกที่ 10 สร้างบัญญัติ มาตรการ หรือบทลงโทษท่ีชัดเจนส้าหรับผู้ที่ท้าลายสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 
   กลุ่มที่ 2 ภาคเอกชน 
   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มภาคเอกชนระดมความคิดและสรุปประเด็นต่างๆ ที่เป็นปัญหาของลุ่มน้้าปราจีนบุรี 
และสรุปประเด็นปัญหาที่สนใจออกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม การบริหารจัดการน้้า การจัดการขยะ 
ผลผลิตตกต่้า คุณภาพชีวิต 
   ในขั้นตอนการสร้างทางเลือกสมาชิกกลุ่มตัดสินในพิจารณาทางเลือกโดยเลือกเน้นประเด็นด้านการบริหาร
จัดการน้้า โดยน้าเสนอเป็นทางเลือก 6 ทางเลือก ดังนี้ 
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   ทางเลือกที่ 1 ไม่ด้าเนินการใดๆ คือการจัดการน้้าองค์รวมโดยไม่ต้องจัดท้าโครงการเพิ่มโดยเลือกวิธีการ
บริหารจัดการที่เหมาะสมกับความต้องการใช้ให้ถูกวิธี เช่น ควรเพาะปลูกฤดูไหน การเปิดปิดประตูระบายน้้า และการ
ประหยัดน้้า 
   ทางเลือกที่ 2 การหาน้้าจากแหล่งอื่น โดยการผันน้้าจากโตนเลสาบ เป็นต้นโดยต้องมีการพิจารณาดูว่ามี
ความเป็นไปได้หรือไม่ มีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหน 
   ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกอื่นๆ โดยอาศัยข้อมูล ในไทยตอนน้้าเยอะ เยอะจริง แต่ไม่สามารถเก็บไว้ใช้ได้ พอ
แล้งก็แล้งมากจนไม่มีน้้าใช้ บางทีก็เจอน้้าทะเลหนุน ควรมีการสร้างอ่างเก็บน้้า ซึ่งห้วยโสมงสามารถใช้ได้ภายในปีหน้า 
   ทางเลือกที่ 4 เลือกสถานที่อื่นๆ ควรจะไปท้าอ่างเก็บน้้าที่ไหน เริ่มตรงไหน พื้นที่ประสบเหตุน้้าบ่อยๆ คือ
กบินทร์บุรี ถ้าจะหลีกเลี่ยงการเกิดน้้าท่วม อาจจะไปเก็บน้้าที่เมืองเก่า สระแก้ว เนื่องจากแถวนั้น ที่ดินราคาถูกและพื้นที่
เยอะ แล้วค่อยๆท้าการปล่อยน้้าลงมา 
   ทางเลือกที่ 5 ใช้กระบวนการในเรื่องเทคโนโลยี การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้้า ค่าน้้าของแต่ละหน่วยงาน 
ภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม เอกชน ใช้ไม่เท่ากัน อุตสาหกรรมจะแพงกว่า ให้ใช้การรีไซเคิลน้้าไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม 
แล้วก็มีการรีไซเคิลน้้ากลับมาใช้ใหม่ในภาคอนาคต 
   ทางเลือกที่ 6 การจัดล้าดับใหม่ ให้ศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันโดยละเอียด 
   กลุ่มที่ 3 ภาคราชการ 
   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มระดมความคิดและสรุปประเด็นต่างๆ ที่เป็นปัญหาของลุ่มน้้าปราจีนบุรีในขั้นแรก 
ซึ่งปัญหาที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ระดมความคิดส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้าทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดยเน้นผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ดังนี ้
   - ปัญหาความขัดแย้งจากความต้องการใช้น้้าของภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมที่ไม่เพียงพอ 
   - ปัญหาด้านน้้าท่วมและน้้าแล้งท่ีเกิดซ้้าซาก 
   - ปัญหาคุณภาพน้้าส้าหรับการอุปโภคบริโภคไม่ได้คุณภาพจากการรุกของน้้าเค็มและน้้าเสียจาก
ภาคอุตสาหกรรม 
   - ชุมชนไม่มีความมั่นใจต่อระบบการบ้าบัดน้้าเสียของโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงไม่เข้าใจตัวดัชนีช้ีวัด
คุณภาพน้้าว่ามีตัวใดท่ีจ้าเป็น/ส้าคัญ และค่าดัชนีต่างๆสามารถบอกอะไรเกี่ยวกับคุณภาพน้้าในพ้ืนท่ีได้บ้าง 
   - ต้นทุนน้้าธรรมชาติต่้าเนื่องจากแหล่งกักเก็บน้้าน้อยกว่าความต้องการจากปัญหาที่กลุ่มได้ระดมความคิดกัน
ข้างต้น  
   กลุ่มภาคราชการได้เสนอทางเลือกทั้งหมด 4 ทางเลือก ดังนี้ 
   ทางเลือกที่ 1 สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาแต่ต้องให้เกิดความสมดุล สามารถจัดการให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกัน
กับภาคธุรกิจต่าง ๆ ได้ไม่ต้องการให้อุตสาหกรรมหนักเข้ามาในพื้นที่ต้องการอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(อุตสาหกรรมสีเขียว: Green Industry) 
   ทางเลือกที่ 2 การจัดวางผังเมือง มีการจัด Zoning ของเขตอุตสาหกรรมและ Zoning เขตที่อยู่อาศัย 
   ทางเลือกที่ 3 การบริหารจัดการน้้าให้เกิดความสมดุลในส่วนของภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และ
การอุปโภค-บริโภคของประชาชนบริหารจัดการน้้าทั้งในหน้าฝนและหน้าแล้ง หาแนวทางการใช้น้้าร่วมกันการประปา
ต้องมีการวางแผนในการบริหารจัดการน้้าส้าหรับภาคประชาชนท้ังในหน้าฝนและหน้าแล้ง 
   ทางเลือกที่ 4 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการวางแผน ควบคุม และตรวจสอบติดตามยกตัวอย่าง
เรื่อง การสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังแหล่งน้้าและสิ่งแวดล้อม 
   กลุ่มที่ 4 สถานศึกษาและองค์กรปกครองท้องถิ่น 
   การพัฒนาทางเลือกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มที่ 4 เริ่มจากการระดมสมอง (Brainstorming) เพื่อ
อภิปรายถึง ท่ีมาความส้าคัญและปัญหา ซึ่งน้าไปสู่ทางเลือก ซึ่งมีประเด็นปัญหาที่ส้าคัญของลุ่มน้้าปราจีนบุรี ดังน้ี 
   - ปัญหาน้้าท่วม/ น้้าแล้ง ซึ่งปัญหานี้ได้รับอิทธิพลมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรม ท้าให้พื้นที่รับน้้าเดิม
ไม่สามารถรองรับได้น้้าอีกต่อไป น้้าจึงไหลท่วมที่อื่น ขณะที่ช่วงหน้าแล้งแม่น้้าก็แล้งจนไม่มีน้้า ผู้เข้าร่วมอบรมจึงให้
สังเกตถึง การที่จะท้าอย่างไรให้สามารถผันน้้าได้อย่างมีระบบ คือมีแหล่งกักเก็บน้้าจากฤดูน้้าหลากเพื่อน้ามาใช้ในช่วง
หน้าแล้ง 
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   - ปัญหาน้้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่เข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมายและ
มาตรฐานตามที่ได้ก้าหนดไว้ อีกทั้งที่ภาคอื่นๆ (ที่ไม่ใช่ภาคเอกชน) ไม่สามารถตรวจสอบการด้าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
ของภาคเอกชนได้ 
   - ปัญหาเรื่องการก้าหนดนโยบายจากส่วนกลาง (Top - down Management) ที่ไม่มีการพิจารณาบริบทใน
พื้นที่ หรือการรับฟังความหิดเห็นจากท้องถิ่น ท้าให้ท้องถิ่นไม่สามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการด้าเนินการใด ๆของ
ส่วนกลาง 
   - ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ท้ากินของเกษตรกร (ที่นา) โดยปัญหานี้ได้รับอิทธิพลมาจากการขยายตัวของ
อุตสาหกรรม ผู้เข้าร่วมอบรมจึงให้ข้อสังเกตถึงผลกระทบจากการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมที่จะส่งผลต่อพื้นที่ท้า
การเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนท่ี เชิงเขาและที่ราบลุ่ม (อ.นาดี) 
   จากท่ีมาความส้าคัญและปัญหากลุ่มได้สรุปการสร้างทางเลือก5 ทางเลือก ดังนี้ 
   ทางเลือกที่ 1 การจัดผังเมืองที่มีประสิทธิภาพโดยผู้เข้าร่วมอบรมได้เสนอถึงการบูรณาการผังเมืองที่มีการ
ก้าหนดขอบเขต (Zoning) แล้ว กับสภาพสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพของพื้นที่ เช่น แม่น้้า คลอง ป่า เป็นต้นเนื่องจากผัง
เมืองเป็นการใช้ประโยชน์ของพื้นที่หากมีการก้าหนดผังเมืองโดยไม่ค้านึงถึงแม่น้้า ล้าคลอง ก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีได้ 
   ทางเลือกที่ 2 การเพิ่มความเข้มงวดในการใช้กฎหมายและการตรวจสอบโดยผู้เข้าร่วมอบรมได้เสนอถึงการ
เพิ่มระดับความเข้มข้นในการตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมาย เช่น การตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม ถึงแม้โรงงาน
อุตสาหกรรม จะอ้างถึงการมีระบบบ้าบัดน้้าท่ีดี แต่ในความเป็นจริง ยังพบว่ามีน้้าเสียอุตสาหกรรมไหลลงสู่แหล่งน้้าอยู่ 
   ทางเลือกที่ 3 การก้าหนดสัดส่วนความสมดุลระหว่างมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยผู้เข้าร่วมอบรม
เห็นถึงความส้าคัญในการจ้ากัดพื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่สิ่งแวดล้อม พื้นที่อยู่อาศัย โดยอาจใช้
หน่วยของพื้นนี่เป็นอัตราการก้าหนดการประกอบกิจการ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปได้อย่างยั่งยืน 
   ทางเลือกท่ี 4 การรับฟังเสียงจากชุมชนและท้องถิ่นโดยผู้เข้าร่วมอบรมได้เล็งเห็นถึงการกระตุ้นให้ส่วนกลาง
รับฟังความคิดเห็นจากชุมชนและท้องถิ่นก่อนการตัดสินใจด้าเนินการใด ๆ หรือการให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในขั้นตอนการ
ตัดสินใจ เพื่อให้การด้าเนินการนั้น ๆ สามารถตอบตอบสนองความต้องของชุมชนได้ 
   ทางเลือกที่ 5 การพัฒนาพร้อมกันในมิติของ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกายภาพโดยผู้เข้าร่วมอบรม
ได้อภิปรายถึงการเติบโตไปพร้อมกัน เช่น หากเศรษฐกิจในพ้ืนที่มีการเจริญพัฒนาดี แต่การศึกษายังพัฒนาไม่ดี (ยังมีผู้ที่
ไม่สามารถอ่าน และเขียนหนังสือได้) ก็จะไม่สะท้อนถึงการพัฒนาของพื้นที่  
   ผลสรุปการสร้างทางเลือกจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในลุ่มน้้าปราจีนบุรี 
   จากผลการประชุมกลุ่มย่อยด้วยวิธีการระดมสมองจากทุกภาคส่วนในข้ันตอนแรก ทีมวิทยากรได้น้าทางเลือก
หลากหลายที่ได้ (Extreme alternatives) มาสรุปให้เหลือทางเลือกที่เป็นไปได้จริง (Realistic altenative) ให้เหลือ 4 
ทางเลือก ดังตารางภาคผนวกที่ 21 ซึ่งทางเลือกทั้งหมดจะถูกน้าไปอภิปรายและประเมินทางเลือก ในการจัดประชุม
อบรมเชิงปฏิบัติการลุ่มน้้าปราจีนบุรี ครั้งท่ี 3 ต่อไป  
   (3) ผลการประเมินการอบรมจากผู้เข้าฝึกอบรม 
   ในส่วนของผลจากแบบประเมินการฝึกอบรม บุคลากรระดับปฏิบัติพื้นท่ีลุ่มน้้าน้าร่อง (ลุ่มน้้าปราจีนบุรี) วันท่ี 
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมในภาพรวมอยู่ได้ระดับดี (ตารางภาคผนวกที่ 
22) และเห็นว่าข้อมูลที่ได้มีประโยชน์ต่อการวางแผนระดับยุทธศาสตร์ของลุ่มน้้าปราจีนบุรี ในส่วนความเห็นอื่น ๆ 
ผู้เข้าร่วมประชุมอยากเห็นว่ายังขาดบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบผังเมือง  และอยากให้จัดในจังหวัดอื่น ในลุ่มน้้าบ้าง 
อย่างเช่น สระแก้ว 
  2.2.3 การด้าเนินการฝึกอบรมพื้นที่ลุ่มน้้าน้าร่องคร้ังท่ี 3: การประเมินทางเลือก (Alternative assessment
) และข้อเสนอแนะคู่มือ (Comments on SEA guideline) 
   การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินทางเลือกของแผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีเป็นขั้นตอนต่อเนื่อง
จากการฝึกอบรมในเรื่องการสร้างทางเลือกของแผนจัดการพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี ที่ได้ด้าเนินการไปก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นระยะเวลา 2 วัน เมื่อวันท่ี 15-16 กันยายน พ.ศ. 
2559 ณ โรงแรม แคนทารี กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เอกสารที่แจกให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจ้านวน ประกอบด้วย 
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   เอกสารประกอบชุดที่ 1 แบบประเมินที่ 1: การคัดเลือกตัวช้ีวัด 
   เอกสารประกอบชุดที่ 2 แบบประเมินที่ 2: การประเมินความพึงพอใจต่อทางเลือกในการพิจารณาพื้นที่ลุ่ม
น้้าปราจีนบุรีตามเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนบนพื้นฐาน
ศักยภาพขีดจ้ากัดและความต้องการของประชาชน 
   เอกสารประกอบชุดที่ 3 รายละเอียดทางเลือกการพัฒนาลุ่มน้้าปราจีนบุรี ทั้ง 4 ทางเลือก 
   เอกสารประกอบชุดที่ 4 ตารางสรุปแนวความคิดการพัฒนาทางเลือกในการพัฒนาลุ่มน้้าปราจีนบุรี 
   เอกสารประกอบชุดที่ 5 ตารางสรุปเปรียบเทียบวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนกลาง จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว 
   เอกสารประกอบชุดที่  6 ร่างคู่มือการจัดท้าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment: SEA) 
   (1)  องค์ประกอบและจ้านวนผู้เข้าร่วมอบรม  จากการเชิญหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 223 แห่ง 
มีภาคีตอบรับเข้าร่วมการประชุมจ้านวน 76 แห่ง และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จ้านวน 95 คน จากภาคราชการ 24 แห่ง 
จ้านวน 31 คน (ร้อยละ 53.45) รัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง จ้านวน 2คน (ร้อยละ 3.45) ภาคเอกชน 5 แห่ง จ้านวน 7 คน (ร้อยละ 
12.07) สถาบันการศึกษา 7 แห่ง 7 คน (ร้อยละ 12.07) และภาคประชาชน 7 แห่งจ้านวน 11 คน (18.96) รายละเอียดแสดง
ในตารางภาคผนวกที ่23 
  (2) ผลการอภิปรายกลุ่มย่อย  จากข้อมูลทางเลือกที่ได้ข้างต้นน้ามาสู่การอภิปรายกลุ่มย่อยของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ส่วน เนื้อหาส่วนแรกด้าเนินการในวันที่  15 กันยายน พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินทางเลือกโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื้อหาในส่วนที่สองด้าเนินการในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์
เพื่อสรุปผลจากการประเมินทางเลือกร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการน้าเสนออภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อคู่มือการ
ประเมิน SEA ในระดับลุ่มน้้า ดังนี ้
   (2.1) ผลการประเมินทางเลือกโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   การประเมินทางเลือกโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แบ่งเนื้อหากิจกรรมเป็น 2 กิจกรรมกิจกรรมที่หนึ่งผู้เข้าร่วม
อบรมท้าความเข้าใจและร่วมอภิปรายแสดงความเห็นต่อทางเลือกของการพัฒนาลุ่มน้้าปราจีนบุรี โดยวิทยากรน้าเสนอ
ผลการสร้างทางเลือกที่ได้จากการประชุมการพัฒนาทางเลือกของแผนจัดการพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี (Alternative 
development) เมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ตามเอกสารประกอบที่ 4 และ 5 กิจกรรมที่สองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ท้าการประเมินทางเลือกตามแบบประเมินในเอกสารประกอบท่ี 1 และ 2 ผลที่ได้จากกิจกรรมมีดังนี้ 
   กิจกรรมที่ 1: การอภิปรายและแสดงควมคิดเห็นต่อทางเลือกทั้ง 4 ทางเลือก  
   ผลการอภิปรายทางเลือกที่ 1 เป็นทางเลือกที่ไม่มีตัวแทนจากกลุ่มใดน้าเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก
ทุกภาคส่วนเห็นพ้องต้องการว่าการปล่อยให้ลุ่มน้้าปราจีนบุรีเป็นไปตามแบบฉบับเดิม และมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี ้
   - ให้กระตุ้นให้โรงงานอุตสาหกรรมใช้ทรัพยากรในพื้นที่ (ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรมนุษย์) (Local 
Content) ในกระบวนการผลิต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมันส้าปะหลัง อ้อย และแรงงานท้องถิ่น เป็นต้น 
   - จ้ากัดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม โดยก้าหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุนต้องประกอบ
ธุรกิจที่สอดคล้องกับทรัพยากรในพื้นที่ และต้องใช้ทรัพยากรในพื้นที่ (ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรมนุษย์) ใน
กระบวนการผลิต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ้ืนท่ี 
   - ก้าหนดมาตรการในการควบคุมมลพิษท่ีปล่อยออกมาจากโรงงาน และจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ
การด้าเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นระยะ ๆ  
   ผลการอภิปรายทางเลือกที่ 2 เป็นทางเลือกท่ีภาคประชาชนให้ความสนใจ เนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
เพื่อการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้นจะต้องมีความระมัดระวังอย่างมาก เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมอาจไม่ได้มี
การด้าเนินงานท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
   - ก้าหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุนในพ้ืนท่ีต้องใช้ทรัพยากรในพ้ืนท่ี (ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ทรัพยากรมนุษย์) (Local Content) ในกระบวนการผลิตเช่น อุตสาหกรรม แปรรูปผลิตภัณฑ์จากมันส้าปะหลัง อ้อย 
และแรงงานท้องถิ่น เป็นต้น 
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   - ก้าหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุนต้องวางเง่ือนไข/ ข้อตกลง/  MOU กับชุมชน เพื่อเป็นการ
ป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชน และยังเป็นการสร้างอ้านาจในการตรวจสอบจากภาคประชาชน พร้อมทั้งมี
บทลงโทษหากมีการท้าผิดกฎ 
   - ก้าหนดอัตราการจ้างงานขั้นต่้าของโรงงานท่ีจะเข้ามาลงทุน ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 30 
   - ช้ีแจงหลักการและเหตุผลในการ Zoning เกษตรกรรม โดยการตรวจวัดลักษณะทางเคมี และกายภาพของ
ดินก่อเพ่ือให้ชุมชนได้ทราบถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และเข้าใจได้ดียิ่งข้ึน  
   ผลการอภิปรายทางเลือกที่ 3 เนื่องจากทางเลือกนี้เน้นส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่ง
วัฒนธรรม แต่ตัวแทนในแต่ละกลุ่มต่างเห็นพ้องกันว่าการพัฒนาในพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีนั้นไม่อาจจะเลี่ยงได้จึงเป็นที่มา
ของการเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวัง และร่วมตัดสินใจการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
ของหน่วยงานภาครัฐ 
   ผลการอภิปรายทางเลือกที่ 4 ทางเลือกนี้เป็นทางเลือกที่แต่ละกลุ่มให้ความสนใจมากท่ีสุด เนื่องจากมีเนื้อหา
ครอบคลุมทุกบริบท และมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
   - การพัฒนานโยบายตามทางเลือกที่ 4 เป็นการพัฒนาที่จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับท้องถิ่นอย่างมาก แต่
หากชุมชนในท้องถิ่นขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา อาจจะท้าให้การพัฒนานั้นถูกต่อต้านได้ จึงมีการขอให้มี
การส่งเสริมด้านการศึกษาของประชาชนในพ้ืนท่ี เพื่อเป็นการรองรับการพัฒนาท่ีจะเกิดขึ้น 
   - ก้าหนดให้มีการส่งเสริมความรู้ถึงผลเสียของการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพราะเกษตรกรที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวจะไม่
สามารถปรับตัวได้หากเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือวิกฤตการณ์ราคาพืชผล โดยระบุเป็นข้อหนดว่าเกษตรกรจะต้องมีพื้นที่
ส้าหรับเพาะปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   - ก้าหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการของภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก
การด้าเนินกิจกรรมใด ๆ  
   - ก้าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ โดยการวิเคราะ SWOT 
analysis และ Stakeholder analysis เพื่อเป็นการเชิญผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจใด ๆ  
   - ก้าหนดเกณฑ์ส้าหรับชุมชน ไม่ให้การด้าเนินการที่มีการใช้ทรัพยากรด้านต่าง ๆ เกินขีดจ้ากัดของทรัพยากร 
ได้แก่ ด้านทรัพยากร (Source) ซึ่งได้แก่ น้้า ดิน ป่าไม้  ด้านสิ่งแวดล้อม (Sink) และ ด้านสุขภาพ 
   - ก้าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลในการด้าเนินการ เพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
   กิจกรรมที่ 2: กิจกรรมที่สองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้าการประเมินทางเลือกตามแบบประเมินในเอกสารประกอบ
ที่ 1 และ 2 ผลจากการให้ประเมินทางเลือกจ้านวน 72 แบบประเมินได้ผลการประเมินดังตารางภาคผนวกที่ 24  
   จากตารางภาคผนวกที่ 24 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินทางเลือกในการพัฒนาลุ่มน้้าปราจีนบุรีให้ทางเลือกที่ 4 
ได้คะแนนสูงสุดคือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีบนพื้นฐานศักยภาพทรัยากรและความ
ต้องการของประชาชน ภายใต้ขีดจ้ากัดที่มีอยู่ในพ้ืนท่ี 
   (2.2) ความคิดเห็นอ่ืนๆ จากการอภิปรายกลุ่มย่อย 
   ข้อคิดจากกลุ่มภาคประชาชน จากการด้าเนินนโยบายที่ผ่านมาของภาครัฐ นโยบายต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาสู่
ชุมชนล้วนก่อให้เกิดผลดี และผลเสียต่อชุมชน ทั้งนี้การจะด้าเนินนโยบายใด ๆ ให้มีประสิทธิภาพนั้น ทางภาครัฐควรที่จะ
ให้ความส้าคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาชุมชนไม่มีส่วนร่วมในข้ันตอนการตัดสินใจ ท้าให้ภาคประชาชนมี
การเสนอหลักการ “พื้นที่เป็นตัวตั้ง (พิจารณาแนวทางการจัดท้านโยบายตามพื้นฐานของทรัพยากรในพื้นที่นั้นๆ)ชุมชน
เป็นแกนหลัก” เพื่อให้นโยบายที่จะเข้ามาพัฒนาในพ้ืนท่ีเกิดประสิทธิผล และสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน
ได้ โดยเบื้องต้น โดยภาครัฐและภาคประชาชนมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนชุมชนตามหลักขั้นตอนของการมีส่วนร่วมคือ 
ร่วมรับรู้ (Inform) ร่วมปรึกษา (Consult) ร่วมหารือ (Involve) ร่วมปฏิบัติ (Collaborate) การให้อ้านาจในการตัดสินใจ 
(Empower) ทั้งนี้ก็เพื่อให้ภาคประชาชน ได้สามารถตรวจสอบนโยบายได้ในทุกขั้นตอนจนถึงการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจถึงผลที่จะเกิดกับชุมชนด้วยตนเอง 
   นอกจากน้ียังมีการเสนอให้มีการพัฒนาลุ่มน้้าปราจีนบุรีดังนี้ 
   - การท้าแผนที่ลุ่มน้้า และส้ารวจการใช้น้้าในแต่ละภาคส่วนเพื่อเป็นการเอื้อต่อการจัดการน้้าในพ้ืนท่ี และยัง
มีการเสนอให้มีการบูรณาการระหว่างลุ่มน้้าด้วยกันเพื่อป้องปัญหาที่อาจส่งผลต่อลุ่มน้้าข้างเคียง 
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   - ต้องการให้มีการน้าภูมิปัญญาชาวบ้านมาปรับใช้กับแผนการด้าเนินการ หรือมีการทบทวนภูมิปัญญาใน
พื้นที่น้ัน 
   - ต้องการให้ภาครัฐส่งต่อนโยบายเมื่อมีการเปลี่ยนถ่ายอ้านาจการปกครองเพื่อให้การพัฒนา หรือการเสนอ
นโยบายใด ๆ จากภาคประชาชน และภาครัฐมีความต่อเนื่อง 
   (2.3) ข้อเสนอแนะต่อประเด็นการจัดท้าคู่มือ SEA 
   จากการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในลุ่มน้้าปราจีนบุรีจากทุกภาคส่วนอ่านและพิจารณาร่างคู่มือ SEA มีความเห็น
ตรงกันในเรื่องของรูปแบบการเขียนที่ไม่ควรมีการใช้ศัพท์เทคนิคทางวิชาการที่เข้าใจได้ยาก และควรเพิ่มเวลาการอ่าน
พิจารณาให้ความเห็นคู่มือให้มากขึ้นและมีข้อเสนอเฉพาะจากภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่แตกต่างกันดังนี้ 
   ภาคประชาชนเสนอแนะให้มีรูปแบบการน้าเสนอที่เข้าใจง่ายและควรมีการยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน 
ศัพท์เทคนิคทางวิชาการมากโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ท้าให้ไม่สามารถให้ความเห็นลงลึกในรายละเอียดของกระบวนการ 
SEA ลุ่มน้้าปราจีนบุรีได้ และมีความเห็นว่าประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นทั้งสองวันมีรายละเอียดกิจกรรมเยอะ และ
ละเอียดอ่อน ท้าให้เวลาที่จะใช้ในการตอบแบบสอบถามและพิจารณาร่างคู่มือ SEA มีน้อย ประกอบกับผู้เข้าร่วมสัมมนา
ส่วนหนึ่งไม่ใช่บุคคลเดียวกันท้ังสามครั้งที่จัดการประชุมในลุ่มน้้าน้าร่องซึ่งเนื้อหามีความต่อเนื่องกัน จึงควรเพิ่มเวลาให้
มากกว่านี้เพื่อที่จะได้ให้ความเห็นได้ละเอียดยิ่งขึ้นนอกจากนี้อยากให้ระบุว่าชาวบ้าน (ประชาชน) ควรมีสิทธิในการร่าง
แผน และมีกลไกที่จะให้แผนที่มีประชาชนมีส่วนร่วมเสนอสู่แผนพัฒนาจังหวัด และ SEA ควรเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้
แผนจากภาคประชาชนน้าเสนอสู่ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ 
   ภาคราชการเป็นภาคส่วนที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง SEA มากกว่าภาคส่วนอื่น ๆ ท้าให้มีความเห็น
เพิ่มเติมในรายละเอียดของคู่มือเพิ่มเติมมากกว่าภาคส่วนอ่ืน ๆ ดังตารางภาคผนวกที่ 25 
  (2.3) การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติในภาคีกลุ่มลุ่มน้้าหลัก 
   การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับ 9 กลุ่มลุ่มน้้าหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อน้าแนวคิด รูปแบบ กระบวนการ 
วิธีการด้าเนินงาน ตลอดจนแนวทางและขั้นตอนการจัดท้า SEA ของประเทศ รวมถึงบทเรียน ผลการด้าเนินงานท่ีได้จาก
โครงการน้าร่อง มาถ่ายทอด ฝึกอบรมให้แก่ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการ
จัดท้า SEA เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาท่ีมีดุลยภาพและยั่งยืนด้าเนินการฝึกอบรมจ้านวนทั้งหมด 9 ครั้ง มีเป้าหมายครั้งละ 80 
คน โดยได้จัดฝึกอบรมระหว่างวันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2559 จนถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2559  
   รูปแบบการฝึกอบรมส้าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติในภาคีทั้ง 9 กลุ่มลุ่มน้้าหลัก แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 
ช่วง ได้แก่ การอบรมภาคเช้า และการอบรมภาคบ่าย มีรายละเอียดการฝึกอบรมดังนี้ 
   1) การอบรมภาคเช้า เป็นการบรรยายจากทีมวิทยากรของที่ปรึกษา ท้ังหมด 3 หัวข้อเรื่องหลัก ได้แก่ 
   หัวข้อเรื่องที่ 1 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์: ความส้าคัญ ระบบและกลไก และกระบวนการ
และขั้นตอน มีวัตถุประสงค์เพื่อปูพ้ืนฐานความรู้ด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
พื้นฐานความเข้าใจตรงกัน 
   หัวข้อเรื่องที่ 2 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของแผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นภาพรวมของการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่ท้าการรวบรวมเพื่อศึกษา SEA ใน
ระดับลุ่มน้้า โดยน้าเสนอตัวอย่างข้อมูลของลุ่มน้้าน้าร่องโดยสรุปท่ีรวบรวมโดยที่ปรึกษา และเช่ือมโยงให้ผู้เข้าร่วมอบรม
ได้เห็นภาพของลุ่มน้้าในพื้นที่ของตัวเอง 
   หัวข้อเรื่องที่ 3 การน้าเสนอร่างคู่มือการจัดท้าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพื่อการจัดท้า
แผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้า เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจโครงสร้างของรูปเล่มคู่มือที่จะจัดท้าขึ้น ประกอบกับ
เอกสารร่างคู่มือท่ีผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ ก่อนที่จะเสนอความคิดเห็นในช่วงบ่าย 
   ทั้งนี้เอกสารประกอบการฝึกอบรมส้าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจ้านวน 4 รายการ ประกอบด้วย  
   เอกสารประกอบชุดที่ 1 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์: ความส้าคัญ ระบบและกลไก และกระบวนการและขั้นตอน” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 2 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ของแผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี” 
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   เอกสารประกอบชุดที่ 3 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง “การน้าเสนอร่างคู่มือการจัดท้า
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพื่อการจัดท้าแผนการจัดการพื้นท่ีลุ่มน้้า” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 4 เอกสารประกอบการอภิปรายกลุ่มย่อยต่อแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ส้าหรับแผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้า (ฉบับร่าง) 
   2) การอบรมภาคบ่าย ท่ีปรึกษาท้าการแบ่งกลุ่มอภิปรายย่อยผู้เข้ารับการฝึกอบรมออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ
ประมาณ 10–15 คน โดยแบ่งตามภาคส่วนต่าง ๆ กัน อาทิเช่น ภาคประชาชน ภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ ภาค
การศึกษา ภาคเอกชน องค์กรอิสระ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละลุ่มน้้า วัตถุประสงค์ของการอภิปรายกลุ่ม
ย่อยแบ่งเนื้อหาการอภิปรายออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่งเป็นการน้าเสนอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจ
กระบวนการจัดท้า SEA โดยเป็นการจ้าลองขั้นตอนการระดมสมอง เพื่อหาทางเลือกการพัฒนาของลุ่มน้้าในพื้นที่ของ
ผู้เข้าร่วมอบรม ส่วนที่สองเป็นการอภิปรายเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกระบวนการ SEA ที่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้เห็นภาพจากกิจกรรมก่อนหน้า และคู่มือ SEA ลุ่มน้้า  
   (1) องค์ประกอบผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 9 ภาคีลุ่มน้้าลุ่มน้้าหลัก 
   ภาพรวมของผู้เข้าร่วมอบรมจากทั้ง 9 ภาคีลุ่มน้้าหลัก ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ มีรายละเอียดจ้านวน
ผู้เข้าร่วมอบรม หน่วยงาน และองค์ประกอบผู้เข้าร่วมอบรมดังตารางภาคผนวกที่ 27 
   (2) ผลการอภิปรายสรุปประเด็นส้าคัญจากผู้เข้าร่วมอบรม 9 ลุ่มน้้าหลัก 
   จากการลงพื้นท่ี 9 กลุ่มลุ่มน้้าของที่ปรึกษาสามารถสรุปประเดินข้อคิดเห็นส้าคัญต่าง ๆ จากผู้เข้าร่วมอบรม
ทั้ง 9 กลุ่มลุ่มน้้า จากประเด็นย่อย 2 เด็น ได้แก่ 
   (2.1) ข้อเสนอแนะด้านกลไกการจัดท้า SEA สรุปความเห็น ดังนี ้
   - เสนอให้จัดตั้งหน่วยงานกลาง และควรมีการระบุถึงเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาท้าหน้าที่ใน
หน่วยงานกลางดังกล่าวอย่างชัดเจน และจะต้องมีภาคประชาชนเป็นองค์ประกอบหนึ่งในคณะกรรมการนี้ด้วย 
   - ก้าหนดอ้านาจและหน้าที่ของหน่วยงานกลางให้มีประสิทธิภาพมากพอที่จะก้ากับ ดูแล และตรวจสอบ SEA 
   - ให้ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นผู้รับผิดชอบ และก้ากับดูแล 
ตรวจสอบการด้าเนินการ SEA 
   - เสนอให้มีการร่างกฎหมายเพื่อบังคับใช้ SEA กับนโยบาย แผน หรือโครงการ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ 
เพื่อให้เกิดการประเมินที่มีประสิทธิภาพ มีกฎเกณฑ์ชัดเจน เช่นเดียวกับการท้า EIA แต่มีความเห็นแย้งว่าไม่ควรร่าง
กฎหมายแต่ควรจะให้อิสระที่จะท้าหรือไม่ท้า SEA เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น และไม่ท้าให้มีการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่
ของกฎหมายในการรับรองโครงการเช่นเดียวกับ EIA 
   - การประเมินตามกระบวนการ SEA โดยควรอาศัยการจัดตั้งคณะกรรมการ หรือองค์กรอิสระที่ประกอบด้วย
ทุกภาคส่วน หน่วยงานกลาง หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   - ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนของ SEA และมีอ้านาจในการตัดสินใจร่วมในขั้นตอนสุดท้าย เพิ่มสัดส่วน
ประชาชนท่ีจะมีส่วนร่วม โดยก้าหนดสัดส่วนให้ชัดเจนและระบุในคู่มือด้วย 
   - การจัดท้า SEA ควรเน้นจัดท้ากับโครงการขนาดใหญ่ โครงการระดับกระทรวง ระดับจังหวัด เป็นต้น ควรมี
หลักเกณฑ์ในการก้าหนดว่าโครงการไหน นโยบายใด ก่อให้เกิดผลกระทบและควรต้องท้า SEA 
   - ข้อมูลพื้นฐานลุ่มน้้าควรจะแบ่งให้เป็น ต้นน้้า กลางน้้า ปลายน้้า เพื่อประสิทธิภาพการวิเคราะห์และบริหาร
จัดการที่มีความต้องการแตกต่างกันในแต่ละพื้นท่ี 
   - หน่วยงานรับผิดชอบ SEA ควรแบ่งขอบเขตอ้านาจ หรือตามพื้นท่ีรับผิดชอบ โดยการสนับสนุนของพื้นท่ีใน
ด้านข้อมูล 
   - จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะส้าหรับก้ากับดูแลตรวจสอบ SEA ควรเป็นองค์กรกลางหรืออิสระ และมีหน่วยงาน
ตรวจสอบในทุกระดับ ตั้งแต่ท้องถิ่น จังหวัด หรือตามหน้าท่ีรับผิดชอบ 
   - เพิ่มเกณฑ์ดัชนี้ช้ีวัดด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิม ให้ระบุว่าหากส่งผลกระทบเช่น การเปลี่ยนแปลง สูญ
หายของวัฒนธรรม ไม่ควรด้าเนินการ หากต้องด้าเนินการให้มีมาตรการก้าหนด 
   - เพิ่มตัวช้ีวัดด้านการพังทลายของตลิ่ง ในทางเลือกที่มีการท่องเที่ยวสัญจรทางน้้า 
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   - เพิ่มตัวช้ีวัดด้านการเสื่อมสภาพของดิน ในทางเลือกที่มีการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  หรือการเกษตรเพื่อ
อุตสาหกรรม 
   - เพิ่มตัวช้ีวัดด้านการจราจร ซึ่งแสดงให้เห็นความสามารถในการรองรับการพัฒนา ที่สร้างปัญหากับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
   (2.2) ข้อเสนอแนะด้านการจัดท้าคู่มือ SEA 
   ข้อเสนอแนะด้านการจัดท้าคู่มือ SEA จากผู้เข้าร่วมอบรมของทั้ง 9 กลุ่มลุ่มน้้า ได้น้าเสนอในรายงานการจัด
ฝึกอบรมของแต่ละกลุ่มลุ่มน้้า ซึ่งมีความเห็นหลากหลายแตกต่างกันไปตามประสบการณ์เกี่ยวกับ SEA และจากภาคส่วน
ที่มีระดับความรู้ต่อSEA ในระดับที่แตกต่างกัน ท้าให้มีความเห็นค่อนข้างหลากหลาย ซึ่งสามารถสรุปประเด็น
ข้อเสนอแนะประเด็นส้าคัญที่มีความเห็นตรงกันมากกว่า 1 กลุ่มลุ่มน้้า ได้ดังตารางภาคผนวกที่ 28 
   รายละเอียดการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติในกลุ่มลุ่มน้้าหลัก 9 ลุ่มน้้า มี
รายละเอียดของแต่ละลุ่มน้้าหลัก ดังนี้ 
   2.3.1 การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติในกลุ่มลุ่มน้้าภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 
   (1) องค์ประกอบและจ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการส้าหรับภาคีกลุ่มลุ่มน้้าภาคใต้
ฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) ด้าเนินการเมื่อวันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรม ธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง จากการ
เชิญหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 223 แห่ง คนมีภาคีตอบรับเข้าร่วมการอบรม 87 แห่ง มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จ้านวน 122 คน จากภาคราชการ 64แห่ง จ้านวน 84 คน (ร้อยละ 68.85) รัฐวิสาหกิจ 1 แห่ง จ้านวน 2 คน (ร้อยละ 
1.64) สถาบันการศึกษา 5 แห่ง จ้านวน7 คน (ร้อยละ 5.74) องค์กรอิสระ 7 แห่ง จ้านวน 10 คน (ร้อยละ 8.20) และ
ภาคประชาชน 10 แห่งจ้านวน 19 คน (ร้อยละ 15.57) รายละเอียดแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 29 
   (2) ผลการอภิปรายกลุ่มย่อย จากการอภิปรายกลุ่มย่อยท่ีได้ด้าเนินการประมาณ 2 ช่ัวโมง โดยแบ่งผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม ผลสรุปความคิดเห็นต่อการด้าเนินงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในลุ่มน้้า และ
คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ส้าหรับแผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้า (ฉบับร่าง) มีดังน้ี 
   กลุ่มที่ 1 มีผู้เข้ารับการประกอบด้วย องค์กรอิสระ ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยองค์กรปกครองท้องถิ่น หน่วยงานราชการ และภาคประชาชน ได้แก่ เครือข่าย
อาสาสมัครทิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.)  
   กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วยองค์กรปกครองท้องถิ่น หน่วยงานราชการ และภาคประชาชน ได้แก่ กลุ่ม ทสม. และ
องค์กรอิสระ 
   ผลการประชุมกลุ่มย่อย สามารถสรุปแบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
   ประเด็นที่ 1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการจัดท้า SEA จากการการรวมรวบความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่ม
ย่อยทั้ง 3 กลุ่ม พบว่าทุกภาคส่วนได้เสนอให้มีการจัดตั้งหน่วยงานกลาง และควรมีการระบุถึงเกณฑ์ในการสรรหาบุคคล
ที่จะเข้ามาท้าหน้าที่ในหน่วยงานกลางดังกล่าวอย่างชัดเจน และจะต้องมีภาคประชาชนเป็นองค์ประกอบหนึ่งใน
คณะกรรมการนี้ด้วย รวมถึงการก้าหนดอ้านาจและหน้าที่ของหน่วยงานกลางให้มีประสิทธิภาพมากพอที่จะก้ากับ ดูแล 
และตรวจสอบ SEA เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการที่ได้ก้าหนดไว้ในคู่มือ SEA โดยมีข้อเสนอจากภาคประชาชนมีความ
ต้องการให้ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นผู้รับผิดชอบ และก้ากับดูแล 
ตรวจสอบการด้าเนิน SEA เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
   นอกจากน้ีที่ประชุมเห็นว่า SEA มีประโยชน์ในการคัดกรองนโยบายต่าง ๆ ท่ีจะก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชน
ในพื้นที่ได้ ในส่วนภาคประชาชนเสนอให้มีการร่างกฎหมายเพื่อบังคับใช้ SEA กับนโยบาย แผน หรือโครงการ ที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบเฉกเช่นเดียวกับการท้ารายงานประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment: EIA) ซึ่งมีการบังคับใช้ในปัจจุบัน อย่างไรก็ดีผู้เข้ารับการฝึกอบรมบางส่วน ได้ตั้งข้อสังเกตถึงการร่าง
กฎหมายรองรับการจัดท้า SEA อาจจะท้าให้เกิดช่องว่างของกฎหมายเช่น การอ้างอิงข้อกฎหมายโดยไม่ชอบธรรม จึงได้
เสนอให้มีการร่างกฎหมายให้ครอบคลุม และให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายดังกล่าว 
   เพื่อให้การจัดท้า SEA นั้นมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองทั้งเป้าหมายของผู้ด้าเนิน นโยบาย แผน 
หรือโครงการ และผู้ที่ได้รับผลกระทบ จึงต้องมีการศึกษาบริบท ปัญหา และข้ อจ้ากัดในพื้นที่ก่อนควบคู่ไปกับการ
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ประเมินตามกระบวนการ SEA โดยควรอาศัยการจัดตั้งคณะกรรมการในลักษณะไตรภาคี ที่ประกอบด้วย หน่วยงาน
กลาง หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
   ประเด็นที่ 2 ประเด็นการจัดท้าคู่มือ SEA ผลสรุปการประชุมอภิปราย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกภาคส่วน มี
ความเห็นตรงกันว่าเนื้อหาด้าน SEA ท้าความเข้าใจได้ค่อนข้างยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งส้าหรับภาคประชาชน ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจึงได้เสนอให้ทางคณะผู้จัดท้าปรับปรุง ปรับแต่ง หรือเพิ่มเติมเนื้อหาบางประการ ดังนี ้
   - การเพิ่มนิยามและค้าจ้ากัดความ เพื่ออธิบายค้าเฉพาะ และศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจใน
เนื้อหา และน้าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งอาจท้าได้โดยการใส่ไว้ในส่วนเชิงอรรถของคู่มือ หรืออาจจัดท้าบทนิยามศัพท์
แยกออกมาเฉพาะ 
   - เพิ่มรายละเอียดในส่วนเทคนิคและวิธีการ ที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ SEA หรืออาจจัดท้าใน
รูปแบบของภาคผนวก พร้อมทั้งอ้างอิงแหล่งที่มาเทคนิควิธีการดังกล่าว เพื่อให้ผู้อ่านสะดวกในการท้าความเข้าใจเนื้อหา
และการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม 
   - การยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมและเข้าใจกรอบขั้นตอนของการท้า SEA 
โดยอาจใช้ภาพประกอบ และกรณีศึกษา เช่น การจัดท้า SEA ในต่างประเทศ การจัดท้า SEA ที่ผ่านมาในประเทศไทย 
และการจัดท้า SEA ในกรณีต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งอาจจัดวางเนื้อหาเหล่านี้ในส่วนของภาคผนวก 
   - จัดท้าคู่มือในรูปแบบออนไลน์เผยแพร่ได้ในวงกว้างขึ้น และเพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าถึงได้อย่างสะดวก 
    (3) ผลการประเมินการอบรมจากผู้เข้าฝึกอบรม  ในส่วนผลการประเมินการเข้าร่วมประชุมของกลุ่มลุ่มน้้า
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในส่วนของโครงการฝึกอบรม SEA อยู่ในระดับดี 
(ตารางภาคผนวกที่ 30) และได้รับความรู้จากการอบรมเพิ่มมากขึ้น และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของการอบรม 
ได้แก่ ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการอบรมอยากให้จัดในช่วงเดือนกันยายนถึงกุมภาพันธ์เนื่องจากเป็นช่วงก่อนจัดท้า
แผนพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ และต้องการให้เน้นเนื้อหาภาคปฏิบัติที่น้าไปใช้ได้ทันทีให้มากขึ้น เพื่อที่ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจะได้เรียนรู้และน้าไปปฏิบัติงานได้ และเห็นควรให้มีการอบรมต่อเนื่องต่อไป บางส่วนเสนอความต้องการให้
จัดการอบรมระดับผู้ใหญ่บ้านหรือหมู่บ้าน และส่วนของเอกสารเผยแพร่ต้องการให้จัดให้มีอย่างเพียงพอ เนื่องจากมี
ผู้สนใจเข้ารับการอบรมจ้านวนมาก ท้าให้เอกสารได้รับไม่ทั่วถึง 
  2.3.2 การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติในกลุ่มลุ่มน้้าเจ้าพระยาท่าจีน 
   (1) องค์ประกอบและจ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการส้าหรับภาคีกลุ่มลุ่มน้้าลุ่มน้้า
เจ้าพระยา-ท่าจีน ด้าเนินการเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก 
จากการเชิญหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 198 แห่ง มีภาคีตอบรับเข้าร่วมการประชุม 57 แห่ง และมีผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมทั้งสิ้น 90 คน จากภาคราชการ 49 แห่ง จ้านวน 71 คน (ร้อยละ 78.89) สถาบันการศึกษา 4 แห่ง จ้านวน 
6 คน (ร้อยละ 6.67) ภาคประชาชน 3 แห่ง จ้านวน 12 คน (ร้อยละ 13.33) และอื่นๆ 1 แห่ง จ้านวน 1 คน (ร้อยละ 
1.11) รายละเอียดแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 31 
   (2) ผลการอภิปรายกลุ่มย่อย  การอภิปรายกลุ่มย่อยของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากภาคีลุ่มน้้าเจ้าพระยา-ท่า
จีน ได้ด้าเนินการ โดยแบ่งผู้เข้าร่วมอบรมเป็น 2 กลุ่ม  
   กลุ่มที่1 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มย่อย 10 คน ประกอบด้วย ภาคประชาชนชนจากเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เป็นส่วนใหญ่ ภาคราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   กลุ่มที่ 2 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มย่อย ประกอบด้วย ภาคราชการเป็นส่วนใหญ่ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาค
ประชาชนชนจากเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  
   สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยความคิดเห็นต่อการด้าเนินงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในลุม่น้า้ 
และคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ส้าหรับแผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้า (ฉบับร่าง) สามารถสรุปประเด็น
ต่าง ๆ ดังนี ้
   ประเด็นท่ี 1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการจัดท้า SEA 
   - เห็นควรให้มีการจัดท้า SEA เนื่องจากจะสามารถช่วยลดความขัดแย้งได้  
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   - เสนอขอให้เปลี่ยนช่ือจาก “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” เป็น “การประเมินระดับ
ยุทธศาสตร์” เนื่องจากการประเมิน SEA มีความหมายรวมถึงการประเมินด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมด้วย เพื่อท่ีจะได้
ไม่มุ่งเน้นไปเพียงด้านสิ่งแวดล้อมเพียงด้านเดียว 
   - ควรมีการตราเป็นกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเพื่อรองรับการจัดท้า SEA รวมถึงการก้าหนดขนาดหรือ
ประเภทของโครงการที่จะต้องท้า SEA อาทิ แผนงานใดที่ต้องจัดท้า ควรจัดท้าในระดับใด เช่น ในระดับต้าบล ระดับ
จังหวัด ระดับกรม หรือระดับกระทรวง เป็นต้น โดยในการพิจารณาควรอยู่ในรูปแบบการ Checklist นอกจากน้ียังมีการ
เสนอให้ใช้เกณฑ์ “งบประมาณ” เป็นตัวก้าหนดว่าหน่วยงานใดควรจะท้าหรือไม่ท้า SEA 
   - จะต้องมีผู้ที่ท้าหน้าที่ในการตรวจสอบ หรือมีหน่วยงานในการก้ากับดูแล ซึ่งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบนี้ควรจะ
เป็นหน่วยงานกลาง ที่มีความเป็นอิสระ หรือการจัดตั้งในรูปแบบของคณะกรรมการท้าหน้าที่ในการพิจารณา อาทิ 
หน่วยงานจังหวัด ในรูปแบบคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย มาจากหน่วยงานที่แตกต่างกัน อาทิ ฝ่ายกฎหมาย 
อัยการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้น้าท้องถิ่น ชาวบ้าน เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (อสม.) เป็นต้น 
   - หน่วยงานท่ีจัดท้า SEA ควรจะเป็นสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ภายในจังหวัดนั้น ๆ โดยในการจัดท้าจะต้องค้านึงถึง
ส่วนได้ส่วนเสียของชุมชนเป็นหลัก 
   - ในการประเมินสิ่งแวดล้อม เสนอให้มีการประเมิน EIA หรือ SEA อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ น้าทั้งสองมา
บูรณาการรวมเป็นอันเดียวกัน เนื่องจากเห็นว่ากระบวนการจัดท้า EIA และ SEA มีการจัดท้าคล้ายคลึงกัน และหาก
ประเมินท้ัง EIA และ SEA เห็นว่าท้าให้เกิดความซ้้าซ้อน  
   - หน่วยงานต่าง ๆ ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ และความเช่ียวชาญ รวมถึงภาระงานของเจ้าหน้าที่ท่ีมีปริมาณ
มาก และยังกังวลในเรื่องของงบประมาณในการสนับสนุนการจัดท้าการประเมินสิ่งแวดล้อม  
   - ประเด็นเรื่องการจัดท้า SEA หัวใจส้าคัญคือ การให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยท้า
ให้ประชาชนยอมรับผลการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมานั้น ประชาชนไม่เช่ือถือการจัดท้า EIA ดังนั้น การเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนจะท้าให้ลดความขัดแย้งและการต่อต้านของประชาชนได้ 
   ประเด็นท่ี 2 ประเด็นการจัดท้าคู่มือ SEA 
   ความเห็นเกี่ยวกับคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เนื่องจากไม่มีความรู้เกี่ยวกับ SEA มาก่อน 
ได้รับทราบข้อมูลจากการอบรมในภาคบรรยาย นอกจากนี้ การที่จะสามารถให้ค้าแนะน้าหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับคู่มือฯ 
นั้น ควรจะให้เวลาในการอ่านและศึกษาเนื้อหาล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาเนื้อหาของคู่มือที่ประชุมเห็น
พ้องไปในทางเดียวกันว่า เนื้อค่อนข้างอ่านเข้าใจยาก ควรจัดท้าในรูปแบบท่ีเข้าใจได้ง่ายกว่านี้ 
   (3) ผลการประเมินการจัดประชุม ในส่วนผลการประเมินการเข้าร่วมประชุมของกลุ่มลุ่มน้้าเจ้าพระยา-ท่า
จีน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในส่วนของโครงการฝึกอบรม SEA อยู่ในระดับดี (ตารางภาคผนวกที่ 32) ได้รับ
ความรู้จากการอบรมเพิ่มมากขึ้น และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของการอบรม ดังนี้ อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ให้
มากขึ้น และให้น้าเสนอปัญหาและสภาพพื้นที่ในแต่ละลุ่มน้้า อยากให้น้าเสนอวิดีทัศน์ประกอบข้อมูลลุ่มน้้าต่าง ๆ ในการ
บรรยายโดยเสนอประเด็นส้าคัญให้ชัดเจน และต้องการให้มีการจัดส่งคู่มือท่ีแล้วเสร็จส่งใหผู้้เข้ารับการฝึกอบรม 
  (2.3.3) การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติในกลุ่มลุ่มน้้าสาขาสาละวิน 
   (1) องค์ประกอบและจ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการส้าหรับภาคีกลุ่มลุ่มน้้าสาขา
แม่น้้าสาละวิน ด้าเนินการเมื่อวันท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องเวียงปิง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ จังหวัดตาก จาก
การเชิญหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 190 แห่ง ได้รับการตอบรับ 69 แห่ง และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 
107 คน จากภาคราชการ 53 แห่ง จ้านวน 79 คน (ร้อยละ 73.83) รัฐวิสาหกิจ 4 แห่ง จ้านวน6 คน (ร้อยละ 5.61) 
สถาบันการศึกษา 8 แห่ง จ้านวน 15 คน (ร้อยละ 14.02) และภาคประชาชน 4 แห่ง จ้านวน 7 คน (ร้อยละ 6.54) 
รายละเอียดแสดงในตารางภาคผนวกที่ 33 
   (2) ผลการอภิปรายกลุ่มย่อย  การอภิปรายกลุ่มย่อยของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากภาคีลุ่มน้้าเจ้าพระยา-ท่า
จีน ได้ด้าเนินการ โดยแบ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 2 กลุ่ม  
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   กลุ่มที่ 1 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มย่อยจ้านวน 15 คน ประกอบด้วย ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาค
ประชาชนชนจากเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
   กลุ่มที่ 2 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มย่อยจ้านวน 17 คน ประกอบด้วย ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคราชการ 
ประชาชนชนจากเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และภาคราชการ 
   สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยความคิดเห็นต่อการด้าเนินงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในลุม่น้า้ 
คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ส้าหรับแผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้า (ฉบับร่าง) สามารถสรุปสรุปประเด็น
ต่าง ๆ ดังนี ้
   ประเด็นท่ี 1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการจัดท้า SEA  
   - เห็นชอบร่วมกันว่าควรมีการจัดท้า SEA เนื่องจากในระยะยาวชุมชนอาจมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น อาจส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และป้องกันปัญหาเรื่องความขัดแย้ง 
   - การจัดท้า SEA ควรมีการตราเป็นกฎหมายเฉพาะ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและด้าเนินไปโดยชอบธรรม ซึ่ง
การตราเป็นกฎหมายมีผลดีในระยะการเริ่มต้น ในการบังคับให้หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องจัดท้า ซึ่งหากมีการจัดท้า 
SEA เป็นการทั่วไปแล้ว ก็สามารถยกเลิกกฎหมายในภายหลังได้ 
   - หน่วยงานหรือองค์กรที่จัดท้า SEA จะต้องเป็นกลาง โดยเครือข่ายชุมชนหรือมหาวิทยาลัย และควร
ประกอบไปด้วยทุกภาคส่วน และองค์กรที่ท้าหน้าที่ในการก้ากับดูแลต้องเป็นหน่วยงานอิสระและเป็นกลางขึ้นอยู่กับ
รัฐสภา โดยมีผู้ที่มีความรู้เช่ียวชาญ นักวิชาการ รวมถึง ผู้น้าท้องถิ่น บางข้อคิดเห็นเสนอว่าหน่วยงานระดับจังหวัดควร
เป็นผู้จัดท้า SEA 
   - การพิจารณาโครงการที่จะต้องจัดท้า SEA ควรพิจารณาจากผลกระทบของโครงการเป็นหลัก  
   -  การจัดท้า SEA ควรเริ่มจาก “ชุมชน” เนื่องจากเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น โดยการรวบรวมประเด็น
ปัญหาแต่ละจุดเช่ือมโยงเป็นแผน (ไม่ใช่ตีกรอบให้ท้า) เสนอให้แก่หน่วยงานส่วนกลาง โดยผ่านทางองค์กรในระดับชุมชน
ที่มีอยู่แล้ว อาทิ สภาองค์กรชุมชน ซึ่งสามารถด้าเนินการได้ทันทีไม่ต้องสร้างองค์กรใหม่ 
   - หน่วยงานที่ท้าหน้าที่ในการก้ากับดูแล ควรตั้งเป็นองค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ โดยมีการก้าหนดสัดส่วน
ของกรรมการ อาทิ จ้านวนผู้เช่ียวชาย สมาชิกองค์กรชุมชน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ที่ทับซ้อนและสร้างความ
น่าเชื่อถือให้แก่ SEA 
   -  ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบผลกระทบควรเป็นระยะสั้น ระดับรายเดือนหรือรายปี 
   -  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในส่วนตัวช้ีวัด ควรจะต้องเป็นไปตามพื้นท่ี ขึ้นอยู่กับบริบทที่ต่างกันไป ควรเพิ่มอัตรา
การฆ่าตัวตายต่อประชากร ส้าหรับตัวช้ีวัดด้านสุขภาพจิต 
   (3) ผลการประเมินการจัดประชุม ในส่วนผลการประเมินการเข้าร่วมประชุมของกลุ่มลุ่มน้้าสาขาสาละวิน 
ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในส่วนของโครงการฝึกอบรม SEA อยู่ในระดับดี (ตารางภาคผนวกที่ 34) ได้รับความรู้
จากการอบรมเพิ่มมากขึ้น และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของการอบรม ดังนี้ ในส่วนการจัดการอบรมอยากให้แบ่ง
ส่วนของภาคส่วนต่างๆ ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน โดยให้เข้าแถวให้ชัดเจนจะเป็นระเบียบมากขึ้น ในส่วนด้าน
เนื้อหาการอบรม เนื้อหาทางวิชาการมีค่อนข้างมาก ท้าให้มีความยากในการเรียนรู้ และควรจะมีการอธิบายเพิ่มเติม
ส้าหรับแต่ละภาคส่วนเพื่อให้น้ามาปฏิบัติได้จริง เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย และสามารถท้างาน
แบบบูรณาการร่วมกันจนถึงระดับภาคประชาชนด้วย 
   2.3.4  การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติในลุ่มน้้าอ่าวไทยตะวันตก  
   (1) องค์ประกอบและจ้านวนผู้เข้าร่วมอบรม  การประชุมเชิงปฏิบัติการส้าหรับภาคีกลุ่มลุ่มน้้าชายฝั่งทะเล
อ่าวไทยตะวันตก ด้าเนินการเมื่อวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมไอธารา รีสอรท แอนด สปาอ้าเภอบานแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี จากการเชิญหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 195 แห่ง ได้รับการตอบรับ 65 แห่ง และมีผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมทั้งสิ้น 117 คน จากภาคราชการ 48 แห่ง จ้านวน 79 คน (ร้อยละ 67.52) รัฐวิสาหกิจ 1 แห่ง จ้านวน 1 คน 
(ร้อยละ 0.85) เอกชน 2 แห่ง จ้านวน 2 คน (ร้อยละ 1.71) สถาบันการศึกษา 6 แห่ง จ้านวน9 คน (ร้อยละ 7.70) และ
ภาคประชาชน 8 แห่ง จ้านวน 26 คน (ร้อยละ 22.22) รายละเอียดแสดงในตารางภาคผนวกที่ 35 
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   (2) ผลการอภิปรายกลุ่มย่อย จากการอภิปรายกลุ่มย่อยท่ีได้ด้าเนินการประมาณ 2 ช่ัวโมง โดยแบ่งผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม ผลสรุปความคิดเห็นต่อการด้าเนินงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในลุ่มน้้า และ
คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ส้าหรับแผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้า (ฉบับร่าง) มีดังน้ี 
   กลุ่มที่ 1 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มย่อย 23 คน ประกอบด้วย ภาคประชาชนชนจากเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ภาคราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   กลุ่มที่ 2 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มย่อย 16 คน ประกอบด้วย ภาคประชาชนชนจากเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และภาคราชการ 
   กลุ่มที่ 3 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มย่อย 17 คน ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
ราชการ และภาคประชาชน ได้แก่ กลุ่ม ทสม. และสถาบันการศึกษา 
   การผลการประชุมกลุ่มย่อย สามารถสรุปแบ่งเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
   ประเด็นท่ี 1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการจัดท้า SEA 
   - กระบวนการจัดท้า SEA ควรมีระบุอยู่ในพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม และควรเน้นท้ากับโครงการขนาดใหญ่ 
โดยต้องก้าหนดเกณฑ์และมาตรฐานรองรับ และมีกลไกการติดตามตรวจสอบผลการประเมิน  
   - ตัวอย่างโครงการที่ควรด้าเนินการจัดท้า SEA เช่น โครงการแก้มลิงที่สมุทรสงคราม เนื่องจากเป็นโครงการ
ขนาดใหญ่มีผลกระทบต่อชุมชน และถ้าท้า SEA แล้วควรมีการจัดงบประมาณสนับสนุน 
   - เสนอให้ควรเพิ่มตัวช้ีวัด ในเรื่องคดีทรัพยากรธรรมชาติ ข้อมูลจาก ต้ารวจป่าไม้ (ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ) 
กับส้านักงานป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟฟ้า (กองบังคับการปราบปรามการกระท้าผิดต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 
   ประเด็นท่ี 2 ประเด็นการจัดท้าคู่มือ SEA 
   - คู่มือ SEA ควรจะต้องสามารถอ่านและท้าความเข้าใจได้โดยง่าย เช่น การให้ค้านิยาม ไม่ควรเยิ่นเย้อ ควร
จะสั้นกระชับได้ใจความ ลักษณะการจัดท้ารูปเล่มควรมีขนาดที่เหมาะสมส้าหรับการพกพา 
   - ยังขาดความเช่ือมโยงของเนื้อหาในส่วนของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และการบริหาร
จัดการน้้าแบบบูรณาการ ท้าไมถึงเลือกการบริหารจัดการน้้ามา ยกตัวอย่างการท้า SEA ที่เกี่ยวข้อง 
   - ส่วนของศัพท์ภาษาอังกฤษควรมีภาษาไทยก้ากับ โดยเฉพาะศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษที่ท้าความเข้าใจได้
ยาก เช่น Trend analysis 
   - ส่วนแผนภาพข้ันตอนการจัดท้า SEA ควรท้าให้ดูแล้วสามารถเข้าใจได้เลย ไม่ต้องเปิดค้าอธิบายหรือเนื้อหา
เพิ่มเติม และในส่วนหัวข้อการจัดท้าฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของแผนภาพ ควรเพิ่มสังคม และเศรษฐกิจเข้าไปด้วย และ
แผนภาพควรแสดงการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอน อยู่ส่วนไหน และอธิบายด้วยว่ามีส่วนร่วมอย่างไรบ้างใน
ส่วนเนื้อหา 
   - คู่มือควรเรียบเรียงเนื้อหาพร้อมตัวอย่าง ตามล้าดับการท้างานจริง และควรน้าเสนอในรูปแบบแผนภาพที่
เข้าใจง่าย และมีรายละเอียดค้าอธิบายที่เช่ียมโยงกับแผนภาพ 
   - ในกระบวนการจัดท้า SEA ส่วนของ EIA จะเข้ามาเกี่ยวข้องขั้นตอนไหน และควรจะมีตารางอธิบาย
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง EIA และ SEA 
   - คู่มือควรรวบรวมตัวอย่างการท้าโครงการ SEA ที่เป็นรูปธรรม และควรมีการวิเคราะห์รูปแบบโครงการ SEA 
ที่จัดท้าเสร็จสิ้นไปแล้ว น้ามาเปรียบเทียบให้เห็นลักษณะรูปแบบ SEA ที่มีวัตถุประสงค์ต่าง ๆ กัน 
   - ในบทที่ 2 ในการรันตัวเลขหัวข้อควรแก้ไข (หน้า 5) และในส่วนข้ันตอนและเทคนิค เนื้อหามีแต่ขั้นตอน ข้อ 
2.6 ควรระบุผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ รวมถึงข้อจ้ากัด ค้าว่าข้อจ้ากัดหมายถึงข้อจ้ากัดอะไร ควรอธิบายให้ชัดเจน 
ข้อ 2.11 ด้าเนินการอย่างคุ้มทุน ควรมีค้าอธิบายหรือตัวอย่างของความคุ้มทุน ข้อ 2.13 ควรมีการยกตัวอย่างให้ชัดเจน/ 
ขยายความให้ชัดเจน 
   - บทที่ 3 วิธีการศึกษา การก้าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัด จะต้องการอ้างอิงเชื่อมโยงกับภาคผนวก  
   (3) ผลการประเมินการจัดประชุม ในส่วนผลการประเมินการเข้าร่วมประชุมของกลุ่มลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลอ่าว
ไทยตะวันตก ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในส่วนของโครงการฝึกอบรม SEA อยู่ในระดับดี (ตารางภาคผนวกที่ 
36) ได้รับความรู้จากการอบรมเพิ่มมากขึ้น และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของการอบรม ดังนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมเห็น
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พ้องกันว่าควรจะเพิ่มระยะเวลาการฝึกอบรมเนื่องจากเนื้อหามีความยาก เนื้อหาเยอะและต้องใช้เวลาท้าความเข้าใจ ควร
จัดการอบรมมากกว่า 1 วัน เพื่อให้สามารถท้าความเข้าใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ตรงกัน และควรจัดการอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง และอยากให้เพิ่มเนื้อหาของลุ่มน้้าในพื้นที่มาน้าเสนอด้วย เนื้อหาท่ีวิทยากรบรรยายมีค่อนข้างเยอะ การบรรยาย
ค่อนข้างเร่งรีบท้าให้เร็วและฟังจับใจความได้ยาก ในส่วนการแบ่งกลุ่มย่อยเสียงรบกวนระหว่างกลุ่มท้าให้ขาดสมาธิ  
  2.3.5 การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติในกลุ่มลุ่มน้้าแม่กลอง  
   (1) องค์ประกอบและจ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการส้าหรับภาคีกลุ่มลุ่มน้้าแม่
กลอง ด้าเนินการเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี จากการเชิญหน่วยงาน
และภาคีที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 192 แห่ง ได้รับการตอบรับ 67แห่ง และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 92 คนจากภาค
ราชการ 57 แห่ง จ้านวน 77 คน (ร้อยละ 83.70) รัฐวิสาหกิจ 1 แห่ง จ้านวน 2 คน (ร้อยละ 2.17) เอกชน 1 แห่ง 
จ้านวน 2 คน (ร้อยละ 2.17) สถาบันการศึกษา 1 แห่ง จ้านวน 1 คน (ร้อยละ 1.09) ภาคประชาชน 3 แห่ง จ้านวน 4 
คน และสื่อมวลชน 6 แห่ง จ้านวน 6 คน (ร้อยละ 6.52) รายละเอียดแสดงในตารางภาคผนวกที่ 37 
   (2) ผลการอภิปรายกลุ่มย่อย จากการอภิปรายกลุ่มย่อยท่ีได้ด้าเนินการประมาณ 2 ช่ัวโมง โดยแบ่งผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเป็น 2 กลุ่ม ผลสรุปความคิดเห็นต่อการด้าเนินงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในลุ่มน้้า และ
คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ส้าหรับแผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้า (ฉบับร่าง) มีดังน้ี 
   กลุ่มที่ 1 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มย่อย 11 คน ประกอบด้วย ภาคประชาชนชนจากเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ภาคราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   กลุ่มที่ 2 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มย่อย 16 คน ประกอบด้วย ภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสถาบันการศึกษา  
   ผลการประชุมกลุ่มย่อย สามารถสรุปแบ่งเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
   ประเด็นท่ี 1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการจัดท้า SEA 
   - ควรมีการจัดท้า SEA และควรตราเป็นกฎหมาย และควรเปลี่ยนช่ือเป็น “การประเมินระดับยุทธศาสตร์” 
เนื่องจากไม่ได้มีเพียงการประเมินสิ่งแวดล้อมเพียงด้านเดียว  
   - การจัดท้า SEA ควรท้าในระดับจังหวัด หรือระดับกระทรวงเป็นหลัก และควรก้าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะ
ประเมิน 
   - การจัดท้า SEA ลุ่มน้้าปราจีนบุรีมีความเหมาะสมเนื่องจากปัญหาเรื่องคุณภาพน้้า จากปัญหาเรื่องขยะ
บริเวณต้นน้้า ซึ่ง SEA ลุ่มน้้ามีลักษณะเป็นพื้นที่ใหญ่จึงต้องให้หลายฝ่ายช่วยกันระดมความคิดเห็น การมีส่วนร่วม มี
แนวทางที่ชัดเจน และควรจะได้ข้อมูลจากชาวบ้านหรือชุมชน 
   - หน่วยงานที่ท้าหน้าที่ในการตรวจสอบควรจัดตั้งในรูปแบบกรรมการ โดยแยกตามประเภทโครงการ ชนิด 
หรือพื้นที่ท่ีจะจัดท้า SEA หรือ จัดตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาดูแลเฉพาะโดยมีสัดส่วนสมาชิกที่เหมาะสมที่มาจากทุกภาคส่วน
อย่างสมดุล ท้ังภาครัฐและประชาชน 
   - ควรมีระดับความละเอียดของข้อมูลตัวช้ีวัดในระดับพื้นที่ที่ละเอียดขึ้น เช่น จากระดับจังหวัดเป็นอ้าเภอ 
และควรมีการจัดเก็บข้อมูลใหม่ๆ ในระดับพื้นท่ี และมีระบบตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง 
   ประเด็นท่ี 2 ประเด็นการจัดท้าคู่มือ SEA 
   - คู่มือการประเมิน SEA ควรจะแยกเป็นประเภทให้ชัดเจน เช่น คู่มือ SEA ลุ่มน้้า, เหมืองแร่ หรือแบ่งเป็นราย
พื้นที่ สาขา เป็นต้น 
   - ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากกว่านี้ เนื่องจากยังมีความเข้าใจไม่ตรงกัน และ
ควรส่งคู่มือให้อ่านและท้าความเข้าใจล่วงหน้า 
   (3) ผลการประเมินการจัดประชุม ในส่วนผลการประเมินการเข้าร่วมประชุมของกลุ่มลุ่มน้้าแม่กลอง ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในส่วนของโครงการฝึกอบรม SEA อยู่ในระดับดี (ตารางภาคผนวกที่ 38) ได้รับความรู้
จากการอบรมเพิ่มมากข้ึน และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของการอบรม ดังนี้ ในส่วนสถานที่จัดประชุมควรปรับปรุง 
และยังมีโต๊ะเก้าอ้ีไม่เพียงพอ ในส่วนการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมเห็นพ้องกันว่าควรจะเพิ่มระยะเวลาการฝึกอบรมเนื่องจาก
เนื้อหามีความยาก ต้องใช้เวลาท้าความเข้าใจ ควรจัดการอบรม 2 วัน เพื่อให้เวลาท้าความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรม และ
ไม่ควรจัดอบรมในเดือนกันยายนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะติดภาระกิจปลายปีงบประมาณ ในส่วนหน่วยงาน
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องค์กรปกครองท้องถิ่นอยากให้ระบุว่าต้องการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมมาอบรม และอยากให้เพิ่มเนื้อหา
ตัวอยา่งประกอบในการบรรยายเพิ่มจะช่วยให้สามารถเข้าใจและเสนอความคิดได้ดีขึ้น 
   2.3.6  การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติในกลุ่มลุ่มน้้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก (ฝ่ัง
อ่าวไทย) 
   (1) องค์ประกอบและจ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝึกอบรม  การประชุมเชิงปฏิบัติการส้าหรับภาคีกลุ่มลุ่ม
น้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย) ด้าเนินการเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องแก้วสมุย 1 โรงแรมแก้วสมุย รี
สอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการเชิญหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 197 แห่ง ได้รับการตอบรับ 45 แห่ง และ
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 77 คน จากภาคราชการ 36 แห่ง จ้านวน 54 คน (ร้อยละ 70.12) รัฐวิสาหกิจ 1 แห่ง 
จ้านวน 2 คน (ร้อยละ 2.60) สถาบันการศึกษา 8 แห่ง จ้านวน 19 คน (ร้อยละ 24.68) และองค์กรอิสระ1 แห่ง จ้านวน
2 คน (ร้อยละ 2.60) รายละเอียดแสดงในตารางภาคผนวกที่ 39 
   (2) ผลการอภิปรายกลุ่มย่อย จากการอภิปรายกลุ่มย่อยที่ได้ด้าเนินการประมาณ 2 ช่ัวโมง โดยแบ่งผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเป็น 2 กลุ่ม ผลสรุปความคิดเห็นต่อการด้าเนินงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในลุ่มน้้า และ
คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ส้าหรับแผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้า (ฉบับร่าง) มีดังน้ี 
   กลุ่มที่ 1 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มย่อย 7 คน ประกอบด้วย ภาคประชาชนชนจากเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ภาคราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   กลุ่มที่ 2 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มย่อย 11 คน ประกอบด้วย ภาคราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   การผลการประชุมกลุ่มย่อย สามารถสรุปแบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
   ประเด็นท่ี 1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการจัดท้า SEA 
   - ข้อมูลพื้นฐานลุ่มน้้า ควรแบ่งเป็น ต้นน้้า กลางน้้า ปลายน้้า เนื่องจากการประเมินและการบริหารจัดการ
ต่างกัน 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนใหญ่ประชาชนไม่ได้มีส่วนในการตัดสินใจ ส่วนใหญ่ผู้บริหารตัดสินใจ 
   ประเด็นท่ี 2 ประเด็นการจัดท้าคู่มือ SEA 
   ประเด็นให้ข้อเสนอแนะคู่มือภาคประชาชนมีความเห็นว่ามีเวลาให้อ่านท้าความเข้าในเอกสารน้อยเกินไป ท้า
ให้เสนอความเห็นได้ยาก แต่ในส่วนกลุ่มที่ 1 ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่มาจากสถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และ 
NGO นั้น มีความเช่ียวชาญในการวิจารณ์เอกสารค่อนข้างดีท้าให้มีแสดงความคิดเห็นเสนอแนะการปรับปรุงคู่มือได้เต็มที่ 
   บทที่ 1 
   - เนื้อหายากเกินไปส้าหรับภาคประชาชน ประโยชน์ SEA ควรเขียนให้สั้นกระชับ 
   -  ควรมีการอธิบายเปรียบเทียบ EIA และ SEA ให้ชัดเจน และน้าเสนอในรูปตาราง 
   -  ในเนื้อหาของวัตถุประสงค์ควรจะเขียนระบุให้ชัดเจนว่าเป็นวัตถุประสงค์ของการจัดท้าคู่มือ 
   -  หัวข้อหลักการพื้นฐาน SEA ที่มีประสิทธิภาพไม่ควรเขียนแบ่งเป็นข้อ ๆ ท้าให้เกิดความสับสน ควรอธิบาย
เป็นเนื้อความน่าจะท้าให้เข้าใจง่ายกว่า 
   บทที่ 2 
   - ขั้นตอน SEA ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นขั้นตอนทั่วไปส้าหรับ SEA ระดับลุ่มน้้าและควรระบุให้ชัดเจนว่ามี
การน้าไปใช้ในลุ่มน้้าปราจีนบุรี 
   - เนื้อหาอธิบายการจัดท้า SEA ในแต่ละขั้นตอน ควรจะแยกเนื้อหาว่าส่วนไหนเป็นขั้นตอน ส่วนไหนเป็น
เทคนิคให้ชัดเจน  
   - เนื้อหาค้าอธิบายขั้นตอนการท้า SEA ในหัวข้อท้าย ในข้อ 1.4, 1.5 และ 1.6 ควรขยายความให้มีเนื้อหาท้า
ช่วยท้าความเข้าใจให้มากข้ึน เนื่องจากเนื้อหาน้อย เมื่อเทียบกับรายละเอียดในส่วนข้อแรกๆท้าให้เนื้อหาไม่สมดุลและดู
ไม่มีความส้าคัญ 
   - เนื้อหาส่วนกระบวนการขั้นตอน SEA แต่ละขั้น มีการเขียนซ้้าซ้อนกัน ทั้งในรูปแบบเนื้อหาและตาราง ถ้า
เนื้อหาข้างต้นเป็นการอธิบายขั้นตอนที่แตกต่างกันระหว่างขั้นตอน SEA ทั่วไป และการด้าเนินการขั้นตอน SEA ในลุ่มน้้า
ปราจีนบุรีควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นส่วนไหน 
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   - ควรแทรกเนื้อหาขั้นตอนบทบาทของท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยก้าหนดบทบาทให้
ชัดเจนว่ามีส่วนร่วมในเรื่องใดหรือขั้นตอนใดบ้าง 
   - การเช่ือมโยงแต่ละขึ้นตอนการด้าเนินการ SEA และเนื้อหาในเล่มคู่มือ บางส่วนยังขาดเนื้อหาที่ช่วย
เชื่อมโยงการขั้นตอนล้าดับต่างๆดังนั้นควรเพิ่มเติมเนื้อหารายละเอียดให้เช่ือมโยงต่อเนื่อง และควรมีรายละเอียดการท้า
พร้อมสรุปในแต่ละขั้นตอนรวมถึงการเช่ือมโยงเนื้อหากับส่วนท่ีเป็นภาคผนวก 
   (3) ผลการประเมินการจัดประชุม ในส่วนผลการประเมินการเข้าร่วมประชุมของกลุ่มลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในส่วนของโครงการฝึกอบรม SEA อยู่ในระดับดี (ตารางภาคผนวกที่ 40) 
ได้รับความรู้จากการอบรมเพิ่มมากขึ้น และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของการอบรม ดังนี้ ช่วงเวลาการจัดประชุมไม่
ควรเลือกช่วงสิ้นปีงบประมาณเนื่องจากหน่วยงานภารกิจเยอะ ท้าให้เข้าร่วมได้อย่างได้เต็มที่ ร่างคู่มือควรท้าให้มีความ
กระชับขึ้นและควรส่งให้อ่านล่วงหน้า เพื่อให้สามารถท้าความเข้าใจแสดงความคิดเห็นได้ และควรจัดการอบรมอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ในระดับภาคประชาชนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นประโยชน์ของ SEA 
ต่อภาคประชาชน 
   2.3.7  การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติในกลุ่มลุ่มน้้าบางปะกง  
   (1) องค์ประกอบและจ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการส้าหรับภาคีกลุ่มลุ่มน้้าบางปะ
กง ด้าเนินการเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องแสนสุข โรงแรมชลอินเตอร์ อ้าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จากการ
เชิญหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 200 แห่ง ได้รับการตอบรับ 61 แห่ง และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 91 คน 
จากภาคราชการ 55 แห่งจ้านวน 79 คน (ร้อยละ 86.81) รัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง จ้านวน 5 คน (ร้อยละ 5.49) ภาคเอกชน1 
แห่ง จ้านวน 1 คน (ร้อยละ 1.10) สถาบันการศึกษา 1 แห่ง จ้านวน 4 คน (ร้อยละ 4.40) และภาคประชาชน 1 แห่ง 
จ้านวน 2 คน (ร้อยละ 2.20) รายละเอียดดังแสดงในตารางภาคผนวกที่ 41 
   (2) ผลการอภิปรายกลุ่มย่อย จากการอภิปรายกลุ่มย่อยท่ีได้ด้าเนินการประมาณ 2 ช่ัวโมง โดยแบ่งผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเป็น 2 กลุ่ม 
   กลุ่มที ่1 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มย่อย 18 คน ประกอบด้วย ภาคราชการ ภาคประชาชนชนจากเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   กลุ่มที่ 2 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มย่อย 11 คน ประกอบด้วย ภาคราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรอิสระ และสถาบันการศึกษา  
   สรุปผลการประชุมอภิปรายเสนอความเห็นต่อ SEA ของกลุ่มลุ่มน้้าบางปะกง 
   ผลสรุปความคิดเห็นต่อการด้าเนินงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในลุ่มน้้า และคู่มือการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ส้าหรับแผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้า (ฉบับร่าง) มีดังนี ้
   ประเด็นกระบวนการจัดท้า SEA 
   - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแสดงความคิดเห็นว่าการจัดท้า SEA มีประโยชน์เป็นเครื่องมือช่วยวงแผนและสามารถ
วางแผนให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ ท้านโยบายให้สมดุล ท้าให้เกิดการมีส่วนร่วมและเป็นที่ยอมรับ ช่วยลดความ
ขัดแย้ง และลดการต่อต้านจากประชาชนจากเนื่องจากได้ส่วนร่วมในการสร้างทางเลือกที่ตรงกับความต้องการของส่วน
ร่วม  
   -  การถ่ายทอดความรู้หรือประชาสัมพันธ์ยังน้อย ควรมีสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 
SEA ให้ประชาชนในแต่ล่ะพื้นท่ีนั้นๆ ทราบ  
   - ผู้ที่จะเข้าร่วมท้าการประเมินจะต้องมีความรู้ และสามารถใช้เครื่องมือในการประเมินได้ และต้องมีข้อมูล
สนับสนุนเพียงพอด้วย 
   - การจัดท้า SEA ควรเริ่มท้าในระดับชุมชน หรือหมู่บ้าน กล่าวคือ เริ่มจากในพื้นที่แล้วน้าเสนอในระดับ
จังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกันในระดับนโยบาย  
   - ส่วนท้องถิ่นยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ในเรื่อง SEA จึงอยากให้มีการอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ให้มากกว่านี้ 
และอยากให้มีการด้าเนินการ ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม เพราะเป็นช่วงที่หน่วยงานท้องถิ่นก้าลังจัดท้า
แผนพัฒนา 3 ปี เพื่อจะได้สามารถบรรจุเข้าไปในแผนงานได้ 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-49  

 
 

   - หน่วยงานที่ท้าหน้าที่ในการก้ากับดูแลควรมีความเห็นจากกลุ่มอภิปรายว่าควรก้าหนดจากประเภทของ 
SEA ว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดแล้วเลือกหน่วยงานนั้นเข้ามามีส่วนในการก้ากับดูแล ความเห็นบางส่วนเห็นว่าควรเป็น
องค์กรอิสระ ที่มีองค์ประกอบมาจากทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ชุมชน และ NGO มามีส่วนร่วมในคณะกรรมการก้ากับ
ดูแล 
   - ควรมีหลักเกณฑ์ในการก้าหนดว่าโครงการไหน นโยบายใด ก่อให้เกิดผลกระทบและควรต้องท้า SEA โดย
ควรเป็นระดับนโยบายหรือโครงการใหญ่ ๆ เช่น ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีกฎหมาย
รับรอง ส้าหรับในระดับเล็กลงมา เช่น ระดับต้าบล ระดับอ้าเภอ อาจจะใช้เครื่องมือท่ีเป็นแรงจูงใจให้เกิดการท้า SEA  
   - การจัดท้า SEA ควรมีกฎหมายบังคับใช้อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น 
ในการด้าเนินการหรือจัดท้ากิจกรรมใดจะต้องมีกฎหมายที่ให้อ้านาจกระท้าการเสมอ หากไม่มีกฎหมายรองรับก็จะท้าให้
ผู้บริหารไม่กล้าที่จะด้าเนินการ 
   ประเด็นในเรื่องเนื้อหาคู่มือ SEA 
   - คู่มือประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ควรให้แยกเป็นคู่มือส้าหรับนักวิชาการทั่วไป ส้าหรับผู้ที่
รับผิดชอบในการจัดท้า SEA กับคู่มือส้าหรับประชาชนที่ใช้ภาษาที่สื่อสารให้เข้าใจได้ง่ายกว่าไม่ใช้ศัพท์เทคนิคหรือ
ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 
   - คู่มืออ่านท้าความเข้าใจได้ยาก อยากให้มีเนื้อหาท่ีท้าเข้าใจได้ง่ายต่อการน้าไปปฏิบัติจริงระบุผลกระทบของ
แผนงานให้ชัดเจน 
   - คู่มือควรสื่อให้ผู้อ่านเห็นถึงกระบวนการมีส่วนร่วม 
   (3) ผลการประเมินการจัดประชุม ในส่วนผลการประเมินการเข้าร่วมประชุมของกลุ่มลุ่มน้้าบางปะกง ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในส่วนของโครงการฝึกอบรม SEA อยู่ในระดับดี (ตารางภาคผนวกที่ 42) ได้รับความรู้
จากการอบรมเพิ่มมากขึ้น และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของการอบรม ดังนี้ ควรจัดแบ่งการประชุมเป็นระดับ
ผู้บริหาร และระดับปฏิบัติเพื่อให้สามารถจัดเนื้อหาให้เหมาะสมและน้าไปปฏิบัติได้ และควรจัดอบรมอย่างสม่้าเสมอเป็น
ทุกป ี
   2.3.8 การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติในกลุ่มลุ่มน้้าอ่าวไทยฝ่ังตะวันออก  
   (1) องค์ประกอบและจ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการส้าหรับภาคีกลุ่มลุ่มน้้าชายฝั่ง
ทะเลอ่าวไทยตะวันออก ด้าเนินการเมื่อวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องมณีทิพย์ โรงแรมนิวแทรเวลลอด์จ อ้าเภอ
เมือง จังหวัดจันทบุรี จากการเชิญหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 182 แห่ง ได้รับการตอบรับ 55 แห่ง และมีผู้เข้า
รับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 109 คน จากภาคราชการ 39 แห่ง จ้านวน 62 คน (ร้อยละ 56.88) รัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง จน้าวน 4 
คน (ร้อยละ 3.67) สถาบันการศึกษา 9 แห่ง 31 คน (28.44) ภาคประชาชน 2 แห่ง จ้านวน 9 คน (ร้อยละ 8.26) และ
สื่อมวลชน 3 แห่ง จ้านวน 3 คน (ร้อยละ 2.75) รายละเอียดดังแสดงในตารางภาคผนวกที่ 43 
   (2) ผลการอภิปรายกลุ่มย่อย จากการอภิปรายกลุ่มย่อยที่ได้ด้าเนินการ โดยแบ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 
กลุ่ม 
   กลุ่มที่ 1 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มย่อย 12 คน ประกอบด้วย สถาบันการศึกษา ภาคประชาชนจาก
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และภาคราชการ  
   กลุ่มที่ 2 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มย่อย 11 คน ประกอบด้วย ภาคราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรอิสระ และภาคประชาชนชนจากเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  
   กลุ่มที่ 3 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มย่อย 12 คน ประกอบด้วย สถาบันการศึกษา ภาคราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
   สรุปผลการประชุมอภิปรายเสนอความเห็นต่อ SEA ของกลุ่มลุ่มน้้าชายฝั่งอ่าวไทยตะวันออก 
   ผลสรุปความคิดเห็นต่อการด้าเนินงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในลุ่มน้้า และคู่มือการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ส้าหรับแผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้า (ฉบับร่าง) มีดังนี ้
   ประเด็นกระบวนการจัดท้า SEA 
   - เห็นด้วยกับการจัดท้า SEA และสามารถน้า SEA ไปปรับใช้ในการท้างานได้ในทุกระดับ เช่น ในโครงการ
ศึกษาคลองระบายน้้า (คลองภักดีร้าไพ) หรือในโครงการอื่น ๆ  
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   - SEA เป็นเรื่องใหม่และยาก ในบางครั้งอาจมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ควรมีผู้เช่ียวชาญหรือมีที่ปรึกษาเพื่อ
คอยแนะน้าสนับสนุนให้ความรู้ในการจัดท้า SEA ด้วย 
   - หน่วยงานระดับจังหวัดควรเป็นผู้ที่มีบทบาทส้าคัญในการจัดท้า SEA เนื่องจากเป็นหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การวางแผนยุทธศาสตร์  
   - การจัดท้า SEA มีประโยชน์สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในโครงการที่มีอยู่แล้ว อาทิ ในมหาวิทยาลัย หรือใน
หน่วยงานของกรมประมง ในเรื่องการแก้ไขปัญหาการจัดการระบบระบายน้้าชลประทาน และน้าไปประยุกต์ใช้เป็น
ทางเลือกในการแก้ปัญหา เป็นต้น 
   - ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ SEA และอธิบายให้เห็นถึงความส้าคัญของ SEA ในทุกภาคส่วน 
ทั้งหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา รวมถึงประชาชนท่ัวไป  
   - ความเห็นเรื่องควรมีกฎหมายบังคับให้ท้า SEA หรือไม่นั้น มีความคิดเห็นเป็น 2 ความเห็น ได้แก่  
    - ความเห็นว่าไม่ควรออกเป็นกฎหมาย โดยเปิดให้หน่วยงานใช้ดุลยพินิจหรือให้อิสระในการตัดสินใจจะ
ท้าหรือไม่ท้า ซึ่งจะท้าให้มีการจัดการอย่างอิสระ ไม่ยุ่งยากและสามารถยืดหยุ่นได้ ซึ่งฝ่ายที่เห็นด้วยกับแนวทางนี้โดยมาก
มาจากหน่วยงานของรัฐ  
    - ความเห็นว่าควรออกเป็นกฎหมาย เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากเห็นว่า หากไม่มีกฎหมาย
บังคับท่ีเป็นกิจจะลักษณะ ก็จะไม่มีใครต้องการท้า SEA เพราะเป็นการเพิ่มภาระงาน และต้องสิ้นเปลืองเวลาและงบประ
มานในการจัดท้า SEA นอกจากนี้หากเป็นหน่วยงานท้องถิ่นหากไม่มีกฎหมายก้าหนดไว้ ผู้บริหารก็ไม่สามารถด้าเนินงาน
ได้ ซึ่งฝ่ายที่เห็นด้วยกับแนวทางนี้โดยมากมาจากส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน และนอกจากนี้ยังมีความเห็นบางส่วน
ว่าควรตราเป็นกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการจัดท้า SEA 
   - หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท้า SEA นั้น ควรแบ่งขอบเขตในการดูแลตามอ้านาจหน้าที่ หรือ
แบ่งตามเขตพื้นที่ โดยได้การสนับสนุนงบประมาณ และควรจะต้องเริ่มที่ชุมชน โดยใช้ข้อมูลจากชุมชน ที่เป็นทั้งในอดีต 
และข้อมูลปัจจุบัน แยกตามบริบทของพื้นที่ และส่วนท้องถิ่นจะต้องคอยเป็นผู้ประสานงานและช่วยเหลือในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล เนื่องจากเป็นผู้ที่เข้าใจพื้นที่และปัญหาต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ได้ดี 
   - หน่วยงานที่ท้าหน้าที่ในการก้ากับดูแลตรวจสอบการจัดท้า SEA ควรเป็นหน่วยงานกลางหรือองค์กรอิสระ 
และควรมีหน่วยงานตรวจสอบในทุกระดับ เช่น ระดับท้องถิ่น, ระดับจังหวัดเพื่อกลั่นกรองการท้างานตามสายงาน และยังมี
ความเห็นบางส่วนว่าองค์การกลางหรือองค์อิสระข้างต้นควรจะเป็นองค์การที่ตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อก้ากับดูแลการจัดท้า SEA 
   ประเด็นในเรื่องเนื้อหาคู่มือ SEA 
   - เนื้อหาในคู่มือควรจัดท้าเพื่อให้ความรู้ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย  
   - ควรแบ่งเนื้อหาเป็นขั้นตอน ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแต่ขั้นตอนของการจัดท้า SEA ควรมีตัวอย่างที่
สามารถท้าให้ผู้อ่านสามารถมองเห็นภาพขั้นตอนการจัดท้าได้ชัด ควรจะเป็นผังรูปภาพ หรืออธิบายการวิ เคราะห์ให้
ชัดเจน 
   - คู่มือควรออกแบบให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งรวมถึงคนพิการ 
   - ควรจัดท้าคู่มือโดยมีเนื้อหา 2 ระดับ คือ ส้าหรับประชาชนท่ัวไป และส้าหรับนักวิชาการหรือผู้น้าไปปฏิบัติ 
   - การใช้ภาษาในคู่มือเพื่อสื่อสารเป็นภาษาราชการและศัพท์เทคนิค อาจท้าให้ประชาชนบางกลุ่มท้าความ
เข้าใจได้ยาก และเข้าใจเนื้อหาได้ไม่ชัดเจน ควรใช้ภาษาสื่อสารที่เข้าใจง่าย เช่น สื่อในรูปแบบรูปภาพ หรือแผนผัง 
   - คู่มือในการท้า SEA ควรจะยกกรณีศึกษาให้ชัดเจน และควรยกตัวอย่างให้มีความหลากหลาย เพื่อให้เห็น
ภาพรวมของการจัดท้า SEA ในหลายๆ ด้าน  
   - กระบวนในการพิจารณาควรระบุว่าเป็นระบบ Checklist  
   - ในการอภิปรายเพื่อให้ความเห็นในส่วนเนื้อหาของเล่มคู่มือ เวลาในการอ่านพิจารณาน้อยเกินไป ควรให้
เวลาในการอ่านและท้าความเข้าใจมาก่อนจึงจะสามารถเสนอหรือให้ความเห็นได้ 
   (3) ผลการประเมินการจัดประชุม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในส่วนของโครงการฝึกอบรม SEA 
อยู่ในระดับดี (ตารางภาคผนวกที่ 44) ได้รับความรู้จากการอบรมเพิ่มมากขึ้น และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของการ
อบรม โดยอยากให้มีการจัดการอบรมต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถต่อยอดความรู้ และน้าไปพัฒนาใช้ประเมินได้จริง 
   2.3.9 การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติในกลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าโขง  
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   (1) องค์ประกอบและจ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการส้าหรับภาคีกลุ่มลุ่มแม่น้้า
สาขาแม่น้้าโขง ด้าเนินการเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ณ ห้องปทุมชาติ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทลแอนด์ 
คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ อ้าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จากการเชิญหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 212 แห่ง 
ได้รับการตอบรับ 107 แห่ง และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 175 คนจากภาคราชการ 71 แห่ง จ้านวน 111 คน (ร้อย
ละ 63.43) รัฐวิสาหกิจ 5 แห่ง จ้านวน 8 คน (ร้อยละ 4.57) สถาบันการศึกษา 21 แห่ง จ้านวน  36 คน (ร้อยละ 20.57) 
และภาคประชาชน 10 แห่ง จ้านวน 20 คน (ร้อยละ 11.43) รายละเอียดดังแสดงในตารางภาคผนวกที่ 45 
   (2) ผลการอภิปรายกลุ่มย่อย จากการอภิปรายกลุ่มย่อยท่ีได้ด้าเนินการประมาณ 2 ช่ัวโมง โดยแบ่งผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่มได้แก่ 
   กลุ่มที่ 1 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มย่อย 11 คน ประกอบด้วย ภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสถาบันการศึกษา  
   กลุ่มที่ 2 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มย่อย 9 คน ประกอบด้วย ภาคประชาชนชนจากเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดอ้านาจเจริญและอุบลราชธานี  
   กลุ่มที่ 3 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มย่อย 12 คน ประกอบด้วย ภาคราชการ สถาบันการศึกษา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ผลสรุปความคิดเห็นต่อการด้าเนินงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในระดับลุ่มน้้า และคู่มือการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ส้าหรับแผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้า (ฉบับร่าง) มีดังน้ี 
   ประเด็นกระบวนการจัดท้า SEA 
   - เสนอว่าต้องระบุให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการท้า SEA โดยอาจเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการ
วางแผน จนถึงขั้นตอนสุดท้ายในกิจกรรมนั้นๆ แล้วให้ระบุให้ชัดเจนว่าภาคประชาชน สามารถมีส่วนร่วมในระดับการ
ตัดสินใจด้วย เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ นโยบาย แผนงาน หรือ โครงการต่าง ๆ มีอ้านาจมากกว่าประชาชน 
   - เสนอให้มีการก้าหนดสัดส่วนของประชาชนที่จะมีส่วนร่วม เนื่องจากที่ผ่านมาตัวแทนจากภาคประชาชน
เพียง 1-2 ท่านไม่สามารถที่จะอธิบาย หรือบอกเล่าปัญหาของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด จึงเสนอให้ก้าหนดสัดส่วน
ของจ้านวน ผู้มีส่วนร่วมไว้ในคู่มือนี้ด้วย 
   - เสนอให้น้าการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิม เป็นเกณฑ์ในการกลั่นกรอง นโยบาย แผน 
โครงการ ที่อาจส่งผลกระทบตประเด็นดังกล่าว เช่น หากมีการลงทุนใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือสูญหายทาง
วัฒนธรรม ก็ไม่ควรที่จะด้าเนินการ หรือหากมีความจ้าเป็นต้องด้าเนินการจะต้องท้าตามมาตรการที่ก้าหนดไว้ เป็นต้น 
   - เสนอให้มีการน้าตัวช้ีวัด ด้านการพังทลายของตลิ่ง มาใช้เป็นตัวช้ีวัดในทางเลือกใด ๆ ที่มีแนวทางส่งเสริม
การท่องเที่ยวที่แม่น้้าล้าคลองในการสัญจร เนื่องจากผู้เข้าร่วมอบรมเห็นว่าหากมีการสัญจรทางน้้ามากข้ึนอาจจะต้องมี
การสร้างท่าเทียบเรือ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพของตลิ่งในปัจจุบันได้ 
   - เสนอให้มีการน้าตัวช้ีวัดด้านการเสื่อมสภาพของดิน มาใช้เป็นตัวช้ีวัดในทางเลือกใด ๆ ท่ีมีแนวทางส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการเกษตรเพื่ออุตสาหกรรมเพื่อเป็นการป้องกันทรัพยากรดินของเกษตรกร จากผลกระทบ
ของการปลูกพืขเชิงเดี่ยว พืชที่มีความสามารถในการดูดธาตุอาหารจากดินสูง เช่น ยูคาลิบตัส เป็นต้น ทั้งนี้อาจส่งเสริม
ความรู้ในการท้า ไร่นาสวนผสม เกษตรอินทรีย์ ฯลฯ หากมีการด้าเนินการในลักษณะข้างต้น เพื่อให้การพัฒนานั้นมี
ประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
   - เสนอให้มีการน้าตัวช้ีวัดด้านการจราจร มาใช้เป็นตัวช้ีวัดในทุกทางเลือก เนื่องจากผู้เข้าร่วมอบรมเห็นว่า
การพัฒนาใด ๆ ก็ตามควรจะค้านึงถึงความสามารถในการรองรับด้วย ซึ่งหากมีการพัฒนาแล้ ว เกิดการจราจรติดขัด ก็
อาจจะเป็นการพัฒนาท่ีสร้างปัญหาให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีได้ 
   ประเด็นในเรื่องเนื้อหาคู่มือ SEA 
   - ในคู่มือควรแยกส่วนของกรณีศึกษา และเทคนิควิธีการออกจากกันเพื่อความชัดเจนในการน้าไปใช้ 
   - เพิ่มเนื้อหาคู่มือส่วนเกณฑ์ในการคัดกรอง (Screening) ควรอธิบายให้รายละเอียดเพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้ที่
น้าไปใช้สามารถคัดกรองได้ในข้ันเบื้องต้นได้ 
   (3) ผลการประเมินการจัดประชุม ในส่วนผลการประเมินการเข้าร่วมประชุมของกลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าโขง 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในส่วนของโครงการฝึกอบรม SEA อยู่ในระดับดี (ตารางภาคผนวกที่ 46) ได้รับ
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ความรู้จากการอบรมเพิ่มมากขึ้น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของการอบรม ดังนี้ ผู้เข้า รับการฝึกอบรมเห็นพ้องกันว่า
ควรจะเพิ่มระยะเวลาการฝึกอบรม ควรจัดการอบรมมากกว่า 1 วัน เนื่องจากเนื้อหาการอบรมมีมากท้าให้การบรรยาย
เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีเวลาท้ากิจกรรมน้อยเกินไปควรท้าให้ครบทุกกระบวนการ การเพิ่มเวลาเป็น 2 วันจะท้าให้
สามารถฝึกปฏิบัติให้เข้าใจและสามารถน้าไปใช้ได้ และควรมีการจัดให้มีการท้ากิจกรรมร่วมกันต่อไปในระดับการเขียน
โครงการ และอยากให้เพิ่มเนื้อหาในระดับชุมชนและจังหวัด และควรประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนทราบถึงประโยชน์
ของ SEA ต่อชุมชนให้ทราบโดยทั่วถึง   

ตารางภาคผนวกท่ี 4 จ้านวนหน่วยงานและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในระดับนโยบาย ครั้งท่ี 1 

กลุ่ม องค์ประกอบของภาคีท่ีเข้าร่วมอบรม 
จ้านวน 
(แห่ง) 

จ้านวน  
(คน) 

ภาคราชการ 1. ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
2. ส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  
3. ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
4. ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
5. ส้านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
6. กรมโยธาธิการและผังเมือง,  
7. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
8. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
9. กรมชลประทาน 
10. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
11. กรมควบคุมมลพิษ 
12. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
13. กรมทรัพยากรน้้า 
14. กรมทรัพยากรน้้าบาดาล 
15. กรมทางหลวงชนบท 
16. กรมส่งเสริมการเกษตร 
17. กรมเจ้าท่า 
18. กรมทางหลวง 
19. ส้านักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขส้านักอนามัย
สิ่งแวดล้อม  
20. กรมอนามัย 

20 37 
(56.06%) 

รัฐวิสาหกิจ 21. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
22. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
23. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
24. การท่าอากาศยานไทย จ้ากัด (มหาชน) 
25. สถาบันวิจัยวิทยาศสาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
26.การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
27. บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) 

7 11  
(16.67%) 

ภาคเอกชน 28. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม้นท์ 
29. บริษัท คอนซัลแทนท์ออฟ เทคโนโลยี จ้ากัด 
30. บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่งแอนด์แนมเนจเม้นท์ จ้ากัด 
31. บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
32. บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่งแอนด์แมนเนจเม้นท์ 
33. บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จ้ากัด  
34. บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จ้ากัด 
35. บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จ้ากัด 

8 13 (19.70%) 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-53  

 
 

ตารางภาคผนวกท่ี 4 จ้านวนหน่วยงานและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในระดับนโยบาย ครั้งท่ี 1 

กลุ่ม องค์ประกอบของภาคีท่ีเข้าร่วมอบรม 
จ้านวน 
(แห่ง) 

จ้านวน  
(คน) 

สถาบันการศึกษา 36. มหาวิทยาลัยมหิดล 1 1  
(1.51%) 

อื่นๆ 37. มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ 
38. มูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
39. สมาคมท่ีปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย 

3 4 
(6.04%) 

รวม 39 66 
 

ตารางภาคผนวกท่ี 5 สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยผู้เข้ารับการฝึกอบรมระดับนโยบาย 
ประเด็นหลัก กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 

ความเข้าใจ/
ประสบการณ์เกี่ยวกับ 
SEA  

-เหมือนกัน:  
ขั้นตอน ความเป็นมา 
-ต่างกัน: 
SEA ใช้ตัดสินใจใน
การวางแผน 
EIA ใช้ประเมินระดับ
โครงการ  

- SEA สามารถตอบ
ค้ า ถ า ม ท่ี  EIA ไ ม่
ส า ม า ร ถ ต อ บ ไ ด้
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก า ร
ประเมินผลกระทบท่ี
ครอบคลุม 

- SEA สามารถตอบ
ค้ า ถ า ม ท่ี  EIA ไ ม่
ส า ม า ร ถ ต อ บ ไ ด้  
โดยเฉพาะผลกระทบ
จากกิจกรรมท่ีไม่ได้มี
การประเมิน EIA และ
ผลกระทบสะสม 

- ไม่มีการน้าเสนอ
ความเห็นประเด็นน้ี 

ควรกลั่นกรองแบบใด - แบบ Criteria - แบบ Criteria - ไม่ระบุความเห็น - แบบ Criteria 
ควรท้า SEA ระดับใด - เชิงพื้นท่ี - ท้ังระดับนโยบาย 

แผน และแผนงาน 
- ระดับนโยบายและ
เชิงพื้นท่ี 

- ระดับนโยบาย 
เนื่องจากแต่ละสาขา 
(sectors) อาจมี
เป้าหมายท่ีแตกต่าง
กัน 

Guideline ของ สผ.
ควรปรับปรุงอะไร 

- ไม่ระบุความเห็น - ค้านิยามต่าง ๆ ให้มี
ความชัดเจน 

-  แ น ว ท า ง
ก ร ะ บ ว นก า ร แ ล ะ
ขั้นตอนเป็นภาพรวม
ท้าให้ยากในการน้าไป
ปฏิบัต ิ

- เป้าหมายของการ
ท้า SEA  

ประเด็นเสนอเพิ่มเติม 
 
 

- ควรท้า SEA แบบ 
one map ครอบคลุม
ท้ังประเทศ 
-ประเมินผล SEA ท่ี
ด้าเนินการไปแล้ว 

-ไม่ควรมีระบบอนุมัติ
ส้าหรับ SEA 
-ให้ความส้าคัญกับ
การมีส่วนร่วม 
- มีมาตรการลด
ผลกระทบท่ีชัดเจน 
-ควรใช้กระบวนการ 
SEA ในการ
ด้าเนินการก้าหนด
นโยบาย การวางแผน 
และ แผนงาน 
(program) ของ
หน่วยงาน 

-ก้าหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบเพื่อ
พิจารณาว่านโยบาย
ใดท่ีต้องท้า SEA 
เนื่องจากเกี่ยวข้องกับ
การของบประมาณ 
-ควรติดตามและ
ประเมินการจัดท้า 
SEA ว่ามีความคุ้มค่า
ในการจัดท้าหรือไม่ 
-ควรพิจารณาว่า
ประชาชนสามารถมี
ส่วนร่วมได้ในช่วงใด 

-การก้าหนดตัวชี้วัด
น้ัน ควรเป็นตัวชี้วัดท่ี
น้าไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
 
- ให้ความส้ า คัญกับ
ความเป็นปัจจุบันของ
ข้อมูลท่ีน้ามาประเมิน 

 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-54                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 6 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้ารับการฝึกอบรม ระดับนโยบาย ครั้งที่ 1 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 

ค่าเฉลี่ย SD 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับ 
ปรุง 
(1) 

ตอนที่ 1 แบบทดสอบเกี่ยวกับความคิดเห็นโครงการอบรม 
1. ความน่าสนใจของหัวข้อการอบรม 10 

(30.30) 
22 

(66.67) 
1 

(3.03) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 4.27 0.51 ดี 

2. ความสอดคล้องของเนื้อหากับ
วัตถุประสงค์ 

8 
(24.24) 

19 
(57.58) 

6 
(18.18) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.06 0.65 ดี 

3. เน้ือหาของการบรรยาย 5 
(15.15) 

17 
(51.52) 

11 
(33.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 3.82 0.67 ดี 

4. ความเหมาะสมของเนื้อหาในการ
บรรยายและเวลาท่ีใช้ 

6 
(18.18) 

17 
(51.52) 

10 
(30.30) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 3.88 0.69 ดี 

5. ความน่าสนใจในการบรรยายของ
วิทยากร         

5.1 การประเมินสื่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์: แนวคิดความส้าคัญ 
ระบบและกลไก ของ SEA ใน
ต่างประเทศ 

7 
(21.21) 

22 
(66.67) 

3 
(9.09) 

1 
(3.03) 

0 
(0.00) 4.06 0.65 ดี 

5.2 กระบวนการ วิธีด้าเนินการ 
แนวทางและขั้นตอนการจัดท้าการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

9 
(27.27) 

18 
(54.55) 

5 
(15.15) 

1 
(3.03) 

0 
(0.00) 4.06 0.74 ดี 

5.3 การน้าเสนอแนวทางการการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

7 
(21.21) 

18 
(54.55) 

8 
(24.24) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 3.97 0.67 ดี 

6. ประโยชน์ของเนื้อหาท่ีจะน้ามาใช้
ในงานของท่าน 

9 
(27.27) 

17 
(51.52) 

7 
(21.21) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.06 0.69 ดี 

7. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาก่อน
การบรรยายก่อนการอบรม 

5 
(15.15) 

10 
(30.30) 

10 
(30.30) 

8 
(24.24) 

0 
(0.00) 3.36 1.01 ปาน

กลาง 
8. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลัง
การบรรยายก่อนการอบรม 

6 
(18.18) 

18 
(54.55) 

9 
(27.27) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 3.91 0.67 ดี 

รวมตอนที่ 1 3.95 0.69 ดี 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานในภาพรวม 

1. การเตรียมงานและความพร้อมของ
การจัดงาน 

10 
(30.30) 

17 
(51.52) 

6 
(18.18) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.12 0.69 ดี 

2. การประชาสัมพันธ์ 5 
(15.15) 

18 
(54.55) 

10 
(30.30) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 3.85 0.66 ดี 

3. เอกสารประกอบการจัดสอน 9 
(27.27) 

20 
(60.61) 

4 
(12.12) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.15 0.61 ดี 

4. สื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ 11 
(33.33) 

19 
(57.58) 

3 
(9.09) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.24 0.60 ดี 

5. สถานท่ีประชุม 15 
(45.45) 

18 
(54.55) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.45 0.50 ดี 

6. อาหารว่าง อาหารกลางวัน และ
เครื่องดื่ม 

12 
(36.36) 

19 
(57.58) 

2 
(6.06) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.30 0.58 ดี 

 
รวมตอนที่ 2 4.19 0.61 ดี 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-55  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 7 จ้านวนหน่วยงานและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในระดับนโยบาย ครั้งท่ี 2 
กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 

ภาคราชการ 1. ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
2. กรมชลประทาน 
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
4. กรมทรัพยากรน้้าบาดาล 
5. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
6. การเคหะแห่งชาต ิ
7. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
8. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลขนแห่งประเทศไทย 
9. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปา่และพันธ์ุพืช 
10. กรมโยธาธิการและผังเมือง 
11. ส้านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 
12. ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
13. กรมการท่องเที่ยว 
14. กรมทางหลวงชนบท 

14 18 
 

รัฐวิสาหกิจ 15. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
16. บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) 
17. บมจ. ท่าอากาศยานไทย 

3 4 

ภาคเอกชน 18. บริษัท International Environmental Management 
19. บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนต์ คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 
20. บริษัท เอเซีย เเล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 
21. บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 
22. บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซลัติ้ง เซอร์วิส จ้ากดั 
23. บริษัท วิช่ัน อี คอนซัลแทนท์ จ้ากัด 

6 7 

สถาบันการศึกษา 24. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

1 3 

รวม 24 32 
 

ตารางภาคผนวกท่ี 8 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมระดับนโยบาย ครั้งท่ี 2 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 

ค่าเฉลี่ย SD 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
ตอนที่ 1 แบบทดสอบเกี่ยวกับความคิดเห็นโครงการ 

1.ความน่าสนใจของหัวข้อการอบรม 4 
(12.12) 

15 
(45.45) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.21 0.41 ดี 

2.ความสอดคล้องของเนื้อหากับ
วัตถุประสงค์ 

3 
(9.09) 

11 
(33.33) 

5 
(15.15) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.89 0.64 ดี 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-56                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกท่ี 8 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมระดับนโยบาย ครั้งท่ี 2 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 

ค่าเฉลี่ย SD 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ด ี
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
3.เนื้อหาของการบรรยาย: ผล
การศึกษา SEA ของแผนการจัดการ
พื้นท่ีลุ่มน้้าปราจีนบุรี 

5 
(15.15) 

5 
(15.15) 

8 
(24.24) 

1 
(3.03) 

0 
(0.00) 

3.74 0.91 ดี 

4.เนื้อหาของการบรรยาย: การน้า 
SEA ไปประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษา 

3 
(9.09) 

7 
(21.21) 

7 
(21.21) 

2 
(6.06) 

0 
(0.00) 

3.58 0.88 ดี 

5.เนื้อหาของการบรรยาย: ร่างคู่มือ 
SEA เพื่อการจัดท้าแผนการจัดการ
พื้นท่ีลุ่มน้้า 

4 
(12.12) 

4 
(12.12) 

10 
(30.30) 

1 
(3.03) 

0 
(0.00) 

3.58 0.88 ดี 

6.เนื้อหาของการบรรยาย: การ
อภิปรายกลุ่มย่อยต่อร่างคู่มือ SEA 
เพื่อการจัดท้าแผนการจัดการพื้นท่ี
ลุ่มน้้า 

6 
(18.18) 

7 
(21.21) 

6 
(18.18) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.00 0.79 ดี 

7.ความเหมาะสมของเน้ือหาในการ
บรรยายและเวลาท่ีใช้ 

5 
(15.15) 

8 
(24.24) 

6 
(18.18) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.95 0.76 ดี 

8.ประโยชน์ของเนื้อหาท่ีจะน้ามาใช้
ในงานของท่าน 

5 
(15.15) 

6 
(18.18) 

5 
(15.15) 

3 
(9.09) 

0 
(0.00) 

3.68 1.03 ดี 

9.ความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาก่อน
การบรรยายก่อนการอบรม 

4 
(12.12) 

4 
(12.12) 

2 
(6.06) 

9 
(27.27) 

0 
(0.00) 

3.16 1.23 ปาน
กลาง 

10.ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลัง
การบรรยายก่อนการอบรม 

6 
(18.18) 

6 
(18.18) 

7 
(21.21) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.95 0.83 ดี 

รวมตอนที่ 1 3.77 0.83 ดี 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานในภาพรวม 

1.การเตรียมงานและความพร้อมของ
การจัดงาน 

4 
(12.12) 

11 
(33.33) 

4 
(12.12) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.00 0.65 ดี 

2. การประชาสัมพันธ์ 2 
(6.06) 

6 
(18.18) 

10 
(30.30) 

1 
(3.03) 

0 
(0.00) 

3.47 0.75 ปาน
กลาง 

3. เอกสารประกอบการจัดสอน 3 
(9.09) 

10 
(30.30) 

6 
(18.18) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.84 0.67 ดี 

4. สื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ 8 
(24.24) 

7 
(21.21) 

4 
(12.12) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.21 0.77 ดี 

5. สถานท่ีประชุม 6 
(18.18) 

6 
(18.18) 

5 
(15.15) 

1 
(3.03) 

1 
(3.03) 

3.79 1.10 ดี 

6. อาหารว่าง อาหารกลางวัน และ
เครื่องดื่ม 

11 
(33.33) 

4 
(12.12) 

3 
(9.09) 

1 
(3.03) 

0 
(0.00) 

4.32 0.92 ดี 

รวมตอนที่ 2 3.94 0.81 ดี 

ตารางภาคผนวกท่ี 9 จ้านวนหน่วยงานและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในระดับปฏิบัติในส่วนกลาง ครั้งท่ี 1 
กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานท่ีเข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 

ภาคราชการ 1. ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 22 56 (59.57 %) 
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ตารางภาคผนวกท่ี 9 จ้านวนหน่วยงานและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในระดับปฏิบัติในส่วนกลาง ครั้งท่ี 1 
กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานท่ีเข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 

2. ส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
3. ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ส้านักงบประมาณ 
4. ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. กรมโยธาธิการและผังเมือง 
6. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
7. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
8. กรมทางหลวงชนบท 
9. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
10. กรมทรัพยากรน้้า 
11. กรมการปกครอง 
12. กรมเจ้าท่า 
13. กรมส่งเสริมการเกษตร 
14. กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
15. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  
16. ส้านักงบประมาณ ส้านักประเมินผล 2 
17. กรมทางหลวง 
18. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 
19. ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 5 นครปฐม 
20. ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 6 นนทบุรี 
21. ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 8 ราชบุรี 
22. นักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 13 ชลบุรี 

รัฐวิสาหกิจ 23. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
24. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
25. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
26. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
27. บริษัท ปตท จ้ากัด (มหาชน) 
28. การท่าอากาศยานไทย จ้ากัด (มหาชน)  
29. สถาบันวิจัยวิทยาศสาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

7 12 (12.76 %) 

ภาคเอกชน 30. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม้นท์  
31. บริษัท คอนซัลแทนท์ออฟ เทคโนโลยี จ้ากัด 
32. บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่งแอนด์ แมนเนจเม้นท์ จ้ากัด 
33. บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
34. บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่งแอนด์แมนเนจเม้นท์ 
35. บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 
36. บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จ้ากัด 
37. บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จ้ากัด 
38. บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่งแอนด์แมนเนจเม้นท์ 
39. ส้านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

10 17 (18.09%) 

สถาบันการศึกษา 40. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
41 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
42. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยาดรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
43 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

4 4 (4.25 %) 

อื่น ๆ 44. องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลแห่งประเทศไทย 
45. ประชาชน (ชุมชนวุฒิชัย) 
46. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

3 5 
(5.32 %) 

รวม 46 94 (100 %) 
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ตารางภาคผนวกท่ี 10 สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยบุคลากรที่รับผิดชอบระดับปฏิบัติครั้งท่ี 1 
ประเด็นหลัก กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 

ประสบการณ์เกี่ยวกับ 
SEA  

- ในช่วงท่ีผ่านมาเมื่อ
ท้า SEA แล้วไม่มี
หน่วยงานพิจารณาท่ี
ชัดเจน 

- ไม่เคยมี
ประสบการณ์เรื่อง 
SEA 

- ไม่เคยมี
ประสบการณ์เรื่อง 
SEA 

- ไม่เคยมี
ประสบการณ์เรื่อง 
SEA  

ควรกลั่นกรองแบบใด - วิธีการท้า Checklist 
อาจไม่เหมาะสมกับ 
SEA ควรใช้วิธีการอื่น
ท่ีเหมาะสมมากกว่า 

- ไม่มีการอภิปรายใน
ประเด็นน้ี 

- ไม่มีการอภิปรายใน
ประเด็นน้ี 

- ควรใช้ SEA ใน
กระบวนการท้าแผน
ปกติ 

ควรท้า SEA ระดับใด - ควรท้าระดับนโยบาย -ระดับประเทศ  
-ระดับภูมิภาค 
-ระดับจังหวัด 
- รายสาขา เช่น 
พลังงาน ขนส่ง เป็น
ต้น  
-ระดับพื้นท่ี เช่น เขต
เศรษฐกิจพิเศษ ผัง
เมืองจังหวัด เป็นต้น 

-รายสาขาเช่น 
พลังงาน ขนส่ง ฯลฯ 

- ควรใช้ SEA ใน
กระบวนการท้าแผน
ปกติ 

Guideline ของ สผ. - ยังไม่สามารถใช้ใน
ก า ร ด้ า เ นิ น ก า ร ไ ด้  
เ น่ื อ งจาก เป็น เพี ย ง
กรอบกว้าง ๆ 
-  ควรก้ าหนดนิยาม
ต่ า ง ๆ ใ ห้ มี ค ว า ม
เหมาะสมกับประเทศ
ไทย 

- ไม่มีการอภิปรายใน
ประเด็นน้ี 

- ควรมีการปรับปรุงให้
ชั ด เ จ นขึ้ น เ ป็ น ร า ย
สาขาเพื่อให้สะดวกใน
การน้าไปปฏิบัติ 

- ไม่เคยอ่าน
Guideline ของ สผ. 

ประเด็นเสนอเพิ่มเติม -  ค ว ร พิ จ า ร ณ า ว่ า
ห น่ ว ย ง า น ใ ด จ ะ
รับผิดชอบ SEA 
-  ค ว ร เ ต รี ย มควา ม
พร้อมให้ทุกภาคส่วน 
- ถ้าต้องการยึดตาม
แนวทางต่างประเทศ 
ควรเลือกรูปแบบท่ี
เหมาะสมกับบริบท
ของประเทศไทย 
- ปัญหาส้าคัญในการ
ท้า SEA คือเรื่องข้อมูล
และฐานข้อมูลภาครัฐ 
ค ว ร จั ด ก า ร ใ ห้
ฐ า น ข้ อ มู ล ต่ า ง  ๆ 
สามารถเชื่อมโยงกันได้ 
และเป็นปัจจุบัน 

-  ค ว ร ด้ า เ นิ น ก า ร
ร่วมกับการวางผังเมือง 
เนื่องจากท้าให้สามารถ
เ ลื อ ก พื้ น ท่ี  ร ะ บุ
แ ห ล่ ง ก้ า เ นิ ด แ ล ะ
ผลกระทบของมลพิษ
ต่างๆ ในเชิงพื้นท่ีได ้
-  ค ว ร ใ ช้  SEA เ พื่ อ
ก้าหนดยุทธศาสตร์เชิง
นโยบาย 
- สามารถใช้เป็นกรอบ
ในการด้าเนินงานแบบ
บูรณาการของภาครัฐ 
รวมถึงเชื่อมโยงในการ
ตั้งงบประมาณ 

- ตัวชี้วัดใน 
Guideline ควร
พิจารณามาตรฐาน
ต่างๆ เช่น ของ 
UNFCC, UNHabitat
เป็นต้น ร่วมด้วย 

- ควรน้ากระบวนการ 
SEA ไปใช้ในกระบวน 
การวางแผนของหน่วย 
งานต่างๆ  
-  ก า ร ว า ง แผน โดย
อา ศัยกระบวนการ 
SEA น่าจะท้าให้ เกิ ด
การท้างานแบบบูรณา
การและเป็นองค์รวม 
จ ะ ช่ ว ย ป ร ะ ห ยั ด
ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง
ประเทศ 
-  ค ว ร มี ห น่ ว ย ง า น
ก้ากับการจัดท้า SEA 
- ควรหาแนวทางใน
การขับเคลื่อน
กระบวนการ SEA 
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ตารางภาคผนวกที่ 11 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้ารบัการฝึกอบรมระดับปฏบิัติในส่วนกลาง ครั้งท่ี 1 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 
ค่า 

เฉลี่ย 
SD 

เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
ตอนที่ 1 แบบทดสอบเกี่ยวกับความคิดเห็นโครงการ 

1. ความน่าสนใจของหัวข้อการ
อบรม 

24 
(42.86) 

29 
(51.79) 

3 
(5.36) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.38 0.58 ดี 

2. ความสอดคล้องของเนื้อหา
กับวัตถุประสงค์ 

17 
(30.36) 

35 
(62.50) 

4 
(7.14) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.23 0.57 ดี 

3. เน้ือหาของการบรรยาย 14 
(25.00) 

34 
(60.71) 

8 
(14.29) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.11 0.62 ดี 

4. ความเหมาะสมของเนื้อหาใน
การบรรยายและเวลาท่ีใช้ 

10 
(17.86) 

29 
(51.79) 

16 
(28.57) 

1 
(1.79) 

0 
(0.00) 

3.86 0.72 ดี 

5. ความน่าสนใจในการบรรยาย
ของวิทยากร 

        

5.1 การประเมินสื่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์: แนวคิด
ความส้าคัญ ระบบและกลไก 
ของ SEA ในต่างประเทศ 

17 
(30.36) 

32 
(57.14) 

7 
(12.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.18 0.63 ดี 

5.2 กระบวนการ วิธีด้าเนินการ 
แนวทางและขั้นตอนการจัดท้า
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ 

17 
(30.36) 

34 
(60.17) 

5 
(8.93) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.21 0.59 ดี 

6. ประโยชน์ของเนื้อหาท่ีจะ
น้ามาใช้ในงานของท่าน 

13 
(23.21) 

32 
(57.14) 

10 
(17.86) 

1 
(1.79) 

0 
(0.00) 

4.02 0.69 ดี 

7. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
ก่อนการบรรยายก่อนการอบรม 

16 
(23.21) 

25 
(44.64) 

16 
(28.57) 

2 
(3.57) 

0 
(0.00) 

3.88 0.80 ดี 

8. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
หลังการบรรยายก่อนการอบรม 

1 
(1.79) 

6 
(10.71) 

29 
(51.79) 

20 
(35.71) 

0 
(0.00) 

2.79 0.70 
ปาน
กลาง 

 
รวมตอนที่ 1 

 
3.95 0.65 ดี 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานในภาพรวม 
1. การเตรียมงานและความ
พร้อมของการจัดงาน 

17 
(30.36) 

33 
(58.93) 

6 
(10.71) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.20 0.61 ดี 

2. การประชาสัมพันธ์ 7 
(12.50) 

34 
(60.71) 

15 
(26.79) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.86 0.61 ดี 

3. เอกสารประกอบการจัดสอน 15 
(26.79) 

34 
(60.71) 

7 
(12.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.14 0.61 ดี 

4. สื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ 13 
(23.21) 

35 
(62.50) 

7 
(12.50) 

1 
(1.79) 

0 
(0.00) 

4.07 0.65 ดี 

5. สถานท่ีประชุม 18 
(32.14) 

24 
(42.86) 

13 
(23.21) 

0 
(0.00) 

1 
(1.79) 

4.04 0.84 ดี 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-60                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 11 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้ารบัการฝึกอบรมระดับปฏบิัติในส่วนกลาง ครั้งท่ี 1 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 
ค่า 

เฉลี่ย 
SD 

เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ด ี
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
6. อาหารว่าง อาหารกลางวัน 
และเครื่องดื่ม 

20 
(35.71) 

29 
(51.79) 

7 
(12.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.23 0.65 ดี 

รวมตอนที่ 2 4.09 0.66 ดี 

ตารางภาคผนวกท่ี 12 จ้านวนหน่วยงานและผู้เข้ารับการฝึกอบรมระดับปฏิบัติในส่วนกลาง ครั้งท่ี 2 
กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานท่ีเข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 

ภาคราชการ 1. ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
2. กรมเจ้าท่า 
3. กรมโยธาธิการและผังเมือง 
4. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
5. กรมการท่องเที่ยว 
6. กรมควบคุมมลพิษ 
7. กรมทรัพยากรน้้าบาดาล 
8. กรมทางหลวงชลบท 
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
10. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
11. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  
12. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล และป่าชายเลน 
13. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
14. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
15. ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
16. ส้านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
17. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี 
18. ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
19. ส้านักงานปรมณูเพื่อสันติ 
20. ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 5 นครปฐม 
21. ส้านักงานสิ่งแวดบ้อมภาคท่ี 6 นนทบุรี 
22. ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 7 สระบุรี 
23. ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 8 ราชบุรี 
24. ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 13 ชลบุรี 
25. ส้านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 
26. ส้านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 
27. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 
28. กรมการปกครอง 
29. กรมอนามัย 
30. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
31. กรมทางหลวง 

31 49 
(59.75 %) 

รัฐวิสาหกิจ 32. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
33. บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) 
34. บมจ. ท่าอากาศยานไทย 

3 6 
(7.32 %) 

ภาคเอกชน 35. บริษัท เซ้าอีทเอเซียเทคโนโลยี 
36. บริษัท เอเซีย เล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 

10 15 
(18.30 %) 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-61  

 
 

ตารางภาคผนวกท่ี 12 จ้านวนหน่วยงานและผู้เข้ารับการฝึกอบรมระดับปฏิบัติในส่วนกลาง ครั้งท่ี 2 
กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานท่ีเข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 

37. บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 
38. บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลต้ิง เซอร์วิส จ้ากัด 
39. บริษัท เออีคอม คอนซัลต้ิง (ประเทศไทย) จ้ากัด 
4.0. บริษัท โลตัส คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 
41. บริษัท กรีนีโอ จ้ากัด 
42. บริษัท พรี ดีเวลลอบเมนท์ คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 
43. บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จ้ากัด 
44. บริษัท ทีมคอนซัลต้ิง เอนจิเนียเริ่ง แอนด์ เมเนจเม้น จ้ากัด 

สถาบันการศึกษา 45. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
46. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
47. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
48. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
49. โรงเรียนนายเรือ 

5 9 
(10.98 %) 

อื่น ๆ 50. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
ข้51 าราชการบ้านาญ 

2 3 
(3.65 %) 

รวม 51 82 
(100 %) 

ตารางภาคผนวกที่ 13 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมระดับปฏิบตัิในส่วนกลาง ครั้งท่ี 3 
กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานท่ีเข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 

ภาคราชการ 1.ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสัมแห่งชาติ 
2. กรมเจ้าท่า 
3. กรมโยธาธิการและผังเมือง 
4. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
5. กรมการท่องเท่ียว 
6. กรมควบคุมมลพิษ 
8. กรมทรัพยากรน้้าบาดาล 
9. กรมทางหลวงชลบท 
10. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
11. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
12. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  
13. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล และป่าชายเลน กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
14. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
15. ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
16. ส้านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
17. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี 
18. ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
19. ส้านักงานปรมณูเพื่อสันติ 
20. ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 5 นครปฐม 
21. ส้านักงานสิ่งแวดบ้อมภาคท่ี 6 นนทบุรี 
22. ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 7 สระบุรี 
23. ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 8 ราชบุรี 
24. ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 13 ชลบุรี 
25. ส้านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 
26. ส้านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 

31 48 
(58.54 %) 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-62                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 13 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมระดับปฏิบตัิในส่วนกลาง ครั้งท่ี 3 
กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานท่ีเข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 

27. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 
28. กรมการปกครอง 
29. กรมอนามัย 
30. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
31. กรมทางหลวง 

รัฐวิสาหกิจ 32.การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
33. บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) 
34. บมจ. ท่าอากาศยานไทย 

3 6 
(7.31 %) 

ภาคเอกชน 35.บริษัท เซ้าอีทเอเซียเทคโนโลยี 
36 บริษัท เอเซีย เล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 
37. บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 
38. บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลต้ิง เซอร์วิส จ้ากัด 
39. บริษัท เออีคอม คอนซัลต้ิง (ประเทศไทย) จ้ากัด 
40. บริษัท โลตัส คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 
41. บริษัท กรีนีโอ จ้ากัด 
42. บริษัท พรี ดีเวลลอบเมนท์ คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 
43. บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จ้ากัด 
44 บริษัท ทีมคอนซัลติ้ง เอนจิเนียเริ่ง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จ้ากัด 

10 16 
(19.51 %) 

สถาบันการศึก
ษา 

45. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
46. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
47. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
48. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
49. โรงเรียนนายเรือ 

5 10 
(12.20 %) 

อื่น ๆ 50. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
51. ข้าราชการบ้านาญ 

2 2 
(2.44 %) 

รวม 51 82 
(100 %) 

ตารางภาคผนวกที่ 14 สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยบุคลากรที่รับผิดชอบระดับปฏิบตัิ (วันท่ี 1) 

ประเด็นหลัก กลุ่ม 1 (ต้นน้้า) กลุ่ม 2 (ปลายน้้า) กลุ่ม 3 (ภาคเอกชน) กลุ่ม 4 (ภาคราชการ) 
เป้าหมายการ
พัฒนาลุ่มน้้า
ปราจีนบุรี 

-  ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
ย ก ร ะ ดั บ ร า ย ไ ด้  
และสุขภาพท่ีดี 

-  ย กระดั บ คุณภาพชี วิ ต 
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม และ
สุขภาพท่ีด ี

- การพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่ม
ร า ย ไ ด้ จ า ก ท้ั ง ภ า ค ก า ร
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และจาก
อุตสาหกรรม 

- พัฒนาอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 

ข้อสรุป
ยุทธศาสตร์ 

- การพัฒนาเน้นใน
ด้านเกษตรอินทรีย์ 
การท่องเท่ียงเชิง
นิเวศ และการส่ง 
เสริมอุตสาหกรรม
ด้านการผลิตน้้าด่ืม
สะอาด 

- การพัฒนาเน้นในด้านการ
แบ่งเขตการใช้ประโยชน์
ท่ีดินท่ีชัดเจน การพัฒนา
ด้านการเกษตรด้วยความรู้
เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อการ
ปรับตัว และการ อนุรักษ์วิถี
ชีวิตดั้งเดิม 

- พัฒนามุ่งสู่อุตสาหกรรมสี
เขียว (Green Industry) 

- การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
และเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อ
เพิ่มมูลค่า และการบูร
ณาการการจัดการน้้าท้ัง
ในด้านปริมาณและ
คุณภาพ รวมถึงปัญหา
ด้านการจัดการขยะ 

ข้อเสนอแนะอื่น 
ๆ ในการจัดท้า 
SEA ระดับลุ่มน้้า 

- ไม่มี - ข้อมูลพื้นฐานต้องการ
ข้อมูล ท่ีถูกต้อง เชื่ อถือได้  
สามารถเผยแพร่ข้อมูลให้
ประชาชนได้รับรู้ 

- ไม่มี - เห็นว่าควรก้าหนด
หน่วยงานก้ ากั บการ
จัดท้า SEA 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-63  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 14 สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยบุคลากรที่รับผิดชอบระดับปฏิบตัิ (วันท่ี 1) 

ประเด็นหลัก กลุ่ม 1 (ต้นน้้า) กลุ่ม 2 (ปลายน้้า) กลุ่ม 3 (ภาคเอกชน) กลุ่ม 4 (ภาคราชการ) 
- ควรสื่อให้เห็นข้อดีและ
ข้อเสียของการจัดท้า และไม่
จัดท้า SEA   
- ควรมีการระบุขอบเขต
ของ SEA ว่าขนาดไหนควร
ท้า  และระบุ ร ะยะ เ วล า
แผนการด้าเนินการ 

- กระบวนการ SEA 
ควรจะระบุอยู่ในการท้า
แผนตามปกติของทุก
หน่วยงาน 

 

ตารางภาคผนวกที่ 15 ตัวอย่างตารางที่ผู้เข้าร่วมอบรมเสนอให้ระบุรายละเอียดตัวช้ีวัด 

Policy/ Plan/ Programme Indicators Must have Optional 

….. ….. ….. ….. 

….. ….. ….. ….. 

 

ตารางภาคผนวกที่ 16 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝกึอบรมระดับปฏิบตัิในส่วนกลาง  
วันท่ี 22-23 กันยายน พ.ศ. 2559 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 
ค่า 

เฉลี่ย SD 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

1. ความน่าสนใจของหัวข้อการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

14 
(42.42) 

17 
(51.52) 

3 
(9.09) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.32 0.63 ดี 

2. ความสอดคล้องของเนื้อหากับ
วัตถุประสงค์ 

11 
(33.33) 

15 
(45.45) 

8 
(24.24) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.09 0.74 ดี 

3. เน้ือหาของการบรรยาย: การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์: ความส้าคัญ และ
กระบวนการขั้นตอน 

13 
(39.39) 

16 
(48.48) 

5 
(15.15) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.24 0.69 ดี 

4. เน้ือหาของการบรรยาย: พื้นท่ี
โครงการศึกษาลุ่มน้้าปราจีนบุรี 

8 
(24.24) 

19 
(57.58) 

7 
(21.21) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.03 0.66 ดี 

5. เน้ือหาของการบรรยาย: ขั้นตอน
และเทคนิค ในการจัดท้าการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ในระดับลุ่มน้้า
ปราจีนบุรี 

9 
(27.27) 

19 
(57.58) 

6 
(18.18) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.09 0.66 ดี 

6. เน้ือหาของการบรรยาย: การ
น้าเสนอกลุ่มทางเลือกและการ
ฉายภาพ และการประเมินผล
กระทบจากทางเลือก 

5 
(15.15) 

21 
(63.64) 

8 
(24.24) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 3.91 0.61 ดี 

7. เน้ือหาของการบรรยาย: ร่าง
คู่มือการจัดท้าการประเมินสิ่ง 

8 
(24.24) 

19 
(57.58) 

7 
(21.21) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.03 0.66 ดี 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-64                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 16 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝกึอบรมระดับปฏิบตัิในส่วนกลาง  
วันท่ี 22-23 กันยายน พ.ศ. 2559 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 
ค่า 

เฉลี่ย SD 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพื่อการ 
จัดท้าแผนการจัดการพื้นท่ีลุ่มน้้า 
8. เน้ือหาของหาของการบรรยาย: 
การน้าเสนอผลการประมินความ
พึงพอใจต่อทางเลือกและการ
ด้าเนินการขั้นต่อไป 

9 
(27.27) 

17 
(51.52) 

8 
(24.24) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.03 0.71 ดี 

9. ความเหมาะสมของเนื้อหาใน
การบรรยายและเวลาท่ีใช้ 

10 
(30.30) 

21 
(63.64) 

2 
(6.06) 

1 
(3.03) 

0 
(0.00) 4.18 0.66 ดี 

10. ประโยชน์ของเนื้อหาท่ีจะน้ามา 
ใช้ในงานของท่าน 

11 
(33.33) 

20 
(60.61) 

3 
(9.09) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.24 0.60 ดี 

11. ความรู้ความเข้าใจในเน้ือหา
การบรรยายก่อนการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

2 
(6.06) 

4 
(12.12) 

14 
(42.42) 

10 
(30.30) 

4 
(12.12) 2.71 1.02 ปาน

กลาง 

12. ความรู้ความเข้าใจในเน้ือหา
การบรรยายหลังการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

7 
(21.21) 

22 
(66.67) 

5 
(15.15) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.06 0.59 ดี 

รวมตอนที่ 1 3.99 0.82 ดี 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานในภาพรวม 

1. การเตรียมงานและความพร้อม
ของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

13 
(39.39) 

19 
(57.58) 

2 
(6.06) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.32 0.58 ดี 

2. การประชาสัมพันธ์ 10 
(30.30) 

17 
(51.52) 

6 
(18.18) 

1 
(3.03) 

0 
(0.00) 4.06 0.76 ดี 

3. เอกสารประกอบการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

14 
(42.42) 

15 
(45.45) 

4 
(12.12) 

1 
(3.03) 

0 
(0.00) 4.24 0.77 ดี 

4. สื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ 15 
(45.45) 

16 
(48.48) 

3 
(9.09) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.35 0.64 ดี 

5. สถานทีประชุม 19 
(57.58) 

11 
(33.33) 

4 
(12.12) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.44 0.69 ดี 

6. อาหารว่าง อาหารกลางวัน 
และเครื่องดื่ม 

24 
(72.73) 

8 
(24.24) 

2 
(6.06) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.65 0.59 ดีมาก 

รวมตอนที่ 2 4.34 0.67 ดี 
 

ตารางภาคผนวกที่ 17 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมระดับปฏิบตั ิ
ภาคีในลุ่มน้้านา้ร่อง (ลุ่มน้้าปราจนีบุรี) ครั้งท่ี 1 

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
ภาคราชการ 1. ส้านักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 1 ปราจีนบรุ ี

2. ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 6 ลุ่มน้้าปราจีนบุร ี
3. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 3 ปราจีนบรุ ี
4. ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบรุ ี
5. ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 

34 39 (52.00 %) 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-65  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 17 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมระดับปฏิบตั ิ
ภาคีในลุ่มน้้านา้ร่อง (ลุ่มน้้าปราจนีบุรี) ครั้งท่ี 1 

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
6. แขวงการทางปราจีนบุร ี
7. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปราจีนบุรี 
8. ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุร ี
9. ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดปราจนีบุรี 
10. ส้านักงานปศุสัตว์ปราจีนบุร ี
11. ส้านักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดปราจีนบุร ี
12. โครงการชลประทานปราจีนบรุี 
13. ส้านักงานก่อสร้าง 7 (โครงการห้วยโสมง) 
14. ส้านักงานเกษตรและสหกรณจ์ังหวัดปราจีนบรุี 
15. ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุร ี
16. อุทยานแห่งชาติทัพลาน 
17. ส้านักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดสระแก้ว 
18. ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว 
19. ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ปราจีนบุร ี
20. ส้านักงานาปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว 
21. ส้านักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดสระแก้ว 
22. โครงการชลประทานสระแก้ว 
23. ส้านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสระแก้ว 
24. ส้านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว 
25. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุร ี
26. องค์การบริหารส่วนต้าบลบางพระ 
27. องค์การบริหารส่วนต้าบลดงพระราม 
28. องค์การบริหารส่วนต้าบลเนินหอม 
29. องค์การบริหารส่วนต้าบลกบนิทร์ 
30. องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองกี่ 
31. องค์การบริหารส่วนต้าบลแก่งดินสอ 
32. องค์การบริหารส่วนต้าบลบุผา้ย 
33. องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกปี่ฆ้อง 
34. องค์การบริหารส่วนต้าบลตาหลังใน 

รัฐวิสาหกิจ 35. การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดปราจีนบุร ี
36. การประปาส่วนภูมภิาคสาขาปราจีนบุร ี
37. การประปาส่วนภูมภิาคจังหวดัสระแก้ว 

3 3 
(4.00 %) 

ภาคเอกชน 38. สภาเกษตรจังหวัดปราจีนบุร ี
39. บริษัทไฮเทค กบินทร์ โลจสิตกิส์ จ้ากัด 
40. สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์กบินทร์บุร ี
41. บริษัท 304 อินดัสเตรยีล ปารค์ จ้ากัด 
42. สภาพัฒนาการเมือง 
43. สภาเกษตรจังหวัดสระแก้ว 

6 8 (10.67 %) 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-66                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 17 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมระดับปฏิบตั ิ
ภาคีในลุ่มน้้านา้ร่อง (ลุ่มน้้าปราจนีบุรี) ครั้งท่ี 1 

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
สถาบันการศึกษา 44. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 

45. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต 2 
46. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต 1 
47. วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุร ี
48. โรงเรียนปราจีนกัลยาณ ี
49. โรงเรียนปราจิณราษอ้ารุง 
50. โรงเรียนอนุบาลปราจีนบรุ ี
51. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 
52. วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
53. โรงเรียนอนุบาลวดัสระแก้ว 

10 10 
(13.33 %) 

ภาคประชาชน 54. เครือข่ายรักษ์ลุม่น้้าพระปรง 
55. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดปราจีนบรุี 
56. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอศรีมหาโพธิ ์
57. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอเมืองปราจีนบุร ี
58. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดสระแก้ว 
59. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดสระแก้ว 
60. เครือข่ายอาศาสมีครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดปราจีนบรุี 
61. ประชาชน 

8 15 
(20.00 %) 

รวม 61 75 
(100 %) 

ตารางภาคผนวกที่ 18 สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยในการก้าหนดตวัช้ีวัดของบุคลากรระดับปฏิบตัิส้าหรับภาคี 
ลุ่มน้้าปราจีนบุร ี

ตัวชี้วัด 
เสนอให้เพ่ิม กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 

มิติเศรษฐกิจ 
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ 

 เพิ่มตัวช้ีวัด 
- รายไดต้าม
เกณฑ์ของข้อมูล
ความจ้าเป็น
พื้นฐาน” (จปฐ.) 
- จ้านวนแรงงาน
ต่างด้าว 
-  จ้ า น ว น ก า ร
ว่างงาน 

ข้อสังเกต 
- GPP Growth 
ไม่ใช่ตัวเลขท่ี
แท้จริงส้าหรบั
ประชาชนในพ้ืนท่ี  
 

ข้อสังเกต  
-GPP Growth 
ครอบคลมุถึง
มูลค่ามวลรวม
ของชุมชนด้วย
หรือไม ่
เพิ่มตัวช้ีวัด 
-การเพิ่มขึ้นของ
ราคาที่ดิน 

 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-67  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 18 สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยในการก้าหนดตวัช้ีวัดของบุคลากรระดับปฏิบตัิส้าหรับภาคี 
ลุ่มน้้าปราจีนบุร ี

ตัวชี้วัด 
เสนอให้เพ่ิม กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 

-หนี้ต่อครัวเรือน 
อัตราการเพิ่ม
สถาน
ประกอบการ 

  ข้อสังเกต  
- เสนอ
เปลี่ยนเป็นกลุ่ม
สหกรณ์ หรือกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
และกลุม่เกษตร
ชุมชน 

ข้อสังเกต  
-ไม่สะท้อนถึงการ
ขยายตัวของ
เศรษฐกิจชุมชน
และการพึ่งตนเอง 
-ไม่มีการระบุถึง
รายละเอียดของ 
ขนาด และเงินทุน
ของสถาน
ประกอบการ 

 

ความสามารถใน
การรวมกลุ่ม
แม่บ้านและกลุ่ม
อาชีพ 

  ข้อสังเกต 
-มีทั้งกลุ่มแม่บ้าน
ที่จดทะเบียนเป็น
กลุ่มแม่บ้านและ
ไม่จดทะเบียน 

  

มิติสังคม 
 เ พิ่ ม ก า ร เ ก็ บ

ข้อมูล 
- ควรมีการศึกษา
ห รื อ ท้ า ก า ร
ส้ า ร ว จ ว่ า ห า ก
ความเจริญเข้าไป
ในพื้นท่ีลุ่มน้้าแล้ว
จ ะ ยั ง ค ง รั ก ษ า
วัฒนธรรมหรือวิถี
ชีวิตดั้ งเดิมไว้ได้
ห รื อ ไ ม่  ซึ่ ง จ ะ
ละเอียดชัดเจน
ก ว่ า ตั ว ช้ี วั ด ที่
ก้าหนด 

เพิ่มตัวช้ีวัด 
- ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
เพิ่มตัวช้ีวัด 
- จ้านวนการเกิด
อาชญากรรมใน
พื้นที ่
- แผนการจัดการ
ปัญหา 

 เพิ่มตัวช้ีวัด 
- ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
เพิ่มตัวช้ีวัด 
-จ้านวนอุบัติเหต ุ
-จ้านวน
อาชญากรรมที่
เกิดขึ้น 

เพิ่มตัวช้ีวัด 
-การเตือนภยั 
เช่นอุทกภัย/ 
วาตภัย 
-การอพยพ/
การย้ายถิ่นฐาน 
 

การเข้าถึง
สาธารณูปโภค 

 เพิ่มตัวช้ีวัด 
- จ้านวน
ครัวเรือนท่ีเข้าถึง
น้้าสะอาด 
- จ้านวน
ครัวเรือนท่ีเข้าถึง
ไฟฟ้า 

   

ความสามารถใน
การเรยีนรู ้

 เพิ่มตัวช้ีวัด 
- จ้านวนการผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา 

ข้อสังเกต 
-  คว รมี ก ารวั ด
สถานศึกษาทั้งใน
ระบบและนอก
ระบบ เช่น ศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน 

  



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-68                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 18 สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยในการก้าหนดตวัช้ีวัดของบุคลากรระดับปฏิบตัิส้าหรับภาคี 
ลุ่มน้้าปราจีนบุร ี

ตัวชี้วัด 
เสนอให้เพ่ิม กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 

- การเพิ่มขึ้นของ
จ้านวน
สถานศึกษา 

ก ศ น .  ป ร า ช ญ์
ช า วบ้ า น  ศู น ย์
เ รี ยนรู้ ทางการ
เกษตร  
เพิ่มตัวช้ีวัด 
-  อัตราการไม่รู้
หนังสือของคนใน
ชุมชน 

การมีชีวิตยืนยาว 
(อายุคาดการณ์
เฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
จ้าแนกตามกลุ่ม
อายุและเพศ) 

  ข้อสังเกต 
- เสนอ
เปลี่ยนเป็นอัตรา
การมีชีวิตรอด
เฉลี่ยเมื่อแรกเกดิ
จ้าแนกตามกลุ่ม
อายุและเพศ 

  

ความครอบคลุม
ในหลักประกัน
สุขภาพ 

  ข้อสังเกต 
-ประชากรทุกคน
มีหลักประกัน
สุขภาพอยู่แล้ว 

  

การเข้าถึงระบบ
บริการ
สาธารณสุข 

  ข้อสังเกต 
-ควรเปลี่ยนเป็น
อัตราส่วนผู้ป่วย
ต่อแพทย์ 

  

ความส้าเร็จของ
การธ้ารงรักษา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 เพิ่มตัวช้ีวัด 
- หลักสูตรเกี่ยว 
กับวัฒนธรรม 

ข้อสังเกต 
-การจั ด งานจึ ง
ขึ้นอยู่กับภาครัฐ 

  

ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
- อัตราการร่วม
ประชุมในชุมชน 
- ชุมชนที่ท้าแผน
ฯ 

  ข้อสังเกต 
-การมีส่ วนร่ วม
แ ล ะ ก า ร เ ส น อ
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ขึ้นอยู่กับผู้น้าและ
ความเข้มแข็งของ
แต่ละชุมชน 
-ความ เป็ นจริ ง
ผู้น้าชุมชนเป็นคน
เขียนแผนเอง 
เพิ่มตัวช้ีวัด 
- ก า ร ร่ ว ม กั น
หาทางแก้ปัญหา
ของคนในชุมชน 

  

มิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จ้านวนร้อยละ
พื้นที่ป่าของ
จังหวัด 

  ข้อสังเกต 
-มีป่าหลาย
ประเภท เช่นป่า

  



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-69  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 18 สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยในการก้าหนดตวัช้ีวัดของบุคลากรระดับปฏิบตัิส้าหรับภาคี 
ลุ่มน้้าปราจีนบุร ี

ตัวชี้วัด 
เสนอให้เพ่ิม กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 

 สมบูรณ,์ป่าเสื่อม
โทรม สวนป่า 
หรือป่าที่ถูกบุกรุก 

ความสมบรูณ์ของ
สภาพทรัพยากร
และระบบนิเวศ 
 

เพิ่มตัวช้ีวัด 
- อุปสงค์และ
อุปทานน้้าใน
พื้นที ่
- ปริมาณน้้าเพื่อ
สนองความต้อง 
การ ควรวัดเป็น
ฤดู 

เพิ่มตัวช้ีวัด 
- ภัยธรรมชาติ
ต่าง ๆ 
- การออกแผน
ฉุกเฉิน 
- การออก
กฎหมายผังเมือง
รวม 

   

ป่าไม/้ พ้ืนท่ี
นันทนาการและ
สวนสาธารณะ 

  ข้อสังเกต 
- ตัวช้ีวัดนี้น่าควร
จะย้ายไปอยู่ใน
มิติสังคม 
- ค้าว่า
“นันทนาการ/
สวนสาธารณะ” 
มีความขัดแย้งกัน 
ควรเปลีย่นเป็น 
พื้นที่นันทนาการ 
ป่าไม้เชิงนิเวศ ป่า
ชุมชน ป่าเพื่อการ
ท่องเที่ยวเข้าชม
ได้ หรือป่าที่
สมบูรณ ์

ข้อสังเกต 
-ค้าว่า“จ้านวน
ร้อยละพื้นท่ีป่า
ของจังหวัด” ควร
นิยามให้ชัดเจน 

 

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

   ข้อสังเกต 
-ควรส้ารวจ
เฉพาะจ้านวน
ชนิดพันธ์ุสัตว์ที่
หายาก 

 

อุปสงค์และ
อุปทานน้้าใน
พื้นที ่

  เพิ่มตัวช้ีวัด 
-วิถีชีวิตและการ
ใช้น้้าในพ้ืนท่ี 

ข้อสังเกต 
- ควรแบ่งตัวช้ีวัด
ออกเป็นฤดูกาล 

 

อัตราการสูญเสีย
ดิน 

  ข้อสังเกต 
-ควรเปลี่ยนเป็น
การเสื่อมโทรม
ของดิน 

  

มลพิษไมส่่งผล
กระทบต่อ
คุณภาพชีวิต 

 เพิ่มตัวช้ีวัด 
- กฎหมาย/
ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้อง 
- จ้านวนพื้นที่สี
เขียว 

   



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-70                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 18 สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยในการก้าหนดตวัช้ีวัดของบุคลากรระดับปฏิบตัิส้าหรับภาคี 
ลุ่มน้้าปราจีนบุร ี

ตัวชี้วัด 
เสนอให้เพ่ิม กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 

- จ้านวนสถานีวัด
ภูมิอากาศ 

จ้านวนเหตุ
ร้องเรียนเรื่อง
มลพิษ 

  ข้อสังเกต 
-การร้องเรียนใน
พื้นที่มีหลาย
ปัจจัย เช่น การ
กลั่นแกล้ง 
ผลประโยชน์ 

  

 
 

ตารางภาคผนวกที ่19 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝกึอบรมระดับปฏิบตัิ 
พื้นที่ลุ่มน้้าน้าร่อง (ลุ่มน้้าปราจีนบรุี) ครั้งท่ี 1 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 
ค่า 

เฉลี่ย 
SD 

เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
ตอนที่ 1 แบบทดสอบเกี่ยวกับความคิดเห็นโครงการอบรม 

1. ความน่าสนใจของหัวข้อการ
อบรม 

20 
(35.71) 

23 
(41.07) 

5 
(8.93) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.31 0.65 ดี 

2. ความสอดคล้องของเนื้อหากับ
วัตถุประสงค์ 

15 
(26.79) 

30 
(53.57) 

3 
(5.36) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.25 0.56 ดี 

3. เน้ือหาของการบรรยาย 13 
(23.21) 

30 
(53.57) 

5 
(8.93) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.17 
 

0.59 ดี 

4. ความเหมาะสมของเนื้อหาใน
การบรรยายและเวลาท่ีใช้ 

11 
(19.64) 

30 
(53.57) 

5 
(8.93) 

2 
(3.57) 

0 
(0.00) 

4.04 0.71 ดี 

5. ความน่าสนใจในการบรรยาย
ของวิทยากร 

        

5.1 การประเมินสื่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์: แนวคิดความส้าคัญ 
ระบบและกลไก ของ SEA ใน
ต่างประเทศ 

10 
(17.86) 

28 
(50.00) 

9 
(16.07) 

1 
(1.79) 

0 
(0.00) 

3.98 0.69 ดี 

5.2 กระบวนการ วิธีด้าเนินการ 
แนวทางและขั้นตอนการจัดท้า
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ 

13 
(23.21) 

30 
(53.57) 

5 
(8.93) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.17 0.59 ดี 

5.3 การน้าเสนอแนวทางการการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ 

10 
(17.86) 

34 
(80.71) 

3 
(5.36) 

1 
(1.79) 

0 
(0.00) 

4.10 0.59 ดี 

6. ประโยชน์ของเนื้อหาท่ีจะ
น้ามาใช้ในงานของท่าน 

10 
(17.86) 

29 
(51.79) 

6 
(10.71) 

3 
(5.36) 

0 
(0.00) 

3.96 0.76 ดี 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-71  

 
 

ตารางภาคผนวกที ่19 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝกึอบรมระดับปฏิบตัิ 
พื้นที่ลุ่มน้้าน้าร่อง (ลุ่มน้้าปราจีนบรุี) ครั้งท่ี 1 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 
ค่า 

เฉลี่ย 
SD 

เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
7. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
ก่อนการบรรยายก่อนการอบรม 

4 
(7.14) 

16 
(28.57) 

12 
(21.43) 

15 
(26.79) 

1 
(1.79) 

3.15 1.02 
ปาน
กลาง 

8. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
หลังการบรรยายก่อนการอบรม 

8 
(14.28) 

32 
(57.14) 

8 
(14.29) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.00 0.58 ดี 

รวมตอนที่ 1 4.01 0.67 ดี 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานในภาพรวม 

1. การเตรียมงานและความพร้อม
ของการจัดงาน 

16 
(28.57) 

28 
(50.00) 

4 
(7.14) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.25 0.60 ดี 

2. การประชาสัมพันธ์ 10 
(17.86) 

24 
(42.86) 

12 
(21.43) 

2 
(3.57) 

0 
(0.00) 

3.88 0.78 ดี 

3. เอกสารประกอบการจัดสอน 16 
(28.57) 

29 
(51.79) 

3 
(5.36) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.27 0.57 ดี 

4. สื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ 15 
(26.79) 

27 
(48.21) 

6 
(10.71) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.19 0.63 ดี 

5. สถานท่ีประชุม 18 
(32.14) 

26 
(46.43) 

4 
(7.14) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.29 0.61 ดี 

6. อาหารว่าง อาหารกลางวัน 
และเครื่องดื่ม 

13 
(23.21) 

30 
(53.57) 

4 
(7.14) 

0 
(0.00) 

1 
(1.79) 

4.13 0.73 ดี 

รวมตอนที่ 2 4.17 0.65 ดี 
 
 

ตารางภาคผนวกท่ี 20 จ้านวนหน่วยงานและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในระดับปฏิบัติ ส้าหรับภาคี 
ในลุ่มน้้าน้าร่อง (ลุ่มน้้าปราจีนบุรี) ครั้งท่ี 2 

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานท่ีเข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
ภาคราชการ 1. ส้านักงานบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 1 ปราจีนบุรี 

2. ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 6 ลุ่มน้้าปราจีนบุรี 
3. ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 สาชาปราจีนบุรี 
4. แขวงการทางปราจีนบุรี 
5. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปราจีนบุรี 
6. ส้านักงานท่ีดินจังหวัดปราจีนบุรี 
7. ส้านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 
8. ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 
9. ส้านักงานปศุสัตว์ปราจีนบุรี 
10 ส้านักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดปราจีนบุรี 
11. โครงการชลประทานปราจีนบุรี 
12. ส้านักศิลปากรท่ี 5 ปราจีนบุรี 
13. ส้านักงานก่อสร้าง 7 (โครงการห้วยโสมง) 
14. ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี 

24 31 (53.45 %) 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-72                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกท่ี 20 จ้านวนหน่วยงานและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในระดับปฏิบัติ ส้าหรับภาคี 
ในลุ่มน้้าน้าร่อง (ลุ่มน้้าปราจีนบุรี) ครั้งท่ี 2 

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานท่ีเข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
15. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
16. อุทยานแห่งชาติปางสีดา 
17. ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 7 สระบุรี 
18. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
19. ส้านักเทศบาลเมืองสระแก้ว 
20. องค์การบริหารส่วนต้าบลสระขวัญ 
21. องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านพระ 
22. องค์การบริหารส่วนต้าบลกบินทร์ 
23. องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองกี่ 
24. องค์การบริหารส่วนต้าบลตาหลังใน 

รัฐวิสาหกิจ 25. การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว  
26. การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี 

2 2 
(3.45 %) 

ภาคเอกชน 27. สภาวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี 
28. บริษัทไฮเทค กบินทร์ โลจิสติกส์ จ้ากัด 
29. บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง 
30. บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จ้ากัด 
31. สภาเกษตรจังหวัดสระแก้ว 

5 7 (12.07 %) 

สถาบันการศึกษา 32. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 
33. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 
34. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต 1 
35. โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
36. โรงเรียนปราจิณราษอ้ารุง 
37. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 
38. โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 

7 7 
(12.07 %) 

ภาคประชาชน 39. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดปราจีนบุรี 
40. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 
41. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
42. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 
43. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
44. ธรรมาภิบาล จังหวัดปราจีนบุรี 
45.เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดสระแก้ว 

7 11 
(18.96 %) 

รวม 
45 58 

(100 %) 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-73  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 21 แนวความคิดการพัฒนาทางเลือกในการพัฒนาลุ่มน้้าปราจีนบุรี 

แนวความคิดท่ี จุดมุ่งหมาย รายละเอียด 
1 เพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าเป็นแหล่ง

อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ก้าหนดประเภทของอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาตั้ง/สร้าง
ในบริเวณลุ่มน้้าปราจีนบุรี  และควรก้าหนดให้ใช้
วัตถุดิบในท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้้าที่เป็น Local Content 
ทั้งนี้อุตสาหกรรมควรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green 
Industry)  
ที่มา: ผลการประชุมใน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มภาคประชาชนและ
หน่วยงานราชการ 
เกษตรกรรมกับอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกันได้ (ตัวเลือกนี้มา
จาก กลุ่มภาคประชาชน) 
ความเข้มงวดในการใช้กฎหมายและการตรวจสอบ เพิ่มระดับ
ความเข้มข้นในการตรวจสอบมีการบังคับใช้กฎหมายและ
บทลงโทษอย่างเข้มงวด เช่น การตรวจสอบโรงงาน
อุตสาหกรรม ถึงแม้โรงงานอุตสาหกรรมจะอ้างถึงการมี
ระบบบ้าบัดน้้าที่ดี แต่ในความเป็นจริงยังพบว่ามีน้้าเสียจาก
ภาคอุตสาหกรรมไหลลงสู่แหล่งน้้า (ตัวเลือกนี้มาจากผลการ
ประชุมใน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มภาคประชาชน สถาบันการศึกษา 
และหน่วยงานราชการระดับภาคและรัฐวิสาหกิจ) 

2 เพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีให้เป็น
พื้นที่ เกษตรกรรมที่ เอื้อประโยชน์ต่อ
สิ่งมีชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เกษตรกรรมในบริเวณลุ่มน้้าปราจีนบุรี ควรเป็นเกษตร
อินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ มีการก้าหนด/สร้าง
มาตรการที่ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องสารเคมีที่ใช้ใน
การเกษตร 
ที่มา: กลุ่มภาคประชาชน 

3 เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และทุนทางวัฒนธรรม สู่ใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยนื 

อนุรักษ์ป่าควบคู่ไปกับการพัฒนาและสร้างกลยุทธ์ให้
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ เช่น การท่องเที่ยว
โดยชุมชน มีมัคคุเทศก์น้อย ร่วมกับการใช้วัฒนธรรม
และศาสนา เช่น การบวชป่า และเมืองโบราณ เป็นสิ่ง
ดึงดูด (ตัวเลือกนี้มาจาก กลุ่มภาคประชาชน) 
การวางผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ การบูรณาการผังเมืองที่
มีการก้าหนดขอบเขต (Zoning) กับสภาพสิ่งแวดล้อมด้าน
กายภาพของพื้นที่ เช่น แม่น้้า คลอง ป่า เป็นต้น และเพื่อ
ป้องกันภัยพิบัติ (ตัวเลือกนี้มาจากผลการประชุมใน 4 กลุ่ม 
คือ กลุ่มภาคประชาชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ 
และหน่วยงานราชการระดับภาคและรัฐวิสาหกิจ) 

4 
 

เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าให้
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การใช้ประโยชน์
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและความต้องการ
ของประชาชน 

การบริหารจัดการน้้าชุมชนโดยชุมชน เพราะชุมชนเป็น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจะให้ประชาชนหรือชุมชน เป็น
ผู้ก้าหนดการบริหารจัดการน้้าจากฐานข้อมูลจริง เช่น 
การบริหารจัดการน้้าท่วม น้้าแล้ง ต้องจัดท้าฝาย 
ท้านบ แก้มลิง เป็นต้น มีการสร้างเครือข่ายในการเฝ้า
ระวังแหล่งน้้าและสิ่งแวดล้อม และร่วมตรวจสอบ
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-74                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 21 แนวความคิดการพัฒนาทางเลือกในการพัฒนาลุ่มน้้าปราจีนบุรี 

แนวความคิดท่ี จุดมุ่งหมาย รายละเอียด 
ที่มา: ผลการประชุมใน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มภาคประชาชน 
สถาบันการศึกษา หน่วยราชการ และหน่วยงานราชการ
ระดับภาคและรัฐวิสาหกิจ 
การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้า การรี
ไซเคิลน้้าไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม (ตัวเลือกนี้มาจาก 
กลุ่มภาคเอกชน) 
การบริหารจัดการน้้าให้เกิดความสมดุลในส่วนของ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และการอุปโภค-
บริโภคของประชาชน (ตัวเลือกนี้มาจากผลการประชุมใน 
3 กลุ่ม คือ กลุ่มสถาบันการศึกษา หน่วยราชการ และ
หน่วยงานราชการระดับภาคและรัฐวิสาหกิจ) 
การเลือกสถานที่สร้างอ่างเก็บน้้า/แหล่งเก็บกักน้้า มี
การผันน้้าอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันเหตุน้้าท่วมและ
ใช้น้้าในฤดูแล้ง (ตัวเลือกนี้มาจากผลการประชุมใน 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา) 

 
ตารางภาคผนวกที่ 22 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝกึอบรม 

พื้นที่ลุ่มน้้าน้าร่อง (ลุ่มน้้าปราจีนบรุี) ครั้งท่ี 2 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติ 

การในภาพรวม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 
ค่า 

เฉลี่ย 
SD 

เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
1. การเตรียมงานและความ
พร้อมของการจัดประขุมเชิง
ปฏิบัติการ 

13 
(40.63) 

16 
(50.00) 

2 
(6.25) 

1 
(3.13) 

0 
(0.00) 

4.28 0.72 ดี 

2. การประชาสัมพันธ์ 10 
(31.25) 

15 
(46.88) 

7 
(21.88) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.09 0.72 ดี 

3. เอกสารประกอบการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

9 
(28.13) 

17 
(53.13) 

6 
(18.75) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.09 0.68 ดี 

4. สื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ 13 
(40.63) 

16 
(50.00) 

3 
(9.38) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.31 0.63 ดี 

5. สถานท่ีประชุม 22 
(68.75) 

9 
(28.13) 

1 
(3.13) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.66 0.54 ดีมาก 

6. อาหารว่าง อาหาร
กลางวัน และเครื่องดื่ม 

21 
(65.63) 

11 
34.38 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.66 0.47 ดีมาก 

รวม 4.35 0.63 ดี 
 

ตารางภาคผนวกที ่23 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมในระดับปฏิบัตสิ้าหรับ 
ภาคีในลุ่มน้้านา้ร่อง (ลุ่มน้้าปราจนีบุรี) ครั้งท่ี 3  

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
ภาคราชการ 1. แขวงการทางปราจีนบุร ี

2. โครงการชลประทานจังหวัดสระแก้ว 
45 54 

(56.84 %) 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-75  

 
 

ตารางภาคผนวกที ่23 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมในระดับปฏิบัตสิ้าหรับ 
ภาคีในลุ่มน้้านา้ร่อง (ลุ่มน้้าปราจนีบุรี) ครั้งท่ี 3  

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
3. โครงการชลประทานปราจีนบุร ี
4. ส้านักงานการปฏริูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว 
5. ส้านักงานเกษตรจังหวัดสระแกว้ 
6 ส้านักงานเกษตรอ้าเภอกบินทรบ์ุรี 
7. ส้านักงานเกษตรอ้าเภอบ้านสรา้ง 
8. ส้านักงานเกษตรอ้าเภอศรมีหาโพธิ 
9. ส้านักงานเคหะชุมชนปราจีนบรุี 
10. ส้านักงานตรวจบัญชีสหกรณจ์ังหวัดปราจีนบรุี 
11. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวดัสระแก้ว 
12. ส้านักงานทรัพยากรน้้าบาดาล เขต 3 สระบุร ี
13. ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 6 ลุ่มน้้าปราจีนบุร ี
14. ส้านักงานเทศบาบต้าบลเมืองเก่า 
15. ส้านักงานเทศบาลต้าบลโคกมะกอก 
16. ส้านักงานเทศบาลต้าบลท่าเกษม 
17. ส้านักงานเทศบาลต้าบลนาด ี
18. ส้านักงานเทศบาลต้าบลบ้านสร้าง 
19. ส้านักงานเทศบาลต้าบลเมืองเก่า 
20. ส้านักงานเทศบาลต้าบลวังทอง 
21. ส้านักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจนีบุรี 
22.ส้านักงานบริหารพื้นทีอนุรักษท์ี่ 1 ปราจีนบุร ี
23. ส้านักงานปศุสัตว์ปราจีนบุร ี
24. ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุร ี
25. ส้านักงานศิลปากรที่ 5 ปราจนีบุรี 
26. ส้านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว 
27. ส้านักงานสรรพาสามติพื้นท่ีปราจีนบุร ี
28. ส้านักงานสรรพาสามติพื้นท่ีปราจีนบุรี สาขากบินทร์บรุี 
29. ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอกบินทร์บุร ี
30. ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอนาด ี
31. ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ชลบุรี 
32. ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบรุี 
33. ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ 9 สาขาปราจีนบุร ี
34. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุร ี
35. องค์การบริหารส่วนต้าบลกบนิทร์ 
36. องค์การบริหารส่วนต้าบลแก่งดินสอ 
37. องค์การบริหารส่วนต้าบลตาหลังใน 
38. องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อทอง 
39. องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านนา 
40. องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านสร้าง 
41. องค์การบริหารส่วนต้าบลบุผา้ย 

 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-76                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที ่23 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมในระดับปฏิบัตสิ้าหรับ 
ภาคีในลุ่มน้้านา้ร่อง (ลุ่มน้้าปราจนีบุรี) ครั้งท่ี 3  

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
42. องค์การบริหารส่วนต้าบลวังตะเคียน 
43. องค์การบริหารส่วนต้าบลวัฒนานคร 
44. องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองกี่ 
45. อุทยานแก่งชาติตาพระยา 

รัฐวิสาหกิจ 46. การประปาส่วนภูมภิาค สาขากบินทร์บุร ี
47. การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ปราจีนบุรี 
48. การประปาส่วนภูมภิาค สาขาสระแก้ว 

3 3 
(3.16%) 

ภาคเอกชน 49. โครงการสวนอุตสาหกรรมเครอืสหพัฒน์ กบินทร์บุรี 
50. บริษัท 304 อินดัสเตรยีล ปารค์ จ้ากัด 
51. บริษัท ไฮเทค กบินทร์ โลจิสตกิส์ จ้ากัด 
52. สภาเกษตรจังหวัดสระแก้ว 
53.สภาวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว 
54. สวนอุตสาหกรรม 304 

6 7 
(7.37 %) 

สถาบันการศึกษา 55. โรงเรียนปราจิณราษอ้ารุง 
56. โรงเรียนสระแก้ว 
57. โรงเรียนอนุบาลวดัสระแก้ว 
58. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
อ้าเภอเมืองสระแก้ว 
59. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
อ้าเภอกบินทร์บุร ี
60. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
อ้าเภอบ้านสร้าง 
61. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
อ้าเภอประจันตคาม 
62. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
อ้าเภอวัฒนานคร 
63. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 
64. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 
65. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 
66. ส้านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(กศน.) จังหวัดปราจีนบุร ี

12 12 
(12.63 %) 

องค์กรอิสระ 67. องค์กรชุมชนต้าบลบางเดชะ 1 1 
(1.05 %) 

ภาคประชาชน 68. เครือข่ายรักษ์ลุม่น้้าพระปรง 
69. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดปราจีนบรุี 
70. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอประจันตคาม 

9 18 
(18.95 %) 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-77  

 
 

ตารางภาคผนวกที ่23 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมในระดับปฏิบัตสิ้าหรับ 
ภาคีในลุ่มน้้านา้ร่อง (ลุ่มน้้าปราจนีบุรี) ครั้งท่ี 3  

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
71. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอบ้านสร้าง 
72. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอศรีมหาโพธิ 
73. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอเมืองปราจีนบุร ี
74. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอกบินทร์บุร ี
75. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดสระแก้ว 
76. วิสาหกิจชุมชน 

รวม 76 95 
(100 %) 

 
ตารางภาคผนวกที ่24 ผลการประเมินทางเลือกการพัฒนาลุม่น้้าปราจีนบุร ี

ทางเลือกในการพัฒนาลุ่มน้้าปราจีนบุรี ค่าคะแนนสมัพัทธ ์
ทางเลือก 1 การพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้้าปราจีนบุรีตามแนวทางยุทธศาสตร์เดิมที่มี 13.98 
ทางเลือก 2 การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีสู่การเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเพื่อ
การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

24.83 

ทาง เลื อก  3 การพัฒนาพื้ นที่ ลุ่ มน้้ าปร าจีนบุ รี สู่ ก าร เป็นพื้ นที่ อนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรม 

28.77 

ทางเลือก 4 การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีบนพื้นฐานศักยภาพทรัยากรและ
ความต้องการของประชาชน ภายใต้ขีดจ้ากัดที่มีอยู่ในพ้ืนท่ี 

32.42 

 
ตารางภาคผนวกที่ 25 ความเห็นเพิ่มเติมในรายละเอียดของคู่มือเพิ่มเติมจากภาคราชการ 

ข้อเสนอแนะ การเพ่ิมในคู่มือ 
ช่ือเรื่องของเล่มคู่มืออยากให้ระบุให้ชัดเจนเลยว่าเป็นคู่มือส้าหรับระดับลุ่มน้้า ช่ือเรื่อง 
เนื้อหาคู่มือควรจะเน้นในเรื่องลุ่มน้้าให้ชัดเจน เช่น การท้า SEA ระดับลุ่มน้้ามีความพิเศษ
แตกต่างจากระดับอ่ืน ๆ อย่างไร  

เนื้อหาบทที่ 1 

เพิ่มหัวข้อย่อย โครงการ SEA ที่พิจารณาจากการตัดสินใจจากศูนย์กลางและน้าผลการ
ตัดสินใจดังกล่าวมาท้าการประเมิน รวมถึงอยากให้เพิ่มตัวอย่างกรณีที่มีการตัดสินใจพัฒนาไป
แล้ว 

เนื้อหาบทที่ 1 

เพิ่มแนวทางการพัฒนาในระดับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระดับลุ่มน้้า เนื้อหาบทที่ 1 
โครงสร้างเนื้อหาคงรูปแบบเดิมดีแล้ว แต่ควรเพิ่มรายละเอียดในเรื่องแผนพัฒนาของลุ่มน้้า 
ระบุการประเมินทางเลือกว่ามีวิธีใดบ้าง และยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนเพื่อท้าความเข้าใจ 

เนื้อหาบทที่ 1 

เพิ่มการให้ข้อมูลพื้นฐานในระดับลุ่มน้้า โดยให้น้าเสนอฐานข้อมูลส้าคัญที่ต้องมีในระดับลุ่มน้้า 
เพื่อให้ผู้ท้า SEA เข้าไปสืบค้นได้   

ไม่ระบุ 

เพิ่มค้าอธิบายนิยามของแต่ละตัวช้ีวัด ภาคผนวก 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-78                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

 
ตารางภาคผนวกท่ี 26 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วมฝึกอบรมพ้ืนท่ีลุ่มน้้าน้าร่อง (ลุ่มน้้าปราจีนบุรี)  

ครั้งท่ี 3 วันท่ี 15-16 กันยายน พ.ศ. 2559 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 
ค่า 

เฉลี่ย 
SD 

เกณฑ์
การ

ประเมิน ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการอบรม 

1. ความน่าสนใจของหัวข้อ
การอบรม 

18 
(39.13) 

22 
(47.83) 

6 
(13.04) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.26 0.67 ดี 

2. ความสอดคล้องของเนื้อหา
กับวัตถุประสงค์ 

9 
(19.57) 

29 
(63.04) 

8 
(17.39) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.02 0.61 ดี 

3. เน้ือหาของการบรรยาย: 
การน้าเสนอตัวชี้วัด 

7 
(15.22) 

27 
(58.70) 

11 
(23.91) 

1 
(2.17) 

0 
(0.00) 

3.87 0.68 ดี 

4. เน้ือหาของการบรรยาย: 
การคัดเลือกตัวชี้วัด 

7 
(15.22) 

27 
(58.70) 

10 
(21.74) 

1 
(2.17) 

1 
(2.17) 

3.83 0.79 ดี 

5. เน้ือหาของการบรรยาย: 
ร่างคู่มือ SEA 

9 
(19.57) 

23 
(50.00) 

14 
(30.43) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.89 0.70 ดี 

6. เน้ือหาของการบรรยาย: 
การประเมินทางเลือก 

9 
(19.57) 

21 
(45.65) 

16 
(34.78) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.85 0.72 ดี 

7. ความเหมาะสมของเนื้อหา
ในการบรรยายและเวลาท่ีใช้ 

8 
(17.39) 

28 
(60.87) 

9 
(19.57) 

0 
(0.00) 

1 
(2.17) 

3.91 0.75 ดี 

8. ประโยชน์ของเนื้อหาท่ีจะ
น้ามาใช้ในงานของท่าน 

13 
(28.26) 

16 
(34.78) 

16 
(34.78) 

1 
(2.17) 

0 
(0.00) 

3.89 0.84 ดี 

9. ความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาการบรรยายก่อนอบรม 

5 
(10.87) 

15 
(32.61) 

15 
(32.61) 

11 
(23.91) 

0 
(0.00) 

3.30 0.95 ปาน
กลาง 

10. ความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาการบรรยายหลังการ
อบรม 

13 
(28.26) 

24 
(52.17) 

8 
(17.39) 

1 
(2.17) 

0 
(0.00) 

4.07 0.73 ดี 

รวมตอนที่ 1 3.89 0.74 ดี 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานในภาพรวม 

1. การเตรียมงานและความ
พร้อมของการจัดงาน 

18 
(39.13) 

22 
(47.83) 

5 
(10.87) 

1 
(2.17) 

0 
(0.00) 

4.24 0.73 ดี 

2. การประชาสัมพันธ์ 13 
(28.26) 

16 
(34.78) 

16 
(34.78) 

1 
(2.17) 

0 
(0.00) 

3.89 0.84 ดี 

3. เอกสารประกอบการจัด
อบรม 

16 
(34.78) 

17 
(36.96) 

11 
(23.91) 

2 
(4.35) 

0 
(0.00) 

4.02 0.87 ดี 

4. สื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ 14 
(30.43) 

22 
(47.83) 

7 
(15.22) 

3 
(6.52) 

0 
(0.00) 

4.02 0.85 ดี 

5. สถานท่ีประชุม 24 
(52.17) 

19 
(41.30) 

2 
(4.35) 

1 
(2.17) 

0 
(0.00) 

4.43 0.68 ดี 

6. อาหารว่าง อาหารกลางวัน 
และเครื่องดื่ม 

21 
(45.65) 

20 
(43.48) 

4 
(8.70) 

1 
(2.17) 

0 
(0.00) 

4.33 0.72 ดี 

รวมตอนที่ 2 4.16 0.78 ดี 
 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-79  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 27 สรุปรายละเอียดผูเ้ข้าร่วมอบรมจากภาคลีุ่มน้า้หลัก 9 ลุ่มน้้า 
รายละเอียด 

ผู้เข้าร่วมอบรม 
กลุ่มลุ่มน้้า 

1a 2b 3c 4d 5e 6f 7g 8h 9i 
1. หน่วยงานและ
ผู้เข้าร่วมอบรม 

         

- หน่วยงานท่ีเชิญ (แห่ง) 223 198 190 195 192 197 200 182 212 
- หน่วยงานท่ีเข้าร่วม
อบรม (แห่ง) 

87 57 69 65 67 45 61 55 107 

- จ้านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
(คน) 

122 90 107 117 92 77 91 109 175 

2. องค์ประกอบผู้เข้าร่วม
อบรม (คน) 

         

- ภาคราชการ 84 71 79 79 77 54 79 62 111 
- รัฐวิสาหกิจ 2 - 6 1 2 2 5 4 8 
- ภาคเอกชน - - - 2 2 - 1 - - 
- สถาบันการศึกษา 7 6 15 9 1 19 4 31 36 
- องค์กรอิสระ 10 - - - - 2 - - - 
- ภาคประชาชน 19 12 7 26 4 - 2 9 20 
- อื่น ๆ - 1 - - 6 - - 3 - 

aภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน)  bเจ้าพระยา-ท่าจีนcสาขาแม่น้้าสาละวินdชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตกeแม่กลองfภาคใต้
ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย)gบางปะกงhชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันออกiสาขาแม่น้้าโขง 
 

ตารางภาคผนวกที่ 28  สรุปข้อเสนอแนะประเด็นส้าคัญการปรับปรงุคู่มือ SEA จาก 9 กลุ่มลุ่มน้้า 
ข้อเสนอแนะด้านการจัดท้าคู่มือ เพ่ิมเติมคู่มือ 

คู่มือควรจะต้องสามารถเข้าใจได้งา่ย ใช้ภาษาที่ไม่สลับซับซ้อนจนเกนิไป ลดการใช้
ภาษาราชการหรือศัพท์เฉพาะที่ยากต่อการเข้าใจของประชาชนท่ัวไปในฐานะผู้อ่าน 

ความเห็น 

ควรเพิ่มระยะเวลาในช่วงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้มากข้ึนเพือ่ให้เวลาท้าความ
เข้าใจ และสามารถให้ข้อคิดเห็นคูม่ือได้ครบถ้วนทุกประเด็น 

ความเห็น 

คู่มือควรจัดท้าแยกส้าหรับนักวิชาการผูร้ับผิดชอบจดัท้า SEA กับคู่มือส้าหรับ
ประชาชนท่ีใช้ภาษาที่เข้าถึงง่ายกว่า 

ความเห็น 

เปรียบเทยีบให้เห็นความแตกต่างระหว่าง EIA และ SEA ให้ชัดเจนในรูปแบบตาราง บทที่ 1 
ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นขั้นตอนสา้หรับ SEA ระดับลุม่น้้า ไม่ใช่ SEA ทั่วไป ควรให้
รายละเอียดให้ชัดเจนว่า ท้าไมถึงเลือกการบรหิารจดัการลุ่มน้้ามา ยกตัวอย่างการท้า 
SEA ที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้้า 

บทที่ 2 

แผนภาพข้ันตอน SEA ควรสามารถท้าให้เห็นภาพรวมทีเ่ข้าใจได้ในหน้าเดียว และควร
แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ชัดเจนว่าอยู่ข้ันตอนไหนบ้าง 

บทที่ 2 

เนื้อหาควรจดัเรยีงตามล้าดับการท้างานจริง ให้ผู้อ่านเห็นภาพของขั้นตอนการ
ด้าเนินการ SEA ได้อย่างเป็นระบบและชัดเจน  

บทที่ 2 

ยกตัวอย่างกรณศีึกษาให้ชัดเจน และเห็นภาพรวมของ SEA หลาย ๆ ด้าน บทที่ 2 
ควรแยกเนื้อหาส่วนกรณีศึกษา และเทคนิควิธีออกจากกัน บทที่ 2 

 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-80                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที ่29 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ส้าหรับภาค ี
ในกลุ่มลุ่มน้า้ภาคใตฝ้ั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) 

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
ภาคราชการ 1. แขวงทางหลวงชนบทตรัง 

2. ค.ช.บ.ตรัง 
3. โครงการชลประทานตรัง 
4.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 
5. สหกรณ์การเกษตรปะเหลยีง จ้ากัด 
6. สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ้ากัด 
7. สหกรณ์การเกษตร์หาดส้าราญ จ้ากัด 
8. ส้านักงานเกษตรจังหวัดตรัง 
9. ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดตรัง 
10. ส้านักงานจัดหางานจังหวัดตรงั 
11. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวดัตรัง 
12. ส้านักงานท่ีดินจังหวัดตรัง 
13. ส้านักงานเทศบาบต้าบลนาโยงเหนือ 
14. ส้านักงานเทศบาลต้าบลโคกหล่อ 
15. ส้านักงานเทศบาลต้าบลท่าพญา 
16. ส้านักงานเทศบาลต้าบลทุ่งกระบือ 
17. ส้านักงานเทศบาลต้าบลนาเมอืงเพชร 
18. ส้านักงานเทศบาลต้าบลย่านตาขาว 
19. ส้านักงานเทศบาลต้าบลวังวิเศษ 
20. ส้านักงานเทศบาลต้าบลวังวิเศษ 
21. ส้านักงานเทศบาลต้าบลห้วยนาง 
22. ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง 
23. ส้านักงานพัฒนาและบ้ารุงทางน้้าท่ี 3 
24. ส้านักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดตรัง 
25. ส้านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง 
26. ส้านักงานสรรพากรพื้นท่ีตรัง 
27. ส้านักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง 
28. ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอปะเหลยีน 
29. ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 
30. ส้านักงานเทศบาลต้าบลนาตาล่วง 
31. ส้านักงานเทศบาลต้าบลห้วยนาง 
32. ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง 
33. ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
34. ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอเมืองตรัง 
35. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรงั 
36. องค์การบริหารส่วนต้าบลกันตังใต้ 
37. องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองลุ 
38. องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกยาง 
39. องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสะบ้า 
40. องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งค่าย 
41. องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งต่อ 
42. องค์การบริหารส่วนต้าบลนาชุมเห็ด 

64 84 
(68.85 %) 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-81  

 
 

ตารางภาคผนวกที ่29 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ส้าหรับภาค ี
ในกลุ่มลุ่มน้า้ภาคใตฝ้ั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) 

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
43. องค์การบริหารส่วนต้าบลนาโต๊ะหมิง 
44. องค์การบริหารส่วนต้าบลนาพละ 
45. องค์การบริหารส่วนต้าบลนาวา 
46. องค์การบริหารส่วนต้าบลน้า้ผุด 
47. องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน 
48. องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อหิน 
49. องค์การบริหารส่วนต้าบลบางกุ้ง 
50. องค์การบริหารส่วนต้าบลบางด้วน 
51. องค์การบริหารส่วนต้าบลบางเป้า 
52. องค์การบริหารส่วนต้าบลบางรัก 
53. องค์การบริหารส่วนต้าบลบางหมาก 
54. องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านโพธ์ิ 
55. องค์การบริหารส่วนต้าบลปากแจ่ม 
56. องค์การบริหารส่วนต้าบลโพรงจรเข ้
57. องค์การบริหารส่วนต้าบลลิพงั 
58. องค์การบริหารส่วนต้าบลวังครีี 
59. องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองตรุด 
60. องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยยอด 
61. องค์การบริหารส่วนต้าบลหาดส้าราญ 
62. องค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมสอม 
63. องค์การบริหารส่วนต้าบลอ่าวตง 
64. องค์การรบริหารส่วนต้าบลทุ่งต่อ 

รัฐวิสาหกิจ 65. การประปาส่วนภูมภิาค สาขาตรัง 1 2 
(1.64 %) 

สถาบันการศึกษา 66.สถาบันการพลศึกษา 
67. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีรวิชัย วิทยาเขตตรัง 
68. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  

69. วิทยาลัยการอาชีพกันตัง 
70. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตรัง 

5 7 
(5.74 %) 

องค์กรอิสระ 71. ชมรมอนุรักษ์โลมาบ้านตะเสะ 
72. ชุมนรักษ์ป่าสาค ู
73. ประชาคมทับเที่ยง 
74. ศูนย์กฏหมายและสิทธิชุมนพื้นที่อันดามัน 
75. สมาคมหยาดฝน 
76.องค์กรชุมชนรักป่าบ้านล้าขนนุ 
77. องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านควนหิน 

7 10 
(8.20 %) 

ภาคประชาชน 78. เครือข่ายป่าชายเลนชุมชน 
79. เครือข่ายรักษ์ป่าต้นน้้าตรัง 
80. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดพัทลุง 
81. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ลุ่มแมน่้้าตรัง 

10 19 
(15.57 %) 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-82                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที ่29 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ส้าหรับภาค ี
ในกลุ่มลุ่มน้า้ภาคใตฝ้ั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) 

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
82. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดพัทลุง 
83. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (จ ั
84. สภาองค์กรชุมชนต้าบลนาโยงใต้ 
85. สภาองค์กรชุมชนต้าบลบา้นนา 
86. สภาองค์การชุมชน 
87. อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจา้
หมู่บ้าน 

รวม 87 122 
(100 %) 

 
ตารางภาคผนวกท่ี 30 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝึกอบรม 

ภาคีกลุ่มลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 
ค่า 

เฉลี่ย 
 

SD 
 

เกณฑ์
การ

ประเมิน 

ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

1. ความน่าสนใจของหัวข้อการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

16 
(30.19) 

31 
(58.49) 

6 
(11.32) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.19 0.62 ดี 

2. ความสอดคล้องของเนื้อหากับ
วัตถุประสงค์ 

11 
(20.75) 

35 
(66.04) 

7 
(13.21) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.08 0.58 ดี 

3. เน้ือหาของการบรรยาย: การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์: ความส้าคัญ ระบบ
และกลไกและกระบวนการ
ขั้นตอน 

16 
(30.19) 

27 
(50.94) 

10 
(18.87) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.11 0.69 ดี 

4. เน้ือหาของการบรรยาย: การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธ 
ศาสตร์ของแผนการจัดการพื้นท่ี
ลุ่มน้้าปราจีนบุรี (โครงการน้าร่อง) 

11 
(20.75) 

34 
(66.04) 

7 
(13.21) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.04 0.64 ดี 

5. เน้ือหาของการบรรยาย: ร่าง
คู่มือ SEA เพื่อการจัดท้าแผนการ
จัดการพื้นท่ีลุ่มน้้า 

15 
(28.30) 

31 
(58.49) 

6 
(11.32) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.17 0.61 ดี 

6. เน้ือหาของการบรรยาย: การ
อภิปรายกลุ่มย่อยต่อร่างคู่มือ SEA 
เพื่อการจัดท้าแผนการจัดการ
พื้นท่ีลุ่มน้้า 

13 
(24.53) 

28 
(52.83) 

10 
(18.87) 

1 
(1.89) 

0 
(0.00) 

4.02 0.72 ดี 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-83  

 
 

ตารางภาคผนวกท่ี 30 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝึกอบรม 
ภาคีกลุ่มลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 
ค่า 

เฉลี่ย 
 

SD 
 

เกณฑ์
การ

ประเมิน 

ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
7. ความเหมาะสมของเนื้อหาใน
การบรรยายและเวลาท่ีใช้ 

9 
(16.98) 

29 
(54.72) 

12 
(22.64) 

3 
(5.66) 

0 
(0.00) 

3.83 0.77 ดี 

8. ประโยชน์ของเนื้อหาท่ีจะ
น้ามาใช้ในงานของท่าน 

9 
(16.98) 

29 
(54.72) 

13 
(24.53) 

1 
(1.89) 

1 
(1.89) 

3.83 0.79 ดี 

9. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
การบรรยายก่อนอบรม 

6 
(11.32) 

17 
(32.08) 

13 
(24.53) 

16 
(30.19) 

1 
(1.89) 

3.21 1.05 
ปาน
กลาง 

10. ความรู้ความเข้าใจในเน้ือหา
การบรรยายหลังการอบรม 

10 
(18.87) 

27 
(50.94) 

15 
(28.30) 

1 
(1.89) 

0 
(0.00) 

3.87 0.73 ดี 

รวมตอนที่ 1 3.93 0.74 ด ี
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานในภาพรวม 

1. การเตรียมงานและความพร้อม
ของการจัดงาน 

10 
(18.87) 

34 
(64.15) 

8 
(15.09) 

1 
(1.89) 

0 
(0.00) 

4.00 0.64 ดี 

2. การประชาสัมพันธ์ 8 
(15.09) 

25 
(47.17) 

14 
(26.42) 

6 
(11.32) 

0 
(0.00) 

3.66 0.87 ดี 

3. เอกสารประกอบการจัดอบรม 8 
(15.09) 

32 
(60.38) 

10 
(18.87) 

2 
(3.77) 

1 
(1.89) 

3.83 0.79 ดี 

4. สื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ 4 
(7.55) 

27 
(50.94) 

21 
(39.62) 

1 
(1.89) 

0 
(0.00) 

3.64 0.65 ดี 

5. สถานท่ีประชุม 14 
(26.42) 

32 
(60.38) 

7 
(13.21) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.13 0.62 ดี 

6. อาหารว่าง อาหารกลางวัน 
และเครื่องดื่ม 

10 
(18.87) 

37 
(69.81) 

5 
(9.43) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.10 0.53 ดี 

รวมตอนที่ 2 3.89 0.68 ด ี
 

ตารางภาคผนวกที่ 31 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ส้าหรับภาคีในกลุม่ลุม่น้้าเจ้าพระยา-ท่าจีน 

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
ภาคราชการ 1. โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษานเรศวร 

2. โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาพลายชุมพล 
3. นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน 
4. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 8 (พิษณุโลก) 
5. ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดพิษณุโลก 
6. ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก  
7. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก 
8. สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก 
9. สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 
10.สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก 

49 71 
(78.89 %) 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-84                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 31 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ส้าหรับภาคีในกลุม่ลุม่น้้าเจ้าพระยา-ท่าจีน 

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
11.ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดพิษณุโลก 
12.ส้านักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก 
13.ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
14.ส้านักงานคลังเขต 6 
15.ส้านักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัดพษิณุโลก 
16.ส้านักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก 
17.ส้านักงานเจ้าท่าภูมภิาคสาขาพิษณุโลก 
18.ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวดั
พิษณุโลก 
19.ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวดั
พิษณุโลก 
20.ส้านักงานบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 11 
21.ส้านักงานปศุสัตว์จังหวดัพิษณโุลก 
22.ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณโุลก 
23.ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก 
24.ส้านักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดพิษณุโลก 
25.ส้านักงานสรรพสามติพื้นท่ีพิษณุโลก 
26.ส้านักงานสรรพากรพื้นท่ีพิษณโุลก 
27.ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดพษิณุโลก 
28.ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก 
29.ส้านักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณโุลก) 
30.ส้านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก 
31.ส้านักงานเทศบาลต้าบลบางระก้า 
32.ส้านักงานเทศบาลต้าบลหัวรอ 
33.ส้านักงานเทศบาลนครพิษณุโลก 
34.ส้านักงานเทศบาลเมืองอรัญญกิ 
35.องค์การบริหารส่วนต้าบลคันโช้ง 
36.องค์การบริหารส่วนต้าบลคุยมว่ง 
37.องค์การบริหารส่วนต้าบลจอมทอง 
38.องค์การบริหารส่วนต้าบลดงประค้า 
39.องค์การบริหารส่วนต้าบลดอนทอง 
40.องค์การบริหารส่วนต้าบลท้อแท้ 
41.องค์การบริหารส่วนต้าบลท่างาม 
42.องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านกร่าง 
43.องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านยาง 
44.องค์การบริหารส่วนต้าบลบึงกอก 
45.องค์การบริหารส่วนต้าบลพรมพิราม 
46.องค์การบริหารส่วนต้าบลพันเสา 
47.องค์การบริหารส่วนต้าบลวังน้้าคู้ 
48.องค์การบริหารส่วนต้าบลวัดจนัทร์ 
49.องค์การบริหารส่วนต้าบลสมอแข 

สถาบันการศึกษา 50. ส้านักงาน กศน. จังหวัดพิษณุโลก 
51. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 
52. โรงเรียนพิษณโุลกปญัญานุกลู 
53. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

4 6 
(6.67 %) 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-85  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 31 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ส้าหรับภาคีในกลุม่ลุม่น้้าเจ้าพระยา-ท่าจีน 

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
ภาคประชาชน 54. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดนครสวรรค ์
55. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดพิษณุโลก 
56. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอนครไทย 

3 12 
(13.33 %) 

อื่น ๆ 57. OTOP จังหวัดพิษณโุลก 1 1 
(1.11 %) 

รวม 57 90 
(100 %) 

ตารางภาคผนวกที่ 32 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝกึอบรมกลุ่มลุ่มน้้าเจ้าพระยา-ท่าจนี  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 
ค่า 

เฉลี่ย SD 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

1. ความน่าสนใจของหัวข้อการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

17 
(40.48) 

24 
(57.14) 

1 
(2.38) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.38 0.53 ดี 

2. ความสอดคล้องของเนื้อหากับ
วัตถุประสงค์ 

     4.12 0.50 ดี 

3. เน้ือหาของการบรรยาย: การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธ 
ศาสตร์: ความส้าคัญ ระบบและ
กลไกและกระบวนการขั้นตอน 

8 
(19.05) 

31 
(73.81) 

3 
(7.14) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.29 0.59 ดี 

4. เน้ือหาของการบรรยาย: การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธ 
ศาสตร์ของแผนการจัดการพื้นท่ี
ลุ่มน้้าปราจีนบุรี (โครงการน้าร่อง) 

15 
(35.71) 

24 
(57.14) 

3 
(7.14) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.21 0.56 ดี 

5. เน้ือหาของการบรรยาย: ร่าง
คู่มือ SEA เพื่อการจัดท้าแผนการ
จัดการพื้นท่ีลุ่มน้้า 

12 
(28.57) 

27 
(64.29) 

3 
(7.14) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.20 0.67 ดี 

6. เน้ือหาของการบรรยาย: การ
อภิปรายกลุ่มย่อยต่อร่างคู่มือ SEA 
เพื่อการจัดท้าแผนการจัดการพื้นท่ี
ลุ่มน้้า 

15 
(35.71) 

21 
(50.00) 

6 
(14.29) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.21 0.67 ดี 

7. ความเหมาะสมของเนื้อหาใน
การบรรยายและเวลาท่ีใช้ 

11 
(26.19) 

24 
(57.14) 

7 
(16.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.10 0.65 ดี 

8. ประโยชน์ของเนื้อหาท่ีจะ
น้ามาใช้ในงานของท่าน 

9 
(16.98) 

29 
(54.72) 

13 
(24.53) 

1 
(1.89) 

1 
(1.89) 

4.00 0.82 ดี 

9. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
การบรรยายก่อนอบรม 

6 
(11.32) 

17 
(32.08) 

13 
(24.53) 

16 
(30.19) 

1 
(1.89) 

3.29 1.01 ปาน
กลาง 

10. ความรู้ความเข้าใจในเน้ือหา
การบรรยายหลังการอบรม 

10 
(18.87) 

27 
(50.94) 

15 
(28.30) 

1 
(1.89) 

0 
(0.00) 

4.00 0.72 ดี 

รวมตอนที่ 1 4.08 0.67 ดี 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานในภาพรวม 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-86                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 32 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝกึอบรมกลุ่มลุ่มน้้าเจ้าพระยา-ท่าจนี  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 
ค่า 

เฉลี่ย SD 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
1. การเตรียมงานและความพร้อม
ของการจัดงาน 

7 
(16.67) 

30 
(71.43) 

3 
(7.14) 

1 
(2.38) 

0 
(0.00) 

4.05 0.58 ดี 

2. การประชาสัมพันธ์ 9 
(21.43) 

23 
(54.76) 

7 
(16.67) 

2 
(4.76) 

1 
(2.38) 

3.88 0.88 ดี 

3. เอกสารประกอบการจัดอบรม 9 
(21.43) 

25 
(59.52) 

7 
(16.67) 

1 
(2.38) 

0 
(0.00) 

4.00 0.69 ดี 

4. สื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ 7 
(16.67) 

29 
(69.05) 

3 
(7.14) 

3 
(7.14) 

0 
(0.00) 

3.95 0.72 ดี 

5. สถานท่ีประชุม 10 
(23.81) 

27 
(64.29) 

5 
(11.90) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.12 0.59 ดี 

6. อาหารว่าง อาหารกลางวัน 
และเครื่องดื่ม 

9 
(21.43) 

28 
(66.67) 

5 
(11.90) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.10 0.57 ดี 

รวมตอนที่ 2 4.02 0.67 ดี 
 
 

ตารางภาคผนวกที่ 33 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ส้าหรับภาค ี
ในกลุ่มลุ่มน้า้สาขาแม่น้้าสาละวิน 

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
ภาคราชการ 1. แขวงทางหลวงชนบทตาก 

2. โครงการชลประทานตาก 
3. ที่ท้าการปกครองอ้าเภอเมืองตาก 
4. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตาก 
5. ส้านักงานเกษตรจังหวัดตาก 
6. ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดตาก 
7. ส้านักงานขนส่งจังหวัดตาก 
8. ส้านักงานคลังจังหวัดตาก 
9. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัตาก 
10. ส้านักงานทางหลวงที่ 4 
11. ส้านักงานท่ีดินจังหวัดตาก 
12. ส้านักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดตาก 
13. ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก 
14. ส้านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตาก 
15. ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดตาก 
16. ส้านักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดตาก 
17. ส้านักงานสรรพากรพื้นท่ีตาก 
18. ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 
19. ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ 4 (ตาก) 
20. ส้านักท้องถิ่นจังหวัดตาก 
21. ส้านักงานเทศบาลต้าบลไทรงาม 
22. ส้านักงานเทศบาลต้าบลพบพระ 

53 79 
(73.83 %) 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-87  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 33 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ส้าหรับภาค ี
ในกลุ่มลุ่มน้า้สาขาแม่น้้าสาละวิน 

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
23. ส้านักงานเทศบาลต้าบลไม้งาม 
24. ส้านักงานเทศบาลต้าบลสามเงา 
25. ส้านักงานเทศบาลต้าบลหนองบัวใต้ 
26. องค์การบริหารส่วนต้าบลโกสมัพี 
27. องค์การบริหารส่วนต้าบลเชียงทอง 
28. องค์การบริหารส่วนต้าบลตลกุกลางทุ่ง 
29. องค์การบริหารส่วนต้าบลตากตก 
30. องค์การบริหารส่วนต้าบลตากออก 
31. องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าพุทรา 
32. องค์การบริหารส่วนต้าบลท่ามะเขือ 
33. องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งหลวง 
34. องค์การบริหารส่วนต้าบลนาโบสถ ์
35. องค์การบริหารส่วนต้าบลประดาง 
36. องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ามะม่วง 
37. องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง 
38. องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน 
39. องค์การบริหารส่วนต้าบลเพชรชมภ ู
40. องค์การบริหารส่วนต้าบลแมต่้าน 
41. องค์การบริหารส่วนต้าบลแมท่้อ 
42. องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่ระมาด 
43. องค์การบริหารส่วนต้าบลแมส่ลิด 
44. องค์การบริหารส่วนต้าบลแมส่อง 
45. องค์การบริหารส่วนต้าบลแมห่ละ 
46. องค์การบริหารส่วนต้าบลแมอุ่สุ 
47. องค์การบริหารส่วนต้าบลไม้งาม 
48. องค์การบริหารส่วนต้าบลวังเจ้า 
49. องค์การบริหารส่วนต้าบลวังประจบ 
50. องค์การบริหารส่วนต้าบลวังหามแห 
51. องค์การบริหารส่วนต้าบลสักงาม 
52. องค์การบริหารส่วนต้าบลอุม้ผาง 
53. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้

รัฐวิสาหกิจ 54. การประปาส่วนภูมภิาคสาขาตาก 
55. การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
56. การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดตาก 
57. บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน) 

4 6 
(5.61 %) 

สถาบันการศึกษา 58. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 
59. โรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยีตาก 
60. วิทยาลัยเทคนิคตาก 

8 15 
(14.02 %) 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-88                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 33 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ส้าหรับภาค ี
ในกลุ่มลุ่มน้า้สาขาแม่น้้าสาละวิน 

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
61. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก้าแพงเพชร เขต 
1 

62. โรงเรียนตากพิทยาคม 
63. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิง่แวดล้อม วิทยาลัยนอร์เทิร์น 
64. ส้านักงาน กศน. จังหวัดตาก 
65. มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร 

ภาคประชาชน 66. คณะกรรมการลุ่มน้้าปิง จังหวดัก้าแพงเพชร 
67. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภออุ้มผาง 
68. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอวังทอง 
69. ชมรมโกสัมพ ี

4 7 
(6.54 %) 

รวม 69 107 
(100 %) 

 

ตารางภาคผนวกที่ 34 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝกึอบรมกลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสาละวิน  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 
ค่า 

เฉลี่ย SD 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

1. ความน่าสนใจของหัวข้อการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

16 
(29.09) 

35 
(63.64) 

2 
(3.64) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.24 0.54 ดี 

2. ความสอดคล้องของเนื้อหากับ
วัตถุประสงค์ 

17 
(30.91) 

35 
(63.64) 

1 
(1.82) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.27 0.52 ดี 

3. เน้ือหาของการบรรยาย: การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธ 
ศาสตร์: ความส้าคัญ ระบบและ
กลไกและกระบวนการขั้นตอน 

13 
(23.64) 

39 
(70.91) 

1 
(1.82) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.20 0.48 ดี 

4. เน้ือหาของการบรรยาย: การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธ 
ศาสตร์ของแผนการจัดการพื้นท่ี
ลุ่มน้้าปราจีนบุรี (โครงการน้าร่อง) 

9 
(16.36) 

41 
(74.55) 

3 
(5.45) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.09 0.48 ดี 

5. เน้ือหาของการบรรยาย: ร่าง
คู่มือ SEA เพื่อการจัดท้าแผนการ
จัดการพื้นท่ีลุ่มน้้า 

12 
(21.82) 

36 
(65.45) 

5 
(9.09) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.11 0.56 ดี 

6. เน้ือหาของการบรรยาย: การ
อภิปรายกลุ่มย่อยต่อร่างคู่มือ SEA 
เพื่อการจัดท้าแผนการจัดการ
พื้นท่ีลุ่มน้้า 

16 
(23.64) 

34 
(61.82) 

6 
(10.91) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.11 0.59 ดี 

7. ความเหมาะสมของเนื้อหาใน
การบรรยายและเวลาท่ีใช้ 

10 
(18.18) 

35 
(63.64) 

8 
(14.55) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.02 0.59 ดี 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-89  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 34 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝกึอบรมกลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสาละวิน  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 
ค่า 

เฉลี่ย SD 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
8. ประโยชน์ของเนื้อหาท่ีจะ
น้ามาใช้ในงานของท่าน 

15 
(27.27) 

28 
(50.91) 

10 
(18.18) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.05 0.70 ดี 

9. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
การบรรยายก่อนอบรม 

4 
(7.72) 

13 
(23.64) 

11 
(20.00) 

23 
(41.82) 

2 
(3.64) 

2.87 1.05 ปาน
กลาง 

10. ความรู้ความเข้าใจในเน้ือหา
การบรรยายหลังการอบรม 

8 
(14.55) 

34 
(61.82) 

11 
(20.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.95 0.62 ดี 

รวมตอนที่ 1 3.99 0.61 ด ี
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานในภาพรวม 

1. การเตรียมงานและความพร้อม
ของการจัดงาน 

17 
(30.81) 

28 
(50.91) 

7 
(12.73) 

1 
(1.82) 

0 
(0.00) 

4.15 0.70 ดี 

2. การประชาสัมพันธ์ 6 
(10.91) 

30 
(54.55) 

15 
(27.27) 

2 
(3.64) 

0 
(0.00) 

3.76 0.69 ดี 

3. เอกสารประกอบการจัดอบรม 16 
(29.09) 

24 
(43.64) 

11 
(20.00) 

2 
(3.64) 

0 
(0.00) 

4.02 0.80 ดี 

4. สื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ 14 
(25.45) 

29 
(52.73) 

10 
(18.18) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.07 0.66 ดี 

5. สถานท่ีประชุม 15 
(29.09) 

33 
(60.00) 

4 
(7.27) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.22 0.56 ดี 

6. อาหารว่าง อาหารกลางวัน 
และเครื่องดื่ม 

15 
(27.27) 

31 
(56.36) 

7 
(12.73) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.15 0.62 ดี 

รวมตอนที่ 2 4.06 0.67 ด ี
 

ตารางภาคผนวกที่ 35 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ส้าหรับภาค ี
ในกลุ่มลุ่มน้า้ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก 

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
ภาคราชการ 1. แขวงทางหลวงเพชรบุรี 

2. โครงการชลประทานเพชรบรุ ี
3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุร ี
4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายผั่งสมุทรสงคราม 
5. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด้าร ิ
6. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเพชรบุร ี
7. ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุร ี
8. ส้านักงานการปฏริูปที่ดินจังหวัดเพชรบุร ี
9. ส้านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบรุี 
10.ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดเพชรบุรี 
11.ส้านักงานคลังจังหวัดเพชรบรุ ี
12.ส้านักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุร ี
13.ส้านักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุร ี
14.ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวดัเพชรบุรี 
15.ส้านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดเพชรบุร ี
16.ส้านักงานท่ีดินจังหวัดเพชรบุร ี
17.ส้านักงานบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 สาขาเพชรบรุ ี

48 79 
(67.52 %) 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-90                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 35 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ส้าหรับภาค ี
ในกลุ่มลุ่มน้า้ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก 

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
18.ส้านักงานประชาสมัพันธ์จังหวัดเพชรบุร ี
19.ส้านักงานปศุสัตว์จังหวดัเพชรบุรี 
20. ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบรุี 
21. ส้านักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุร ี
22. ส้านักงานพลังงานจังหวัดสมทุสงคราม 
23. ส้านักงานพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 6 (เพชรบุรี) 
24. ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุร ี
25. ส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุร ี
26. ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุร ี
27. ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 
28. ส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 3 สาขาเพชรบุร ี
29. ส้านักงานสรรพากรพื้นท่ีเพชรบุร ี
30. ส้านักงานบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 
31. ส้านักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดเพชรบุร ี
32. ส้านักงานเทศบาลต้าบลท่าแลง 
33. ส้านักงานเทศบาลต้าบลหาดเจ้าส้าราญ 
34. องค์การบริหารส่วนต้าบลต้นมะพร้าว 
35. องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้ารงค์ 
36. องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าคอย 
37. องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าเสน 
38. องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านแหลม 
39. องค์การบริหารส่วนต้าบลปากทะเล 
40. องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าเด็ง 
41. องค์การบริหารส่วนต้าบลพสุวรรค ์
42. องค์การบริหารส่วนต้าบลมาบปลาเค้า 
43. องค์การบริหารส่วนต้าบลไรส่ะท้อน 
44. องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองกะปุ 
45. องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองชุมพล 
46. องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองชุมพลเหนือ 
47. องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองโสน 
48. องค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมผักเบี้ย 

รัฐวิสาหกิจ 49. การประปาส่วนภูมภิาค สาขาเพชรบุร ี 1 1 
(0.85 %) 

เอกชน 50. หอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม 
51. สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม 

2 2 
(1.71 %) 

สถาบันการศึกษา 52. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
53. โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวดัเพชรบุร ี
54. โรงเรียนวัดสมุทรโคดม 
55. วิทยาลัยพยาบาลจังหวดัเพชรบุรี 

6 9 
(7.70 %) 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-91  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 35 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ส้าหรับภาค ี
ในกลุ่มลุ่มน้า้ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก 

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
56. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบรุ ี
57. ส้านักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี 

ภาคประชาชน 58. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดสมุทรสงคราม 
59. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดเพชรบรุ ี
60. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอท่ายาง 
61. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอแก่งกระจาน 
62. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอบางคนที 
63. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอเขาย้อย 
64. ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ 
65. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอบา้นแหลม 

8 26 
(22.22 %) 

รวม 65 117 
(100 %) 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 36 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝกึอบรมกลุ่มลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 
ค่า 

เฉลี่ย 
SD 

เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

1. ความน่าสนใจของหัวข้อ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

8 
(19.05) 

27 
(64.29) 

7 
(16.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.02 0.60 ด ี

2. ความสอดคล้องของ
เนื้อหากับวัตถุประสงค ์

9 
(21.43) 

27 
(64.29) 

6 
(14.29) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.07 0.59 ด ี

3. เนื้อหาของการบรรยาย: 
การประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์: 
ความส้าคญั ระบบและ
กลไกและกระบวนการ
ขั้นตอน 

6 
(14.29) 

25 
(59.52) 

9 
(21.43) 

2 
(4.76) 

0 
(0.00) 

3.83 0.72 ด ี

4. เนื้อหาของการบรรยาย: 
การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิง

4 
(9.52) 

25 
(59.52) 

11 
(21.43) 

2 
(4.76) 

0 
(0.00) 

3.74 0.69 ด ี



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-92                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 36 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝกึอบรมกลุ่มลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 
ค่า 

เฉลี่ย 
SD 

เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
ยุทธศาสตร์ของแผนการ
จัดการพื้นที่ลุม่น้้า
ปราจีนบุรี (โครงการน้า
ร่อง) 
5. เนื้อหาของการบรรยาย: 
ร่างคู่มือ SEA เพื่อการ
จัดท้าแผนการจัดการพื้นท่ี
ลุ่มน้้า 

6 
(14.29) 

25 
(59.52) 

9 
(26.19) 

2 
(4.76) 

0 
(0.00) 

3.83 0.72 ด ี

6. เนื้อหาของการบรรยาย: 
การอภิปรายกลุม่ย่อยต่อ
ร่างคู่มือ SEA เพื่อการ
จัดท้าแผนการจัดการพื้นท่ี
ลุ่มน้้า 

5 
(11.90) 

27 
(64.29) 

9 
(21.43) 

1 
(4.76) 

0 
(0.00) 

3.86 0.64 ด ี

7. ความเหมาะสมของ
เนื้อหาในการบรรยายและ
เวลาที่ใช้ 

6 
(14.29 

17 
(40.48) 

16 
(38.10) 

3 
(7.14) 

0 
(0.00) 3.62 0.82 ด ี

8. ประโยชน์ของเนื้อหาท่ี
จะน้ามาใช้ในงานของท่าน 

5 
(11.90) 

19 
(45.24) 

14 
(33.33) 

4 
(9.52) 

0 
(0.00) 

3.60 0.82 ด ี

9. ความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาการบรรยายก่อน
อบรม 

0 
(0.00) 

9 
(21.43) 

10 
(23.81) 

22 
(52.38) 

1 
(2.38) 2.64 0.84 

ปาน
กลาง 

10. ความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาการบรรยายหลังการ
อบรม 

2 
(4.76) 

24 
(57.14) 

15 
(35.71) 

1 
(2.38) 

0 
(0.00) 3.64 0.61 ด ี

รวมตอนที่ 1 3.69 0.70 ดี 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานในภาพรวม 

1. การเตรยีมงานและความ
พร้อมของการจัดงาน 

9 
(21.43) 

26 
(61.90) 

6 
(14.29) 

1 
(2.38) 

0 
(0.00) 

4.02 0.67 ด ี

2. การประชาสมัพันธ์ 5 
(11.90) 

18 
(42.86) 

17 
(40.48) 

2 
(4.76) 

0 
(0.00) 

3.62 0.75 ด ี

3. เอกสารประกอบการจดั
อบรม 

8 
(19.05) 

20 
(47.62) 

12 
(28.57) 

2 
(4.76) 

0 
(0.00) 

3.81 0.79 ด ี

4. สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ 5 
(11.80) 

26 
(61.90) 

11 
(26.19) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.86 0.60 ด ี

5. สถานท่ีประชุม 13 
(30.95) 

21 
(50.00) 

7 
(16.67) 

1 
(2.38) 

0 
(0.00) 

4.10 0.75 ด ี



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-93  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 36 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝกึอบรมกลุ่มลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 
ค่า 

เฉลี่ย 
SD 

เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
6. อาหารว่าง อาหาร
กลางวัน และเครื่องดื่ม 

0 
(23.81) 

21 
(50.00) 

9 
(21.43) 

2 
(4.76) 

0 
(0.00) 

3.93 0.80 ด ี

รวมตอนที่ 2 3.89 0.73 ดี 
 

ตารางภาคผนวกที่ 37 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ส้าหรับภาคีในกลุม่ลุม่น้้าแม่กลอง 
กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 

ภาคราชการ 1. แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบรุี 
2. โครงการชลประทานกาญจนบรุี 
3. โครงการชลประทานราชบรุ ี
4. โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา 
5. โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย 
6. ท่ีท้าการปกครองอ้าเภอด่านมะขามเตี้ย 
7. ท่ีว่าการอ้าภอศรีสวสัดิ ์
8. ท่ีว่าการอ้าเภอท่ามะกา 
9. ท่ีว่าการอ้าเภอเมืองกาญจนบุร ี
10. ท่ีว่าการอ้าเภอสังขละบรุ ี
11. ส้านักงานเกษตรจังหวัดราชบรุี 
12. ส้านักงานเกษตรและสหกรณจ์ังหวัดราชบุร ี
13. ส้านักงานเจ้าท่าภูมภิาคสาขากาญจนบุร ี
14. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวดัราชบุรี 
15. ส้านักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี 
16. ส้านักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดสพุรรณบรุ ี
17. ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบรุี 
18. ส้านักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุร ี
19. ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 
20. ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุร ี
21. ส้านักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุร ี
22. ส้านักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดราชบุร ี
23. ส้านักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดสุพรรณบุรี 
24. ส้านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี 
25. ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุร ี
26. ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 8 (ราชบุรี) 
27. ส้านักงานาสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุร ี
28. ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ 10 (ราชบุรี) 
29. ส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 3 (บ้านโป่ง) 
30. ส้านักงานเทศบาลต้าบลแก่งเสี้ยน 
31. ส้านักงานเทศบาลต้าบลท่ามะกา 

57 77 
(83.70 %) 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-94                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 37 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ส้าหรับภาคีในกลุม่ลุม่น้้าแม่กลอง 
กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 

32. ส้านักงานเทศบาลต้าบลปากแพรก 
33. ส้านักงานเทศบาลต้าบลพนมทวน 
34. ส้านักงานเทศบาลต้าบลม่วงชุม 
35. ส้านักงานเทศบาลต้าบลเลาขวัญ 
36. ส้านักงานเทศบาลต้าบลวังโพธิ์ 
37. ส้านักงานเทศบาลต้าบลหนองบัว 
38. ส้านักงานเทศบาลต้าบลหนองรี 
39. ส้านักงานเทศบาลต้าบลหนองหญ้าดอกขาว 
40. ส้านักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 
41. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุร ี
42. องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 
43. องค์การบริหารส่วนต้าบลเกาะส้าโรง 
44. องค์การบริหารส่วนต้าบลแก่งเสี้ยน 
45. องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้ยม่วง 
46. องค์การบริหารส่วนต้าบลด่านมะขามเตี้ย 
47. องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าตะกร้อ 
48. องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าสอง 
49. องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งทอง 
50. องค์การบริหารส่วนต้าบลวังดง้ 
51. องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองกุ่ม 
52. องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบัว 
53. องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเป็น 
54. องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองไผ ่
55. องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองหญ้า 

รัฐวิสาหกิจ 56. การประปาส่วนภูมภิาคสาขากาญจนบุร ี 1 2 
(2.17 %) 

เอกชน 57. หอการค้าจังหวัดราชบุร ี 1 2 
(2.17 %) 

สถาบันการศึกษา 58. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุร ี

1 1 
(1.09 %) 

ภาคประชาชน 59.เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดกาญจนบุร ี
60. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอศรีสวัสดิ ์
61. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภออู่ทอง 

3 4 
(4.35 %) 

อื่น ๆ (ผู้สื่อข่าว) 62. เคเบิ้นกาญจนบุร ี
63. นสพ.ข่าวมวลชน 
64. KTV 
65. นสพ. มติกาญจน ์

6 6 
(6.52) 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-95  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 37 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ส้าหรับภาคีในกลุม่ลุม่น้้าแม่กลอง 
กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 

66. โรงแรม อาร์ เอส (สื่อข่าว) 
67. ผู้สื่อข่าว 

รวม 67 92 
(100 %) 

 
ตารางภาคผนวกที่ 38 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝกึอบรมกลุ่มลุ่มน้้าแม่กลอง  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 

ค่าเฉลี่ย SD 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

1. ความน่าสนใจของหัวข้อการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

11 
(18.33) 

39 
(60.00) 

6 
(10.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.13 0.56 ดี 

2. ความสอดคล้องของเนื้อหากับ
วัตถุประสงค์ 

10 
(16.67) 

36 
(60.00) 

6 
(10.00) 

0 
(0.00) 

1 
(1.67) 

4.05 0.67 ดี 

3. เนื้อหาของการบรรยาย: การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์: ความส้าคัญ ระบบ
และกลไกและกระบวนการขั้นตอน 

9 
(15.00) 

34 
(56.67) 

9 
(15.00) 

0 
(0.00) 

1 
(1.67) 

3.95 0.69 ดี 

4. เนื้อหาของการบรรยาย: การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์
ของแผนการจัดการพื้นท่ีลุ่มน้้า
ปราจีนบุรี (โครงการน้าร่อง) 

7 
(11.67) 

37 
(61.67) 

8 
(13.33) 

0 
(0.00) 

1 
(1.67) 

3.97 0.66 ดี 

5. เนื้อหาของการบรรยาย: ร่าง
คู่มือ SEA เพื่อการจัดท้าแผนการ
จัดการพื้นที่ลุม่น้้า 

9 
(15.00) 

36 
(60.00) 

6 
(10.00) 

2 
(3.33) 

0 
(0.00) 

4.02 0.65 ดี 

6. เนื้อหาของการบรรยาย: การ
อภิปรายกลุ่มย่อยต่อร่างคู่มือ SEA 
เพื่อการจัดท้าแผนการจดัการพื้นที่
ลุ่มน้้า 

6 
(10.00) 

34 
(56.67) 

9 
(15.00) 

4 
(6.67) 

0 
(0.00) 

3.82 0.72 ดี 

7. ความเหมาะสมของเนื้อหาในการ
บรรยายและเวลาที่ใช้ 

6 
(10.00) 

31 
(51.67) 

14 
(23.33) 

2 
(3.33) 

0 
(0.00) 

3.87 0.69 ดี 

8. ประโยชน์ของเนื้อหาท่ีจะ
น้ามาใช้ในงานของท่าน 

5 
(8.33) 

32 
(53.33) 

13 
(21.67) 

3 
(5.00) 

0 
(0.00) 

3.77 0.69 ดี 

9. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการ
บรรยายก่อนอบรม 

2 
(3.33) 

18 
(30.00) 

18 
(30.00) 

14 
(23.33) 

1 
(1.67) 

3.08 0.90 ปาน
กลาง 

10. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
การบรรยายหลังการอบรม 

5 
(8.33) 

36 
(60.00) 

9 
(15.00) 

2 
(3.33) 

1 
(1.67) 

3.80 0.70 ดี 

รวมตอนที่ 1 3.84 0.69 ดี 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานในภาพรวม 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-96                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 38 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝกึอบรมกลุ่มลุ่มน้้าแม่กลอง  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 

ค่าเฉลี่ย SD 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
1. การเตรยีมงานและความพร้อม
ของการจัดงาน 

6 
(10.00) 

36 
(60.00) 

11 
(18.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.93 0.55 ด ี

2. การประชาสมัพันธ์ 5 
(8.33) 

29 
(48.33) 

17 
(28.33) 

2 
(3.33) 

0 
(0.00) 

3.68 0.67 ด ี

3. เอกสารประกอบการจดัอบรม 9 
(15.00) 

33 
(55.00) 

10 
(16.67) 

1 
(1.67) 

0 
(0.00) 

3.95 0.64 ด ี

4. สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ 9 
(15.00) 

30 
(50.00) 

10 
(16.67) 

4 
(6.67) 

0 
(0.00) 

3.78 0.78 ด ี

5. สถานท่ีประชุม 9 
(15.00) 

31 
(51.67) 

9 
(15.00) 

2 
(3.33) 

2 
(3.33) 

3.83 0.86 ด ี

6. อาหารว่าง อาหารกลางวัน และ
เครื่องดื่ม 

7 
(11.67) 

33 
(55.00) 

12 
(20.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.93 0.61 ด ี

รวมตอนที่ 2 3.85 0.68 ดี 
 

ตารางภาคผนวกที่ 39 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม  
ส้าหรับภาคีในกลุม่ลุม่น้้าภาคใตฝ้ัง่ตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย) 

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
ภาคราชการ 1. โครงการชลประทานสรุาษฎร์ธานี 

2. ด่านศุลกากรบา้นดอน 
3. ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภยั เขต 11สุราษฎร์ธาน ี
4. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธาน ี
5. ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดสุราษฎร์ธาน ี
6. ส้านักงานคลังเขต 8 
7. ส้านักงานคลังจังหวัดสรุาษฎร์ธานี 
8. ส้านักงานเจ้าท่าภูมภิาคสาขาสรุาษฎร์ธาน ี
9. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัสรุาษฎร์ธานี 
10. ส้านักงานเทศบาลต้าบลเวยีง 
11. ส้านักงานบริหารจดัากรทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 
12. ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
13. ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสรุาษฎร์ธานี 
14. ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสรุาษฎร์
ธาน ี
15. ส้านักงานส่งเสรมิและสนับสนนุวิชาการ 11 
16. ส้านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
17. ส้านักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
18. ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
19. ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 
20. ส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 4 (สุราษฎร์ธานี) 

36 54 
(70.12 %) 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-97  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 39 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม  
ส้าหรับภาคีในกลุม่ลุม่น้้าภาคใตฝ้ัง่ตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย) 

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
21. ส้านักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สรุาษฎร์ธาน ี
22. องค์การบริหารส่วนต้าบลกรูด 
23. องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองน้อย 
24. องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่ง 
25. องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งเตา 
26. องค์การบริหารส่วนต้าบลบางไทร 
27. องค์การบริหารส่วนต้าบลบางโพธิ์ 
28. องค์การบริหารส่วนต้าบลประสงค ์
29. องค์การบริหารส่วนต้าบลปากแพรก 
30. องค์การบริหารส่วนต้าบลมะลวน 
31. องค์การบริหารส่วนต้าบลลีเลค็ 
32. องค์การบริหารส่วนต้าบลสองแพรก 
33. องค์การบริหารส่วนต้าบลสินเจริญ 
34. องค์การบริหารส่วนต้าบลหัวเทย 
35. องค์การบริหารส่วนต้าบลอิปัน 
36. อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น 

รัฐวิสาหกิจ 37. การประปาส่วนภูมภิาคสาขาสราษฎร์ธาน ี 1 2 
(2.60 %) 

สถาบันการศึก
ษา 

38.โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 
39 วิทยาลัยเทคนิคสรุาษฎร์ธาน ี
40. ส้านักงาน กศน. จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
42. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 
43. วิทยาลัยการอาชีพไชยา 
44. โรงเรียนสรุาษฎร์พิทยา 

8 19 
(24.68 %) 

องค์การอิสระ 45.กลุ่มเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อม อ้าเภอศรรีัฐนิคม 1 2 
(2.60 %) 

รวม 45 77 
(100 %) 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 40 สรุปจ้านวนร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝึกอบรมกลุม่ลุ่มน้า้ภาคใตฝ้ั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย) 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 

ค่าเฉลี่ย SD 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

1. ความน่าสนใจของหัวข้อการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

7 
(30.43) 

14 
(60.87) 

2 
(8.70) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.22 0.59 ดี 

2. ความสอดคล้องของเนื้อหากับ
วัตถุประสงค์ 

4 
(17.39) 

19 
(82.61) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.17 0.38 ดี 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-98                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 40 สรุปจ้านวนร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝึกอบรมกลุม่ลุ่มน้า้ภาคใตฝ้ั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย) 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 

ค่าเฉลี่ย SD 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
3. เนื้อหาของการบรรยาย: การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์: ความส้าคัญ ระบบและ
กลไกและกระบวนการขั้นตอน 

3 
(13.04) 

16 
(69.57) 

4 
(73.91) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.96 0.55 ด ี

4. เนื้อหาของการบรรยาย: การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์
ของแผนการจัดการพื้นท่ีลุ่มน้้า
ปราจีนบุรี (โครงการน้าร่อง) 

3 
(13.04) 

17 
(73.91) 

3 
(13.04) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.00 0.51 ด ี

5. เนื้อหาของการบรรยาย: ร่างคูม่ือ 
SEA เพื่อการจัดท้าแผนการจดัการ
พื้นที่ลุ่มน้้า 

5 
(21.74) 

11 
(47.83) 

7 
(30.43) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.91 0.72 ด ี

6. เนื้อหาของการบรรยาย: การ
อภิปรายกลุ่มย่อยต่อร่างคู่มือ SEA 
เพื่อการจัดท้าแผนการจดัการพื้นที่
ลุ่มน้้า 

3 
(13.04) 

17 
(73.91) 

3 
(13.04) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.00 0.51 ด ี

7. ความเหมาะสมของเนื้อหาในการ
บรรยายและเวลาที่ใช้ 

2 
(8.70) 

14 
(60.87) 

7 
(30.43) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.78 0.59 ด ี

8. ประโยชน์ของเนื้อหาท่ีจะน้ามาใช้
ในงานของท่าน 

5 
(21.74) 

10 
(43.48) 

8 
(34.78) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.87 0.74 ด ี

9. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการ
บรรยายก่อนอบรม 

1 
(4.35) 

6 
(26.09) 

7 
(30.43) 

9 
(39.13) 

0 
(0.00) 

2.96 0.91 ปาน
กลาง 

10. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการ
บรรยายหลังการอบรม 

3 
(13.04) 

14 
(60.87) 

6 
(26.09) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.87 0.61 ด ี

รวมตอนที่ 1 3.87 0.61 ดี 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานในภาพรวม 

1. การเตรยีมงานและความพร้อม
ของการจัดงาน 

6 
(26.09) 

14 
(60.87) 

3 
(13.04) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.13 0.61 ด ี

2. การประชาสมัพันธ์ 2 
(8.70) 

17 
(73.91) 

2 
(8.70) 

2 
(8.70) 

0 
(0.00) 

3.83 0.70 ด ี

3. เอกสารประกอบการจดัอบรม 6 
(26.09) 

14 
(60.87) 

3 
(13.04) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.13 0.61 ด ี

4. สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ 6 
(26.09) 

11 
(47.83) 

5 
(21.74) 

1 
(4.35) 

0 
(0.00) 

3.96 0.81 ด ี

5. สถานท่ีประชุม 7 
(30.43) 

14 
(60.87) 

2 
(8.70) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.22 0.59 ด ี

6. อาหารว่าง อาหารกลางวัน และ
เครื่องดื่ม 

5 
(21.74) 

16 
(69.57) 

2 
(8.70) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.13 0.54 ด ี



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-99  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 40 สรุปจ้านวนร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝึกอบรมกลุม่ลุ่มน้า้ภาคใตฝ้ั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย) 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 

ค่าเฉลี่ย SD 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
รวมตอนที่ 2 4.07 0.64 ดี 

 
ตารางภาคผนวกที่ 41 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ส้าหรับภาคีในกลุม่ลุม่น้้าบางปะกง 

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
ภาคราชการ 1. โครงการชลประทานชลบรุ ี

2. สหกรณจ์ังหวัดชลบุร ี
3. ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุร ี
4. ส้านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 
5. ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดชลบุรี 
6. ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดระยอง 
7. ส้านักงานเจ้าท่าภูมภิาคสาขาระยอง 
8. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัชลบุร ี
9. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัระยอง 
10. ส้านักงานท่ีดินจังหวัดชลบุร ี
11. ส้านักงานท่ีดินจังหวัดระยอง 
12. ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวดัชลบุร ี
13. ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง 
14. ส้านักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี 
15. ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง 
16. ส้านักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดชลบุร ี
17. ส้านักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดระยอง 
18. ส้านักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี 
19. ส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุร ี
20. ส้านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี 
21. ส้านักงานสถิติชลบุร ี
22. ส้านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุร ี
23. ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุร ี
24. ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 13 (ชลบุรี) 
25. ส้านักงานเทศบาลต้าบลจอมเทียน 
26. ส้านักงานเทศบาลต้าบลเจ้าพระยาสุรศักดิ ์
27. ส้านักงานเทศบาลต้าบลตะเคยีนเตี้ย 
28. ส้านักงานเทศบาลต้าบลท่าบญุม ี
29. ส้านักงานเทศบาลต้าบลธาตทุอง 
30. ส้านักงานเทศบาลต้าบลนาปา่ 
31. ส้านักงานเทศบาลต้าบลหนองซาก 
32. ส้านักงานเทศบาลต้าบลหนองต้าลึง 
33. ส้านักงานเทศบาลต้าบลหมอนนาง 

55 79 
(86.81 %) 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-100                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 41 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ส้าหรับภาคีในกลุม่ลุม่น้้าบางปะกง 
กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 

34. ส้านักงานเทศบาลต้าบลห้วยใหญ ่
35. ส้านักงานเทศบาลต้าบลห้อยกะปิ 
36. ส้านักงานเทศบาลต้าบลหัวกุญแจ 
37. ส้านักงานเทศบาลต้าบลแหลมฉลัง 
38. ส้านักงานเทศบาลเมืองชลบุร ี
39. ส้านักงานเทศบาลเมืองพนัสนคิม 
40. ส้านักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ 
41. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
42. องค์การบริหารส่วนต้าบลเกาะลอยบางหัก 
43. องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองต้าหร ุ
44. องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกขี้หนอน 
45. องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าบุญม ี
46. องค์การบริหารส่วนต้าบลบางนาง 
47. องค์การบริหารส่วนต้าบลพลวงทอง 
48. องค์การบริหารส่วนต้าบลพานทอง 
49. องค์การบริหารส่วนต้าบลพานทองหนองกะขะ 
50. องค์การบริหารส่วนต้าบลมาบไผ ่
51. องค์การบริหารส่วนต้าบลวดัหลวง 
52. องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองข้าวคอก 
53. องค์การบริหารส่วนต้าบลหนา้ประดู ่
54. องค์การบริหารส่วนต้าบลหนา้พระธาต ุ
55. องค์การบริหารส่วนต้าบลหางสูง 

รัฐวิสาหกิจ 56. การประปาส่วนภูมภิาคสาขาชลบุร ี
57. การประปาส่วนภูมภิาคสาขาระยอง 
58. การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาชลบุรี 

3 5 
(5.49 %) 

เอกชน 59. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบรุี 1 1 
(1.10 %) 

สถาบันการศึกษา 60. มหาวิทยาลัยบูรพา 1 4 
(4.40 %) 

ภาคประชาชน 61. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดชลบุร ี

1 2 
(2.20) 

รวม 61 91 
(100 %) 

 
 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-101  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 42 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝกึอบรมกลุ่มลุ่มน้้าบางปะกง  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 

ค่าเฉลี่ย SD 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 

ดีมาก 
 

(5) 

ดี 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

1. ความน่าสนใจของหัวข้อการประชุม
เชิงปฏิบัติการ 

21 
(41.18) 

29 
(56.86) 

1 
(1.96) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.39 0.53 ดี 

2. ความสอดคล้องของเนื้อหากับ
วัตถุประสงค์ 

19 
(37.25) 

29 
(56.86) 

2 
(3.92) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.34 0.55 ดี 

3. เนื้อหาของการบรรยาย: การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์: 
ความส้าคญั ระบบและกลไกและ
กระบวนการขั้นตอน 

21 
(41.18) 

28 
(54.90) 

2 
(3.92) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.37 0.56 ดี 

4. เนื้อหาของการบรรยาย: การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ของ
แผนการจดัการพื้นที่ลุม่น้้าปราจีนบุรี 
(โครงการน้าร่อง) 

17 
(33.33) 

30 
(58.82) 

4 
(7.84) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.25 0.59 ดี 

5. เนื้อหาของการบรรยาย: ร่างคูม่ือ 
SEA เพื่อการจัดท้าแผนการจดัการพื้นท่ี
ลุ่มน้้า 

14 
(27.45) 

36 
(70.59) 

1 
(1.96) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.25 0.48 ดี 

6. เนื้อหาของการบรรยาย: การ
อภิปรายกลุ่มย่อยต่อร่างคู่มือ SEA เพื่อ
การจัดท้าแผนการจดัการพื้นที่ลุม่น้้า 

17 
(33.33) 

32 
(62.75) 

2 
(3.92)) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.29 0.53 ดี 

7. ความเหมาะสมของเนื้อหาในการ
บรรยายและเวลาที่ใช้ 

16 
(31.37) 

32 
(62.75) 

3 
(5.88) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.25 0.55 ดี 

8. ประโยชน์ของเนื้อหาท่ีจะน้ามาใช้ใน
งานของท่าน 

16 
(31.37) 

24 
(47.06) 

10 
(19.61) 

1 
(1.96) 

0 
(0.00) 

4.08 0.76 ดี 

9. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการ
บรรยายก่อนอบรม 

9 
(17.65) 

13 
(25.49) 

15 
(29.41) 

14 
(27.45) 

0 
(0.00) 

3.33 1.06 ปาน
กลาง 

10. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการ
บรรยายหลังการอบรม 

13 
(25.49) 

33 
(64.71) 

5 
(9.80) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.16 0.57 ดี 

รวมตอนที่ 1 4.17 0.62 ดี 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดงานในภาพรวม 

        

1. การเตรยีมงานและความพร้อมของ
การจัดงาน 

15 
(29.41) 

33 
(64.71) 

3 
(5.88) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.24 0.55 ดี 

2. การประชาสมัพันธ์ 12 
(23.53) 

30 
(58.82) 

8 
(15.69) 

1 
(1.96) 

0 
(0.00) 

4.04 0.68 ดี 

3. เอกสารประกอบการจดัอบรม 18 
(35.29) 

27 
(52.94) 

6 
(11.76) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.24 0.64 ดี 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-102                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 42 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝกึอบรมกลุ่มลุ่มน้้าบางปะกง  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 

ค่าเฉลี่ย SD 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 

ดีมาก 
 

(5) 

ดี 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
4. สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ 14 

(27.45) 
29 

(56.86) 
7 

(13.73) 
1 

(1.96) 
0 

(0.00) 
4.10 0.69 ด ี

5. สถานท่ีประชุม 20 
(39.22) 

24 
(47.06) 

5 
(9.80) 

2 
(3.92) 

0 
(0.00) 

4.22 0.77 ด ี

6. อาหารว่าง อาหารกลางวัน และ
เครื่องดื่ม 

20 
(39.22) 

28 
(54.90) 

3 
(5.88) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.33 0.58 ด ี

รวมตอนที่ 2 4.19 0.65 ดี 

 
ตารางภาคผนวกที่ 43 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ส้าหรับภาค ี

ในกลุ่มลุ่มน้า้ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันออก 

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
ภาคราชการ 1. การยางแห่งประเทศไทยจังหวดัจันทบุร ี

2. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสวยดาว 
3. ท่ีท้าการปกครองจังหวัดจันทบรุี 
4. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน้าโดยแมลงที่ 6.5 จันทบุรี 
5. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
6. สถานีวิจัยทดลองพันธุ์สตัว์จังหวัดจันทบุร ี
7. ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรกร 
8. ส้านักงานจังหวัดจันทบุร ี
9. ส้านักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี 
10. ส้านักงานเจ้าท่าภูมภิาคที่ 6 สาขาจันทบุร ี
11. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวดัจันทบุร ี
12. ส้านักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุร ี
13. ส้านักงานประชาสัมพันธ์ เขต 7 
14. ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุร ี
15. ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
16. ส้านักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี 
17. ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี 
18. ส้านักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี 
19. ส้านักงานส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศภาคตะวันออก 
(จันทบุรี) 
20. ส้านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี 
21. ส้านักงานสถิติจังหวัดชลบรุ ี
22. ส้านักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 
23. ส้านักงานเทศบาลต้าบลเกาะขวาง 
24. ส้านักงานเทศบาลต้าบลค่ายนินวง 

39 62 
(56.88 %) 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-103  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 43 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ส้าหรับภาค ี
ในกลุ่มลุ่มน้า้ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันออก 

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
25. ส้านักงานเทศบาลต้าบลสนามไชย 
26. ส้านักงานเทศบาลต้าบลแสลง 
27. ส้านักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิตร 
28. องค์การบริหารส่วนต้าบลเกาะเปรดิ 
29. องค์การบริหารส่วนต้าบลเขาวงกต 
30. องค์การบริหารส่วนต้าบลโขมง 
31. องค์การบริหารส่วนต้าบลคมบาง 
32. องค์การบริหารส่วนต้าบลตะกาดเง้า 
33. องค์การบริหารส่วนต้าบลตะปอน 
34. องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าช้าง 
35. องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งขนาน 
36. องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน 
37. องค์การบริหารส่วนต้าบลสระเก้า 
38. องค์การบริหารส่วนต้าบลสะตอน 
39. อุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฏ 

รัฐวิสาหกิจ 40. การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดจันทบุร ี
41. การประปาส่วนภูมภิาคสาขาจันทบุร ี

2 4 
(3.67 %) 

สถาบันการศึกษา 42. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
43. วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม 
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏรา้ไพพรรณ ี
45. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าร ิ
46. วิทยาลัยเทคนิคจันทบุร ี
47. วิทยาบัยสารพัดช่างจันทบุร ี
48. วิทยาลัยพยาบาลประปกเกลา้ 
49. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุร ี
50. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
จันทบุร ี

9 31 
(28.44 %) 

ภาคประชาชน 51. กองทุนหมู่บ้าน 
52. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดจันทบุร ี

2 9 
(8.26 %) 

อื่น ๆ (สื่อ) 53. สถานีวิทยุ กองทัพภาคที่ 1 จันทบุรี 
54. สถานีวิทยุ สทร. 4 จันทบุร ี
55. CTV จันทบุร ี

3 3 
(2.75 %) 

รวม 55 109 
(100 %) 

 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-104                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 44 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝกึอบรมกลุ่มลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันออก  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
อบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 
ค่า 

เฉลี่ย 
SD 

เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

1. ความน่าสนใจของหัวข้อ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

25 
(47.17) 

21 
(39.62) 

7 
(13.21) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.34 0.70 ด ี

2. ความสอดคล้องของ
เนื้อหากับวัตถุประสงค ์

21 
(39.62) 

27 
(50.94) 

5 
(9.43) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.30 0.63 ด ี

3. เนื้อหาของการบรรยาย: 
การประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์: 
ความส้าคญั ระบบและกลไก
และกระบวนการขั้นตอน 

23 
(43.40) 

26 
(49.06) 

4 
(7.55) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.36 0.62 ด ี

4. เนื้อหาของการบรรยาย: 
การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิง
ยุทธศาสตร์ของแผนการ
จัดการพื้นที่ลุม่น้้าปราจีนบุรี 
(โครงการน้าร่อง) 

20 
(37.74) 

26 
(49.06) 

7 
(13.21) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.25 0.67 ด ี

5. เนื้อหาของการบรรยาย: 
ร่างคู่มือ SEA เพื่อการจัดท้า
แผนการจดัการพื้นที่ลุม่น้้า 

19 
(35.85) 

26 
(49.06) 

8 
(15.09) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.21 0.68 ด ี

6. เนื้อหาของการบรรยาย: 
การอภิปรายกลุม่ย่อยต่อร่าง
คู่มือ SEA เพื่อการจัดท้า
แผนการจดัการพื้นที่ลุม่น้้า 

21 
(39.62) 

20 
(37.74) 

12 
(22.64) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.17 0.77 ด ี

7. ความเหมาะสมของเนื้อหา
ในการบรรยายและเวลาที่ใช้ 

14 
(26.42) 

26 
(49.06) 

12 
(22.64) 

1 
(1.86) 

0 
(0.00) 

4.00 0.75 ด ี

8. ประโยชน์ของเนื้อหาท่ีจะ
น้ามาใช้ในงานของท่าน 

18 
(33.96) 

25 
(47.17) 

8 
(15.09) 

2 
(3.77) 

0 
(0.00) 

4.11 0.79 ด ี

9. ความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาการบรรยายก่อน
อบรม 

9 
(16.98) 

15 
(28.30) 

12 
(22.64) 

14 
(26.42) 

3 
(5.66) 

3.25 1.18 ปาน
กลาง 

10. ความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาการบรรยายหลังการ
อบรม 

19 
(35.85) 

24 
(42.28) 

8 
(15.09) 

2 
(3.77) 

0 
(0.00) 

4.13 0.80 ด ี

รวมตอนที่ 1 4.11 0.76 ดี 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานในภาพรวม 

1. การเตรยีมงานและความ
พร้อมของการจัดงาน 

24 
(45.28) 

26 
(49.06) 

3 
(5.66) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.40 0.59 ด ี



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-105  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 44 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝกึอบรมกลุ่มลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันออก  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
อบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 
ค่า 

เฉลี่ย 
SD 

เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
2. การประชาสมัพันธ์ 15 

(28.30) 
28 

(52.83) 
10 

(18.87) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4.09 0.68 ดี 

3. เอกสารประกอบการจดั
อบรม 

25 
(47.17( 

22 
(41.51) 

5 
(9.43) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.38 0.65 ดี 

4. สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ 23 
(43.40) 

26 
(49.06) 

4 
(7.55) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.36 0.62 ดี 

5. สถานท่ีประชุม 30 
(56.60) 

21 
(39.62) 

2 
(3.77) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.53 0.57 ดี 

6. อาหารว่าง อาหาร
กลางวัน และเครื่องดื่ม 

29 
(54.72) 

23 
(43.40) 

1 
(1.86) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.53 0.54 ดี 

รวมตอนที่ 2 4.38 0.61 ดี 
 

ตารางภาคผนวกที่ 45 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม  
ส้าหรับภาคีในกลุม่ลุม่แม่น้้าสาขาแม่น้้าโขง 

กลุ่ม 
องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน 

(แห่ง) 
จ้านวน (คน) 

ภาคราชการ 1. โครงการชลประทานอุบลราชธานี 
2. ท่ากาศยานอุบลราชธาน ี
3. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
4. สมาคมต่อต้านทุจรติอุบลราชธานี 
5. ส้านักงานเกษตรจังหวัดอ้านาจเจริญ 
6. ส้านักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธาน ี
7. ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดอุบลราชธาน ี
8. ส้านักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี 
9. ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงานประจ้า เขต 5 
(อุบลราชธานี) 
10. ส้านักงานชลประทานที่ 7 กรมชลประทาน 
11. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวดัศรสีะเกษ 
12. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวดัอ้านาจเจรญิ 
13. ส้านักงานทรัพยากรน้้าบาดาลเขต 11  
(อุบลราขธานี) 
14. ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 11 (อุบลราชธานี) 
15. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวดัอุบลราชธาน ี
16. ส้านักงานท่ีดินจังหวัดอุบลราชธานี 
17. ส้านักงานปฏิรูปท่ีดินศรีสะเกษ 
18. ส้านักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี 
19. ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ 

71 111 
(63.43 %) 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-106                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 45 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม  
ส้าหรับภาคีในกลุม่ลุม่แม่น้้าสาขาแม่น้้าโขง 

กลุ่ม 
องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน 

(แห่ง) 
จ้านวน (คน) 

20. ส้านักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธาน ี
21. ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ้านาจเจรญิ 
22. ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธาน ี
23. ส้านักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดศรีสะเกษ 
24. ส้านักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดอ้านาจเจรญิ 
25. ส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอบุลราชธาน ี
26. ส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธาน ี
27. ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
28. ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) 
29. ส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) 
30. ส้านักงานเทศบาลต้าบลผุ่งไหม 
31. ส้านักงานเทศบาลต้าบลกุดขา้วปุ้น 
32. ส้านักงานเทศบาลต้าบลกุดประทาย 
33. ส้านักงานเทศบาลต้าบลขามป้อม 
34. ส้านักงานเทศบาลต้าบลคอแลน 
35. ส้านักงานเทศบาลต้าบลค้าน้้าแซบ 
36. ส้านักงานเทศบาลต้าบลเดชอุดม 
37. ส้านักงานเทศบาลต้าบลตามสุม 
38. ส้านักงานเทศบาลต้าบลเทพวงศา 
39. ส้านักงานเทศบาลต้าบลนาโพธิ์ 
40. ส้านักงานเทศบาลต้าบลบัวงาม 
41. ส้านักงานเทศบาลต้าบลบุ่งไหม 
42. ส้านักงานเทศบาลต้าบลบณุฑริก 
43. ส้านักงานเทศบาลต้าบลปทุม 
44. ส้านักงานเทศบาลต้าบลโพธ์ิไทร 
45. ส้านักงานเทศบาลต้าบลแสนสุข 
46. ส้านักงานเทศบาลต้าบลหนองผือ 
47. ส้านักงานเทศบาลต้าบลห้วยขะยุง 
48. ส้านักงานเทศบาลต้าบลหัวนา 
49. ส้านักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 
50. ส้านักงานเทศบาลบ้านด่านโขลเจียม 
51. ส้านักงานเทศบาลเมืองวารินช้าราบ 
52. ส้านักงานเทศบาลเมืองศรีใด 
53. ส้านักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
54. ส้านังานเทศบาลเมืองพิบูลังสาหาร 
55. องค์การบริหารจังหวัดศรีสะเกษ 
56. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ้านาจเจิรญ 
57. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอบุลราชธาน ี
58. องค์การบริหารส่วนต้าบลกระโสบ 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-107  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 45 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม  
ส้าหรับภาคีในกลุม่ลุม่แม่น้้าสาขาแม่น้้าโขง 

กลุ่ม 
องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน 

(แห่ง) 
จ้านวน (คน) 

59. องค์การบริหารส่วนต้าบลกดุสาด 
60. องค์การบริหารส่วนต้าบลกศุกร 
61. องค์การบริหารส่วนต้าบลขามเตี้ย 
62. องค์การบริหารส่วนต้าบลคอนสาย 
63. องค์การบริหารส่วนต้าบลชีทาน 
64. องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าโพธ์ิศรี 
65. องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าสาด 
66. องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งเทิง 
67. องค์การบริหารส่วนต้าบลธาตนุ้อย 
68. องค์การบริหารส่วนต้าบลบัวงาม 
69. องค์การบริหารส่วนต้าบลบุ่งหวาย 
70. องค์การบริหารส่วนต้าบลสรา้งถ่อ 
71. องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองขอน 

รัฐวิสาหกิจ 72. การประปาส่วนภูมภิาคสาขากันทรลักษ์ 
73. การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ้าเภอวารินช้าราบ 
74. การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค เขต 2 อุบลราชาน ี
75. การประปาส่วนภูมภิาคเขต 8 
76. การประปาส่วนภูมภิาคสาขาอุบลราชธาน ี

5 8 
(4.57 %) 

สถาบันการศึกษา 77. โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช 
78. โรงเรียนนารีนุกลู 
79. โรงเรียนปทุมพิทยาคม 
80. โรงเรียนอัสสัมชัญ 
81. โรงเรียนอาเวมารียา 
82. กศน. อ้าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน ี
83. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธาน ี
84. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
85. วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 
86. วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 
87. วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร 
88. วิทยาลัยเทคนิคอ้านาจเจริญ 
89. วิทยาลัยการอาชีพวารินช้าราบ 
90. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
91. สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
92. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 
93. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 2 
94. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 
95. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 
96. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 

21 36 
(20.57 %) 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-108                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 45 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม  
ส้าหรับภาคีในกลุม่ลุม่แม่น้้าสาขาแม่น้้าโขง 

กลุ่ม 
องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน 

(แห่ง) 
จ้านวน (คน) 

97. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธาน-ี
อ้านาจเจรญิ) 

ภาคประชาชน 98. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอเมืองอุบลราชธานี 
99. เครือข่ายอาสาสมัครพิทัพษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอนาเยีย 
100. คณะกรรมการลุ่มน้้ามลู 
101. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอวารินช้าราบ 
102. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดอ้านาจเจรญิ 
103. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอพิบูลมังสาหาร 
104. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดอุบลราชธานี 
105. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอสว่างวีระวงศ์ 
106. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอทุ่งศรีอดุม 
107. ประทานกลุ่มสตรเีย็บผา้บ้านค้าเตยใต ้

10 20 
(11.43 %) 

รวม 107 175 
(100 %) 

 
ตารางภาคผนวกที่ 46 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝกึอบรมกลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าโขง  

 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 

ค่าเฉลี่ย SD 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

1. ความน่าสนใจของ
หัวข้อการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

9 
(21.43) 

19 
(67.86) 

3 
(10.71) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.11 0.56 ด ี

2. ความสอดคล้องของ
เนื้อหากับวัตถุประสงค ์

4 
(14.29) 

21 
(75.00) 

3 
(10.71) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.04 0.68 ด ี

3. เนื้อหาของการ
บรรยาย: การประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดบั

7 
(25.00) 

15 
(53.57) 

6 
(64.29) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.04 0.68 ด ี



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-109  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 46 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝกึอบรมกลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าโขง  
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 

ค่าเฉลี่ย SD 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
ยุทธศาสตร์: 
ความส้าคญั ระบบและ
กลไกและกระบวนการ
ขั้นตอน 
4. เนื้อหาของการ
บรรยาย: การประเมิน
สิ่งแวดล้อมเชิง
ยุทธศาสตร์ของ
แผนการจดัการพื้นที่ลุม่
น้้าปราจีนบุรี (โครงการ
น้าร่อง) 

3 
(10.71) 

18 
(64.29) 

7 
(25.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.86 0.58 ดี 

5. เนื้อหาของการ
บรรยาย: ร่างคู่มือ SEA 
เพื่อการจัดท้าแผนการ
จัดการพื้นที่ลุม่น้้า 

6 
(21.43) 

15 
(53.57) 

7 
(25.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.96 0.68 ดี 

6. เนื้อหาของการ
บรรยาย: การอภิปราย
กลุ่มย่อยต่อร่างคู่มือ 
SEA เพื่อการจัดท้า
แผนการจดัการพื้นที่ลุม่
น้้า 

3 
(10.71) 

20 
(71.43) 

5 
(17.86) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.93 0.53 ดี 

7. ความเหมาะสมของ
เนื้อหาในการบรรยาย
และเวลาที่ใช้ 

4 
(14.29) 

17 
(60.71) 

6 
(21.43) 

1 
(3.57) 

0 
(0.00) 

3.86 0.69 ดี 

8. ประโยชน์ของเนื้อหา
ที่จะน้ามาใช้ในงานของ
ท่าน 

2 
(7.14) 

19 
(67.86) 

7 
(25.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.82 0.54 ดี 

9. ความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาการบรรยายก่อน
อบรม 

2 
(7.14) 

6 
(21.43) 

10 
(35.71) 

9 
(32.14) 

1 
(3.57) 

2.96 0.98 
ปาน
กลาง 

10. ความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาการบรรยาย
หลังการอบรม 

5 
(17.86) 

15 
(53.57) 

8 
(28.57) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.89 0.67 ดี 

รวมตอนที่ 1 3.85 0.64 ดี 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานในภาพรวม 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-110                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 46 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝกึอบรมกลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าโขง  
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 

ค่าเฉลี่ย SD 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
1. การเตรยีมงานและ
ความพร้อมของการจดั
งาน 

9 
(32.14) 

15 
(53.57) 

3 
(10.71) 

1 
(3.57) 

0 
(0.00) 

4.14 0.74 ด ี

2. การประชาสมัพันธ์ 2 
(7.14) 

19 
(67.86) 

7 
(25.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.82 0.54 ด ี

3. เอกสารประกอบการ
จัดอบรม 

7 
(25.00) 

18 
(64.29) 

3 
(14.29) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.14 0.58 ด ี

4. สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ 5 
(17.86) 

18 
(64.29) 

4 
(14.29) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.04 0.58 ด ี

5. สถานท่ีประชุม 12 
(42.86) 

13 
(46.43) 

3 
(10.71) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.32 0.66 ด ี

6. อาหารว่าง อาหาร
กลางวัน และเครื่องดื่ม 

11 
(39.29) 

16 
(57.14) 

1 
(3.57) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.36 0.55 ด ี

รวมตอนที่ 2 4.14 0.61 ดี 
  



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-111  

 
 

รูปภาคผนวกที่ 1 การอบรมถ่ายทอดความรูส้้าหรบับุคลากรระดับนโยบาย ครั้งท่ี 1 
ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรอียุธยา กรุงเทพมหานคร 

 

  
  

  
  

  

  

  

  

 

 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-112                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

รูปภาคผนวกที่ 2 การอบรมถ่ายทอดความรูส้้าหรบับุคลากรระดับนโยบายครั้งท่ี 2  
ณ โรงแรมไอบิส ริเวอรไ์ซด์ กรุงเทพมหานคร 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-113  

 
 

รูปภาคผนวกที่ 3 การอบรมถ่ายทอดความรูส้้าหรบับุคลากรระดับปฏิบัติ ครั้งท่ี 1 
ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรอียุธยา กรุงเทพมหานคร 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

 

 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-114                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

รูปภาคผนวกที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการส้าหรับระดับปฏบิัติในส่วนกลางครั้งท่ี 2  
ณ โรงแรม เมอรเ์คียว สยาม กรุงเทพมหานคร 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-115  

 
 

รูปภาคผนวกที่ 5 การอบรมเชิงปฏิบัติการส้าหรับระดับปฏบิัติในส่วนกลาง ครั้งท่ี 3 
ณ โรงแรม เมอรเ์คียว สยาม กรุงเทพมหานคร 

 

  
  

  
  

  
  

  

  

 

 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-116                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

รูปภาคผนวกที่ 6 การอบรมถ่ายทอดความรูร้ะดับปฏิบัติการ ส้าหรบัภาคีในลุ่มน้า้ปราจีนบรุีครั้งที่ 1 
ณ โรงแรม เซเรนิตี้ โฮเทล แอนด์ สปา กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบรุี 

 

  
  

  
  

  
  

  

  

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-117  

 
 

รูปภาคผนวกที่ 7 การอบรมถ่ายทอดความรูร้ะดับปฏิบัติการ ส้าหรบัภาคีในลุ่มน้า้ปราจีนบรุีครั้งที่ 2 
ณ โรงแรม แคนทารี กบินทร์บรุี จงัหวัดปราจีนบุร ี

 

  
  

  
  

  
  

  
 

 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-118                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

รูปภาคผนวกที่ 8 การอบรมถ่ายทอดความรูร้ะดับปฏิบัติการ ส้าหรบัภาคีในลุ่มน้า้ปราจีนบรุีครั้งที่ 3 
ณ โรงแรม แคนทารี กบินทร์บรุี จงัหวัดปราจีนบุร ี

 

  
  

  
  

  

  

  
 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-119  

 
 

รูปภาคผนวกที่ 9 การอบรมเชิงปฏิบัติการส้าหรับภาคีกลุ่มลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) 
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง 

 

  
  

  
  

  
  

  
 

 

 

 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-120                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

รูปภาคผนวกที่ 10 การอบรมเชิงปฏิบัติการส้าหรับภาคีกลุ่มลุ่มน้้าเจ้าพระยา-ท่าจีน 
ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ รเิวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก 

 

  
  

  
  

  
  

  
 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-121  

 
 

รูปภาคผนวกที่ 11 การอบรมเชิงปฏิบัติการส้าหรับภาคีกลุ่มลุ่มน้้าสาขาสาละวิน 
ณ โรงแรมเวียนตาก ริเวอรไ์ซด์ จังหวัดตาก 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

 

 

 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-122                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

รูปภาคผนวกที่ 12 การอบรมเชิงปฏิบัติการส้าหรับภาคีกลุ่มลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก 
ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบรุี 

 

  
  

  
  

  
  

  
 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-123  

 
 

รูปภาคผนวกที่ 13 การอบรมเชิงปฏิบัติการส้าหรับภาคีกลุ่มลุ่มน้้าแม่กลอง 
ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุร ี

 

  
  

  
  

  
  

  
  

 

 

 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-124                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

รูปภาคผนวกที่ 14 การอบรมเชิงปฏิบัติการส้าหรับภาคีกลุ่มลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ณ โรงแรมแก้วสมยุ รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 

  
  

  
  

  
  

  
 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-125  

 
 

รูปภาคผนวกที่ 15 การอบรมเชิงปฏิบัติการส้าหรับภาคีกลุ่มลุ่มน้้าบางปะกง 
ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี 

 

  
  

  
  

  
  

  
 

 

 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-126                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

รูปภาคผนวกที่ 16 การอบรมเชิงปฏิบัติการส้าหรับภาคีกลุ่มลุ่มน้้าชายฝั่งอ่าวไทยตะวันออก 
ณ โรงแรมนิว แทรเวล ลอด์จ จังหวัดจันทบุร ี
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รูปภาคผนวกที่ 17 การอบรมเชิงปฏิบัติการส้าหรับภาคีกลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าโขง 
ณ โรงแรมสุนียแ์กรนดโ์ฮเทลแอนด์คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธาน ี
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บทท่ี 5 การจัดประชมุน้าเสนอผลงาน 

   การจัดประชุมน้าเสนอผลงาน มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 
   1) เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและกลไก กระบวนการ และขั้นตอนของการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
   2) เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีส่วนร่วมแสดงความเห็นเพื่อปรับปรุงร่างคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ 
   การประชุมเผยแพร่ผลงานได้ด้าเนินการ 1 ครั้ง ในช่วงหลังเสร็จสิ้นโครงการ ทั้งนี้ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย
ภาคีทุกภาคส่วนในหลายระดับ ตั้งแต่ผู้ที่รับผิดชอบและมีประสบการณ์ในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์จนถึง
กลุ่มของนักเรียน นักศึกษา ผู้ให้ความสนใจจากสถาบันการศึกษา และครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร
พัฒนาเอกชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง 
   การด้าเนินงานจัดประชุมน้าเสนอผลงานและรับฟังความคิดเห็นได้จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
ณ โรงแรม เซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เอกสารที่แจกให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ้านวน 5 รายการ ประกอบด้วย 
   เอกสารประกอบชุดที่ 1 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง “การน้าเสนอภาพรวมของ
โครงการและผลการด้าเนินการ” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 2 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์: ความส้าคัญ ระบบและกลไก และกระบวนการและขั้นตอนของ SEA ในต่างประเทศและประเทศไทย” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 3 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ของแผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 4 เอกสารค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง “คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 5 เอกสารประกอบการรับฟังความเห็น “คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (ฉบับร่าง)” 
   (1) องค์ประกอบและจ้านวนผู้เข้าประชุม 
   จากการเชิญหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 470 แห่ง และมีผู้เข้าประชุม จ้านวน 308 คนจากภาค
ราชการ 85 แห่ง จ้านวน 157 คน (ร้อยละ 50.98) รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน 31 แห่ง จ้านวน 56 คน (ร้อยละ 18.18) 
องค์กรพัฒนาเอกชน 11 แห่ง จ้านวน 22 คน (ร้อยละ 7.14) สถาบันการศึกษา 9 แห่ง จ้านวน 73 คน (ร้อยละ 23.70) 
รายละเอียดดังแสดงในตารางภาคผนวกที่ 47 
   (2) ผลการประเมินความพึงพอใจของการประชุม 
   หลังจากการด้าเนินการน้าเสนอผลการศึกษาและรับฟังความเห็นให้แก่ผู้เข้าประชุมแล้วเสร็จ มีการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เข้าประชุมที่มีต่อการจัดประชุมซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับเกณฑ์เฉลี่ยดี โดยสามารถดูรายละเอยีด
ผลการประเมินได้จากตารางภาคผนวกที่ 48 ความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการจัดการประชุม ผู้เข้าประชุมเห็นว่าควรจะมีการ
จัดการประชุมอีก และควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวการจัดประชุมให้มากกว่านี้ และอยากให้ผู้น้าเสนอปรับปรุง
ตารางข้อมูลตัวเลขให้มีขนาดใหญ่เห็นชัดเจนขึ้น และถ้าเป็นไปได้ควรจะมีการจัดส่งเอกสารที่ต้องการรับฟังข้อคิดเห็น
ให้แก่ผู้เข้าประชุมล่วงหน้า เพ่ือให้สามารถอ่านท้าความเข้าในอย่างละเอียด ให้ข้อคิดเห็นลงรายละเอียดได้มากข้ึน 
 

ตารางภาคผนวกที่ 47 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้าประชุม 
กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงาน จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 

ภาคราชการ 
 

1. ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
2. ส้านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

85 
 
 
 

157(50.98%) 
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ตารางภาคผนวกที่ 47 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้าประชุม 
กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงาน จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 

5. กรมท่าอากาศยาน 
6. กรมสรรพากร 
7. ส้านักงานสถิติแห่งชาต ิ
8. กรมส่งเสริมการเกษตร 
9. กรมควบคุมมลพิษ 
10. ส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
11. กรมป่าไม ้
12. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
13. การเคหะแห่งชาต ิ
14. กรมชลประทาน 
15. ส้านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
16. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
17. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
18. กรมทรัพยากรน้้าบาดาล 
19. กรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม 
20. กรมทรัพยากรธรณ ี
21. กรมเจ้าท่า 
22. ส้านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอ้มส้านักอนามัย กรุงเทพฯ 
23. กรมการปกครอง 
24. สถาบันพระปกเกล้า 
25. กรมโยธาธิการและผังเมือง  
26. ศูนย์ป่าไม้จังหวัดนครปฐม 
27. ส้านักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 
28. ส้านักงานสรรพากรภาค 6 
29. แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม 
30. จังหวัดนครปฐม 
31. ส้านักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดนครปฐม 
32. ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม  
33. พัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม 
34. ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) 
35. โครงการชลประทาน นนทบุร ี
36. ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 
37. เทศบาลนครปากเกร็ด 
38. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวดันนทบุรี 
39. ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี 
40. ส้านักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดนนทบุรี 
41. การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
42. ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 
43. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรอืนกระจก  
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ตารางภาคผนวกที่ 47 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้าประชุม 
กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงาน จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 

44. กรมสุขภาพจติ 
45. องค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี 
46. ส้านักงานพลังงาน จังหวัดนนทบุรี 
47. องค์การบริหารส่วนต้าบลบางขุนกอง 
48. องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าอิฐ 
49. กรมทางหลวงชนบท 
50. ส้านักงานเกษตรและสหกรณจ์ังหวัดปทุมธาน ี
51. ส้านักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี 
52. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
53. ส้านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี 
54. องค์การบริหารส่วนต้าบลสวนพริกไทย 
55. องค์การบริหารส่วนต้าบลบึงคอไห 
56. ส้านักงานส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 
57. องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าทราย 
58. ส้านักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดสมุทรสาคร 
59. ส้านักงานเทศบาลนครอ้อมนอ้ย 
60. ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
61. ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ 
62. ส้านักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดสมุทรปราการ 
63. ส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ 
64. ส้านักงานเทศบาลพระสมุทรเจดีย ์
65. โครงการชลประทานสมุทรปราการ 
66. ส้านักงานเกษตรและสหกรณจ์ังหวัดสมุทรปราการ 
67. โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาชลหารพิจิตร 
68. ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สมุทรปราการ 
69. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวดั
สมุทรปราการ 
70. ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ 
71. ส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
72.เทศบาลบางบ่อสมุทรปราการ 
73. ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 
74. ส้านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
75. ส้านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ 
76. ส้านักงานจังหวัดสมุทรปราการ ส้านักงานปลดักระทรวง
มหาดไทย 
77. สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ 
78. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
79. ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) 
80. ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
81. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
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ตารางภาคผนวกที่ 47 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้าประชุม 
กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงาน จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 

82. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบรุี เขต 1  
83. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
84. ส้านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
85. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการเขต 2 

รัฐวิสาหกิจ/ 
ภาคเอกชน/บริษัท
ที่ปรึกษา 

1. บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง จ้ากัด 
2. บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จา้กัด 
3. บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จา้กัด 
4. บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ 
จ้ากัด 
5. บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนยีริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ้ากัด 
6. บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 
7. บริษัท ธารา คอนซัลแตนท ์
8. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมเนจเม็นท 
จ้ากัด (IEM) 
9. บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 
10. บริษัท รณพัฒน์ จ้ากัด 
11. บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จา้กัด 
12. กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
13. บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 
14. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จ้ากัด (มหาชน) 
15. บริษัทซีคอท จ้ากัด 
16. บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จ้ากัด 
17. บริษัท ไฮโซ เวลิด์ทัวร์ จ้ากดั 
18. บริษัท ดับเบิ้ลยไูอเอส (ประเทศไทย) จ้ากัด 
19. บริษัท แอร์เซฟ จ้ากัด  
20. บริษัท บี. กริม. เพาเวอร์ จ้ากดั  
21. หอการค้าจังหวัดนครปฐม 
22. บริษัท อีโคซิสเตม็ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 
23. บริษัท ไทยซิสเทมเอนไว แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ้ากัด 
24. บริษัท เบญพาวเวอร์ จ้ากัด 
25. ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ธนชาติ อินเตอร์เทรด 
26. บริษัท โชคทวีชัย  
27. การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดปทุมธานี 
28. หอการค้าจังหวัดปทุมธาน ี
29. การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าพระนครใต้) 
30. การไฟฟ้านครหลวงเขตสมุทรปราการ 
31. ส้านักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

31 56 
(18.18%) 

องค์กรพัฒนา
เอกชน 

1. World Wildlife Fund Thailand 
2. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
3. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

11 22 
(7.14 %) 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-132                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 47 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้าประชุม 
กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงาน จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 

4. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า้และการเกษตร  
5. สถาบันน้้าเพื่อความยั่งยืน 
6. สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
7. Nature Play and Learn Club 
8. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
9. มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 
10. สถานีเพาะช้ากล้าไม้กบินทร์บรุี 
11. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

สถาบันการศึกษา 1.คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเวสเทริ์น 
3. จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
4. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
6. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) 
7. ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
8. มหาวิทยาลัยมหิดล 
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

9 73 
(23.70%) 

รวม 136 308 
(100%) 

 

ตารางภาคผนวกที่ 48 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าประชุม  

ความคิดเห็น 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 

ค่าเฉลี่ย SD 
เกณฑ์การ
ประเมิน ดีมาก 

(5) 
ดี 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุม 

1. ความน่าสนใจของหัวข้อ
การประชุม 

56 
(38.62) 

81 
(55.86) 

8 
(5.52) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.33 0.58 ด ี

2. ความสอดคล้องของ
เนื้อหากับวัตถุประสงค ์

41 
(28.28) 

86 
(59.31) 

17 
(11.72) 

1 
(0.69) 

0 
(0.00) 

4.15 0.64 ด ี

3. เนื้อหาของการบรรยาย 39 
(26.90) 

82 
(59.31) 

22 
(11.72) 

2 
(0.69) 

0 
(0.00) 

4.09 0.68 ด ี

4. ความเหมาะสมของ
เนื้อหาในการบรรยายและ
เวลาที่ใช้ 

30 
(20.69) 

78 
(53.79) 

36 
(24.83) 

0 
(0.00) 

1 
(0.69) 

3.94 0.72 ด ี

5. ความน่าสนใจในเนื้อหา
ของการบรรยาย 

        

5.1 การประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดบั
ยุทธศาสตร:์ แนวคิด 

42 
(28.97) 

79 
(54.48) 

19 
(13.10) 

4 
(2.76) 

1 
(0.69) 

4.08 0.77 ด ี



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-133  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 48 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าประชุม  

ความคิดเห็น 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 

ค่าเฉลี่ย SD 
เกณฑ์การ
ประเมิน ดีมาก 

(5) 
ดี 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
ความส้าคญั ระบบและ
กลไกของ SEA ใน
ต่างประเทศและประเทศ
ไทย 
5.2 เนื้อหาของการ
บรรยาย: การประเมิน
สิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์
ของแผนการจัดการพื้นท่ีลุ่ม
น้้าปราจีนบุรี  

33 
(22.76) 

82 
(56.55) 

26 
(17.93) 

4 
(2.76) 

0 
(0.00) 

3.99 0.72 ด ี

5.3 คู่มือการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดบั
ยุทธศาสตร ์

35 
(21.43) 

85 
(53.57) 

23 
(25.00) 

0 
(0.00) 

2 
(1.38) 

4.04 0.72 ด ี

6. ประโยชน์ของเนื้อหาท่ี
จะน้ามาใช้ในงานของท่าน 

33 
(22.76) 

70 
(48.27) 

35 
(24.14) 

7 
(4.83) 

0 
(0.00) 

3.89 0.81 ด ี

7. ความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาการบรรยายก่อน
อบรม 

18 
(12.41) 

31 
(21.38) 

51 
(35.71) 

42 
(28.97

) 

3 
(2.07) 

3.13 1.03 ปานกลาง 

8. ความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาการบรรยายหลังการ
อบรม 

27 
(18.62) 

76 
(52.41) 

41 
(28.28) 

1 
(0.69) 

0 
(0.00) 

3.89 0.70 ด ี

รวมตอนที่ 1 3.95 0.74 ด ี
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานในภาพรวม 

1. การเตรยีมงานและความ
พร้อมของการจัดประชุม 

58 
(40.00) 

76 
(52.41) 

10 
(6.90) 

0 
(0.00) 

1 
(0.69) 

3.89 0.76 ด ี

2. การประชาสมัพันธ์ 29 
(20.00) 

76 
(52.41) 

37 
(25.52) 

3 
(2.07) 

0 
(0.00) 

3.87 0.77 ด ี

3. เอกสารประกอบ 41 
(28.27) 

71 
(48.97) 

22 
(15.17) 

6 
(4.14) 

5 
(3.45) 

3.86 0.78 ด ี

4. สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ 48 
(33.10) 

71 
(48.97) 

25 
(17.24) 

1 
(0.69) 

0 
(0.00) 

3.84 0.78 ด ี

5. สถานท่ีประชุม 64 
(44.14) 

74 
(51.03) 

7 
(4.83) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.82 0.79 ด ี

6. อาหารว่าง อาหาร
กลางวัน และเครื่องดื่ม 

57 
(39.31) 

77 
(53.10) 

11 
(7.59) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.79 0.80 ด ี

รวมตอนที่ 2 3.84 0.78 ด ี
 

 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-134                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

รูปภาคผนวกที่ 18 การประชุมน้าเสนอผลงานและระดมความเห็น  
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซน็จูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร 

 

  

  

  

  
 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                     คณะผู้ด าเนินงาน-1  

 
 

คณะผู้ด ำเนินงำน 

 
คณะกรรมกำรก ำกับกำรศึกษำ 

1. นางสาว ลดาวัลย์ ค าภา 
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ประธานกรรมการ 
 

2. นาย ทีปรัตน์ วัชรางกูร 
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (สศช.) 

รองประธานกรรมการ 

3. นาย สุริยา จันทร์กระจ่าง รองประธานกรรมการ 
4. ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรรมการ 
5. ผู้แทนส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรรมการ 
6. ผู้แทนกรมชลประทาน กรรมการ 
7. ผู้แทนส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
8. ผู้อ านวยการส านักวางแผนการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(สศช.) 
กรรมการ 

9. ผู้อ านวยการส านักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ (สศช.) กรรมการ 
10. ผู้อ านวยการส านักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 

(สศช.) 
กรรมการ 

11. ผู้อ านวยการส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคเหนือ (สศช.) กรรมการ 
12. ผู้อ านวยการส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(สศช.) 
กรรมการ 

13. ผู้อ านวยการส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง (สศช.) กรรมการ 
14. นาย สุรชัย คุ้มสิน กรรมการ 
15. นาย พิษณุ วรนารถ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ (สศช.) 
กรรมการและ
เลขานุการ 

16. นาย บุญชุบ ส่งตระกูลศักดิ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ (สศช.) 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

17. นางสาว จินนา ตันศราวพุิธ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ (สศช.) 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

18. นางสาว สุภัทรา เชิดชูไชย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ (สศช.) 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

19. นาย อาทิตย์ มลิทอง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (สศช.) 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

1-2                                                                 คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

 

ที่ปรึกษำ 
1. ผศ. ดร. เรวดี โรจนกนันท์ หัวหน้าโครงการ/ ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA, Tool and 

technique in environmental management, 
Ecological system analysis and modelling, Water 
quality assessment 

2. ดร. อุทัย เจริญวงศ ์ ที่ปรึกษาโครงการ 

3. ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ที่ปรึกษาโครงการ 

4. รศ. ดร. นาฎสุดา ภูมิจ านงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Forest ecology, Forest management, 
Climatology, Climate change 

5. รศ. ดร. ไกรชาติ ตันตระการอาภา ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA, EIA, Noise and air quality 

6. ผศ. ดร. บันลือ เอมะรุจิ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Water engineering, Water 
management modelling, Database management, 
GIS 

7. ผศ. ปฐมพงศ์ สงวนวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม และการประเมิน
มูลค่า 

8. อ. ดร. สุกัญญา เสรีนนท์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารสิ่งแวดล้อมและสังคม 
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ค ำน ำ 
  โครงการศึกษา “แนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” ด าเนินการโดย
คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยการสนับสนุนของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมีเป้าหมายหลักคือ เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ความส าคัญ กระบวนการและขั้นตอน รวมทั้งประโยชน์ของการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ในวงกว้าง และ
เพ่ือพัฒนาคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: 
SEA) ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการจัดท า SEA ส าหรับนโยบาย แผนและแผนงานของประเทศไทยได้อย่าง
ง่าย แต่มีประสิทธิภาพ การด าเนินการศึกษาจึงครอบคลุมตั้งแต่การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
หลักการและแนวคิด ระบบและกลไก กระบวนการและขั้นตอน แนวทางและคู่มือ SEA ทั้งในต่างประเทศ
และประเทศไทย มาจัดท าเป็นรายละเอียดคู่มือ SEA และน าไปทดลองใช้ในการจัดท ากรณีศึกษา: การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของแผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี โดยมีการถอดบทเรียน
จากการจัดท าแผนฯ ดังกล่าวมาเพ่ือปรับปรุงคู่มือฯ และฝึกอบรมถ่ายทอดให้แก่ภาคีการพัฒนาที่
เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติในส่วนกลาง ตลอดจนกลุ่มภาคีลุ่มน้ า    ลุ่มน้ าหลัก เพ่ือ
สร้างความเข้าใจและเพ่ือให้เห็นประโยชน์ของการจัดท า SEA รวมทั้งได้ข้อเสนอแนะและความเห็นจาก
ภาคีดังกล่าวมาเพ่ือปรับปรุงคู่มือฯ และท้ายสุดได้มีการจัดประชุมน าเสนอผลงานและระดมความเห็นซึ่งก็
ได้รับข้อเสนอแนะและความเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมมาเพ่ือปรับปรุงคู่มือฯ และการด าเนินการในอนาคต
เพ่ือการประยุกต์ใช้ SEA ในประเทศไทย  

  ในรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษา “แนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์” น าเสนอผลการศึกษา 4 ส่วน ได้แก่ 1) การทบทวนวรรณกรรม 2) การจัดท าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าน าร่องในเฉพาะส่วนของการคัดเลือกพ้ืนที่ศึกษาซึ่งคือพ้ืนที่ลุ่ม
น้ าปราจีนบุรี (ส าหรับรายละเอียดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์แผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ า
ปราจีนบุรีได้น าเสนอผลการศึกษาในเล่มรายงานอีกหนึ่งฉบับ) 3) การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ และ 4) 
การจัดประชุมน าเสนอผลงานและระดมความเห็น  

  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษาของการด าเนินการ
โครงการศึกษา “แนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” จะเป็นประโยชน์ในการ
ประยุกต์ใช้ SEA ในอนาคตต่อไป เพ่ือเป้าหมายที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่มีดุลยภาพและยั่งยืนของการ
ด าเนินการตามนโยบาย แผนและแผนงานของประเทศไทยโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีร่วมพัฒนา 
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บทที่ 1 บทน ำ 
1.1 ควำมเป็นมำ หลักกำร และเหตุผลในกำรจดัท ำโครงกำร 
  การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) เป็น
เครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเชิงระบบในการจัดท านโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, Plan and 
Program: PPP) ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือท าให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติ
สิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาทางเลือกและประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากทางเลือก ดังนั้น SEA จึง
ถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับเชื่อมโยงความเป็นไปได้ของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับทั้งสาม
มิติดังกล่าวทั้งเชิงบวกและเชิงลบ และน าไปสู่การตัดสินใจจัดท า/ เลือกนโยบาย แผน และแผนงานที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ ความสมดุล และความยั่งยืนของมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด 
ซึ่งโดยหลักการแล้ว SEA ควรต้องด าเนินการก่อนการตัดสินใจด าเนินการพัฒนาจัดท านโยบาย แผน และ
แผนงานใด ๆ ก็ตาม เพ่ือชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นจากข้อเสนอ
ดังกล่าว และเสนอมาตรการในการบรรเทาผลกระทบเหล่านั้น ในขณะเดียวกันก็ขยายผลกระทบเชิงบวก
ที่เกิดขึ้นให้กระจายตัวออกไปในทุกมิติ 

  การจัดท า SEA ประกอบด้วยหลายขั้นตอน เช่น การกลั่นกรอง การก าหนดขอบเขต การพัฒนา
และการประเมินทางเลือก และการก าหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบ เป็นต้น อย่างไรก็ดี กระบวนการ
ที่ถือเป็นหัวใจส าคัญของ SEA คือ กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีรูปแบบที่เหมาะสม 
กล่าวคือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในขั้นตอนต่าง ๆ 
เพ่ือให้ได้ทางเลือกที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุด ก่อนที่ทางเลือกนั้นจะถูกเสนอต่อไปยังผู้มีอ านาจในการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือก ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องเข้าใจร่วมกัน คือ การจัดท ารายงาน SEA นั้นมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลของผลกระทบต่างที่อาจจะเกิดขึ้นจากทางเลือกต่าง ๆ รวมทั้งการ
ด าเนินการเพ่ือบรรเทาผลกระทบ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อเท็จจริงที่ได้จากการสังเคราะห์และวิเคราะห์ 
และเสนอต่อผู้มีอ านาจในการตัดสินใจเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาในการเลือกนโยบาย แผน และ
แผนงานที่จะน ามาด าเนินการพัฒนาต่อไป (CIDA, 2004; Fischer, 2007) 

  ความส าคัญของ SEA ในปัจจุบัน พบว่าประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น ประเทศแคนาดา ประเทศ
เคนยา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศจีน และประเทศ
เวียดนาม เป็นต้น ต่างประยุกต์ใช้ SEA ในการจัดท านโยบาย แผน และแผนงาน (PPP) รวมทั้ง SEA ยัง
เป็นเครื่องมือส าคัญที่องค์การระหว่างประเทศใช้ในการพิจารณาโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้การสนับสนุน เช่น 
ธนาคารโลก (World Bank) ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) 
และสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (International Union of 
Conservation on Nature and Natural Resources: IUCN) เป็นต้น  

  ส าหรับในบริบทของประเทศไทยนั้น การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ มีพัฒนาการมา
จากการที่ภาครัฐได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  ภายใต้
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติใน พ.ศ. 2548 เพ่ือพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ระดับยุทธศาสตร์ รวมทั้งได้มีการสนับสนุนจากภาครัฐให้จัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ของนโยบาย แผน และแผนงานน าร่องหลายโครงการ และจัดท าร่างแนวทางในการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (Draft SEA guideline) ตลอดจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2550-2554) ต่อเนื่องมาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550-2554 ต่อเนื่องมาถึงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
2555-2559 ยังได้น าหลักการของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาระบุไว้ในแผนฯ ดังกล่าว
ด้วย นอกจากนี้  เมื่อพิจารณาในมิติของการน าแนวทางของ  SEA ไปด าเนินการปฏิบัติ  พบว่า
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในคราวประชุมครั้งที่ 3/ 2552 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2552 มีมติ
ให้หน่วยงานภาครัฐน าแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปใช้ในการก าหนด
นโยบายและการวางแผนโครงการของหน่วยงานตามความเหมาะสม ส าหรับกรณีการก าหนดนโยบาย
วางแผนและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อศักยภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจก าหนดเป็นนโยบายให้หน่วยงานต้องจัดท าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เป็นกรณี ๆ ไป อย่างไรก็ตาม มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติดังกล่าว
เป็นเพียงการระบุกรอบการด าเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไว้แบบกว้าง ๆ 
เท่านั้น ยังไม่มีการก าหนดรายละเอียดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน (ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2552) 

  ดังนั้น การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์จึงถูกน ามาใช้ในการก าหนดนโยบายและการ
วางแผนโครงการขนาดใหญ่ของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ตามค าแนะน าของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ซึ่งเป็นไปตามร่างแนวทางในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2552) โดยมีการประเมินทั้งรายสาขา (Sectoral based) และ
ระดับพ้ืนที่ (Area based) ซึ่งปัจจุบัน จากการศึกษาของ เรวดี (2558) พบว่าหน่วยงานราชการต่าง ๆ 
ได้แก่ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และกรมทรัพยากรน้ า มีโครงการที่ให้จัดท า SEA รวมแล้วมากกว่า 20 โครงการ เช่น 
โครงการจัดตั้งสุวรรณภูมิมหานคร โครงการจัดการลุ่มน้ ายม และโครงการขยายนิคมอุตสาหกรรมและผัง
เมือง เขตมาบตาพุด-บ้านฉาง จังหวัดระยอง เป็นต้น 

  การผลักดันและขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ส าหรับประเทศไทยในช่วง
ปัจจุบันโดยคณะกรรมาธิการการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 
(พ.ศ. 2557-2558) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) (พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน) ได้มีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยประเด็นการพัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อม  

  อย่างไรก็ตาม พัฒนาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศไทย ยังคงอยู่
ในวงจ ากัด ซึ่งอาจไม่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของการประยุกต์ใช้แนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในระดับนานาชาติที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในการก าหนดนโยบาย
และจัดท าแผนงานพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาในกลุ่มประเทศอาเซียน ดังนั้น ในการด าเนินการ
ศึกษาในโครงการนี้จึงได้มีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักการและแนวคิด ระบบและกลไก 
กระบวนการและขั้นตอน แนวทางและคู่มือ SEA ทั้งในต่างประเทศและประเทศไทย พร้อมทั้งพัฒนาคู่มือ

http://www.onep.go.th/eia/page2/sea_guideline/seapopup.htm
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การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพ่ือการประยุกต์ใช้ในประเทศให้แพร่หลายในวงกว้าง และ
เพ่ือให้คู่มือฯ มีความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้จึงได้น าคู่มือฯ ดังกล่าวมาทดลองกับกรณีการพัฒนา 
PPP ในโครงการน าร่อง โดยมีการถอดบทเรียนจากการจัดท ากรณีศึกษาดังกล่าวมาเพ่ือปรับปรุงคู่มือฯ 
และจัดให้มีการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติในส่วนกลาง ตลอดจนกระจายการฝึกอบรมไปสู่กลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ เช่น หน่วยงานภาครัฐ กลุ่ม
องค์กรเอกชน ภาคประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ เพ่ือสร้างความเข้าใจและเพ่ือให้เห็น
ประโยชน์ของการจัดท า SEA รวมทั้งได้ข้อเสนอแนะและความเห็นจากภาคีดังกล่าวมาเพ่ือปรับปรุงคู่มือฯ 
และท้ายสุดได้มีการจัดประชุมน าเสนอผลงานและระดมความเห็นซึ่งก็ได้รับข้อเสนอแนะและความเห็น
จากผู้เข้าร่วมประชุมมาเพ่ือปรับปรุงคู่มือฯ และการด าเนินการในอนาคตเพ่ือการประยุกต์ใช้ SEA ใน
ประเทศไทย  

1.2 วัตถุประสงค ์

  โครงการการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มีวัตถุประสงค์ 
ดังนี้ 
  (1) เพ่ือศึกษาทบทวน แนวคิด รูปแบบ กระบวนการ วิธีการด าเนินการด้าน SEA ในต่างประเทศ
ที่เป็นที่ยอมรับในสากลและการด าเนินงาน SEA ของประเทศไทยในระยะเวลาที่ผ่านมา ตลอดจนปัญหา
และอุปสรรคที่ท าให้วิธีการประเมินผล SEA ยังไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างสัมฤทธิ์ผลและแพร่หลาย 
  (2) น าบทเรียน การศึกษาทบทวน แนวคิด รูปแบบ กระบวนการ วิธีการด าเนินการ SEA ที่ได้ มา
จัดท าเป็นรายละเอียดคู่มือการจัดท า SEA ของประเทศ เพ่ือเป็นเอกสารคู่มือส าหรับการจัดท า PPP 
ประเภทต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกลไกสถาบัน 
  (3) น าร่างคู่มือการจัดท า SEA มาก าหนดกรอบและจัดท าแนวทาง ขั้นตอนการจัดท า SEA ให้
สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน และมีประสิทธิผล
ในการน าไปสู่การพัฒนาที่มีดุลยภาพอย่างยั่งยืนของพ้ืนที่โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีร่วมพัฒนา และมี
การจัดท าโครงการน าร่องในลุ่มน้ าตัวอย่างประกอบการศึกษา 
  (4) น าแนวคิด รูปแบบ กระบวนการ วิธีการด าเนินงาน ตลอดจนแนวทางและขั้นตอนการจัดท า
SEA ของประเทศ รวมถึงบทเรียนและผลการด าเนินงานที่ได้จากโครงการน าร่อง มาถ่ายทอด ฝึกอบรม
ให้แก่ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ เพ่ือสร้างความเข้าใจ  และเห็น
ประโยชน์ของการจัดท า SEA เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่มีดุลยภาพและยั่งยืน 

1.3 ขอบเขตและวิธีกำรศึกษำ 

  การศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ มีขอบเขตและวิธี
การศึกษาจ าแนกออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ (รูปที่ 1-1) 

1.3.1 กำรทบทวนวรรณกรรม  
   ขอบเขตการด าเนินงานศึกษาด้านการทบทวนวรรณกรรม มีเป้าหมายเพ่ือค้นคว้า ศึกษา 
รวบรวม และประมวลผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องและน ามาก าหนดกรอบแนวคิด รูปแบบ กระบวนการ 
และวิธีการด าเนินการด้าน SEA ของโครงการ โดยมีขอบเขตและวิธีการทบทวนวรรณกรรม ดังนี้ 
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1.3.1.1  ขอบเขตของกำรศึกษำ ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน คือ 
   (1) ความส าคัญ ประวัติ แนวความคิด ความหมาย ระบบ และกระบวนการ SEA 
    (2) การประยุกต์ใช้ SEA ในบริบทของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
จากการประยุกต์ใช้ SEA 
    (3) ความเป็นมา และกระบวนการ SEA ในประเทศไทย รวมทั้งการศึกษารายงาน SEA 
โครงการที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว เพ่ือศึกษาความสมบูรณ์ของเนื้อหา ขั้นตอนการด าเนินการ 
เทคนิคในแต่ละขั้นตอน ความสอดคล้องกับร่างแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้วิธีการประเมินผล SEA ยังไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างสัมฤทธิ์ผลและ
แพร่หลาย 

รูปที่ 1-1 ขอบเขตการศึกษาทั้ง 5 ส่วนภายใต้โครงการ SEA 

 

   

 1.3.1.2  วิธีกำรศึกษำ ประกอบด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) จากเอกสารที่เป็น
รูปเล่มและแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Websites, e-journal, e-book) ได้แก่ 

    (1) ต าราที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ การประเมินสิ่งแวดล้อม 
และเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
    (2) บทความในวารสารต่างประเทศและในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ 
    (3) รายงานการวิจัย/ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ คู่มือแนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของต่างประเทศและในประเทศ 

 1.3.2 กำรจัดท ำคู่มือกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยทุธศำสตร์ 
   ภายหลังจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมแล้วเสร็จ ที่ปรึกษาจะด าเนินการจัดท าคู่มือการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขึ้น โดยมีแนวคิดและวิธีด าเนินการ ดังนี้  
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 1.3.2.1  แนวคิดกำรจัดท ำคู่มือกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์  มีพ้ืนฐานของหลักคิดใน
เชิงวิชาการที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมร่วมกับการปรับกระบวนการ/ แนวทางตามหลังจากน าไป
ปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ลุ่มน้ าน าร่อง และน าความเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้เข้ารับการอบรมใน
เวทีทั้งจากส่วนกลางและเวทีในพ้ืนที่ลุ่มน้ ามายกร่างเป็นคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ส าหรับประเทศไทย เพ่ือน าไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
กลไกสถาบันของแต่ละพ้ืนที่ต่อไป ทั้งนี้ สาระของคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ส าหรับ
ประเทศไทยจะประกอบด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ อาทิ ความส าคัญและค าจ ากัดความของ SEA เทคนิคและ
ขั้นตอนที่เหมาะสมในการด าเนินการ SEA โดยมีตัวอย่างของแม่แบบ (Template) ในการเก็บข้อมูล 
ตัวอย่างการน าเสนอตารางแสดงการติดตามตรวจสอบรูปแบบของการท ารายงานการก าหนดขอบเขต 
(Scoping report) และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่เหมาะสม เป็นต้น 
 1.3.2.2 วิธีด ำเนินกำร การพัฒนาคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ มีข้ันตอนดังนี้ 
   (1) การจัดท า (ร่าง) คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด าเนินการโดยที่ปรึกษา 
   (2) การประเมิน (ร่าง) คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด าเนินการโดยภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
    1) ประเมินโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 6 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้าง
บทเรียน 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา SEA 2 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาสิ่งแวดล้อม 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหาเศรษฐกิจ 1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาสังคม 1 ท่าน โดยด าเนินการประเมิน 2 ครั้ง คือ  
    – การประเมินรูปแบบและเนื้อหาการจัดท า (ร่าง) คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ด าเนินการโดยที่ปรึกษา 
    – การประเมินรูปแบบและเนื้อหา หลังจากที่มีการประเมินโดยผู้เข้ารับการอบรมทุกกลุ่ม 
และมีการปรับแก้ไขโดยที่ปรึกษา 
    2) ประเมินโดยผู้เข้ารับการอบรมทุกกลุ่ม โดยมีการแจกแบบประเมิน พร้อม (ร่าง) คู่มือ
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในระหว่างการฝึกอบรม 

 1.3.3 กำรจัดท ำโครงกำรน ำร่องในพื้นที่ลุ่มน้ ำ 
   (1) เป้าประสงค์การจัดท าโครงการน าร่องในลุ่มน้ าตัวอย่าง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าความรู้เกี่ยวกับ
การจัดท า SEA ทั้งแนวคิด รูปแบบ กระบวนการ วิธีการด าเนินงาน ตลอดจนแนวทางและขั้นตอนการ
จัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาด าเนินการในพ้ืนที่ลุ่มน้ าที่มีแนวโน้มการพัฒนาที่ไม่
สมดุลและไม่ยั่งยืน และผลจากการประยุกต์ใช้ SEA ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าน าร่องจะได้น าไปปรับประยุกต์ใช้กับ
พ้ืนที่อ่ืน ๆ ของประเทศไทยตามความเหมาะสมต่อไป 
  (2) การด าเนินงานการจัดท าโครงการน าร่อง ด าเนินการโดยคัดเลือกพ้ืนที่ศึกษาในพ้ืนที่ลุ่มน้ า 1 
แห่ง ที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยใช้การพิจารณา โดย
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert judgment) มาเป็นวิธีในการคัดเลือกพ้ืนที่จากกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณลักษณะ
เหมาะสมในการด าเนินโครงการน าร่อง โดยที่ปรึกษาด าเนินการคัดกรองจาก 25 ลุ่มน้ าหลักของประเทศ
ให้เหลือเพียง 3 ลุ่มน้ า แล้วน าเสนอข้อมูลพ้ืนฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของ 3 ลุ่มน้ า เข้าสู่การประชุม
คณะกรรมการก ากับการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  เพ่ือพิจารณา
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ตัดสินใจในการเลือก 1 ลุ่มน้ า เป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ าในการจัดท าโครงการน าร่องต่อไป (กระบวนการศึกษา/ 
คัดเลือกพ้ืนทีลุ่่มน้ าแสดงรายละเอียดในบทที่ 3) 

 1.3.4 กำรฝึกอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ 
   เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในการสร้างความเข้าใจให้แก่ภาคีการพัฒนาที่
เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติถึงประโยชน์ของการจัดท า SEA เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาพ้ืนที่
ลุ่มน้ าที่มีดุลยภาพ และยั่งยืน จึงได้ก าหนดให้มีการจัดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวคิด 
รูปแบบ กระบวนการ และวิธีการด าเนินงาน ตลอดจนแนวทางและขั้นตอนการจัดท า  SEA ของประเทศ 
รวมถึงบทเรียน ผลการด าเนินงานที่ได้จากโครงการน าร่อง เพ่ือถ่ายทอดและฝึกอบรมให้แก่ภาคีการ
พัฒนาเป้าหมาย โดยการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.3.4.1  ขอบเขตของกำรด ำเนินงำน การฝึกอบรมประกอบไปด้วยหลักสูตรการฝึกอบรม 2 
หลักสูตร และกลุ่มเป้าหมายมีรายละเอียดดังนี้ 
  (1) หลักสูตร “แนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ส าหรับผู้เข้า
รับการอบรมระดับนโยบาย” ประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ทั้งในมิติด้านแนวคิด รูปแบบ กระบวนการ วิธีการด าเนินงาน ตลอดจนแนวทางและขั้นตอน
การจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในระดับพ้ืนที่แก่ภาคีการพัฒนาในระดับนโยบายที่
เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรเอกชน โดยจัดการฝึกอบรม 2 ระยะ คือ ระยะแรก
ก่อนการด าเนินโครงการน าร่องและระยะที่สองหลังการด าเนินโครงการน าร่อง ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อย
กว่า 50 คน อบรม 2 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน  
   (2) หลักสูตร “แนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ส าหรับผู้เข้า
รับการอบรมระดับปฏิบัติ” มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและชี้แจงประโยชน์ที่ภาคีพึงจะได้รับจากการ
ด าเนินงานด้านการจัดท า SEA เพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาพ้ืนที่ ในทุกมิติ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายการจัดฝึกอบรม 3 กลุ่ม ดังนี้ 
    – กลุ่มเจ้าหน้าที่และภาคีการพัฒนาส่วนกลางที่มีบทบาทในการสนับสนุน/ ดูแลพัฒนาลุ่มน้ า 
อาทิ ภาครัฐ เอกชน องค์กรเอกชน ชุมชนและประชาชน เป็นต้น โดยจัดฝึกอบรม 3 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน คือ 
ก่อนการด าเนินโครงการน าร่อง ระหว่างการด าเนินโครงการน าร่อง และหลังการด าเนินโครงการน าร่อง 

   – กลุ่มเจ้าหน้าที่และภาคีการพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ าน าร่องที่เป็นภาคีการพัฒนาส าคัญต่อการ
พัฒนาลุ่มน้ าน าร่องไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อาทิ เจ้าหน้าที่ภาครัฐในพ้ืนที่ที่มีบทบาทหน้าที่ในการ
สนับสนุน/ ดูแลพัฒนาลุ่มน้ า เอกชน องค์กรเอกชน ชุมชน และประชาชน เป็นต้น โดยจัดฝึกอบรม 3 ครั้ง 
ๆ ละ 1 วัน คือ ก่อนการด าเนินโครงการน าร่อง ระหว่างการด าเนินโครงการน าร่อง และหลังการด าเนิน
โครงการน าร่อง 

   – กลุ่มเจ้าหน้าที่และภาคีการพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ าอ่ืน ๆ ได้แก่ พ้ืนที่ในกลุ่มลุ่มน้ าหลัก 9 กลุ่ม
ลุ่มน้ าของประเทศ ได้แก่ (1) กลุ่มลุ่มน้ าเจ้าพระยา-ท่าจีน (2) กลุ่มลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าโขง (3) กลุ่มลุ่มน้ า
สาขาแม่น้ าสาละวิน (4) กลุ่มลุ่มน้ าแม่กลอง (5) กลุ่มลุ่มน้ าบางปะกง (6) กลุ่มลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ตะวันออก (7) กลุ่มลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก (8) กลุ่มลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย) 
และ (9) กลุ่มลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) โดยจัดฝึกอบรมจ านวนไม่น้อยกว่า 9 ครั้ง 
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ภายหลังการด าเนินโครงการน าร่องแล้วเสร็จ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ภาคีการพัฒนาในพื้นที่ลุ่ม
น้ าทั้ง 9 กลุ่มลุ่มน้ า ให้สามารถเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจัดท า SEA ที่มีต่อความยั่งยืนของพ้ืนที่ 
 1.3.4.2  วิธีด ำเนินงำน การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  มีวิธี
ด าเนินงานโดยการจัดบรรยายให้ความรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือเสริมสร้าง
องค์ความรู้  (Knowledge) ความเข้าใจ (Understanding) ทัศนคติ (Attitude) และทักษะ (Skill) 
เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้แก่ภาคีการพัฒนาในหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับปฎิบัติ รวมถึงปัจเจกบุคคล ชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าและ
จากส่วนกลาง ได้ร่วมเรียนรู้ถึงกระบวนการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ร่วมกับการจัด
ประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือทดลองน าองค์ความรู้ทักษะที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้และน าเสนอผลการประชุมกลุ่ม
ย่อยเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
   นอกจากนี้ ในขั้นตอนการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ ที่ปรึกษาด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์
การด าเนินงานโดยการท าทดสอบก่อนและหลัง (Pre-post test) (เฉพาะในกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมระดับ
ปฏิบัติ) และประเมินผลการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้จากการสอบถามผู้เข้ารับการอบรมทั้งระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติ โดยใช้แบบสอบถามลักษณะของรายการตรวจสอบ (Checklist) ต่อองค์ประกอบต่าง ๆ 
ในการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้  เช่น สาระ/ เนื้อหา เวลา วิทยากร สถานที่ เป็นต้น ร่วมกับการใช้
แบบสอบถามที่เป็นค าถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมได้ครอบคลุมในทุกมิติ 

ตารางที่ 1-1 รายละเอียดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ 

ระดับ จ ำนวนคร้ังและจ ำนวนคน รวม (คน) 

ระยะในกำรฝึกอบรม (วัน) 

ก่อนกำร
ด ำเนิน

โครงกำรน ำ
ร่อง 

ระหว่ำงกำร
ด ำเนิน

โครงกำรน ำ
ร่อง 

หลังกำร
ด ำเนิน

โครงกำรน ำ
ร่อง 

ระดับนโยบำย 2 ครั้ง ๆ ละไม่ต่ ากว่า 50 คน ไม่ต่ ากว่า 50  1 - 1 

ระดับปฏิบัต ิ  

กลุ่มที่ 2.1 3 ครั้ง ๆ ละไม่ต่ ากว่า 80 คน ไม่ต่ ากว่า 80  1 1 1 

กลุ่มที่ 2.2 3 ครั้ง ๆ ละไม่ต่ ากว่า 80 คน ไม่ต่ ากว่า 80  1 1 1 

กลุ่มที่ 2.3 9 ครั้ง ๆ ละไม่ต่ ากว่า 80 คน ไม่ต่ ากว่า 720  - - 1 

รวม ไม่ต่ ำกว่ำ 930     
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1.3.5 กำรจัดประชุมเพื่อน ำเสนอผลกำรศึกษำ 
    เพ่ือด าเนินการเผยแพร่ผลงานการศึกษาและเพ่ือรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ต่อผลการศึกษาจากภาคการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในวงกว้าง  ที่ปรึกษาจึงจัดให้มีการ
ประชุมสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ผลงานจ านวน 1 ครั้ง (1 วัน) ในส่วนกลาง คือ กรุงเทพมหานคร โดยรูปแบบ
การประชุมจะเป็นการน าเสนอผลงานโดยที่ปรึกษาโครงการและเปิดเวทีอภิปรายเพ่ือรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าประชุม เพ่ือน าข้อคิดเห็นมาด าเนินการปรับปรุงรายงานการศึกษาให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป 

1.4 ระยะเวลำและแผนกำรด ำเนินงำน 
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะท่ีปรึกษาด าเนินงานโครงการ
การศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เริ่มด าเนินโครงการศึกษาฯ ตั้งแต่
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

1.5 บุคลำกร 
  การศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  ประกอบด้วยที่ปรึกษา
โครงการที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิ สาขาสิ่งแวดล้อม สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ และเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 13 คน ดังแสดงในตารางที่ 1-2 

ตารางที่ 1-2 บุคลากรในโครงการ 

ชื่อ/ สังกัด หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ควำมเชี่ยวชำญ 

1. ผศ. ดร. เรวดี โรจนกนันท์ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

หัวหน้าโครงการ/ 
ผู้เชี่ยวชาญ SEA/ 
วิทยากรในการฝึกอบรม 

SEA, Tool and technique in 
environmental management, 
Ecological system analysis and 
modelling, Water quality 
assessment 

2. ดร. อุทัย เจริญวงศ ์
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ 

ที่ปรึกษาโครงการ Public policy  

3. ดร. บัณฑรู เศรษฐศโิรตม ์
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

ที่ปรึกษาโครงการ Public policy และ SEA 

4. รศ. ดร. นาฎสุดา ภูมิจ านงค ์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผู้เชี่ยวชาญ SEA/ 
วิทยากรในการฝึกอบรม 

Forest ecology, Forest 
management, Climatology, 
Climate change 

5. รศ. ดร. ไกรชาติ ตันตระการอาภา 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหดิล 

ผู้เชี่ยวชาญ SEA/ 
วิทยากรในการฝึกอบรม 

EIA, SEA, Noise and air quality  

http://www.google.co.th/url?url=http://www.thaihealth.or.th/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBQQFjAAahUKEwjwvNK8xffGAhVVCo4KHdE8AD0&sig2=IYnPpILXvduUWCkVlzJmeA&usg=AFQjCNFe5y9hKPvImUsA_THPAfWLH1FzPg
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ตารางที่ 1-2 บุคลากรในโครงการ 

ชื่อ/ สังกัด หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ควำมเชี่ยวชำญ 

6. ผศ. ดร. บันลือ เอมะรจุ ิ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

ผู้เชี่ยวชาญ SEA/ 
วิทยากรในการฝึกอบรม 

Water engineering, Water 
management modelling, Database 
management, GIS 

7. ผศ. ปฐมพงศ์ สงวนวงศ์ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผู้เชี่ยวชาญ SEA/ 
วิทยากรในการฝึกอบรม 

เศรษฐศาสตรส์ิ่งแวดล้อม,  
การประเมินมลูค่า 

8. ดร. สุกัญญา เสรีนนท์ชัย 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผู้เชี่ยวชาญ SEA/ 
วิทยากรในการฝึกอบรม 

การสื่อสารสิ่งแวดล้อมและสังคม 

9. นาย จักรกริช ธรรมศิร ิ
บริษัท ปัญญา คอนซลัแตนท์ จ ากดั 

ผู้เชี่ยวชาญ SEA/ 
วิทยากรในการฝึกอบรม 

การมีส่วนร่วมและสังคม 

10. นางสาว กฤติมา ลี่รตันวิสุทธ ์
Land Governance Laboratory 

ผู้เชี่ยวชาญ SEA/ 
วิทยากรในการฝึกอบรม 

Urban and regional planning, GIS, 
Urban ecology 

11. นางสาว ปรีดามน ค าวชิรพิทกัษ์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยัราชภฎัสรุาษฎร์ธาน ี

ผู้เชี่ยวชาญ SEA/ 
วิทยากรในการฝึกอบรม 

Fishery resources, Aquatic 
resources, Aquatic ecosystems 

12. นาย กฤษณ์ คงเจริญ 
บริษัท ปัญญา คอนซลัแตนท์ จ ากดั 

ผู้เชี่ยวชาญ SEA/ 
วิทยากรในการฝึกอบรม 

การประเมินมลูค่า, เศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

13. นางสาว ดาริกา โพธิรุกข ์
คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ/ 
วิทยากรในการฝึกอบรม 

กฎหมาย 

1.6 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  จากการด าเนินโครงการการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังรูปที่ 1-1 ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับ มีดังนี้ 
  (1) คู่มือการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ กับ
นโยบาย แผน และแผนงานประเภทต่าง ๆ ของประเทศไทย 
  (2) แผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าของโครงการน าร่องที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (3) ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ มีความรู้และความเข้าใจใน 
SEA ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนให้ SEA เป็นเครื่องมือในการสร้างนโยบาย แผน และแผนงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  (4) เผยแพร่ผลงานการศึกษาต่อภาคีการพัฒนาในกลุ่มที่หลากหลายและวงกว้าง เพ่ือให้เกิดการ
รับรู้ และเล็งเห็นประโยชน์ของการจัดท า SEA 
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บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม 
และการวิเคราะห์ 

  การทบทวนวรรณกรรมและการวิเคราะห์ในบทนี้ มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการ
ทบทวนวรรณกรรมจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศโดยมีเป้าหมายส าคัญเพ่ือน าเสนอข้อมูลของ SEA อย่าง
รอบด้าน ทั้งท่ีเป็นข้อมูลพื้นฐาน เช่น ความส าคัญ แนวคิด และค านิยาม เป็นต้น และการประยุกต์ใช้ SEA 
ที่ประกอบด้วย 2 ส่วนส าคัญ คือ (1) ระบบและกลไกของแต่ละประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศที่
รองรับและขับเคลื่อน SEA ให้สามารถถูกน าไปด าเนินการให้สอดรับกับโครงสร้างเชิงบริหารและสถาบัน
ของประเทศนั้น ๆ ทั้งที่อาจเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และ (2) กระบวนการและขั้นตอนในการ
ด าเนินการ SEA ที่เป็นการด าเนินการเชิงเทคนิคที่จะท าให้ SEA ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผล
กระทบที่ครอบคลุมมิติ เศรษฐกิจ  มิติสั งคม และมิติสิ่ งแวดล้อมที่มีผลกระทบข้ามเขตแดน 
(Transboundary impacts) และผลการศึกษาในระหว่าง/ หลังจากการด าเนินการ SEA ได้ถูกน าไปสู่
กระบวนการตัดสินใจที่จะด าเนินการพัฒนา PPP ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ข้อมูลในส่วนนี้จะ
ทบทวนในแนวทางท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ (ในส่วนที่ 3)  
   ส่วนที่ 2 เป็นการรวบรวมข้อมูลของ SEA ทีไ่ด้มีการประยุกต์ใช้ในต่างประเทศ 
   และส่วนที่ 3 ในบทนี้เป็นการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ SEA ของ
ประเทศไทยเพ่ือน าไปสู่ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ SEA ของประเทศไทยในระยะต่อไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.1 ความส าคัญของ SEA และการประยุกต์ใช้ในต่างประเทศ 

 2.1.1 ความส าคัญ 
   การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการที่ช่วยในการตัดสินใจเชิงระบบที่
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือท าให้ความยั่งยืนในทางสิ่งแวดล้อมและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้มีการพิจารณาอย่างมี
ประสิทธิภาพในการท านโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, Plan and Program: PPP) ดังนั้น นอกจาก 
SEA ครอบคลุมในการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับนโยบาย แผน และแผนงาน 
ตลอดจนทางเลือก ที่เกิดขึ้นในระดับดังกล่าวแล้ว SEA จะค านึงถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐศาสตร์ และ
สังคมที่เกิดขึ้นด้วย เพ่ือน ามาประกอบการตัดสินใจ เนื่องจากการพัฒนาในรูปแบบ นโยบาย แผน และ
แผนงาน ย่อมมีผลกระทบต่อมิติการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม SEA 
จึงถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงความเป็นไปได้ของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งด้าน
บวกและลบต่อมิติการพัฒนาทั้งสาม และน าไปสู่การเสนอทางเลือกในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงที่
เกี่ยวข้อง 
   โดยหลักการ SEA ต้องถูกด าเนินการขึ้นก่อนการพัฒนา เพ่ือชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของ
ผลกระทบเชิงลบ และผลประโยชน์เชิงบวกท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด าเนินนโยบาย แผน และแผนงาน พร้อม
กับน าเสนอแนวทางในการป้องกัน ลด บรรเทา หรือชดเชยผลกระทบ รวมทั้งขยายผลของผลเชิงบวกท่ีจะ
เกิดขึ้นให้กระจายออกไปอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ รายงาน SEA เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ใน
กระบวนการ SEA แต่สิ่งที่ส าคัญ คือ การได้สื่อสารผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ มีโอกาสจะเกิดขึ้นจาก
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ทางเลือกในการด าเนินนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการต่าง ๆ รวมทั้งการด าเนินการที่เกี่ยวข้องใน
การป้องกัน ลด และชดเชยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวต่อผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ (ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2552; CIDA, 2004; Fischer, 2007) 

 2.1.2 แนวคิดและพัฒนาการของ SEA 

   การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) และการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) เริ่มมีการ
ด าเนินการมาจากแหล่งเดียวกัน คือ กฎหมายนโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environmental 
Policy Act: NEPA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยที่ EIA ได้ถูกน ามาใช้ใน พ.ศ. 2512 ในการประเมิน
โครงการขนาดใหญ่ จากนั้นระบบ EIA ก็ได้ถูกประยุกต์ใช้ในประเทศต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย เช่น ประเทศ
ออสเตรเลีย (พ.ศ. 2517) ประเทศไทย (พ.ศ. 2517) ประเทศฝรั่งเศส (พ.ศ. 2518) ประเทศฟิลิปปินส์ 
(พ.ศ. 2521) ประเทศอิสราเอล (พ.ศ. 2524) และประเทศปากีสถาน (พ.ศ. 2526) เป็นต้น (เรวดี 2557) 
   แนวคิดของการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  (Strategic Environmental 
Assessment: SEA) ได้เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2524 โดยกระทรวงการเคหะและพัฒนาเมืองของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (U.S. Housing and Urban Development Department) ได้ตีพิมพ์หนังสือคู่มือชื่อ 
Area-wide Impact Assessment Guidebook เพ่ือใช้ในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับ
ภูมิภาค หลังจากนั้น ประเทศต่าง ๆ ได้น าแนวความคิดของ SEA มาประยุกต์ใช้ในบริบทของแต่ละ
ประเทศ โดยในระยะแรกมีการใช้แบบเป็นครั้งคราวมากกว่าการน าไปใช้อย่างเป็นระบบ เช่น ประเทศ
แคนาดา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น 
   จุดส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นที่ยอมรับของ SEA นั้นเกิดขึ้นในทวีปยุโรป โดยที่ประชุม 
ณ เมืองเอสปู ประเทศฟินแลนด์ใน พ.ศ. 2534 ได้มีการบรรลุข้อตกลงใน “อนุสัญญาว่าด้วยการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามเขตแดน (Convention on Environmental Impact Assessment 
in a Transboundary Context)” หรือเป็นที่รู้จักในนามของ “อนุสัญญาเอสปู (Espoo Convention)” 
ซึ่งเป็นพันธกรณีที่วางรากฐานในการน า SEA มาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม และต่อมาใน พ.ศ. 2546 ที่
เมืองเคียฟ ประเทศยูเครน ได้มีการเพ่ิมเติม Protocol on Strategic Environmental Assessment 
หรือพิธีสารที่เก่ียวข้องกับ SEA ไว้ในอนุสัญญาเอสปูด้วย (Fischer, 2007) 
   แม้ว่า SEA จะมีจุดก าเนิดมาจาก EIA แต่แนวทางในการประยุกต์ใช้และการพัฒนาวิธีการ
ของเครื่องมือทั้งสองชนิด มีความแตกต่างกันในประเด็นที่ส าคัญหลายด้าน เช่น 
   (1) ด้านขอบเขตของการด าเนินงาน EIA จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการประเมินผลกระทบ
ในระดับโครงการ ขณะที่ SEA ใช้ด าเนินการในระดับนโยบาย แผน และแผนงาน  
   (2) ด้านระยะเวลา EIA จะประยุกต์ใช้กับโครงการระยะสั้นและกลาง ในขณะที่ SEA จะใช้
กับนโยบาย แผน และแผนงาน ซึ่งมีขอบเขตกว้างและมีมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ระยะยาวหรือด้านการ
บรรเทาผลกระทบ 
   (3) EIA จะเน้นการบรรเทาผลกระทบมิติสิ่งแวดล้อม และมิติสังคมของโครงการใดโครงการ
หนึ่งเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจาก SEA ที่เน้นให้ความส าคัญกับความสมดุลระหว่างการพัฒนามิติเศรษฐกิจ มิติ
สังคม และมิตสิิ่งแวดล้อม รวมถึงการระบุผลลัพธ์การพัฒนาในระดับกว้าง ตามตารางท่ี 2-1 

http://www.onep.go.th/eia/SEA/About_SEA/About_SEA.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_Environmental_Impact_Assessment_in_a_Transboundary_Context
http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_Environmental_Impact_Assessment_in_a_Transboundary_Context
http://en.wikipedia.org/wiki/Espoo
http://en.wikipedia.org/wiki/Protocol_on_Strategic_Environmental_Assessment
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ตารางที่ 2-1 ข้อแตกต่างส าคัญระหว่าง EIA และ SEA 

EIA SEA 
ด าเนินการในระดับโครงการ (Project) ด าเนินการในระดับนโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, 

Plan and Program) 
ประยุกต์ ใ ช้กับโครงการระยะสั้ นและกลาง และ                        
มีลักษณะเฉพาะ 

ประยุกต์ใช้กับนโยบาย แผน และแผนงาน ซึ่งมีขอบเขต
กว้างและมีมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ระยะยาว 

เกิดในช่วงเริ่มต้นวางแผนโครงการ เกิดในช่วงเริ่มต้นของการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
ข้อมูลและ/ หรือสารสนเทศ ส่วนใหญ่เป็นแบบปฐมภูมิ 
(Primary data) ที่ต้องท าการเก็บและรวบรวมเพื่อการใช้
ง าน เ ฉพาะกรณี แล ะมี ลั กษณะ เป็ น เ ชิ งป ริ ม าณ 
(Quantitative) 

ข้อมูล และ/หรือ สารสนเทศ ส่วนใหญ่เป็นแบบทุติยภูมิ 
(Secondary data)ที่มีลักษณะเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
หรือพรรณนา (Descriptive) แต่อาจมีข้อมูลและ/ หรือ
สารสนเทศเชิงปริมาณ (Quantitative) ด้วย 

ค านึงถึงทางเลือกของโครงการที่มีจ ากัด ค านึงถึงทางเลือกที่หลากหลาย 
มักจะมีการเตรียมการและ/ หรือได้รับการสนับสนุน             
การด าเนินโครงการ เนื่องจากท าตามกฎหมายที่บังคับให้
โครงการต้องมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ด าเนินการโดยอิสระ ดังนั้นยุทธ์ศาสตร์ที่ได้อาจจะไม่ได้
น าไปปฏิบัติในแผนท่ีวางไว้  

เป็นกระบวนการเส้นตรง มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดชัดเจน  
(เช่น จากการศึกษาความเป็นไปได้ไปจนถึงการอนุมัติ
โครงการ)  

เป็นกระบวนการหลายระดับด า เนินการซ้ าและมี              
การตอบกลับที่ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 

การก าหนดขอบเขตค่อนข้างชัดเจน และมีข้อมูล
สมเหตุสมผลซึ่งได้จากการส ารวจ 

การก าหนดขอบเขตค่อนข้างคลุมเครือ  เนื่องจากมี              
ความไม่แน่นอน และความไม่เพียงพอของข้อมูล 

การเตรียมเอกสาร EIA มีข้อก าหนดรูปแบบและเนื้อหา
ให้จัดเตรียมตามคู่มือ/ แนวทางอ้างอิง  

อาจจะไม่มีคู่มือ/ แนวทางที่ เป็นทางการ สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

เน้นการบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของ
โครงการใดโครงการหนึ่งเท่านั้น 

เน้นการประชุมเพื่อพิจารณานโยบาย แผน และแผนงาน          
ในแง่ของความสมดุลระหว่างการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการระบุผลลัพธ์การพัฒนา
ในระดับกว้าง 

มีการทบทวนถึงผลกระทบสะสมอย่างจ ากัด และ
พิจารณาเฉพาะบางช่วง ไม่ครอบคลุมการพัฒนาระดับ
ภูมิภาค หรือผลกระทบจากหลายโครงการ 

พิจารณาผลกระทบสะสม (Cumulative effect) ที่จะ
เกิดขึ้นด้วย  

มีการติดตามตรวจสอบผ่านการก่อสร้าง และการด าเนิน
โครงการ 

มีการเตรียมการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า นโยบาย 
แผน และแผนงานตามที่วางไว ้

 

ที่มา: Paridario (2005); OECD (2006) 

   การที่ SEA ถูกพัฒนามาจากรากเดียวกับ EIA โดยเป็นเครื่องมือในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม แต่เครื่องมือทั้งสองมีความแตกต่างที่ส าคัญ คือ EIA ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางเทคนิคเพ่ือ
ตอบสนอง (Reactive) ต่อมาตรการในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ ขณะที่ SEA เป็น
เครื่องมือเพ่ือการวางแนวทางป้องกัน (Proactive) ตามหลักการป้องกันไว้ล่วงหน้า (Precautionary 
principle) ของ SEA ตามที่ระบุในอนุสัญญาเอสปู (Noble, 2000; Fischer, 2007) อย่างไรก็ตาม ก็มิได้
เป็นการง่ายที่จะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่าง EIA และ SEA เนื่องจากมี SEA ที่ถูกใช้ในลักษณะ
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ของ EIA-based SEA (Partidario, 2012) ซึ่งก็คือ SEA ที่ถูกน าไปใช้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เช่นเดียวกับ EIA แต่ด าเนินการในระดับนโยบาย แผน และแผนงาน ซึ่งจะศึกษาได้จากกรณีตัวอย่าง SEA 
ของเขตบริหารพิเศษไต้หวัน (ตารางท่ี 2-2) 
   ดังนั้น ในการน า SEA ไปใช้ ควรมีวัตถุประสงค์ในการน าไปใช้ให้ชัดเจนดังกล่าวแล้วข้างต้น
เพ่ือน าไปสู่แนวทางพัฒนาระบบและกลไก รวมทั้งแนวทางการด าเนินการและคู่มือให้เหมาะสมกับ  ความ
ต้องการ 

 2.1.3 นิยามของ SEA 

   จากความเป็นมาที่ยาวนานกว่า 30 ปี ของพัฒนาการของ SEA ที่เริ่มน ามาใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 
2524 และแนวคิดของ SEA ได้ถูกยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงนักวิชาการและนักปฏิบัติ ท าให้มีการ
ประยุกต์ใช้ทั้งในประเทศท่ีพัฒนาแล้วและประเทศท่ีก าลังพัฒนา จนประสบความส าเร็จในหลายประเทศ
แต่นิยามและความหมายของ SEA กลับมีการตีความเพ่ือน าไปใช้ที่แตกต่างและหลากหลายเป็นอย่างมาก 
โดยยังไม่มีการให้ค านิยามของ SEA ที่เป็นมาตรฐานสากล และได้รับการยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์แต่
อย่างใด (Hayashi, 2003; Bina, 2007) อย่างไรก็ตาม สามารถทบทวนค านิยามและความหมายของ SEA 
ซึ่งสะท้อนมุมมองและการน า SEA ไปใช้ทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยได ้ดังนี้ 
   นิยามที่น ามาเป็นตัวอย่างนี้มีทั้งนิยามที่ระบุโดยนักวิชาการ (เช่น Partidario, Sadler เป็น
ต้น) ประเทศที่ประยุกต์ใช้ (เช่น ประเทศสกอตแลนด์ ประเทศแคนาดา เป็นต้น) และองค์การระหว่าง
ประเทศ (เช่น OECD, ADB เป็นต้น) ที่มีความความหลากหลายของความหมายของ SEA ซึ่งสะท้อน
มุมมองในการประยุกต์ใช้ SEA จากค าส าคัญที่ปรากฏ เช่น SEA ถูกด าเนินการในระดับนโยบาย แผน หรือ 
แผนงาน/ การด าเนินการเชิงระบบ/ การประเมินผลกระทบมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม/ มี
ทางเลือกและการประเมินทางเลือก/ ความยั่งยืน เป็นต้น ดังตัวอย่างของนิยามต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
   (1) Scottish Government (2013)  ให้นิยามของ SEA คือ “วิถีทางในการพิจารณา
ผลกระทบ ที่คาดว่าอาจเกิดขึ้นจากแผนสาธารณะต่อสิ่งแวดล้อม และการด าเนินการหาแนวทางในการลด
ผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่ส าคัญ” 
   (2) Partidario (2012) กล่าวว่า“SEA เป็นเครื่องมือในการสร้างกรอบกลยุทธ์  ซึ่งน าไปสู่
บริบทการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยรวมประเด็นทางสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในการตัดสินใจ การประเมิน
ทางเลือกในการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ และน าเสนอแนวทางในการด าเนินการที่เหมาะสม” 
   (3) สภากระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศแคนาดา (Canadian Council of Ministers of 
the Environment: CCME) (2009) ให้นิยามของ SEA คือ “SEA เป็นกระบวนการที่ถูกออกแบบอย่าง
เป็นระบบเพ่ือการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงผลกระทบสะสมของแนวทางกลยุทธ์ทางเลือก
ในระดับนโยบาย แผน และแผนงาน” 
   (4) องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic 
Co-operation and Development: OECD) (2006) ให้นิยามของ SEA คือ “การประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการที่เน้นการมีส่วนร่วม และการวิเคราะห์นโยบาย แผน และแผนงาน 
(Policy, Plan and Program; PPP) เชิงบูรณาการ โดยพิจารณาถึงผลกระทบทั้งมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม 
และมิตสิิ่งแวดล้อม” 
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   (5) ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) (2003) ให้
นิยามของ SEA คือ “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  เป็นกระบวนการเชิงระบบเพ่ือการ
ประเมินและคาดการณ์ผลที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจก่อนการด าเนินโครงการ จุดมุ่งหมายของ SEA 
คือ ต้องการให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อพิจารณาทางสิ่งแวดล้อมและทางเลือกต่างๆ ได้ถูกกล่าวถึงตั้งแต่
ขั้นตอนแรก ๆ ของการพัฒนานโยบาย แผน และแผนงาน ทั้งนี้ต้องมีการพิจารณาปัจจัยมิติเศรษฐกิจและ
มิตสิังคมร่วมด้วย” 
   (6) Abaza et al. (2004) ให้นิยามของ SEA คือ“การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
เป็นระบบของการประเมิน เพ่ือระบุผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของนโยบาย แผน และแผนงาน” 
   (7) Partidario and Clark (2000) ให้นิยามของ SEA คือ “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการเชิงระบบที่ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
และผลที่เกิดขึ้นจากทางเลือกของนโยบาย แผน และแผนงานที่ต้องด าเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่ม ทั้งนี้
ต้องมีการพิจารณาร่วมกันทั้งด้านชีวะ-กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง” 
   (8) Sadler and Verheem (1996) ให้นิยามของ SEA คือ “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการเชิงระบบในการประเมินผลที่เกิดขึ้นทางสิ่งแวดล้อมจากนโยบาย แผน และ
แผนงาน โดยที่ผลที่เกิดข้ึนนี้ได้ถูกน าเสนอ และพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มนโยบาย แผน และแผนงาน 
ทั้งนี้ต้องค านึงถึงมิตเิศรษฐกิจและมิตสิังคมร่วมด้วย” 
   (9) Therivel et al. (1992) ให้นิยามของ SEA คือ “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ 
นโยบาย แผน และแผนงานและทางเลือกต่างๆ” 
   แม้ว่าค านิยามของ SEA จะมีความหลากหลาย แต่อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของการน า SEA 
ไปใช้ในที่สุดคือ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีในภาพที่กว้างกว่าในระดับโครงการ โดยมีการ
ประเมินผลกระทบที่คาดว่าอาจเกิดขึ้นจากการด าเนินการ PPP และถูกพิจารณาโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างครอบคลุม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่น าไปสู่ความสมดุลและยั่งยืนบนพ้ืนฐานของดุลยภาพของทั้งมิติ
เศรษฐกิจ มิตสิังคม และมิตสิิ่งแวดล้อม 

2.2 การประยุกต์ใช้ SEA ในต่างประเทศ 
   SEA ได้มีการน าไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในทุกทวีปทั่วโลก  Tetlow and Hanusch 
(2012) ระบุว่ามีมากกว่า 60 ประเทศที่ได้น า SEA ไปใช้ด้วยรูปแบบที่หลากหลายภายใต้บริบทและ
วัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกันของแต่ละประเทศ แม้ว่าพัฒนาการ SEA เริ่มต้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2524 แต่การประยุกต์ใช้ของ SEA ในประเทศนี้ ยังไม่เป็นที่ชัดเจนและมีข้อมูลมากนัก ตรงกันข้าม
กับการประยุกต์ใช้ในทวีปยุโรปโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรป ที่ SEA ถูกยอมรับ และน าไปสู่
การด าเนินการอย่างแพร่หลายหลังการบังคับใช้ EU’s SEA Directive (กล่องที่ 2-1) ใน พ.ศ. 2544 
ตัวอย่างเช่น ประเทศสกอตแลนด์ ประเทศเวลส์ ประเทศออสเตรีย ประเทศเดนมาร์ก และประเทศ
เยอรมนี เป็นต้น ส่วนประเทศในทวีปอ่ืน ๆ ที่ได้มีการใช้ SEA แล้ว เช่น ประเทศแคนาดา ประเทศ
นิวซีแลนด์ ประเทศกานา ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศปากีสถาน ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่น 
ประเทศจีน เขตบริหารพิเศษไต้หวัน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และประเทศเวียดนาม เป็นต้น (Hayashi, 
2003; Hayashi, 2006; Dusik and Xie, 2009; EPA Ghana, 2013; Rossouw et al., 2013) แต่ทั้งนี้  
ประเทศส่วนใหญ่ในทวีปเอเชียยังอยู่ในระยะของการพัฒนาระบบ SEA เช่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศ
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ลาว ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศไทย ประเทศบังคลาเทศ ประเทศอินเดีย และประเทศศรีลังกา เป็นต้น 
(Dusik and Xie, 2009; Victor and Agamuthu, 2014) 

กล่องที่ 2-1 ความเป็นมาและความส าคัญของ EU’s SEA Directive 

ที่มา: UNECE (2003) 

 2.2.1 ระบบและกลไก 

   ระบบและกลไกของการด าเนินการ SEA ในต่างประเทศส่วนมากแล้ว จ าเป็นต้องมีกฎหมาย
รองรับเพ่ือให้ SEA สามารถน าสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบการรองรับทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับ SEA มีความแตกต่างกัน เนื่องด้วยวัตถุประสงค์ของการใช้ SEA ที่แตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศ Hayashi (2006) จ าแนกกฎหมายที่รองรับ SEA ออกเป็น 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 
   (1) รูปแบบกฎหมาย SEA ที่เป็นกฎหมายเฉพาะ คือ กฎหมายที่ออกมาโดยเฉพาะ SEA 
ตัวอย่างของประเทศที่มีด าเนินการในรูปแบบนี้ เช่น ประเทศแคนาดา ประเทศอังกฤษ ประเทศฟินแลนด์ 
ประเทศกรีซ และประเทศเดนมาร์ก เป็นต้น 
   (2) รูปแบบกฎหมาย SEA ที่รวมอยู่ ในกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เช่น การด าเนินการ SEA ปรากฎอยู่ในกฎหมาย EIA หรือ EP (Environmental Protection) 

EU’s SEA Directive เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของแผน และแผนงาน
สาธารณะในระดับต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 
ข้อตกลงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้มีการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมเข้า ไปในขั้นตอนการเตรียม
และการรับร่างแผนและแผนงานโดยยึดหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ทั้งนี้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องด าเนินการกับแผนและแผนงานท้ังหมด ได้แก่ เกษตรกรรม ป่าไม้ 
ประมง พลังงาน อุตสาหกรรม คมนาคม การจัดการของเสีย การจัดการน้ า การติดต่อสื่อสาร การท่องเที่ยว การวาง           
ผังเมือง หรือ การใช้ประโยชน์ที่ดิน นอกจากนี้ ยังรวมถึงกรอบการพัฒนาส าหรับโครงการต่าง ๆ ตามรายการของ EIA 
Directive หรือ แผนท่ีอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อพ้ืนท่ีระบุไว้ใน Habitats Directive ถึงแม้ว่าจะเป็นการด าเนินการ
กับพื้นที่ขนาดเล็กในระดับท้องถิ่น หรือ การปรับเปลี่ยนแผนที่มีอยู่เดิมเพียงเล็กน้อย หากแผน หรือ แผนงานดังกล่าว        
มีโอกาสก่อให้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็จะต้องด าเนินการประเมินสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงนี้ยังได้ระบุถึงแผน
และแผนงานท่ีไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ แผน และแผนงานท่ีมีเป้าหมายเพื่อการป้องกันประเทศ และการจัดการสถานการณ์
ฉุกเฉิน และแผนการเงินและงบประมาณ 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ มีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ (1) การจัดเตรียมรายงานสิ่งแวดล้อมที่ระบุ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผน หรือ แผนงาน รวมทั้งทางเลือกของแผน หรือ แผนงานนั้น ๆ           
(2) การปรึกษาหารือระหว่างเจ้าหน้าที่และภาคประชาชน รวมทั้งองค์การอิสระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการ
ปรึกษาหารือข้ามเขตแดน เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นของร่างแผน และรายงานสิ่งแวดล้อมก่อนการรับร่างแผน หรือ 
แผนงาน (3) การน าเอาผลรายงานสิ่งแวดล้อม และผลการปรึกษาเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจทั้ งในช่วงระหว่างเตรียม
แผน และก่อนการรับร่างแผน และ (4) การให้ข้อมูลผลการตัดสินใจแก่เจ้าหน้าที่และภาคประชาชนเกี่ยวกับแผน หรือ 
แผนงานที่จะด าเนินการรับร่าง ข้อมูลผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งทางเลือก และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการด าเนินการตามแผนหรือแผนงานดังกล่าว 

ทั้งนี้ประเทศสมาชิกทั้งหมดต้องก าหนดและบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ และบทบัญญัติที่สอดคล้องกับ
ข้อตกลงนี้ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 
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ตัวอย่างของประเทศที่ด าเนินการในรูปแบบนี้ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมนี ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ประเทศสโลวาเนีย ประเทศจีน เขตบริหารพิเศษไต้หวัน และประเทศเวียดนาม เป็นต้น 
   (3) รูปแบบการด าเนินการ SEA ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน โดยเฉพาะการผัง
เมือง ตัวอย่างของประเทศที่ด าเนินการในรูปแบบนี้ เช่น ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศโปรตุเกส และ
ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นต้น 
   ทั้งนี้ บางประเทศยังมีกฎหมายที่รองรับ SEA ได้มากกว่า 1 รูปแบบ เช่น ประเทศไอร์แลนด์ 
และประเทศจีน ที่ได้มีทั้งรูปแบบการด าเนินการ SEA ที่รวมอยู่ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน และในกรณีเขตบริหารพิเศษเขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงที่มีการด าเนินการทั้งรูปแบบกฎหมาย SEA เฉพาะ และรูปแบบกฎหมาย SEA ที่รวมอยู่ใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
   ICON (2001) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาได้ด าเนินการศึกษาการใช้ SEA เพ่ือรวมเข้าไปใน
กระบวนการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ให้กับสหภาพยุโรป ได้สรุปปัจจัยส าคัญของความส าเร็จในการ
ด าเนินการ SEA ดังนี้ 
    1) ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดคือ SEA ต้องมีการบังคับใช้ตามกฎหมาย 
    2) กระบวนการ SEA ต้องมีความโปร่งใส ต้องมีการพิจารณาปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมอย่าง
ชัดเจน 
    3) มีการประเมินผลกระทบของตัวเลือก (Options) ของทางเลือกมากกว่าประเมินเพียง
ทางเลือกเดียว 
    4) มีการมีส่วนร่วมที่ครอบคลุมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจเชิง
นโยบาย และภาคส่วนของสาธารณะที่หลากหลาย 
    5) มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบที่น าสถาบันที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ มาร่วมในการ
ด าเนินการตามกรอบรายงานเดียวกัน 
    6) มีการใช้ เผยแพร่ข้อมูลฐาน และการประเมิน 
    7) หน่วยงานอิสระที่เป็นผู้ทบทวนและตรวจกระบวนการ SEA และเนื้อหาต้องได้รับ
สิ่งจูงใจที่เพียงพอ (Sufficient incentive) ในการด าเนินการอย่างน่าเชื่อถือได้ 
    8) ต้องด าเนินการตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งอาจน าไปสู่การพัฒนาแนวทาง (Guidance) และการ
ฝึกอบรม 
    9) ต้องเป็นกระบวนการที่มีส่วนร่วมและสร้างการเรียนรู้ให้กับสังคมส าหรับภาคีต่าง ๆ มี
การเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ 
    10) ต้องเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและสามารถกลับมาทบทวน โดยที่ผู้มีอ านาจ
ตัดสินใจต้องเปิดใจรับผลของการด าเนินการตามนโยบาย แผน และแผนงานนั้น ๆ  
   ส าหรับระบบและกลไกของ SEA ในประเทศต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 2-2 ชี้ให้ถึงความ
หลากหลายของพัฒนาการ รูปแบบ และระดับของระบบและกลไกของ SEA ถึงแม้ประเทศส่วนใหญ่ใน
ทวีปเอเชียยังอยู่ในระยะการพัฒนาระบบและกลไกของ SEA แต่ในบางประเทศของทวีปเอเชีย (ได้แก่ 
ประเทศจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และเขตบริหารพิเศษไต้หวัน) ได้เริ่มมีการด าเนินการและพัฒนา
ระบบ SEA มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 10 ปี จนประสบความส าเร็จในการด าเนินการ 
ซ่ึงมีการก าหนดระบบ SEA เข้าไปในกฎหมาย ประเทศเวียดนามเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ประสบความส าเร็จ
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ในการด าเนินการ SEA โดยได้รับการสนับสนุนการด าเนินการจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ในขณะที่ประเทศส่วนใหญ่ของทวีปยุโรปได้ด าเนินการ SEA ภายใต้ข้อตกลงของ EU’s SEA Directive ซึ่ง
ท าให้หลายประเทศได้ก าหนดกฎหมายขึ้นมาเพ่ือรองรับการด าเนินการ SEA นี้ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบและกลไกนั้น SEA ถูกน าไปประยุกต์ใช้ในระดับต่าง ๆ ของ PPP 
ก็มีความหลากหลาย จากการศึกษาของ Hayashi (2006) พบว่า SEA ถูกด าเนินการในระดับต่าง ๆ ที่
แตกต่างกัน โดยพบว่า SEA ถูกด าเนินการในระดับแผนและแผนงานเป็นส่วนมาก ได้แก่ ประเทศในกลุ่ม
ประชาคมยุโรป ตัวอย่างของประเทศที่ด าเนินการ SEA ในทั้ง 2 ระดับนี้ เช่น ประเทศออสเตรีย ประเทศ
เยอรมนี ประเทศกรีซ ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศสเปน ประเทศโปรตุเกส ประเทศอังกฤษ และประเทศ
เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น ส าหรับประเทศที่มีการด าเนินการ SEA ครบทั้ง 3 ระดับ คือ นโยบาย แผน และ
แผนงาน ตัวอย่างเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศฟินแลนด์ ประเทศสโลวาเนีย 
และประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีบางประเทศที่ด าเนินการ SEA เพียงระดับใดระดับหนึ่งเท่านั้น 
ตัวอย่างเช่น ประเทศเบลเยี่ยม เป็นต้น ซ่ึงด าเนินการเฉพาะในระดับแผนเท่านั้น 

ตารางที่ 2-2 ระบบและกลไก SEA ของประเทศในทวีปต่าง ๆ 
ทวีป ประเทศ ระบบและกลไก SEA 

เอเชีย เ ข ต บ ริ ห า ร
พิเศษฮ่องกง 

EIA Directive ถูกน ามาใช้กับแผน และแผนงานการพัฒนาของรัฐบาลครั้งแรกใน 
พ.ศ. 2531 หลังจาก พ.ศ. 2535 ข้อก าหนด SEA ได้ถูกท าให้มีขอบเขตเนื้อหาใน
การใช้ที่กว้างขึ้น ซึ่งรวมถึงนโยบายและยุทธศาสตร์ จนกระทั่ง พ.ศ. 2540 
กฤษฎีกาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Ordinance) ได้มีผลบังคับใช้โดย
ระบุถึงการท า EIA กับโครงการ และแผนการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ต่อมาใน พ.ศ. 
2544 หน่วยการพัฒนาท่ียั่งยืนถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือ และติดตามตรวจสอบ
การประเมินการด าเนินการ SEA ทั้งนี้การด าเนินการ SEA เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานเจ้าของแผน ซึ่งด าเนินการนี้ภายใต้การก ากับดูแลของกรมการป้องกัน
สิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Department) การด าเนิน SEA จะ
แตกต่างกันไปตามประเภทของแผน หรือ นโยบาย 

 เขตบริหาร
พิเศษไต้หวัน 

ในมาตรา 26 ของกฎหมาย EIA พ.ศ. 2537 ระบุว่า การด าเนินการ PPP ของ
ภาครัฐท่ีอาจมีผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม หน่วยงานผู้มีอ านาจต้องด าเนินการ 
และน าเสนอรายงาน SEA ต่อคณะรัฐมนตรี ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2541 มีการตีพิมพ์ 
“แนวทาง SEA ส าหรับ PPP ของภาครัฐ” และ พ.ศ. 2542 ได้ประกาศใช้ “คู่มือ 
SEA (SEA manual)” และ “รายการการกลั่นกรองของ PPP ที่จ าเป็นต้องท า 
SEA” ที่ประกอบด้วย 9 กลุ่มนโยบาย และ 11 รายการแผน/ แผนงาน โดยมีการ
ทบทวน “แนวทาง SEA ส าหรับ PPP ของภาครัฐ” 2 ครั้ง เมื่อ พ.ศ. 2543 และ 
2549 และมีการทบทวน “คู่มือ SEA” 3 ครั้ง เมื่อ พ.ศ. 2544, 2545 และ 2550 
รวมทั้งมีการทบทวน “รายการการกลั่นกรองของ PPP ที่จ าเป็นต้องท า SEA” 2 
ครั้ง เมื่อ พ.ศ. 2544 และ 2549 และตั้งแต่มีการให้ท า SEA จนถึง พ.ศ. 2553 มี
กรณีศึกษาที่ได้ถูกด าเนินการ SEA เพียง 8 กรณี 

 จีน ระบบ SEA ปรากฏในเอกสารนโยบายต่าง ๆ และถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2538 ผ่านทางรูปแบบของ EIA-based SEA จนกฎหมายประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ใน พ.ศ. 2546 ซึ่งระบุว่าต้องมีการประเมิน
สิ่งแวดล้อม (Environmental Assessment: EA) ของแผนต่าง ๆ ท้ังในระดับชาติ
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และระดับท้องถิ่น โดยมีการใช้ SEA ใน 2 แนวทาง ดังนี้ 1) ใช้ SEA ในลักษณะ
ของใบอนุญาตทางสิ่งแวดล้อม (Environmental permitting) ในการเตรียมแผน
แต่ละสาขา (เช่น อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ปศุสัตว์ ป่าไม้ พลังงาน คมนาคม 
เป็นต้น) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของร่างแผนการพัฒนาก่อนท่ีจะมีการใช้แผน ซึ่ง
ต้องมีการจัดท ารายงาน Plan Environmental Impact Assesment (PEIA) โดย
ผู้เช่ียวชาญจากภายนอกเพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน
การป้องกันสิ่งแวดล้อม หรือ เจ้าหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้พิจารณารายงาน
ดังกล่าว และ 2) ใช้ SEA ในลักษณะของเครื่องมือวางแผนแบบบูรณาการเต็ม
รูปแบบเพื่อบูรณาการการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของการเตรียม
แผนเชิงพื้นที่และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งแผนการพัฒนาและใช้
ประโยชน์จากพื้นที่ลุ่มน้ าและน้ าทะเล ทั้งนี้กฎหมายการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของจีน ได้ก าหนดให้ทีมงานวางแผนจัดท าเอกสารรายงานการประเมิน
สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปในระหว่างการร่างแผนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา แต่
อย่างไรก็ตาม การเตรียมเอกสารรายงานฉบับนี้ไม่จ าเป็นต้องใช้ความเห็นจาก
เจ้าหน้าท่ีหรือประชาชนท่ัวไป  

 เวียดนาม กฎหมายด้านคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (Law on Environmental Protection: LEP) 
ที่ได้รับการปรับแก้ และมีผลบังคับใช้ใน พ.ศ. 2549 ได้ระบุถึง SEA ว่าต้องมีการ
ด าเนินการควบคู่กันไปกับการก าหนดยุทธศาสตร์และแผน ทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว โดยรายงาน SEA จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์และแผนที่ได้เสนอมา 
ทั้งนี้รายงาน SEA จะถูกประเมินโดยคณะกรรมการทบทวน (Review councils) 
ที่ได้รับการรับรองจากสภาแห่งชาติ รัฐบาล และนายกรัฐมนตรี โดยกระทรวง 
ต่าง ๆ ต้องจัดตั้งคณะกรรมการทบทวน SEA ส าหรับยุทธศาสตร์และแผนของตน
ขึ้นมา นอกจากนี้ ค าแนะน าทางด้านเทคนิคในการจัดท า SEA ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนงานความร่วมมือกัน
ร ะ ห ว่ า ง เ วี ย ด น า ม แ ล ะ ส วี เ ด น  ( Vietnam- Sweden Strengthening of 
Environmental Management and Land Administration program: 
SEMLA) ได้ก าหนดให้ SEA มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับหลักเหตุผลและขั้นตอน
ของกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนต่าง ๆ เป็นส าคัญ 

 มาเลเซีย ถึงแม้ว่าก าลังอยู่ในช่วงพัฒนากระบวนการ SEA แต่ก็พบว่ามีการระบุถึง SEA ใน
นโยบายแห่งชาติด้านสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2545) ที่ระบุให้บูรณาการการพิจารณา
ด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปในการด าเนิน PPP รวมทั้งโครงการต่าง ๆ ผ่านกระบวนการ
ประเมินแบบรอบด้าน (Comprehensive assessment process) และยังมีการ
กล่าวถึง SEA อย่างชัดเจนในแผนชาติฉบับที่ 9 ปี พ.ศ. 2549-2553 ที่ระบุไว้ใน
ประเด็นสิ่งแวดล้อมว่า เครื่องมือในการวางแผนด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึง SEA นั้น
จะต้องถูกใช้ในการประเมิน และการบรรเทาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของ
กิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ด้วย นอกจากนี้ ยังมีพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับ
ปรับปรุง (พ.ศ. 2544) ท่ีก าหนดให้มีการด าเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในขั้นตอนกระบวนการการวางแผน และคู่มือ SEA ที่จัดท าขึ้นโดยกรมการผังเมือง
อีกด้วย 
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 อินโดนีเซีย SEA ถูกระบุอยู่ในกฎหมายฉบับท่ี 25 พ.ศ. 2547 ว่าด้วยระบบการวางแผนพัฒนา
ระดับชาติ และแผนพัฒนาระดับชาติระยะกลาง (พ.ศ. 2547-2552) ที่ก าหนดให้มี
การพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการวางแผน
พัฒนา และยังส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือและขีดความสามารถในการใช้ SEA ใน
นโยบายการพัฒนา ทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้งคณะท างานระหว่างกระทรวง  ซึ่ ง
ประกอบด้วยกระทรวงสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนพัฒนาระดับชาติ 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงโยธาธิการขึ้นมาใน พ.ศ. 2549-2551 ภายใต้
แผนงานการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศเดนมาร์ก โดยคณะท างานนี้มี
หน้าที่ในการพัฒนานโยบายที่ครอบคลุม (Umbrella policy) ค าแนะน า และ
เครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการด าเนินการ SEA และการกระจายข้อมูลข่าวสาร ค าสั่ง
ประธานาธิบดี (Presidential instruction) ว่าด้วยเรื่องการใช้ SEA ถูกเตรียมขึ้น
ใน พ.ศ. 2552 ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่นต้องพิจารณาการด าเนินการ SEA เข้าไปในทุก ๆ แผน หรือ นโยบายการ
พัฒนา นอกจากนี้กระทรวงสิ่งแวดล้อมยังได้ร่างข้อบังคับว่าด้วยเรื่องค าแนะน า
ส าหรับ SEA ซึ่งเน้นไปที่แผนและนโยบายการพัฒนาท้ังในระดับภูมิภาคและแต่ละ
สาขาให้มีการด าเนินการ SEA ตั้งแต่ระยะแรก และให้รายงาน SEA เป็นส่วนหนึ่ง
ในเอกสารของแผนและนโยบายการพัฒนา ข้อบังคับนี ้ยังส่งเสริมให้หน่วยงานการ
วางแผนต่าง ๆ มีแนวทางการด าเนินการ SEA เป็นของตน เช่น กระทรวงวางแผน
พัฒนาแห่งชาติ (Indonesian Ministry of National Development Planning: 
BAPPENAS) จัดเตรียมข้อแนะน าส าหรับการใช้ SEA และวิธีการส าหรับการพัฒนา
และปรับปรุงนโยบายของแผนพัฒนาระดับชาติระยะกลางฉบับต่อไป (พ.ศ. 2553-
2557) และกระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมข้อบังคับส าหรับการใช้ SEA ในแผนการ
พัฒนาและกลไกการวางแผนเชิงพื้นที่ในระดับท้องถิ่น 

 ฟิลิปปินส ์ ก าลังอยู่ระหว่างช่วงด าเนินการร่างพระราชบัญญัติการประเมินทางสิ่งแวดล้อม
ส าหรับกรอบการด าเนินการ SEA แต่อย่างไรก็ตาม มีการอ้างอิงถึง SEA ใน
แผนงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ด้านความยั่งยืน
ทางสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการ 21 และแผนพัฒนาระดับชาติระยะกลาง (พ.ศ. 
2547-2553) ซึ่งแผนเหล่านี้ ระบุให้บูรณาการการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไป
ในนโยบาย แผนงาน และแผนการพัฒนาระดับชาติ นอกจากนี้  ยังมีคู่มือการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2546) ที่ระบุถึงกระบวนการ 
SEA เชิงนโยบาย ซึ่งต้องการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในทุกขั้นตอน และ
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค (Regional Environmental Assessment: 
REA) ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ การประเมินนี้ถูกใช้การในพื้นที่ต่าง ๆ 
เช่น พื้นที่ลุ่มน้ า หรือ พื้นที่ชายฝั่ง เป็นต้น เพื่อสร้างนโยบาย แผน หรือ แผนงาน 
การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีพื้นฐานอยู่บนการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และน าเอาประเด็นเหล่านั้นมาใช้ในการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม
ระหว่างการด าเนินโครงการนั้น ๆ 

ยุโรป เยอรมน ี ด าเนินการตาม EU’s SEA Directive โดยด าเนินการ SEA กับการวางแผนเชิง
พื้นที่ และการวางแผนภูมิทัศน์ในระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น และยัง
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ได้มีการตีพิมพ์คู่มือ SEA ส าหรับการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับท้องถิ่น 
แต่การด าเนินการ SEA ในส่วนของการวางแผนสาขานั้น ก าลังอยู่ในช่วงด าเนินการ
ซึ่งพบแค่เพียงการวางแผนในบางสาขาเท่าน้ัน ได้แก่ การวางแผนด้านคมนาคม ซึ่ง
มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการวางแผนอยู่ก่อนแล้ว ประกอบกับมี
รายงาน SEA และข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญต่อการวางแผนด้านคมนาคมของ
รัฐบาล และยังพบการประเมินสิ่งแวดล้อมในการจัดการทรัพยากรน้ า (เช่น แผน
ป้องกนัน้ าท่วม แผนงานมาตรการ และแผนการจัดการ) ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายการ
ประเมินสิ่งแวดล้อม และพระราชบัญญัติน้ าของรัฐบาลกลาง (Federal Water 
Act: WHG) แต่ในขณะเดียวกัน ยังพบการวางแผนบางสาขาที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
SEA เช่น การวางแผนการจัดการของเสียที่การด าเนินการ SEA เป็นเพียงแค่
ความเห็นทางกฎหมาย (Legal viewpoint) แต่ยังไม่มีเอกสารการจัดท า SEA ที่
ชัดเจน และการวางแผนการจัดการอากาศและเสียงที่ยังไม่มีการด าเนินการ SEA 
โดยตรง แต่มีกฎหมายควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมารองรับ ได้แก่ 
กฎหมายป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลาง (Federal Immission 
Protection Law: BImSchV) และบทบัญญัติการควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของรัฐบาลกลาง (Federal Immission Control Ordinance) และมีแนวโน้มที่จะ
ด าเนินการ SEA ในอนาคตตามผลจากกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน อย่างไรก็ตาม การด าเนินการ SEA ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และ
ความชัดเจนในวิธีการประเมินผล โดยเฉพาะด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสมและ
ความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบต่าง ๆ  

 เนเธอร์แลนด ์ เริ่มต้นการบรูณาการด้านสิ่งแวดล้อมผ่านพระราชกฤษฎีกาการประเมินผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม พ.ศ.2537 (EIA Decree)  ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและแผนนโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ต่อมาได้มีการออกกฎหมาย SEA 
ฉบับใหม่ใน พ.ศ. 2549 เพื่อให้สอดคล้องกับ EU’s SEA Directive โดยระบบ SEA 
จะด าเนินการผ่านเครื่องมือ 2 ชนิด ได้แก่ 1) การทดสอบทางสิ่งแวดล้อม 
(Environmental test:  E-Test) ที่ด าเนินการโดยกระทรวงเศรษฐกิจ  และ
กระทรวงสิ่งแวดล้อมในลักษณะของรายการตรวจสอบ (Checklist) ถูกน ามาใช้
ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของร่างกฎหมายและ
ข้อบังคับในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม (ได้แก่ ด้านพลังงาน คมนาคม การใช้
ประโยชน์ที่ดิน วัตถุดิบ และการปลดปล่อยของเสีย) โดยไม่ต้องอาศัยการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน การทดสอบทางสิ่งแวดล้อมนี้ จะด าเนินการใน 2 ระยะ ซึ่ง
ประกอบด้วย ระยะที่ 1 เป็นการตรวจสอบแบบรวดเร็ว (Quick scan) เพื่อระบุ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้จากการด าเนินการและระยะที่ 2 เป็นการวิเคราะห์
ผลกระทบเพื่อจัดท ารายงานผลการประเมิน และ 2) การประเมินผลกระทบระดับ
แผน (EIA for plan-level: SEA) ที่รับผิดชอบ และตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ก า ร ป ร ะ เ มิ น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ห่ ง ช า ติ  ( Netherlands Commission for 
Environmental Assessment: NCEA) ซึ่งด าเนินการกับแผนสาขาและแผนเชิง
พื้นที่ (เช่น แผนการจัดการของเสีย แผนการผลิตไฟฟ้าและน้ าประปา แผนการใช้
ประโยชน์ที่ดินระดับภูมิภาคเพื่อการสร้างบ้าน พื้นที่นันทนาการ และพื้นที่
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อุตสาหกรรม เป็นต้น) โดยเครื่องมือทั้งสองนี้  สามารถด าเนินการแยกเป็นอิสระ
จากกันได้ 

 สหราช
อาณาจักร 

ด าเนินการตาม EU’s SEA Directive ผ่านข้อบังคับการประเมินสิ่งแวดล้อมของ
แผนและแผนงานฉบับ พ.ศ. 2547 (Environmental Assessment of Plans 
and Programs Regulations) ซึ่งได้ด าเนินการ SEA ในช่วงการเตรียมแผน หรือ 
แผนงานต่าง ๆ ได้แก่ เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง พลังงาน อุตสาหกรรม คมนาคม 
การจัดการของเสีย การจัดการน้ า การติดต่อสื่อสาร การท่องเที่ยว และการวาง
แผนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน นอกจากน้ี ยังมีการประเมินความยั่งยืน (Sustainability 
appraisal) ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะต้องด าเนินการระหว่างการเตรียมแผนระดับ
ท้องถิ่น ด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการวางแผนและการเวนคืนฉบับ พ.ศ. 
2547 (Planning and Compulsory Purchase Act) การประเมินนี้ช่วยระบุ และ
บรรเทาผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินการของแผนระดับท้องถิ่น 
อีกทั้งยังสอดรับกับความต้องการของข้อบังคับการประเมินสิ่งแวดล้อมชองแผน
และแผนงานอีกด้วย ในกรณีที่แผนระดับท้องถิ่นมีแนวโน้ม หรือ อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็สามารถการด าเนินการ SEA ได้ โดยที่ไม่ต้องมีการประเมิน
ความยั่งยืนก่อน 

 สาธารณรัฐ
เช็ก 

รูปแบบการด าเนินการ SEA ในระดับนโยบาย ปรากฏครั้งแรกในพระราชบัญญัติ 
EIA ฉบับ พ.ศ. 2535 ซึ่งระบุให้มีการประเมินสิ่งแวดล้อมในแนวคิดการพัฒนาใน
สาขาต่าง ๆ ได้แก่ พลังงาน คมนาคม เกษตรกรรม การจัดการของเสีย เหมือง 
นันทนาการ และการท่องเที่ยว ในการด าเนินการ SEA นั้น มีใช้วิธีการที่มีพื้นฐาน
จาก EIA  โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในบางขั้นตอนเท่านั้น 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในตอนท้ายของการด าเนินการ SEA แต่ต่อมา ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงของพระราชบัญญัติ EIA ใน พ.ศ. 2547 ซึ่งมีการเพิ่มรายละเอียดของ
การจัดท า SEA ที่สอดคล้องกับ EU’s SEA Directive มากขึ้น และยังก าหนดให้มี
การด าเนินการ SEA ไปพร้อมกันกับการพัฒนานโยบาย แผน และแผนงาน ทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น โดยมีเจ้าของโครงการ (Proponent) เป็นผู้จัดท า
รายงานเพื่อส่งไปยังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ ทั้งนี้กระทรวงสิ่งแวดล้อมจะ
เป็นผู้รับผิดชอบแผนระดับชาติและระดับภูมิภาค ส่วนเจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคจะ
รับผิดชอบแผนระดับท้องถิ่น หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะเผยแพร่ให้เป็น
สาธารณะ และส่งต่อไปยังเจ้าหน้าท่ีหน่วยอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและจัดท าผล
การพิจารณาต่อไป 

 เดนมาร์ก SEA ถูกเริ่มก าหนดให้ใช้กับการวางแผนระดับนโยบายมาตั้งแต่ พ.ศ.  2536 ซึ่ง
ปรากฏอยู่ในหนังสือเวียนของส านักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้กระทรวงสิ่งแวดล้อมได้
จัดท าคู่มือ SEA ขึ้นมา โดยก าหนดขั้นตอนของการด าเนินการ ซึ่งประกอบด้วย 4 
ขั้นตอนดังนี้ 1) การกลั่นกรอง โดยใช้รายการตรวจสอบเพื่อประเมินถึงโอกาส
ความเป็นไปได้ของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 2) การก าหนดขอบเขต โดยใช้ข้อ
ค าถามเพื่อระบุถึงขอบเขตเนื้อหาการประเมินทางสิ่งแวดล้อม 3) การประเมินโดย
ก าหนดให้กระทรวงที่รับผิดชอบด าเนินการประเมิน และเตรียมจัดท ารายงาน
ผลกระทบ และ 4) การตีพิมพ์ โดยรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะถูกตีพิมพ์แนบ
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กับแผนพัฒนาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้  ภายใต้ข้อก าหนดของ
หนังสือเวียนของส านักนายกรัฐมนตรี ได้ระบุให้การควบคุมดูแลและด าเนินการ 
SEA อยู่ภ ายใต้อ านาจการก ากับดู แลของกระทรวงสิ่ งแวดล้อม และมี
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดูแลติดตามตรวจสอบให้กระทรวงต่าง ๆ ด าเนินการ SEA 
ดังนั้น ประชาชนทั่วไป หรือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากภายนอกจึงไม่มีสิทธิ์ใด ๆ ใน
ส่วนนี้ นอกจากนี้ การด าเนินการ SEA กับนโยบายของบางกระทรวง (ได้แก่ 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอาหาร การเกษตรและการประมง และกระทรวง
ภาษีอากร) ที่ผ่านมา ยังพบปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ผลกระทบที่อาจะเกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบายโดยกระทรวงส่วนใหญ่ 
เลือกที่จะเสนอรายงานเพียงแค่ผลกระทบด้านบวกเท่านั้น ซึ่งท าให้เกิดความไม่มี
ประสิทธิภาพในขั้นตอนการก าหนดขอบเขต แต่อย่างไรก็ตามระบบการด าเนินการ 
SEA ถือว่าประสบความส าเร็จในการบังคับใช้กับแผน และนโยบายต่าง ๆ ของ
ภาครัฐ 

อเมริกา
เหนือ 

แคนาดา รัฐบาลกลางได้จัดตั้งระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2 ระบบ ได้แก่ 1) 
พ ร ะ ร า ชบั ญ ญั ติ ก า ร ป ระ เ มิ น สิ่ ง แ ว ดล้ อ ม  ( Canadian Environmental 
Assessment Act: CEAA) ซึ่งถูกบังคับใช้ส าหรับการด าเนินโครงการต่าง ๆ ตาม
กฎหมายประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2) ค าสั่งคณะรัฐมนตรีด้าน SEA  พ.ศ. 
2553 (SEA Cabinet Directive) ซึ่ งถูกบังคับใช้ส าหรับการตัดสินใจหรือมติ
คณะรัฐมนตรีควบคู่ไปกับคู่มือ SEA โดยระบุว่า ไม่จ าเป็นต้องผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน และไม่จ าเป็นต้องจัดท าแถลงการณ์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Statement: EIS) ทั้งนี้เพื่อเป็นการเก็บ
ความลับทางราชการ เนื่องจากเป็นการตัดสินใจในระดับสูง ซึ่งค าสั่งคณะรัฐมนตรี
ด้าน SEA นี้ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก โดยเริ่มจากการด าเนินการตรวจสอบ 
PPP ในขั้นต้น (Preliminary scan) หากพบว่า มีความเสี่ยง หรือ ก่อให้ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมที่ ส าคัญจะต้องด า เนินการ SEA กับ PPP นั้น  ๆ และจัดท า
เอกสารรายงานการด าเนินการ SEA ต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของรัฐบาลกลาง พ.ศ. 2553-2556 (Federal 
Sustainable Development Strategy) 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ ระบบ SEA ถูกรองรับด้วยพระราชบัญญัติการจัดการทรัพยากรฉบับ พ.ศ. 2534 
(Resource Management Act: RMA) ซึ่งเป็นกฎหมายที่น าเอาการประเมิน
สิ่งแวดล้อมเข้ามาสู่ขั้นตอนการวางแผนพัฒนา และก าหนดนโยบายในระดับต่าง ๆ 
ทั้ งนี้ยั งระบุความหมายของสิ่ งแวดล้อมให้รวมถึงด้านสั งคม เศรษฐกิจ 
สุนทรียศาสตร์ และวัฒนธรรมด้วย กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ระบุถึงการด าเนินการ 
SEA โดยตรง แต่มีรูปแบบและลักษณะการด าเนินการคล้ายกับ SEA โดยเป็น
กฎหมายส าหรับการจัดท านโยบาย การวางแผน และการควบคุมการใช้ทรัพยากร 
(ได้แก่ ดิน น้ า และอากาศ) การปล่อยของเสียและมลพิษทางเสียง ก ากับดูแลโดย
กระทรวงสิ่งแวดล้อม และด าเนินการโดยคณะกรรมการระดับภูมิภาคและท้องถิ่น 
การด าเนินการนี้ยังเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน แต่อย่างไรก็
ตาม กฎหมายฉบับนี้ก็ยังขาดกลไกและข้อบังคับที่ชัดเจนของการด าเนินการ SEA 
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ตารางที่ 2-2 ระบบและกลไก SEA ของประเทศในทวีปต่าง ๆ 
ทวีป ประเทศ ระบบและกลไก SEA 

นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมการด าเนินการอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับ SEA เช่น ยุทธศาสตร์
แผนการเติบโตระดับภูมิภาค  ซึ่งเป็นการจัดการแบบบูรณาการ ทั้งแผนการใช้
ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ที่ดินของระดับภูมิภาคและท้องถิ่น และยุทธศาสตร์
การคมนาคม (New Zealand Transport Strategy: NZTS) และพระราชบัญญัติ
การจัดการการคมนาคมทางบก (Land Transport Management Act: LTMA) 
ซึ่งพิจารณาถึงผลกระทบทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในการวางแผน และ
จัดท านโยบายทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค เป็นต้น 

ที่มา: Sadler (2005); Chaker et al. (2006); Dusik and Xie (2009); Victor and Agamuthu (2014) 

   ส าหรับประเทศในทวีปเอเชียที่ได้น า SEA ประยุกต์ใช้เป็นประเทศแรก ๆ ในทวีปเอเชีย 
(ตารางที่ 2-2) ที่สามารถเป็นต้นแบบให้กับประเทศต่าง ๆ ได้ คือ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ซ่ึงมีนักวิชาการ
ด้าน SEA ที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับโลก คือ Elvis Au (ต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการ Environmental 
Protection Department) รวมทั้งเป็นวิทยากรด้าน SEA ที่ได้เข้ามาร่วมอบรมให้กับการอบรม SEA ใน
ประเทศไทย และเขตบริหารพิเศษไต้หวันที่มีการด าเนิน SEA ที่มีการเผยแพร่การด าเนินการ และมี
ปรับปรุงพัฒนาแนวทางการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จากการด าเนินการของทั้ง 2 ประเทศนี้ ประเทศไทย
สามารถน าเอาการด าเนินการ ทั้งในส่วนของระบบและกลไก รวมทั้งกระบวนการและขั้นตอนมา
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการด าเนินการของประเทศไทยได้ 
  (1) เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
   เขตบริหารพิเศษฮ่องกงเป็นนครรัฐ (City state) ที่มีพ้ืนที่อยู่อย่างจ ากัดประกอบกับมีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและมีประชากรหนาแน่น จึงท าให้ SEA เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
สร้างและวางแผนนโยบายเพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทัง้ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งแวดล้อม 
   การด าเนินการ SEA ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเป็นไปบนพื้นฐานของการปกครองซึ่งนโยบาย 
แผน และแผนงาน ที่จะด าเนินการตามกฤษฎีกาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น (EIA Ordinance) 
จะต้องเข้าเกณฑ์ 2 ข้อ (การกลั่นกรอง: Screening) ที่ได้ก าหนดไว้ในรายการ 3 (Schedule 3) คือ 
   1) เป็นโครงการพัฒนาเมืองที่ครอบคลุมพ้ืนที่มากกว่า 20 เฮกตาร์ (1 เฮกตาร์ เท่ากับ 6 ไร่ 
1 งาน) หรือ มีประชาชนรวมอยู่มากกว่า 100,000 คน 
   2) เป็นโครงการพัฒนาใหม่ที่ครอบคลุมพ้ืนที่มากกว่า 20 เฮกตาร์ หรือ มีประชาชนรวมอยู่
มากกว่า 100,000 คน 
   รูปแบบของ SEA ที่ใช้จะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทของแผน ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้กับ
สาขาที่ส าคัญ (เช่น การคมนาคม และการจัดการของเสีย) และใช้กับแผนเชิงยุทธศาสตร์ (เช่น แผนระดับ
อาณาเขตหรือระดับภูมิภาค) การด าเนินการ SEA นั้น มีหน่วยงานเจ้าของแผนเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่ง
ด าเนินการผ่านค าแนะน าและการทบทวนตรวจสอบจากกรมป้องกันสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Protection Department) ทั้งนี้เพ่ือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ประเมินความยั่งยืน และพิจารณาถึง
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจของแผนการพัฒนานั้น ๆ 
   การพิจารณาแผนและแผนงานจะแตกต่างกับการพิจารณานโยบายและยุทธศาสตร์ โดยแผน
และแผนงาน จะใช้การประเมินสิ่งแวดล้อมทั่วไป ในขณะที่นโยบายและยุทธศาสตร์ต้องใช้การพิจารณา
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เฉพาะซึ่งเป็นการตัดสินใจของรัฐบาลระดับสูงผ่านกระบวนการต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น แผนและแผนงานเชิง
พ้ืนที่จะใช้วิธีการ EIA เท่านั้น เว้นแต่หากการพัฒนานั้น ๆ ก่อให้เกิดผลกระทบสะสมอยู่ในระดับสูงใน
พ้ืนที่เดียวกัน ทั้งนี้เป็นไปในลักษณะของการด าเนินการเพ่ือบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น แต่ในส่วน 
SEA ที่ด าเนินการกับนโยบายของร่างแผนนั้น ด าเนินการเพ่ือพิจารณาประเด็นหรือแนวทางอ่ืนที่จะ
น าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน การด าเนินการ SEA ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แสดงให้เห็นว่าการพิจารณาถึง
ประเด็นความยั่งยืนและขีดความสามารถของสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนเริ่มต้นของการด าเนินการ  และใน
ระดับยุทธศาสตร์มีประสิทธิภาพมากกว่าการด าเนินการ EIA ในระดับโครงการ 
   การตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็นเครื่องมือส าคัญในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของร่างแผนในระยะเบื้องต้น เครื่องมือชิ้นนี้ช่วยให้หน่วยงานเจ้าของแผนสามารถระบุความสัมพันธ์
ระหว่างร่างแผนและประเด็นทางสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับแผนนั้น  ๆ ได้ ตัวอย่างเช่น กระทบต่อการ
คมนาคมหรือไม่ กระทบต่อการใช้พลังงานหรือไม่ และกระทบต่อพ้ืนที่อ่อนไหวทางระบบนิเวศหรือไม่ 
เป็นต้น นอกจากนี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการยังสามารถขอค าปรึกษาหรือข้อแนะน าจากกรมป้องกัน
สิ่งแวดล้อมได้ 
   ร่างแผนบางประเภทที่จะต้องจัดท าการประเมินอย่างละเอียด และจัดท ารายงานฉบับแยก 
หน่วยงานเจ้าของแผนสามารถติดต่อกับกรมป้องกันสิ่งแวดล้อม เพ่ือขอรับการอบรมสรุปย่อของวิธีการ 
หรือขั้นตอนที่จ าเป็นในการประเมิน ขอบเขตของการประเมิน และรูปแบบรายงานได้ ทั้งนี้คู่มือและข้อมูล
พ้ืนฐานต่าง ๆ ส าหรับหน่วยงานที่จะต้องด าเนินการ SEA ยังถูกจัดเตรียมไว้ให้บริการผ่านระบบออนไลน์
ของกรมป้องกันสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
   ทั้งนี้ยังมีระบบการติดตามตรวจสอบใหม่ท่ีมีชื่อว่า “Strategic Environmental Monitoring 
and Audit: SEMA” ถูกใช้อย่างแพร่หลาย เพ่ือติดตามตรวจสอบประเด็นทางสิ่งแวดล้อมและแนว
ทางการบรรเทาผลกระทบที่ถูกระบุไว้ในรายงาน SEA ให้เป็นตามทิศทางท่ีเหมาะสม 
   Au (2005) ได้กล่าวว่า รายงาน SEA ที่ผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานเจ้าของแผนจะถูก
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกรมป้องกันสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ภาคประชาชนสามารถเข้าถึง และใช้ในการ
ปรึกษาหารือด้านประเด็นสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานเจ้าของแผนได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Victor 
and Agamuthu (2014) ที่กล่าวว่าจุดแข็งของระบบ SEA ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงนั้น คือ กระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งภาคองค์การอิสระ แต่อย่างไรก็ตาม Au (2005) ยังพบว่ามีเอกสารบาง
ฉบับของสภาบริหารนั้นไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ 
   การด าเนินการ SEA ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยพ้ืนฐานแล้วเป็นการวิเคราะห์ที่เป็น
ลักษณะที่มีปฎิสัมพันธ์กับ PPP มิใช่การด าเนินการแบบ One-way process โดยการด าเนินการต้อง
เป็นไปในทิศทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของ SEA ซึ่งต้องมีความเข้าใจร่วมกัน ทั้งใน
วัตถุประสงค์ของ SEA และ PPP เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกันและน าไปสู่
ผลลัพท์ที่น าไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน ส าหรับขั้นตอนการวิเคราะห์ SEA ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
แสดงดังรูปที่ 2-1 

ปัจจุบัน การด าเนินการ SEA ของนโยบายและแผนงานพัฒนาต่าง ๆ ในเขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงได้เน้นการพิจารณาถึงประเด็นสิ่งแวดล้อมในระยะต้นของขั้นตอนการตัดสินใจมากขึ้นเพ่ือเน้นการ
หลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและระบุทางเลือกท่ีเหมาะสมกว่าในการพัฒนา 
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รูปที่ 2-1 ขั้นตอน SEA ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 

 
ตารางที่ 2-3 รายการการกลั่นกรองของ PPP ที่จ าเป็นต้องท า SEA ของเขตบริหารพิเศษไต้หวัน 

นโยบาย แผน/ แผนงาน 
1. พลังงาน 1. โครงสร้างดา้นพลังงาน 
2. อุตสาหกรรม 2. ต าแหน่งท่ีตั้งของสวนอุตสาหกรรม 
3. การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

 
3. การพัฒนาสนามกอล์ฟ 
4. การเปลี่ยนแปลงที่ดินส าหรับพ้ืนท่ีเกษตรกรรม และการรักษา/ 
อนุรักษ์พ้ืนท่ีที่ไม่ใช่เกษตรกรรม 
5. การลดลงของพื้นที่ลุ่มน้ าที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ 

4. ปศุสัตว ์ 6. พื้นที่ฟาร์มสุกร 
5. เหมืองแร่ 7. การพัฒนาพ้ืนท่ีที่เป็นแหล่งอุปทานของทราย/ หิน 
6. การจัดการขยะนิวเคลียร ์ 8. การจัดการเพื่อบ าบัดขยะนิวเคลียร์จากโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ 
7. ขนส่ง 9. โครงสร้างพื้นฐานดา้นรถไฟและทางหลวง 
8. การจัดการขยะ 10. การจัดการขยะครัวเรือน 
9. ทรัพยากรน้ า 11. การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรน้ า/ แหล่งน้ า 

  (2) เขตบริหารพิเศษไต้หวัน 
   ตามมาตรา 26 ของกฎหมาย EIA พ.ศ. 2537 ระบุว่า การด าเนินการ PPP ของภาครัฐที่อาจ
มีผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม หน่วยงานผู้มีอ านาจในส่วนกลางต้องด าเนินการและน าเสนอรายงาน SEA 
ต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ. 2541 มีการตีพิมพ์ “แนวทาง SEA ส าหรับ PPP ของภาครัฐ” (รูปที่ 2-2) ซึ่งมี
รายการการกลั่นกรองของ PPP ที่จ าเป็นต้องท า SEA (Mandatory screening list) และการก าหนดเนื้อหาที่
จ าเป็นต้องมีในรายงาน SEA ที่เป็นการระบุอย่างชัดเจนครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2542 ได้ประกาศใช้ “คู่มือ SEA 
(SEA manual)” และ “รายการการกลั่นกรองของ PPP ที่จ าเป็นต้องท า SEA” ที่ประกอบด้วย 9 กลุ่มนโยบาย 
และ 11 รายการแผน/ แผนงาน (ตารางที่ 2-3) โดยมีการทบทวน “แนวทาง SEA ส าหรับ PPP ของภาครัฐ” 2 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล                                                                   2-17  
 
 

ครั้ง เมื่อ พ.ศ. 2543 และ 2549 และมีการทบทวน “คู่มือ SEA” 3 ครั้ง เมื่อ พ.ศ. 2544, 2545 และ 2550 
รวมทั้งมีการทบทวน “รายการการกลั่นกรองของ PPP ที่จ าเป็นต้องท า SEA” 2 ครั้ง เมื่อ พ.ศ. 2544 และ 
2549 และตั้งแต่มีการให้มีการจัดท า SEA จนถึง พ.ศ. 2553 มีกรณีศึกษาที่ได้ถูกด าเนินการ SEA เพียง 8 กรณี 

รูปที่ 2-2 แนวทาง SEA ส าหรับ PPP ของภาครัฐของเขตบริหารพิเศษไต้หวัน 
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   ส าหรับคู่มือ SEA ของเขตบริหารพิเศษไต้หวัน มีการระบุองค์ประกอบที่ต้องถูกประเมิน 8 
องค์ประกอบ และวิธีการประเมิน โดยใช้วิธีการจัดล าดับ (Rankings) เชิงคุณภาพ 5 ขั้น และต้องมีการ
น าเสนอมาตรการลดผลกระทบ 

2.2.2  กระบวนการและขั้นตอน SEA โดยทั่วไป 
   SEA ได้มีการน าไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในทุกทวีปทั่วโลกด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
ภายใต้บริบทที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนส าคัญในกระบวนการ SEA ที่ได้ถูก
ด าเนินการ และน าเสนอในคู่มือและหนังสือต่าง ๆ มีดังนี้ 
   (1) การกลั่นกรอง (Screening) 
   (2) การก าหนดขอบเขต (Scoping) 
    (2.1)  การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data collection) 
    (2.2)  การก าหนดตัวชี้วัด (Indicator determination) 
   (3) การพัฒนาและการประเมินทางเลือก (Alternative development and assessment) 
    (3.1)  การพัฒนาทางเลือก (Alternative development) 
    (3.2)  การประเมินทางเลือก (Alternative assessment) 
    (3.3)  การประเมินจัดล าดับความพึงพอใจทางเลือก (Analytical hierarchy preference 
of alternatives) 
   (4) มาตรการบรรเทาผลกระทบ การติดตาม และการตรวจสอบ (Mitigation, monitoring 
and follow-up measures) 
   (5) การจัดท ารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA report) 

   Hayashi (2007) ได้ท าการศึกษากระบวนการและขั้นตอนของ SEA ในประเทศต่าง ๆ ดัง
แสดงในตารางที่ 2-4 โดยขั้นตอนส าคัญที่จ าเป็นต้องมี คือ การกลั่นกรอง ซึ่งจะพบว่ามีเกือบทุกประเทศ 
และในส่วนของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่ถือว่าหลักการที่ส าคัญของ SEA แต่กลับพบว่า มีเพียง
ในบางขั้นตอนของ SEA และบางประเทศเท่านั้น จากการศึกษาของ Hayashi (2007) ท าให้เห็นว่าการมี
ส่วนร่วมยังถูกจ ากัดไม่ได้เป็นไปตามหลักการ 

  ขั้นตอนต่าง ๆ ของ SEA โดยทั่วไป มีรายละเอียด ดังนี้ 
   2.2.2.1 การกลั่นกรอง (Screening) 
   เป็นขั้นตอนแรกของการด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจะพิจารณาข้อเสนอ (Proposal) 
ของนโยบาย แผนงาน และแผนงาน (PPP) ว่าควรหรือไม่ควรด าเนินการท า SEA โดยเน้นให้ความส าคัญ
กับผลกระทบส าคัญท้ังเชิงบวกและลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้ันตอนนี้สามารถด าเนินการได้ 2 แนวทาง คือ 
    (1) ด าเนินการเป็นรายกรณี (Discretionary or customized approach) แนวทางนี้
เป็นที่นิยมใช้กันในประเทศและองค์กรต่าง ๆ โดยจะด าเนินการพิจารณาตามเกณฑ์/ กระบวนการที่
ก าหนดเอาไว้ตามแต่ละข้อเสนอของ PPP ซึ่งส่วนใหญ่ในแต่ละประเทศจะมีการก าหนดเกณฑ์เฉพาะ
ส าหรับเอาไว้ใช้ในขั้นตอนการกลั่นกรอง ดังตัวอย่างของประเทศสกอตแลนด์ในตารางที่ 2-5 โดยเกณฑ์
เหล่านี้อ้างอิงมาจาก SEA Directive ของสหภาพยุโรป 
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ตารางที่ 2-5 ข้อค าถามในขั้นตอนการกลั่นกรองตาม SEA guidance ของประเทศสกอตแลนด ์

1. คุณลักษณะของแผน 
   1.1) ระดับท่ีแผนก าหนดกรอบการท างานส าหรับโครงการและกิจกรรมอื่น ๆ ท้ังในเรื่องของท่ีตั้ง ลักษณะ ขนาด และ
เงื่อนไขการปฏิบัติการ หรือการจัดสรรทรัพยากร 
   1.2) ระดับท่ีแผนมีอิทธิพลต่อแผนอื่น ๆ รวมท้ังแผนอื่นท่ีอยู่ในล าดับขั้น 
   1.3) ความสัมพันธ์ของแผนส าหรับการบูรณาการข้อพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืน 
   1.4) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท่ีสัมพันธ์กับแผน 
   1.5) ความสัมพันธ์ของแผนส าหรับการด าเนินการตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของประชาคมยุโรป (เช่น แผนท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดการของเสีย หรือแผนปกป้องแหล่งน้ า เป็นต้น) 
2. คุณลักษณะของผลกระทบและพื้นท่ีท่ีอาจจะได้รับผลกระทบ 
   2.1) ความน่าจะเป็น ระยะเวลา ความถี่ และความสามารถในการฟื้นตัว (reversibility) ของผลกระทบ 
   2.2) ลักษณะการสะสมของผลกระทบ 
   2.3) ลักษณะการข้ามเขตแดนของผลกระทบ 
   2.4) ความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม 
   2.5) ขนาดของผลกระทบและขอบเขตเชิงพื้นท่ีของผลกระทบ (พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ และจ านวนประชากรท่ีอาจจะได้รับ
ผลกระทบ) 
   2.6) มูลค่าและความเปราะบางของพื้นท่ีท่ีอาจจะได้รับผลกระทบ เนื่องจาก 
     - เป็นพื้นท่ีท่ีมีลักษณะทางธรรมชาติเฉพาะหรือเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม 
     - เกินค่ามาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อมหรือค่าท่ีก าหนดไว้ 
     - การใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างเข้มข้น 
   2.7) ผลกระทบต่อพื้นท่ีหรือภูมิทัศน์ท่ีมีสถานะคุ้มครองพิเศษในระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

ที่มา: Scottish Government (2013) 
 
   ในการใช้เกณฑ์การพิจาณาความจ าเป็นของการจัดท า SEA ตามเกณฑ์ข้างต้น หน่วยงาน
เจ้าของข้อเสนออาจจะจัดท าออกมาในรูปแบบของตารางพิจารณาตามเกณฑ์โดยตอบเพียงว่า “มี/ ไม่มี
ผลกระทบส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม” พร้อมทั้งอธิบายหรือให้รายละเอียดพอสังเขปว่าท าไมถึงตอบว่ามี/ ไม่มี 
หลังจากนั้น เมื่อหน่วยงานเจ้าของข้อเสนอของ PPP ด าเนินการกลั่นกรองเสร็จสิ้นจะต้องส่งผลการกลั่นกรอง
ไปยังหน่วยงานที่ปรึกษาเพ่ือให้พิจารณาผลการกลั่นกรองนั้นอีกครั้งและตอบรับว่าข้อเสนอของ PPP นั้น
จ าเป็นจะต้องด าเนินการจัดท า SEA หรือไม่ โดยประเทศสกอตแลนด์มีหน่วยงานที่ปรึกษาหรือรับผิดชอบ
การด าเนินการ SEA จ านวน 3 หน่วยงาน (ได้แก่ Scottish Environment Protection Agency: SEPA, 
Historic Scotland: HS, และ Scottish Natural Heritage: SNH) 
   วิธีการที่ใช้ในกระบวนการนี้ เช่น การตรวจสอบรายการ การวิเคราะห์ค่าความทนทานและ
พ้ืนที่อ่อนไหว และโครงข่ายเหตุและผล ทั้งนี้แนวทางการกลั่นกรองของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Environment Program: UNEP) ได้ระบุให้มีการตรวจสอบรายละเอียด
ด้านสิ่งแวดล้อม และเปรียบเทียบกรณีศึกษาที่คล้ายคลึงกัน เพ่ือน าไปสู่การระบุผลกระทบโดยใช้วิธี การ
ตรวจสอบรายการและโครงข่ายเหตุและผล ซึ่งต้องมีการปรึกษาสาธารณะและผู้เชี่ยวชาญร่วมด้วย 
(UNEP, 2002) 
    (2) แนวทางโดยการก าหนดหรือโดยมาตรฐาน (Prescriptive or standardised 
approach) ส าหรับแนวทางนี้จะมีการก าหนดบัญชีหรือรายการของ PPP ที่ต้องท า SEA ตัวอย่างเช่น 
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ประเทศสหราชอาณาจักรระบุว่า ต้องมีการด าเนินการ SEA ในช่วงการเตรียมแผนหรือแผนงานต่าง ๆ 
ได้แก่ เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง พลังงาน อุตสาหกรรม คมนาคม การจัดการของเสีย การจัดการน้ า การ
ติดต่อสื่อสาร การท่องเที่ยว และการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและตัวอย่างของรายการการกลั่นกรอง
ของ PPP ที่จ าเป็นต้องท า SEA ของเขตบริหารพิเศษไต้หวันดังแสดงในตารางที่ 2-3 

   2.2.2.2  การก าหนดขอบเขต (Scoping) 

    เป็นขั้นตอนที่มีประโยชน์และจ าเป็นต้องท าอย่างละเอียดรอบคอบ โดยกระบวนการใน
ขั้นตอนนี้จะท าให้ทราบประเด็นส าคัญที่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญในการท า SEA โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งด าเนินการพิจารณาประเด็นผลกระทบที่ส าคัญทั้งทางตรง (Direct impacts) 
และทางอ้อม (Indirect impacts) การก าหนดขอบเขตนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดขอบเขตด้านเวลาและ
พ้ืนที่ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่การจัดหาข้อมูลที่จ าเป็นในการตัดสินใจความลึกของการประเมิน (Assessment 
depth) คุณลักษณะ (Aspects) ที่ต้องศึกษา SEA ปัจจัยที่ต้องศึกษาในรายละเอียดข้อมูลที่จะต้องเก็บ
เพ่ิมเติมและหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญ (Entities and experts) ผู้ที่ควรเกี่ยวข้องในกระบวนการ เป็นต้น 
    นอกจากนี้  ขั้นตอนนี้ต้องด าเนินการควบคู่กับการคัดเลือกตัวชี้วัด ( Indicators) 
เนื่องจากตัวชี้วัดนี้จะถูกใช้ในขั้นตอนต่อๆ ไป คือขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมินทางเลือก 
รวมทั้งในการติดตามตรวจสอบ ทั้งนี้ตัวชี้วัดที่ใช้ควรเป็นตัวชี้วัดเพ่ือความยั่งยืน (Sustainability 
indicators) 
    ขั้นตอนการก าหนดขอบเขตยังมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดระดับรายละเอียดให้ครอบคลุม
ส าหรับการประเมิน โดยจะด าเนินการพิจารณาถึงข้อมูลที่จะใช้ในการก าหนดขอบเขตประเด็นสิ่งแวดล้อม
ที่จะต้องมีการประเมินจากหน่วยงานที่ให้ค าปรึกษาหรือการปรึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือก าหนด
ขอบเขต การก าหนดประเด็น และการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานให้ครอบคลุมส าหรับการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงระบุแหล่งที่มาของข้อมูล และการชี้ช่องว่างของข้อมูลที่ขาดหายไป ( Scottish 
Government, 2013) ดังนั้นการก าหนดขอบเขตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่มุ่งหวังไว้ จะต้อง
อาศัยความมุ่งมั่นของผู้ด าเนินการการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลทั้งระดับและเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนจะต้องมีความยืดหยุ่นในการ
ด าเนินการก าหนดขอบเขตภายใต้กรณีที่มีข้อมูลเพ่ิมเติม/ เปลี่ยนแปลงไป 
    Snell and Cowell (2006) ได้ตั้งข้อสังเกตว่าการวิจัยเกี่ยวกับการท าการก าหนด
ขอบเขตยังมีน้อย การลงมือท าการก าหนดขอบเขตในภาคปฏิบัติยังไม่เป็นไปตามแนวคิดในทางทฤษฎี 
เนื่องจากการปฏิบัติจริงจะให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมน้อยและการระบุผลด้านสิ่งแวดล้อม
จะเป็นการอ้างอิงตามกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ ท าให้ไม่ครอบคลุมถึงผลกระทบสะสม ความเสี่ยง
ทางอ้อมและผลกระทบที่จับต้องไม่ได้ (Intangible impacts) 
   จากการทบทวนรายงาน SEA ที่ได้ด าเนินการแล้วในประเทศไทย ในขั้นตอนนี้ได้ด าเนินการ
ตามที่ระบุใน SEA guideline (ในหัวข้อ 2.4) เป็นหลัก (จากเอกสารที่สามารถเข้าถึงได้: การศึกษาและ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาเหมืองแร่โปแตช (2553) การประเมินผลกระทบ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์แม่น้ าโขง เลย ชี มูล (2553) และโครงการศึกษาการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (2556)) 
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   วิธีที่สามารถใช้ในขั้นตอนนี้ ได้แก่ การใช้ Checklist, Matrices, Problem trees, Spatial 
analysis with GIS, Expert judgement, Interview, Panel, Consultation และ อ่ืน  ๆ  ที่ เ ป็ นวิ ธี ที่
คล้ายกัน (Therivel, 2004; Sadler, 2005) 

   2.2.2.3  การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data collection) 

    SEA ต้องการพ้ืนฐานความเข้าใจในความเป็นไปได้ของผลกระทบต่อมิติเศรษฐกิจ มิติ
สังคม และมิติสิ่งแวดล้อมซึ่งข้อมูลในที่นี้ต้องเป็นทั้งข้อมูลสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตเมื่อมีการปฏิบัติตามนโยบายแผนและแผนงานเกิดขึ้น (Therivel, 2004) ดังนั้นอาจแบ่ง
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดังนี้ 
    (1) ข้อมูลปัจจุบัน (Existing data) ที่สะท้อนเนื้อหาสาระสถานการณ์ปัจจุบันของ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจะขึ้นอยู่กับการก าหนดประเด็นในขั้นของการก าหนดขอบเขต (Scoping) ซึ่งควรให้
ครอบคลุมทั้งทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพเศรษฐกิจสังคมและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
    (2) ตัวกระตุ้น (Stressors) ที่สามารถแบ่งเป็นตัวกระตุ้นทางธรรมชาติและที่มนุษย์ท า
ให้เกิดข้ึน 
     1) ตัวกระตุ้นทางธรรมชาติ (Natural stressors) เช่น ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ 
ความหนาของชั้นดิน ชนิดและองค์ประกอบของดิน เป็นต้น 
     2) ตัวกระตุ้นที่มนุษย์ท าให้เกิดขึ้น (Anthropogenic stressors) เช่น การเพ่ิม
ประชากร การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือท าการเกษตร ที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม และการปล่อยมลพิษต่างๆ 
ออกสู่ระบบนิเวศ เป็นต้น 

   2.2.2.4  การระบุ การคาดการณ์ และการประเมินของผลที่จะเกิดขึ้น ( Identification, 
prediction and evaluation of effects) 

    SEA ให้ความส าคัญต่อทั้งผลกระทบทางตรง (Direct effects) และทางอ้อม (Indirect 
effects) ที่ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการด าเนินนโยบาย 
แผนงาน โครงการในลักษณะเชิงเดี่ยว และที่เป็นผลกระทบสะสม (Cumulative effect) จากการด าเนิน
กิจกรรมเชิงนโยบาย แผน และแผนงาน รวมทั้งโครงการที่มากกว่าหนึ่งโครงการ ทั้งนี้แนวคิดของ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมสะสมมีองค์ประกอบที่ส าคัญสองประการที่จ าเป็นต้องค านึงถึง คือ (1) 
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลของกิจกรรม และผลกระทบต่อผู้ได้รับผลกระทบ ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง 
หรือมูลค่าขององค์ประกอบของระบบนิเวศ (Value of components) และ (2) เป็นการกระทบสะสม
จากกิจกรรมที่ท าหลาย ๆ ครั้งแม้ว่าจะเล็กน้อยในช่วงเวลาและพ้ืนที่หนึ่ง ๆ 
   นอกเหนือจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการด าเนินการ
ตามนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการแล้ว กระบวนการที่นับเป็นเป็นหัวใจส าคัญของ SEA คือการ
ระบุ อธิบาย และประเมินทางเลือกในการด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เป็นไปได้ พร้อมทั้งเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย
ของทางเลือกเหล่านั้น เพ่ือเป็นข้อพิจารณาประกอบการตัดสินใจของผู้มีอ านาจในระดับสูงต่อไป 
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   2.2.2.5  การพัฒนาทางเลือก (Scenario/ alternative development) 

    การน าเสนอทางเลือก (Proposed alternatives) ในกระบวนการ SEA เป็นสิ่งที่ส าคัญ
มากเนื่องจากเป็นการผสมผสานมิติสิ่งแวดล้อมเข้าไปสู่การด าเนินการทางนโยบายและการวางแผนทั้งนี้
เป้าหมายทั่วไปของทางเลือกคือการแสดงขอบเขตของทางเลือกที่เปิดเพ่ือการตัดสินใจ 

    Sadler (1996) กล่าวถึงการน าเสนอทางเลือกว่าเป็นการจ าแนกการวิเคราะห์และการ
เปรียบเทียบของทางเลือกเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการสร้างการด าเนินการเชิงรุกและการตัดสินใจที่มีความ
เกี่ยวเนื่องกับการประเมินแต่หากพิจารณาโดยทั่วไปแล้วจะพบว่าทางเลือกที่นอกเหนือจากทางเลือกใน
SEA มักจะเป็นทางเลือกท่ีแก้ไขปัญหามากกว่าที่จะเป็นการป้องกันหรือการควบคุมสถานการณ์ทางเลือก
มักจะค านึงถึงรายละเอียดระดับโครงการมากกว่าระดับยุทธศาสตร์ และมักจะเป็นทางเลือกที่ตัดสินใจ
แล้วของรัฐบาลฉนั้นบทบาทของ SEA จึงช่วยให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวระบุและประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในมุมมองที่แตกต่างกัน และช่วยในการน าข้อมูลมาสร้างทางเลือกซึ่งเป็นการน ามาซึ่งความ
โปร่งใสครอบคลุมการตัดสินใจ 

    นอกจากนี้ SEA ยังเป็นกระบวนการตัดสินใจที่ เป็นการป้องกันหรือการควบคุม
สถานการณ์และช่วยท าให้มั่นใจได้ว่าผู้ตัดสินใจจะไม่พลาดกับทางเลือกอ่ืนที่ ดีกว่าภายใต้ข้อจ ากัดที่ผู้
ตัดสินใจก าลังเผชิญอยู่การพัฒนาทางเลือกนั้นสิ่งแรกที่จะต้องท าการพิจารณาก่อนก็คือเรามีความ
ต้องการให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาจริงหรือไม่เราสามารถที่จะลดความต้องการลงได้หรือไม่เพราะการลดลงของ
ความต้องการเป็นสิ่งที่ท าได้ง่ายเสียค่าใช้จ่ายน้อยและดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าการสร้างหรือเกิดขึ้นมา
ของทางเลือกซึ่งนั่นหมายความว่าอาจจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เกิดข้ึนมาด้วย 
    จุดประสงค์ของการสร้างทางเลือกเพ่ือแสดงตัวเลือก (Options) แบบต่าง ๆ ให้กับผู้ที่มี
อ านาจในการตัดสินใจพิจารณาเลือกส าหรับขั้นตอนของการสร้างทางเลือกจะต้องประกอบด้วยค าถาม
ต่อไปนี้ 
    (1) มีความจ าเป็นหรือไม่ (Need/ demand) ที่จะต้องมีการพัฒนาเราสามารถสนอง
ความต้องการโดยปราศจากการพัฒนาได้หรือไม่ 
    (2) ถ้าหากมีความจ าเป็นต้องท าการพัฒนาจริงจะด าเนินการอย่างไร (Mode/ process) 
ทางเลือกของเทคโนโลยีหรือวิธีการที่จะน ามาใช้ลดความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมหรือทางที่จะท าให้เกิด
ความยั่งยืนจะต้องมีความชัดเจน 
    (3) จะไปพัฒนาที่ไหน (Location) 
    (4) เวลาและรายละเอียดในการปฏิบัติ  (Timing and detailed implementation) 
เมื่อไหร่และล าดับขั้นตอนในการด าเนินการเป็นอย่างไรรายละเอียดและข้อก าหนดต่าง  ๆ ต้องมีความ
ชัดเจน 
    กระบวนการสร้างทางเลือกนั้น (Alternative formulations) ด าเนินการได้โดยขั้นตอน
ดังนี้ 
    (1) เปรียบเทียบมุมมองต่าง ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

    (2) รับฟังความคิดเห็นและแนวทางในการพัฒนา 

    (3) ถกเถียงความเป็นไปได้ไปสู่การปฏิบัติ 
   ตัวอย่างของทางเลือกที่ถูกสร้างใน SEA ทั้งต่างประเทศและประเทศไทย ดังแสดงในตารางที่ 2-6 
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ตารางที่ 2-6 ตัวอย่างของทางเลือกของ SEA ทั้งต่างประเทศและประเทศไทย 

SEA of M4 South Wales Common Appraisal Framework1 

เป็นการใช้ SEA ด าเนินการในเรื่องที่มีความซับซ้อนของปัญหาความหนาแน่นของการคมนาคมระหว่างเมืองบนทาง
ด่วน M4 ของ South Wales โดย 3 ทางเลือกได้ถูกสร้างขึ้น 
ทางเลือกที่ 1: สร้างถนนใหม่ 
ทางเลือกที่ 2: การกระตุ้นให้เกิดการใช้การขนส่งสาธารณะ 
ทางเลือกที่ 3: การจัดการความต้องการ/ การจราจร (Traffic/ demand management) 
SEA แผนการจัดการทรัพยากรน้ าของ Anglian Water2 
ทางเลือกในการจัดการอุปสงค์(Demand management options) เพื่อลดความต้องการการใช้น้ า ได้แก่ การติดตั้ง
มิเตอร์ (Metering) ประสิทธิภาพการใช้น้ า (Water efficiency) การลดการรั่วไหล (Leakage reduction) 

ทางเลือกอุปทาน(Supply option) เป็นทางเลือกในการจัดหาน้ าให้กับลูกค้า ได้แก่การส่งน้ า (Tranfers) การใช้
ประโยชน์สูงสุดจากแหล่งน้ าเดิม (Maximising existing resources) การซื้อขายน้ า (Trading) การกักเก็บน้ า 
(Tankering) และการหาแหล่งน้ าใหม่ (New resources) 
MRC SEA OF Hydropower on the mainstream Mekong3 
ทางเลือกที่ 1: ไม่มีการด าเนินการโครงการใดๆ ในแม่น้ าโขงสายหลัก 
ทางเลือกที่ 2: เลื่อนเวลาในการตัดสินใจในการด าเนินการ 
ทางเลือกที่ 3: การด าเนินการโครงการบนแม่น้ าโขงสายหลักโดยแบ่งออกเป็นระยะๆ  
ทางเลือกที่ 4:การด าเนินการทั้ง 12 โครงการในแม่น้ าโขงสายหลักโดยทันที 
การศึกษาและประเมินสื่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาเหมืองแร่โปแตซ4 

โครงการนี้มีทางเลือก 4 ทางเลือก คือ 
ทางเลือกที่ 1: ไม่ควรพัฒนาโครงการเหมืองแร่โปแตซ 
ทางเลือกที่ 2: ชะลอโครงการเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจนเป็นท่ียอมรับได้ 
ทางเลือกที่ 3: ให้มีการท าเหมืองในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างมีเงื่อนไข 
ทางเลือกที่ 4: ให้มีการท าเหมืองทุกพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างมีเงื่อนไข 

โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่อ าเภอเมืองและพ้ืนที่ใกล้เคียงจังหวัดระยอง ระยะที่ 25 

ทางเลือกที่ 1: หยุดการลงทุนทั้งหมด 
ทางเลือกที่ 2: ลงทุนใหม่ โดยให้ก าลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของก าลังการผลิตในปัจจุบันส าหรับพ้ืนที่
อุตสาหกรรมที่ก าหนดตามกฎหมายผังเมืองและพื้นที่ท่ีมีศักยภาพการรองรับมลพิษ 
ทางเลือกที่ 3: ลงทุนใหม่ โดยไม่ท าให้ปริมาณมลพิษโดยรวมเกินศักยภาพการรองรับในพื้นที่อุตสาหกรรมตาม
กฎหมายผังเมืองภายใต้กฎหมายปัจจุบันและการปฏิบัติตามมาตรการระบายมลพิษที่ก าหนดเพิ่มเป็นกรณีเฉพาะ 
ทางเลือกที่ 4: ลงทุนใหม่ โดยไม่ท าให้ปริมาณมลพิษโดยรวมเกินศักยภาพการรองรับในพื้นที่อุตสาหกรรมตาม
กฎหมายผังเมืองภายใต้กฎหมายปัจจุบันและการปฏิบัติตามมาตรการระบายมลพิษที่ก าหนดเพิ่มเป็นกรณีเฉพาะ
รวมทั้งเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco industry) 
โครงการระบบเครือข่ายน้ าในพื้นที่วิกฤตน้ า 19 พ้ืนที่: งานศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมรับยุทธศาสตร์ ของการ
ผันน้ าจากปริมาณน้ าหลากในลุ่มน้ าชี-มูลและแม่น้ าโขง6 
ทางเลือกที่ 1: กรณีการพัฒนาอ่างเก็บน้ าห้วยสามหมอหรืออ่างเก็บน้ าน้ าพรม ประกอบด้วยทางเลือกย่อย 6 
ทางเลือก โดย 4 ทางเลือกย่อยเกี่ยวกับการสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยสามหมอที่มีความจุเท่ากัน แต่มีระดับเก็บกักน้ า
ต่างกัน ท าให้ท่วมหรือไม่ท่วมพื้นท่ีแตกต่างกัน และอีก 2 ทางเลือกย่อยเกี่ยวกับการสร้างอ่างเก็บน้ าน้ าพรมที่มีความจุ
เท่ากัน แต่มีการผันน้ าแตกต่างกัน  



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล                                                                   2-27  
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ทางเลือกที่ 2: กรณีไม่มีการพัฒนาอ่างเก็บน้ าห้วยสามหมอหรืออ่างเก็บน้ าน้ าพรม ประกอบด้วยทางเลือกย่อย 4 
ทางเลือก โดยเป็นการขุดสระเก็บน้ าในไร่นาขนาดความจุต่างกัน และการเก็บกักหรือผันน้ าต่างกัน 
โครงการประเมินสื่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลอันดามัน7 
ทางเลือกที่ 1: แนวทางการเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรเป็นแกนน า 
ทางเลือกที่ 2: แนวทางสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา 
ทางเลือกที่ 3: แนวทางการพัฒนาเป็นแกนน า 
โครงการประเมินสื่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ8 
ทางเลือกที่ 1: การบ ารุงรักษางานเดิมตามปกติ (45 ล้านคน/ ปี) – No action alternative 
ทางเลือกที่ 2: การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (60 ล้านคน/ ปี) เน้นการบริหารจัดการ ไม่เน้นการ
ก่อสร้าง 
ทางเลือกที่ 3: การพัฒนา/ ปรับปรุงโครงการโดยการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารเพิ่ม (75 ล้านคน/ ปี) มีการพัฒนาทาง
วิง่เพิ่มขึ้นและอาคารรองรับผู้โดยสาร 
ทางเลือกที่ 4: การพัฒนาโครงการเต็มขีดความสามารถหรือเต็มศักยภาพ (120 ล้านคน/ ปี) โดยการขยายท่าอากาศ
ยานเต็มขีดความสามารถ (Ultimate phase)  

ที่มา: 1Hayashi (2003); 2Mott MacDonald (2013); 3ICEM (2010); 4กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
(2555); 5กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2555); 6กรมทรัพยากรน้ า (2556); 7การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การ
จัดการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน (2558); 8บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (2558) 

   2.2.2.6 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการมีส่วนร่วม/ การปรึกษา (Stakeholder 
analysis and participation/ consultation) 
    การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder analysis) เป็นการก าหนดขอบเขตของ
ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ SEA เป็นความพยายามที่จะตอบค าถามต่าง ๆ เช่น ใครเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลัก อะไรคือผลประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับ และพวกเขามีบทบาทหน้าที่อย่างไร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจ
เป็นปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์กร สถาบัน หรือชุมชนที่เกี่ยวข้องที่มีผลประโยชน์ หรือเสียผลประโยชน์จาก
การมีนโยบาย แผน และแผนงาน 
    การจ าแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยทั่วไปจัดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 

    - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Key stakeholder) หรืออาจเรียกว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยตรง (Primary stakeholder) คือ กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงตามที่ก าหนดในวัตถุประสงค์ ไม่ว่า
จะเป็นผลกระทบเชิงบวกหรือเชิงลบ การสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักมีอิทธิพลที่
ส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของการด าเนินกระบวนการ SEA 
    - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยอ้อม (Secondary stakeholder) 
คือ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการด าเนินการ แต่ไม่มีอิทธิพลส าคัญต่อความส าเร็จของการ
ด าเนินกระบวนการ 
   การมีส่วนร่วม/ การปรึกษา (Participation/ consultation) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและทุกภาคส่วนได้ร่วมรับรู้ แสดงความคิดเห็น หรือแม้แต่ร่วมในการตัดสินใจ เพ่ือให้การ
ด าเนินการประสบความส าเร็จ แสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีขั้นตอนของการมีส่วนร่วม 
ความหมายของกระบวนการมีส่วนร่วมโดยทั่วไป คือ กระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มี
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โอกาสรับรู้ข้อมูล แสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น เพ่ือแสดงทางเลือกและการตัดสินใจ 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย แผน และแผนงานที่เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับร่วมกันในทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
   ปัจจุบันการท า SEA ของหลาย ๆ ประเทศยังไม่มีรูปแบบของการด าเนินงานด้านการมีส่วน
ร่วมสาธารณะที่แน่นอนและชัดเจน ดังนั้น รูปแบบของกระบวนการการมีส่วนร่วมสาธารณะจึงมีความ
แตกต่างและหลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของสาธารณะ เช่น วัฒนธรรมหรือรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต ลักษณะการประกอบอาชีพ ความทันสมัยของเทคโนโลยี หรือแม้แต่ความสะดวกและการ
เข้าถึงของสาธารณูปโภค เป็นต้น 

   2.2.2.7 การติดตามตรวจสอบ (Monitoring) 

    การด าเนินการ PPP จะต้องมีการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการโดยติดตาม
ตรวจสอบตามตัวชี้วัดที่ได้น าเสนอไว้ ซึ่งในการด าเนินการของ SEA ในระดับนโยบายอาจเป็นการยากใน
การติดตามตรวจสอบ ดังนั้นจึงจะติดตามตัวชี้วัดของแผนภายใต้นโยบายนั้น ๆ เมื่อติดตามตรวจสอบแล้ว
จะน าไปสู่การประเมินผลเพ่ือปรับปรุงในกรณีท่ีพบปัญหาจากการด าเนินการ SEA 

  2.2.3 การประยุกต์ใช้ SEA 

   2.2.3.1 การประยุกต์ใช้ SEA ในบริบทต่าง ๆ 

    การประยุกต์ใช้ SEA ในระดับนโยบาย แผน และแผนงานนั้น สามารถน าไปใช้ได้ใน 3 
บริบท คือ (1) รายสาขา (Sectoral based) (2) ระดับพ้ืนที่ (Area based) และ (3) เชิงประเด็น (Issue 
based) (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2552) 
     (1) SEA รายสาขา (Sectoral based) สาขาต่าง ๆ ที่ได้มีการประยุกต์ SEA ไปเพื่อ
การสร้าง PPP เช่น แผนพัฒนาพลังงาน แผนการขนส่งทางบก แผนการท่องเที่ยว แผนการจัดการน้ า 
และแผนงานเพ่ือเพ่ิมผลผลิตด้านการเกษตร เป็นต้น 
     (2) SEA ระดับพื้นที่ (Area based) หรือการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ (Regional 
Environment Assessment: REA) โดยพิจารณาจากขนาดขอบเขตของพ้ืนที่ทั้งในระดับภาพรวม (เช่น 
ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค เป็นต้น) และพ้ืนที่เฉพาะ (เช่น เขตควบคุมมลพิษ พ้ืนที่เฝ้าระวัง เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่ชุ่มน้ า และพ้ืนที่ลุ่มน้ า เป็นต้น) 
     (3) SEA เชิงประเด็น (Issue based) เป็นการเชื่อมโยงการศึกษารายสาขา ระดับ
พ้ืนที่ และประเด็นต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น การค้าการลงทุนในประเทศและระหว่างประเทศ ปัญหามลพิษ 
และแผนจัดการพิบัติภัย เป็นต้น 
   2.2.3.2 กรณีของ SEA ในต่างประเทศ 

    ตัวอย่างกรณีศึกษาของต่างประเทศถูกน าเสนอให้เห็นถึงความส าคัญของการน า SEA ไป
ใช้ PPP วัตถุประสงค์ในการท า SEA ขั้นตอนและกระบวนการ ข้อจ ากัดและผลการด าเนินงาน SEA ที่
น าไปสู่การด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนา PPP ที่อาจส่งผลกระทบข้ามเขตแดน (หรือระบบและ
กลไกของ SEA (ทั้งนี้แต่ละ SEA มีเนื้อหาไม่ครอบคลุมทุกประเด็นขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของข้อมูล) โดยได้
น าเสนอตาม 3 บริบท คือ รายสาขา ระดับพ้ืนที่ และเชิงประเด็น ดังต่อไปนี้ 
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    (1) SEA รายสาขา (Sectoral based) 
     1.1) Indonesia: SEA Pilot Study at Ciayumajakuning, West Java (2009) 
     โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงระบบการจัดการทรัพยากรน้ าในระดับต่าง ๆ 
และระดับระหว่างภูมิภาค ซึ่งจะน าผลที่ได้ไปใช้ในการสร้างนโยบายการจัดการน้ าของภูมิภาคในอนาคต 
โครงการนี้ยังมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้าใจประเด็นของการ
จัดการทรัพยากรน้ า 
     กระทรวงสิ่งแวดล้อมและองค์การความร่วมระหว่างประเทศเป็นผู้ด าเนินการ
โครงการนี้ แม้ว่าโครงการนี้จะหยุดชะงักลงในช่วงสามเดือนหลังจากเริ่มด าเนินโครงการ แต่ในระหว่างนั้น
ท าให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นทางสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญต่าง ๆ และมีแผนที่จะเริ่มต้นโครงการใหม่ใน
ค.ศ. 2009 
     โครงการนี้ได้ท าการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับประเด็นหลักด้าน
สิ่งแวดล้อม 3 ด้าน ได้แก่ สภาพทางอุทกวิทยาและภูมิอุทุกวิทยา การใช้และการอนุรักษ์น้ า และการไหล
ซึมและการเติมน้ า ประเด็นเหล่านี้ถูกเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ในภาคสนามโดยผู้เชี่ยวชาญจะท า
การยืนยันและน าเสนอในการประชุม และข้อสรุปของการประชุมจะถูกจัดท าเป็นส่วนหนึ่งของรายงาน
ร่าง SEA ซึ่งจะถูกแจกจ่ายไปยังงานสัมมนาต่าง ๆ 
     ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะมีส่วนร่วมในการระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องและการประเมินร่าง
ผ่านการประชุมในระดับภูมิภาคซึ่งจัดขึ้นเพ่ือจัดท านโยบาย แผน และการปฏิบัติการระหว่างภูมิภาค โดย
มีตัวแทนจากสมาชิกเทศบาลท้องถิ่น และองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมเป็นผู้เข้าร่วมในเวที  (Dusik and 
Xie, 2005) 
     1.2) China:  Strategic Environmental Assessment for Hubei Road 
Network Plan (2008) 
     การท า SEA มุ่งศึกษาผลกระทบต่อมิติสังคมและมิติสิ่งแวดล้อมจาก Hubei Road 
Network Plan ทั้งนี้แผนงานดังกล่าวได้เริ่มด าเนินการสร้างแล้ว กระบวนการ SEA ได้ช่วยเสนอมาตรการ
บรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เสนอให้มีการปรับเปลี่ยนเชิงสถาบัน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการทางหลวง
หลักท่ีขอรับการสนับสนุนจากธนาคารโลก (World Bank) รวมถึงเสนอให้มีการพิจารณาถึงผลกระทบมิติ
สังคมและมิติสิ่งแวดล้อมในการท า EIA ของโครงการทางด่วนจากแผนการพัฒนานี้ 
     ธนาคารโลกก าหนดให้ท า SEA โดยมีหน่วยงานให้ค าปรึกษาระดับชาติและ
นานาชาติเป็นผู้ด าเนินการ มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือก าหนดขอบเขตการท า SEA กับเจ้าหน้าที่รัฐ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือจัดล าดับและวิเคราะห์ผลกระทบ อภิปรายร่างรายงาน SEA กับ Hubei Provincial 
Communication Department และผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงเสนอความเป็นไปได้ที่จะจัดส่งค าแนะน าจาก
รายงาน SEA ทางอินเทอร์เน็ต 
     กระบวนการ  SEA ได้ใช้ เทคนิคการพยากรณ์ที่หลากหลายและการปรึกษา
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือคาดการณ์และประเมินผลกระทบด้านอากาศ พลังงาน ปัจจัยด้านสภาพอากาศ เสียง
รบกวน ระบบนิเวศ เศรษฐกิจ-สังคม และความปลอดภัยบนท้องถนนผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมในการประชุม
เชิงปฏิบัติการครั้งแรกที่มีการวางกรอบการท า SEA มีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวม
และตรวจสอบการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน พร้อมทั้งจัดล าดับความส าคัญและสะท้อนภาพการพัฒนาใน
อนาคต นอกจากนี้ ยังได้ด าเนินการส ารวจทางโทรศัพท์ อีเมล และแฟกซ์ เพ่ือสอบถาม NGOs ผู้ให้และ
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ผู้ใช้บริการด้านคมนาคมเกี่ยวกับล าดับความกังวลของผลกระทบ ระหว่างกระบวนการ SEA ผู้เข้าร่วมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความส าคัญกับผลกระทบที่หลากหลายจากแผนดังกล่าวไม่ได้ให้ความส าคัญกับ
การจัดการของหน่วยงานและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ปัญหาที่พบจาก
กระบวนการ SEA คือ การเข้าถึงและการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบทั่วกัน (Dusik 
and Xie, 2005) 
    (2) SEA ระดับพื้นที่ (Area based) 
     2. 1)  Vietnam:  Strategic Environmental Assessments of Thirteen 
Land Use Plans and Economic Zones supported by SEMLA Program (2006-2008) 
     ช่วง ค.ศ. 2006-2008 แผนงานความร่วมมือกันระหว่างเวียดนามและสวีเดน 
(SEMLA) สนับสนุนกรณีน าร่อง SEA จ านวน 13 โครงการ ส าหรับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและการใช้
ที่ดินในระดับจังหวัดและเขต SEA ด าเนินการโดยที่ปรึกษาในเวียดนาม ภายใต้การสนับสนุนจากกระ
ทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และท่ีปรึกษาระดับนานาชาติ 
     กรณีน าร่องที่ประสบความส าเร็จที่สุดคือ SEA ในระดับจังหวัด ซึ่งมีการวางแผนการ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความมุ่งมั่น/ ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม มีการประสานงาน/
ท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในท้องถิ่นที่ดี มีความมุ่งมั่นระหว่างการจัดการ ตลอดจนมีการจัดสรร
และร่วมทุนในการท า SEA ทั้งนี้ ไม่มีกรณีน าร่องใดที่สามารถบูรณาการขั้นตอน SEA เข้ากับแผนการ
พัฒนาของท้องถิ่นได้อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะช่วงเวลาของการท า SEA กับกระบวนการ
วางแผนที่ไม่สอดรับกัน 
     นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญจ านวนมากที่เข้าร่วมในกระบวนการ SEA เห็นว่า มีข้อมูลไม่
เพียงพอที่จะประเมินด้านสิ่งแวดล้อมข้อเสนอจากการท า SEA พบว่า ควรจัดอบรมให้กับผู้เกี่ยวข้องใน
การท า SEA และเข้าร่วมในกระบวนการด้วยเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง (Dusik and Xie, 2005) 
     2.2)  Indonesia: SEA for Spatial Planning in Papua Province (2008) 
     จุดเริ่มต้นของการท า SEA เกิดขึ้นโดยจังหวัดปาปัว เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับจังหวัดที่
ก าลังวางแผนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ โดยประเมินภาพอนาคตการพัฒนาที่แตกต่างกันผ่านความร่วมมือของ
กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ในท้องถิ่นและที่ปรึกษาจากต่างประเทศภายใต้ข้อก าหนดให้จัดท า 
SEA จากธนาคารโลก 
     การท า SEA เน้นการพัฒนาภาพอนาคตเพ่ือสะท้อนมิติเศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้เครื่องมือ GIS สมมติฐานเชิงพ้ืนที่และการพัฒนาแต่ละภาคส่วนได้ถูกระบุและแสดงให้
เห็นในแผนที่ จากนั้นมีข้อเสนอทางเลือกการพัฒนา 4 แนวทาง ซึ่งมี 2 แนวทาง คือ วิธีปกติ และการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนได้รับการพัฒนาต่อ 
     การทดลองกระบวนการ SEA ได้รวมกิจกรรมการอบรม GIS และการสร้างภาพ
อนาคตผ่านทางแผนงานการฝึกงาน คณะผู้จัดท า SEA พยายามให้เกิดการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 40 แห่ง (เช่น หน่วยงานภาครัฐ สภา
ท้องถิ่น ภาคธุรกิจ NGOs ภาควิชาการ/ การศึกษา สื่อมวลชน และผู้ให้การสนับสนุน เป็นต้น) การ
ปรึกษากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือระบุล าดับความส าคัญด้านสังคม (เช่น ความตระหนักด้านวัฒนธรรม 
ศาสนา สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการศึกษา และการพัฒนาสุขภาพ เป็นต้น) เพ่ือพัฒนาภาพอนาคตส าหรับ
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การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และประเมินผลกระทบของแต่ละสถานการณ์ นอกจากนี้ คณะผู้จัดท า SEA เสนอว่า ควร
มีการกล่าวถงึข้อจ ากัดด้านสถาบัน (institutional constraints) เพ่ิมเติมด้วย (Dusik and Xie, 2005) 

    (3) SEA เชิงประเด็น (Issue based) 
     3. 1)  Vietnam:  Strategic Environmental Assessment for Socio-
economic Development Plan of Con Dao District (2007) 
     เป้าหมายหลักของการท า SEA คือ ประกอบการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อมของ 
Socio Economic Development Plan of Con Dao Archipelago ซึ่งแผนดังกล่าวครอบคลุมพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติและพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเล และได้ผ่านความเห็นชอบก่อนหน้าที่จะจัดท า SEA ทั้งนี้ 
ได้รับงบประมาณสนับสนุนการท า SEA จากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environmental Facility: 
GEF) การสนับสนุนเชิงเทคนิคจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development 
Program: UNDP) และองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wide Fund for Nature: WWF) 
     กระบวนการ SEA เน้นวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยใช้
วิธีการตัดสินจากผู้เชี่ยวชาญเป็นหลัก การปรึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด าเนินการผ่านการประชุมในขั้นตอน
การก าหนดขอบเขตและการวิเคราะห์ร่างพ้ืนฐาน โดยเน้นเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องในระดับ
จังหวัดและเขต หลังจากนั้นได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยคณะกรรมการประชาชนจังหวัด (Provincial 
People’s Committee: PPC) เพ่ือร่วมกันพิจารณาร่างรายงาน SEA และผลการวิเคราะห์ส าคัญ จาก
กระบวนการ SEA มีข้อเสนอให้พัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพ่ิมข้ึน (Dusik and Xie, 2005) 
     3. 2)  China:  Preliminary SEA of the Great Western Development 
Strategy (GWDS) (2005) 
      จุดมุ่งหมายของการท า SEA คือ การร่างประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมของ 
Great Western Development Strategy (GWDS)  โดยมีการทบทวนความเป็ น ไปได้ ของการ
ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์นี้และมาตรการในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ 
     SEA ด าเนินการโดย State Environmental Protection Administration (SEPA) 
เป็นกระบวนการประเมินภายหลังจากการด าเนินงาน (Ex-post assessment) เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
เจรจาต่อรองกับกระทรวงอ่ืน ๆ SEPA ใช้กระบวนการ SEA เพ่ือระบุผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็น
อันตราย เพ่ือเสนอให้ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์นี้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นผลกระทบจากการนโยบาย
หลักของ GWDS เพ่ือการใช้ที่ดินและวางแผนการใช้ทรัพยากร ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือ การขาดแคลนน้ าและ
การใช้ประโยชน์เกินความจ าเป็น ความเสื่อมโทรมของที่ดินการเสื่อมสภาพของป่า (การลักลอบตัดไม้และไม้
เชื้อเพลิง) มลพิษ (ดิน น้ า และอากาศ) จากการปล่อยมลพิษของอุตสาหกรรมและเทศบาล น้ าเสียและขยะ
มูลฝอย และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ (Dusik and Xie, 2005) 

2.3 พัฒนาการและสถานการณ์ของ SEA ในประเทศไทย 

   การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในประเทศไทยได้มีการด าเนินการมามากกว่า 10 
ปีโดยมีการพยายามขับเคลื่อนอยู่เป็นระยะ ๆ จนถึงปัจจุบัน (หัวข้อ 2.3.1) รวมทั้งประเทศไทยได้มี “แนว
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ทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” ที่มีกระบวนการและข้ันตอนการจัดท า SEA (หัวข้อ 2.3.2) 
และกรณีศึกษา SEA ที่มีการด าเนินการในหลากหลายกรณี (หัวข้อ 2.3.3) และบทสรุปซึ่งจะน าไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อการผลักดันการด าเนินการ SEA ต่อไป (หัวข้อ 2.3.4) ซึ่งจะได้น าเสนอในล าดับต่อไปนี้ 

 2.3.1  พัฒนาการ SEA ในประเทศไทย 
  2.3.1.1  ล าดับการด าเนินการ SEA ในภาพรวม 

    แนวคิดการด าเนินการ SEA ปรากฏครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ. 2547 โดยคณะกรรมการ
ปรับปรุงระบบ EIA มีผลการศึกษาส าคัญข้อหนึ่งเสนอให้ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) ให้มีด าเนินการ SEA ในภาพรวมก่อนจะด าเนินการ EIA ในระดับโครงการ หลังจากนั้น
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ SEA ขึ้นโดยมี สผ. เป็นฝ่าย
เลขานุการ ท าให้การด าเนินการ SEA ได้รับการศึกษาและพัฒนาแนวทางที่เกี่ยวข้อง จนกระทั่งในช่วง 
พ.ศ. 2555–2556 ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมและส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีการประชุมหารือร่วมกัน โดยที่ประชุมเห็นควร
ให้มีการด าเนินการ SEA กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ (ได้แก่ อุตสาหกรรม พลังงานไฟฟ้าและปิโตรเลียม 
คมนาคม การท่องเที่ยว และการเกษตร) การจัดท าผังเมือง และนโยบายส่งเสริมการลงทุนซึ่งการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นี้ควรศึกษาควบคู่ไปกับการจัดท าแผนฯ (ตารางท่ี 2-7) 

ตารางที่ 2-7 ช่วงเวลาและการพัฒนา SEA ของประเทศไทย 
พ.ศ. การด าเนินการ 

2547 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment: EIA) ซึ่งมีข้อเสนอให้ สผ. ด าเนินการเรื่อง SEA ก่อนจะศึกษา EIA 

2548 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ SEA โดยมี สผ. เป็นฝ่าย
เลขานุการ 

2550 คณะอนุกรรมการ SEA จัดท าแนวทาง SEA 

2551 สผ. ให้มีการจัดฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวข้องกับ SEA 

2552 กก.วล. ในการประชุมครั้งที่ 3/ 2552 (9 มิถุนายน พ.ศ. 2552) มีมติ 
 เห็นชอบแนวทาง SEA โดยให้หน่วยงานภาครัฐน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายและแผน
โครงการของหน่วยงานตามความเหมาะสม 
 ให้ สผ. เผยแพร่แนวทาง SEA เพื่อใช้เป็นคู่มือปฏิบัติต่อไป 
 มอบส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) น าเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับแนวทาง SEA ไปใช้ประกอบการ
พิจารณาโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โดยพิจารณาให้ครบ 4 มิติ คือ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยี 

2554 กก.วล. ในการประชุมครั้งที่ 3/ 2554 (17 พฤศจิกายน พ.ศ.  2554) สผ. เสนอแนวทางเพิ่ม
ประสิทธิภาพ SEA ดังนี ้
 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีการวางแผนการพัฒนาพื้นที่และแผนการพัฒนาสาขา เช่น 
แผนการบริหารจัดการลุ่มน้ า แผนพัฒนาการจราจรและขนส่ง แผนพัฒนาระบบป้องกันการกัด
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ตารางที่ 2-7 ช่วงเวลาและการพัฒนา SEA ของประเทศไทย 
พ.ศ. การด าเนินการ 

เซาะชายฝั่งในระดับพื้นที่ แผนพัฒนาท่าอากาศยาน ฯลฯ น าแนวทาง SEA มาใช้ประกอบการ
วางแผนดังกล่าว 
 ให้หน่วยงานของรัฐน าผลการศึกษา เสนอต่อ กก.วล. เพื่อให้ข้อคิดเห็นประกอบการด าเนินงาน
ต่อไป 

 ให้หน่วยงานของรัฐน าผลการศึกษาและข้อคิดเห็นของ กก.วล. ไปใช้ประกอบการด าเนิน
โครงการ รวมทั้งการอนุมัติหรืออนุญาตโครงการหรือกิจการที่อยู่ภายในพื้นท่ีหรือสาขาที่มีการท า 
SEA ไว้แล้ว ซึ่ง กก.วล. มีมติ มอบ สผ. หารือร่วมกับ สศช. ในรายละเอียดเกี่ยวกับการก าหนด
ประเภทของแผนการพัฒนาและกรอบเวลาที่ต้องด าเนินการ SEA ให้ชัดเจน  

2555–2556 สผ. และ สศช. ได้ประชุมหารือร่วมกัน เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555 และวันที่ 19 สิงหาคม 
พ.ศ. 2556 โดยในเบื้องต้นที่ประชุมเห็นควรก าหนด ดังนี้ 
(1) ประเภทของนโยบาย/ แผนที่ต้องท า SEA 
(1.1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา 5 สาขา ได้แก่ อุตสาหกรรม พลังงาน (ไฟฟ้าและปิโตรเลียม) 
คมนาคม การท่องเที่ยว และการเกษตร 
(1.2) การจัดท าผังเมือง (Land use planning) 
(1.3) นโยบายส่งเสริมการลงทุน 
(2) กรอบเวลาและกลไกในการด าเนินงาน SEA เป็นดังนี ้
(2.1) กรอบเวลา ที่ประชุมมีความเห็นว่า SEA ควรศึกษาควบคู่ไปกับการจัดท าแผนฯ 
(2.2) กลไกการด าเนินงานให้หน่วยงานหรือผู้จัดท าแผนพัฒนาฯ เสนอผลการศึกษาฯ ต่อผู้มี
อ านาจในการตัดสินใจ (Decision maker) ให้ความเห็นชอบต่อแผนพัฒนาฯ เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้กับผู้มีอ านาจในการตัดสินใจว่า แผนพัฒนาฯ ที่จัดท าขึ้นได้มีการพิจารณาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามหลักการพัฒนาอย่างเพื่อน าไปสู่ความสมดุลและยั่งยืนด้วยแล้ว 
นอกจากนี้ ให้ สผ. ประสานหารือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง และ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

2557 สผ. ได้จัดประชุมหารือ ดังนี้ 
(1) ประชุมร่วมกับ สศช. กรมโยธาธิการและผังเมือง และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557 ท่ีประชุมมีมติเพิ่มเติมว่า  
(1.1) การพิจารณาก าหนดประเภทของแผนการพัฒนาที่ควรจะต้องด าเนินการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สศช. มีความเห็นว่า สผ. ควรประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานท่ีจะต้องด าเนินการจัดท า SEA ให้ครบถ้วนเสียก่อน  
(1.2) สร้างความรู้ความเข้าใจในวิธีการจัดท า SEA ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยควรเน้นให้สามารถ
ด าเนินการได้ง่ายที่สุด เช่น ท าเป็น Check list หรืออาจท าเป็นตารางต้นแบบ (Template) 
(2) ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
(2.1) การก าหนดประเภทของแผนการพัฒนาที่ควรจะต้องด าเนินการศึกษา SEA เห็นควรให้
ผู้เข้าร่วมประชุมน าไปหารือกับหน่วยงานก่อนส่งข้อมูลให้ สผ. ต่อไป 
(2.2) สผ. ควรต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็น SEA รวมทั้ง สผ. 
ควรจัดท า template เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปใช้อย่างง่าย ก่อนท่ีจะพัฒนาไปสู่การจัดท า 
SEA เต็มรูปแบบต่อไป 
(2.3) ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยในหลักการว่าการท า SEA เป็นเครื่องมือเพื่อน ามาประกอบการ
ตัดสินใจในระดับนโยบาย 
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ตารางที่ 2-7 ช่วงเวลาและการพัฒนา SEA ของประเทศไทย 
พ.ศ. การด าเนินการ 

2557-2558 การขับเคลื่อน SEA โดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดอยู่ใน
หัวข้อ 2.3.1.2) 

2558-ปัจจุบัน การขับเคลื่อน SEA โดยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 2.3.1.2) 

  2.3.1.2  การขับเคลื่อน SEA ในปัจจุบัน 
   ทิศทางการพัฒนาระบบและการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ในช่วงแรกมี
สภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. (6 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - 6 กันยายน พ.ศ. 2558) เป็นผู้รับผิดชอบ แต่ต่อมา
ได้ถูกยุบ และมีการแต่งตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท. ขึ้นมาเพ่ือปฏิบัติหน้าที่แทน (ตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558) ดังนั้นจึงขอสรุปทิศทางการด าเนินงานการขับเคลื่อน SEA ตามล าดับ ดังนี้ 
   (1) การขับเคลื่อน SEA โดย สปช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (6 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 6 
กันยายน พ.ศ. 2558) 
   สืบเนื่องจาก EIA ที่เป็นเครื่องมือในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโครงการยังไม่
สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ได้ คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สปช. จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ขึ้นมาเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โดยให้มีอ านาจหน้าที่ในการศึกษา พิจารณา วิเคราะห์และ
พัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนจัดท ามาตรการลดผลกระทบและติดตาม
ตรวจสอบโครงการโดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือลดความขัดแย้ง พร้อมทั้งจัดท า
รายงานเสนอคณะกรรมาธิการฯ 
   สปช. ได้สรุปแนวทางการปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับนโยบาย 
(SEA) ไว้ดังนี้ (1) เห็นควรให้มีการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่กระบวนการก าหนดนโยบาย แผน และ
แผนงานควบคู่ไปกับมิติเศรษฐกิจและมิติสังคมเพ่ือพิจารณาถึงขีดความสามารถในการรองรับได้ของ
สิ่งแวดล้อม (Carrying capacity) และเพ่ือพิจารณาทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่  (2) เห็นควรให้
คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนก าหนดกรอบนโยบายและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท า SEA 
เพ่ือการพัฒนาที่น าไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องด าเนินการร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ (3) เห็นควรให้มีการเปิดโอกาสแก่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอน
ต่างๆ ของการจัดท า SEA โดยเฉพาะการก าหนดและ/ หรือพิจารณาทางเลือกในการพัฒนา และ (4) 
โครงการหรือกิจกรรมใดที่อยู่ภายในขอบเขตพ้ืนที่ที่มีการจัดท า SEA และต้องจัดท า EIA โดยก าหนดให้น า 
SEA มาประกอบการพิจารณาให้สอดคล้องด้วย 
   นอกจากนี้ยังได้เสนอขั้นตอนการด าเนินการไว้ดังนี้ (1) จัดท าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
เพ่ือก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้องต้องจัดท า SEA อย่างเป็นรูปธรรม (2) ปรับปรุง
หน้าที่ของคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ครอบคลุมหน้าที่ในด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (3) ปฏิรูปฐานข้อมูลและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดท า SEA โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) และ (4) ก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเพ่ิมขีด
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ความสามารถขององค์การ (Capacity building)ที่เกี่ยวข้องโดยการพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดท า SEA 
แก่หน่วยงานด้านนโยบายและแผนขององค์การที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งก าหนดกรอบระยะเวลาด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 
   กระบวนการจัดท า SEA ที่บูรณาการเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้าสู่นโยบายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
ประเทศเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมที่ระบบเศรษฐกิจสามารถพัฒนาควบคู่ไปกับระบบสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล 
นอกจากนี้เทคนิควิธีการและการวิเคราะห์ของแต่ละองค์การจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
สอดคล้องกันเพ่ือน าไปประมวลผลร่วมกันในการสร้างฐานข้อมูลที่จ า เป็นต่อการตัดสินใจในการสร้าง
ยุทธศาสตร์ชาติที่มีเป้าหมายของการพัฒนาที่น าไปสู่ความสมดุลและยั่งยืนอันเป็นเป้าหมายหลักของการ
พัฒนาประเทศร่วมกัน 

   (2) การขับเคลื่อน SEA โดย สปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 
พ.ศ. 2558) 
   ประเด็นการพัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของ
แผนการปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก SEA นี้เป็นเครื่องมือส าคัญที่บูรณาการระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในขั้นตอนการก าหนดนโยบาย แผน และแผนงาน (PPP) แต่ยังไม่เป็นข้อก าหนดทางกฎหมาย 
ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 
3 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ได้มีมติเห็นควรให้แผนการปฏิรูปด้านระบบการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมแบ่งระยะเวลาการปฏิรูปออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
   2.1)  ระยะที่ 1 (22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558) ด าเนินการศึกษา
และจัดท าข้อเสนอของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ซึ่งได้ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
   2.2)  ระยะที่ 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – กรกฎาคม พ.ศ. 2560) ซึ่งก าลังอยู่ในช่วง
ระหว่างการด าเนินการ โดยด าเนินการดังนี้ 
    - ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักการจัดท า SEA รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการ
ด าเนินการจากผลงานที่ผ่านมาขององค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
    - วิเคราะห์และจัดท าแนวทางการด าเนินการ SEA รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และการน า SEA ไปสู่การปฏิบัติ 
    - ก าหนดระดับและประเภทของแผนพัฒนาที่เหมาะสมต่อการประเมิน SEA ทั้งใน
ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น 
    - ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดท าและพิจารณารายงาน SEA ด้วยการยกร่าง/
ปรับปรุงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี โดยก าหนดระยะเวลาผ่อนผันการบังคับใช้ 2 ปี 
     ปีที่ 1 ออกระเบียบส านักนายรัฐมนตรี เพ่ือก าหนดให้ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้องต้องท า SEA อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี สผ. เป็นหน่วยงานหลักในการให้ความเห็นเบื้องต้นและ
เพ่ิมขีดความสามารถขององค์การที่เกี่ยวข้องให้มีองค์ความรู้ในการจัดท า SEA และก าหนดหน่วยงานที่
จัดท าฐานข้อมูลสนับสนุน 
     ปีที่ 2 ปรับปรุงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน พ.ศ. 2556 เพ่ือเพ่ิมอ านาจหน้าที่พิจารณาและบังคับใช้ SEA 
     - พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับ SEA และสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือประโยชน์ในการจัดท า SEA ด าเนินการโดย สผ. 
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     - ปรับปรุงกฎหมาย พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ เพ่ือเพ่ิม
บทบัญญตัิการด าเนินการ SEA 
   2.3)  ระยะที่ 3 (ตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป) เป็นระยะเน้นการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง โดยเน้นการด าเนินการต่อเนื่องมาจากระยะที่ 2 ในด้านของการปรับปรุงกฎหมาย พ.ร.บ. 
และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่างๆ 
    อีกท้ังยังก าหนดให้ สผ. และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข/ ปรับปรุงกฎหมาย
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการด าเนินการ และมีคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สปท. โดยคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปสิ่งแวดล้อมเป็นผู้
ประสานงานและสนับสนุนขับเคลื่อนการปฏิรูป 
    นอกจากนี้ คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนปฏิรูปสิ่งแวดล้อม ในคณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางการ
ด าเนินการ SEA และเสนอร่างแผนงานส าหรับ พ.ศ. 2560-2564 โดยผลของการประชุมครั้งที่ 13 
(รายการที่ 1-5) และครั้งที่ 15 (รายการที่ 6-8) มีดังนี ้
    1. เสนอประเด็นปัญหาและเหตุผลความจ าเป็นของการน า SEA มาเป็นเครื่องมือในการ
ก าหนด PPP 
    2. อธิบายระดับของการน า SEA มาปฏิบัติในระดับ PPP โดยเสนอผังภาพแสดงภาพรวม
ของแต่ละระดับท่ีสั้น กระชับ และเข้าใจง่าย 
    3. เพ่ิมเติมข้อมูลกรณีศึกษาของต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศท่ีประสบความส าเร็จใน
การใช้ SEA เป็นเครื่องมือในการก าหนด PPP 
    4. เพ่ิมเติมกรณีศึกษาโครงการน าร่อง (Pilot project) มาปฏิบัติในประเทศไทย เช่น 
โครงการศึกษา SEA พ้ืนที่ลุ่มน้ าของไทย เป็นต้น 
    5. ทบทวนข้อเสนองบประมาณในการด าเนินการ โดยเพ่ิมเติมงบประมาณให้ครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และค่าใช้่จ่ายของผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ 
    6. เสนอให้มีการพิจารณาระดับและประเภทของแผนพัฒนาที่เหมาะสมในการก าหนดให้
จัดท าการประเมิน SEA 
    7. เห็นควรให้พิจารณากรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการก าหนดให้เริ่มมีการบังคับใช้ไว้
ในร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดท า SEA 
    8. เห็นควรให้มีการจัดประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมและรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับการด าเนินงาน SEA 

 2.3.2 กระบวนการและขั้นตอนการจัดท า SEA ของประเทศไทย 
   จากการด าเนินการของคณะอนุกรรมการ SEA ได้มีการพัฒนาแนวทาง SEA ที่ครอบคลุมทั้ง
ระบบและกลไกในการด าเนินการ SEA รายการประเภทการพัฒนาที่ต้องด าเนินการ SEA (Screening 
list) และกระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินการ SEA แต่มีเพียงกระบวนการและขั้นตอนในการ
ด าเนินการ SEA ที่ได้ถูกเผยแพร่ใน พ.ศ. 2552 ดังนั้นในหัวข้อนี้จะได้น าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก
เอกสารดังกล่าว  
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  2.3.2.1 นิยาม SEA ของประเทศไทย 

   ส าหรับประเทศไทย ค าจ ากัดความของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ที่ระบุใน
แนวทางในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (2552) ได้ให้ความหมายว่า “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์คือการใช้กรอบ
แนวคิดและกระบวนการในการวิเคราะห์ประเมินศักยภาพและข้อจ ากัดของสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การ
พัฒนานโยบาย แผนแผนงานและโครงการขนาดใหญ่ในรายสาขา (Sectoral based) หรือในเชิง
พื้นที่ (Area based) ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่น าไปสู่ความสมดุลและยั่งยืนโดยบูรณาการมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี และเปรียบเทียบทางเลือกในการตัดสินใจเพื่อให้การ
ตัดสินใจนั้นมีคุณภาพรอบครอบโปร่งใสและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน” 
   จากนิยามของ SEA มีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2552 นั้นพบว่าเป็นนิยามที่
ครอบคลุมและมีความชัดเจนในความต้องการประยุกต์ใช้ในทุกระดับของกระบวนการตัดสินใจคือ 
นโยบาย แผน และแผนงาน และยังครอบคลุมถึงโครงการขนาดใหญ่ที่ยังไม่แน่ชัดว่าคือโครงการใน
ลักษณะใด และอีกประเด็นหนึ่งที่มีความโดดเด่นคือ การด าเนินการประเมินผลกระทบนั้นครอบคลุม 4 
มิติ ที่มีมิติเทคโนโลยีที่เพ่ิมเติม จากกล่าวถึงในนิยามทั่วไปของ SEA ดังกล่าวถึงในหัวข้อ 2.2.1 ที่มักจะ
ครอบคลุมเพืยง 3 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกัน ความหมายของค าว่า 
“เทคโนโลยี” ที่จะต้องถูกประเมินผลกระทบก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าคืออะไร ทั้งนี้ตัวชี้วัดในขั้นตอนการ
ก าหนดขอบเขต (Scoping) ที่ปรากฏใน ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2552) ก็มิได้มีตัวชี้วัดของมิติเทคโนโลยี 

  2.3.2.2 กระบวนการและข้ันตอน SEA ของประเทศไทย 

   ส าหรับประเทศไทยขั้ นตอนในกระบวนการ  SEA (ส านั กงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2552) ระบุไว้ 10 ขั้นตอนตามรูปที่ 2-3 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
แนวทางและกระบวนการ SEA ในต่างประเทศจะเห็นว่ากระบวนการ SEA ของประเทศไทยค่อนข้างมี
ความละเอียด โดยที่ขั้นตอนที่ส าคัญหลัก ๆ ก็ยังคงปรากฏเช่นเดียวกับกระบวนการ SEA ของประเทศอ่ืน 
ๆ ทั้งนี้ในแต่ละข้ันตอนมีรายละเอียดที่ระบุไว้ ในหัวข้อที่ตามมา ดังนี้ 
   (1) การกลั่นกรอง (Screening)  พิจารณาว่าประเภทของการพัฒนาใดบ้างที่จ าเป็นจะต้อง
จัดท ารายงาน SEA เนื่องจากนโยบาย แผน และแผนงานพัฒนาดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
หรือมีผลกระทบต่อพ้ืนที่ในวงกว้าง โดยมีหน่วยงานที่น าเสนอนโยบาย แผน และแผนงานเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการจัดท าเล่มรายงาน SEA เพ่ือเสนอต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพิจารณาใช้ประกอบการตัดสินใจ
ต่อไป 
   (2) การทบทวนเอกสารทุติยภูมิ (Reviewing secondary data) ด าเนินการโดย 
    1) เก็บรวบรวมข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายแผนการพัฒนา และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    2) เก็บรวบรวมข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์มิติเศรษฐกิจ มิติสังคมมิติ
สิ่งแวดล้อม และมิตเิทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารายสาขาหรือเชิงพ้ืนที่ 
    3) กลั่นกรองข้อมูลหรือเอกสารที่รวบรวมได้ เพ่ือใช้พิจารณาประกอบการประเมิน 
 

http://www.onep.go.th/eia/SEA/About_SEA/About_SEA.pdf
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รูปที่ 2-3 ขั้นตอนในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศไทย 

 
 
   (3) การก าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) ด าเนินการโดย 
    1) ระบุว่าจะจัดท ารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในระดับนโยบาย 
แผน แผนงาน หรือโครงการขนาดใหญ่ 
    2) ระบุฐานคิดว่าต้องการด าเนินการแบบรายสาขา (Sector) หรือเชิงพ้ืนที่ (Area, 
Subarea) 
    3) วิเคราะห์ที่มา เป้าประสงค์ เป้าหมาย และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของนโยบาย 
แผน แผนงาน หรือโครงการขนาดใหญ่ 
    4) วิเคราะห์เป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัดการพัฒนาใน 4 มิติ ได้แก่ มิติ
เศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม และมิติเทคโนโลยี โดยพิจารณาจากตัวอย่างข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือ
พิจารณาในขั้นการก าหนดขอบเขตการศึกษาของกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
    5) วิเคราะห์ขอบเขตและผลกระทบในมิติต่างๆ 
    6) วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder analysis) และออกแบบเพ่ือให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทั้งหมดเข้าร่วมในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในทุกขั้นตอน 
    7) จัดท าแผนการศึกษา 
    8) น าข้อมูลที่มีอยู่ไปปรึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน าข้อคิดเห็นมาปรับปรุงแก้ไข
ขอบเขตและแผนการศึกษา (Public scoping) 
   (4) การเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม ด าเนินการโดย 
    1) ระบุประเด็นที่ยังขาดข้อมูล หรือข้อมูลมีปัญหา ตลอดจนข้อจ ากัดของข้อมูลที่มีอยู่
และน าเสนอแนวทางการแก้ไข 
    2) เก็บข้อมูลที่จ าเป็นในการวิเคราะห์การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพ่ิมเติม
ให้ครบถ้วนที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ 
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   (5) การวิเคราะห์และประเมินข้อมูล (Analysis and appraisal) ด าเนินการโดย 
    1) หากเป็นนโยบายหรือแผนการพัฒนารายสาขา หรือเชิงพื้นที่ควรด าเนินการดังนี้ 
     1.1) วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และแนวโน้มของปัญหามิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติ
สิ่งแวดล้อม และมิตเิทคโนโลยี 
     1.2) วิเคราะห์ผลกระทบทางตรง ทางอ้อม และผู้รับผลกระทบจากปัญหา 
     1.3)  วิเคราะห์ผลกระทบต่อการพัฒนาต่างๆ ที่มีอยู่แล้วในพ้ืนที่ 
     1.4) วิเคราะห์โอกาสและข้อจ ากัดในการลด ป้องกันและแก้ไขปัญหา (External 
analysis) 
     1.5)  วิเคราะห์ศักยภาพ ข้อจ ากัด และความเสี่ยง ทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติ
สิ่งแวดล้อม และมิติเทคโนโลยี รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ (Internal analysis) 
     1.6)  พัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาไม่น้อยกว่า 3 ทางเลือก 
รวมทั้งทางเลือกการไม่ด าเนินการต่อด้วย 
     1.7)  ประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ต่างๆ โดยค านึงถึงเป้าประสงค์ และตัวชี้วัด
การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส าคัญที่ก าหนดไว้ในขั้นตอนการก าหนดขอบเขตการศึกษา 
    2) กรณีเป็นโครงการขนาดใหญ่ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การพัฒนารายสาขาหรือ
เชิงพื้นที่ที่ก าหนด แต่เน้นรายละเอียดของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสม (Cumulative 
effect) และแนวโน้มผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการต่างๆ ที่มีอยู ่แล้วในพื้นที่ โครงการที่ก าลัง
พิจารณาอยู่ในปัจจุบันและการพัฒนาต่อเนื่องในพ้ืนที่ในอนาคต 
   (6) การน าเสนอทางเลือกที่เหมาะสม (Propose alternative) เป็นการน าเสนอทางเลือก
ต่างๆ ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ด าเนินโครงการ พร้อมระบุเหตุผล ข้อเด่นและข้อด้อยในแต่ละทางเลือกและ
ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   (7) การน าเสนอหลักการป้องกันไว้ล่วงหน้า (Precautionary principle) โดยเสนอ
มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังผลกระทบในภาพรวมซึ่งเน้นให้มีทั้งมาตรการหลีกเลี่ยง การลดขนาด
ผลกระทบ และการชดเชยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้หากมาตรการฯ มีความสัมพันธ์กับการจัด
องค์การและสถาบัน ควรน าเสนอมาตรการหรือแนวทางในการปรับองค์การหรือสถาบัน เพ่ือให้การ
ด าเนินการมีประสิทธิภาพด้วย 
   (8) การตัดสินใจพัฒนา (Decision making) เป็นขั้นตอนด าเนินการเชิงบริหารจัดการ
การพัฒนา ซึ่งเกิดจากผู้บริหารน าข้อมูลรายละเอียดในรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ไปใช้ประกอบการตัดสินใจพัฒนา นโยบาย แผน แผนงาน หรือโครงการขนาดใหญ่ ใน
ขั้นตอนนี้ควรระบุให้ชัดเจนว่ามีการตัดสินใจพัฒนาหรือไม่พัฒนา บนพื้นฐานข้อมูลอะไร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทราบพื้นฐานหรือจุดยืนของการตัดสินใจของผู้บริหาร 
   (9) การติดตามประเมินผล (Evaluation)  เป็นขั้นตอนด าเนินการที่ส าคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง
ของการบริหารจัดการการพัฒนา ควรน าเสนอแผนงานและผู้รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการริเริ่มการพัฒนาใหม่ (Conceptual phase) ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย คือ 
ขั้นตอนการประเมินผลการใช้งานและติดตาม ปรับปรุง แก้ไข (Utilization phase) เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ว่ามีความถูกต้อง เที่ยงตรง หรือมีข้อมูลส าคัญใน
ปัจจุบันที่มีผลต่อสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่ รวมทั้งจัดท าข้อสรุปปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้น บทเรียนจากการ
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ด าเนินการ และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่จ าเป็น เพ่ือช่วยผลักดันให้ระบบการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มีมาตรฐานที่สูงขึ้น 
   (10) การปรับปรุงแก้ไข (Improvement)  เป็นการน าข้อมูลตามขั้นตอนที่ 9 มาปรับปรุง
แก้ไขการด าเนินงานประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งข้ึน 
   นอกจากกระบวนการและขั้นตอน SEA แล้ว ในแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2552) ยังมีการท ารายงาน 
SEA (SEA report) ที่ระบุโครงสร้างและข้อมูลของแต่ละบทในรายงาน 

 2.3.3  การประยุกต์ใช้ SEA ในกรณีศึกษาของประเทศไทย 
  2.3.3.1  ตัวอย่างกรณีศึกษาของ SEA ในประเทศไทย 

   SEA ที่ได้ด าเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2541 ถึงปัจจุบันที่ที่ปรึกษาสืบค้นได้มี 26 รายการดังแสดง
ในตารางที่ 2-8 โดยข้อมูลได้มาจากหลายแหล่ง ได้แก่ จากทางหน่วยงานหลักที่ส าคัญคือ ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อทางอิเล็กโทรนิกส์ การ
ได้มีส่วนร่วมในการศึกษา/ แสดงความคิดเห็นต่อโครงการโดยตรงของที่ปรึกษา อย่างไรก็ตามรายงานที่
สามารถเข้าถึงได้มีประมาณครึ่งหนึ่งของจ านวนทั้งหมดเท่านั้น (บางรายการเป็นเล่มเอกสารและบาง
รายการเป็นทางอิเล็กโทรนิกส์ไฟล์) 
   แต่อย่างไรก็ตามจากรายการทั้งหมดดังกล่าวสามารถสรุปภาพรวมของกรณีศึกษา SEA ของ
ประเทศไทยได้ดังนี ้
   ก่อนมี SEA guideline ของประเทศไทยใน พ.ศ. 2552 มีการท า SEA แล้ว 9 กรณีศึกษา 
   SEA ที่ด าเนินการในประเทศไทยและภูมิภาคเชื่อมโยง เจ้าของกรณีศึกษามีทั้งภาครัฐ องค์กร
ของรัฐ หน่วยงานระหว่างประเทศ และงานวิจัยของนักศึกษา 
   SEA ที่เกี่ยวข้องกับกับการพัฒนาแหล่งน้ ามีจ านวนถึง 7 กรณีศึกษา ได้แก่ รายการที่ 6, 10, 
12, 13, 16, 19, และ 21 ทั้งนี้มี 2 รายการ (รายการที่ 6 และ 16) ที่มีด าเนินการในลุ่มน้ าเดียวกันคือ ลุ่ม
น้ ายม จากการที่มีการด าเนินการจัดท า SEA 2 ครั้ง ในพ.ศ. 2550 และ 2554 แต่อย่างไรก็ตามการสร้าง
เขื่อนในลุ่มน้ ายมนี้ก็ยังไม่สามารถด าเนินการได้  
   SEA ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งมีการด าเนินการมาแล้ว 5 รายการ ได้แก่ รายการ
ที่ 1, 2, 8, 25 และ 26 โดยการศึกษาอยู่ในพื้นท่ีชายฝั่งทะเลตะวันออก และชายฝั่งทะเลภาคใต้ 
   การประยุกต์ใช้ SEA ครอบคลุมทั้ง 3 ประเภท คือ SEA รายสาขา SEA ระดับพ้ืนที่ และ 
SEA เชิงประเด็น 
   SEA รายสาขา (Sectoral based)  ได้ แก่  โครงการ  SEA การพัฒนาอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ และโครงการพัฒนาเหมืองแร่โปแตช 
   SEA ระดับพ้ืนที่ (Area based) เช่น โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่ 
การศึกษาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือก าหนดแผนการใช้ที่ดินในการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล
ตะวันออก จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่ ใน
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดเชียงราย เป็นต้น 
   SEA เชิงประเด็น (Issue based) ได้แก่ การจัดการขยะ และ Strategic Environmental 
Assessment on shrimp farms in the Southeast of Thailand 
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ตารางที่ 2-8 การจัดท า SEA ในประเทศไทย 

ล าดับ ชื่อรายงาน/ปีที่ด าเนินการ เจ้าของกรณีศึกษา 

1 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล้อมในระดับพื้นที่  
การศึกษาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อก าหนด
แผนการใช้ที่ดินในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก 
จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา (2541) 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล้อมในระดับพื้นที่  
การศึกษาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อก าหนด
แผนการใช้ที่ดินในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก 
จังหวัดปราจีนบุรี (2543) 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

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

Stockholm Environment Institute (SEI) 

4 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นท่ี ในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดเชียงราย(2548) 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 โครงการ SEA การจัดการขยะ (2550) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
6 โครงการ SEA การจัดการลุ่มน้ ายม (2550) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
7 โครงการ SEA การพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

(2550) 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

8 โครงการประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นท่ี: กรณีศึกษา
ในพื้นที่  5 จังหวัดชายฝั่ งทะเลภาคใต้  (สุราษฎร์ธานี  
นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต) (2551) 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

9 โครงการการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
Southern seaboard (2551) 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

10 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ศาสตร์  
โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (2552) 

กรมชลประทาน 

11 Strategic Environmental Assessment of the North-
South economic corridor strategy and action plan 
(2552) 

Asian Development Bank (ADB) 

12 การประ เมินผลกระทบทางด้ านสิ่ งแวดล้อมระดั บ
ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ าในแม่น้ าโขงสายหลัก 
(2553) 

ส านักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง  

13 การประ เมินผลกระทบทางด้ านสิ่ งแวดล้อมระดั บ
ยุทธศาสตร์แม่น้ าโขง เลย ชี มูล (2553) 

กรมชลประทาน 

14 การศึกษาและประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
โครงการพัฒนาเหมืองแร่โปแตช (2553) 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อการเหมืองแร่ 

15 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กกล้าครบวงจรอย่างยั่งยืน 
(ไม่สามารถสืบค้นรายละเอียดได้แน่ชัด) 

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทย 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
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ตารางที่ 2-8 การจัดท า SEA ในประเทศไทย 

ล าดับ ชื่อรายงาน/ปีที่ด าเนินการ เจ้าของกรณีศึกษา 

16 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ นโยบายการ
จัดการน้ าลุ่มน้ ายม (2554) 

กรมชลประทาน 

17 Strategic Environmental Assessment on shrimp 
farms in the Southeast of Thailand (2554)  

Swedish International Development 
Cooperation Agency (Sida) 

18 โครงการการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
กรณีศึกษาแผนพัฒนาในจังหวัดจันทบุรี (2554) 

Stockholm Environment Institute (SEI)-Asia 

19 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน้ าท่าจีน
เพื่อพัฒนาทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน (2554) 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

20 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พื้นที่อ าเภอ
เมืองและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดระยอง ระยะที่ 1 และ 2 
(2555) 

ส่วนมลพิษอากาศ/ส านั ก เทคโนโลยีน้ าและ
สิ่งแวดล้อมโรงงาน/กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

21 โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในระดับ
ลุ่มน้ าโขง ชี มูล (2556) 

กรมทรัพยากรน้ า 

22 โครงการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
เบื้องต้น เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี (แร่ตะกั่ว 
สังกะสี)บริเวณอ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี (2556) 

กรมทรัพยากรธรณี 

23 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ใน
พื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (2558) 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 

24 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิ เศษ: กรณีศึกษา จั งหวัด
กาญจนบุรี (2558) 

งานวิทยานิพนธ ์

25 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการ
ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน (2558) 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

26 โครงการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับการพัฒนา
พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (2558) 

ส านักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

 

  2.3.3.2  การประเมินประสิทธิภาพ SEA ในประเทศไทย 8 โครงการ 

   เพ่ือให้การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ประสบความส าเร็จและด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้มีความพยายามในการพัฒนาเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพของการด าเนินการ SEA 
(SEA performance criteria)  ขึ้ น ม าและน า เ สนอ โ ดย  International Association for Impact 
Assessment (IAIA) ในปี ค.ศ. 2002 โดยเกณฑ์นี้ประกอบด้วยทั้งหมด 6 เกณฑ์หลัก และ 17 เกณฑ์ย่อย 
เพ่ือใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของ SEA ดังแสดงในตารางที่ 2-9  
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ตารางที่ 2-9 เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพของการด าเนินการ SEA 

เกณฑ์หลัก เกณฑ์ย่อย 

1) มีการบูรณาการ 
(Integrated) 

 ท าให้เกิดความมั่นใจว่ามีการประเมินสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมในทุกระดับของ
การตัดสินในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของความยั่งยืน 
 ค านึงถีงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางชีว-กายภาพ (Biophysical) เศรษฐกิจ
และสังคม 
 มีความเช่ือมโยงกับนโยบายในรายสาขา (Sectors) และการข้ามเขตแดนของ
ภูมิภาค (Transboundary region) และในกรณีที่เหมาะสมอาจเชื่อมกับการประเมิน
สิ่งแวดล้อมและการตัดสินใจระดับโครงการ (Project EIA)  

2) น าไปสู่ความยั่งยืน  
(Sustainability-led) 

 เอื้อให้เกิดการสร้างทางเลือกการพัฒนาและข้อเสนอของทางเลือกที่น าไปสู่ความ
ความสมดุลและยั่งยืนท่ีดีกว่า 

3) มีเป้าหมาย 
(Focused) 

 มีสารสนเทศที่เพียงพอ เชื่อถือได้ และใช้งานได้ ส าหรับการตัดสินใจและการวาง
แผนการพัฒนา 
 ให้น้ าหนักกับประเด็นส าคัญของการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 มีการด าเนินขั้นตอนอย่างเหมาะสมกับลักษณะของกระบวนการตัดสินใจ 
 มีประสิทธิภาพทั้งด้านค่าใช้จ่ายและเวลา 

4) เชื่อถือได้ 
(Accountable) 

 มีความรับผิดชอบของหน่วยงานหลัก (Leading agencies) ในการตัดสินใจเชิงกล
ยุทธ์ 
 มีการด าเนินการอย่างมืออาชีพ เขม้งวด ยุติธรรม เสมอภาค และมดีลุยภาพ 
 ถูกตรวจสอบและตรวจสอบความถูกต้องได้โดยหน่วยงานอิสระ 
 มีการจัดท าเอกสารและน าเสนอเหตุผลในการพิจารณาประเด็นความยั่งยืนในการ
ตัดสินใจ 

5) มีการมีส่วนร่วม 
(Participative) 

 แจ้งและเปิดโอกาสให้ทั้งภาครัฐและสาธารณะที่มีความสนใจและได้รับผลกระทบ
เข้าร่วมตลอดกระบวนการตัดสินใจ 
 มีการน าเสนอข้อคิดเห็นและข้อวิตกกังวลของภาคส่วนต่าง ๆ เหล่านั้นอย่าง
ชัดเจนในเอกสารและการตัดสินใจ 
 มีการจัดท าสารสนเทศที่ชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ และมีช่องทางให้ เข้าถึง
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด 

6) การด าเนินการท าซ้ า 
(Iterative) 

 ท าให้เกิดความมั่นใจว่าผลการประเมิน (Assessment results) จะมีได้ในเวลา
รวดเร็วเพียงพอต่อการมีอิทธิผลในกระบวนการตัดสินใจและการวางแผนในอนาคต 
 มีสารสนเทศท่ีเพยีงพอของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจริงในการด าเนินการตัดสินใจ
เชิงยุทธศาสตร์และเพื่อการพิจารณาหากต้องมีการแก้ไขและการตดัสินใจในอนาคต 

 

   ส าหรับการประเมินประสิทธิภาพของกรณีศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์
ในประเทศไทยที่มีข้อมูล และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ จ านวน 8 โครงการ ซึ่งประกอบด้วย 
   โครงการที่  1= โครงการระบบเครือข่ายน้ าในพ้ืนที่วิกฤตน้ า 19 พ้ืนที่ การประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (กรมทรัพยากรน้ า 2556) 
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   โครงการที่ 2 = โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โครงการบริหารจัดการน้ าโขง-เลย-ชี-มูล โดยแรงโน้มถ่วง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (กรมชลประทาน 2555) 
   โครงการที่ 3 = การศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เบื้องต้น เพ่ือการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรณี (แร่ตะกั่ว สังกะสี) บริเวณอ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี(กรมทรัพยากรธรณี 
2556) 
   โครงการที่ 4 = โครงการประเมินศักยภาพเชิงพ้ืนที่ กรณีศึกษาในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายฝั่ง
ทะเลภาคใต้ (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2551) 
   โครงการที่ 5 = โครงการการจัดท ากรอบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(Strategic Environmental Framework) สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ (Eco Industrial 
Town): กรณีศึกษาพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง (กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2555) 
   โครงการที่ 6= โครงการศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การพัฒนาเหมืองแร่
โปแตช (กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร ่2554) 
   โครงการที่ 7= โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในพ้ืนที่โดยรอบท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ (บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 2558) 
   โครงการที่ 8= โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเลอันดามัน (ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2558) 
   จากการประเมินผลประสิทธิภาพของการด าเนินการ SEA ตามเกณฑ์ของ IAIA ทั้งหมด 6 
เกณฑ์หลัก 17 เกณฑ์ย่อยพบว่าผลการประเมินกรณีศึกษาของประเทศไทยทั้ง 8 โครงการ สรุปผลการ
ประเมินได้ดังนี้ 
   เกณฑ์ที่ 1 มีการบูรณาการ (Integrated) กรณีศึกษาทั้งหมดมีการบูรณาการตามเกณฑ์ท า
ให้เกิดความม่ันใจว่ามีการประเมินอย่างเหมาะสมโดยมีรายละเอียดตามเกณฑ์ย่อย ดังนี้ 
   เกณฑ์ย่อยที่ 1-1 ท าให้เกิดความมั่นใจว่ามีการประเมินสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมในทุก
ระดับของการตัดสินในเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของความยั่งยืน มีการแสดงให้เห็นความ
เชื่อมโยงกับระดับนโยบาย แผน และแผนงาน ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละโครงการ โดยมีการบูรณาการมิติต่าง ๆ 
มากกว่าหนึ่งมิติ เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านเทคโนโลยี โดยน าเอาดัชนีชี้วัดในมิติ
ต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายน าไปสู่ความสมดุลและยั่งยืนเข้าไปในใช้การด าเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์  
   เกณฑ์ย่อยที่ 1-2 ค านึงถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางชีว-กายภาพ (Bio-physical) 
เศรษฐกิจและสังคม มีการน าข้อมูลด้านกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มาพิจารณา
ร่วมกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ในทุกโครงการ โดยกล่าวถึงความสัมพันธ์ของผลกระทบต่อ
ทรัพยากรในทุกด้าน และในบางโครงการมีการแบ่งพ้ืนที่พิจารณาตามความเหมาะสมของความแตกต่าง
ด้ายกายภาพที่มีผลต่อทรัพยากรเช่น การแบ่งพ้ืนที่ ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าในโครงการที่ 4  
   เกณฑ์ย่อยที่ 1-3 มีความเชื่อมโยงกับนโยบายในรายสาขา (Sectors) และการข้ามเขตแดน
ของภูมิภาค (Transboundary region) และในกรณีที่เหมาะสมอาจเชื่อมกับการประเมินสิ่งแวดล้อมและ
การตัดสินใจระดับโครงการ (Project EIA) ในเกณฑ์นี้พบว่าทุกกรณีศึกษามีความเชื่อมโยงกับนโยบายใน
รายสาขาและการข้ามเขตแดนของภูมิภาคบ้าง แต่ไม่ครบถ้วนทั้งสองประเด็นและยังมีความไม่ชัดเจน 
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ตัวอย่างเช่น โครงการที่ 8 มีการน าเสนอข้อมูลกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องที่อาจส่งผล
กระทบต่อทะเลอันดามัน แต่ไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างรายสาขาที่ชัดเจน ในส่วนโครงการอ่ืน ๆ ส่วน
ใหญ่มีน าข้อมูลยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นข้อมูลพิจารณา และในโครงการที่ 7 มีการ
เชื่อมโยงกับการประเมินสิ่งแวดล้อม 
   เกณฑ์ที่ 2 น าไปสู่ความยั่งยืน (Sustainability-led) มีเกณฑ์ย่อยเพียงเกณฑ์เดียวคือการ
เอ้ือให้เกิดการสร้างทางเลือกการพัฒนาและข้อเสนอของทางเลือกที่น าไปสู่ความสมดุลและยั่งยืนที่ดีกว่า
กรณีศึกษาส่วนใหญ่มีการด าเนินการในการที่ท าให้เกิดการสร้างทางเลือกที่มากกว่า 1 ทางเลือกอย่าง
ชัดเจน มีการน าหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนมาประยุกต์ในการประเมินผลกระทบในรูปแบบเทคนิคหลาย ๆ 
แบบในกระบวนการประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบทางเลือก เช่น ใช้ตัวชี้วัดความยั่งยืนมาเป็นดัชนี
วิเคราะห์ผลกระทบทางเลือก เป็นต้น ยกเว้นในโครงการที่ 8 ที่กระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบทางเลือก
ไม่มีรายละเอียดขั้นตอนที่ชัดเจน 
   เกณฑ์ที่ 3 มีเป้าหมาย (Focused) ซึ่งมีรายละเอียดตามเกณฑ์ย่อยต่าง ๆ ดังนี้ 
   เกณฑย่อยที่ 3-1 มีสารสนเทศที่เพียงพอ เชื่อถือได้ และใช้งานได้ ส าหรับการตัดสินใจและ
การวางแผนการพัฒนา กรณีศึกษาทั้งหมดมีการรวบรวม สังเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศทั้งที่
เป็นปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพ่ือน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจในแต่ละการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์  
   เกณฑ์ย่อยที่ 3-2 ให้น้ าหนักกับประเด็นส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษาส่วนใหญ่จะ
ให้ความส าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือระบุอยู่ใน
ทางเลือกที่มุ่งให้พัฒนาอย่างยั่งยืน แต่ไม่ได้เน้นให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน บางโครงการอาจเห็นได้
จากการให้ความส าคัญในการเชื่อมโยงการศึกษาในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี 
   เกณฑ์ย่อยที่ 3-3 มีการด าเนินขั้นตอนอย่างเหมาะสมกับลักษณะของกระบวนการตัดสินใจ 
กรณีศึกษาทั้งหมดมีการอ้างอิงกระบวนการขั้นตอนตามคู่มือประเมิน SEA ของ สผ. และมีการด าเนินการ
ตามล าดับขั้นดังกล่าว และมีการปรับเปลี่ยนใช้แตกต่างกันตามความเหมาะสมของโครงการ  
   เกณฑ์ย่อยที่ 3-4 มีประสิทธิภาพทั้งด้านค่าใช้จ่ายและเวลาจากเล่มรายงานของกรณีศึกษา
ทั้งหมดไม่มีการน าเสนอข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายและเวลาระบุไว้อย่างชัดเจน จึงท าให้ไม่สามารถประเมินใน
ประสิทธิภาพในเกณฑ์ย่อยด้านค่าใช้จ่ายและเวลาได้ อาจพบมีความเห็นจากโครงการอย่างกว้าง ๆ ใน
เรื่องของระยะเวลาด าเนินการน้อยเกินไป และมีงบประมาณจ ากัด 
   เกณฑ์ที่ 4 เชื่อถือได้ (Accountable) มีเกณฑ์ย่อยทั้งหมด 4 เกณฑ์ เป็นเกณฑ์หลักที่
ประเมินประสิทธิภาพได้ยาก เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถตีความหรือประเมินตามเกณฑ์ย่อยได้จาก
เนื้อหาที่ปรากฏในเล่มรายงานเพียงอย่างเดียวโดยมีรายละเอียดตามเกณฑ์ย่อย ดังนี้ 
   เกณฑ์ย่อยที่ 4-1 มีความรับผิดชอบของหน่วยงานหลัก (Leading agencies) ในการ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ไม่มีระบุในรายงานกรณีศึกษาส่วนใหญ่ ยกเว้นโครงการที่ 6 ซึ่งมีการระบุถึงกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เป็นหน่วยงานหลักในการก ากับการศึกษาและมีส่วนร่วมตลอด
การศึกษา 
   เกณฑ์ย่อยที่ 4-2 มีการด าเนินการอย่างมืออาชีพ เข้มงวด ยุติธรรม เสมอภาค และมีดุลย
ภาพ ไม่สามารถให้ความเห็นได้จากการศึกษาจากเล่มรายงาน เนื่องจากไม่มีการน าเสนอให้เห็นอย่าง
ชัดเจน  
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   เกณฑ์ย่อยที่ 4-3 ถูกตรวจสอบและตรวจสอบความถูกต้องได้โดยหน่วยงานอิสระ ไม่
สามารถให้ความเห็นได้จากการศึกษาจากเล่มรายงาน เนื่องจากไม่มีการน าเสนอให้เห็นอย่างชัดเจน 
   เกณฑ์ย่อยที่ 4-4 มีการจัดท าเอกสารและน าเสนอเหตุผลในการพิจารณาประเด็นความ
ยั่งยืนในการตัดสินใจ เป็นเกณฑ์ย่อยเดียวที่สามารถประเมินได้อย่างชัดเจนคือทุกกรณีศึกษามีการจัดท า
สารสนเทศหรือเล่มรายงาน เพ่ือน าเสนอข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณา 
   เกณฑ์ที่ 5 มีการมีส่วนร่วม (Participative) มีเกณฑ์ย่อย 3 เกณฑ์ โดยมีรายละเอียดตาม
เกณฑ์ย่อย ดังนี้ 
   เกณฑ์ย่อยที่ 5-1 แจ้งและเปิดโอกาสให้ทั้งภาครัฐและสาธารณะที่มีความสนใจและได้รับ
ผลกระทบเข้าร่วมตลอดกระบวนการตัดสินใจจากการศึกษากรณีศึกษาทั้งหมด พบว่าทุกโครงการมีการ
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภาครัฐและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนกระบวนการ
ต่าง ๆ ของการด าเนินการ SEAโดยมีใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ กระบวนการมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ การ
ระดมความคิดเห็น และการจัดประชุมสัมมนาโดยมีเอกสารหลักฐานแสดงในรายงานอย่างชัดเจน  
   เกณฑ์ย่อยที่ 5-2 ทุกกรณีศึกษามีการน าเสนอข้อคิดเห็นและข้อวิตกกังวลของภาคส่วนต่างๆ 
เหล่านั้นอย่างชัดเจนในเอกสารและการตัดสินใจ ทุกโครงการมีการน าข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมา
น าเสนอในเอกสารรายงานอย่างชัดเจน 
   เกณฑ์ย่อยที่ 5-3 มีการจัดท าสารสนเทศที่ชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ และมีช่องทางให้
เข้าถึงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทุกกรณีศึกษามีการจัดท าสารสนเทศส าหรับประกอบการพิจารณา
เหมือนกันทุกโครงการ แต่ในส่วนของช่องทางการเข้าถึงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมดยังมีเพียงแค่
บางส่วนและมีความแตกต่างกันตามแต่ละโครงการ ยกอย่างเช่น โครงการที่ 1 มีการเสนอข้อมูลผ่านสื่อ
สาธารณะ และป้ายโฆษณากลางแจ้งซึ่งสื่อสารได้ในวงกว้าง ขณะที่โครงการส่วนใหญ่จะจ ากัดการน าเสนอ
แค่ในรูปเล่มรายงาน และช่องทางสื่อออนไลน์บางส่วนเท่านั้น 
   เกณฑ์ที่ 6 การด าเนินการท าซ้ า (Iterative)ประกอบด้วยเกณฑ์ย่อย 2 เกณฑ์ มีโดยมี
รายละเอียดตามเกณฑ์ย่อย ดังนี้ 
   เกณฑ์ย่อยที่ 6-1 ท าให้เกิดความมั่นใจว่าผลการประเมิน (Assessment results) จะมีได้ใน
เวลารวดเร็วเพียงพอต่อการมีอิทธิผลในกระบวนการตัดสินใจและการวางแผนในอนาคตส าหรับเกณฑ์
ย่อยนี้ผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถประเมินได้เนื่องจากเล่มรายงานที่มีอยู่นั้นเป็นเพียงแค่รายงานผลการ
ด าเนินการ SEA เท่านั้น ซึ่งยังไม่มีผลสุดท้ายของกระบวนการตัดสินใจของผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจต่อ
การแผนหรือโครงการพัฒนาในแต่ละกรณีศึกษา 
   เกณฑ์ย่อยที่ 6-2 มีสารสนเทศที่เพียงพอของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจริงในการด าเนินการ
ตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์และเพ่ือการพิจารณาหากต้องมีการแก้ไขและการตัดสินใจในอนาคตกรณีศึกษา
ส่วนใหญ่มีการน าเสนอผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินการตัดสินใจผ่านรูปแบบต่าง ๆ ของ
สารสนเทศ  
   นอกจากนี้ยังมีเกณฑ์เพ่ิมเติมเพ่ือความเหมาะสมส าหรับการประเมิน SEA ของประเทศไทย
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการก ากับซึ่งมีข้อสรุปคือโครงการส่วนใหญ่เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ก ากับเสนอแนะ ดังรายละเอียดตารางที่ 2-11 ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 2-10 การประเมินประสิทธิภาพของการด าเนินการ SEA ในประเทศไทย 
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1) การบูรณาการ  ท า ให้ เ กิ ดค วามมั่ น ใจ ว่ า มี ก า ร
ประเมินสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
ในทุกระดับของการตัดสินในเชิง
ยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของความยั่งยืน 

        

 ค านึงถึงความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบทางชีว-กายภาพ 
(Biophysical) เศรษฐกิจและสังคม 

        

 มีความเช่ือมโยงกับนโยบายในราย
สาขา (Sectors) และการข้ามเขต
แดนของภูมิภาค (Transboundary 
region) และในกรณีที่เหมาะสมอาจ
เช่ือมกับการประเมินสิ่งแวดล้อม
และการตัดสินใจระดับโครงการ 
(Project EIA) 

        

2) น าไปสู่ความ
ยั่งยืน  

 เอื้อให้เกิดการสร้างทางเลือกการ
พัฒนาและข้อเสนอของทางเลือกที่
น าไปสู่ความสมดุลและยั่งยืนท่ีดีกว่า 

      - - 

3) มีเป้าหมาย 
 

 มีสารสนเทศที่เพียงพอ เช่ือถือได้ 
และใช้งานได้ ส าหรับการตัดสินใจ
และการวางแผนการพัฒนา 

        

 ให้น้ าหนักกับประเด็นส าคัญของการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

        

 มีการด าเนินขั้นตอนอย่างเหมาะสม
กั บ ลั ก ษ ณ ะ ขอ งก ร ะ บ วน ก า ร
ตัดสินใจ 

        

 มีประสิทธิภาพท้ังด้านค่าใช้จ่ายและ
เวลา 

- - - - - - - - 

4) เชื่อถือได้ 
 

 มีความรับผิดชอบของหน่วยงาน
หลัก (Leading agencies) ในการ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 

- - - - - - - - 

 มีการด า เนินการอย่างมืออาชีพ 
เข้มงวด ยุติธรรม เสมอภาค และมี
ดุลยภาพ 

- - - - - - - - 
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ตารางที่ 2-10 การประเมินประสิทธิภาพของการด าเนินการ SEA ในประเทศไทย 
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 ถูกตรวจสอบและตรวจสอบความ
ถูกต้องได้โดยหน่วยงานอิสระ 

- - - - - - - - 

 มีการจัดท าเอกสารและน าเสนอ
เหตุผลในการพิจารณาประเด็น
ความยั่งยืนในการตัดสินใจ 

        

5) การมีส่วนร่วม 
 

 แจ้งและเปิดโอกาสให้ทั้งภาครัฐและ
สาธารณะที่มีความสนใจและได้รับ
ผ ล ก ร ะ ท บ เ ข้ า ร่ ว ม ต ล อ ด
กระบวนการตัดสินใจ 

        

 มีการน าเสนอข้อคิดเห็นและข้อวิตก
กังวลของภาคส่วนต่าง ๆ เหล่านั้น
อย่างชัดเจนในเอกสารและการ
ตัดสินใจ 

        

 มีการจัดท าสารสนเทศที่ชัดเจนและ
ง่ายต่อการเข้าใจ และมีช่องทางให้
เข้าถึงสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด 

        

6) การด าเนิน 
การท าซ้ า 

 ท าให้ เกิดความมั่ น ใจว่ าผลการ
ประเมิน (Assessment results) จะ
มีได้ในเวลารวดเร็วเพียงพอต่อการมี
อิทธิผลในกระบวนการตัดสินใจและ
การวางแผนในอนาคต 

- - - - - - - - 

 มี ส า ร ส น เ ท ศ ที่ เ พี ย ง พ อ ข อ ง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจริงในการ
ด าเนินการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์
และเพื่อการพิจารณาหากต้องมีการ
แก้ไขและการตัดสินใจในอนาคต 

        

หมายเหตุ: เครื่องหมาย () หมายถึง เป็นไปตามเกณฑ ์และเครื่องหมาย (-) หมายถึง ไม่ปรากฏข้อมลูในเลม่รายงาน 

   เกณฑ์การด าเนินตามขั้นตอน SEA guideline ของ สผ. จากรูปเล่มกรณีศึกษาทั้งหมดมี
การระบุและอ้างอิงขั้นตอนการด าเนินการตาม SEA guideline ของ สผ. อย่างชัดเจนและมีกระบวนการ
ด าเนินการตามข้ันตอนดังกล่าวระบุไว้ในรายงาน 
   เกณฑ์การมีมิติด้านเทคโนโลยี พบว่าในทุกกรณีศึกษามีการระบุการใช้เทคโนโลยีที่มีความ
สอดคล้องกับคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละโครงการซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละโครงการตามรายละเอียดใน
ตารางที่ 2-11 
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   เกณฑ์ด้านการจัดท ารายงานอ่านเข้าใจได้ง่าย พบว่ากรณีศึกษาส่วนใหญ่มีการเรียบ
เรียงล าดับเนื้อหารายงานที่สามารถท าความเข้าใจได้ง่าย มีเนื้อหาที่ชัดเจนครบถ้วน ยกเว้นในส่วน
โครงการที่ 4, 6 และ 7 ซึ่งมีเนื้อหาครบถ้วนแต่สื่อสารท าความเข้าใจได้ยากในบางเรื่อง เช่น โครงการที่ 4 
มีรูปภาพมีให้รายละเอียดไม่ชัดเจน โครงการที่ 6 และ 7 เนื้อหาที่มีความละเอียดค่อนข้างมากท าให้ยาก
ต่อการล าดับเนื้อหา รวมถึงการใช้ศัพท์เทคนิคเฉพาะท าให้ยากต่อการท าความเข้าใจ เป็นต้น 
   สรุปผลโดยรวมจากการประเมินกรณีศึกษาทั้ง 8 โครงการของประเทศไทย พบว่าการ
ประเมินตามเกณฑ์ดังกล่าวโดยมีพ้ืนฐานการประเมินจากรูปเล่มรายงานของทุกโครงการมีข้อจ ากัดคือ 
การจัดท า SEA ของประเทศไทยยังพบว่ามีความไม่ชัดเจนว่าเป็น SEA ในระดับนโยบาย (Polily-SEA) 
แผน (Plan-SEA) หรือ แผนงาน (Program-SEA) ซึ่งควรจะมีเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพที่แตกต่าง
กัน รวมถึงการจัดท า SEA ในรายสาขา (Sector) ซึ่งจะมีรายละเอียดของโครงการที่มีความแตกต่างกัน 
ส่งผลต่อรายละเอียดการประเมินประสิทธิภาพที่อาจจะยังไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพได้อย่าง
แม่นย า ชัดเจน ซึ่งควรจะมีการปรึกษาหารือระหว่างผู้เชี่ยวชาญของ SEA ของประเทศไทยเพ่ือก าหนด
หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อไป 

ตารางที่ 2-11 เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพเพ่ิมเติมตามคณะกรรมการก ากับ 

      เกณฑ์เพิ่มเติมตาม 
          คณะกรรม 
                การก ากับ 

โครงการ 

ด าเนินตาม
ขั้นตอน 

SEA 
guideline 
ของ สผ. 

มิติเทคโนโลยมีีหรือไม่คืออะไร รายงานอ่านเข้าใจได้ง่าย หรือไม ่

โครงการที่ 1  

มี ด้านระบบชลประทาน โดยเน้น
การใช้วิธีการพัฒนาท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

รายงานมีเนื้อหาและผลการศึกษา
ด้านต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก แต่
สามารถล าดับเนื้อหาให้อ่านให้เข้าใจ
ได้ ง่าย โดยมีการจัดท าแยกเล่ม
รายงานสรุปผู้บริหาร  และเล่ม
รายงานหลัก 2 เล่ม รวมถึงการสรุป
สาระส าคัญของรายงาน และการ
เรียงล าดับเนื้อหาตามขั้นตอนและ
ผลการศึกษาท่ีต่อเนื่องกัน 

โครงการที่ 2  

มี ด้านการบริหารจัดการน้ า และ
การพัฒนาพ้ืนท่ีการเกษตร และ
การผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ า
และพลังงานชีวมวล 

มีการล าดับเนื้อหาให้เข้าใจได้ง่าย 
เป็นขั้นเป็นตอนต่อเนื่องกันนับตั้งแต่
การศึกษา SEA ระดับนโยบาย SEA 
ระดับแผนหลัก และ SEA ระดับ
โครงการ การทบทวนข้อสรุป SEA 
ทั้ง 3 ระดับ (SEA review) การเสนอ
สรุปผลการศึกษา SEA ทั้ งหมด 
รวมถึงการเสนอแผนการศึกษาความ
เหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ 
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ตารางที่ 2-11 เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพเพ่ิมเติมตามคณะกรรมการก ากับ 

      เกณฑ์เพิ่มเติมตาม 
          คณะกรรม 
                การก ากับ 

โครงการ 

ด าเนินตาม
ขั้นตอน 

SEA 
guideline 
ของ สผ. 

มิติเทคโนโลยมีีหรือไม่คืออะไร รายงานอ่านเข้าใจได้ง่าย หรือไม ่

โครงการที่ 3  

มี เป็นการประเมินผลกระทบจาก
การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดใน
การพัฒนาแหล่งแร่ตะกั่ว และ
บริ ห ารจั ดการน้ า ผิ วดิ นขอ ง
โครงการพัฒนาท่ีอาจเกิดขึ้น 

รายงานล าดับการน าเสนอเนื้อหาที่
สามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย และมีการ
ก าหนดองค์ประกอบที่ไม่ซับซ้อน
มากนัก เนื่องจากเป็นการศึกษาที่
เป็นขั้นเป็นตอน 

โครงการที่ 4  

มี การใช้ GIS ในการวิเคราะห์
ศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่  
โดยเน้นใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การเกษตร ด้านอุตสาหกรรม 
และด้านท่องเที่ยว 

รายงานมีข้อมูลที่พอเข้าใจได้ แต่รูป
แผนที่เนื่องจากเป็นภาพขาว-ด า ท า
ให้แยกรายละเอียดข้อมูล ได้ ไม่
ชัดเจน 

โครงการที่ 5  

มี  การประเมินการขยายพื้นที่
อุตสาหกรรม เนื่องจากมีผลกระทบ
ต่อทั้งทรัพยากรดิน และทรัพยากร
น้ าโดยเน้นความสามารถในการ
รองรับด้านต่างๆที่ไม่ก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

มีการจัดล าดับเนื้อหาด้านต่างๆเป็น
จ านวนมากซึ่งละเอียดและครบถ้วน
ตามองค์ประกอบในการน าเสนอที่
เหมาะสมในรายงาน 

โครงการที่ 6  

มี ด้านเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมทีสุ่ด 
ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี 
การพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ 
รวมถึงเทคโนโลยีการจัดการของ
เสีย และรักษาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยว 
กับการพัฒนาเหมืองแรโ่ปแตชของ
ประเทศ 

ทางเลือกที่เสนอค่อนข้างกว้างเป็น
ก า ร เ สน อ ใน เ ชิ ง น โ ย บ าย ซึ่ ง มี
รายละเอียดมาก ท าให้ยากต่อการ
อ่านให้เข้าใจ แต่มีการจัดล าดับเรียง
เนื้อหาเป็นขั้นเป็นตอน 

โครงการที่ 7  

มี เทคโนโลยีที่เข้ามาส่งเสริมการ
ท างาน และการให้บริการในทุก ๆ
ด้าน ท่ีมีความเร็ว ถูกต้อง และ
แม่นย ามากขึ้น เช่น ระบบป้องกัน 
และลดระดับเสียงจากการขึ้น-ลง
ของเครื่องบิน ระบบสาธารณปูโภค
และสาธารณูปการ 

รายงานมีเนื้อหาและการศึกษาด้าน
ต่างๆเป็นจ านวนมาก ทางเลือกที่
เสนอค่อนข้ างกว้ าง โดยเฉพาะ
ทาง เลือกระดับแผน รวมทั้ ง ใ ช้
ศัพท์เทคนิคในรายงานค่อนข้างมาก 
อาจท าให้ยากต่อการเข้าใจ 

โครงการที่ 8  ไม่ระบ ุ

รายงานมีการจัดแบ่งล าดับเนื้อหา
เป็นขั้นเป็นตอน และมีการอธิบาย
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการศึกษา
ด้านต่างๆเป็นจ านวนมาก 

หมายเหตุ: เครื่องหมาย () หมายถึง เป็นไปตามเกณฑ์ 
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บทที่ 3 การจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อม 
ระดับยุทธศาสตร์ในพื้นที่ลุ่มน้ าน าร่อง 

 จากวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ข้อ 2 ให้มีการจัดท า SEA โครงการน าร่องในลุ่มน้ าตัวอย่าง
ประกอบการศึกษา ในบทนี้จะน าเสนอรายละเอียดในการด าเนินการการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์แผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าน าร่องโดยในบทนี้ประกอบด้วย กรอบการศึกษาที่จะเป็นการระบุ
แนวคิดและขอบเขตของการศึกษาในพ้ืนที่ลุ่มน้ าที่ได้คัดเลือก และการคัดเลือกพ้ืนที่ศึกษา  

3.1 กรอบการศึกษา 
   แนวคิดในการคัดเลือกพ้ืนที่ศึกษา (จากกรอบที่ระบุใน Term of Reference: TOR) ใน
การศึกษาโครงการน าร่องนี้จะด าเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ าที่มีแนวโน้มการพัฒนาที่ไม่มีดุลยภาพและไม่ยั่งยืน 
ที่สามารถสะท้อนปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งในการจัดการในด้านต่าง ๆ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของ
น้ า โดยก าหนดกรอบและจัดท าแนวทาง ขั้นตอนการจัดท า SEA ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย
และเป็นที่ยอมรับของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ที่จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่โครงการได้
โดยง่าย แต่มีประสิทธิผลในการน าไปสู่การพัฒนาที่มีดุลยภาพและยั่งยืนของพ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคีร่วมพัฒนา 
   ทั้งนี้การด าเนินการจะได้รับค าแนะน า/ ให้ค าปรึกษาทางเทคนิค และให้ข้อคิดเห็นต่อ
ประเด็นที่เป็นปัญหาอุปสรรค และต้องการการสอบทานความถูกต้องเหมาะสมกับบริบททางเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และกลไกเชิงสถาบันจากธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย 
   ผลจากการประยุกต์ใช้ SEA ในโครงการน าร่องนี้จะได้รูปแบบและกระบวนการ SEA ที่
สามารถประยุกต์ใช้กับนโยบาย แผน และแผนงานประเภทอ่ืนๆ ของประเทศไทยอย่างง่ายแต่มี
ประสิทธิผล (Simply but effectively) 
   พ้ืนที่ศึกษา: พ้ืนที่ลุ่มน้ าตามแนวทางข้างต้น 1 พ้ืนที ่
   ระดับของด าเนินการศึกษา SEA: ระดับพ้ืนที่ (Area based) ของแผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ า 

3.2 การคัดเลือกพ้ืนที่ศึกษา 
   จากกรอบการศึกษาข้างต้นในการด าเนินการเพ่ือคัดเลือกพ้ืนที่ศึกษา 1 พ้ืนที่ลุ่มน้ านั้น ได้
ด าเนินการเป็น 2 ขั้นตอน คือ การคัดเลือกพ้ืนที่ศึกษาจากพ้ืนที่ 25 ลุ่มน้ าหลักของประเทศไทย ให้เหลือ
ลุ่มน้ าจ านวนน้อยลง และการน าเสนอข้อมูลพ้ืนฐานของ 3 ลุ่มน้ าเพ่ือให้คณะกรรมการก ากับฯ พิจารณา
ตัดสินเลือกเพียง 1 ลุ่มน้ า เพ่ือใช้เป็นลุ่มน้ าน าร่องในการศึกษานี้ รายละเอียดของทั้ง 2 ขั้นตอน มีดังนี ้

  3.2.1  การคัดเลือกพื้นที่ศึกษาจากพื้นที่ 25 ลุ่มน้ าหลักของประเทศไทย 
   ในขั้นตอนนี้ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ การสร้างเกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่ และการประเมิน 
25 ลุ่มน้ า โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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   3.2.1.1  การสร้างเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ 

   การด าเนินการในการสร้างเกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่โดยใช้ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
(Expert opinion) ในการเสนอและคัดเลือกเกณฑ์ ทั้งนี้ในการด าเนินการมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 2 กลุ่ม และ
การด าเนินการแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้ 
    (1) การอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับทางผู้เชี่ยวชาญจาก ADB คือ Dr. Jeremy Carew-
Reid (International Centre for Environmental Management: ICEM) ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 
พ.ศ. 2558 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 13 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
สาขานิเวศวิทยา สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสาธารณสุข เป็นต้น ผู้เข้ารับการ
อบรมและวิทยากรได้ร่วมกันอภิปราย และวิเคราะห์เกณฑ์ที่จะน ามาใช้ในการคัดเลือกพ้ืนที่ในการศึกษา 
ซึ่งสามารถสรุปเป็นเกณฑ์ท่ีน ามาคัดเลือกได้ 6 ข้อ ดังนี้ 
     1) ความเข้มข้นของการพัฒนาในพ้ืนที่ (Development intensity) 
     2) ความหนาแน่นของประชากร (Population density) 
     3) ระบบนิเวศที่มีความส าคัญ รวมถึงความหลากหลายและสิ่งมีชีวิตที่ถูกคุกคาม 
(Important ecosystem including diversity and threatened species) 
     4) ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพน้ า (Natural resources 
degradation and water quality) 
     5) ปัญหาน้ าท่วมและความแห้งแล้ง (Flood and drought problems) 
     6) ความหลากหลายของชนิดและภาคส่วนของการพัฒนา (A diversity of 
development types/ sectors) 
    (2) การระดมสมองของคณะที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิ สาขา
นิเวศวิทยา สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสาธารณสุข เป็นต้น (ความเชี่ยวชาญแสดง
ในตารางที่ 1-2) ได้ท าการประชุมและปรับปรุงจาก 6 เกณฑ์ดังเสนอข้างต้น ได้เกณฑ์จ านวน 9 ข้อที่
ครอบคลุมมิติทางด้านเศรษฐกิจ/ มิติสังคม จ านวน 6 ข้อ และมิติทางด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 3 ข้อ ดัง
แสดงในตารางที่ 3-1 
 

ตารางที่ 3-1 เกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่ลุ่มน้ า 

เกณฑ ์ ค าอธิบาย/ ความส าคัญ 

มิติสิ่งแวดล้อม 

ระบบนิเวศ
ที่มีความ 
ส าคัญ 

ระบบนิเวศเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการรักษาดุลยภาพของระบบสิ่งแวดล้อม ท้ังองค์ประกอบที่มีชีวิต
และไม่มีชีวิตในระบบนิเวศเป็นแหล่งทรัพยากรที่ส าคัญของมนุษย์ ระบบนิเวศป่าบกและพื้นที่ชุ่มน้ าใน
พื้นที่ลุ่มน้ าที่มีความส าคัญในระดับชาติและนานาชาติถูกน ามาพิจารณาเป็นเกณฑ์ ป่าบกที่เป็นพื้นที่ที่มี
ความส าคัญในระดับนานาชาติคือพื้นที่ป่าที่เป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติที่ได้ขึ้นทะเบียนกับองค์การ
ศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ในส่วนพ้ืนท่ีป่าท่ีมีความส าคัญระดับชาติได้พิจารณา
รวมทั้ง อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญ
ระดับนานาชาติและระดับชาติใช้ตามบัญชีรายชื่อของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า (แรมซาร์) 
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ตารางที่ 3-1 เกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่ลุ่มน้ า 

เกณฑ ์ ค าอธิบาย/ ความส าคัญ 

พื้ น ที่ ป่ า /
พื้นที่ลุ่มน้ า
(ร้อยละ) 

พื้นที่ป่ามีความส าคัญต่อนิเวศบริการ (Ecosystem service) ในการอ านวยน้ า ท าให้มีปริมาณน้ าไหล
อย่างสม่ าเสมอตามฤดูกาล ซึ่งจะมีผลต่อสภาพปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง และคุณภาพน้ า 

ดัชนี
คุณภาพน้ า 

ดัชนีคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน (Water Quality Index: WQI) เป็นเกณฑ์ที่กรมควบคุมมลพิษใช้เพื่อ
จัดแบ่งคุณภาพน้ าในแม่น้ าต่างๆ ของประเทศไทย WQI ประกอบด้วยค่าที่แสดงถึงสถานการณ์ของ
คุณภาพน้ าในภาพรวมโดยพิจารณาจากค่าคุณภาพน้ า 5 พารามิเตอร์ ได้แก่ ออกซิเจนละลาย 
(Dissolved Oxygen: DO) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand: BOD)
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria: TCB) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 
(Fecal Coliform Bacteria: FCB) และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) มีคะแนนอยู่ระหว่าง 0-100 โดย
จัดเกณฑ์คุณภาพน้ าเป็นดีมาก (คะแนน 91-100) ดี (คะแนน 71-90) พอใช้ (คะแนน 61-70) เสื่อมโทรม 
(คะแนน 31-60) และเสื่อมโทรมมาก (คะแนน 0-30) เนื่องจากคุณภาพน้ ามีผลต่อการด ารงอยู่ของ
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ เป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจทั้งในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการใช้
ชีวิตประจ าวัน 

มิติสังคม 

ความ
หนาแน่น
ประชากร 
(คน/ ตร.
กม.) 

ประชากรมีความส าคัญสะท้อนผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบ ในเชิงบวกได้แก่ สามารถเป็นแรงงานในภาค
การผลิตและบริการต่าง ๆ ส่วนในเชิงลบ คือ เป็นผู้ใช้ทรัพยากรในพื้นที่ก่อให้เกิดปัญหาทั้งในด้านปริมาณ
และคุณภาพ เช่น ปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ า และปริมาณความต้องการน้ าในการอุปโภคและ
บริโภค ดังนั้นลุ่มน้ าที่มีความหนาแน่นประชากรสงูจะมแีนวโน้มของการใช้ทรัพยากรในลุ่มน้ าอย่างเข้มข้น 

มิติเศรษฐกิจ 

พื้นที่อุต 
สาหกรรม/ 
พื้นที่ลุ่มน้ า 
(ร้อยละ)  

พื้นที่อุตสาหกรรมในลักษณะของนิคมอุตสาหกรรมเป็นการแสดงศักยภาพของพื้นท่ีในเชิงเศรษฐกิจ และ
ยังเป็นการบ่งบอกถึงความต้องการการใช้น้ าและการจัดสรรน้ าเพื่อภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งน้ าทิ้งและ
มลพิษที่อาจเจือปนจากอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ที่ส่งผลในเชิงของผลกระทบสะสม (Cumulative 
effects) และผลกระทบเสริมฤทธิ์ (Synergistic effects) ต่อระบบนิเวศน้ า รวมทั้งการใช้ประโยชน์ใน
ภาคส่วนอื่น ๆ นอกจากนี้ยังอาจเช่ือมโยงถึงมิติทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการ
เพิ่มขึ้นของภาคอุตสาหกรรม 

พื้นที่เกษตร 
กรรม/ 
พื้นที่ลุ่มน้ า
(ร้อยละ) 

การใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อภาคการเกษตรยังถือเป็นการใช้พื้นที่ที่มีความส าคัญของประเทศไทย ซึ่งจะ
เชื่อมโยงกับการใช้น้ าและการจัดสรรน้ าในภาคการเกษตร และคุณภาพน้ าในแม่น้ าท่ีเกิดการปนเปื้อนจาก
การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชและปุ๋ย รวมทั้งการชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ยังอาจน าไปสู่ปัญหา
ทางสังคม เศรษฐกิจด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ตามราคาตลาดหรือจากนโยบายของภาครัฐ 

พื้นที่น้ า
ท่วม/ พ้ืนท่ี
ลุ่มน้ า  
(ร้อยละ) 

เป็นปัจจัยจ ากัดส าหรับการพัฒนาพื้นที่ในทุกการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้ยังสะท้อน
ความไม่มีดุลยภาพของการใช้ทรัพยากรที่เป็นองค์ประกอบในระบบนิเวศอย่างไม่เหมาะสม และการ
พัฒนาท่ีไม่ได้มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ แนวทางการป้องกันและแก้ไขน้ าท่วมยังต้องใช้งบประมาณใน
การด าเนินการจ านวนมากเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม  
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ตารางที่ 3-1 เกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่ลุ่มน้ า 

เกณฑ ์ ค าอธิบาย/ ความส าคัญ 

พื้นที่น้ า
ท่วม
ซ้ าซาก/ 
พื้นที่ลุ่มน้ า 
(ร้อยละ) 

ในพื้นที่ที่เกิดน้ าท่วมบ่อยครั้ง ย่อมท าให้ศักยภาพในการพัฒนาลดลง เนื่องจากความคุ้มค่าในการลงทุน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย และอีกส่วนท่ีภาครัฐจะต้องจัดสรร
งบประมาณมาบริหารจัดการ รวมถึงการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ 

พื้นที่น้ า
แล้ง/ พื้นที่
ลุ่มน้ า (ร้อย
ละ) 

เป็นปัจจัยจ ากัดที่ส าคัญโดยเฉพาะส าหรับภาคการเกษตรซึ่งแม้จะมีสัดส่วนมูลค่าน้อยลงแต่มีความส าคัญ
ต่อประเทศในด้านความมั่นคงทางอาหารและเป็นแหล่งรายได้หลักของประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศ 
และสภาพน้ าแล้งในพื้นที่ท าให้เป็นข้อจ ากัดในการจัดสรรน้ าให้แก่ภาคส่วนอื่น ๆ ท้ังอุตสาหกรรม ชุมชน 
และกิจกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ น าไปสู่ความสมดุลหรือไม่สมดุลของการพัฒนา ซึ่งอาจเป็นข้อจ ากัดและ
ต้นทุนส าหรับการจัดหาแหล่งน้ าในอนาคตต่อไป  

   3.2.1.2  การประเมินพื้นที่ 25 ลุ่มน้ าหลัก 

    การประเมินพ้ืนที่ 25 ลุ่มน้ าหลักเพ่ือให้ได้พ้ืนที่ลุ่มน้ าจ านวนน้อย ด าเนินการเป็น 2 
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 น าข้อมูลของพ้ืนที่ 25 ลุ่มน้ าหลักตามเกณฑ์ทั้ง 9 ข้อ จัดแบ่งเป็น 5 ระดับ
คะแนน คือ 1-5 โดยที่แต่ละระดับคะแนน มีความหมายและค่าระดับคะแนนดังตารางที่ 3-2 ทั้งนี้ในการ
ก าหนดค่าคะแนนนั้นได้พิจารณาเกณฑ์เป็น 2 กลุ่ม คือ เกณฑ์กลุ่มที่ต้องมีการอนุรักษ์และด ารงคุณภาพ
ให้ดี ดังนั้น จะได้คะแนนมากเมื่อพ้ืนที่ลุ่มน้ านั้นมีคุณภาพดีจะเป็นเกณฑ์ในมิติสิ่งแวดล้อมทั้งหมด และ
เกณฑ์กลุ่มที่ต้องจะมีคะแนนมากเมื่อมีแนวโน้มการเกิดปัญหาต่าง ๆ ในพ้ืนที่สูงขึ้น คือ เกณฑ์ในมิติ
เศรษฐกิจ/ สังคมทั้งหมด 
    ส าหรับขั้นตอนที่ 2 เพ่ือให้ได้พ้ืนที่ที่จะท าการศึกษาที่ มีความเหมาะสมในกรอบ
ระยะเวลาของการศึกษาและการด าเนินงานในภาพรวมทั้งหมดของโครงการ จึงได้ใช้ขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ า
เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกทั้งนี้จากการที่ขนาดพ้ืนที่ลุ่มน้ าในประเทศไทยมีความแตกต่างของพ้ืนที่เป็น
อย่างมากคือ ลุ่มน้ ามูลมีพ้ืนที่ลุ่มน้ าขนาดใหญ่ที่สุด 71,059.97 ตารางกิโลเมตร และลุ่มน้ าปัตตานีมีพ้ืนที่
ลุ่มน้ าขนาดเล็กที่สุด 3,648.21 ตารางกิโลเมตรมีการกระจายของข้อมูลพ้ืนที่ที่ไม่เป็นปกติ เมื่อพิจารณา
แล้วจึงได้ใช้ค่า Median เป็นเกณฑ์โดยค่า Median อยู่ที่ลุ่มน้ าท่าจีน 13,477.16 ตารางกิโลเมตร ดังนั้น
จะท าการคัดเลือกพ้ืนที่ลุ่มน้ าที่จะท าการศึกษาที่มีขนาดพ้ืนที่ต่ ากว่า 13,477.16 ตารางกิโลเมตร 
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ตารางที่ 3-2 เกณฑ์และความหมายของคะแนนในการคัดเลือกลุ่มน้ า 

               ระดับคะแนน 
เกณฑ์ 

1 2 3 4 5 

มิติสิ่งแวดล้อม  

ระบบนิเวศท่ีมี
ความส าคญั 

มีอุทยาน
แห่งชาติ/ วน
อุทยาน/ เขต
รักษาพันธ์/ เขต
ห้ามล่า อย่างใด
อย่างหนึ่ง
เท่านั้น หรือ 
พื้นที่ชุ่มน้ า
ระดับชาติ
เท่านั้น 

มีอุทยาน
แห่งชาติ/ วน
อุทยาน/ เขต
รักษาพันธ์/ 
เขตห้ามล่า
อย่างใดอย่าง
หนึ่งและพื้นที่
ชุ่มน้ า
ระดับชาต ิ

มีพื้นท่ีชุ่มน้ า
ระดับนานาชาติ 
1 แห่งและมี
อุทยาน
แห่งชาติ/ วน
อุทยาน/ เขต
รักษาพันธ์/ เขต
ห้ามล่า/ พื้นที่
ชุ่มน้ าระดับชาต ิ
/ อย่างใดอย่าง
หนึ่ง 

มีพื้นท่ีชุ่มน้ า
ระดับนานาชาติ
มากกว่า 1 แห่ง 
และมีอุทยาน
แห่งชาติ/ วน
อุทยาน/ เขต
รักษาพันธ์/ เขต
ห้ามล่า/ พื้นที่
ชุ่มน้ าระดับชาติ 
อย่างใดอย่าง
หนึ่ง 

มแีหล่งมรดก
โลกทาง
ธรรมชาติ 1 
แห่ง และพื้นที่
ชุ่มน้ าระดับ
นานาชาติ 1 
แห่ง 

พื้นที่ป่า/พื้นที่ลุ่มน้ า1 
(ร้อยละ) 

น้อยกว่า 17.47 17.47–26.93 26.94–35.48 35.49–54.67 มากกว่า 54.67 

ดัชนีคุณภาพน้ า2 52-59 60-65 66-68 69-74 75-83 
มิติสังคม  

ความหนาแน่นประชากร3 
(คน/ตร.กม.) 

น้อยกว่า 72 72-83 84-108 109-154 มากกว่า 154 

มิติเศรษฐกิจ  
พื้นที่อุตสาหกรรม/พื้นที่
ลุ่มน้ า4 (ร้อยละ)  

น้อยกว่า 0.0060 0.0060–0.0082 0.0083-0.0424 0.0425–0.1761 มากกว่า 0.1762 

พื้นที่เกษตรกรรม/พื้นที่
ลุ่มน้ า1 (ร้อยละ) 

น้อยกว่า 34.59 34.59–59.61 59.62–62.91 62.92–68.02 มากกว่า 68.02 

พื้นที่น้ าท่วม/ พ้ืนท่ีลุ่มน้ า 
(ร้อยละ) 

น้อยกว่า 20 20–49 50–65 66–80 มากกว่า 80 

พื้นที่น้ าท่วมซ้ าซาก/ 
พื้นที่ลุ่มน้ า (ร้อยละ) 

น้อยกว่า 0.0352 0.0352–0.3087 0.3088–2.1755 2.1756–5.3348 มากกว่า 5.3348 

พื้นที่น้ าแล้ง/ พ้ืนท่ีลุ่มน้ า 
(ร้อยละ) 

น้อยกว่า 2 2–16 17–68 69–85 มากกว่า 85 

หมายเหตุ: 1กรมทรัพยากรน้ า 2550 
    2กรมควบคุมมลพิษ 2558 
    3สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร 2555 
    4การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ม.ป.ป. 
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   จากการประเมินให้ค่าคะแนนของเกณฑ์ทั้ง 9 จากข้อมูลที่เป็นจ านวนทั้งหมด ดังนั้น ระดับ
คะแนนและคะแนนรวมของแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้ าแสดงใน โดยลุ่มน้ าที่มีคะแนนรวมสูงสุด คือ ลุ่มน้ าบางปะกง 
31 คะแนน ในล าดับที่รองลงมา คือ ลุ่มน้ าเจ้าพระยา 29.5 คะแนน และล าดับที่สามคือ ลุ่มน้ าปราจีนบุรี 
ลุ่มน้ ามูล และลุ่มน้ าชายฝั่งตะวันออก มีคะแนนเท่ากันคือ 28 คะแนนและเมื่อใช้ขนาดพ้ืนที่ลุ่มน้ าเป็น
เกณฑ์สุดท้ายในการพิจารณาท าให้ได้ลุ่มน้ าที่จะได้น าเสนอจ านวน 3 พ้ืนที่ ได้แก่ ลุ่มน้ าบางปะกง ลุ่มน้ า
ปราจีนบุรี และลุ่มน้ าชายฝั่งตะวันออก 

รูปที่ 3-1 พ้ืนที่ลุ่มน้ าบางปะกง 

 

        ที่มา: กรมทรัพยากรน้ า (ม.ป.ป.) 
รูปที่ 3-2 พ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี 

 
       ที่มา: กรมทรัพยากรน้ า (ม.ป.ป.) 
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รูปที่ 3-3 พ้ืนที่ลุ่มน้ าชายฝั่งตะวันออก 

 

      ที่มา: กรมทรัพยากรน้ า (ม.ป.ป.) 

 3.2.2  การน าเสนอข้อมูลลุ่มน้ า 3 ลุ่มน้ า 
   ลุ่มน้ าที่ได้ถูกคัดเลือก 3 ลุ่มน้ า ได้แก่ ลุ่มน้ าบางปะกง ลุ่มน้ าปราจีนบุรี และลุ่มน้ าชายฝั่ง
ตะวันออก (รูปที่ 3-1, 3-2 และ 3-3) ทั้งนี้ข้อมูลพ้ืนฐานและข้อมูลที่ส าคัญ (ตารางภาคผนวกที่ 3) จะได้
ถูกน าเสนอต่อคณะกรรมการก ากับฯ เพื่อพิจารณาตัดสินคัดเลือกให้เหลือเพียง 1 ลุ่มน้ าเป็นพื้นที่โครงการ
น าร่องของโครงการศึกษาฯ นี้ 
   เมื่อพิจารณาตามกรอบการศึกษาในการคัดเลือกพ้ืนที่ศึกษาที่ระบุให้คัดเลือกพ้ืนที่ 1 ลุ่มน้ า 
เป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ าย่อยที่มีแนวโน้มการพัฒนาที่ไม่มีดุลยภาพและไม่ยั่งยืน ที่สามารถสะท้อนปัญหาที่เกิดจาก
ความขัดแย้งในการจัดการด้านต่าง ๆ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของน้ าจะเห็นว่าลุ่มน้ าปราจีนบุรีมีความ
โดดเด่นจากการที่เป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ าที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก พ้ืนที่ ต้นน้ าเป็นแหล่งที่ส าคัญในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติโดยมีอุทยานแห่งชาติถึง 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับ
ลาน และอุทยานแห่งชาติปางสีดา ซึ่งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติอีกด้วย 
นอกจากนี้ยังมีเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าจ านวน 4 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิม
พระเกียรติฯ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน และเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
เขาสอยดาว มีความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ป่าท าให้เป็นแหล่งที่ยังมีปริมาณน้ าต่อการพัฒนาด้านต่างๆ 
เป็นอย่างดี โดยพบว่าในพ้ืนที่มีเขตอุตสาหกรรมจ านวน 5 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม 1 แห่ง และสวน
อุตสาหกรรม 4 แห่งซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพน้ าในลุ่มน้ านี้ที่อยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงที่ก าลังอยู่ในระหว่างการด าเนินการที่จะส่งอย่างมากต่อพ้ืนที่ ลุ่มน้ านี้คือ เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ท าให้พ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีได้ถูกคัดเลือกจาก 3 ลุ่มน้ า
และใช้เป็นพื้นที่ในการศึกษา 
   ในส่วนของรายละเอียดของการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์แผนการ
จัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีถูกน าเสนอในเล่มรายงานเรื่อง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
แผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี 
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บทที่ 4 การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ 
   การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เป็น
วัตถุประสงค์หลักท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งของโครงการ ซึ่งที่ผ่านมาได้ด าเนินการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 

  (1) กลุ่มบุคลากรระดับนโยบาย 
  (2) กลุ่มบคุลากรระดับปฏิบัติ 
   (2.1) กลุ่มบุคลากรระดับปฏิบัติในส่วนกลาง 
   (2.2) กลุ่มบุคลากรระดับปฏิบัติในพ้ืนที่ลุ่มน้ าน าร่อง (ลุ่มน้ าปราจีนบุรี) 
   (2.3) กลุ่มบุคลากรระดับปฏิบัติในกลุ่มภาคีลุ่มน้ า 9 ลุ่มน้ า ซึ่งประกอบด้วย 
    1) กลุ่มลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) 
    2) กลุ่มลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา-ท่าจีน 
    3) กลุ่มลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าสาละวิน 
    4) กลุ่มลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก 
    5) กลุ่มลุ่มน้ าแม่กลอง 
    6) กลุ่มลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย) 
    7) กลุ่มลุ่มน้ าบางปะกง 
    8) กลุ่มลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันออก 
    9) กลุ่มลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าโขง 

  ทั้งนีก้ารฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ในโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ส าคัญ 2 ประการ คือ 
  (1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและกลไก กระบวนการ 
และข้ันตอนของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
  (2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไป
ประยุกตใ์ช้ในการวางนโยบาย แผน และแผนงานที่เก่ียวข้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 
  หลังจากการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มบุคลากรของหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าวไดด้ าเนินการแล้วเสร็จ สามารถสรุปเป็นรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 

4.1 ภาพรวมของการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ 
 4.1.1 องค์ประกอบและจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  (1) การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส าหรับบุคลากรระดับนโยบาย 
   การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส าหรับบุคลากรระดับนโยบายแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง คือ ก่อน 
และหลังการด าเนินโครงการในพ้ืนที่ลุ่มน้ าน าร่อง โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 
และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559 (ภาพการประชุมสามารถดูได้จากรูปภาคผนวกที่ 1 และ
2) สรุปยอดรวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 98 คน (รายละเอียดของจ านวนหน่วยงานและผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 สามารถดูได้จากตารางภาคผนวกท่ี 4 และตารางภาคผนวกท่ี 7) 
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   ในการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส าหรับบุคลากรระดับนโยบายทั้ง 2 ครั้ง มีการแจกเอกสาร
ประกอบการบรรยาย ดังแสดงในภาคผนวกบทที่ 4 หัวข้อที่ 1.1 และหัวข้อที่ 1.2  

  (2) การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติ 

   (2.1) การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติในส่วนกลาง 
   การฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 3 ครั้ง คือ ในช่วงก่อน ระหว่างและหลังการด าเนินการพ้ืนที่น า
ร่อง โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 และในส่วนการจัดอบรมระหว่างและหลังการ
ด าเนินโครงการในพ้ืนที่ลุ่มน้ าน าร่อง (ครั้งที่ 2 และ 3) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22-23 กันยายน พ.ศ. 2559 
(ภาพการประชุมสามารถดูได้จากรูปภาคผนวกที่ 3, 4 และ 5) สรุปยอดรวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 
258 คน (รายละเอียดของจ านวนหน่วยงานและผู้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 
สามารถดูได้จากตารางภาคผนวกท่ี 9 ตารางภาคผนวกท่ี 12 และตารางภาคผนวกท่ี 13 ตามล าดับ)  

   ในการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติในส่วนกลางทั้ง 3 ครั้ง มีการ
แจกเอกสารประกอบการบรรยาย ดังแสดงในภาคผนวกบทที่ 4 หัวข้อที่ 2.1.1 และหัวข้อที่ 2.1.2  

   (2.2) การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ระดับปฏิบัติ ส าหรับภาคีในลุ่มน  าน าร่อง (ลุ่มน  า
ปราจีนบุรี) 

   การฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ครั้ง
ที่ 2 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2559 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน พ.ศ. 2559 (ภาพการ
ประชุมสามารถดูได้จากรูปภาคผนวกที่ 6, 7 และ 8) สรุปยอดรวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 228 คน 
(รายละเอียดของจ านวนหน่วยงานและผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 3 ครั้ง สามารถดูได้จากตารางภาคผนวกท่ี 
17 ตารางภาคผนวกท่ี 20 และตารางภาคผนวกท่ี 23 ตามล าดับ) 
   ในการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติในลุ่มน้ าน าร่องทั้ง 3 ครั้ง มีการ
แจกเอกสารประกอบการบรรยาย ดังแสดงในภาคผนวกบทที่ 4 หัวข้อที่ 2.2.1 หัวข้อที่ 2.2.2 และหัวข้อ
ที่ 2.2.3  

   (2.3) การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติ ส าหรับภาคีในลุ่มน  า
หลัก 9 ลุ่มน  า 
   ส าหรับการฝึกอบรมบุคลากรระดับปฏิบัติในลุ่มน้ าหลัก 9 ลุ่มน้ า ด าเนินการทั้งสิ้น 9 ครั้ง 
(ลุ่มน้ าละ 1 ครั้ง) ในช่วงระหว่างวันที่ 21-30 กันยายน พ.ศ. 2559 (ภาพการประชุมสามารถดูได้จากรูป
ภาคผนวกที่ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 และ 17) สรุปยอดรวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 980 คน 
(รายละเอียดของจ านวนหน่วยงานและผู้เข้ารับการฝึกอบรมของแต่ละลุ่มน้ าสามารถดูได้จากตาราง
ภาคผนวกท่ี 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 และ 45) 
   ในการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติในลุ่มน้ าหลักทั้ง 9 ลุ่มน้ า มีการ
แจกเอกสารประกอบการบรรยายชุดเดียวกันทั้ง 9 ลุ่มน้ า ดังแสดงในภาคผนวกบทที่ 4 หัวข้อที่ 2.3  
   ทั้งนี้ได้มีการน าเสนอรายละเอียดสรุปการด าเนินงานฝึกอบรมทั้งหมดที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้น
แล้วดังตารางที ่4-1 ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4-1 สรุปการจดัการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู ้

หลักสูตรอบรม วัน/เดือน/ป ี สถานที ่ จ านวน 
(คน) 

การด าเนินการ
ฝึกอบรม* 

ก่อน ระหว่าง หลัง 

กลุ่ม 1 ระดับนโยบาย จ านวน 2 ครั้ง 

ระดับนโยบายครั้งท่ี 1 30 มีนาคม 2559 กรุงเทพฯ 66    

ระดับนโยบายครั้งท่ี 2 19 กันยายน 2559 กรุงเทพฯ 32    

รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมระดับนโยบายในส่วนกลาง 98  

กลุ่ม 2 ระดับปฏิบัต ิ

  กลุ่ม 2.1 ระดับปฏิบตัิในส่วนกลาง จ านวน 3 ครั้ง 

ระดับปฏิบัตสิ่วนกลางครั้งท่ี 1 1 เมษายน 2559 กรุงเทพฯ 94    

ระดับปฏิบัตสิ่วนกลางครั้งท่ี 2 และ 3 22-23 กันยายน 2559 กรุงเทพฯ 164    

รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมระดับปฏิบัติในส่วนกลาง 258  

  กลุ่ม 2.2 ระดับปฏิบตัิในพ้ืนท่ีลุม่น้ าน าร่อง จ านวน 3 ครั้ง 

ระดับปฏิบัติพื้นที่ลุม่น้ าน าร่องครั้งท่ี 1 21 มิถุนายน 2559 ปราจีนบุร ี 75  

ระดับปฏิบัติพื้นที่ลุม่น้ าน าร่องครั้งท่ี 2 13 กรกฎาคม 2559 ปราจีนบุร ี 58  

ระดับปฏิบัติพื้นที่ลุม่น้ าน าร่องครั้งท่ี 3 15-16 กันยายน 2559 ปราจีนบุร ี 95  

รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมระดับปฏิบัติในลุ่มน  าน าร่อง (พื นที่ลุ่มน  าปราจีนบุรี) 228  

  กลุ่ม 2.3 ระดับปฏิบตัิในกลุ่มภาคีกลุ่มลุ่มน้ า 9 ลุ่มน้ า 

กลุ่มลุม่น้ าภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) 21 กันยายน 2559 ตรัง 122    

กลุ่มลุม่แม่น้ าเจ้าพระยา-ท่าจีน 22 กันยายน 2559 พิษณุโลก 90    

กลุ่มลุม่น้ าสาขาแม่น้ าสาละวิน 23 กันยายน 2559 ตาก 107    

กลุ่มลุม่น้ าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก 26 กันยายน 2559 เพชรบุร ี 117    

กลุ่มลุม่น้ าแม่กลอง 28 กันยายน 2559 กาญจนบุร ี 92    

กลุ่มลุม่น้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย) 28 กันยายน 2559 สุราษฎร์ธาน ี 77    

กลุ่มลุม่น้ าบางปะกง 29 กันยายน 2559 ชลบุร ี 91    

กลุ่มลุม่น้ าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันออก 30 กันยายน 2559 จันทบุร ี 109    

กลุ่มลุม่น้ าสาขาแม่น้ าโขง 30 กันยายน 2559 อุบลราชธาน ี 175    

รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมในกลุ่มภาคีกลุ่มลุ่มน  า 980  

รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั งหมด 1,564  

หมายเหตุ* ช่วงเวลาการด าเนินโครงการช่วงก่อน ระหว่าง และหลัง เทียบกับระยะเวลาการด าเนินโครงการลุ่มน้ าน าร่อง 
(พ้ืนท่ีลุ่มน้ าปราจีนบุรี) 
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 4.1.2 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
   ทั้งนี้ หลังจากการด าเนินการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรแต่ละกลุ่มแล้วเสร็จ แต่
ละครั้งจะมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการจัดอบรมโดยสามารถดูผลการ
ประเมินของแต่ละครั้งได้ดังนี้ 
   (1) ความพึงพอใจของกลุ่มบุคลากรระดับนโยบายในส่วนกลางทั้ง 2 ครั้ง สามารถดูได้จาก
ตารางภาคผนวกท่ี 6 และ 8 
   (2) ความพึงพอใจของกลุ่มบุคลากรระดับปฏิบัติประกอบด้วย 
    (2.1) กลุ่มบุคลากรระดับปฏิบัติในส่วนกลางทั้ง 3 ครั้ง สามารถดูความพึงพอใจได้จาก
ตารางภาคผนวกท่ี 11 และ 16 
    (2.2) กลุ่มบุคลากรระดับปฏิบัติในลุ่มน้ าน าร่องทั้ง 3 ครั้ง สามารถดูความพึงพอใจได้
จากตารางภาคผนวกท่ี 19, 22 และ 26 
    (2.3) กลุ่มบุคลากรระดับปฏิบัติในลุ่มน้ าหลักทั้ง 9 ลุ่มน้ าสามารถดูความพึงพอใจแต่ละ
ครั้งได้จากตารางภาคผนวกท่ี 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 และ 46 ตามล าดับ 

4.2 สรุปสาระส าคัญความคิดเห็นที่ได้จากการฝึกอบรม 
   จากการด าเนินการทั้งหมดเพ่ือทั้งถ่ายทอดความรู้ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับ SEA และ
กระบวนการ SEA หลังจากการด าเนินการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มต่าง ๆ ย่อมมีความส าคัญ
อย่างยิ่งในการท าให้การประยุกต์ใช้ SEA ในบริบทของประเทศไทยมีความชัดเจนและท าให้ภาคส่วนต่าง 
ๆ สามารถเห็นความส าคัญและน า SEA ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นจึงได้สรุปความคิดเห็นเป็น 2 
ประเด็นหลัก ที่จะน าไปสู่การด าเนินการ SEA คือ 1) ความคิดเห็นต่อระบบและกลไก กระบวนการและ
ขั้นตอนของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2) ความคิดเห็นต่อร่างคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

  4.2.1 สรุปความคิดเห็นต่อระบบและกลไก กระบวนการ และขั นตอนของการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
   (1) ระบบและกลไก 
    1) ควรน ากระบวนการ SEA เข้าไปสู่ใช้ในกระบวนการของการวางแผนของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทุกระดับ (ระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด) เพ่ือใช้ในการจัดท าแผนแม่บท หรือแผนพัฒนา 
ต่าง ๆ เช่น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติควรน าไปใช้ในการท า
แผนพัฒนาประเทศ ตลอดจนกระทรวงต่าง ๆ ที่ควรใช้ในการจัดท าแผนแม่บทของแต่ละกระทรวง 
    2) ควรมีการก าหนดหรือผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า SEA โดยตรงพร้อม
ทั้งก าหนดกลไกการติดตามตรวจสอบ 
    3) การจัดท า SEA ควรอาจจะต้องเริ่มต้นจากระดับท้องถิ่นหรือชุมชนเพ่ือใช้เป็นข้อมูล
พ้ืนฐาน แล้วจึงส่งต่อมายังระดับจังหวัดต่อไปเพื่อให้การก าหนดนโยบายหรือแผนมีความสอดคล้องกัน 
    4) มีการจัดท า SEA ภาคส่วนต่าง ๆ (Sectoral based) เช่น ภาคพลังงาน ภาค
คมนาคมขนส่ง ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น หรือ จัดท าในระดับพ้ืนที่ (Area based) เช่น 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ผังเมืองในแต่ละจังหวัด เป็นต้น 
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    5) กลไกของ SEA ในปัจจุบัน ไม่มีหน่วยงานพิจารณาที่ชัดเจน ดังนั้น ถ้าจะมีการท า 
SEA ควรพิจารณาด้วยว่าหน่วยงานใดที่เก่ียวข้องที่ควรเข้ามามีส่วนในการด าเนินการ 
    6) มีการเสนอให้จัดมีการตั้งหน่วยงานกลาง หรือคณะกรรมการในลักษณะของไตรภาคี 
ซึ่งควรประกอบด้วยตัวแทนจากหลายภาคส่วน และควรมีการระบุถึงเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามา
ท าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือคณะกรรมการดังกล่าวอย่างชัดเจน และจะต้องมีภาคประชาชนเป็น
องค์ประกอบหนึ่งในกลุ่มนี้ด้วย ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมความน่าเชื่อถือรวมถึงยังควรมีการก าหนดอ านาจและ
หน้าที่ของหน่วยงานหลักให้มีประสิทธิภาพมากพอท่ีจะก ากับ ดูแล และตรวจสอบ SEA ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการ
อบรมบางส่วนเสนอให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็น
ผู้รับผิดชอบ และก ากับดูแล ตรวจสอบการด าเนิน SEA 
    7) ควรก าหนดเกณฑ์หรือเงื่อนไขเพ่ือพิจารณาขอรับงบประมาณสนับสนุนในการจัดท า 
SEA จากส านักงบประมาณเพ่ือลดอุปสรรคด้านการเงินของหน่วยงานที่จะจัดท า SEA 

   (2) กระบวนการและขั นตอน 
    1) ขั้นตอนการกลั่นกรอง (Screening) ควรมีการก าหนดที่ชัดเจน ทั้งนี้ อาจจะใช้การ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) หรือใช้เกณฑ์ (Criteria) ก็ได้ 
    2) การก าหนดขอบเขต (Scoping) ในขั้นตอนการก าหนดตัวชี้วัดเสนอให้เพ่ิมตัวชี้วัด 
ตัวอย่างเช่นด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิม ให้ระบุว่าหากส่งผลกระทบเช่น การเปลี่ยนแปลง สูญหาย
ของวัฒนธรรม ไม่ควรด าเนินการ หากต้องด าเนินการให้มีมาตรการก าหนดเพ่ิมตัวชี้วัดด้านการพังทลาย
ของตลิ่ง ในทางเลือกท่ีมีการท่องเที่ยวสัญจรทางน้ า เพ่ิมตัวชี้วัดด้านการเสื่อมสภาพของดิน ในทางเลือกที่
มีการท่องเที่ยวเชิงเกษตร หรือการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรม และเพ่ิมตัวชี้วัดด้านการจราจร ซึ่งแสดงให้
เห็นความสามารถในการรองรับการพัฒนา ที่สร้างปัญหากับประชาชนในพื้นท่ี 
    3) การประเมินทางเลือก (ในส่วนการให้ค่าคะแนนของที่ปรึกษา) มีการเสนอให้มีการ
ให้ค่าคะแนนทางเลือก ด้วยการใช้เครื่องหมาย + , - เพ่ือเป็นการบ่งบอกถึงน้ าหนักของทางเลือกนั้น ๆ 
แทนค่าตัวเลข 
    4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดท า SEA ในทุกขั้นตอน 

   (3) การด าเนินการที่เกี่ยวข้อง 
    1) ปัญหาส าคัญในการท า SEA คือในเรื่องข้อมูลและฐานข้อมูลภาครัฐ ควรมีการ
ด าเนินการให้ฐานข้อมูลต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงกันได้ และมีความเป็นปัจจุบัน 
    2) ควรมีการเพ่ิมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า SEA ในเรื่องข้อจ ากัดที่ควรค านึงถึงใน
การจัดท า SEA เช่น ระยะเวลา บุคลากร (องค์ประกอบของทีมที่ปรึกษา: ผู้เชี่ยวชาญที่มาจากหลากหลาย
สาขา) และข้อมูล 
    3) ควรมีการเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับ
หน่วยงานและประชาชนในท้องถิ่นถึงความส าคัญ ความจ าเป็น และความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ SEA 

  4.2.2 สรุปความคิดเห็นต่อร่างคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
   จากร่างคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ได้น าเสนอได้รับข้อคิดเห็นที่ส าคัญ
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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   (1) กระบวนการและขั นตอน 
    1) วิธีการศึกษาควรมีการน าเสนอเปรียบเทียบให้เห็นข้อดี/ ข้อเสียของแต่ละวิธีเพ่ือให้
สามารถน าไปสู่การคัดเลือกวิธีให้เหมาะสมในการน ามาใช้ในการด าเนินการ 
    2) เนื้อหาส่วนขั้นตอนและเทคนิคการท า SEA เสนอให้เปลี่ยนจากการระบุชื่อเทคนิคที่
ท า เป็นการยกตัวอย่างเทคนิคที่แตกต่างกันหลาย ๆ เทคนิค 
    3) ในแต่ละขั้นตอนของคู่มือการท า SEA ควรเป็นการอธิบายในลักษณะที่สามารถน าไป
ปฏิบัติได้ทันที ไม่ควรเป็นการอธิบายทฤษฎีหรือความหมาย และควรใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
    4) ขั้นตอนการก าหนดขอบเขต (Scoping) เสนอให้มีการระบุหลักเกณฑ์และวิธีในการ
คัดเลือกพ้ืนที ่
   (2) ทั่วไป 
    1) ถ้าต้องการยึดตามแนวทางของต่างประเทศ ควรพิจารณาเลือกรูปแบบให้เหมาะกับ
การประยุกต์ในบริบทของประเทศไทยโดยรวม เช่น ในประเด็นของเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ต่าง ๆ 
    2) SEA guideline ของ สผ. ควรมีการปรับปรุงให้ชัดเจนขึ้นเป็นรายสาขา ไม่ใช่
ภาพรวม เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถน าไปปฏิบัติได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน ส่วนตัวชี้วัดใน Guideline ควร
พิจารณามาตรฐานต่าง ๆ ของข้อตกลงหรือองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมด้วย เช่น อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) หรือ การพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของ
สหประชาชาติ (UN-Habitat) เป็นต้น 
    3) ส่วนเนื้อหาของคู่มือควรปรับปรุงให้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น โดยปรับลดค าศัพท์ทาง
เทคนิค เพ่ิมความเชื่อมโยงของเนื้อหาให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย เพ่ือให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ที่ผู้จัดท าต้องการ
สื่อสารถึงผู้อ่าน 
    4) เนื้อหาในส่วนของการวางกรอบการท าการประเมิน SEA ควรมีความชัดเจนและ
ระบุหน่วยงานรับผิดชอบที่สอดคล้องกับแผนการดูแล 
    5) การนิยามศัพท์ โดยเฉพาะศัพท์เฉพาะภาษาอังกฤษที่ไม่มีการอธิบายไว้ จะท าให้เกิด
อุปสรรคในการท าความเข้าใจและน าไปประยุกต์ใช้ จึงเสนอให้จัดท าบทนิยามศัพท์แยกเฉพาะ โดยอาจจะ
น าไปไว้อ้างอิงท้ายเล่ม 
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บทที่ 5 การจัดประชุมน าเสนอผลงาน 
   การจัดประชุมมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานโครงการศึกษาแนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางและเพ่ือรับฟังความคิดเห็น ตลอดจน
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และเพ่ือให้สามารถน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการวางนโยบาย แผน และแผนงานที่เกี่ยวข้อง ให้
โครงการเกิดผลสัมฤทธิ์ อย่าง เป็นรูปธรรม ที่ปรึกษาจึ งจัดให้มีการประชุม ในส่วนกลาง  คือ 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งรูปแบบการประชุมเป็นการน าเสนอผลงานโดยที่ปรึกษา และเปิดเวทีอภิปรายเพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าประชุม เพ่ือน าข้อคิดเห็นมาด าเนินการปรับปรุงรายงาน
การศึกษาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป 

   ทั้งนีก้ารจัดประชุมน าเสนอผลงานในโครงการนี้มีวัตถุประสงคส์ าคัญ 2 ประการ คือ 
   (1) เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและกลไก กระบวนการ และ
ขั้นตอนของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
   (2) เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมมีส่วนร่วมแสดงความเห็นเพ่ือปรับปรุงคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ 
   หลังจากการจัดประชุมน าเสนอผลงานให้แก่กลุ่มบุคลากรของหน่วยงานและภาคีท่ีเกี่ยวข้อง
ดังกล่าวไดด้ าเนินการแล้วเสร็จ สามารถสรุปเป็นรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 

5.1 ภาพรวมของการจัดประชุมน าเสนอผลงาน 

 5.1.1 องค์ประกอบและจ านวนผู้เข้าประชุม 
  การจัดประชุมน าเสนอผลงานและรับฟังความเห็นได้ด าเนินการ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 
2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร (ภาพการประชุมสามารถดูได้จากรูป
ภาคผนวกที่ 18) จากการเชิญหน่วยงานและภาคีที่เก่ียวข้อง สรุปยอดผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น จ านวน 308 คน 
รายละเอียดดังแสดงในตารางภาคผนวกท่ี 47 
  ในการจัดประชุมน าเสนอผลงาน มีการแจกเอกสารประกอบการบรรยาย ดังแสดงในภาคผนวก
บทที่ 5  

 5.1.2 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าประชุม 
   หลังจากการด าเนินการน าเสนอผลการศึกษาและรับฟังความเห็น ให้แก่ผู้เข้าประชุมแล้ว
เสร็จ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าประชุมที่มีต่อการจัดประชุมอยู่ในระดับเกณฑ์เฉลี่ยดีโดย
สามารถดรูายละเอียดผลการประเมินไดจ้ากตารางภาคผนวกท่ี 48 

5.2 สรุปสาระส าคัญความคิดเห็นที่ได้จากการประชุม 
   จากการด าเนินการน าเสนอผลจากการศึกษาในเนื้อหาสาระที่เก่ียวข้องกับ SEA กระบวนการ 
SEA และหลังจากการด าเนินการอภิปรายและรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากที่ประชุมได้สรุปความ
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คิดเห็นเป็น 2 ประเด็นหลัก ที่จะน าไปสู่การด าเนินการ SEA คือ 1) ความคิดเห็นต่อการประชุมเสนอ
ผลงาน 2) ความคิดเห็นต่อคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

 5.2.1 สรุปความคิดเห็นต่อการประชุมน าเสนอผลงาน 
   (1) ควรจัดให้มีการประชุมครั้งต่อไป เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจถึงวิธีการ และขั้นตอนการ
น าไปใช้ในการประเมินและควรเผยแพร่ข่าวสารการจัดงานให้แพร่หลายมากกว่านี้ 
   (2) ยังไม่เข้าใจถึงรายการโครงการที่ต้องมีการประเมิน SEA ทั้ง 7 โครงการ ว่าหน่วยงาน
ใดบ้างต้องมีส่วนร่วม ยังไม่เห็นภาพการน าไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
   (3) อยากให้สไลด์น าเสนอมีเนื้อหาที่ไม่มากเกินไป และมีความชัดเจนมากขึ้นในส่วนของ
ตารางน าเสนอข้อมูลตัวเลข  
   (4) คู่มือการประเมินมีรายละเอียดค่อนข้างมาก จึงอยากเสนอให้ผู้จัดประชุมส่งเอกสารผ่าน
จดหมายอิเล็กทรอนิคให้ผู้เข้าประชุมก่อนการจัดประชุม เพ่ือให้สามารถอ่านเตรียมพร้อมก่อนซึ่งจะท าให้
สามารถให้ข้อคิดเห็นได้ละเอียดขึ้น 
   (5) กระบวนการน าเสนอที่เน้นการบรรยายที่ให้ข้อมูลยกตัวอย่างจากประสบการณ์จริง 
สอดคล้องกับการศึกษา ให้ประโยชน์แก่ผู้เข้าประชุมได้ด ี
   (6) อยากให้มีการปรับปรุงเอกสารประกอบการประชุมให้มีขนาดตัวอักษรใหญ่ขึ้น และเรียบ
เรียงให้อยู่ในรูปแบบบที่ล าดับเปิดอ่านเข้าใจได้ง่าย เช่น พิมพ์เอกสารหน้าหลังที่มีสไลด์บรรยายไม่ เกิน 2 
สไลด์ต่อหน้า เป็นต้น 
   (7) กระบวนการอภิปรายอยากให้กระชับมากกว่านี้ โดยเน้นที่การสร้างความเข้าใจใน
เบื้องต้น ในรูปแบบที่ง่าย ๆ เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพรวมของการประเมิน SEA ได้ง่ายขึ้น 
   (8) อยากให้น าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนของ Sustainable Development Goal (SDGs) 
และรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
   (9) เนื้อหาในส่วนของคู่มือ SEA ในการบรรยายในที่ประชุมเน้นส่วนหลักการทั่วไป ยังไม่ได้
ลงรายละเอียดมากนัก ท าให้ยังไม่เห็นภาพชัดเจน 
   (10) อยากให้น าเสนอเนื้อหาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ที่มีการจัดท าของ
กลุ่มจังหวัดที่ส าคัญของประเทศไทย 
   (11) ไม่ควรใช้ค าศัพท์ที่เป็นภาษาต่างประเทศมากเกินไป เนื่องจากระดับผู้เข้าประชุมมีความ
แตกต่างกัน 
   (12) กระบวนการระดมความคิดเห็นควรเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และควรใช้
ค าถามท่ีไม่ยากนัก ควรค านึงถึงผู้ให้ความคิดเห็นในระดับรากหญ้า  
   (13) อยากให้ควบคุมเวลาการอภิปรายให้กระชับขึ้น 

 5.2.2 สรุปความคิดเห็นต่อคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
   ในส่วนความคิดเห็นต่อคู่มือฯ แบ่งเป็น 3 ส่วน มีเนื้อหาของข้อคิดเห็นที่ส าคัญ ดังนี้ 
   (1) เนื้อหาของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ SEA ทั้งต่างประเทศและประเทศไทย 
    1) ในส่วนบทที่ 1 บทน า ควรเพ่ิมเติมเนื้อหาระบุว่าคู่มือนี้  เหมาะสมส าหรับใคร มี
ข้อจ ากัดและเงื่อนไขในการใช้งานอย่างไรบ้าง และควรมีการแทรกผังสรุปรวมทั้งกระบวนการ รวมถึง
ประโยชน์ที่ได้รับ  
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    2) อยากน าเสนอให้เห็นถึงประโยชน์และความจ าเป็นที่ต้องท า SEA ให้ชัดเจน 

    3) เนื้อหามีความเหมาะสมในเรื่องการทบทวนอธิบายขั้นตอน SEA เปรียบเทียบของ
ประเทศต่าง ๆ เนื้อหามีความกระชับ สรุปประเด็นได้เข้าใจง่าย 
    4) ควรจะเพ่ิมอ้างอิงเว็บไซต์ของกรณีศึกษา SEA ต่างประเทศ เพ่ือการศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมเติม 

    5) ควรจะเพ่ิมตัวอย่างโครงการและแหล่งอ้างอิงที่สามารถเข้าไปค้นคว้าเกี่ยวกับการ
ประเมิน SEA โครงการอื่น ๆ ได้ 
   (2) กระบวนการและข้ันตอน 
    1) ผังกระบวนการขั้นตอนการประเมินสามารถท าความเข้าใจได้ง่ายแต่เนื้อหาการ
ประเมิน SEA เป็นเรื่องที่เข้าใจยากและเห็นว่าเป็นเรื่องส าหรับผู้มีความรู้เฉพาะทางโดยเฉพาะ 
    2) เสนอให้เขียนหลักการทฤษฎีแยกออกจากกระบวนการขั้นตอนการประเมิน SEA 
    3) ควรเพิ่มเติมข้อมูลประเภทของ SEA แบบต่าง ๆ ซึ่งมีกระบวนการขั้นตอนที่แตกต่าง
กัน 
    4) กระบวนการและข้ันตอน 5 ขั้นตอนหลักท่ีเสนอในคู่มือ มีความกระชับดีแล้ว 
    5) หัวข้อ 2.1 ของการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน ควรจะมีการแสดงตัวอย่างข้อมูล
พ้ืนฐานให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพชัดเจนขึ้น 
    6) ข้อมูลพ้ืนฐานต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องว่าตรงกับความเป็นจริงมากน้อย
เพียงใด 
    7) มีวิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลอย่างไร เนื่องจากข้อมูลที่ได้มา
นั้นมาจากหลายแหล่ง และใช้หลักเกณฑ์ใดในการคัดแยกข้อมูล 
    8) ขั้นตอนการก าหนดตัวชี้วัด ควรจะมีการอธิบายวิธีการก าหนดตัวชี้วัดอย่างละเอียด 
    9) การคัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรจะมีหลักการพิจารณาว่า กลุ่มใดควรถูกเลือก
และควรมีจ านวนที่เหมาะสมเท่าใด 
    10) การคัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรหาหรือสร้างเครื่องมือให้คะแนน และให้ระบุได้
ว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อม (ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า) 
    11) ในการวิเคราะห์ข้อมูลระดับลุ่มน้ า ข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน เช่น ข้อมูลระดับ
ต าบล จะมีวิธีการประมวลผลข้อมูลอย่างไร 
    12) กรณีการก าหนดให้มีการท าการประเมิน SEA ระดับลุ่มน้ ามีความหมายว่าต้องท า 
SEA ทั้งประเทศหรือไม ่
    นอกจากข้อเสนอแนะในส่วนกระบวนการและขั้นตอนนี้แล้ว ยังมีค าถามที่ต้องการทราบ
ถึงความชัดเจนของกระบวนการและข้ันตอน SEA ดังนี้ 
    1) SEA จะเข้าไปอยู่ในกระบวนการของกฎหมายอย่างไร ขั้นตอนการผลักดันให้เป็น
กฎหมายในขณะนี้ถึงข้ันไหนแล้ว และจะมีแนวโน้มว่าจะมีการบังคับใช้ได้จริงหรือไม่ 
    2) คู่มือ SEA ฉบับนี้มีความเกี่ยวข้องกับรายงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิบัติที่  
25 เรื่องระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 อย่างไร 
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   (3) การจัดท ารายงาน SEA 
    1) หัวข้อ 3.3 ควรอธิบายเพ่ิมเติมในส่วนของการประเมินความพึงพอใจทางเลือก ให้
อยู่ในรูปแบบที่สามารถท าความเข้าใจได้ง่ายขึ้น 
    2) หัวข้อ 3.4 ควรเพ่ิมประเด็นตัวอย่างมาตรการบรรเทาผลกระทบให้มากกว่าที่มีอยู่ 
เช่น อาจเพิ่มในเรื่องของพลังงาน และผังเมือง 
    3) หัวข้อ 3.5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ ควรให้ตัวอย่างแนวทาง และรูปแบบการเขียน
ที่ชัดเจน ว่าบทสรุปควรจะต้องเขียนอย่างไร ควรมีหัวข้อและประเด็นส าคัญอะไรบ้าง และการเขียน
ข้อเสนอแนะที่ดีเป็นอย่างไร 
    4) รูปแบบการจัดท ารายงาน SEA มีส าหรับให้ผู้บริหารที่มีอ านาจตัดสินใจเป็นผู้อ่าน 
ดังนั้นควรเน้นให้มีความละเอียดถูกต้อง มีข้อมูลเพียงพอส าหรับใช้ในการตัดสินใจ แต่ก็ต้องอยู่ในรูปแบบ
ที่เหมาะสมส าหรับการอ่านสรุปส าหรับผู้บริหารซึ่งมักจะมีเวลาน้อย 
    5) เสนอให้ควรมีการน าเสนอแผนยุทธศาสตร์เดิมด้วย พิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่ ถ้า
มีข้อมูลส่วนนี้ควรอยู่ในขั้นตอนและส่วนไหนของรายงาน รวมถึงการรายงานผลกระทบจากการ
ด าเนินการตามแผนเดิม 
   (4) ภาคผนวกและตัวอย่าง 
    1) ควรเพ่ิมตัวอย่างของแผนนโยบายด้านการเกษตร หรือ การพัฒนาชุมชน สังคมที่
อาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และต้องมีการจัดท าการประเมิน SEA  
    2) ควรจะแสดงให้เห็นตัวชี้วัดจาก SEA guideline ของ สผ. มาน าเสนอให้เห็น และให้
เหตุผลว่าเหตุใดจึงเลือกใช้หรือไม่ใช้ตัวชี้วัดนั้น ๆ และท าไมต้องมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด 
    3) ถ้าเป็นไปได้อยากให้จ าแนกรายละเอียดรายการแผนที่ต้องท าการประเมิน SEA ทั้ง 
7 ด้าน 
    4) ควรจะมีข้อเสนอแนะในเรื่องกลไกข้ันตอนการท างาน 
   (5) อ่ืน ๆ 
    1) ควรออกแบบให้รูปเล่มคู่มือมีความดึงดูด และน่าสนใจ 
    2) ควรผลักดันให้ SEA มีกลไกการน าไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
    3) การผลักดันให้ SEA ให้เป็นกฎหมายจะใช้กลไกนี้ได้หรือไม่ 
    4) การประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้าน SEA ยังเป็นเรื่องที่ยากและยังไม่แพร่หลาย ทั้งนี้
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลิตสื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์ พ้ืนฐานความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเพ่ือ
ประโยชน์ในมิติสังคมท่ีประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วม 
    5) ควรผลักดัน SEA เข้าสู่นโยบายที่ส าคัญระดับชาติให้ได้ก่อน 
    6) ควรมีการระบุรายละเอียดส าหรับการคัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดท าการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
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บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
6.1 สรุปผลการด าเนินการ 
   จากการด าเนินการโครงการศึกษา “แนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์” ตามวัตถุประสงค์ในบทที่ 1 แล้ว การน าเสนอผลงานการศึกษา ได้จัดท าเป็นเอกสารทั้งหมด 
4 ฉบับ ได้แก่  
   (1) รายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการศึกษา “แนวทางการจัดท าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” ที่ครอบคลุมเนื้อหาหลัก 3 ส่วน ได้แก่ 1) ผลการทบทวนวรรณกรรมของ
แนวคิด รูปแบบ กระบวนการ วิธีการด าเนินการด้าน SEA ในต่างประเทศท่ีเป็นที่ยอมรับในสากลและการ
ด าเนินงาน SEA ของประเทศไทยในระยะเวลาที่ผ่านมา ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้วิธีการ
ประเมินผล SEA ยังไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างสัมฤทธิ์ผลและแพร่หลายในบทที่ 2 2) กระบวนการและ
ขั้นตอนในการคัดเลือกพ้ืนที่โครงการน าร่องเพ่ือการจัดท า SEA ของแผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี
ในบทที่ 3 และ 3) ผลการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และการจัดประชุมน าเสนอผลงานในบทที่ 4 และ 5 
   (2) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ แผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี เป็น
การน าเสนอผลการด าเนินการตามกระบวนการและข้ันตอน รวมทั้งเทคนิคของ SEA จากการที่ได้ทบทวน
วรรณกรรมและตามแนวทางของคณะกรรมการก ากับการศึกษา โดยได้แผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ า
ปราจีนบุรีจากทางเลือกที่ภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางเลือก 4 
ทางเลือก และเลือกทางเลือกท่ีมีความพึงพอใจมากที่สุด รวมทั้งได้คาดการณ์ผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากทางเลือกทั้ง 4 ทางเลือก ทั้งนี้มาตรการบรรเทาผลกระทบ การติดตามและการ
ตรวจสอบที่ได้พัฒนาโดยที่ปรึกษาจากค่าปัจจุบันและค่ามาตรฐานของแต่ละตัวชี้วัด 

   (3) คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  เป็นการน าเสนอกระบวนการและ
ขั้นตอน รวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ ในการจัดท า SEA ของประเทศไทย ส าหรับ PPP ประเภทต่าง ๆ การ
ด าเนินการนั้นมาจากการทบทวนวรรณกรรมและน าไปประยุกต์ใช้ในโครงการน าร่องคือ การจัดท า SEA 
แผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี ตลอดจนมีการน าร่างคู่มือ SEA ไปรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วน
ต่าง ๆ ทั้งในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และการจัดประชุมน าเสนอผลงาน ในเล่ม
คู่มือประกอบด้วยหลักการและขั้นตอนทั่วไปของ SEA การจัดท า SEA ของประเทศไทยและการเขียน
รายงาน ที่ประกอบด้วยตัวอย่างที่หลากหลายครอบคลุมการจัดท า SEA ของ PPP ประเภทต่าง ๆ 
   (4) บทสรุปผู้บริหาร เป็นเอกสารที่สรุปผลการด าเนินการจากเอกสารทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว
ข้างต้น 
6.2 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
   ทั้งนี้ข้อเสนอแนะที่เป็นปัจจัยและองค์ความรู้ที่ส าคัญที่จะท าให้การน า SEA มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในประเทศไทยมีดังนี้ คือ 
 6.2.1 ระบบและกลไกของ SEA 
   (1) การก าหนดให้ SEA ผูกพันกับกฎหมาย (Legal obligation) และมีการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเข้มงวด แม้ว่าจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของ SEA และงานวิจัยเพ่ือ
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การพัฒนา SEA ในหลายประเทศ พบว่า การที่ SEA ควรมีกฎหมายรองรับมีความจ าเป็น แต่ส าหรับใน
บริบทของประเทศไทย การใช้กลไกทางกฎหมาย ยังต้องมีความชัดเจนถึงวัตถุประสงค์ของการประยุกต์ใช้ 
SEA และความพร้อมขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีส่วนในการด าเนินการให้ SEA ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ต้องการ ดังนี้การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานหลักที่จะมีบทบาทเกี่ยวข้องกับ SEA และหากจะท า
ให้ขั้นตอนการพัฒนาการจัดท า SEA ในประเทศไทยมีแนวทางที่ต่อเนื่องและชัดเจน การใช้กฎระเบียบอื่น 
ๆ หรืออ านาจสั่งการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการได้และน่าจะเป็นผลดีต่อการผลักดันและ
พัฒนา SEA ในประเทศไทย 
   ทั้งนี้ในช่วงเวลาปัจจุบัน สภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. (6 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 6 กันยายน 
พ.ศ. 2558) ได้มีข้อเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนก าหนดกรอบนโยบายและหน่วยงานรับผิดชอบ
ในการจัดท า SEA เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน และต่อมาสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท. 
(ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เพ่ือปฏิบัติหน้าที่แทน สปช. จนถึงปัจจุบัน) ได้เข้ามามีบทบาทในการ
ขับเคลื่อน SEA โดยมีข้อเสนอการพัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ระยะสั้น 
ให้มีการ ยกร่างระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดท ำ SEA เพ่ือก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่
รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนา/ ผังเมือง จัดท า SEA เพ่ือเสนอต่อผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ ให้ความ
เห็นชอบต่อแผนพัฒนา/ ผังเมือง และควรให้มีกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการก าหนดให้เริ่มมีการ
บังคับใช้ไว้ในร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดท า SEA ดังนั้นในปัจจุบันกลไกทางกฎหมายที่
จะน ามาใช้ขับเคลื่อน SEA คือ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดท า SEA 
   อย่างไรก็ตามในอนาคตการที่จะให้การจัดท า SEA รองรับด้วยกลไกทางกฎหมาย เป็นสิ่งที่
ส าคัญยิ่ง แต่ดังกล่าวแล้วว่า รัฐต้องมีความชัดเจนในการน า SEA มาใช้ ซึ่งตัวอย่างของกลไกทางกฏหมาย
ที่ได้ด าเนินการในประเทศต่าง ๆ ได้น าเสนอแล้วในตารางที่ 2-2 บทที่ 2 ตัวอย่าง เช่น ไต้หวัน ประเทศจีน 
ประเทศเวียดนาม และประเทศแคนาดา ระบุการจัดท า SEA ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเทศมาเลเซียและประเทศสหราชอาณาจักรระบุในพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการ
ผังเมือง เป็นต้น 
   ดังนั้นส าหรับประเทศไทย นอกจาก ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดท า SEA แล้ว 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จะเป็นอีกกลไกทางกฏหมายที่น่าจะถูก
ผลักดันให้มีการระบุแนวทางในการด าเนินการ SEA ดังเช่นประเทศต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว รวมทั้งการ
ผลักดันการจัดท า SEA ก็ได้มีแนวคิดที่ส าคัญส่วนหนึ่งจากการปรับปรุงระบบการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงานหลักคือ ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงน่าจะเป็นแนวทางที่สอดรับระหว่าง EIA และ SEA ในบริบทที่
ครอบคลุมการด าเนินการเชิงพ้ืนที่ หรือโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งค าจ ากัดความของ SEA ในรูปแบบทั้ง 2 นี้
ควรต้องมีความชัดเจนและรัดกุมเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาดังเช่นที่เกิดกับรายการของประเภทและขนาดของ
โครงการที่ต้องจัดท า EIA 
   (2) การมีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในกระบวนการของ SEA โดยตรง เพ่ือให้ท าหน้าที่
อย่างอิสระรับผิดชอบในการสอบทาน การตรวจสอบซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งเพราะจะท าให้เกิดการ
พัฒนากระบวนการ SEA ไปในทิศทางเดียวกันร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
   ส าหรับหน่วยงานกลางที่ควรเข้ามามีหน้าที่ในการก ากับนั้นขึ้นกับการน า SEA ไปประยุกต์ใช้
หากเป็นแนวทาง Impact Assessment-based SEA (IA-based SEA ทั้งนี้อาจใช้ค าว่า EIA-based SEA) 
แล้วส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลเกี่ยวกับ EIA อยู่แล้วมีความเหมาะสมและจะท าให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินการ SEA ในระดับ PPP และ EIA ในระดับโครงการ ทั้งนี้ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการให้กับองค์การก ากับ
ดูแล (Regulatory body) ที่ควรมีความชัดเจนว่าจะเป็นหน่วยงานใดระหว่างคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติหรือคณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   และเนื่องจาก SEA เป็นเครื่องมือในการพัฒนา PPP ตามหลักการ Strategy based SEA 
ดังนั้นตามแนวทางนี้สิ่งที่ส าคัญมิใช่การที่จะต้องมีหน่วยงานกลางเพ่ือการก ากับดูแล แต่ควรมีหน่วยงานที่
ท าหน้าที่ในการเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา PPP ประเภทต่าง ๆ ให้
สามารถน า SEA ไปใช้ในกระบวนการพัฒนา PPP ของแต่ละหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั้งนี้หน่วยงานที่มีความเหมาะสมคือ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ควรท าหน้าที่หลัก คือ การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ที่ท าหน้าในการวางแผนสามารถน าหลักการและกระบวนการของ SEA ไป
ประยุกต์เข้ากับกระบวนการพัฒนา PPP ได้อย่างเหมาะสม 
   (3) การเสริมสร้างขีดความสามารถ เป็นกลไกที่ส าคัญยิ่งในการผลักดัน SEA ที่มีมากว่า 10 
ปีในประเทศไทยให้เป็นที่เข้าใจและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม การให้ความรู้เกี่ยวกับ 
SEA มีอย่างสม่ าเสมอ แต่อาจมิได้รับรู้ในวงกว้าง ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การฝึกอบรมโดยวิทยากรทั้ง
ชาวต่างชาติและไทย การประชุมเชิงปฏิบัติการ วิชาเรียนและการออกฝึกภาคสนามในหลักสูตรสาขาวิชา
ของมหาวิทยาลัย ตัวอย่างตามท่ีสามารถสืบค้นได้ เช่น 
   กา รฝึ ก อบ ร ม เ รื่ อ ง  The International Workshop on Strategic Environmental 
Assessment ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ที่จังหวัดนครนายก โดยวิทยากรชาวต่างชาติ 
เช่น Maria Partidario และ Elvis Au เป็นต้น 
   การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Learning Movement on Strategic Environmental 
Assessment: A Tool for Public Policy Development ระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน พ.ศ. 2550 ที่
กรุงเทพมหานคร โดยวิทยากรชาวต่างชาติ เช่น Barry Sadler, Kiichiro Hayashi, Bruce Dunn และ Li 
Wei เป็นต้น 
   การฝึกอบรมเรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้น (ขั้นพ้ืนฐาน) เรื่อง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ จ านวน 5 รุ่น ๆ ละ 4 วัน รวมจ านวนผู้เข้าอบรม 307 คน ระหว่างเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 
พ.ศ. 2551 ที่กรุงเทพมหานคร และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ จ านวน 1 รุ่น เป็นเวลา 5 วัน รวมจ านวนผู้เข้าอบรม 32 คน ระหว่างวันที่ 8-12 ตุลาคม พ.ศ. 
2551 ที่กรุงเทพมหานคร โดยวิทยากรทั้งชาวต่างชาติและไทย 
   วิชาเรียนและการออกฝึกภาคสนาม ของหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิชา สวทบ 536 เครื่องมือและเทคนิคในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร และสวทบ 540 การประเมินทางสิ่งแวดล้อม และการฝึกภาคสนามของ
นักศึกษาในหลักสูตรนี้ ในเรื่องเกี่ยวกับ SEA ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 โดยมีการจัดท า SEA ในกรณีศึกษา เช่น 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. 2553) การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการเกษตร ต าบลเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
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นนทบุรี (พ.ศ. 2554) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาพ้ืนที่ต าบลอู่ทอง เพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: ต าบลอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ. 2556) เป็นต้น 
   จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่าการด าเนินการยังจ ากัดในส่วนกลางเป็นหลัก และแม้ว่าจะมีการ
ฝึกอบรมที่เข้มข้นแต่เน้นการให้ความรู้เชิงทฤษฎืเป็นระยะเวลา 4-5 วัน แต่มิได้มีความต่อเนื่องในการ
ด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับ SEA ก็เท่ากับเป็นการด าเนินการที่สูญเปล่า ดังนั้นในการด าเนินการเพ่ือ
เสริมสร้างขีดความสามารถนั้นควรให้ความส าคัญในการออกแบบหลักสูตรที่เน้นการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการโดยการค้นคว้าและลงมือปฏิบัติในกรณีศึกษาการจัดท า SEA ในระยะเวลาที่เหมาะสมโดยผู้เข้า
ฝึกอบรมต้องมีเวลาในการเข้าร่วมอย่างเต็มเวลา ทั้งนี้ในช่วงแรกการมีวิทยากรทั้งชาวต่างชาติและไทย 
เป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์ในการจัดท า SEA ประเภทต่าง ๆ นอกจากนั้น
ควรมีการด าเนินการจัดอบรมในหลักสูตรเช่นเดียวกันในส่วนภูมิภาค และการพัฒนาหลักสูตรการ
ฝึกอบรม Training of Trainers เพ่ือขยายฐานความรู้ไปให้กว้างขวางอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 
   ทั้งนี้หน่วยงานหลักที่ต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน คือ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และส านักงานนโยบายและแผนของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข เป็นต้น บุคลากรของหน่วยงานเหล่านี้ควรได้รับการฝึกอบรม Training of Trainers 
   นอกจากนี้หน่วยงานที่ควรเข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อน คือ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
เนื่องจากหน่วยงานนี้ได้มีส่วนในการจัดการฝึกอบรมและให้ความรู้เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
และเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รวมทั้ง SEA 
 6.2.2 กระบวนการและขั้นตอน 
   กระบวนการและขั้นตอนของ SEA ที่ถูกพัฒนาโดยคณะอนุกรรมการ SEA (ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2552) เป็นกระบวนการด าเนินการ SEA ที่มี
แนวทางเช่นเดียวกับการจัดท ารายงาน EIA เนื่องจากได้ระบุในขั้นตอนการตัดสินใจพัฒนา (ขั้นตอนที่ 8 
ของรูปที่ 2-3 บทที่ 2) ให้น าข้อมูลรายละเอียดในรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปใช้
ประกอบการตัดสินใจพัฒนา นโยบาย แผน แผนงานหรือโครงการขนาดใหญ่ ในการด าเนินการ SEA มี
ขั้นตอนชัดเจนครอบคลุมรวม 10 ขั้นตอน และต้องมีการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนที่ต้อง
ด าเนินการให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน 
   ทั้งนี้ข้ันตอนที่ 1-10 ประกอบด้วย (รูปที่ 2-3 บทที่ 2) 
    ขั้นตอนที่ 1 คือ กลั่นกรอง 
    ขั้นตอนที่ 2 คือ ทบทวนเอกสารทุติยภูมิ 
    ขั้นตอนที่ 3 คือ ก าหนดขอบเขตการศึกษา 
    ขั้นตอนที่ 4 คือ เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 
    ขั้นตอนที่ 5 คือ วิเคราะห์และประเมินข้อมูล 
    ขั้นตอนที่ 6 คือ น าเสนอทางเลือกที่เหมาะสม 
    ขั้นตอนที่ 7 คือ น าเสนอหลักการป้องกันไว้ล่วงหน้า 
    ขั้นตอนที่ 8 คือ ตัดสินใจพัฒนา 
    ขั้นตอนที่ 9 คือ ติดตาม ประเมินผล 
    ขั้นตอนที่ 10 คือ ปรับปรุง แก้ไข 

http://www.google.co.th/url?url=http://bps.moph.go.th/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjkqZe7-9zVAhUJsY8KHTnvALkQFgg2MAU&usg=AFQjCNGqIzvb9MuPQlvtHgKZzvfWqGvTRA
http://www.google.co.th/url?url=http://bps.moph.go.th/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjkqZe7-9zVAhUJsY8KHTnvALkQFgg2MAU&usg=AFQjCNGqIzvb9MuPQlvtHgKZzvfWqGvTRA
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   ดังนั้นรายงาน SEA ที่ครอบคลุมการด าเนินการขั้นตอนที่ 1-7 ถูกน าส่งให้กับผู้มีอ านาจใน
การตัดสินใจประกอบการตัดสินใจเพ่ือด าเนินการตามทางเลือกของ PPP เมื่อมีการด าเนินการตาม PPP 
แล้ว ต้องมีการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไข แต่เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีระบบและกลไก
ของ SEA ที่ชัดเจน จึงไม่สามารถติดตามได้ว่าหลังจากแต่ละกรณีศึกษามีการจัดท ารายงาน SEA แล้ว ได้มี
การด าเนินการตามข้ันตอนที่ 8-10 หรือไม ่
   ทั้งนี้ หากการด าเนินการ SEA ในอนาคตต้องยึดกระบวนการนี้ เช่นเดียวกับการจัดท า EIA ที่
ต้องด าเนินการตามคู่มือ EIA โดยเคร่งครัด การทบทวนขั้นตอน SEA และก าหนดขั้นตอนที่ส าคัญ ควรได้
มีการด าเนินงานเพ่ือท าให้ SEA ถูกน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   จากการด าเนินการศึกษาในโครงการนี้ผ่านรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการทบทวนวรรณกรรม การ
จัดท า SEA แผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ และการประชุมน าเสนอ
ผลงาน ได้สรุปเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   (1) การวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคนิคที่สามารถใช้ได้ขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการ SEA พบว่าใน
การประยุกต์ขั้นตอนการจัดท า SEA แผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี ได้ด าเนินการโดยใช้เทคนิคที่
ง่าย คิอ การตรวจสอบรายการเป็นหลัก อย่างไรก็ตามในแต่ละข้ันตอนอาจใช้วิธีการอื่น ๆ ที่อาจเหมาะสม 
หากมีการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของแต่ละวิธี หรือเป็นการใช้วิธีร่วมมากกว่า 1 วิธี เช่น การ
วิเคราะห์โครงข่าย (Network analysis) และ การตรวจสอบรายการ (Checklist) หรือรูปแบบที่เหมาะสม
ในการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ การด าเนินการในรูปแบบของงานวิจัยจะท าให้การน าเทคนิคต่าง ๆ 
ไปใช้ด้วยความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น ดังนั้นโดยภาพรวมก็จะท าให้ผลการศึกษาของการจัดท า SEA จะเป็นที่
ยอมรับจากภาคส่วนต่าง ๆ และมีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ในการจัดท า SEA 
   ทั้งนี้การจัดท ากรณีศึกษา (Case study) ของแผนพัฒนาที่ได้มีข้อเสนอแนะให้จัดท า SEA 
(รายละเอียดแสดงในหัวข้อ (2) ข้างล่าง) เป็นรูปแบบการด าเนินวิจัยที่ส าคัญด้วย คณะผู้ศึกษาจะได้เรียนรู้
และพัฒนาทักษะ ดังนั้นควรประกอบด้วยบุคลากรจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น หน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้องกับแผนนั้น ๆ หน่วยงานหลัก เช่น ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรราชาติและ
สิ่งแวดล้อม ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มหาวิทยาลัย บริษัทที่
ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และองค์กรอ่ืน ๆ โดยในระยะแรกควรมีหน่วยงานต่างประเทศที่มีประสบการณ์
ในการจัดท า SEA ให้ค าปรึกษา และท้ายที่สุดควรมีการถอดบทเรียนจากการด าเนินการเผยแพร่ 
   นอกจากนี้การด าเนินการวิจัยเพ่ือเชื่อมโยงกระบวนการ SEA และกระบวนการวางแผนเป็น
ประเด็นที่ควรเร่งด าเนินการ จากแนวคิดในการพัฒนา SEA ที่แตกต่างกัน 2 ทางหลักคือ รูปแบบ IA-
based SEA และ Strategy based SEA โดยที่โดยส่วนมากแล้วจะมีทั้งคณะผู้จัดท า SEA และคณะ
ผู้จัดท าแผนซึ่งการเชื่อมโยงของทั้ง 2 คณะที่เหมาะสมกับการจัดท า SEA ของ PPP ประเภทต่าง ๆ อาจมี
ความแตกต่างกัน โดยเฉพาะรูปแบบของ Strategy based SEA ที่ การวางแผนของแต่ละหน่วยงานมี
ความแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์กระบวนการการวางแผนในหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือการประยุกต์การ
จัดท า SEA เข้าไปในกระบวนการวางแผนจึงมีความส าคัญ ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ การวางผังเมืองของ
ประเทศไทยที่มีกระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจนและมีพระราชบัญญัติการผังเมือง ฉบับแรกตั้งแต่ พ.ศ. 
2518 จนถึงฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2558 โดยภาพรวมกระบวนการวางแผนของการจัดท าผังเมือง มี
กระบวนการมีส่วนร่วมแล้ว การจะประยุกต์ขั้นตอนอ่ืน ๆ ของกระบวนการจัดท า SEA เข้าไป ไม่ว่าจะ
เป็นกระบวนการสร้างทางเลือกและประเมินผลกระทบจากทางเลือกต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ 
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มิตสิังคมและมิติสิ่งแวดล้อม ย่อมต้องมีการศึกษาวิจัยเพ่ือให้ภาคส่วนที่เก่ียวข้องยอมรับและสามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
   (2) การกลั่นกรอง (Screening) เป็นขั้นตอนแรกและมีความส าคัญในการระบุว่า PPP ใน
ระดับใดบ้างที่ต้องจัดท า SEA ส าหรับในประเทศไทยการจัดท า SEA มีทั้งรูแปบบของกรณีศึกษาโดยการ
ริเริ่มจากหน่วยงานหลักในขณะนั้น คือ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เช่น โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่ ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดเชียงราย 
(2550) และ โครงการประเมนศักยภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ : กรณีศึกษาในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชานฝั่งทะเล
ภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต) (ตารางที่ 2-8 บทที่ 2) เป็นต้น ต่อมาในการ
จัดท า SEA ของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นการให้ด าเนินการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ เป็นหลัก โดยมิได้มีแนวทางในการกลั่นกรองอย่างชัดเจน จนปัจจุบันจากข้อเสนอแนะของสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้มีการจัดท า SEA ในระยะแรกส าหรับแผนพัฒนา 7 ประเภท ได้แก่ 
   - แผนด้านคมนาคม 
   - แผนพัฒนาพลังงาน (ไฟฟ้า-ปิโตรเลียม) 
   - แผนพัฒนาลุ่มน้ า 
   - แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
   - ผังเมือง (ผังประเทศ ผังภาค ผังจังหวัด) 
   - แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 
   - โครงการขนาดใหญ่ (Mega projects) ตามความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 
   จากการเริ่มมีรายการของ PPP ที่ต้องจัดท า SEA และระบุว่าเป็นเพียงระยะแรก ดังนั้นจะมี 
นโยบาย แผน และแผนงานที่อาจมีเพ่ิมเติมในระยะต่อไป ในการพิจารณารายการเพ่ิมเติมนั้นควร
ด าเนินการสังเคราะห์จากแผนชาติ 20 ปี ที่เป็นการสรุปปัญหาและทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต
ในระยะยาว การด าเนินการควรเป็นการระดมสมองของภาคส่วนต่าง ๆ ที่ ควรมีความเข้าใจทั้งหลักการ
และการประยุกต์ใช้ SEA และกรอบแนวทางของแผนชาติ 20 ปีที่มุ่งสู่ความยั่งยืน เช่นเดียวกับเป้าหมาย
ของการประยุกต์ใช้ SEA 
   และจากการที่ต้องมีการจัดท า SEA ที่เป็นกระบวนการที่ต้องการการมีส่วนร่วม ดังนั้น
งบประมาณจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญท่ีต้องถูกประเมินและเตรียมพร้อมเพ่ือให้เพียงพอในหน่วยงานต่าง ๆ 
   (3) ข้อมูลและสารสนเทศ โดยเฉพาะที่ใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline) และข้อมูลเพ่ือการ
ประเมินผลซึ่งต้องมีข้อมูลหลายปีหรือหลายช่วงปี ข้อมูลที่ใช้ในการจัดท า SEA เป็นข้อมูลทุติยภูมิเป็นหลัก 
โดยข้อมูลที่สามารถสื่อความหมายได้ดีส าหรับการจัดท า SEA ได้แก่ ข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Geographic 
Information System: GIS) ซึ่งแสดงผลในรูปแบบแผนที่ที่สามารถแสดงการเปลี่ยนแปลงหรือแสดง
แนวโน้มที่ท าความเข้าใจได้ง่ายส าหรับบุคคลในหลายระดับ แต่เนื่องข้อมูลชนิดนี้จ าเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะท าการประมวลผลข้อมูล ท าให้ยังมีข้อจ ากัดคือไม่สามารถจัดท าข้อมูลลักษณะนี้ได้หมดทุกตัวชี้วัดที่
ต้องการใช้ในการวิเคราะห์ SEA และการจัดท ายังต้องใช้ต้นทุนสูง ทั้งยังต้องอาศัยเวลาและข้อมูลพื้นฐาน
ที่ต้องมีความถูกต้องแม่นย าด้วย 
   ข้อมูลอีกลักษณะที่มีความเหมาะสมสามารถน ามาใช้ได้อย่างกว้างขวาง มีจ านวนมาก และ
เข้าถึงได้ง่ายผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลทุติยภูมิที่มีการเผยแพร่โดย
หน่วยงานที่รับผิดชอบฐานข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลทางประชากร สังคมและ
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เศรษฐกิจของส านักงานสถิติแห่งชาติ ข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ของกรมควบคุมมลพิษ เป็น
ต้น ข้อมูลเหล่านี้ ดังกล่าวแล้วว่าเข้าถึงได้อย่างสะดวก แต่ส่วนมากยังมิได้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลภูมิ
สารสนเทศซึ่งหากท าการจัดท า SEA เชิงพ้ืนที่ที่ไม่ได้มีขอบเขตการศึกษาตามเขตการปกครอง เช่น พ้ืนที่
ลุ่มน้ า เป็นต้น ท าให้ต้องมีกระบวนการในการจัดการข้อมูลที่ต้องใช้ทั้งเวลาและบุคลากร ในการ
ด าเนินการเพิ่มเติมอย่างมาก 
   ข้อมูลทุติยภูมิอีกจ านวนหนึ่ง เช่น สถิติข้อมูลสาขาเกษตร ประมง เป็นต้น ซึ่งมักจะมีรายงาน
ข้อมูลในฐานข้อมูลสถิติจังหวัดที่ไม่เป็นปัจจุบัน และถ้าต้องการข้อมูลที่ทันสมัยอาจจะต้องค้นหาข้อมูล
ละเอียดลงไปในหน่วยงานระดับจังหวัด เช่น เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด เป็นต้น ซึ่งข้อมูลมักอยู่ในรูป
เอกสารที่ต้องได้รับอนุญาตให้น าไปใช้จากผู้บริหารของหน่วยงาน และข้อมูลมักอยู่ในรูปเอกสารเล่ม
รายงาน ซึ่งท าให้การวิเคราะห์ข้อมูลท าได้ยากและเสียเวลามากขึ้น เนื่องต้องใช้บุคลากรและเวลาในการ
น าเข้าข้อมูลในรูปแบบที่สามารถน าไปวิเคราะห์ต่อไปได้ เช่น ต้องมีน าเข้าข้อมูลลงบนโปรแกรมประมวล
ข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
   นอกจากนี้ยังมีปัญหาในเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูลของแต่ละหน่วยงานผู้จัดเก็บ ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นจากการแสดงความคิดเห็นและได้รับค าถามจากผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการศึกษาครั้งนี้ ว่า 
จะทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลของหน่วยงานมีมาตรฐาน และสะท้อนความเป็นจริงในพ้ืนที่ รวมทั้งข้อมูลบาง
หน่วยงานไม่เป็นปัจจุบัน 
   ข้อมูลที่มีความส าคัญอย่างมากในการจัดท า SEA แต่พบว่าปัญหาที่ส าคัญ คือ ความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล ความทันสมัยของข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูลข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ควรอยู่ใน
รูปแบบของฐานข้อมูลและ GIS ซึ่งการด าเนินการควรมีหน่วยงานระดับประเทศที่เป็นหลักในการเชื่อมโยง 
ข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลและลดความซ้ าซ้อน ภาครัฐ
ควรให้ความส าคัญและผลักดันในเกิดขึ้นอย่างมีแผนการด าเนินที่แน่นอน 
   (4) การประชาสัมพันธ์ที่มีรูปแบบที่เหมาะสมมีส่วนที่จะท าให้กระบวนการมีส่วนร่วมด าเนิน
ไปอย่างราบรื่นและประสบความส าเร็จ โดยที่การประชาสัมพันธ์มีเป้าหมายเพ่ือเผยแพร่และสร้างความ
เข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วยเสียกลุ่มต่าง ๆ ในพ้ืนที่ โดยควรที่จะต้องด าเนินการประสัมพันธ์ตั้งแต่ขั้นตอน
การก าหนดขอบเขต (Scoping) ไปจนถึงขั้นตอนการจัดท าเล่มรายงานเพ่ือเสนอผลของการด าเนินการ 
SEA ซึ่งการเลือกรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์อาจจะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละขั้นตอนของ SEA 
   ทั้งนี้ คณะจัดท า SEA ต้องก าหนดกรอบของเนื้อหาที่จะประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล เพราะ
รูปแบบหรือกรอบของเนื้อหาที่จะน าเสนอหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นั้นอาจจะเหมาะกับรูปแบบของสื่อ
ประชาสัมพันธ์บางรูปแบบเท่านั้น รวมทั้งจะต้องค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้ าหมาย เนื่องจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มจะมีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจที่แตกต่างกันออกไป และช่องทางที่กลุ่มบุคคล
เหล่านั้นจะสามารถรับหรือเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบนั้น ๆ ได้ นอกจากนี้ ข้อจ ากัดด้านต้นทุนและ
เวลายังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ก าหนดรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์เช่นกัน 
   คณะจัดท า SEA ต้องค านึงไว้เสมอว่าการเลือกรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์จะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของการด าเนินการ SEA ด้วยเช่นกัน โดยรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์นั้นมีอยู่ด้วยกันหลาย
รูปแบบ ตัวอย่าง เช่น 
   (1) สื่อสิ่งพิมพ์ อาทิเช่น แผ่นพับหนังสือพิมพ์ (ส่วนกลางและท้องถิ่น) แผ่นพับแจกตามบ้าน 
เป็นต้น 
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   (2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิเช่น วิดีทัศน์ เว็บไซด์ เป็นต้น 
   (3) สื่อวิทยุกระจายเสียง (ส่วนกลางและท้องถิ่น) 
   (4) สื่อโทรทัศน์ (ส่วนกลางและท้องถิ่น) 
   (5) การจัด Road show หรือ งานออกบูธ 
   แต่อย่างไรก็ตาม สื่อประชาสัมพันธ์แต่ละรูปแบบก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป จึงต้อง
พิจารณาในการเลือกใช้อย่างรอบคอบเพ่ือให้การประชาสัมพันธ์นั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด แต่ถ้าหากใช้
รูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม เช่น การเผยแพร่ความรู้เนื้อหาของการด าเนินการ SEA ผ่าน
เว็บไซด์ซึ่งอาจจะเป็นวิธีที่ง่าย แต่บางครั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่มอาจจะไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซด์หรือ
สื่อออนไลน์นั้น ๆ ได้ ซึ่งจะท าให้การประชาสัมพันธ์นั้นไม่ เกิดประโยชน์สูงสุด หรือการใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับหรือใบปลิวเพ่ือชี้แจงกิจกรรมการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นนั้น บางครั้งผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอาจจะไม่ได้รับการแจกสื่อดังกล่าวอย่างทั่วถึง นอกจากรูปแบบแล้วระยะเวลาที่เหมาะสมในการ
ประชาสัมพันธ์ก็มีความส าคัญ ดังเช่น การใช้เป็นสื่อวิทยุกระจายเสียงภายในชุมชนโดยประกาศ
ก าหนดการของกิจกรรมทุกเย็นก่อนที่จะถึงวันที่จัดกิจกรรมล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 อาทิตย์ อาจจะมี
ประสิทธิภาพกว่าการแจกแผ่นพับหรือใบปลิว เป็นต้น 
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ตารางภาคผนวกที่ 1 จ้านวนพื้นที่ชุ่มน้้าระดับนานาชาติและระดับชาติ จ้าแนกเป็นรายลุม่น้้า 

กลุ่มลุม่น้้า/ ลุ่มน้้า 
พื้นที่ชุ่มน้้าระดับนานาชาต ิ

พื้นที่ชุ่มน้้าระดับนานาชาต ิ
(ท่ีได้รับการคัดเลือก) 

รายการ (แห่ง) รายการ (แห่ง) 
อ่าวทุ่งคา-อ่าวฉวี 
อ่าวบ้านดอน*** 
อ่าวป่าพนัง 

ลุ่มน้้าตาป ี อุทยานแก่งชาติเขาสก*** 
เขตห้ามล่าสตัว์ป่าหนองทุ่งทอง 
แม่น้้าตาป ี

ไม่ม ี

ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา เขตห้ามล่าสตัว์ป่าทะเลน้อย* 
เขตห้ามล่าสตัว์ป่าหนองทุ่งทอง 
แม่น้้าตาป ี

ไม่ม ี

ลุ่มน้้าปัตตาน ี ไม่ม ่ ไม่ม ี
ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก อุทยานแห่งชาติแหลมสน 

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมลิัน 
อ่าวพังงา 
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ 
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะ
พีพี 
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 
เขตห้ามล่าสตัวฺป่าหมูเ่กาะตะรเุตา 
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันดา 
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร ์
ปากแม่น้้ากระบ่ี 
ปากแม่น้้าตรัง 
ปากคลองกะเปอร ์
ป่าชายเลนปะเหลียน-ละง ู
ปากแม่น้้ากระบรุ ี
ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของเกาะภูเกต็ 

พรุบ้านไม้ขาว 
เขตห้ามล่าสตัว์ป่าหนองปลักพระยา 
และเขาระยามังลา 
 

ที่มา: ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2549) และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุ
พืช (2548) 

หมายเหตุ:  1. * พ้ืนท่ีชุ่มน้้าที่มีอาณาเขตครอบคลุมมากกว่า 1 ลุ่มน้้า แต่มีขอบเขตค่อนข้างชัดท้าให้สามารถจ้าแนก
เป็นรายลุ่มน้้าได ้

 2. ** พื้นที่ชุ่มน้้าที่มีอาณาเขตครอบคลุมมากกว่า 1 ลุ่มน้้า แต่ไม่มขีอบเขตที่แน่ชัด จึงไม่น้าเนื้อท่ีมาติดพื้นที่รวม 

 3. *** พ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มีอาณาเขตครอบคลุมมากกว่า 1 ลุ่มน้้า แต่มสีัดส่วนแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด จงึจัดให้อยู่ในลุ่ม
น้้าท่ีครอบคลุมพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นหลัก 
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ตารางภาคผนวกที ่2 ข้อมูลประกอบการประเมินพื้นที่ 25 ลุ่มน้้าหลัก 

ลุ่มน้้า 

พื้นที่ป่า/
พื้นที่ลุ่ม

น้้า 
(ร้อยละ) 

ดัชนี
คุณภาพ

น้้า 

พื้นที่
อุตสาหกร
รม/พื้นที่
ลุ่มน้้า 

(ร้อยละ) 

พื้นที่
เกษตรกรรม/
พื้นที่ลุ่มน้้า 
(ร้อยละ) 

ความ
หนาแน่น
ประชากร 
(คน/ ตร.

กม.) 

พื้นที่น้้า
แล้ง/ 

พื้นที่ลุ่ม
น้้า 

(ร้อย
ละ) 

พื้นที่น้้า
ท่วม/ พื้นที่

ลุ่มน้้า 
(ร้อยละ) 

พื้นที่น้้าท่วม
ซ้้าซาก/ พื้นที่

ลุ่มน้้า 
(ร้อยละ) 

1 สาละวิน 75.58 65 0.0000 15.86 30 44 1 0.000237 
2 โขง 27.81 72 0.0000 59.63 109 74 43 1.472174 
3 กก 54.86 77 0.0000 34.59 90 53 15 0.035878 
4 ปิง 65.81 63 0.0083 21.93 70 93 60 0.136361 
5 วัง 66.92 70 0.0000 16.66 62 98 71 0.156976 
6 ยม 47.33 68 0.0082 44.17 73 54 9 0.035206 
7 น่าน 42.82 65 0.0000 47.28 66 87 14 0.472826 
8 เจ้าพระยา 3.48 67 0.1761 77.54 674 75 37 9.639310 
9 สะแกกรัง 28.76 65 0.0000 65.43 74 46 25 4.940165 
10 ป่าสัก 62.98 63 0.0059 62.57 62 69 75 6.814148 
11 ท่าจีน 7.05 59 0.0000 79.46 179 100 57 0.002231 
12 ชี 17.47 63 0.0000 68.51 131 71 32 0.023133 
13 มูล 14.36 80 0.0000 76.12 139 71 62 5.334901 
14 ปราจีนบุร ี 26.82 68 0.0671 62.85 84 74 12 0.000000 
15 บางปะกง 15.43 68 0.3695 66.18 173 94 45 4.005902 
16.โตนเลสาป 24.71 65 0.0000 63.92 72 86 55 2.175576 
17 ชายฝั่งทะเล
ตะวันออก 

18.20 70 0.6491 62.92 155 90 45 0.308811 

18 แม่กลอง 59.63 83 0.0076 72.06 58 24 7 0.000000 
19 เพชรบุร ี 52.65 66 0.0000 28.04 81 36 23 0.000000 
20 ชายฝั่งทะเล
ประจวบคีรีขันธ ์

39.96 74 0.0000 24.91 74 2 8 0.000000 

21 ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก 

24.04 57 0.0000 63.67 139 19 91 0.000000 

22 ตาปี 26.94 52 0.0000 60.70 86 17 4 0.000000 
23 สงขลา 12.56 62 0.0424 68.03 165 4 41 0.000000 
24 ปัตตานี 31.73 70 0.0000 60.70 121 0 6 0.000000 
25 ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตก 

35.49 67 0.0000 52.48 105 30 1 0.000000 
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บทท่ี 3 การจัดท้าการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์ในพ้ืนทีลุ่่มน้้าน้าร่อง 

ตารางภาคผนวกที่ 3 ข้อมูลรายละเอียดของลุ่มน้า้ 3 พ้ืนท่ี 
รายการ ลุ่มน้้าบางปะกง ลุ่มน้้าปราจีนบุร ี ลุ่มน้้าชายฝ่ังตะวันออก แหล่งข้อมูล 

1. ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ลุ่มน้้า 

 สภาพภูมิ
ประเทศ 

พื้นที่ประมาณ 10,700 ตร.กม. มี
พื้นที่ส่วนใหญ่ครอบคลุมจังหวัด 
 ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ทาง
เหนือมี เทือกเขาสูง ซ่ึงเป็นต้น
ก้าเนิดของแม่น้้านครนายก ส่วน
ทางตอนใต้และทางตะวันออก
เฉียงใต้ของลุ่มน้้ามีเทือกเขาซ่ึง
แนวแบ่ ง เขตระหว่า งจั งหวัด
ชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และ
จั ง ห วั ด จั น ท บุ รี  โ ด ย แ ม่ น้้ า
นครนายกไหลมาบรรจบกับ
แม่น้้าปราจีนบุรี ที่อ้าเภอบางน้้า
เปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

พื้นที่ประมาณ 9,651.38 
ตร.กม. มีพื้นที่ครอบคลุม 7 
จังหวัด ได้แก่  ปราจีนบุรี  
สระแก้ว จันทบุรีฉะเชิงเทรา 
นครนายก นครราชสีมา 
บุ รี รั มย์  พื้ นที่ ต้นน้้ ามีต้ น
ก้าเนิดจากทิวเขาสันก้าแพง 
แม่น้้าสายหลักได้แก่ แม่น้้า
ปราจีนบุรี ซ่ึงเป็นน้้าสาขา
ของแม่น้้าบางปะกง แม่น้้า
ปราจีนบุรีจะไหลไปบรรจบ
กับแม่น้้านครนายกที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา กลายเป็นแม่น้้า
บางปะกง แล้วไหลลงอ่าว
ไทย 

มี พื้ น ที่ ลุ่ ม น้้ า ป ร ะ ม า ณ 
13,095.80ตร.กม. 
มีพื้นที่ครอบคลุม 6 จังหวัด 
ได้แก่ จันทบุรีชลบุรี ระยอง 
ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และ
ตราด 

กรมทรัพยากรน้้า 

กรมชลประทาน 

 ลุ่มน้้าสาขาที่
ส้าคัญในพื้นที่ลุ่ม
น้้า 

ประกอบดว้ย 4 ลุ่มน้้าสาขา 
ได้แก่  
(1) แม่น้้านครนายก 
(2) คลองท่าลาด 
(3) คลองหลวง 
(4) ที่ราบแม่น้้าบางปะกง 

ประกอบดว้ย 4 ลุ่มน้้าสาขา 
ได้แก่  
(1) คลองพระสทึง 
(2) คลองพระปรง 
(3) แม่น้้าหนุมาน 
(4) แม่น้้าปราจีนบุรีตอนล่าง 

ประกอบดว้ย 6 ลุ่มน้้าสาขา 
ได้แก่ 
(1) ชายฝั่งทะเลตะวันออก 
(2) แม่น้้าเมืองตราด 
(3) แม่น้้าจันทบุร ี
(4) คลองโตนด 
(5) แม่น้้าประแส 
(6) คลองใหญ่ 

กรมทรัพยากรน้้า 

 สภาพ
ภูมิอากาศ 

ค่าเฉลี่ยรายปจีากทั้ง 2 สถานี 
(สถานีจังหวัดฉะเชิงเทรา และ
สถานีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 

- อุณหภูมิ 27.6 องศา
เซลเซียส 

- ความชื้นสัมพัทธ ์ร้อยละ 
72.6  

- ปริมาตรการระเหยจากถาด 
139.8 มม./เดือน 

- ความครึ้มเมฆ 6.45 (0 ถึง
10 อ๊อกต้า) 

- ความเร็วลม 3.65 น๊อต 

ค่าเฉลี่ยรายปจีากทั้ง 3 
สถานี (สถานจีังหวัด
ปราจีนบุรี สถานีกบินทร์บุรี 
และสถานีจังหวัดสระแกว้) 

- อุณหภูมิ 27.8 องศา
เซลเซียส 

- ความชื้นสัมพัทธ ์ร้อย
ละ 76.1 

- ปริมาตรการระเหยจาก
ถาด 115.3-171.7 มม./
เดือน 

- ความครึ้มเมฆ 5.7 45 
(0 ถึง 10 อ๊อกตา้)  

- ความเร็วลม 1.4 น๊อต 

ค่ า เฉลี่ ย ร ายปี จ ากทั้ ง  9 
สถานี  (สถานีแหลมฉบั ง 
สถานีจังหวัดชลบุรี สถานีสัต
หีบ สถานีพัทยา สถานีสกษ.
ห้วยโป่ง สถานีจังหวัดระยอง 
สถานีจังหวัดจันทบุรี สถานี
สกษ.พลิ้ ว  สถานีจั งหวั ด
ตราด) 

- อุณหภูมิ 28.2 องศา
เซลเซียส 

- ความชื้นสัมพัทธ ์ร้อย
ละ 79.7 

- ปริมาตรการระเหยจาก
ถาด 1, 808 มม./เดือน 

- ความครึ้มเมฆ 7. 45 (0 
ถึง 10 อ๊อกต้า) 

กรมอุตุนิยมวิทยา 
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ตารางภาคผนวกที่ 3 ข้อมูลรายละเอียดของลุ่มน้า้ 3 พ้ืนท่ี 
รายการ ลุ่มน้้าบางปะกง ลุ่มน้้าปราจีนบุร ี ลุ่มน้้าชายฝ่ังตะวันออก แหล่งข้อมูล 

 ปริมาณฝนราย
ปีเฉลี่ย  

1,346.0 มม./ ปี 1,622.5 มม./ ปี 2,144 มม./ ป ี กรมทรัพยากรน้้า  

 ปริมาณน้้าท่า
รายปี  

3,340 ล้านลบ.ม./ป ี 4,697 ล้านลบ.ม./ป ี 12,979 ล้าน ลบ.ม./ป ี กรมทรัพยากรน้้า  

 คุณภาพน้้า เนื่องจากการปนเปื้อนของโลหะ
หนักบางชนิดในระบบนิเวศน้้า
กร่อยของแม่น้้าบางปะกง พบว่า
ส่วนใหญ่อยู่ ในระดับที่ต่้ ากว่า
มาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้า
ผิวดิน ยกเว้นตะกั่วที่พบว่าใน
บางครั้งและบางสถานีมีค่าสูงเกิน
เกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด ความ
เข้มข้นเฉลี่ยในฤดูฝนสูงกว่าช่วง
ฤดูแล้ง เนื่องจากการพัดพามา
กับน้้าท่าที่ชะล้างการปนเปื้อน
ของโลหะหนักจากกิจกรรมต่าง ๆ  
บนแผ่นดินออกสู่แม่น้้าบางปะกง  

 

คุ ณ ภ า พ น้้ า ใ น ลุ่ ม น้้ า
ปราจีนบุรียั งอยู่ ในเกณฑ์
พ อ ใ ช้  ซ่ึ ง ส า ม า ร ถ ใ ช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม ยกเว้นแม่น้้า
ปราจีนบุรีที่บริเวณอ้าเภอ
บ้านสร้างในช่วงฤดูแล้งจะ
ถูกน้้ า เ ค็มรุ กล้้ า  ท้ า ให้ มี
คุณภาพไม่เหมาะต่อการใช้
ประโยชน์หลาย ๆ ด้าน 

คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าใน
พื้ นที่ ลุ่ มน้้ า ช ายฝั่ ง ทะ เล
ตะวันออกอยู่ในเกณฑ์พอใช้
ถึงต่้า ส่วนใหญ่เกิดจากการ
รุกล้้าของน้้าทะเลเข้าสู่แม่น้้า
ในช่วงฤดูแล้ง ท้าให้แหล่งน้้า
ต่าง ๆ ไม่ เหมาะสมที่จะ
น้ามาใช้ในการเพาะปลูก
และกา รอุ ป โภ คบริ โ ภ ค 
ปัญหาถัดมาคือการปนเปื้อน
ของแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโค
ลิฟอร์ม ซ่ึงพบมากในแหล่ง
น้้าที่ผ่านชุมชนใหญ่ต่าง ๆ 
ทั้งนี้เนื่องจากชุมชนต่าง ๆ 
ระบายน้้ า เสียลงสู่แม่น้้ า  
แม่ น้้ า ส่ วน ใหญ่ จั ดอยู่ ใน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
แหล่ งน้้ าประ เภทที่  4 - 5 
ส้ าหรับ คุณภาพน้้ าทะ เล
ชายฝั่ง พบว่า ส่วนใหญ่มี
คุณ ภ า พ น้้ า เ ป็ น ไ ป ต า ม
มาตรฐาน อย่างไรก็ตามยัง
พบว่าแบคทีเรียบกลุ่มโคลิ
ฟอร์มทั้งหมดเกินมาตรฐาน
ในช่วงฤดูฝน แต่ไม่พบว่ามี
สถานที่ที่มีคุณภาพน้้าทะเล
ชายฝั่งเส่ือมโทรมมาก 

กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง 
กรมควบคุมมลพิษ 

 ส ภ า พ อุ ท ก
ธรณีวิทยา 

 

ลักษณะอุทกธรณีวิทยาของลุ่มน้า้
บางปะกงเป็นชั้นหินอุ้มน้้าใน
ตะกอนหินร่วน ชั้นหินอุ้มน้้าใน
ตะกอนหินร่วนกึ่งหินแข็ง และ
ชั้นหินอุ้มน้้าในหินแข็งรวม 17 
ชนิด โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชั้น
หินอุ้มน้้าตะกอนน้้าพา คิดเป็น 
ร้อยละ 49.93 ของพื้นที่ลุ่มน้้า 

ลักษณะอุทกธรณีวิทยาของ
ลุ่มน้้าปราจีนบุรีเป็นชั้นหิน
อุ้มน้้าในตะกอนหินร่วน ชั้น
หินอุ้มน้้าในตะกอนหินร่วน
กึ่งหินแข็ง และชั้นหินอุ้มน้้า
ในหินแข็งรวม 16 ชนิด โดย
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชั้นหินอุ้ม
น้้ า ต ะกอนหิ นชุ ด โคราช
ตอนกลาง คิดเป็น ร้อยละ 
36. 52 ข อ ง พื้ น ที่ ลุ่ ม น้้ า  
รองลงมาคือ ชั้นหินอุ้มน้้า 
หินชั้น กึ่งแปร คิดเป็นร้อย
ละ 17.53 ของพื้นที่ลุ่มน้้า 

ลักษณะอุทกธรณีวิทยาของ
ชายฝั่งตะวันออกเป็นชั้นหิน
ตะกอนทรายและดินเหนียว 

กรมทรัพยากรธรณี 

 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-8                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 3 ข้อมูลรายละเอียดของลุ่มน้า้ 3 พ้ืนท่ี 
รายการ ลุ่มน้้าบางปะกง ลุ่มน้้าปราจีนบุร ี ลุ่มน้้าชายฝ่ังตะวันออก แหล่งข้อมูล 

 ทรัพยากรปา่
ไม้ 

พื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้้าบางปะ
กงเป็นพื้นที่ป่าไม้ 2,648.77 ตร.
กม. คิดเป็น ร้อยละ 24.74 ของ
พื้นที่ทั้งลุ่มน้้า เห็นได้ว่า ลุ่มน้้า
บางปะกงยังมีการอนุรักษ์ป่าต้น
น้้า มีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก 
ส้าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
เขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในลุ่ม
น้้าบางปะกงที่มีพื้นที่มากที่สุด 
คือ ป่าเศรษฐกิจ 

มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตาม
ประกาศขอ งรั ฐทั้ ง หมด 
3,602.23 ตร.กม. คิดเป็น 
ร้อยละ 41.44 ของพื้นที่ทั้ง
ลุ่มน้้า 

พื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้้า คือ 
พื้ น ที่ ก า ร เ ก ษ ต ร  
(ร้อยละ 64 ) รองลงมาเป็น
พื้นที่ป่าไม้ (ร้อยละ 26) และ
ที่อยู่อาศัย (ร้อยละ 2.6) 

กรมพัฒนาที่ดิน 

 จ้านวน
ประชากร 

ประชากรในพื้นที่ลุ่มน้้าบางปะกง
มีทั้งสิ้น 1,848,857 คน แยกเป็น
ประชากรชาย 904,685 คน และ
ประชากรหญิง 944 ,172 คน 
จ้ า นวนครั ว เ รื อน  551 ,187 
ครัวเรือน เฉลี่ย 3 คน/ครัวเรือน 
แ ล ะ มี วั ย แ ร ง ง า น ทั้ ง ห ม ด 
972 ,883  คน เฉลี่ ย  2  คน /
ครัวเรือน คิดเป็น ร้อยละ 52.62 
ของจ้านวนประชากรทั้งลุ่มน้้า 

ประชากรในพื้ นที่ ลุ่ มน้้ า
ปราจีนมีทั้งสิ้น 813,860 คน 
แยก เป็ นป ระ ชา ก รชา ย 
406,434 คน และประชากร
ห ญิ ง  4 0 7 ,4 2 6  ค น  มี
ค รั ว เ รื อ น  2 3 8 ,5 9 1 
ค รั ว เ รื อ น เ ฉ ลี่ ย  3  คน /
ครัวเรือน และมีวัยแรงงาน
ทั้งหมด 470,293 คน เฉลี่ย 
2 คน/ครัวเรือน คิดเป็น ร้อย
ละ  57 . 79  ขอ งจ้ า นว น
ประชากรทั้งลุ่มน้้า 

ประชากรในพื้ นที่ ลุ่ มน้้ า
ชายฝั่ งตะวันออกมีทั้ งสิ้น 
2 ,1 1 5 ,8 3 7  ค น  ค ว า ม
หนาแน่น 153 คน/ตร.กม. 
รายได้เฉลี่ย 33,071 บาทต่อ
คนต่อปี 

สถานบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้า้และ
การเกษตร 

 การใช้
ประโยชน์ที่ดิน  

พื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้้าบางปะ
กงเป็นพื้นที่ปลูกข้าว คิดเป็น 
ร้อยละ 27.49 ของพื้นที่ทั้งลุ่มน้้า 
เห็นได้ว่า ลุ่มน้้าบางปะกง มีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินส้าหรับพื้นที่อื่นๆ ค่อนข้าง
ชัดเจน รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าไม้ 
และพื้นที่ไม้ผล คิดเป็นร้อยละ 
15.57 และ 15.45 ตามล้าดับ 

พื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้้า คือ 
ป่าไม้ คิดเป็น ร้อยละ 28.91 
รองลงมา เป็นพื้ นที่พื ชไร่  
และพื้นที่นาข้าว คิดเป็นร้อย
ละ  23 . 46  และ  17 . 46 
ตามล้าดับ 

พื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้้า คือ 
พื้นที่การเกษตร ร้อยละ 64 
รองลงมา เป็นพื้ นที่ป่ า ไม้  
ร้อยละ 26 และที่อยู่อาศัย 
ร้อยละ 2.6 

กรมพัฒนาที่ดิน 

 สภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม 

 

ประชากรส่วนใหญ่ในลุ่มน้้าบาง
ปะกง ประกอบอาชีพท้ านา 
รองลงมาเป็น ท้าไร่ และท้าสวน 
ตามล้าดับ 

ประชากรส่วนใหญ่ในลุ่มน้้า
ปราจีนบุรี ประกอบอาชีพ
ท้านา รองลงมาเป็น ท้าสวน 
และท้าไร่ ตามล้าดับ 

ข้อมูลเศรษฐกิจ และสังคม
ใ น ลุ่ ม น้้ า ช า ย ฝั่ ง ท ะ เ ล
ตะวันออก ประกอบด้วย
พื้นที่ 4 จังหวัด 27 อ้าเภอ 
175 ต้าบล/ เทศบาล และ 
1,394 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ตราด 
และระยอง 

สถาบันสารสนเทศ
ท รั พ ย า ก รน้้ า แ ล ะ
การเกษตร 

2. การศึกษาสภาพปัญหาและการวิเคราะห์สถานภาพทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้า 

 การศึกษา
ศักยภาพของพื้นที่
ลุ่มน้้า 

พื้นที่ ที่มี ศักยภาพการพัฒนา
ระบบชลประทานในพื้นที่ลุ่มบาง
ปะกง ส่วนใหญ่จะอยู่บริ เวณ
ตอนกลางของพื้นที่ลุ่มน้้า คิดเป็น 

พื้นที่ที่มีศักยภาพการพัฒนา
ระบบชลประทานในลุ่มน้้า
ปราจีนบุรี ส่วนใหญ่จะอยู่
บริเวณตอนล่างของพื้นที่ลุ่ม

พื้นที่ที่มีศักยภาพการพัฒนา
ระบบชลประทานในพื้นที่ลุ่ม
น้้าชายฝั่งทะเลตะวันออก 
ส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านทิศ

สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้า้และ
การเกษตร 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-9  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 3 ข้อมูลรายละเอียดของลุ่มน้า้ 3 พ้ืนท่ี 
รายการ ลุ่มน้้าบางปะกง ลุ่มน้้าปราจีนบุร ี ลุ่มน้้าชายฝ่ังตะวันออก แหล่งข้อมูล 

ร้อยละ 27.42 ของพื้นที่ลุ่มน้้า 
ซ่ึ ง ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
ชลประทาน ไปแล้ ว  ร้ อ ยละ 
18.55 ของพื้นที่ลุ่มน้้า และยังมี
พื้นที่ที่เหมาะสมที่สามารถพัฒนา
ระบบชลประทานเพิ่มได้อีก ร้อย
ละ 8.87 ของพื้นที่ลุ่มน้้า 

น้้า บริเวณสองฝั่งล้าน้้า โดย
มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 
1,775 ตร.กม.และคิดเป็น 
ร้อยละ 61.08 ของพื้นที่การ 
เกษตรท่ีมีความเหมาะสมกับ
การเพาะปลกู หรอื ร้อยละ 
32.61 ของพื้นที่การเกษตร
ทั้งหมด 

ใต้ของพื้นที่ลุ่มน้้าบริ เวณ
สองฝั่งล้าน้้าของคลองใหญ่ 
แม่น้้าประแสร์ และแม่น้้า
ตราด และด้านตะวันออก
ของพื้นที่ลุ่มน้้าบริเวณแม่น้้า
จันทบุรีและข้างเคียง โดยลุ่ม
น้้าชายฝั่งทะเลตะวันออกมี
พื้นที่ที่เหมาะสมส้าหรับการ
พัฒนาระบบชลประทาน
ทั้งหมด 572.31 ตร.กม. คิด
เป็น ร้อยละ 4.37 ของพื้นที่
ลุ่มน้้า ซ่ึงได้รับการพัฒนา
ระบบชลประทานไปแล้ว 
158.73 ตร.กม. คิดเป็น ร้อย
ละ 1.21 ของพื้นที่ลุ่มน้้ า  
และยังมีพื้นที่ที่เหมาะสมที่
ส า ม า ร ถ พั ฒ น า ร ะ บ บ
ช ล ป ร ะ ท า น เ พิ่ ม ไ ด้ อี ก 
413.58 ตร.กม. คิดเป็นร้อย
ละ 3.16 ของพื้นที่ลุ่มน้้า 

 การศึกษา
สภาพปัญหาของ
พื้นที่ลุ่มน้้า 

สภาพปัญหาเกิดอุทกภัยและภัย
แล้งในลุ่มน้้าบางปะกงจากการ
ผันแปรของปริมาณน้้าฝน ส่งผล
ให้เกิดความแห้งแล้งในช่วงที่ฝน
ทิ้งช่วง ขณะที่เมื่อมีฝนตกหนักก็
ท้าให้เกิดน้้าไหลหลากท่วมพื้นที่
อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตร 

- อุทกภัยที่เกิดในบริเวณ
พื้นที่ลุ่มน้้าตอนบนและล้า
น้้าสาขาต่างๆ เกิดจากการที่
มีฝนตกหนักและน้้าป่าไหล
หลากจากต้นน้้าลงมามาก 
ประกอบกับมีสิ่งกีดขวางจาก
เส้นทางคมนาคมขวางทาง
น้้า และมีอาคารระบายน้้า
ไม่เพียงพอ  

- อุทกภัยที่เกิดในบริเวณ
แม่น้้ าปราจีนบุรีสายหลัก 
ตั้งแต่จุดบรรจบแม่น้้าพระ
ปรงและแม่น้้าหนุมานลงไป
จ น ถึ ง จุ ด บ ร ร จ บ แ ม่ น้้ า
นครนายก  

การลดลงของพื้นที่ป่าไม้ใน
พื้ นที่ ลุ่ มน้้ า ช ายฝั่ ง ทะ เล
ตะวันออก ซ่ึงครอบคลุม
พื้นที่ 4 จังหวัด คือ ชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี และตราด 
ท้าให้การชะล้างพังทลาย
ของดินมีความรุนแรงเพิ่ม
มากขึ้น และเกิดตะกอนตก
ทับถมในแหล่ งน้้ า  ท้า ให้
แหล่งน้้าตื้นเขินและคุณภาพ
เส่ือมลง และขาดการจัดการ
ด้ า น ก า ร บ้ า บั ด น้้ า เ สี ย
อุตสาหกรรมอย่างเข้มงวด 
ท้าให้เป็นปัญหาต่อแหล่งน้้า
ธรรมชาติ 

กรมทรัพยากรน้้า 
กรมชลประทาน 

3. แนวโน้มการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้้า 

 ยุทธศาสตร์
และทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัด 
การทรัพยากรน้้า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัย
พื้นฐานและต้นน้้า 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย
ในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้้า 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัย
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัย
การแก้ไขปัญหาจากน้้า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
การวิจัยพื้นฐานและต้นน้้า 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 
การวิจัยในการแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนน้้า 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
การวิจัยการแก้ ไขปัญหา
อุทกภัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
การวิจัยพื้นฐานและต้นน้้า 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 
การวิจัยในการแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนน้้า 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
การวิจัยการแก้ ไขปัญหา
อุทกภัย 

- ส้านักงาน
คณะกรรมการนโยบา
ยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ  

- ส้านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-10                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 3 ข้อมูลรายละเอียดของลุ่มน้า้ 3 พ้ืนท่ี 
รายการ ลุ่มน้้าบางปะกง ลุ่มน้้าปราจีนบุร ี ลุ่มน้้าชายฝ่ังตะวันออก แหล่งข้อมูล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การวิจัย
การแก้ไขปัญหาจัดการทรัพยากร
น้้า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 
การวิจัยการแก้ไขปัญหาจาก
น้้า 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 
การวิจัยการแก้ ไขปัญหา
จัดการทรัพยากรน้้า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 
การวิจัยการแก้ไขปัญหาจาก
น้้า 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 
การวิจัยการแก้ ไขปัญหา
จัดการทรัพยากรน้้า 

- ส้านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั 

- ส้านักงานนโยบาย
และบริหารจัดการน้้า
และอุทกภัยแห่งชาต ิ

- ส้านักงาน
คณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ 

 ยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด (พ.ศ. 
2557 ถึง 2560) 

ยุท ธศาสตร์ ก า รพัฒนากลุ่ ม
จังหวัด ภาคตะวันออก  
ป ร ะ เ ด็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  1 
ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า แ ห ล่ ง
ท่ อ ง เที่ ย ว และกิ จ ก รรมกา ร
ท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย 
และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวใน
กลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อ้านวย
ความสะดวกด้านการค้า การ
ลงทุน และการท่องเที่ยว รวมทั้ง
จัดเตรียมระบบโครงข่ายบริการ
พื้นฐานบริ เวณเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนให้ได้มาตรฐานรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ป ร ะ เ ด็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  3 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์โครงข่ายการคมนาคม
ข น ส่ ง ใ น พื้ น ที่ ใ ห้ ม า ก ขึ้ น 
ส นั บ ส นุ น ก า ร เ ป็ น ป ร ะ ตู สู่
เศรษฐกิจโลก รวมทั้งดึงดูดการ
ลงทุนมาสู่พื้นที่   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตสิน ค้า
เ ก ษต รและ ผลิ ต ภัณฑ์ ให้ ไ ด้
มาตรฐานสอดคล้องกับความ
ต้ อ งก า รทั้ ง ใ นประ เทศและ
ต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
อุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยี
สะอาดในการผลิต และค้านึง ถึง
ผ ล ก ร ะ ท บ ท า ง สั ง ค ม แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้งกับชุมชน การเกษตร และ
การท่องเท่ียว 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ป้องกัน และบ้ารุงรักษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด ภาคกลางตอนกลาง 
(อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้้า 4 จังหวัด 
คื อ  จั ง ห วั ด ป ร า จี น บุ รี  
สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และ
นครนายก) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1
พัฒนาระบบโลจิสติกส์และ
ความสัมพันธ์กับประเทศ
เพื่อนบ้านเพื่อเป็นศูนย์กลาง
ก า ร ค้ า  ก า ร ล ง ทุ น ภ า ค
ตะวันออกของอินโดจีนและ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยว สินค้า และบริการ
ด้ านการท่ อ ง เที่ ย ว ให้ ไ ด้
มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการ
ท่ อ ง เที่ ย ว เ ชิ งนิ เ ว ศและ
วัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3
พัฒนาปัจจัยการผลิต ระบบ
การตลาด และโครงสร้าง
พื้นฐานทางการเกษตร ให้
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่  
( Zoning)  เ พื่ อ ใ ห้ สิ น ค้ า
การเกษตรได้มาตรฐานสากล 
เพื่อเชื่อมโยงตลาดรองรับ
การค้าเสรี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4
ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม
ด้านการผลิตและยกระดับ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน สร้าง
บรรยากาศที่ เอื้ อต่อการ
ลงทุนเพื่อรองรับการเติบโต

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด ภาคตะวันออก  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
ปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ ห้ มี ค ว า ม
หลากหลาย และเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
อย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 
อ้านวยความสะดวกด้าน
การค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียม
ร ะ บ บ โ ค ร ง ข่ า ย บ ริ ก า ร
พื้นฐานบริเวณเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนให้ ได้มาตรฐาน
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
ประ โ ยชน์ โ คร งข่ า ยกา ร
คมนาคมขนส่งในพื้นที่ ให้
มากขึ้น สนับสนุนการเป็น
ประตูสู่เศรษฐกิจโลก รวมทั้ง
ดึงดูดการลงทุนมาสู่พื้นที่   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับ
ความต้องการทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีการ
ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการ
ผ ลิ ต  แ ล ะ ค้ า นึ ง  ถึ ง
ผลกระทบทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้เกิด

- ส้านักบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง  

- ส้านักงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก 

- กลุ่มงาน
สนับสนุนส้านัก
บริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด สา้นัก
พัฒนาและส่งเสริม
การบริหารราชการ
จังหวัด ส้านกังาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย (มิถุนายน 
2559) 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-11  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 3 ข้อมูลรายละเอียดของลุ่มน้า้ 3 พ้ืนท่ี 
รายการ ลุ่มน้้าบางปะกง ลุ่มน้้าปราจีนบุร ี ลุ่มน้้าชายฝ่ังตะวันออก แหล่งข้อมูล 

ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนเพื่อให้ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความ
อุดมสมบูรณ์ปราศจากมลภาวะ
และก่อให้ เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

ทางอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และ
ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วน
ร่วม เพื่อประโยชน์ต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อย่างยั่งยืน 

ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง กั บ ชุ ม ช น 
ก า ร เ ก ษ ต ร  แ ล ะ ก า ร
ท่องเที่ยว 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 6 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปอ้งกัน และ
บ้ารุงรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนเพื่อให้ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
ความอุดมสมบูรณ์ปราศจาก
มลภาวะและกอ่ให้เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด (พ.ศ. 
2557 ถึง 2560) 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด ภาคตะวันออก (อยู่
ในพื้นที่ลุ่มน้้า 1 จังหวัด คือ 
จังหวัดจันทบุรี) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
ปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ ห้ มี ค ว า ม
หลากหลาย และเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
อย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 
อ้านวยความสะดวกด้าน
การค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียม
ร ะ บ บ โ ค ร ง ข่ า ย บ ริ ก า ร
พื้นฐานบริเวณเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนให้ ได้มาตรฐาน
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
ประ โ ยชน์ โ คร งข่ า ยกา ร
คมนาคมขนส่งในพื้นที่ ให้
มากขึ้น สนับสนุนการเป็น
ประตูสู่เศรษฐกิจโลก รวมทั้ง
ดึงดูดการลงทุนมาสู่พื้นที่   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับ

 - ก ลุ่ ม ง า น
ส นั บ ส นุ น ส้ า นั ก
บริหารยุทธศาสตร์
กลุ่ มจั งหวัด  ส้ านั ก
พัฒนาและส่ งเสริม
การบริหารราชการ
จั งห วั ด  ส้ า นั ก งาน
ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง
มหาดไทย (มิถุนายน 
2559) 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-12                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 3 ข้อมูลรายละเอียดของลุ่มน้า้ 3 พ้ืนท่ี 
รายการ ลุ่มน้้าบางปะกง ลุ่มน้้าปราจีนบุร ี ลุ่มน้้าชายฝ่ังตะวันออก แหล่งข้อมูล 

ความต้องการทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีการ
ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการ
ผ ลิ ต  แ ล ะ ค้ า นึ ง  ถึ ง
ผลกระทบทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้เกิด
ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง กั บ ชุ ม ช น 
ก า ร เ ก ษ ต ร  แ ล ะ ก า ร
ท่องเที่ยว 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกัน และ
บ้ารุงรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนเพื่อให้ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวด 
ล้อมมีความอุดมสมบูรณ์
ปร าศจ ากมลภาวะและ
ก่อ ให้ เกิ ดประโยชน์ทา ง
เศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด (พ.ศ. 
2557 ถึง 2560) 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 (อยู่ในพื้นที่ลุ่ม
น้้า 2 จังหวัด คือ จังหวัด
นครราชสีมา และบุรีรัมย์) 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาขีดความ 
ส า ม า ร ถ ใน ก า ร แ ข่ ง ขั น
เกษตรอุตสาหกรรมและแปร
รูปอาหาร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 
การยกระดับการท่องเที่ยว 
และผลิตภัณฑ์ไหม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ก า ร
พัฒนาการ ค้าการลงทุ น 
การค้าชายแดน ระบบโลจิ
สติกส์สู่ภูมิภาคและอาเซียน 

 - กลุ่มงานสนับสนุน
ส้ า นั ก บ ริ ห า ร
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก ลุ่ ม
จังหวัด ส้านักพัฒนา
แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
บริหารราชการจังหวัด 
ส้ า นั ก ง า น
ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง
มหาดไทย (มิถุนายน 
2559) 

 ยุทธศาสตร์
จังหวัด (พ.ศ. 2557 
ถึง 2560) 

จังหวัดชลบุร ี
วิ สั ย ทั ศ น์ :  ฐ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
อุ ตสาหกรรมสะอาด  แหล่ ง
ท่องเที่ยวนานาชาติ แหล่งผลิต

จังหวัดปราจีนบุร ี
วิ สั ย ทั ศ น์ :  เ มื อ งน่ า อ ยู่  
อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ชิ ง นิ เ ว ศ 
เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลโล

จังหวดจันทบุร ี
วิสัยทัศน์: ศูนย์กลางการ
ผ ลิ ต แ ล ะ ก า ร ค้ า ผ ล ไ ม้
คุณภาพ ศูนย์อัญมณีและ

- กลุ่มงานสนับสนุน
ส้านักบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด ส้านกัพัฒนา



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
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ตารางภาคผนวกที่ 3 ข้อมูลรายละเอียดของลุ่มน้า้ 3 พ้ืนท่ี 
รายการ ลุ่มน้้าบางปะกง ลุ่มน้้าปราจีนบุร ี ลุ่มน้้าชายฝ่ังตะวันออก แหล่งข้อมูล 

สินค้าเกษตรปลอดภัย ประตูสู่
เศรษฐกิจโลก สังคมแห่งการ
เ รี ย น รู้ แ ล ะ มี ภู มิ คุ้ ม กั น 
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมเป็นฐานการพัฒนาที่
มีคุณภาพและยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ใ ห้ มี ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสะอาดในการผลิต 
และค้านึงถึงผลกระทบทางสังคม 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรม 
ป ร ะ เ ด็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  2 
ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยว กิจกกรมการท่องเท่ียว 
สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร ด้ า น ก า ร
ท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย
ได้มาตรฐานสากล และเป็นที่
ประทับใจของนักท่องเที่ยวระดับ
นานาชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรสู่
ระบบการผลิตคุณภาพสูง เพื่อให้
ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ
และมู ล ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น  ส ามา รถ
แ ข่ ง ขั น ไ ด้ ทั้ ง ต ล า ด
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
ร ะ บ บ ผั ง เ มื อ ง  โ ล จิ ส ติ ก ส์
โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้้า 
เพื่ อรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมขาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วม ให้เกิดความสมดุลใน
ระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนา
คนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดย
การจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพ
และ มา ต รฐ า น  ร อ ง รั บก า ร
เจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและ
สังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จิสติกส์ แหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศและสุขภาพ ศูนย์กลาง
ทางการแพทย์แผนไทย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
อุตสาหกรรมในพื้นที่ให้เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน รองรับประชาคม
อาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และกา รจ้ า หน่ ายสิ น ค้ า
ทางการเกษตรที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสอดคล้อง
กับศักยภาพของพื้นที่ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ก า ร
ท่องเที่ ยว สินค้า บริการ 
และผลิตภณฑ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4
ยกระดับการจัดการบริหาร
สั ง ค ม ให้ มี คุณ ภ า พ แ ล ะ
มาตรฐานสอดคล้องกับทุก
สถานการณ์ เพื่อความสงบ
เรียบร้อย และความมั่นคง
ของจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหาร
จั ด ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสอดคล้อง
กับศักยภาพพื้นที่ 
จังหวัดสระแก้ว 
วิสั ยทัศน์ : ศูนย์กลางโลจิ
สติกส์ และแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศของอินโดจีน ถิ่นพืช
พลังงาน อาหารปลอดภัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิ
สติกส์ ให้สามารถด้าเนินการ
ขนส่งและกระจายสินค้าได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรง
เวลาประหยัด และสนับสนุน

เครื่องประดับชั้นเลิศ แหล่ง
การค้าชายแดนเชื่อมโยง
ประชาคมอาเซียนและเมือง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถี
ชุ ม ช น  ที่ เ ป็ น มิ ต ร ต่ อ
สิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
สิน ค้า เกษตร ผลิ ตภัณฑ์  
การตลาด และโลจิสติกส์ ให้
ได้มาตรฐานสอดคล้องกับ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2
ยกระดับมาตรฐานการผลิต 
แ ล ะ ก า ร ต ล า ด ข อ ง
อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3
อ้านวยความสะดวกด้าน
การค้า การลงทุน และ การ
ท่องเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียม
ร ะ บ บ โ ค ร ง ข่ า ย บ ริ ก า ร
พื้ น ฐ า น เ ข ต เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ชายแดนให้ ได้มาตรฐาน 
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
การค้าชายแดนสู่ ประชาคม
อาเซียนและเศรษฐกิจโลก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4
สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ มทางกา ร
ท่องเที่ยวและกีฬาโดยการ
ป รั บ ป รุ ง พั ฒ น า แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์และ
กิ จ ก ร รม ก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว 
เพื่อให้มีความหลากหลาย
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวใน
กลุ่มประชาคมโลก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5
ยกระดับคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อให้ประชาชน
สามรถพัฒนาอาชีพ สร้าง
รายได้ และด้าเนินวิถีชีวิตอยู่
ร่วมกับธรรมชาติได้อย่าง
เกื้อกูลกันอย่างยั่งยืน 

และส่งเสริมการ
บริหารราชการจังหวัด 
ส้านักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย (มิถุนายน 
2559) 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
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ตารางภาคผนวกที่ 3 ข้อมูลรายละเอียดของลุ่มน้า้ 3 พ้ืนท่ี 
รายการ ลุ่มน้้าบางปะกง ลุ่มน้้าปราจีนบุร ี ลุ่มน้้าชายฝ่ังตะวันออก แหล่งข้อมูล 

วิสัยทัศน์: ศูนย์กลางบูรพาวิถีสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฐาน
อุตสาหกรรมและพาณิชกรรม
โดดเด่น เป็นเลิศสินค้าเกษตร
ปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
วัฒนธรรมได้มาตรฐาน สังคมเป็น
สุข 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรมและพาณิช
กรรมรองรับ AEC และตลาดโลก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 เพิ่ม
ประสิทธิภาพและยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
สินค้าเกษตรปลอดภัย 
ป ร ะ เ ด็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  3
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
และวัฒนธรรมให้ได้มาตรฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
ทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่
สังคมเป็นสุข 
จังหวัดนครนายก 
วิสัยทัศน์ : เมืองท่องเที่ ยว เชิ ง
ธรรมชาติที่ยั่ งยืน บริการทาง
การแพทย์และสุขภาพครบวงจร 
บ้านแห่งความสุขใกล้กรุง สังคม
และประชาชนผาสุก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
เ ส้ น ท า ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว  แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยว สิ่งอ้านวยความสะดวก 
สินค้า บริการ และการบริหาร
จั ด ก า ร ก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐานอย่างบูรณาการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม
บริ ก า รทางการแพทย์  ศูนย์
สุ ข ภ า พ แ บ บ อ ง ค์ ร ว ม  เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสิน ค้า
เกษตรให้มีความปลอดภัยและ
สนับสนุนให้ เป็นแหล่งอาหาร
ปลอดภัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 อนุรักษ์ 
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เมือง และชุมชนอย่าง
เป็นระบบ รวมทั้ งเสริมสร้าง
ความมั่นคงในการด้ารงชีวิตแก่

การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์
ของภูมิภาคอินโดจีน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2
ป รั บ ป รุ ง ปั จ จั ย แ ล ะ
กระบวนการผลิ ตสิ น ค้ า
เกษตรให้มี คุณภาพสูงขึ้น 
รองรับการเป็นแหล่ งพืช
พลังงานทดแทน และอาหาร
ปลอดภัยของจังหวัด 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3
ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและ
ปรับปุรงสิ่งอ้านวยความ
สะดวก ดา้นการทอ่งเที่ยว 
เพื่อเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เอื้อตอ่การ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และเช่ือมโยงประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมขอม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4
เสริ มสร้ า งกระบวนกา ร
เรียนรู้ และสภาพแวดล้อม
ของประชาชน ให้สามารถ
ปรับตัวประกอบอาชีพและมี
สภาพแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ศั ก ยภ าพ คน 
ชุมชนและพื้นที่ตามแนว
ชายแดน ให้เกิดความมั่นคง 
เพื่อสนับสนุนการแข่งขันใน
ประชาคมอาเซียน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
วิสัยทัศน์:ศูนย์กลางบูรพา
วิถี สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ฐานอุตสาหกรรม
และพาณิชกรรมโดดเด่น 
เ ป็ น เ ลิ ศ สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร
ปลอดภัย ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
และวัฒนธรรมได้มาตรฐาน 
สังคมเป็นสุข 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
เพิ่มขีดความสามารถการ
แ ข่ ง ขั น ข อ ง
ภาคอุตสาหกรรมและพาณิช
ก ร รม รอ ง รั บ  AEC แ ล ะ
ตลาดโลก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหาร
ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรม
และยั่งยืน 
จังหวัดชลบุร ี
วิสัยทัศน์:ฐานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมสะอาด แหล่ง
ท่องเที่ยวนานาชาติ แหล่ง
ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
ประตูสู่เศรษฐกิจโลก สังคม
แห่งการเรียนรู้และมี
ภูมิคุ้มกัน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นฐานการ
พัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1
ส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มี
การใช้เทคโนโลยีสะอาดใน
ก า ร ผลิ ต  แ ล ะ ค้ า นึ ง ถึ ง
ผลกระทบทางสังคม และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการ
แข่งขันภาคอุตสาหกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2
ปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
ท่อ ง เที่ ย ว  กิ จกกรมการ
ท่องเที่ยว สินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยวให้มีความ
ห ล า ก ห ล า ย ไ ด้
มาตรฐานสากล และเป็นที่
ประทับใจของนักท่องเที่ยว
ระดับนานาชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3
พัฒนากระบวนการผลิ ต
สินค้าเกษตรสู่ระบบการผลิต
คุณภาพสูง เพื่อให้ผลผลิต
ทางการเกษตรมี คุณภาพ
และมูลค่าเพิ่มขึ้น สามารถ
แ ข่ ง ขั น ไ ด้ ทั้ ง ต ล า ด
ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4
พัฒนาระบบผังเมือง โลจิ
สติกส์ โครงสร้ า งพื้ นฐาน 
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ตารางภาคผนวกที่ 3 ข้อมูลรายละเอียดของลุ่มน้า้ 3 พ้ืนท่ี 
รายการ ลุ่มน้้าบางปะกง ลุ่มน้้าปราจีนบุร ี ลุ่มน้้าชายฝ่ังตะวันออก แหล่งข้อมูล 

ประชาชน  ให้ เป็ นบ้ า นแห่ ง
ความสุข 
ป ร ะ เ ด็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  4
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง พัฒนาและส่งเสริม
ความรู้และทักษะในการประกอบ
อาชีพให้สังคมมีความสงบสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 
เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันของสินค้าเกษตร
ปลอดภัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3
พัฒนาการท่อง เที่ ยว เชิ ง
นิเวศ และวัฒนธรรมให้ได้
มาตรฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4
พัฒนาทุนทางสั งคมและ
ความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข 
จังหวัดนครนายก 
วิสัยทัศน์:เมืองท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติที่ยั่งยืน บริการ
ทางการแพทย์และสุขภาพ
ครบวงจร บ้านแห่งความสุข
ใ ก ล้ ก รุ ง  สั ง ค ม แ ล ะ
ประชาชนผาสุก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1
พัฒนาเส้นทางท่องเที่ ยว 
แหล่งท่องเที่ยว สิ่งอ้านวย
ความสะดวก สินค้า บริการ 
และการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ ยวให้ ได้มาตรฐาน
อย่างบูรณาการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 
ส่ ง เ ส ริ ม บ ริ ก า ร ท า ง
การแพทย์ ศูนย์สุขภาพแบบ
องค์รวม เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรให้มี
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ
ส นั บ ส นุ น ใ ห้ เ ป็ น แ ห ล่ ง
อาหารปลอดภัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3
อ นุ รั ก ษ์  ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  พั ฒ น า
โครงสร้างพื้นฐาน เมือง และ
ชุ ม ช น อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ 
รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคง
ใ น ก า ร ด้ า ร ง ชี วิ ต แ ก่
ประชาชน ให้เป็นบ้านแห่ง
ความสุข 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้

และแหล่งน้้า เพื่อรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
สังคมของจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5
บริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
ให้เกิดความสมดุลในระบบ
นิเวศและการใช้ประโยชน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6
พัฒนาคนและชุมชนให้มี
คุณภาพ โดยการจัดบริการ
สั ง ค ม ให้ มี คุณ ภ า พ แ ล ะ
ม า ต ร ฐ า น  ร อ ง รั บ ก า ร
เจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ
และสังคมได้อย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 
จังหวัดระยอง 
วิสัยทัศน์: เมืองแห่งความ
สมดุล เพื่อชีวิตพอเพียง 
ประ เด็นยุทธศาสตร์ที่1
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
ผลิตภัณฑ์เกษตรและเกษตร
แ ป ร รู ป  ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ
ม า ต ร ฐ า น ป ล อ ด ภั ย
ตอบสนองความต้องการของ
ต ล า ด ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ 
ประ เด็ นยุ ท ธศาสตร์  2
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กา รท่ อ ง เที่ ย ว ให้ เติ บ โ ต 
ควบคู่กับภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3
ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒ น า
ภาคอุตสาหกรรม  เข้ า สู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ
สนับสนุนการด้าเนินการมี่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4
อนุรักษ์ ฟื้นฟูและควบคุม
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐาน
ของการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 
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ตารางภาคผนวกที่ 3 ข้อมูลรายละเอียดของลุ่มน้า้ 3 พ้ืนท่ี 
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มีความเข้มแข็ง พัฒนาและ
ส่งเสริมความรู้และทักษะใน
การประกอบอาชีพให้สังคม
มีความสงบสุข 
จังหวัดนครราชสีมา 
วิสัยทัศน์: โคราช เมือง
หลวงแห่งภาคอีสาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1
พั ฒ น า ปั จ จั ย แ ว ด ล้ อ ม
ท า ง ก า ร แ ข่ ง ขั น ข อ ง
อุตสาหกรรมการเกษตรและ
เช่ือมโยงห่วงโช่อุปทาน เพื่อ
พัฒนาไปสู่ครัวของโลก และ
มาตรฐานการผลิตพลังงาน
สะอาด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2
พัฒนาระบบโลจิสติกส์และ
การค้าเพื่อเป็นศูนย์กลาง
ความเจริญภาคอีสานและ
รองรับประชาคมอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ก า ร
ท่อง เที่ ยวและผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อสร้างและกระจาย
รายได้ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4
พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึง
และยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมือง
น่าอยู่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และการ
บริหารจัดการน้้าอย่างบูรณ
การ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6
ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและความ
มั่นคงของบ้านเมือง 
จังหวัดบรุีรัมย ์
วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
และกีฬา เศรษฐกิจมั่นคง 
สังคมเป็นสุข 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ :  เ ป็ น
ศูนย์กลา งการท่ อง เที่ ย ว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5
เสริมสร้ างมาตรฐานการ
ด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6
เ ชื่ อ ม โ ย ง แ ล ะ เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน
ภ า คพ า ณิ ช ย ก ร รม แ ล ะ
บริการสู่สากล 
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ตารางภาคผนวกที่ 3 ข้อมูลรายละเอียดของลุ่มน้า้ 3 พ้ืนท่ี 
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อารยธรรมขอมและการกีฬา 
และผู้น้าด้านการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต: 
คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ร่มเย็น เป็นสุข ในปี 2560  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม: อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการ
มี ส่ ว น ร่ ว ม  สู่ ส ม ดุ ล
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 
ด้านรักษาความมั่นคงและ
ความสงบ: ประชาสังคมมี
ความมั่ นคง และมีความ
ป ล อ ด ภั ย ใ น ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 
ด้านการบริหารจัดการ: การ
บริหารจัดการมีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล บนพื้นฐาน
ธรรมาภิบาล 

 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
จั ง ห วั ด  ( พ . ศ . 
2557-ถึง 2560) 

 จังหวัดจันทบุร ี
วิสัยทัศน์:ศูนย์กลางการผลิต
และการค้าผลไม้ คุณภาพ 
ศู น ย์ อั ญ ม ณี แ ล ะ
เครื่องประดับชั้นเลิศ แหล่ง
การค้าชายแดนเชื่อมโยง
ประชาคมอาเซียนและเมือง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถี
ชุ ม ช น  ที่ เ ป็ น มิ ต ร ต่ อ
สิ่งแวดล้อม 
ประ เด็นยุทธศาสตร์ที่1
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
สิน ค้า เกษตร ผลิ ตภัณฑ์  
การตลาด และโลจิสติกส์ ให้
ได้มาตรฐานสอดคล้องกับ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2
ยกระดับมาตรฐานการผลิต 
แ ล ะ ก า ร ต ล า ด ข อ ง
อุตสาหกรรมอัญมณีและ

 - กลุ่มงานสนับสนุน
ส้านักบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด ส้านกัพัฒนา
และส่งเสริมการ
บริหารราชการจังหวัด 
ส้านักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย (มิถุนายน 
2559) 
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ตารางภาคผนวกที่ 3 ข้อมูลรายละเอียดของลุ่มน้า้ 3 พ้ืนท่ี 
รายการ ลุ่มน้้าบางปะกง ลุ่มน้้าปราจีนบุร ี ลุ่มน้้าชายฝ่ังตะวันออก แหล่งข้อมูล 

เครื่องประดับเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3
อ้านวยความสะดวกด้าน
การค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียม
ร ะ บ บ โ ค ร ง ข่ า ย บ ริ ก า ร
พื้ น ฐ า น เ ข ต เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ชายแดนให้ ได้มาตรฐาน 
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
การค้าชายแดนสู่ ประชาคม
อาเซียนและเศรษฐกิจโลก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4
สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ มทางกา ร
ท่องเที่ยวและกีฬาโดยการ
ป รั บ ป รุ ง พั ฒ น า แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์และ
กิ จ ก ร รม ก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว 
เพื่อให้มีความหลากหลาย
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวใน
กลุ่มประชาคมโลก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5
ยกระดับคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อให้ประชาชน
สามรถพัฒนาอาชีพ สร้าง
รายได้ และด้าเนินวิถีชีวิตอยู่
ร่วมกับธรรมชาติได้อย่าง
เกื้อกูลกันอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหาร
ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรม
และยั่งยืน 

4. โครงการพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้้า 

 โ ค ร งก า รพัฒน า
แหล่งน้้า  

1. โครงการผันน้้าจากพื้นที่ลุ่มน้้า
เจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บ
น้้ า บ า ง พ ร ะ  จั ง ห วั ด ช ล บุ รี
ระย ะ เ วลาด้ า เนิ นกา ร  7  ปี  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ถึง
2558) 
2.  โครงการอ่างเก็บน้้ าคลอง
หลวง จังหวัดชลบุรี ระยะเวลา

1. โครงการอ่างเก็บน้้าห้วย
โสมง  จั งหวัดปราจี นบุ รี  
ระยะเวลาด้าเนินการ 9 ปี
(ปีงบประมาณพ.ศ. 2553 
ถึง 2561) 
2 .  โค รงก ารอ่ า ง เก็ บน้้ า
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  
ระยะเวลาด้าเนินการ 6 ปี 

ไม่มีโครงการ - กรมชลประทาน  
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ตารางภาคผนวกที่ 3 ข้อมูลรายละเอียดของลุ่มน้า้ 3 พ้ืนท่ี 
รายการ ลุ่มน้้าบางปะกง ลุ่มน้้าปราจีนบุร ี ลุ่มน้้าชายฝ่ังตะวันออก แหล่งข้อมูล 

ด้าเนินการ 7 ปี (ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553 ถึง 2559)  

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ถึง 2560) 

 โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน   

1. โครงการรถไฟความเร็วสูง 
( สุ ว ร รณภู มิ - ชลบุ รี - พั ท ย า -
ร ะ ย อ ง )  ร ะ ย ะ เ ว ล า  5  ปี  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561) 
2. โครงการรถไฟทางคู่ (สาย
ฉะเชิงเทราคลองสิบเก้า-แก่ง
คอย) ระยะเวลา 5 ปี 
(ปีงบประมาณพ.ศ. 2555-2559) 
3. โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือ
ชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) 
4. โครงการพัฒนาท่าเรือแหลม
ฉบัง ระยะที่ 3 ระยะเวลา 10 ปี 
(ปีงบประมาณพ.ศ. 2554-2563) 
5. โครงการพัฒนาศูนย์การ
ขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือ
แหลมฉบั ง ร ะ ยะ เ ว ล า  8  ปี  
(ปีงบประมาณพ.ศ. 2555-2562) 

 โ ค ร งก า รก่ อ สร้ า ง รถ ไฟ
ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือน้้า
ลึกทวาย 

- ส้านักงานนโยบาย
และแผนการขนส่ง
และการจราจร 
(สนข.)  

 นิคม
อุตสาหกรรม/ สวน
อุตสาหกรรม  

จ้านวน 10 แห่ง ดังนี ้
1. เกตเวย์ซิตี้ 
2. บ้านบึง 
3. ที เอฟ ด ี
4. ยามาโตะ 
5. เวลโกร์ว 
6. อมตะนคร  
7. อมตะนคร (โครงการ2) 
8. เอเชีย (สุวรรณภูมิ) 
9. บางปะกง 
10. 304 ฉะเชิงเทรา (2) 

จ้านวน 6 แห่ง ดังนี ้
1. ไฮเทค กบินทร์ 
2. ปราจีนอินดัสเทรียล
ปาร์ค 
3. เครือสหพัตน์ 
ปราจีนบุร ี
4. 304 ปราจีนบุรี 
5. บ่อทอง 
6. ปาร์คเวย ์

จ้านวน 24 แห่ง ดังนี ้
1. ปิ่นทอง 
2. ปิ่นทอง (โครงการ3) 
3. ปิ่นทอง (โครงการ4) 
4. ปิ่นทอง (โครงการ5) 
5. มาบตาพุด 
6. ผาแดง 
7. ท่าเรือเอเซียเทอร์มินัล 
ระยอง 
8. แหลมฉบัง 
9. อมตะ ซิตี้ 
10. อีสเทิร์นซีบอร์ด 
11. เอเชีย 
12. อาร์ ไอ แอล (R I L) 
13. ระยอง (บ้านค่าย) 
14. หลักชัยเมืองยาง 
15. เหมราชชลบุร ี
16. เหมราชชลบุรี (2) 
17. เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 
18. เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด2 
19. เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด3 
20. เหมราชระยอง 36 
21. เหมราชตะวันออก 
(มาบตาพุด) 
22. เครือสหพัฒน์ ศรีราชา 
23. สยามอีสทิร์น 
24. โรจนะ 

- การนิคม
อุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กนอ.) 

- กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 
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บทท่ี 4 การฝึกอบรมถา่ยทอดความรู ้

1  การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับนโยบาย 
   ได้ด้าเนินการอบรมทั้งหมด 2 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน คือ ก่อนการด้าเนินโครงการในพื้นที่ลุ่มน้้าน้าร่อง ในหัวข้อ 
1.1 และหลังการด้าเนินโครงการในพื้นที่ลุ่มน้้าน้าร่อง ในหัวข้อ 1.2 ทั้งนี้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมระดับนโยบาย 
ประกอบด้วยผู้ที่รับผิดชอบและมีประสบการณ์ในการก้าหนดและวางนโยบายภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบาย 
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง 
  1.1 การด้าเนินการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับนโยบายคร้ังท่ี 1 
   ด้าเนินการในช่วงก่อนการด้าเนินโครงการในพ้ืนท่ีลุ่มน้้าน้าร่อง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรม 
เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เอกสารที่แจกให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ้านวน 5 รายการ 
ประกอบด้วย 
   เอกสารประกอบชุดที่ 1 เอกสารประกอบหลักสูตรการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ระดับนโยบาย เรื่อง “การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA)” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 2 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ความส้าคัญ ประวัติ แนวความคิด และความหมายของ SEA 
   เอกสารประกอบชุดที่ 3 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง “กระบวนการ วิธีการด้าเนินการ 
แนวทางและขั้นตอนการจัดท้าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 4 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง “พื้นที่โครงการศึกษา ลุ่มน้้า
ปราจีนบุรี” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 5 เอกสารประกอบการอภิปรายกลุ่มต่อแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ 
  (1) องค์ประกอบและจ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
   จากการเชิญหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 61 แห่ง มีภาคีตอบรับเข้าร่วมการประชุม จ้านวน 39 
แห่ง และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ้านวน 66 คนจากภาคราชการ 20 แห่ง จ้านวน 37 คน (ร้อยละ 56.06) รัฐวิสาหกิจ 7 
แห่ง จ้านวน 11 คน (ร้อยละ 16.67) ภาคเอกชน 8 แห่ง จ้านวน 13 คน (ร้อยละ 19.70) สถาบันการศึกษา 1แห่ง 
จ้านวน 1 คน (ร้อยละ 1.51) และอื่นๆ 3 แห่ง จ้านวน 4 คน (ร้อยละ 6.06) รายละเอียดดังแสดงในตารางภาคผนวกที่ 4 
  (2) ผลการอภิปรายกลุ่มย่อยต่อแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
   จากตารางภาคผนวกท่ี 5 แสดงให้เห็นถึงผลการประชุมกลุ่มย่อยระดับนโยบาย (ท้ัง 4 กลุ่ม) ในประเด็นด้าน
แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พบว่า โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า SEA สามารถตอบค้าถามที่ EIA 
ไม่สามารถตอบได้โดยเฉพาะการประเมินผลกระทบที่ครอบคลุม ควรใช้วิธีการกลั่นกรองแบบ Criteriaและควรท้า SEA 
ทั้งระดับนโยบาย แผน แผนงานและเชิงพื้นที่ นอกจากนี้ยังเห็นว่า ควรท้า SEA แบบครอบคลุมทั้งประเทศ ให้
ความส้าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงควรติดตามและประเมินความคุ้มค่าในการจัดท้า SEA  
  1.2 การด้าเนินการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับนโยบายคร้ังท่ี 2 
   ได้ด้าเนินการฝึกอบรมช่วงหลังการด้าเนินโครงการในพื้นที่ลุ่มน้้าน้าร่อง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 
2559 ณ โรงแรม ไอบิส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เอกสารประกอบการฝึกอบรมส้าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
จ้านวน 4 รายการ ประกอบด้วย 
   เอกสารประกอบชุดที่ 1 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ความส้าคัญ ประวัติ แนวความคิด และความหมายของ SEA” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 2 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง “พื้นที่โครงการศึกษาลุ่มน้้า
ปราจีนบุรี” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 3 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง “ขั้นตอนและเทคนิคในการ
จัดท้าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” 
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   เอกสารประกอบชุดที่ 4 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง “คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ส้าหรับแผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้า (ฉบับร่าง)” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 5 เอกสารประกอบการอภิปรายกลุ่มย่อยต่อแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ส้าหรับแผนการจัดการพื้นท่ีลุ่มน้้า (ฉบับร่าง) 
  (1) องค์ประกอบและจ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
   จากการเชิญหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 88 แห่ง มีภาคีตอบรับเข้าร่วมการประชุมจ้านวน 24 แห่ง 
และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จ้านวน 32 คน จากภาคราชการ 14 แห่ง จ้านวน 18 คน (ร้อยละ 56.25) รัฐวิสาหกิจ 
3 แห่ง จ้านวน 4 คน (ร้อยละ 12.50) ภาคเอกชน 6 แห่ง จ้านวน 7 คน (ร้อยละ 21.81) และสถาบันการศึกษา 1 แห่ง 
จ้านวน 3 คน (ร้อยละ 9.38) รายละเอียดแสดงในตารางภาคผนวกที่ 7 
  (2) ผลการอภิปรายกลุ่มย่อยต่อการปรับปรุงคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ส้าหรับแผนการ
จัดการพ้ืนที่ลุ่มน้้า (ฉบับร่าง) 
   การอภิปรายกลุ่มย่อยที่ได้ด้าเนินการเป็นระยะเวลา 2 ช่ัวโมง โดยแบ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม 
ผลสรุปความคิดเห็นต่อการปรับปรุงคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ส้าหรับแผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้า 
(ฉบับร่าง) มีดังนี ้
   - เสนอปรับปรุงช่ือเรื่องจาก “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” ให้เป็น “การประเมินสิ่งแวดล้อม
เชิงยุทธศาสตร์” เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาการมองภาพใหญ่ของ SEA 
   - ส่วนเนื้อหาของคู่มือควรปรับปรุงให้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น โดยปรับลดค้าศัพท์ทางเทคนิค เพิ่มความเช่ือมโยง
ของเนื้อหาให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย เพื่อให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ที่ผู้จัดท้าต้องการสื่อสารถึงผู้อ่าน  
   - เนื้อหาในส่วนของการวางกรอบการท้าการประเมิน SEA ควรมีความชัดเจนและระบุหน่วยงานรับผิดชอบที่
สอดคล้องกับแผนการดูแล 
   - วิธีการศึกษาควรมีการน้าเสนอเปรียบเทียบให้เห็นข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีเพื่อให้สามารถน้าไปสู่การ
คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่จะมาท้าการศึกษา 
  (5) จากรูป ขั้นตอนการจัดท้าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (รูป 2.1ในเล่มร่างคู่มือ) ยังขาด
องค์ประกอบในเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมว่าจะอยู่ส่วนไหนของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการ และควรจะมีการสร้าง
ความเชื่อมต่อระหว่างพ้ืนท่ีกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
   - เนื้อหาในขั้นตอนของการกลั่นกรอง (Screening) ควรเสนอรายละเอียดในเรื่องข้อจ้ากัดที่ควรค้านึงถึงใน
การจัดท้า SEA เช่น ระยะเวลา บุคลากร (องค์ประกอบของทีมที่ปรึกษา) และข้อมูล ขั้นตอนการกลั่นกรองควรระบุ
ผู้รับผิดชอบในข้ันตอนน้ีด้วย 
   - เนื้อหาส่วนของการยกตัวอย่าง SEAต่างประเทศ อาจท้าการเปรียบเทียบแบบ checklist ซึ่งจะเป็นการ
ก้าหนดการจัดท้าฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม ตัวช้ีวัดส้าหรับการประเมิน และการพัฒนาทางเลือก 
   - ข้อจ้ากัดขอบเขตในการก้าหนดพื้นที่ศึกษา ควรเพิ่มเติมตัวอย่างจากต่างประเทศ 
   - เนื้อหาส่วนข้ันตอนและเทคนิคการท้า SEA เสนอให้เปลี่ยนจากการระบุช่ือเทคนิคที่ท้า เป็นการยกตัวอย่าง
เทคนิคท่ีแตกต่างกันหลาย ๆ เทคนิค  
   - ควรเพิ่มหลักเกณฑ์ เพื่อระบุลักษณะโครงการที่ควรท้า SEA 
   - ก่อนก้าหนดตัวช้ีวัด ควรเพิ่มขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเข้าไปด้วย (มีแล้วใน Scoping แต่อยู่หลัง
การก้าหนดตัวช้ีวัด ให้พิจารณาน้ามาไว้ก่อนก้าหนดตัวช้ีวัด) 
   - ในขั้นตอนการก้าหนดขอบเขต (Scoping) ควรระบุให้มีการรับฟังความคิดเห็นในทุกข้ันตอน  
   - เนื้อหาของร่างคู่มือในหัวข้อ 1.2 การก้าหนดขอบเขต ในย่อหน้าที่ 4 (ย่อหน้าสุดท้าย) ควรอยู่ในขั้นตอน
การกลั่นกรอง (Screening) 
   - ขั้นตอนการประเมินทางเลือกควรระบุผู้ที่ตัดสินใจว่าไม่เกิดผลกระทบในพื้นที่ และไม่ต้องท้าการประเมิน 
SEA 
   - ในแต่ละขั้นตอนของคู่มือการท้า SEA ควรเป็นการอธิบายในลักษณะที่สามารถน้าไปปฏิบัติได้ทันที ไม่ควร
เป็นการอธิบายบายทฤษฎีหรือความหมาย 
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   - การใช้ภาษาในคู่มือควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 
2  การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติ 
   การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรระดับปฏิบัติใน
ส่วนกลาง ในหัวข้อ  2.1 บุคลากรระดับปฏิบัติในพ้ืนท่ีลุ่มน้้าน้าร่อง ในหัวข้อ 2.2 และบุคลากรระดับปฏิบัติในพ้ืนท่ีลุ่มน้้า
หลัก 9 ลุ่มน้้า ในหัวข้อ 2.3 มีรายละเอียดการจัดฝึกอบรมทั้ง 3 กลุ่ม ดังน้ี 
  2.1 การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติในส่วนกลาง 
   เพื่อให้การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ก้าหนดให้ด้าเนินการทั้งหมด 3 ครั้ง คือ ก่อนการด้าเนินโครงการในพื้นที่ลุ่มน้้าน้า
ร่อง ในหัวข้อ 2.1.1 ระหว่างการด้าเนินโครงการในพื้นที่ลุ่มน้้าน้าร่อง ในหัวข้อ 2.1.2 และหลังการด้าเนินโครงการใน
พื้นที่ลุ่มน้้าน้าร่อง ในหัวข้อ 2.1.3 ครั้งละ 1 วัน โดยมีเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งละ 80 คน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ประกอบด้วยบุคลากรจากภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรเอกชน 
สถาบันการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1.1  การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติในส่วนกลางคร้ังท่ี 1   
   ได้ด้าเนินงานการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติ ในส่วนกลาง ในช่วงก่อนการด้าเนิน
โครงการในพื้นที่ลุ่มน้้าน้าร่อง ได้ด้าเนินการฝึกอบรมเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรี
อยุธยา กรุงเทพมหานครเอกสารที่แจกให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี จ้านวน 5 รายการประกอบด้วย 
   เอกสารประกอบชุดที่ 1 เอกสารประกอบหลักสูตรการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ระดับปฏิบัติ เรื่อง“การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA)” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 2 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ความส้าคัญ ประวัติ แนวความคิด และความหมายของ SEA” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 3 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง “กระบวนการ วิธีการด้าเนินการ 
แนวทางและขั้นตอนการจัดท้าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 4 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง “พื้นที่โครงการศึกษา ลุ่มน้้า
ปราจีนบุรี” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 5 เอกสารประกอบการอภิปรายกลุ่มย่อยต่อแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ 
  (1) องค์ประกอบและจ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
   จากการเชิญหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 99 แห่ง มีภาคีตอบรับเข้าร่วมการเข้าฝึกอบรมจ้านวน 
46 แห่ง และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จ้านวน 94 คน จากภาคราชการ 22 แห่ง จ้านวน 56 คน (ร้อยละ 59.57) 
รัฐวิสาหกิจ 7 แห่ง จ้านวน 12 คน (ร้อยละ 12.76)ภาคเอกชน 10 แห่ง จ้านวน 17 คน (ร้อยละ 18.09) สถาบันการศึกษา 
4 แห่ง จ้านวน 4 คน (ร้อยละ 4.25) และอื่น ๆ 3 แห่ง จ้านวน 5 คน (ร้อยละ 5.32) รายละเอียดแสดงในตาราง
ภาคผนวกที่ 9 
  (2) ผลการอภิปรายกลุ่มย่อยต่อแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
 การอภิปรายกลุ่มย่อยได้แบ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 8-9 คน ได้ข้อสรุปจากการ
อภิปรายกลุ่มย่อย (ตารางภาคผนวกที่ 10) ดังนี ้
   กลุ่มที่ 1 สมาชิกส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ด้านการท้า SEA มีเพียงผู้เข้าร่วมอบรมจากการท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 1 คน ซึ่งเคยมีประสบการณ์ ผลการประชุมฯ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
   - ในช่วงที่ผ่านมาเมื่อท้า SEA แล้วไม่มีหน่วยงานพิจารณาที่ชัดเจน ต่างจาก EIA ที่มีคณะกรรมการ
ผู้ ช้านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (คชก.) พิจารณา และมีส้านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นหน่วยงานหลัก ดังนั้นถ้าจะมีการท้า SEA ควรพิจารณาด้วยว่าหน่วยงาน
ใดท่ีเกี่ยวข้องที่ควรเข้ามามีส่วนในการด้าเนินการและควรมีการเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วน 
   - SEA guideline ของ สผ.ที่มีอยู่ยังไม่สามารถใช้ในการด้าเนินการได้ เนื่องจากเป็นเพียงกรอบกว้าง ๆ และ
นิยามต่าง ๆ ควรก้าหนดให้มีความเหมาะสมกับประเทศไทย  



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-23  

 
 

   - การ Screening โดยวิธีการท้า Checklist เหมาะกับ EIA แต่อาจไม่เหมาะสมกับ SEA ควรใช้วิธีการอื่นที่
เหมาะสมมากกว่า  
   - ถ้าต้องการยึดตามแนวทางของต่างประเทศ ควรพิจารณาเลือกรูปแบบให้เหมาะกับการประยุกต์ในบริบท
ของประเทศไทยโดยรวม เช่น ในประเด็นของเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ต่าง ๆ  
   - การท้า SEA ควรท้าในระดับนโยบายไม่ใช่โครงการ เพราะโครงการควรท้า EIA ผู้ที่ด้าเนินการ SEA ควร
เป็นผู้น้าเสนอนโยบายที่เหมาะสม  
   - ปัญหาส้าคัญในการท้า SEA คือในเรื่องข้อมูลและฐานข้อมูลภาครัฐ ควรมีการด้าเนินการให้ฐานข้อมูลต่างๆ 
สามารถเช่ือมโยงกันได้ และมีความเป็นปัจจุบัน 
   กลุ่มที่ 2 ผลการประชุมฯ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
   - ควรใช้ SEA เพื่อการก้าหนดยุทธศาสตร์เชิงนโยบาย ไม่ใช่เชิงโครงการ และยุทธศาสตร์ควรด้าเนินการ
ร่วมกับการวางผังเมือง ซึ่งจะท้าให้สามารถเลือกพื้นที่ ระบุแหล่งก้าเนิดและผลกระทบของมลพิษต่างๆ ในเชิงพื้นที่ได้  
   - ควรจัดท้า SEA ในหลายระดับ เช่น ระดับประเทศ (ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติควรเป็นหน่วยงานหลักในระดับประเทศ) ระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด และภาคส่วนต่างๆ เช่น ภาคพลังงาน 
ภาคขนส่ง ภาคเกษตร หรือระดับพื้นท่ี เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ ผังเมืองในแต่ละจังหวัด เป็นต้น 
   - SEA อาจใช้เป็นกรอบในการด้าเนินงานแบบบูรณาการของภาคส่วนต่างๆ ภาครัฐ รวมถึงเชื่อมโยงในการตั้ง
งบประมาณ   
   กลุ่มที่ 3 ผลการประชุมฯ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
   - การก้าหนดนโยบาย แผน และแผนงาน น่าจะใช้กรอบการพิจารณาแบบ Sectoral-based เช่น ภาค
พลังงาน ภาคคมนาคม ทั้งนี้แผนพลังงานและแผนคมนาคมในภาพรวมทั้งหมดยังไม่มีการท้า SEA นอกจากนี้ส่วนของ
นิคมอุตสาหกรรม ควรมีการท้า SEA ด้วย  
   - ส้าหรับ SEA guideline ของสผ. ควรมีการปรับปรุงให้ชัดเจนขึ้นเป็นรายสาขา ไม่ใช่ภาพรวม เพื่อให้
หน่วยงานต่าง ๆ สามารถน้าไปปฏิบัติได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่วนตัวช้ีวัดใน Guideline ควรพิจารณามาตรฐานต่าง ๆ เช่น 
ของ UNFCC, UN-Habitat เป็นต้น ร่วมด้วย 
   กลุ่มที่ 4 ผลการประชุมฯ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
   - ควรน้ากระบวนการ SEA เข้าไปสู่ใช้ในกระบวนการของการวางแผนของหน่วยงานต่างๆ เช่น ส้านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ควรน้าไปใช้ในการท้าแผนพัฒนาประเทศ การท้าแผนแม่บทของ
กระทรวงต่างๆ การท้าแผนพัฒนาจังหวัดของหน่วยงานระดับจังหวัดกระบวนการของ SEA ในการท้าแผนนี้น่าจะท้าให้
เกิดการท้างานแบบบูรณาการเพื่อให้เกิดการด้าเนินการที่มองภาพแบบองค์รวม ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณใน
ภาพรวม  
   - การพิจารณาของ ครม. ควรให้ความส้าคัญกับแผนท่ีเกิดจากการด้าเนินการ SEA โดยหน่วยงานต่างๆ และ 
SEA ควรท้าโดยหน่วยงานส่วนกลางไม่ใช่หน่วยงานท่ีจะท้าโครงการ เนื่องจากอาจเกิดอคติได้ 
   - เพื่อให้ได้ SEA ที่เป็นธรรมและมีความน่าเชื่อถือ ควรมีหน่วยงานก้ากับการจัดท้า SEA ด้วย 
   - ควรน้ากระบวนการของ SEA เข้าสู่กระบวนการท้าแผนปกติของทุกหน่วยงาน 

- จะขับเคลื่อนกระบวนการที่ใช้แนวทางของ SEA ในรูปแบบนี้เข้าสู่กระบวนการวางแผนของหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ได้อย่างไร 
   กลุ่มที่ 5 เนื่องจากสมาชิกไม่มีประสบการณ์ในการท้า SEA มาก่อน แต่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ EIA 
ดังนั้นมีข้อเสนอแนะให้มีการทดลองท้า SEA ในพื้นที่น้าร่อง เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีที่เหมาะสม  
   นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอแนะและความต้องการที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมระดับปฏิบัติ ได้เสนอในแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย การผลักดันให้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ SEA และจัดให้มี Guideline ที่ชัดเจน การแนะน้าเทคนิค/แนะ
แนวทางการท้า SEA ให้ประสบผลส้าเร็จ ต้องการทราบผลการท้า SEA ในโครงการน้าร่องอย่างละเอียดเพื่อให้เห็นภาพ
ของ SEA ที่ชัดเจนขึ้น และมีความสนใจกรณีศึกษาของภาคธุรกิจ (Private sectors) ทั้งตัวอย่างที่ได้ด้าเนินการไปแล้ว
หรือก้าลังด้าเนินการอยู่ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น โครงการ Hi-speed train เช่ือมหลายประเทศ, 
โครงการ R3A, โครงการ R3B และโครงการ Infrastructures อื่นๆ เป็นต้น 
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  2.1.2 การด้าเนินการฝึกอบรมระดับปฏิบัติในส่วนกลางคร้ังท่ี 2 และ 3 
   ได้ด้าเนินงานการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติในส่วนกลาง ในช่วงระหว่างและหลัง
การด้าเนินโครงการในพื้นที่ลุ่มน้้าน้าร่อง ได้ด้าเนินการฝึกอบรมเมื่อวันที่ 22 และ 23 กันยายนพ.ศ. 2559 ณ โรงแรม 
เมอร์เคียว สยาม กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
   (1) กิจกรรมในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559 เป็นการถ่ายทอดและถอดบทเรียนจากการท้าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในลุ่มน้้าปราจีนบุรีให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมระยะระหว่างโครงการ 
   (2) กิจกรรมในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559 เป็นการถ่ายทอดและถอดบทเรียนจากการท้าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในลุ่มน้้าปราจีนบุรีให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมระยะหลังโครงการ และ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
และวิทยากรร่วมกันอภิปรายให้ความเห็นต่อคู่มือการจัดท้าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในระดับลุ่มน้้า  
   ซึ่งมีรายละเอียดเอกสารประกอบ และผลการจัดกิจกรรมทั้งหมดดังต่อไปนี้ 
   เอกสารประกอบชุดที่ 1 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง“การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์: ความส้าคัญ ระบบและกลไก และกระบวนการและขั้นตอน” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 2 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ของแผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 3 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง“ขั้นตอนและเทคนิคการจัดท้า
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (ลุ่มน้้าปราจีนบุรี)” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 4 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง“ร่างคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ในระดับลุ่มน้้า” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 5เอกสารประกอบการอภิปรายกลุ่มย่อย คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ส้าหรับแผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้า (ฉบับร่าง) 
   (1) องค์ประกอบและจ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
   จากการเชิญหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องจ้านวน 124 แห่ง มีภาคีตอบรับเข้าร่วมฝึกอบรมจ้านวน 51 แห่ง 
แบ่งออกเป็น 2 วัน ดังนี ้
   การอบรมของวันท่ี 22 กันยายน 2559 มีภาคีเข้าร่วมการอบรม 51 แห่ง มผีู้เข้ารับการฝึกอบรม 82 คน จาก
ภาคราชการ 31 แห่ง จ้านวน 49 คน (ร้อยละ 59.75) รัฐวิสาหกิจ3 แห่ง จ้านวน 6 คน (ร้อยละ 7.32) ภาคเอกชน 10 
แห่ง จ้านวน 15 คน (ร้อยละ 18.30) สถาบันการศึกษา 5 แห่ง จ้านวน 9 คน (ร้อยละ 10.98) และอื่น ๆ 2 แห่ง จ้านวน 
3 คน (ร้อยละ 3.65) รายละเอียดแสดงในตารางภาคผนวกที่ 12 
   การอบรมของวันที่ 23 กันยายน 2559 มีภาคีเข้าร่วมการอบรม 51 แห่ง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 82 คน จาก
ภาคราชการ 31 แห่ง จ้านวน 48 คน (ร้อยละ 58.54) รัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง จ้านวน 6 คน (ร้อยละ 7.31) ภาคเอกชน 10 
แห่ง จ้านวน 16 คน (ร้อยละ 19.51) สถาบันการศึกษา 5 แห่ง จ้านวน 10 คน (ร้อยละ 12.20) และอื่น ๆ 2 แห่ง จ้านวน 
2 คน (ร้อยละ 2.44) รายละเอียดแสดงในตารางภาคผนวกที่ 13 
   (2) ผลการจัดกิจกรรมและการอภิปรายกลุ่มย่อย 
   (2.1) การถ่ายทอดความรู้และถอดบทเรียนจากการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในลุ่มน้้า
ปราจีนบุรี 
   การอบรมในวันท่ี 22 กันยายน 2559 เป็นการถ่ายทอดกระบวนการ SEA จากพ้ืนท่ีลุ่มน้้าน้าร่อง และให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมระดับปฏิบัติการได้มีส่วนร่วมจ้าลองบทบาทการจัดท้า SEA ในพื้นที่ปราจีนบุรี โดยแบ่งผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมออกเป็น 4 กลุ่ม และให้บทบาทสมมติการเป็นภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้แต่ละกลุ่มได้สร้างทางเลือกยุทธศาสตร์
เป็นของกลุ่มตนเอง ได้แก่ กลุ่มประชาชนต้นน้้า กลุ่มประชาชนปลายน้้า ภาคเอกชน-ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ จากบทบาทสมมติดังกล่าว ได้ข้อสรุปจากกลุ่มย่อย ดังน้ี 
   กลุ่มที่ 1 กลุ่มประชาชนต้นน้้า สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
   การพัฒนาลุ่มน้้าจากกลุ่มประชาชนต้นน้้าอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายคือความต้องการยกระดับรายได้ และ
สุขภาพท่ีดี  
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   - ข้อสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ช่วยส่งเสริมรายได้และสุขภาพท่ีได้ หลังจากการรับทราบข้อมูลพื้นฐานลุ่ม
น้้าปราจีนบุรี สรุปได้ว่าควรมีการพัฒนาเน้นในด้านเกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ด้านการผลิตน้้าดื่มสะอาด 
   - ผลกระทบและทรัพยากรที่ต้องใช้ ได้แก่ ที่ดิน น้้า แรงงาน และไฟฟ้า  
   กลุ่มที่ 2 กลุ่มประชาชนปลายน้้า สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
   การพัฒนาลุ่มน้้าจากกลุ่มประชาชนปลายน้้าอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายคือยกระดับคุณภาพชีวิต คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพท่ีดี  
   - ข้อสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ช่วยพัฒนาไปสู่เป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิต คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพที่ดี หลังจากการรับทราบข้อมูลพื้นฐานลุ่มน้้าปราจีนบุรี สรุปได้ว่าควรมีการพัฒนาเน้นในด้านการแบ่งเขต
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ชัดเจน (เช่น ที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม) การพัฒนาด้านการเกษตรโดยอาศัย
ความรู้เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อการปรับตัวในอนาคต โดยการเปลี่ยนแปลงต้องไม่กระทบวิถีชีวิตของประชาชนท้องถิ่นและ
อนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิม 
   - ข้อเสนอแนะอื่นๆ คือในการพิจารณาข้อมูลพื้นฐานจ้าเป็นต้องการข้อมูลที่ถูกต้องเช่ือถือได้ มีการเผยแพร่
สื่อสารข้อมูลให้ประชาชนได้รับรู้ เช่น ข้อมูลด้านปริมาณน้้าต้องมีความแม่นย้าและทุกภาคส่วนต้องทราบข้อมูลทั่วถึง 
นอกจากนี้ยังความเห็นต่อกระบวนการจัดท้า SEA อื่นๆ ได้แก่ ควรสื่อสารให้เห็นข้อดีข้อเสียของการจัดท้า และไม่จัดท้า 
SEA ควรมีการระบุขอบเขตของ SEA ว่าขนาดไหนควรท้า และระบุระยะเวลาแผนการด้าเนินการ ในคู่มือควรน้าเสนอ
จุดอ่อนหรือข้อจ้ากัดของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการ SEA ควรจัดท้าข้อมูลเปรียบเทียบการตัดสินใจทั้งข้อดีและข้อเสีย
ของการตัดสินใจท้าและไม่ท้า SEA และตีเป็นมูลค่าให้เพื่อผู้บริหารพิจารณา ในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ต้องมี
ส่วนร่วมตั้งแต่การรับทราบข้อมูลพื้นฐาน และมีส่วนในการตัดสินใจเลือกทางเลือก 
   กลุ่มที่ 3 ภาคเอกชน-ผู้ประกอบการ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
   - การพัฒนาลุ่มน้้าจากกลุ่มภาคเอกชน-ผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายคือการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่ม
รายได้จากทั้งภาคการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และจากโรงงานอุตสาหกรรม  
   - ข้อสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ช่วยพัฒนาไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ หลังจากการ
รับทราบข้อมูลพื้นฐานลุ่มน้้าปราจีนบุรี เห็นว่าควรมีการพัฒนายกระดับรายได้ทั้งด้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศและจากโรงงาน
อุตสาหกรรม บทฐานทรัพยากรไม่ว่าจะด้านน้้า ไฟฟ้า ที่ดิน ระบบขนส่ง เทคโนโลยี และแรงงาน จึงสรุปข้อเสนอ
ยุทธศาสตร์ทางเลือกในเรื่องของการพัฒนามุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) 
   กลุ่มที่ 4 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
   - การพัฒนาลุ่มน้้าจากกลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาคราชการเป็นหลัก มี
เป้าหมายคือลุ่มน้้าปราจีนบุรีต้องพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน  
   - ข้อสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ช่วยพัฒนาไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน หลังจากรับทราบ
ข้อมูลพื้นฐานลุ่มน้้าปราจีนบุรี เห็นว่าลุ่มน้้าปราจีนบุรีมีควรพัฒนาในเรื่ องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า และควรมีการบูรณาการการจัดการน้้าทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ รวมถึงปัญหา
ด้านการจัดการขยะ โดยมีการระดมความคิดเสนอแนะทิศทางโครงการและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น ดังนี้ 
   - การส่งเสริมด้านเกษตรอินทรีย์ 
   - การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสิรมการขนส่งและการท่องเที่ยวทางน้้า 
   - การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
   - การเสนอโครงการด้านการบริหารจัดการน้้าท่วมน้้าแล้ง เช่น การจัดท้าแก้มลิง 
   - การสร้างจิตส้านึกรักษ์น้้า 
   - การส่งเสริมอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
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   - การจัดโซนนิ่ง (Zoning) กลุ่มอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าให้ชัดเจน 
   - การสร้างระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบต่อเนื่องและแสดงผลให้ชุมชนรับทราบ เพื่อ
แก้ปัญหาน้้าเน่าเสีย 
   - การบูรณาการจัดการปัญหาขยะในตั้งแต่การรวบรวมจนถึงการก้าจัด  
   - การบูรณาการจัดการข้อมูลด้านความต้องการน้้าใช้ และปริมาณน้้าต้นทุน 
การสร้างนโยบายการอนุรักษ์ให้สมดุลกับการพัฒนา ได้แก่ การส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้้า และการฟื้นฟูพื้นที่ที่ถูก
บุกรุก  
   - นอกจากนี้ความเห็นในด้านอื่นๆ มีความเห็นว่าควรก้าหนดหน่วยงานก้ากับการจัดท้า SEA เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมและมีความน่าเชื่อถือในกระบวนการจัดท้า และกระบวนการ SEA ควรจะอยู่ระบุในการท้าแผนตามปกติที่ทุก
หน่วยงานจัดท้าขึ้นซึ่งประเด็นนี้ควรจะมีการหารือต่อว่าจะขับเคลื่อนกระบวนการที่ใช้แนวทางของ SEA เข้าสู่
กระบวนการวางแผนของหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างไร (ตารางภาคผนวกที่ 14) 
   (2.2) การอภิปรายให้ข้อคิดเห็นต่อคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในระดับลุ่มน้้า 
   การอภิปรายกลุ่มย่อยในวันที่สองของการฝึกอบรมเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559 สรุปการน้าเสนอ
กระบวนการ SEA ที่จัดท้าในพื้นที่น้าร่อง และการน้าเสนอคู่มือ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมระดับปฏิบัติการเสนอความคิดเห็น 
เพื่อปรับปรุงให้คู่มือมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยสามารถสรุปแบ่งได้ 2 ประเด็น ดังนี้  
   ข้อคิดเห็นด้านเนื้อหา 
   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ในด้านเนื้อหาของคู่มือ ดังต่อไปนี้ 
   - การนิยามศัพท์ โดยเฉพาะศัพท์เฉพาะภาษาอังกฤษที่ไม่มีการอธิบายไว้ จะท้าให้เกิดอุปสรรคในการท้า
ความเข้าใจและน้าไปประยุกต์ใช้ จึงเสนอให้จัดท้าบทนิยามศัพท์แยกเฉพาะ โดยอาจจะน้าไปไว้อ้างอิงท้ายเล่ม 
   - การ Screening ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเสนอให้อธิบายเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก และเสนอ
องค์ประกอบของผู้เชี่ยวชาญที่มาจากหลากหลายสาขา ในการระดมสมองเพื่อก้าหนดว่า นโยบาย แผน หรือแผนงานใดที่
จะต้องมีการท้า SEA 
   - รายละเอียดของตัวช้ีวัด ควรให้มีการแบ่งเกณฑ์ระบุว่าตัวช้ีวัดหรือดัชนีใดที่จ้าเป็นต้องท้า และไม่จ้าเป็นต้อง
ท้า ดังตัวอย่างตารางภาคผนวกที่ 15 หรือควรมีการท้าหมายเหตุท้ายตาราง เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงความจ้าเป็น
ในประเด็นที่มีลักษณะเฉพาะนั้นๆ และปรับข้อมูลให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ พร้อมกับการอ้างอิงแหล่งที่มา 
และแหล่งสืบค้นของข้อมูลนั้น ๆ ด้วย 
   - ขั้นตอนการก้าหนดขอบเขต (Scoping) เสนอให้มีการระบุหลักเกณฑ์และวิธีในการคัดเลือกพื้นที่ 
   - การประเมินทางเลือก (ในส่วนการให้ค่าคะแนนของคณะท้างาน) ผู้เข้าร่วมอบรมได้เสนอให้มีการให้ค่า
คะแนนทางเลือก ด้วยการใช้เครื่องหมาย +, - เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงน้้าหนักของทางเลือกนั้น ๆ แทนค่าตัวเลข 
   - ควรมีการยกตัวอย่างการจัดท้า SEA ที่ผ่านมา ทั้งต่างประเทศ และประเทศไทย รวมถึงการระบุ ปัญหา/
อุปสรรค และปัจจัยที่มีอิทธิพลในการท้า SEA เพื่อให้ผู้ที่อ่านคู่มือ SEA นี้ สามารถน้าไปเป็นข้อสังเกตในการใช้งานจริง  
   - ในทุกขั้นตอนการท้า SEA ควรมีการยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนทุกข้ันตอน 
   - ควรระบุแผนการในการทบทวนคู่มือ SEA เพื่อให้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับแผนท่ีจะเกิดขึ้นใน
อนาคต การรับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือทบทวน SEA อาจเปิดรับความเห็นผ่านทางเว็บไซท์ของ สศช. 
   ข้อคิดเห็นด้านการด้าเนินการ SEA อื่น ๆ 
   - เพื่อให้การจัดท้า SEA ในอนาคตเป็นไปอย่างชอบธรรม ควรให้มีการจัดตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมาเพื่อ
ตรวจสอบการด้าเนินการ SEA พร้อมทั้งก้าหนดกฎเกณฑ์ และคุณสมบัติในการสรรหาบุคคลผู้ที่จะเข้ามาด้ารงต้าแหน่ง
ในหน่วยงานกลางน้ีด้วย 
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   - เพื่อเป็นการลดอุปสรรคในการจัดท้า SEA ควรมีการก้าหนดให้การจัดท้า SEA ถือเป็นหนึ่งในเกณฑ์การ
พิจารณาการอนุมัติของส้านักงบประมาณ เช่นเดียวกับ World Bank ที่ได้ระบุให้การจัดท้า SEA เป็นหนึ่งในเกณฑ์การ
พิจารณาการปล่อยกู้  
   - ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ควรจัดตั้งคณะท้างานเพื่อรับพิจารณา SEA โดยเฉพาะ เนื่องจากผู้เข้าร่วมอบรมเห็นว่า สศช. นั้นเป็นหน่วยงานที่
ด้าเนินการเรื่อง SEA อยู่แล้ว และกรมโยธาธิการและผังเมืองนั้นมีอ้านาจหน้าที่ในการก้าหนด และวางแผนผังเมือง ซึ่ง
สามารถสร้างความชัดเจนในการในการก้าหนดขอบเขตพื้นที่ได้เป็นอย่างดี จึงเสนอให้ทั้ง 2 หน่วยงานนี้ได้ท้าการ
พิจารณา SEA ในเบื้องต้น 
2.2  ผลการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติส้าหรับภาคีในลุ่มน้้าน้าร่อง (ลุ่มน้้าปราจีนบุรี)  
   โครงการศึกษาแนวทางการจัดท้าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ได้ท้าการคัดเลือกลุ่มน้้า
ปราจีนบุรีให้เป็นลุ่มน้้าน้าร่องในการศึกษา และก้าหนดให้มีการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรระดับปฏิบัติ 
ส้าหรับภาคีในลุ่มน้้า แบ่งเป็น 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 การก้าหนดของเขต (Scoping) ในหัวข้อ 2.2.1 ครั้งที่ 2 การพัฒนา
ทางเลือก (Alternative development) ในหัวข้อ 2.2.2 และ ครั้ งที่  3 การประเมินทางเลือก (Alternative 
assessment) ในหัวข้อ 2.2.3 
  2.2.1 การด้าเนินการฝึกอบรมพื้นที่ลุ่มน้้าน้าร่องคร้ังท่ี 1: การก้าหนดขอบเขต (Scoping) 
   เนื้อหาการอบรมครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดความรู้และน้าเสนอเรื่องของการก้าหนดขอบเขตให้ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ร่วมคิดและให้ความเห็นเกี่ยวกับตัวช้ีวัดใน 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถสรุปและมีรายละเอียดพร้อมทั้งผลการด้าเนินงาน ดังนี้ 
   การด้าเนินการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติ ส้าหรับภาคีในลุ่มน้้าน้าร่องครั้งที่ 1 ได้
จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรม เซเรนิตี้ โฮเทลแอนด์สปา กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีทั้งนี้เอกสาร
ที่ประกอบการอบรมมีจ้านวน 5 รายการ ประกอบด้วย 
   เอกสารประกอบชุดที่ 1 เอกสารประกอบหลักสูตรการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ระดับปฏิบัตส้าหรับภาคีใน
พื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี เรื่อง“การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: 
SEA)” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 2 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ความส้าคัญ ประวัติ แนวความคิด และความหมายของ SEA” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 3 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง “กระบวนการ วิธีการด้าเนินการ 
แนวทางและขั้นตอนการจัดท้าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 4 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง “พื้นที่โครงการศึกษาลุ่มน้้า
ปราจีนบุรี” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 5 เอกสารประกอบการอภิปรายกลุ่มย่อยต่อแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ เรื่องข้อมูลพื้นฐานเพื่อพิจารณาในขั้นการก้าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) ของกระบวนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
   (1) องค์ประกอบและจ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
   จากการเชิญหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 154 แห่ง ได้รับการตอบรับจ้านวน 61 แห่ง และผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมทั้งสิ้น 75 คน จากภาคราชการ 34 แห่ง จ้านวน 39 คน (ร้อยละ 52.00) รัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง จ้านวน 3 คน 
(ร้อยละ 4.00) ภาคเอกชน 6 แห่ง จ้านวน 8 คน (ร้อยละ 10.67) สถาบันการศึกษา 10 แห่ง จ้านวน 10 คน (ร้อบละ 
13.33) และภาคประชาชน 8 แห่ง จ้านวน 15 คน (ร้อยละ 20.00) รายละเอียดดังแสดงในตารางภาคผนวกที่ 17 
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   (2) ผลการอภิปรายกลุ่มย่อยในขั้นการก้าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) ของกระบวนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ในพื้นที่ลุ่มน้้าน้าร่อง 
   การอภิปรายกลุ่มย่อยได้แบ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 10 -13 คน ได้แก่ กลุ่ม
ที่ 1 ภาคการศึกษา กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ภาคราชการ กลุ่มที่ 4 หน่วยงานระดับภาคและภาคเอกชน และกลุ่มที่ 5 ภาค
ประชาชน ผลสรุปความคิดเห็นของกลุ่มต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้ (ตารางภาคผนวกที่ 18) 
   กลุ่มที่ 1 สมาชิกจากภาคการศึกษา ได้แก่ ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยาลัยเทคนิค โรงเรียนประถม 
และโรงเรียนมัธยม ในพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี มีความเห็นในภาพรวม สรุปได้ดังนี้ 
   มิติเศรษฐกิจ 
   - มิตินี้ส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกับตัวช้ีวัดที่ก้าหนดไว้มีบางส่วนท่ีไม่เห็นด้วย ตัวช้ีวัดที่ไม่เห็นด้วย ได้แก่ ตัวช้ีวัด 
GPP Growth, การใช้วัตถุดิบและแรงงานท้องถิ่นในผลิตภัณฑ์, และความสามารถในการรวมกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพ 
ผู้เข้าร่วมอบรมมีข้อสังเกตว่าการท้า SEA ในลุ่มน้้าปราจีนบุรีจะท้าให้เกิดการพัฒนาท่ีครอบคลุม ไม่ใช่เพียงด้านเศรษฐกิจ
เพียงด้านเดียว เพราะการพัฒนาจะท้าให้มีการกระจายรายได้ของชุมชน ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งประชาชนใน
ท้องถิ่นมีรายได้ต่อหัวและมีงานท้ามากข้ึน ลดการย้ายถิ่นไปท้างานท่ีอื่นท้าให้สัมพันธภาพของครอบครัวมีมากขึ้น แต่ไม่
แสดงความคิดเห็นในการเพิ่มเติมตัวช้ีวัดส้าหรับประเด็นนี้ ส่วนความเห็นประเด็นสถานประกอบการเห็นว่าถ้ามีการเพิ่ม
จ้านวนของสถานประกอบการ จะส่งผลให้สถานศึกษาต้องผลิตก้าลังคนที่มีคุณภาพเพื่อพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ท้าให้
สถานศึกษามีการขยายตัวและเพิ่มในด้านหลักสูตรใหม่เพื่อรองรับการท้างาน นอกจากนี้แล้วการพัฒนาจะท้าให้เกิดกลุ่ม
แม่บ้านหรือกลุ่มอาชีพให้กับชุมชนเพิ่มมากข้ึน 
   มิติสังคม 
   - ประเด็นวัตถุประสงค์หลักในด้าน “คิดเป็นท้าเป็น”มีความเห็นท้ังไม่เห็นด้วยและไม่แน่ใจ เนื่องจากมีค้าถาม
ว่าความหมายที่ชัดเจนของการคิดเป็นท้าเป็นคืออะไรมีความเชื่อมโยงอย่างไรระหว่างวัตถุประสงค์กับตัวช้ีวัดทั้งสอง คือ 
จ้านวนสถานศึกษาแต่ละระดับ และอัตราบุคลากรทางการศึกษาแต่ละระดับ 
   - ไม่เห็นด้วยกับตัวช้ีวัด “อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดจ้าแนกตามกลุ่มอายุและเพศ”  
   - ประเด็นเอกลักษณ์/วัฒนธรรม เห็นว่าควรมีการศึกษาหรือท้าการส้ารวจว่าหากความเจริญเข้าไปในพ้ืนท่ีลุ่ม
น้้าแล้วจะยังคงรักษาวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้ได้หรือไม่ ซึ่งจะละเอียดชัดเจนกว่าตัวช้ีวัดที่มีอยู่เดิมมีข้อสังเกตว่า
ความเจริญทางด้านวัตถุมีผลให้เยาวชนท้องถิ่น ละทิ้งการใช้ชีวิตแบบเดิม ท้าให้ทัศนคติที่เปลี่ยนไป ซึ่งท้าให้เอกลักษณ์/
วัฒนธรรมเปลี่ยน 
   มิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - ควรเพิ่มเติมตัวช้ีวัด “อุปสงค์และอุปทานน้้าในพื้นที่” และประเด็น “ปริมาณน้้าเพื่อสนองความต้องการ” 
ควรวัดเป็นฤดู โดยเพิ่มในความสมบูรณ์ของสภาพทรัพยากรและระบบนิเวศ และประเด็นอ่ืน ๆ ที่กลุ่มแสดงความกังวล
ในด้านผลกระทบ คือ ชุมชนอาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านสุขภาพจิต ผลกระทบ
จากสารเคมีและมลพิษต่าง ๆ จ้านวนขยะที่เพิ่มขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลง การจัดการพื้นที่ท้าให้มีเนื้อที่ของ
อุตสาหกรรมมากขึ้นพื้นที่สีเขียวน้อยลง รวมถึงปริมาณการจัดการการใช้ทรัพยากรน้้าอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน ความมั่งคั่งที่ไม่ยั่งยืนมีการเปลี่ยนสภาพจากเจ้าของที่ดินกลายเป็นลูกจ้างหรือเช่าที่ดินเดิมของตนเอง 
   กลุ่มที่ 2 สมาชิกกลุ่มอยู่ในภาคราชการ ได้แก่ พาณิชย์จังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
การประปาส่วนภูมิภาค เกษตรและสหกรณ์จังหวัด และโครงการอ่างเก็บน้้าห้วยโสมง ได้ร่วมกันอภิปรายตัวช้ีวัดตามที่ที่
ปรึกษาได้จัดท้าขึ้น โดยมีประเด็นที่พิจารณาร่วมกัน ดังนี้ 
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   มิติเศรษฐกิจ 
   - ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ: เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ นอกจากจะใช้ตัวช้ีวัด GPP Growth 
(ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด) แล้ว ควรมีการเพิ่มตัวช้ีวัด คือ “รายได้ตามเกณฑ์ของข้อมูลความป็นพื้นฐาน” (จปฐ.)1 เข้า
มาพิจารณาเพิ่มเติม ซึ่งจะมีเส้นแบ่งความยากจน (Poverty line) เป็นระดับรายได้ที่ได้มาจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักตาม
กลุ่มย่อยของประชากรจากการส้ารวจครัวเรือน 
   - เสนอให้เพิ่มตัวช้ีวัด คือ “จ้านวนแรงงานต่างด้าว” และ “จ้านวนการว่างงาน” เข้ามาพิจารณาเพิ่มเติมใน
ประเด็น “ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ: การกระจายรายได้” เนื่องจากเห็นว่าในพื้นที่มีปัญหาแรงงานต่างด้าว และ
ประชากรแฝง มีการแย่งงานคนในพ้ืนท่ี ท้าให้อัตราว่างงานของคนในพ้ืนท่ีเพิ่มขึ้น  
   มิติสังคม  
   - ประเด็น “การเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประชาชน” เช่น ในเรื่องน้้า เสนอตัวช้ีวัดเพิ่ม คือ 
“จ้านวนครัวเรือนที่เข้าถึงน้้าสะอาด” โดยคิดเป็นร้อยละ และ “จ้านวนครัวเรือนท่ีเข้าถึงไฟฟ้า” โดยคิดเป็นร้อยละ เป็น
ต้น เพื่อจะได้สามารถพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานให้มีความเพียงพอต่อความเข้าถึงของประชากร  
   - ความสามารถในการเรียนรู้ เสนอให้เพิ่มตัวช้ีวัด คือ “เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา” เข้ามา โดยก้าหนดให้
นักเรียน และนักศึกษาต้องวัดระดับเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ีก้าหนด เพื่อเป็นตัวก้าหนดคุณภาพการศึกษา ซึ่งอาจใช้
ตัวช้ีวัดที่มีอยู่แล้ว เช่น GAT PAT และเสนอตัวช้ีวัดเพิ่ม คือ “การเพิ่มขึ้นของจ้านวนสถานศึกษา” เนื่องจากการมีจ้านวน
สถานศึกษาเพิ่มจ้านวนมากขึ้น จะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ง่ายขึ้น 
ซึ่งส่งผลต่อความสามารถเรียนรู้ 
   - เอกลักษณ์/วัฒนธรรมดี การรักษาเอกลักษณ์/วัฒนธรรมของชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เสนอให้เพิ่มตัวช้ีวัด คือ “หลักสูตรเกี่ยวกับวัฒนธรรม” โดยก้าหนดให้โรงเรียนมีหลักสูตรการสอนที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมของชาติ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อเป็นการปลูกฝังความคิดของเยาวชนให้เห็นถึง
ความส้าคัญของการรักษาเอกลักษณ์/วัฒนธรรม เช่น โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรี ยนแต่งกายชุดพื้นเมืองมาโรงเรียน
อย่างน้อย 1 วัน ต่อสัปดาห์ 
   - ประชาชน/สังคม มีสุขภาวะที่ดีเสนอให้เพิ่มตัวช้ีวัด คือ “จ้านวนการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่” และ “การ
มีแผนการจัดการ” เพื่อรองรับการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
   มิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - มลพิษไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต: มลพิษที่ปลดปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม ควรมีการศึกษา
ในคุณภาพชีวิตของผู้อาศัยบริเวณโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรม และเสนอเพิ่มตัวช้ีวัด คือ “กฎหมาย/ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง”“จ้านวนพื้นที่สีเขียว” และ “จ้านวนสถานีวัดภูมิอากาศ” 
   - ภัยธรรมชาติ : เสนอให้เพิ่มตัวช้ีวัด “การมีแผนฉุกเฉิน” เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เช่น 
อุทกภัย ภัยแล้ง หรือภัยพิบัติในรูปแบบอื่นๆ และเสนอเพิ่มตัวช้ีวัด “การออกกฎหมายผังเมืองรวม” เพื่อดูแลการใช้
ประโยชน์ที่ดินของคนในพื้นที่ว่าใช้ที่ดินถูกประเภทหรือไม่ เช่น การสร้างสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้้าหรือไม่ อันจะน้าไปสู่
ปัญหาการเกิดปัญหาน้้าท่วมในพื้นที่ 
   กลุ่มที่ 3 สมาชิกในกลุ่มส่วนมากมาจากหน่วยงานราชการ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ ส้านักงานปศุสัตว์
จังหวัด ส้านักงานปฏิรูปที่ดิน การประปาส่วนภูมิภาค องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต้าบล โดยมี
ประเด็นท่ีกลุ่มร่วมกันพิจารณา ดังนี้ 
 
 
                                                           
1เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่้าของเครื่องชี้วัด ว่าอย่างน้อยคนไทยควรจะมีคุณภาพชีวิต
ในเรื่องอะไรบ้าง และควรจะมีระดับความเป็นอยู่ไม่ต่้ากว่าระดับไหนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และท้าให้ประชาชนสามารถทราบได้ด้วยตนเองว่า 
ในขณะนี้คุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว รวมทั้งหมู่บ้าน/ชุมชนอยู่ในระดับใด มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขในเรื่องใดบ้าง สืบค้นจาก 
https://www.m-society.go.th 
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   มิติเศรษฐกิจ 
   - การวัดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจโดย GPP Growth (ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด) กลุ่มตั้งข้อสังเกตว่า GPP 
Growth เป็นการประเมินในภาพรวม แต่ไม่ใช่ตัวเลขท่ีแท้จริงส้าหรับประชาชนในพ้ืนที่ เช่น โรงงานท่ีเข้ามาใช้ทรัพยากร
ในพื้นที่เพื่อการผลิตแต่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวและส่งผลิตภัณฑ์ออกไปขายนอกพื้นที่  ท้าให้มีการเพิ่มของ GPP 
Growth แต่ความเป็นจริงชุมชนในพื้นที่ไม่ได้รับผลประโยชน์ 
   - ในวัตถุประสงค์ด้านการรวมกลุ่มอาชีพ และการพึ่งพาตนเองของชุมชนเสนอให้ปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัดจาก 
“อัตราการเพิ่มสถานประกอบการ” เป็น “กลุ่มสหกรณ์” หรือ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรชุมชน” เป็นต้น 
เนื่องจากสามารถตอบวัตถุประสงค์ได้ชัดเจนข้ึน 
   - มีข้อสงสัยในตัวช้ีวัด “ความสามารถในการรวมกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพ” เนื่องจากกลุ่มแม่บ้านในแต่ละ
ชุมชนมีทั้งกลุ่มแม่บ้านที่จดทะเบียนเป็นกลุ่มแม่บ้านและไม่จดทะเบียนเป็นกลุ่มแม่บ้านแต่มีการรวมกลุ่มกันในชุมชน 
ดังนั้นจะมีการนับรวมกลุ่มแม่บ้านที่ไม่ได้จดทะเบียนได้อย่างไร โดยเน้นเชิงคุณภาพของการรวมกลุ่มหรือวัดได้ด้วยวิธีใด 
มีข้อเสนอให้มีการเข้าเก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุม 
   มิติสังคม 
   - มีการเสนอให้ปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัด “จ้านวนสถานศึกษาระดับต่างๆ” โดยมีการเสนอว่าควรมีการนับ
สถานศึกษาทั้งในและนอกระบบ ยกตัวอย่างเช่น ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน, การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ปราชญ์ชาวบ้าน 
และศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร เนื่องจากการวัดความสามารถในการเรียนรู้ไม่จ้าเป็นต้องอยู่ในสถานศึกษาเท่านั้น 
   - เสนอให้ปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัด “อัตราบุคลากรทางการศึกษาระดับต่างๆ” โดยมีการเสนอว่าตัวช้ีวัดนี้เป็น
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณที่มีอยู่แล้ว ควรมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมโดยเสนอให้เพิ่มตัวช้ีวัดในส่วนของอัตราการไม่รู้หนังสือของ
คนในชุมชน สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมด้านนี้ได้จาก กศน. นอกจากนี้จ้านวนของปราชญ์ หรือผู้น้าในด้านต่าง ๆ ของ
ชุมชนนับเป็นส่วนส้าคัญที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้เช่นกัน 
   - เสนอให้ปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัด “อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดจ้าแนกตามกลุ่มอายุและเพศ” เป็น “อัตราการมี
ชีวิตรอดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดจ้าแนกตามกลุ่มอายุและเพศ” 
   - ตัวช้ีวัด “สัดส่วนที่ประชากรมีหลักประกันสุขภาพรายจังหวัด” มองว่าปัจจุบันประชาชนมีบัตรทองกันทุก
คน (ไม่นับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย) เป็นข้อมูลที่ไม่น่าช้ีให้เห็นความแตกต่างหรือเปรียบเทียบได้ 
   - ตัวช้ีวัดจ้านวนและอัตราผู้ป่วยทางสุขภาพจิตต่อประชากร 100,000 คน ในรายจังหวัด อาจไม่สะท้อน
ความจริงด้าน “การมีสุขภาพจิตดี”เช่น หากเป็นการส้ารวจในลุ่มน้้าปราจีนบุรีซึ่งจังหวัดสระแก้วมีโรงพยาบาลจิตเวช
ตั้งอยู่2ประชาชนท่ีใช้บริการไม่ได้มาจากแค่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีเนื่องจากโรงพยาบาลมีพื้นที่ให้บริการไม่สัมพันธ์กับขอบเขต
ลุ่มน้้า อาจท้าให้ตัวเลขผู้ป่วยมากไปกว่าความเป็นจริงของพื้นที่ลุ่มน้้า 
   - เสนอให้ปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัด “อัตราส่วนประชากรต่อจ้านวนบุคลากรทางการแพทย์ในรายจังหวัด” 
เนื่องจากเห็นว่าตัวช้ีวัดนี้กว้างเกินไป “บุคลากรทางการแพทย์” ควรใช้ค้าว่า “แพทย์” เนื่องจากในบางชุมชนมีจ้านวน
แพทย์จริงน้อยมากแต่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรักษามีจ้านวนมาก ท้าให้อัตราเฉลี่ยคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง 
นอกจากน้ีค้าว่า “ประชากร” น่าจะใช้ค้าว่า “ผู้ป่วย” เพื่อให้เห็นถึงสัดส่วนท่ีแท้จริงของจ้านวนผู้ป่วยต่อแพทย์ผู้รักษา 
   - มีข้อสงสัยตัวช้ีวัด “ระดับความส้าเร็จของการธ้ารงรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น” ไม่ได้ช้ีวัดความเป็นจริงของ
การรักษาวัฒนธรรมโดยชุมชน เนื่องจากการจัดงานด้านวัฒนธรรมในเทศกาลต่างๆ ล้วนมีภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน ดังนั้น
การจัดงานจึงขึ้นอยู่กับภาครัฐ ชาวบ้านชุมชนเปลี่ยนบทบาทเป็นแค่ผู้เข้าร่วมงานเมื่อมีการจัดงานต่างๆ ข้ึนมา 
   - ตัวช้ีวัด “อัตราการเข้าร่วมประชุมในชุมชน” มีข้อสงสัยถึงความมีประสิทธิภาพในการเข้าร่วมเนื่องจาก
อัตราการเข้าร่วมไม่ได้แสดงถึงการความเข้าใจและการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งเป็นเชิงปริมาณมากกว่า
คุณภาพ โดยการเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วมและการเสนอความคิดเห็นขึ้นอยู่กับผู้น้าและความเข้มแข็งของแต่ละ
ชุมชน  
   - ส้าหรับความเข้มแข็งของชุมชนมีการให้ความเห็นถึงแนวทางการวัดความเข้มแข็งว่าสามารถวัดได้อย่างไร 
ซึ่งการความเข้มแข็งสามารถวัดได้หลายรูปแบบจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นและชุมชนได้ด้าเนินการร่วมกัน เช่น ชุมชนที่มีการ

                                                           
2โรงพยาบาลจิตเวชสระแกว้ราชนครินทร์ 
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จัดท้าบัญชีครัวเรือน ชุมชนที่มีการด้าเนินการเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับแรก ชุมชนที่มีความสามารถในการ
ตัดสินใจได้เองมีการแสดงความคิดเห็นหรือแนวคิดเพื่อชุมชน ชุมชนท่ีมีความรับผิดชอบร่วมต่อปัญหาและการแก้ปัญหา
ในชุมชน เป็นต้น  
   - ตัวช้ีวัด “ชุมชนท่ีท้าแผนฯ” มีข้อสงสัยถึงความเป็นจริงในการจัดท้าแผนเนื่องจากตัวช้ีวัดนี้ไม่ได้สะท้อนถึง
ความเป็นจริง และมีการอภิปรายว่าภาครัฐเป็นผู้ก้าหนด ผู้น้าชุมชนเป็นผู้เขียน ซึ่งตัวช้ีวัดนี้ไม่สามารถสะท้อนได้ว่า
ชาวบ้านมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนท้ังในการเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น 
   มิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - เป้าหมายเชิงคุณภาพทางด้าน “ป่าไม้/พื้นที่นันทนาการและสวนสาธารณะ” มีการเสนอให้ปรับเปลี่ยน
เนื่องจากมีความขัดแย้งกันของค้า โดยค้าว่า “ป่าไม้” มีการเสนอให้เพิ่มเป็น “ป่าไม้เชิงนิเวศ”“ป่าชุมชน” และ “ป่าเพื่อ
การท่องเที่ยวเข้าชมได้” หรือจะคิดเป็น “ป่าที่สมบูรณ์” ก็ควรมีการก้าหนดค้าที่ชัดเจนว่าประชาชนสามารถมีการเข้าถึง
ป่าไม้ได้มากน้อยเพียงใด ส่วนค้าว่า “พื้นท่ีนันทนาการ” ค่อนข้างมีความขัดแย้งกับวัตถุประสงค์หลัก เสนอให้ย้ายไปไว้
ในส่วนของหัวข้ออ่ืน เช่น หัวข้อสุขภาพ เนื่องจากพ้ืนท่ีนันทนาการเมื่อพิจารณาแล้วเน้นทางด้านนันทนาการและสุขภาพ
มากกว่าความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติและระบบนิเวศ เป็นต้น 
   - ตัวช้ีวัด “จ้านวนร้อยละพื้นท่ีป่าของจังหวัด” มีข้อเสนอให้ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนเพิ่มเติมลงไป เนื่องจาก
ป่าไม้ในแต่ละพื้นท่ีมีหลายประเภท ท้ังป่าสมบูรณ์ ป่าเสื่อมโทรม สวนป่าและป่าที่ถูกบุกรุก 
   - ตัวช้ีวัด “พื้นท่ีสวนสาธารณะในเขตเทศบาลต่อจ้านวนประชากร” เสนอให้ใช้เพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น 
“ลานอเนกประสงค์” หรือ “ลานกิจกรรม” เป็นต้น และเสนอให้ย้ายตัวช้ีวัดนี้ไปอยู่ในมิติสังคม 
   - ตัวช้ีวัด “อุปสงค์และอุปทานน้้าในพื้นที่” เสนอให้เพิ่มเติมในส่วนของวิถีชีวิตและการใช้น้้าในพื้นที่นอกจาก
การประเมินความต้องการน้้าว่าเพียงพอหรือไม่  
   - ตัวช้ีวัด “อัตราการสูญเสียดิน” เสนอให้ปรับแก้เป็น “การเสื่อมโทรมของดิน” 
   -ตัวช้ีวัด “สัดส่วนปริมาณขยะอุตสาหกรรม/ กากของเสียอันตรายและขีดความสามารถในการก้าจัดใน
จังหวัด” เสนอให้ขอและน้าข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาใช้ด้วย 
   - ตัวช้ีวัด “จ้านวนเหตุร้องเรียนเรื่องมลพิษ” มีการอภิปรายถึงความเป็นจริงของการร้องเรียนในพื้นที่ว่ามี
หลายปัจจัยที่ท้าให้ประชาชนเลือกปฏิบัติในการจะร้องเรียนหรือไม่ร้องเรียนนอกเหนือจากเรื่องของมลพิษ ซึ่งจ้านวนเหตุ
ที่ร้องเรียนอาจไม่สะท้อนถึงความเป็นจริงว่าพ้ืนท่ีนั้นมีปัญหามลพิษหรือไม่ หรือมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นหรือแย่ลง 
   กลุ่มที่ 4 สมาชิกกลุ่มส่วนมากมาจากภาคเอกชน มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการก้าหนดตัวช้ีวัดในประเด็นต่างๆ 
สรุปได้ดังนี้ 
   มิติเศรษฐกิจ  
   - มีข้อสังเกตเกี่ยวกับ GPP Growth (ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด) ว่ามีความครอบคลุมถึงมูลค่ามวลรวมของ
ชุมชนด้วยหรือไม่ รวมถึงขั้นตอนและวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งอาจจจะต้องมีการช้ีแจงถึงขอบเขตและ
ประเภทของภาคส่วนธุรกิจ เช่น ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยว เป็นต้น 
   - ขอให้มีการพิจารณาเพิ่ม “ราคาที่ดิน” เป็นอีกหนึ่งตัวช้ีวัด โดยเห็นว่าการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดิน สามารถ
สะท้อนถึงการเติบโตด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น ความต้องการพื้นที่ในการลงทุน ความต้องการที่อยู่อาศัยของแรงงาน เป็นต้น  
   - ในด้าน “อัตราการเพิ่มของสถานประกอบการ” ผู้เข้าร่วมอบรมบางท่านเห็นว่าตัวช้ีวัดนี้ไม่สามารถน้ามาใช้
วัดการขยายตัวของเศรษฐกิจได้ เนื่องจากไม่มีการระบุถึงรายละเอียดของ ขนาด และเงินทุนของสถานประกอบการ จึง
มองว่าการนับจ้านวนสถานประกอบขนาดใหญ่ หรือสถานประกอบการที่มีเงินทุนจ้านวนมากและอาจไม่ได้จ้างแรงงานใน
พื้นที่น้ันไม่เป็นตัวแทนที่ดีในการวัด และไม่สะท้อนถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจชุมชนและการพึ่งตนเอง 
   มิติสังคม 
   - ผู้เข้าร่วมอบรมเสนอให้เปลี่ยนตัวช้ีวัดใน “เป้าหมายเชิงคุณภาพด้านความสามารถในการเรียนรู้” จากเดิม
ที่มี 2 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 1. จ้านวนสถานศึกษาระดับต่างๆ และ 2. อัตราบุคลากรทางการศึกษาระดับต่าง ๆ เป็น “วุฒิ
การศึกษาของประชาชนในพื้นที่” เพื่อความกระชับของตัวช้ีวัด และเห็นว่าการวัดระดับการเรียนรู้ด้วยวุฒิการศึกษาของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถสะท้อนความสามารถในการเรียนรู้ของประชาชนในพ้ืนท่ีได้เป็นอย่างดี 
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   - เสนอให้เพิ่มประเด็นด้าน “ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน” เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายเชิงคุณภาพ โดยวัด
จากตัวช้ีวัด ได้แก่ 1.จ้านวนอุบัติเหตุ และ 2. จ้านวนคดีอาญากรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ี 
   - เสนอให้พิจารณาเพิ่มประเด็นด้าน “หนี้ครัวเรือน” เพื่อช้ีให้เห็นถึงสภาพคล่องในการใช้จ่ายของประชาชน
ระดับครัวเรือน อีกท้ังยังสะท้อนถึงสภาพความเป็นอยู่และปัญหาของประชาชนในพ้ืนท่ีได้อีกด้วย 
   มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - มีข้อสังเกตเกี่ยวกับความหมายของค้าว่า “จ้านวนร้อยละพื้นที่ป่าของจังหวัด” เนื่องจากในปัจจุบันการระบุ
จ้านวนร้อยละถึงพื้นที่ป่าของจังหวัดนั้นจะท้าได้โดยการแปลภาพถ่ายจากดาวเทียม ซึ่งมีอุปสรรคในการแยกแยะพื้นท่ีป่า 
และพื้นที่สวนเกษตร ถึงแม้ว่าสวนเกษตรจะมีส่วนช่วยในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวก็ตาม ซึ่งหากไม่มีการก้าหนดความหมายที่
แน่ชัดการวัดจ้านวนร้อยละพื้นท่ีป่าของจังหวัด อาจไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักท่ีได้ก้าหนดไว้ จึงอยากให้พิจารณา
ถึงความหมาย วิธีการวัด/เก็บข้อมูล การจ้าแนกพ้ืนท่ีป่า และพื้นท่ีสวนเกษตรให้ชัดเจนก่อนจึงจะก้าหนดตัวช้ีวัดนี้ 
   - ในด้าน “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ผู้เข้าร่วมอบรมมีความกังวลใจในการนับจ้านวนและชนิดของสัตว์
ป่าดังรายการที่ได้ระบุไว้ในตัวช้ีวัด เนื่องจากการนับสัตว์ในทุกประเภทดังที่ได้ให้รายละเอียดมานั้นมีจ้านวนมากเกินไป 
และมีผู้ปฏิบัติงานไม่มากพอ จึงเสนอให้เปลี่ยนเป็น “การส้ารวจเฉพาะจ้านวนชนิดพันธ์ุที่หายาก” เท่านั้น 
   - ในด้าน “ปริมาณน้้าเพื่อสนองความต้องการ” (ทั้งน้้าผิวดินและน้้าบาดาล) มีการเสนอให้แบ่งตัวช้ีวัด
ออกเป็นฤดูกาล เนื่องจากความต้องการน้้าในแต่ละฤดูกาลมีความแตกต่างกัน อีกทั้งยังเสนอให้มีการส้ารวจความ
ต้องการน้้าในพื้นที่โดยแยกประเภทของปริมาณความต้องการน้้า  
   - ประเด็นด้าน “คุณภาพน้้า” โดยระบุถึงเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการประเมิน/เฝ้า
ระวังความเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้้าและผลกระทบที่เกิดจากมลพิษทางน้้า ทั้งนี้ควรมีการท้าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประเภทของมาตรฐานคุณภาพน้้าด้วยเพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะการใช้ประโยชน์ในแต่ละประเภท  
   - เสนอให้พิจารณาถึงประเด็นด้าน “คุณภาพอากาศ” โดยระบุถึงเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศเพื่อใช้เป็น
พื้นฐานในการประเมินความเปลี่ยนแปลงและเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ  
   กลุ่มที่ 5 สมาชิกกลุ่มมาจากภาคประชาชน ในช่วงแรกได้ร่วมกันอภิปรายถึง ปัญหา/อุปสรรค ที่เกิดขึ้นใน
การจัดการลุ่มน้้าปราจีนบุรี มีเนื้อหาการอภิปรายแบ่งเป็นหัประเด็น ดังต่อไปนี้ 
   ประเด็นปัญหาและข้อสังเกตที่สมาชิกน้าเสนอ ดังนี ้
   - ภาครัฐและภาคประชาชนไม่สามารถท้างานร่วมกันได้ 
   - หน่วยงานไม่ยอมรับข้อมูลจากภาคประชาชน เช่น ข้อมูลลุ่มน้้า , ข้อมูลจากปราชญ์ชาวบ้าน, ข้อมูลจาก
พื้นที่จริงต่าง ๆ เป็นต้น 
   - ประชาชนมีการใช้ภูมิปัญญาเกี่ยวกับน้้าน้อยลง เช่น การประมงน้้าจืด การใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการ
ประมง เป็นต้น ไม่มีการถ่ายทอดหรือสืบทอดท้าให้ภูมิปัญญาเหล่านี้ค่อยๆเลือนหายไป 
   - มีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ บริเวณลุ่มน้้าปราจีนบุรีตอนบนในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว เช่น โรงงานมัน
ส้าปะหลัง, โรงงานผลิตเอทานอล, อุตสาหกรรมกระดาษรีไซเคิล เป็นต้น และมีการปล่อยน้้าเสียที่เกิดจากโรงงานลงสู่
แม่น้้า ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้้าในลุ่มน้้า และชุมชนท่ีอาศัยอยู่ริมน้้าใต้โรงงานอุตสาหกรรมทั้งในจังหวัดสระแก้ว และ
ปราจีนบุรี 
   - ปัญหาน้้าเค็มรุกล้้าเข้ามาในพ้ืนที่ถึงบริเวณขอบอ้าเภอกบินทร์บุรี ซึ่งสังเกตจากมีการพบปลากระเบนราหู 
และปลาโลมา (ปลาน้้าเค็ม) ในบริเวณน้้าจืด 
   - มีการสร้างอ่างเก็บน้้าเพื่อผลักดันน้้าเค็ม เช่น อ่างเก็บน้้าแควโขมงในจังหวัดปราจีนบุรี แต่ส่งผลกระทบให้
เกิดปัญหาอุทกภัยรุนแรงมากกว่าเดิม 
   - มีการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมจ้านวนมากในพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีตอนบน แต่ไม่มีการน้าวัตถุดิบในพื้นที่
ชุมชนไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 
   ในช่วงหลังได้ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับตัวช้ีวัดในการจัดท้า SEA ในลุ่มน้้าปราจีนบุรี ในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้
ดังนี ้
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   ประเด็นการเสนอตัวช้ีวัดเพิ่มเติม ดังนี้ 
   - “การอพยพ/การย้ายถิ่นฐาน” เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน ท้าให้วิถีชีวิต
เปลี่ยนไป ท้าให้ภูมิปัญญาดั้งเดิมเกี่ยวกับน้้า เช่น การประมงน้้าจืด การใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการประมงค่อยๆ เลือน
หายไปไม่มีการถ่ายทอดสู่รุ่นหลัง  
   - “การศึกษา/ต้ารา” สะท้อนความรู้เกี่ยวกับลุ่มน้้าและภูมิปัญญาในลุ่มน้้านั้นๆ เนื่องจากชุมชนขาดความรู้ 
ความเข้าใจ รวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป มีการใช้ชีวิตที่สัมพันธ์กับน้้าน้อยลง การท้าประมงต่างๆ การท้านา 
การถมพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ แทน ท้าให้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนค่อยๆ เลือนหายไป การมี ต้าราที่สะท้อน
ความรู้เกี่ยวกับลุ่มน้้า และภูมิปัญญาของลุ่มน้้านั้น ๆ จะเป็นการสืบทอดความรู้นั้นให้คงอยู่ต่อไป รวมทั้งเป็นการปลูก
จิตส้านึกให้รักชุมชน เห็นความส้าคัญและคุณค่าของลุ่มน้้าและภูมิปัญญาของชุมชน 
   - “การเตือนภัย” เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และสระแก้ว ประสบปัญหาอุทกภัยทุกๆปี ดังนั้นการ
เตือนภัยจึงมีความส้าคัญอย่างมากในการลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 
  2.2.2 การด้าเนินการฝึกอบรมพ้ืนที่ลุ่มน้้าน้าร่องคร้ังที่ 2: การพัฒนาทางเลือกของแผนจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้้า
ปราจีนบุรี (Alternative development) 
   การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทางเลือกของแผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี  (Alternative 
development) มีสรุปและรายละเอียดพร้อมผลการด้าเนินงาน ดังนี้ 
   การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้ด้าเนินโครงการในพ้ืนท่ีลุ่มน้้าน้าร่อง ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2559 
ณ โรงแรม แคนทารี กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้เชิญหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด113 แห่ง ท้ังนี้ 
เอกสารที่แจกให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจ้านวน 3 ชุด ประกอบด้วย 
   เอกสารประกอบชุดที่ 1 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point)เรื่อง “การรายงานผลก้าหนดขอบเขต 
(ตัวช้ีวัด) ของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของแผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 2 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point)“โครงการการศึกษาแนวทางการจัดท้า
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ : การพัฒนาทางเลือก” 
   เอกสารประกอบชุดที่  3 เอกสารประกอบการประชุมกลุ่ มย่ อยเรื่ อง  “การพัฒนาทางเลือก 
(Scenario/Alternative Development) 
   (1) องค์ประกอบและจ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
   จากการเชิญหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 113 แห่งมีภาคีตอบรับเข้าร่วมประชุมจ้านวน 45 แห่ง และ
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จ้านวน 58 คน จากภาคราชการ 24 แห่ง จ้านวน 31 คน (ร้อยละ 53.45) รัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง 
จ้านวน 2 คน (ร้อยละ 3.45) ภาคเอกชน 5 แห่ง จ้านวน 7 คน (ร้อยละ 12.07) สถาบันการศึกษา 7 แห่ง จ้านวน 7 คน (ร้อย
ละ 12.07) และภาคประชาชน 7 แห่ง จ้านวน 11 คน (ร้อยละ 18.86) รายละเอียดแสดงในตารางภาคผนวกที่ 20 
   (2) ผลการอภิปรายกลุ่มย่อยการพัฒนาทางเลือกแผนการจัดการลุ่มน้้าปราจีนบุรี 
   การอภิปรายกลุ่มย่อยของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทางเลือกของแผนการจัดการพื้นที่
ลุ่มน้้าปราจีนบุรี ได้ด้าเนินการ โดยแบ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 5 กลุ่ม ตามภาคส่วน ดังนี้ 
   กลุ่ม 1 ภาคประชาชน มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดปราจีนบุรีจ้านวน 10 คน 
   กลุ่มที่ 2 ภาคเอกชน จากตัวแทนนิคมอุตสาหกรรม 3 แห่ง และสภาเกษตรจังหวัดสระแก้ว จ้านวน 6 คน 
   กลุ่มที่ 3 หน่วยงานราชการ ประกอบด้วยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาค การประปาส่วนภูมิภาค ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อุทยานแห่งชาติ
ปางสีดา จ้านวน 10 คน 
   กลุ่มที่ 4 สถานศึกษาและองค์กรปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต้าบล จ้านวน 10 คน 
   กลุ่มที่ 5 หน่วยงานราชการ ประกอบด้วยแขวงการทาง ส้านักงานท่ีดินจังหวัด ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
ส้านักงานเกษตรจังหวัด ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัด ส้านักงานปฏิรูปที่ดิน ส้านักงานก่อสร้าง (โครงการห้ว ยโสมง) 
ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และส้านักงานศิลปากร จ้านวน 10 คน 
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   ผลการประชุมกลุ่มย่อยการพัฒนาทางเลือก ด้าเนินการโดยวิธีการระดมสมอง เพื่อสร้างทางเลือกในการ
ด้าเนินการครั้งนี้หัวหน้าคณะวิทยากรได้ท้าความเข้าใจกับวิทยากรกลุ่มทั้ง 5 กลุ่ม การระดมสมองใช้แนวทางของ 
Verheem โดยกระบวนการระดมสมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบ่งเป็น 2 ข้ันตอนดังนี้  
   - ขั้นตอนที่หนึ่ง ใช้การระดมสมองแบบ Extreme alternatives เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
ได้อภิปรายและถกเถียงเพื่อเสนอทางเลือกได้อย่างอิสระซึ่งจะท้าให้ได้ทางเลือกที่หลากหลาย โดยวิทยากรต้องท้าการ
เสนอตัวอย่างทางเลือกเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นแนวทางและวิธีการเสนอทางเลือก 
   - ในขั้นตอนที่สองทีมวิทยากรจะน้าทางเลือกหลากหลายที่ได้ มาสรุปให้เป็น Realistic altenative คือสรุป
ทางเลือกที่มีความเป็นไปได้จริง ให้เหลือ 4 ทางเลือก 
   (2.1) ผลจากการประชุมกลุ่มย่อยทั้ง 5 กลุ่ม ตามขั้นตอนที่หนึ่ง Extreme alternatives สามารถสรุป
ประเด็นทางเลือกตามกลุ่มภาคส่วนท้ัง 4 ภาคส่วนได้ดังนี้ 
   กลุ่มที่ 1 ภาคประชาชน น้าเสนอทางลือก10 ทางเลือก ดังนี ้
   ทางเลือกที่ 1 ก้าหนดประเภทของอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาสร้างในบริเวณลุ่มน้้าปราจีนบุรี ซึ่งต้องท้าการขอ
อนุญาตก่อน ไม่ใช่อุตสาหกรรมอะไรก็เข้ามาเปิดได้ และอุตสาหกรรมที่เข้ามานั้นควรใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็น ซึ่งวัตถุดิบ
ต่างๆที่ใช้นั้นต้องมาจากจังหวัดต่างๆที่อยู่ในลุ่มน้้า อุตสาหกรรมที่อยู่ในบริเวณลุ่มน้้าปราจีนบุรีต้องเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมปราจีนบุรี ควรเป็น Green Industry 
   ทางเลือกที่ 2 เกษตรกรรมในบริเวณลุ่มน้้าปราจีนบุรี ควรเป็นเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ สร้าง
มาตรการที่ให้ความรู้กับชาวบ้านเรื่องสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร  
   ทางเลือกที่ 3 หาวิธีการหรือสร้างมาตรการเพื่อให้เกษตรกรรมกับอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกันได้ 
   ทางเลือกที่ 4 ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าต้นน้้า เพราะชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่จะรู้เรื่องราวหรือ
ข้อมูลต่างๆดีเป็นการท้าชุมชนให้ดูแลชุมชน 
   ทางเลือกที่ 5 การอนุรักษ์ป่าควรท้าควบคู่ไปกับการพัฒนาและสร้างกลยุทธ์ ซึ่งกลยุทธ์ที่สร้างขึ้นนั้นควรให้
ชาวบ้านได้รับประโยชน์ เช่นมีการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีมัคคุเทศก์น้อย ร่วมกับการใช้วัฒนธรรมและศาสนา เช่นการ
บวชป่า  
   ทางเลือกที่ 6 ต้องมีการวางผังเมืองที่ดี ก้าหนดขอบเขตพื้นที่การเกษตรให้ชัดเจน ว่าที่ไหนเพาะปลูกได้ ที่
ไหนเพาะปลูกไม่ได้ ซึ่งต้องเจาะจงชนิดพืชและระยะเวลาในการปลูกด้วย และก้าหนดขอบเขตพื้นที่อุตสาหกรรม แยก
ประเภทอุตสาหกรรม ว่าอุตสาหกรรมประเภทไหนควรตั้งท่ีใด 
   ทางเลือกที่ 7 บริหารจัดการน้้าชุมชนโดยชุมชน เพราะชุมชนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจะให้ประชาชนหรือ
ชุมชน เป็นผู้ก้าหนดการบริหารจัดการน้้าจากฐานข้อมูลจริง เช่นการบริหารจัดการน้้าท่วม น้้าแล้ง ต้องจัดท้าฝาย ท้านบ 
แก้มลิง เป็นต้น 
   ทางเลือกที่ 8 พัฒนาคน เน้นที่ผู้น้า (ผู้ใหญ่บ้าน) ซึ่งผู้น้านั้นต้องได้รับการอบรมเรียนรู้ ต้องรู้หน้าที่ตัวเอง 
ต้องท้าให้ดูเป็นตัวอย่าง ต้องเป็นผู้มีศักยภาพ ใฝ่หาความรู้ ต้องชี้แจงรายละเอียดต่างๆให้ชัดเจนและสื่อสารกับชาวบ้าน
ให้เข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง 
   ทางเลือกที่ 9 ปรับโครงสร้างอ้านาจรัฐ ปรับวิธีการบริหารของท้องถิ่น เนื่องจากรัฐบาลกลางให้อ้านาจกับ
พวกอบต. ผู้ใหญ่บ้าน ก้านัน สจ. มากเกินไป เพราะฉะนั้นจึงต้องท้าให้ท้องถิ่นเข้มแข็ง คือต้องมีฐานความรู้มากพอ และ
ข้าราชการต้องเข้มแข็งกว่า 
   ทางเลือกที่ 10 สร้างบัญญัติ มาตรการ หรือบทลงโทษท่ีชัดเจนส้าหรับผู้ที่ท้าลายสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 
   กลุ่มที่ 2 ภาคเอกชน 
   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มภาคเอกชนระดมความคิดและสรุปประเด็นต่างๆ ที่เป็นปัญหาของลุ่มน้้าปราจีนบุรี 
และสรุปประเด็นปัญหาที่สนใจออกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม การบริหารจัดการน้้า การจัดการขยะ 
ผลผลิตตกต่้า คุณภาพชีวิต 
   ในขั้นตอนการสร้างทางเลือกสมาชิกกลุ่มตัดสินในพิจารณาทางเลือกโดยเลือกเน้นประเด็นด้านการบริหาร
จัดการน้้า โดยน้าเสนอเป็นทางเลือก 6 ทางเลือก ดังนี้ 
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   ทางเลือกที่ 1 ไม่ด้าเนินการใดๆ คือการจัดการน้้าองค์รวมโดยไม่ต้องจัดท้าโครงการเพิ่มโดยเลือกวิธีการ
บริหารจัดการที่เหมาะสมกับความต้องการใช้ให้ถูกวิธี เช่น ควรเพาะปลูกฤดูไหน การเปิดปิดประตูระบายน้้า และการ
ประหยัดน้้า 
   ทางเลือกที่ 2 การหาน้้าจากแหล่งอื่น โดยการผันน้้าจากโตนเลสาบ เป็นต้นโดยต้องมีการพิจารณาดูว่ามี
ความเป็นไปได้หรือไม่ มีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหน 
   ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกอื่นๆ โดยอาศัยข้อมูล ในไทยตอนน้้าเยอะ เยอะจริง แต่ไม่สามารถเก็บไว้ใช้ได้ พอ
แล้งก็แล้งมากจนไม่มีน้้าใช้ บางทีก็เจอน้้าทะเลหนุน ควรมีการสร้างอ่างเก็บน้้า ซึ่งห้วยโสมงสามารถใช้ได้ภายในปีหน้า 
   ทางเลือกที่ 4 เลือกสถานที่อื่นๆ ควรจะไปท้าอ่างเก็บน้้าที่ไหน เริ่มตรงไหน พื้นที่ประสบเหตุน้้าบ่อยๆ คือ
กบินทร์บุรี ถ้าจะหลีกเลี่ยงการเกิดน้้าท่วม อาจจะไปเก็บน้้าที่เมืองเก่า สระแก้ว เนื่องจากแถวนั้น ที่ดินราคาถูกและพื้นที่
เยอะ แล้วค่อยๆท้าการปล่อยน้้าลงมา 
   ทางเลือกที่ 5 ใช้กระบวนการในเรื่องเทคโนโลยี การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้้า ค่าน้้าของแต่ละหน่วยงาน 
ภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม เอกชน ใช้ไม่เท่ากัน อุตสาหกรรมจะแพงกว่า ให้ใช้การรีไซเคิลน้้าไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม 
แล้วก็มีการรีไซเคิลน้้ากลับมาใช้ใหม่ในภาคอนาคต 
   ทางเลือกที่ 6 การจัดล้าดับใหม่ ให้ศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันโดยละเอียด 
   กลุ่มที่ 3 ภาคราชการ 
   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มระดมความคิดและสรุปประเด็นต่างๆ ที่เป็นปัญหาของลุ่มน้้าปราจีนบุรีในขั้นแรก 
ซึ่งปัญหาที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ระดมความคิดส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้าทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดยเน้นผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ดังนี ้
   - ปัญหาความขัดแย้งจากความต้องการใช้น้้าของภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมที่ไม่เพียงพอ 
   - ปัญหาด้านน้้าท่วมและน้้าแล้งท่ีเกิดซ้้าซาก 
   - ปัญหาคุณภาพน้้าส้าหรับการอุปโภคบริโภคไม่ได้คุณภาพจากการรุกของน้้าเค็มและน้้าเสียจาก
ภาคอุตสาหกรรม 
   - ชุมชนไม่มีความมั่นใจต่อระบบการบ้าบัดน้้าเสียของโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงไม่เข้าใจตัวดัชนีช้ีวัด
คุณภาพน้้าว่ามีตัวใดท่ีจ้าเป็น/ส้าคัญ และค่าดัชนีต่างๆสามารถบอกอะไรเกี่ยวกับคุณภาพน้้าในพ้ืนท่ีได้บ้าง 
   - ต้นทุนน้้าธรรมชาติต่้าเนื่องจากแหล่งกักเก็บน้้าน้อยกว่าความต้องการจากปัญหาที่กลุ่มได้ระดมความคิดกัน
ข้างต้น  
   กลุ่มภาคราชการได้เสนอทางเลือกทั้งหมด 4 ทางเลือก ดังนี้ 
   ทางเลือกที่ 1 สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาแต่ต้องให้เกิดความสมดุล สามารถจัดการให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกัน
กับภาคธุรกิจต่าง ๆ ได้ไม่ต้องการให้อุตสาหกรรมหนักเข้ามาในพื้นที่ต้องการอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(อุตสาหกรรมสีเขียว: Green Industry) 
   ทางเลือกที่ 2 การจัดวางผังเมือง มีการจัด Zoning ของเขตอุตสาหกรรมและ Zoning เขตที่อยู่อาศัย 
   ทางเลือกที่ 3 การบริหารจัดการน้้าให้เกิดความสมดุลในส่วนของภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และ
การอุปโภค-บริโภคของประชาชนบริหารจัดการน้้าทั้งในหน้าฝนและหน้าแล้ง หาแนวทางการใช้น้้าร่วมกันการประปา
ต้องมีการวางแผนในการบริหารจัดการน้้าส้าหรับภาคประชาชนท้ังในหน้าฝนและหน้าแล้ง 
   ทางเลือกที่ 4 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการวางแผน ควบคุม และตรวจสอบติดตามยกตัวอย่าง
เรื่อง การสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังแหล่งน้้าและสิ่งแวดล้อม 
   กลุ่มที่ 4 สถานศึกษาและองค์กรปกครองท้องถิ่น 
   การพัฒนาทางเลือกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มที่ 4 เริ่มจากการระดมสมอง (Brainstorming) เพื่อ
อภิปรายถึง ท่ีมาความส้าคัญและปัญหา ซึ่งน้าไปสู่ทางเลือก ซึ่งมีประเด็นปัญหาที่ส้าคัญของลุ่มน้้าปราจีนบุรี ดังน้ี 
   - ปัญหาน้้าท่วม/ น้้าแล้ง ซึ่งปัญหานี้ได้รับอิทธิพลมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรม ท้าให้พื้นที่รับน้้าเดิม
ไม่สามารถรองรับได้น้้าอีกต่อไป น้้าจึงไหลท่วมที่อื่น ขณะที่ช่วงหน้าแล้งแม่น้้าก็แล้งจนไม่มีน้้า ผู้เข้าร่วมอบรมจึงให้
สังเกตถึง การที่จะท้าอย่างไรให้สามารถผันน้้าได้อย่างมีระบบ คือมีแหล่งกักเก็บน้้าจากฤดูน้้าหลากเพื่อน้ามาใช้ในช่วง
หน้าแล้ง 
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   - ปัญหาน้้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่เข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมายและ
มาตรฐานตามที่ได้ก้าหนดไว้ อีกทั้งที่ภาคอื่นๆ (ที่ไม่ใช่ภาคเอกชน) ไม่สามารถตรวจสอบการด้าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
ของภาคเอกชนได้ 
   - ปัญหาเรื่องการก้าหนดนโยบายจากส่วนกลาง (Top - down Management) ที่ไม่มีการพิจารณาบริบทใน
พื้นที่ หรือการรับฟังความหิดเห็นจากท้องถิ่น ท้าให้ท้องถิ่นไม่สามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการด้าเนินการใด ๆของ
ส่วนกลาง 
   - ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ท้ากินของเกษตรกร (ที่นา) โดยปัญหานี้ได้รับอิทธิพลมาจากการขยายตัวของ
อุตสาหกรรม ผู้เข้าร่วมอบรมจึงให้ข้อสังเกตถึงผลกระทบจากการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมที่จะส่งผลต่อพื้นที่ท้า
การเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนท่ี เชิงเขาและที่ราบลุ่ม (อ.นาดี) 
   จากท่ีมาความส้าคัญและปัญหากลุ่มได้สรุปการสร้างทางเลือก5 ทางเลือก ดังนี้ 
   ทางเลือกที่ 1 การจัดผังเมืองที่มีประสิทธิภาพโดยผู้เข้าร่วมอบรมได้เสนอถึงการบูรณาการผังเมืองที่มีการ
ก้าหนดขอบเขต (Zoning) แล้ว กับสภาพสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพของพื้นที่ เช่น แม่น้้า คลอง ป่า เป็นต้นเนื่องจากผัง
เมืองเป็นการใช้ประโยชน์ของพื้นที่หากมีการก้าหนดผังเมืองโดยไม่ค้านึงถึงแม่น้้า ล้าคลอง ก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาน้้า
ท่วมในพ้ืนท่ีได้ 
   ทางเลือกที่ 2 การเพิ่มความเข้มงวดในการใช้กฎหมายและการตรวจสอบโดยผู้เข้าร่วมอบรมได้เสนอถึงการ
เพิ่มระดับความเข้มข้นในการตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมาย เช่น การตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม ถึงแม้โรงงาน
อุตสาหกรรม จะอ้างถึงการมีระบบบ้าบัดน้้าท่ีดี แต่ในความเป็นจริง ยังพบว่ามีน้้าเสียอุตสาหกรรมไหลลงสู่แหล่งน้้าอยู่ 
   ทางเลือกที่ 3 การก้าหนดสัดส่วนความสมดุลระหว่างมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยผู้เข้าร่วมอบรม
เห็นถึงความส้าคัญในการจ้ากัดพื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่สิ่งแวดล้อม พื้นที่อยู่อาศัย โดยอาจใช้
หน่วยของพื้นนี่เป็นอัตราการก้าหนดการประกอบกิจการ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปได้อย่างยั่งยืน 
   ทางเลือกท่ี 4 การรับฟังเสียงจากชุมชนและท้องถิ่นโดยผู้เข้าร่วมอบรมได้เล็งเห็นถึงการกระตุ้นให้ส่วนกลาง
รับฟังความคิดเห็นจากชุมชนและท้องถิ่นก่อนการตัดสินใจด้าเนินการใด ๆ หรือการให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในขั้นตอนการ
ตัดสินใจ เพื่อให้การด้าเนินการนั้น ๆ สามารถตอบตอบสนองความต้องของชุมชนได้ 
   ทางเลือกที่ 5 การพัฒนาพร้อมกันในมิติของ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกายภาพโดยผู้เข้าร่วมอบรม
ได้อภิปรายถึงการเติบโตไปพร้อมกัน เช่น หากเศรษฐกิจในพ้ืนที่มีการเจริญพัฒนาดี แต่การศึกษายังพัฒนาไม่ดี (ยังมีผู้ที่
ไม่สามารถอ่าน และเขียนหนังสือได้) ก็จะไม่สะท้อนถึงการพัฒนาของพื้นที่  
   ผลสรุปการสร้างทางเลือกจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในลุ่มน้้าปราจีนบุรี 
   จากผลการประชุมกลุ่มย่อยด้วยวิธีการระดมสมองจากทุกภาคส่วนในข้ันตอนแรก ทีมวิทยากรได้น้าทางเลือก
หลากหลายที่ได้ (Extreme alternatives) มาสรุปให้เหลือทางเลือกที่เป็นไปได้จริง (Realistic altenative) ให้เหลือ 4 
ทางเลือก ดังตารางภาคผนวกที่ 21 ซึ่งทางเลือกทั้งหมดจะถูกน้าไปอภิปรายและประเมินทางเลือก ในการจัดประชุม
อบรมเชิงปฏิบัติการลุ่มน้้าปราจีนบุรี ครั้งท่ี 3 ต่อไป  
   (3) ผลการประเมินการอบรมจากผู้เข้าฝึกอบรม 
   ในส่วนของผลจากแบบประเมินการฝึกอบรม บุคลากรระดับปฏิบัติพื้นท่ีลุ่มน้้าน้าร่อง (ลุ่มน้้าปราจีนบุรี) วันท่ี 
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมในภาพรวมอยู่ได้ระดับดี (ตารางภาคผนวกที่ 
22) และเห็นว่าข้อมูลที่ได้มีประโยชน์ต่อการวางแผนระดับยุทธศาสตร์ของลุ่มน้้าปราจีนบุรี ในส่วนความเห็นอื่น ๆ 
ผู้เข้าร่วมประชุมอยากเห็นว่ายังขาดบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบผังเมือง  และอยากให้จัดในจังหวัดอื่น ในลุ่มน้้าบ้าง 
อย่างเช่น สระแก้ว 
  2.2.3 การด้าเนินการฝึกอบรมพื้นที่ลุ่มน้้าน้าร่องคร้ังท่ี 3: การประเมินทางเลือก (Alternative assessment
) และข้อเสนอแนะคู่มือ (Comments on SEA guideline) 
   การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินทางเลือกของแผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีเป็นขั้นตอนต่อเนื่อง
จากการฝึกอบรมในเรื่องการสร้างทางเลือกของแผนจัดการพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี ที่ได้ด้าเนินการไปก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นระยะเวลา 2 วัน เมื่อวันท่ี 15-16 กันยายน พ.ศ. 
2559 ณ โรงแรม แคนทารี กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เอกสารที่แจกให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจ้านวน ประกอบด้วย 
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   เอกสารประกอบชุดที่ 1 แบบประเมินที่ 1: การคัดเลือกตัวช้ีวัด 
   เอกสารประกอบชุดที่ 2 แบบประเมินที่ 2: การประเมินความพึงพอใจต่อทางเลือกในการพิจารณาพื้นที่ลุ่ม
น้้าปราจีนบุรีตามเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนบนพื้นฐาน
ศักยภาพขีดจ้ากัดและความต้องการของประชาชน 
   เอกสารประกอบชุดที่ 3 รายละเอียดทางเลือกการพัฒนาลุ่มน้้าปราจีนบุรี ทั้ง 4 ทางเลือก 
   เอกสารประกอบชุดที่ 4 ตารางสรุปแนวความคิดการพัฒนาทางเลือกในการพัฒนาลุ่มน้้าปราจีนบุรี 
   เอกสารประกอบชุดที่ 5 ตารางสรุปเปรียบเทียบวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนกลาง จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว 
   เอกสารประกอบชุดที่  6 ร่างคู่มือการจัดท้าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment: SEA) 
   (1)  องค์ประกอบและจ้านวนผู้เข้าร่วมอบรม  จากการเชิญหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 223 แห่ง 
มีภาคีตอบรับเข้าร่วมการประชุมจ้านวน 76 แห่ง และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จ้านวน 95 คน จากภาคราชการ 24 แห่ง 
จ้านวน 31 คน (ร้อยละ 53.45) รัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง จ้านวน 2คน (ร้อยละ 3.45) ภาคเอกชน 5 แห่ง จ้านวน 7 คน (ร้อยละ 
12.07) สถาบันการศึกษา 7 แห่ง 7 คน (ร้อยละ 12.07) และภาคประชาชน 7 แห่งจ้านวน 11 คน (18.96) รายละเอียดแสดง
ในตารางภาคผนวกที ่23 
  (2) ผลการอภิปรายกลุ่มย่อย  จากข้อมูลทางเลือกที่ได้ข้างต้นน้ามาสู่การอภิปรายกลุ่มย่อยของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ส่วน เนื้อหาส่วนแรกด้าเนินการในวันที่  15 กันยายน พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินทางเลือกโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื้อหาในส่วนที่สองด้าเนินการในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์
เพื่อสรุปผลจากการประเมินทางเลือกร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการน้าเสนออภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อคู่มือการ
ประเมิน SEA ในระดับลุ่มน้้า ดังนี ้
   (2.1) ผลการประเมินทางเลือกโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   การประเมินทางเลือกโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แบ่งเนื้อหากิจกรรมเป็น 2 กิจกรรมกิจกรรมที่หนึ่งผู้เข้าร่วม
อบรมท้าความเข้าใจและร่วมอภิปรายแสดงความเห็นต่อทางเลือกของการพัฒนาลุ่มน้้าปราจีนบุรี โดยวิทยากรน้าเสนอ
ผลการสร้างทางเลือกที่ได้จากการประชุมการพัฒนาทางเลือกของแผนจัดการพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี (Alternative 
development) เมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ตามเอกสารประกอบที่ 4 และ 5 กิจกรรมที่สองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ท้าการประเมินทางเลือกตามแบบประเมินในเอกสารประกอบท่ี 1 และ 2 ผลที่ได้จากกิจกรรมมีดังนี้ 
   กิจกรรมที่ 1: การอภิปรายและแสดงควมคิดเห็นต่อทางเลือกทั้ง 4 ทางเลือก  
   ผลการอภิปรายทางเลือกที่ 1 เป็นทางเลือกที่ไม่มีตัวแทนจากกลุ่มใดน้าเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก
ทุกภาคส่วนเห็นพ้องต้องการว่าการปล่อยให้ลุ่มน้้าปราจีนบุรีเป็นไปตามแบบฉบับเดิม และมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี ้
   - ให้กระตุ้นให้โรงงานอุตสาหกรรมใช้ทรัพยากรในพื้นที่ (ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรมนุษย์) (Local 
Content) ในกระบวนการผลิต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมันส้าปะหลัง อ้อย และแรงงานท้องถิ่น เป็นต้น 
   - จ้ากัดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม โดยก้าหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุนต้องประกอบ
ธุรกิจที่สอดคล้องกับทรัพยากรในพื้นที่ และต้องใช้ทรัพยากรในพื้นที่ (ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรมนุษย์) ใน
กระบวนการผลิต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ้ืนท่ี 
   - ก้าหนดมาตรการในการควบคุมมลพิษท่ีปล่อยออกมาจากโรงงาน และจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ
การด้าเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นระยะ ๆ  
   ผลการอภิปรายทางเลือกที่ 2 เป็นทางเลือกท่ีภาคประชาชนให้ความสนใจ เนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
เพื่อการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้นจะต้องมีความระมัดระวังอย่างมาก เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมอาจไม่ได้มี
การด้าเนินงานท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
   - ก้าหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุนในพ้ืนท่ีต้องใช้ทรัพยากรในพ้ืนท่ี (ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ทรัพยากรมนุษย์) (Local Content) ในกระบวนการผลิตเช่น อุตสาหกรรม แปรรูปผลิตภัณฑ์จากมันส้าปะหลัง อ้อย 
และแรงงานท้องถิ่น เป็นต้น 
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   - ก้าหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุนต้องวางเง่ือนไข/ ข้อตกลง/  MOU กับชุมชน เพื่อเป็นการ
ป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชน และยังเป็นการสร้างอ้านาจในการตรวจสอบจากภาคประชาชน พร้อมทั้งมี
บทลงโทษหากมีการท้าผิดกฎ 
   - ก้าหนดอัตราการจ้างงานขั้นต่้าของโรงงานท่ีจะเข้ามาลงทุน ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 30 
   - ช้ีแจงหลักการและเหตุผลในการ Zoning เกษตรกรรม โดยการตรวจวัดลักษณะทางเคมี และกายภาพของ
ดินก่อเพ่ือให้ชุมชนได้ทราบถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และเข้าใจได้ดียิ่งข้ึน  
   ผลการอภิปรายทางเลือกที่ 3 เนื่องจากทางเลือกนี้เน้นส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่ง
วัฒนธรรม แต่ตัวแทนในแต่ละกลุ่มต่างเห็นพ้องกันว่าการพัฒนาในพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีนั้นไม่อาจจะเลี่ยงได้จึงเป็นที่มา
ของการเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวัง และร่วมตัดสินใจการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
ของหน่วยงานภาครัฐ 
   ผลการอภิปรายทางเลือกที่ 4 ทางเลือกนี้เป็นทางเลือกที่แต่ละกลุ่มให้ความสนใจมากท่ีสุด เนื่องจากมีเนื้อหา
ครอบคลุมทุกบริบท และมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
   - การพัฒนานโยบายตามทางเลือกที่ 4 เป็นการพัฒนาที่จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับท้องถิ่นอย่างมาก แต่
หากชุมชนในท้องถิ่นขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา อาจจะท้าให้การพัฒนานั้นถูกต่อต้านได้ จึงมีการขอให้มี
การส่งเสริมด้านการศึกษาของประชาชนในพ้ืนท่ี เพื่อเป็นการรองรับการพัฒนาท่ีจะเกิดขึ้น 
   - ก้าหนดให้มีการส่งเสริมความรู้ถึงผลเสียของการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพราะเกษตรกรที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวจะไม่
สามารถปรับตัวได้หากเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือวิกฤตการณ์ราคาพืชผล โดยระบุเป็นข้อหนดว่าเกษตรกรจะต้องมีพื้นที่
ส้าหรับเพาะปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   - ก้าหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการของภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก
การด้าเนินกิจกรรมใด ๆ  
   - ก้าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ โดยการวิเคราะ SWOT 
analysis และ Stakeholder analysis เพื่อเป็นการเชิญผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจใด ๆ  
   - ก้าหนดเกณฑ์ส้าหรับชุมชน ไม่ให้การด้าเนินการที่มีการใช้ทรัพยากรด้านต่าง ๆ เกินขีดจ้ากัดของทรัพยากร 
ได้แก่ ด้านทรัพยากร (Source) ซึ่งได้แก่ น้้า ดิน ป่าไม้  ด้านสิ่งแวดล้อม (Sink) และ ด้านสุขภาพ 
   - ก้าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลในการด้าเนินการ เพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
   กิจกรรมที่ 2: กิจกรรมที่สองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้าการประเมินทางเลือกตามแบบประเมินในเอกสารประกอบ
ที่ 1 และ 2 ผลจากการให้ประเมินทางเลือกจ้านวน 72 แบบประเมินได้ผลการประเมินดังตารางภาคผนวกที่ 24  
   จากตารางภาคผนวกที่ 24 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินทางเลือกในการพัฒนาลุ่มน้้าปราจีนบุรีให้ทางเลือกที่ 4 
ได้คะแนนสูงสุดคือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีบนพื้นฐานศักยภาพทรัยากรและความ
ต้องการของประชาชน ภายใต้ขีดจ้ากัดที่มีอยู่ในพ้ืนท่ี 
   (2.2) ความคิดเห็นอ่ืนๆ จากการอภิปรายกลุ่มย่อย 
   ข้อคิดจากกลุ่มภาคประชาชน จากการด้าเนินนโยบายที่ผ่านมาของภาครัฐ นโยบายต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาสู่
ชุมชนล้วนก่อให้เกิดผลดี และผลเสียต่อชุมชน ทั้งนี้การจะด้าเนินนโยบายใด ๆ ให้มีประสิทธิภาพนั้น ทางภาครัฐควรที่จะ
ให้ความส้าคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาชุมชนไม่มีส่วนร่วมในข้ันตอนการตัดสินใจ ท้าให้ภาคประชาชนมี
การเสนอหลักการ “พื้นที่เป็นตัวตั้ง (พิจารณาแนวทางการจัดท้านโยบายตามพื้นฐานของทรัพยากรในพื้นที่นั้นๆ)ชุมชน
เป็นแกนหลัก” เพื่อให้นโยบายที่จะเข้ามาพัฒนาในพ้ืนท่ีเกิดประสิทธิผล และสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน
ได้ โดยเบื้องต้น โดยภาครัฐและภาคประชาชนมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนชุมชนตามหลักขั้นตอนของการมีส่วนร่วมคือ 
ร่วมรับรู้ (Inform) ร่วมปรึกษา (Consult) ร่วมหารือ (Involve) ร่วมปฏิบัติ (Collaborate) การให้อ้านาจในการตัดสินใจ 
(Empower) ทั้งนี้ก็เพื่อให้ภาคประชาชน ได้สามารถตรวจสอบนโยบายได้ในทุกขั้นตอนจนถึงการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจถึงผลที่จะเกิดกับชุมชนด้วยตนเอง 
   นอกจากน้ียังมีการเสนอให้มีการพัฒนาลุ่มน้้าปราจีนบุรีดังนี้ 
   - การท้าแผนที่ลุ่มน้้า และส้ารวจการใช้น้้าในแต่ละภาคส่วนเพื่อเป็นการเอื้อต่อการจัดการน้้าในพ้ืนท่ี และยัง
มีการเสนอให้มีการบูรณาการระหว่างลุ่มน้้าด้วยกันเพื่อป้องปัญหาที่อาจส่งผลต่อลุ่มน้้าข้างเคียง 
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   - ต้องการให้มีการน้าภูมิปัญญาชาวบ้านมาปรับใช้กับแผนการด้าเนินการ หรือมีการทบทวนภูมิปัญญาใน
พื้นที่น้ัน 
   - ต้องการให้ภาครัฐส่งต่อนโยบายเมื่อมีการเปลี่ยนถ่ายอ้านาจการปกครองเพื่อให้การพัฒนา หรือการเสนอ
นโยบายใด ๆ จากภาคประชาชน และภาครัฐมีความต่อเนื่อง 
   (2.3) ข้อเสนอแนะต่อประเด็นการจัดท้าคู่มือ SEA 
   จากการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในลุ่มน้้าปราจีนบุรีจากทุกภาคส่วนอ่านและพิจารณาร่างคู่มือ SEA มีความเห็น
ตรงกันในเรื่องของรูปแบบการเขียนที่ไม่ควรมีการใช้ศัพท์เทคนิคทางวิชาการที่เข้าใจได้ยาก และควรเพิ่มเวลาการอ่าน
พิจารณาให้ความเห็นคู่มือให้มากขึ้นและมีข้อเสนอเฉพาะจากภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่แตกต่างกันดังนี้ 
   ภาคประชาชนเสนอแนะให้มีรูปแบบการน้าเสนอที่เข้าใจง่ายและควรมีการยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน 
ศัพท์เทคนิคทางวิชาการมากโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ท้าให้ไม่สามารถให้ความเห็นลงลึกในรายละเอียดของกระบวนการ 
SEA ลุ่มน้้าปราจีนบุรีได้ และมีความเห็นว่าประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นทั้งสองวันมีรายละเอียดกิจกรรมเยอะ และ
ละเอียดอ่อน ท้าให้เวลาที่จะใช้ในการตอบแบบสอบถามและพิจารณาร่างคู่มือ SEA มีน้อย ประกอบกับผู้เข้าร่วมสัมมนา
ส่วนหนึ่งไม่ใช่บุคคลเดียวกันท้ังสามครั้งที่จัดการประชุมในลุ่มน้้าน้าร่องซึ่งเนื้อหามีความต่อเนื่องกัน จึงควรเพิ่มเวลาให้
มากกว่านี้เพื่อที่จะได้ให้ความเห็นได้ละเอียดยิ่งขึ้นนอกจากนี้อยากให้ระบุว่าชาวบ้าน (ประชาชน) ควรมีสิทธิในการร่าง
แผน และมีกลไกที่จะให้แผนที่มีประชาชนมีส่วนร่วมเสนอสู่แผนพัฒนาจังหวัด และ SEA ควรเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้
แผนจากภาคประชาชนน้าเสนอสู่ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ 
   ภาคราชการเป็นภาคส่วนที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง SEA มากกว่าภาคส่วนอื่น ๆ ท้าให้มีความเห็น
เพิ่มเติมในรายละเอียดของคู่มือเพิ่มเติมมากกว่าภาคส่วนอ่ืน ๆ ดังตารางภาคผนวกที่ 25 
  (2.3) การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติในภาคีกลุ่มลุ่มน้้าหลัก 
   การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับ 9 กลุ่มลุ่มน้้าหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อน้าแนวคิด รูปแบบ กระบวนการ 
วิธีการด้าเนินงาน ตลอดจนแนวทางและขั้นตอนการจัดท้า SEA ของประเทศ รวมถึงบทเรียน ผลการด้าเนินงานท่ีได้จาก
โครงการน้าร่อง มาถ่ายทอด ฝึกอบรมให้แก่ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการ
จัดท้า SEA เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาท่ีมีดุลยภาพและยั่งยืนด้าเนินการฝึกอบรมจ้านวนทั้งหมด 9 ครั้ง มีเป้าหมายครั้งละ 80 
คน โดยได้จัดฝึกอบรมระหว่างวันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2559 จนถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2559  
   รูปแบบการฝึกอบรมส้าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติในภาคีทั้ง 9 กลุ่มลุ่มน้้าหลัก แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 
ช่วง ได้แก่ การอบรมภาคเช้า และการอบรมภาคบ่าย มีรายละเอียดการฝึกอบรมดังนี้ 
   1) การอบรมภาคเช้า เป็นการบรรยายจากทีมวิทยากรของที่ปรึกษา ท้ังหมด 3 หัวข้อเรื่องหลัก ได้แก่ 
   หัวข้อเรื่องที่ 1 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์: ความส้าคัญ ระบบและกลไก และกระบวนการ
และขั้นตอน มีวัตถุประสงค์เพื่อปูพ้ืนฐานความรู้ด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
พื้นฐานความเข้าใจตรงกัน 
   หัวข้อเรื่องที่ 2 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของแผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นภาพรวมของการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่ท้าการรวบรวมเพื่อศึกษา SEA ใน
ระดับลุ่มน้้า โดยน้าเสนอตัวอย่างข้อมูลของลุ่มน้้าน้าร่องโดยสรุปท่ีรวบรวมโดยที่ปรึกษา และเช่ือมโยงให้ผู้เข้าร่วมอบรม
ได้เห็นภาพของลุ่มน้้าในพื้นที่ของตัวเอง 
   หัวข้อเรื่องที่ 3 การน้าเสนอร่างคู่มือการจัดท้าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพื่อการจัดท้า
แผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้า เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจโครงสร้างของรูปเล่มคู่มือที่จะจัดท้าขึ้น ประกอบกับ
เอกสารร่างคู่มือท่ีผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ ก่อนที่จะเสนอความคิดเห็นในช่วงบ่าย 
   ทั้งนี้เอกสารประกอบการฝึกอบรมส้าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจ้านวน 4 รายการ ประกอบด้วย  
   เอกสารประกอบชุดที่ 1 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์: ความส้าคัญ ระบบและกลไก และกระบวนการและขั้นตอน” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 2 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ของแผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี” 
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   เอกสารประกอบชุดที่ 3 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง “การน้าเสนอร่างคู่มือการจัดท้า
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพื่อการจัดท้าแผนการจัดการพื้นท่ีลุ่มน้้า” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 4 เอกสารประกอบการอภิปรายกลุ่มย่อยต่อแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ส้าหรับแผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้า (ฉบับร่าง) 
   2) การอบรมภาคบ่าย ท่ีปรึกษาท้าการแบ่งกลุ่มอภิปรายย่อยผู้เข้ารับการฝึกอบรมออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ
ประมาณ 10–15 คน โดยแบ่งตามภาคส่วนต่าง ๆ กัน อาทิเช่น ภาคประชาชน ภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ ภาค
การศึกษา ภาคเอกชน องค์กรอิสระ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละลุ่มน้้า วัตถุประสงค์ของการอภิปรายกลุ่ม
ย่อยแบ่งเนื้อหาการอภิปรายออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่งเป็นการน้าเสนอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจ
กระบวนการจัดท้า SEA โดยเป็นการจ้าลองขั้นตอนการระดมสมอง เพื่อหาทางเลือกการพัฒนาของลุ่มน้้าในพื้นที่ของ
ผู้เข้าร่วมอบรม ส่วนที่สองเป็นการอภิปรายเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกระบวนการ SEA ที่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้เห็นภาพจากกิจกรรมก่อนหน้า และคู่มือ SEA ลุ่มน้้า  
   (1) องค์ประกอบผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 9 ภาคีลุ่มน้้าลุ่มน้้าหลัก 
   ภาพรวมของผู้เข้าร่วมอบรมจากทั้ง 9 ภาคีลุ่มน้้าหลัก ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ มีรายละเอียดจ้านวน
ผู้เข้าร่วมอบรม หน่วยงาน และองค์ประกอบผู้เข้าร่วมอบรมดังตารางภาคผนวกที่ 27 
   (2) ผลการอภิปรายสรุปประเด็นส้าคัญจากผู้เข้าร่วมอบรม 9 ลุ่มน้้าหลัก 
   จากการลงพื้นท่ี 9 กลุ่มลุ่มน้้าของที่ปรึกษาสามารถสรุปประเดินข้อคิดเห็นส้าคัญต่าง ๆ จากผู้เข้าร่วมอบรม
ทั้ง 9 กลุ่มลุ่มน้้า จากประเด็นย่อย 2 เด็น ได้แก่ 
   (2.1) ข้อเสนอแนะด้านกลไกการจัดท้า SEA สรุปความเห็น ดังนี ้
   - เสนอให้จัดตั้งหน่วยงานกลาง และควรมีการระบุถึงเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาท้าหน้าที่ใน
หน่วยงานกลางดังกล่าวอย่างชัดเจน และจะต้องมีภาคประชาชนเป็นองค์ประกอบหนึ่งในคณะกรรมการนี้ด้วย 
   - ก้าหนดอ้านาจและหน้าที่ของหน่วยงานกลางให้มีประสิทธิภาพมากพอที่จะก้ากับ ดูแล และตรวจสอบ SEA 
   - ให้ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นผู้รับผิดชอบ และก้ากับดูแล 
ตรวจสอบการด้าเนินการ SEA 
   - เสนอให้มีการร่างกฎหมายเพื่อบังคับใช้ SEA กับนโยบาย แผน หรือโครงการ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ 
เพื่อให้เกิดการประเมินที่มีประสิทธิภาพ มีกฎเกณฑ์ชัดเจน เช่นเดียวกับการท้า EIA แต่มีความเห็นแย้งว่าไม่ควรร่าง
กฎหมายแต่ควรจะให้อิสระที่จะท้าหรือไม่ท้า SEA เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น และไม่ท้าให้มีการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่
ของกฎหมายในการรับรองโครงการเช่นเดียวกับ EIA 
   - การประเมินตามกระบวนการ SEA โดยควรอาศัยการจัดตั้งคณะกรรมการ หรือองค์กรอิสระที่ประกอบด้วย
ทุกภาคส่วน หน่วยงานกลาง หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   - ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนของ SEA และมีอ้านาจในการตัดสินใจร่วมในขั้นตอนสุดท้าย เพิ่มสัดส่วน
ประชาชนท่ีจะมีส่วนร่วม โดยก้าหนดสัดส่วนให้ชัดเจนและระบุในคู่มือด้วย 
   - การจัดท้า SEA ควรเน้นจัดท้ากับโครงการขนาดใหญ่ โครงการระดับกระทรวง ระดับจังหวัด เป็นต้น ควรมี
หลักเกณฑ์ในการก้าหนดว่าโครงการไหน นโยบายใด ก่อให้เกิดผลกระทบและควรต้องท้า SEA 
   - ข้อมูลพื้นฐานลุ่มน้้าควรจะแบ่งให้เป็น ต้นน้้า กลางน้้า ปลายน้้า เพื่อประสิทธิภาพการวิเคราะห์และบริหาร
จัดการที่มีความต้องการแตกต่างกันในแต่ละพื้นท่ี 
   - หน่วยงานรับผิดชอบ SEA ควรแบ่งขอบเขตอ้านาจ หรือตามพื้นท่ีรับผิดชอบ โดยการสนับสนุนของพื้นท่ีใน
ด้านข้อมูล 
   - จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะส้าหรับก้ากับดูแลตรวจสอบ SEA ควรเป็นองค์กรกลางหรืออิสระ และมีหน่วยงาน
ตรวจสอบในทุกระดับ ตั้งแต่ท้องถิ่น จังหวัด หรือตามหน้าท่ีรับผิดชอบ 
   - เพิ่มเกณฑ์ดัชนี้ช้ีวัดด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิม ให้ระบุว่าหากส่งผลกระทบเช่น การเปลี่ยนแปลง สูญ
หายของวัฒนธรรม ไม่ควรด้าเนินการ หากต้องด้าเนินการให้มีมาตรการก้าหนด 
   - เพิ่มตัวช้ีวัดด้านการพังทลายของตลิ่ง ในทางเลือกที่มีการท่องเที่ยวสัญจรทางน้้า 
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   - เพิ่มตัวช้ีวัดด้านการเสื่อมสภาพของดิน ในทางเลือกที่มีการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  หรือการเกษตรเพื่อ
อุตสาหกรรม 
   - เพิ่มตัวช้ีวัดด้านการจราจร ซึ่งแสดงให้เห็นความสามารถในการรองรับการพัฒนา ที่สร้างปัญหากับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
   (2.2) ข้อเสนอแนะด้านการจัดท้าคู่มือ SEA 
   ข้อเสนอแนะด้านการจัดท้าคู่มือ SEA จากผู้เข้าร่วมอบรมของทั้ง 9 กลุ่มลุ่มน้้า ได้น้าเสนอในรายงานการจัด
ฝึกอบรมของแต่ละกลุ่มลุ่มน้้า ซึ่งมีความเห็นหลากหลายแตกต่างกันไปตามประสบการณ์เกี่ยวกับ SEA และจากภาคส่วน
ที่มีระดับความรู้ต่อSEA ในระดับที่แตกต่างกัน ท้าให้มีความเห็นค่อนข้างหลากหลาย ซึ่งสามารถสรุปประเด็น
ข้อเสนอแนะประเด็นส้าคัญที่มีความเห็นตรงกันมากกว่า 1 กลุ่มลุ่มน้้า ได้ดังตารางภาคผนวกที่ 28 
   รายละเอียดการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติในกลุ่มลุ่มน้้าหลัก 9 ลุ่มน้้า มี
รายละเอียดของแต่ละลุ่มน้้าหลัก ดังนี้ 
   2.3.1 การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติในกลุ่มลุ่มน้้าภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 
   (1) องค์ประกอบและจ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการส้าหรับภาคีกลุ่มลุ่มน้้าภาคใต้
ฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) ด้าเนินการเมื่อวันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรม ธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง จากการ
เชิญหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 223 แห่ง คนมีภาคีตอบรับเข้าร่วมการอบรม 87 แห่ง มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จ้านวน 122 คน จากภาคราชการ 64แห่ง จ้านวน 84 คน (ร้อยละ 68.85) รัฐวิสาหกิจ 1 แห่ง จ้านวน 2 คน (ร้อยละ 
1.64) สถาบันการศึกษา 5 แห่ง จ้านวน7 คน (ร้อยละ 5.74) องค์กรอิสระ 7 แห่ง จ้านวน 10 คน (ร้อยละ 8.20) และ
ภาคประชาชน 10 แห่งจ้านวน 19 คน (ร้อยละ 15.57) รายละเอียดแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 29 
   (2) ผลการอภิปรายกลุ่มย่อย จากการอภิปรายกลุ่มย่อยท่ีได้ด้าเนินการประมาณ 2 ช่ัวโมง โดยแบ่งผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม ผลสรุปความคิดเห็นต่อการด้าเนินงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในลุ่มน้้า และ
คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ส้าหรับแผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้า (ฉบับร่าง) มีดังน้ี 
   กลุ่มที่ 1 มีผู้เข้ารับการประกอบด้วย องค์กรอิสระ ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยองค์กรปกครองท้องถิ่น หน่วยงานราชการ และภาคประชาชน ได้แก่ เครือข่าย
อาสาสมัครทิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.)  
   กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วยองค์กรปกครองท้องถิ่น หน่วยงานราชการ และภาคประชาชน ได้แก่ กลุ่ม ทสม. และ
องค์กรอิสระ 
   ผลการประชุมกลุ่มย่อย สามารถสรุปแบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
   ประเด็นที่ 1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการจัดท้า SEA จากการการรวมรวบความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่ม
ย่อยทั้ง 3 กลุ่ม พบว่าทุกภาคส่วนได้เสนอให้มีการจัดตั้งหน่วยงานกลาง และควรมีการระบุถึงเกณฑ์ในการสรรหาบุคคล
ที่จะเข้ามาท้าหน้าที่ในหน่วยงานกลางดังกล่าวอย่างชัดเจน และจะต้องมีภาคประชาชนเป็นองค์ประกอบหนึ่งใน
คณะกรรมการนี้ด้วย รวมถึงการก้าหนดอ้านาจและหน้าที่ของหน่วยงานกลางให้มีประสิทธิภาพมากพอที่จะก้ากับ ดูแล 
และตรวจสอบ SEA เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการที่ได้ก้าหนดไว้ในคู่มือ SEA โดยมีข้อเสนอจากภาคประชาชนมีความ
ต้องการให้ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นผู้รับผิดชอบ และก้ากับดูแล 
ตรวจสอบการด้าเนิน SEA เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
   นอกจากน้ีที่ประชุมเห็นว่า SEA มีประโยชน์ในการคัดกรองนโยบายต่าง ๆ ท่ีจะก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชน
ในพื้นที่ได้ ในส่วนภาคประชาชนเสนอให้มีการร่างกฎหมายเพื่อบังคับใช้ SEA กับนโยบาย แผน หรือโครงการ ที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบเฉกเช่นเดียวกับการท้ารายงานประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment: EIA) ซึ่งมีการบังคับใช้ในปัจจุบัน อย่างไรก็ดีผู้เข้ารับการฝึกอบรมบางส่วน ได้ตั้งข้อสังเกตถึงการร่าง
กฎหมายรองรับการจัดท้า SEA อาจจะท้าให้เกิดช่องว่างของกฎหมายเช่น การอ้างอิงข้อกฎหมายโดยไม่ชอบธรรม จึงได้
เสนอให้มีการร่างกฎหมายให้ครอบคลุม และให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายดังกล่าว 
   เพื่อให้การจัดท้า SEA นั้นมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองทั้งเป้าหมายของผู้ด้าเนิน นโยบาย แผน 
หรือโครงการ และผู้ที่ได้รับผลกระทบ จึงต้องมีการศึกษาบริบท ปัญหา และข้ อจ้ากัดในพื้นที่ก่อนควบคู่ไปกับการ
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ประเมินตามกระบวนการ SEA โดยควรอาศัยการจัดตั้งคณะกรรมการในลักษณะไตรภาคี ที่ประกอบด้วย หน่วยงาน
กลาง หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
   ประเด็นที่ 2 ประเด็นการจัดท้าคู่มือ SEA ผลสรุปการประชุมอภิปราย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกภาคส่วน มี
ความเห็นตรงกันว่าเนื้อหาด้าน SEA ท้าความเข้าใจได้ค่อนข้างยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งส้าหรับภาคประชาชน ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจึงได้เสนอให้ทางคณะผู้จัดท้าปรับปรุง ปรับแต่ง หรือเพิ่มเติมเนื้อหาบางประการ ดังนี ้
   - การเพิ่มนิยามและค้าจ้ากัดความ เพื่ออธิบายค้าเฉพาะ และศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจใน
เนื้อหา และน้าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งอาจท้าได้โดยการใส่ไว้ในส่วนเชิงอรรถของคู่มือ หรืออาจจัดท้าบทนิยามศัพท์
แยกออกมาเฉพาะ 
   - เพิ่มรายละเอียดในส่วนเทคนิคและวิธีการ ที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ SEA หรืออาจจัดท้าใน
รูปแบบของภาคผนวก พร้อมทั้งอ้างอิงแหล่งที่มาเทคนิควิธีการดังกล่าว เพื่อให้ผู้อ่านสะดวกในการท้าความเข้าใจเนื้อหา
และการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม 
   - การยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมและเข้าใจกรอบขั้นตอนของการท้า SEA 
โดยอาจใช้ภาพประกอบ และกรณีศึกษา เช่น การจัดท้า SEA ในต่างประเทศ การจัดท้า SEA ที่ผ่านมาในประเทศไทย 
และการจัดท้า SEA ในกรณีต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งอาจจัดวางเนื้อหาเหล่านี้ในส่วนของภาคผนวก 
   - จัดท้าคู่มือในรูปแบบออนไลน์เผยแพร่ได้ในวงกว้างขึ้น และเพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าถึงได้อย่างสะดวก 
    (3) ผลการประเมินการอบรมจากผู้เข้าฝึกอบรม  ในส่วนผลการประเมินการเข้าร่วมประชุมของกลุ่มลุ่มน้้า
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในส่วนของโครงการฝึกอบรม SEA อยู่ในระดับดี 
(ตารางภาคผนวกที่ 30) และได้รับความรู้จากการอบรมเพิ่มมากขึ้น และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของการอบรม 
ได้แก่ ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการอบรมอยากให้จัดในช่วงเดือนกันยายนถึงกุมภาพันธ์เนื่องจากเป็นช่วงก่อนจัดท้า
แผนพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ และต้องการให้เน้นเนื้อหาภาคปฏิบัติที่น้าไปใช้ได้ทันทีให้มากขึ้น เพื่อที่ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจะได้เรียนรู้และน้าไปปฏิบัติงานได้ และเห็นควรให้มีการอบรมต่อเนื่องต่อไป บางส่วนเสนอความต้องการให้
จัดการอบรมระดับผู้ใหญ่บ้านหรือหมู่บ้าน และส่วนของเอกสารเผยแพร่ต้องการให้จัดให้มีอย่างเพียงพอ เนื่องจากมี
ผู้สนใจเข้ารับการอบรมจ้านวนมาก ท้าให้เอกสารได้รับไม่ทั่วถึง 
  2.3.2 การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติในกลุ่มลุ่มน้้าเจ้าพระยาท่าจีน 
   (1) องค์ประกอบและจ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการส้าหรับภาคีกลุ่มลุ่มน้้าลุ่มน้้า
เจ้าพระยา-ท่าจีน ด้าเนินการเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก 
จากการเชิญหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 198 แห่ง มีภาคีตอบรับเข้าร่วมการประชุม 57 แห่ง และมีผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมทั้งสิ้น 90 คน จากภาคราชการ 49 แห่ง จ้านวน 71 คน (ร้อยละ 78.89) สถาบันการศึกษา 4 แห่ง จ้านวน 
6 คน (ร้อยละ 6.67) ภาคประชาชน 3 แห่ง จ้านวน 12 คน (ร้อยละ 13.33) และอื่นๆ 1 แห่ง จ้านวน 1 คน (ร้อยละ 
1.11) รายละเอียดแสดงดังตารางภาคผนวกที่ 31 
   (2) ผลการอภิปรายกลุ่มย่อย  การอภิปรายกลุ่มย่อยของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากภาคีลุ่มน้้าเจ้าพระยา-ท่า
จีน ได้ด้าเนินการ โดยแบ่งผู้เข้าร่วมอบรมเป็น 2 กลุ่ม  
   กลุ่มที่1 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มย่อย 10 คน ประกอบด้วย ภาคประชาชนชนจากเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เป็นส่วนใหญ่ ภาคราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   กลุ่มที่ 2 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มย่อย ประกอบด้วย ภาคราชการเป็นส่วนใหญ่ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาค
ประชาชนชนจากเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  
   สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยความคิดเห็นต่อการด้าเนินงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในลุม่น้า้ 
และคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ส้าหรับแผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้า (ฉบับร่าง) สามารถสรุปประเด็น
ต่าง ๆ ดังนี ้
   ประเด็นท่ี 1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการจัดท้า SEA 
   - เห็นควรให้มีการจัดท้า SEA เนื่องจากจะสามารถช่วยลดความขัดแย้งได้  
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   - เสนอขอให้เปลี่ยนช่ือจาก “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” เป็น “การประเมินระดับ
ยุทธศาสตร์” เนื่องจากการประเมิน SEA มีความหมายรวมถึงการประเมินด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมด้วย เพื่อท่ีจะได้
ไม่มุ่งเน้นไปเพียงด้านสิ่งแวดล้อมเพียงด้านเดียว 
   - ควรมีการตราเป็นกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเพื่อรองรับการจัดท้า SEA รวมถึงการก้าหนดขนาดหรือ
ประเภทของโครงการที่จะต้องท้า SEA อาทิ แผนงานใดที่ต้องจัดท้า ควรจัดท้าในระดับใด เช่น ในระดับต้าบล ระดับ
จังหวัด ระดับกรม หรือระดับกระทรวง เป็นต้น โดยในการพิจารณาควรอยู่ในรูปแบบการ Checklist นอกจากน้ียังมีการ
เสนอให้ใช้เกณฑ์ “งบประมาณ” เป็นตัวก้าหนดว่าหน่วยงานใดควรจะท้าหรือไม่ท้า SEA 
   - จะต้องมีผู้ที่ท้าหน้าที่ในการตรวจสอบ หรือมีหน่วยงานในการก้ากับดูแล ซึ่งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบนี้ควรจะ
เป็นหน่วยงานกลาง ที่มีความเป็นอิสระ หรือการจัดตั้งในรูปแบบของคณะกรรมการท้าหน้าที่ในการพิจารณา อาทิ 
หน่วยงานจังหวัด ในรูปแบบคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย มาจากหน่วยงานที่แตกต่างกัน อาทิ ฝ่ายกฎหมาย 
อัยการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้น้าท้องถิ่น ชาวบ้าน เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (อสม.) เป็นต้น 
   - หน่วยงานท่ีจัดท้า SEA ควรจะเป็นสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ภายในจังหวัดนั้น ๆ โดยในการจัดท้าจะต้องค้านึงถึง
ส่วนได้ส่วนเสียของชุมชนเป็นหลัก 
   - ในการประเมินสิ่งแวดล้อม เสนอให้มีการประเมิน EIA หรือ SEA อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ น้าทั้งสองมา
บูรณาการรวมเป็นอันเดียวกัน เนื่องจากเห็นว่ากระบวนการจัดท้า EIA และ SEA มีการจัดท้าคล้ายคลึงกัน และหาก
ประเมินท้ัง EIA และ SEA เห็นว่าท้าให้เกิดความซ้้าซ้อน  
   - หน่วยงานต่าง ๆ ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ และความเช่ียวชาญ รวมถึงภาระงานของเจ้าหน้าที่ท่ีมีปริมาณ
มาก และยังกังวลในเรื่องของงบประมาณในการสนับสนุนการจัดท้าการประเมินสิ่งแวดล้อม  
   - ประเด็นเรื่องการจัดท้า SEA หัวใจส้าคัญคือ การให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยท้า
ให้ประชาชนยอมรับผลการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมานั้น ประชาชนไม่เช่ือถือการจัดท้า EIA ดังนั้น การเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนจะท้าให้ลดความขัดแย้งและการต่อต้านของประชาชนได้ 
   ประเด็นท่ี 2 ประเด็นการจัดท้าคู่มือ SEA 
   ความเห็นเกี่ยวกับคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เนื่องจากไม่มีความรู้เกี่ยวกับ SEA มาก่อน 
ได้รับทราบข้อมูลจากการอบรมในภาคบรรยาย นอกจากนี้ การที่จะสามารถให้ค้าแนะน้าหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับคู่มือฯ 
นั้น ควรจะให้เวลาในการอ่านและศึกษาเนื้อหาล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาเนื้อหาของคู่มือที่ประชุมเห็น
พ้องไปในทางเดียวกันว่า เนื้อค่อนข้างอ่านเข้าใจยาก ควรจัดท้าในรูปแบบท่ีเข้าใจได้ง่ายกว่านี้ 
   (3) ผลการประเมินการจัดประชุม ในส่วนผลการประเมินการเข้าร่วมประชุมของกลุ่มลุ่มน้้าเจ้าพระยา-ท่า
จีน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในส่วนของโครงการฝึกอบรม SEA อยู่ในระดับดี (ตารางภาคผนวกที่ 32) ได้รับ
ความรู้จากการอบรมเพิ่มมากขึ้น และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของการอบรม ดังนี้ อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ให้
มากขึ้น และให้น้าเสนอปัญหาและสภาพพื้นที่ในแต่ละลุ่มน้้า อยากให้น้าเสนอวิดีทัศน์ประกอบข้อมูลลุ่มน้้าต่าง ๆ ในการ
บรรยายโดยเสนอประเด็นส้าคัญให้ชัดเจน และต้องการให้มีการจัดส่งคู่มือท่ีแล้วเสร็จส่งใหผู้้เข้ารับการฝึกอบรม 
  (2.3.3) การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติในกลุ่มลุ่มน้้าสาขาสาละวิน 
   (1) องค์ประกอบและจ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการส้าหรับภาคีกลุ่มลุ่มน้้าสาขา
แม่น้้าสาละวิน ด้าเนินการเมื่อวันท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องเวียงปิง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ จังหวัดตาก จาก
การเชิญหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 190 แห่ง ได้รับการตอบรับ 69 แห่ง และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 
107 คน จากภาคราชการ 53 แห่ง จ้านวน 79 คน (ร้อยละ 73.83) รัฐวิสาหกิจ 4 แห่ง จ้านวน6 คน (ร้อยละ 5.61) 
สถาบันการศึกษา 8 แห่ง จ้านวน 15 คน (ร้อยละ 14.02) และภาคประชาชน 4 แห่ง จ้านวน 7 คน (ร้อยละ 6.54) 
รายละเอียดแสดงในตารางภาคผนวกที่ 33 
   (2) ผลการอภิปรายกลุ่มย่อย  การอภิปรายกลุ่มย่อยของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากภาคีลุ่มน้้าเจ้าพระยา-ท่า
จีน ได้ด้าเนินการ โดยแบ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 2 กลุ่ม  
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   กลุ่มที่ 1 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มย่อยจ้านวน 15 คน ประกอบด้วย ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาค
ประชาชนชนจากเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
   กลุ่มที่ 2 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มย่อยจ้านวน 17 คน ประกอบด้วย ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคราชการ 
ประชาชนชนจากเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และภาคราชการ 
   สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยความคิดเห็นต่อการด้าเนินงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในลุม่น้า้ 
คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ส้าหรับแผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้า (ฉบับร่าง) สามารถสรุปสรุปประเด็น
ต่าง ๆ ดังนี ้
   ประเด็นท่ี 1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการจัดท้า SEA  
   - เห็นชอบร่วมกันว่าควรมีการจัดท้า SEA เนื่องจากในระยะยาวชุมชนอาจมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น อาจส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และป้องกันปัญหาเรื่องความขัดแย้ง 
   - การจัดท้า SEA ควรมีการตราเป็นกฎหมายเฉพาะ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและด้าเนินไปโดยชอบธรรม ซึ่ง
การตราเป็นกฎหมายมีผลดีในระยะการเริ่มต้น ในการบังคับให้หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องจัดท้า ซึ่งหากมีการจัดท้า 
SEA เป็นการทั่วไปแล้ว ก็สามารถยกเลิกกฎหมายในภายหลังได้ 
   - หน่วยงานหรือองค์กรที่จัดท้า SEA จะต้องเป็นกลาง โดยเครือข่ายชุมชนหรือมหาวิทยาลัย และควร
ประกอบไปด้วยทุกภาคส่วน และองค์กรที่ท้าหน้าที่ในการก้ากับดูแลต้องเป็นหน่วยงานอิสระและเป็นกลางขึ้นอยู่กับ
รัฐสภา โดยมีผู้ที่มีความรู้เช่ียวชาญ นักวิชาการ รวมถึง ผู้น้าท้องถิ่น บางข้อคิดเห็นเสนอว่าหน่วยงานระดับจังหวัดควร
เป็นผู้จัดท้า SEA 
   - การพิจารณาโครงการที่จะต้องจัดท้า SEA ควรพิจารณาจากผลกระทบของโครงการเป็นหลัก  
   -  การจัดท้า SEA ควรเริ่มจาก “ชุมชน” เนื่องจากเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น โดยการรวบรวมประเด็น
ปัญหาแต่ละจุดเช่ือมโยงเป็นแผน (ไม่ใช่ตีกรอบให้ท้า) เสนอให้แก่หน่วยงานส่วนกลาง โดยผ่านทางองค์กรในระดับชุมชน
ที่มีอยู่แล้ว อาทิ สภาองค์กรชุมชน ซึ่งสามารถด้าเนินการได้ทันทีไม่ต้องสร้างองค์กรใหม่ 
   - หน่วยงานที่ท้าหน้าที่ในการก้ากับดูแล ควรตั้งเป็นองค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ โดยมีการก้าหนดสัดส่วน
ของกรรมการ อาทิ จ้านวนผู้เช่ียวชาย สมาชิกองค์กรชุมชน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ที่ทับซ้อนและสร้างความ
น่าเชื่อถือให้แก่ SEA 
   -  ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบผลกระทบควรเป็นระยะสั้น ระดับรายเดือนหรือรายปี 
   -  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในส่วนตัวช้ีวัด ควรจะต้องเป็นไปตามพื้นท่ี ขึ้นอยู่กับบริบทที่ต่างกันไป ควรเพิ่มอัตรา
การฆ่าตัวตายต่อประชากร ส้าหรับตัวช้ีวัดด้านสุขภาพจิต 
   (3) ผลการประเมินการจัดประชุม ในส่วนผลการประเมินการเข้าร่วมประชุมของกลุ่มลุ่มน้้าสาขาสาละวิน 
ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในส่วนของโครงการฝึกอบรม SEA อยู่ในระดับดี (ตารางภาคผนวกที่ 34) ได้รับความรู้
จากการอบรมเพิ่มมากขึ้น และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของการอบรม ดังนี้ ในส่วนการจัดการอบรมอยากให้แบ่ง
ส่วนของภาคส่วนต่างๆ ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน โดยให้เข้าแถวให้ชัดเจนจะเป็นระเบียบมากขึ้น ในส่วนด้าน
เนื้อหาการอบรม เนื้อหาทางวิชาการมีค่อนข้างมาก ท้าให้มีความยากในการเรียนรู้ และควรจะมีการอธิบายเพิ่มเติม
ส้าหรับแต่ละภาคส่วนเพื่อให้น้ามาปฏิบัติได้จริง เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย และสามารถท้างาน
แบบบูรณาการร่วมกันจนถึงระดับภาคประชาชนด้วย 
   2.3.4  การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติในลุ่มน้้าอ่าวไทยตะวันตก  
   (1) องค์ประกอบและจ้านวนผู้เข้าร่วมอบรม  การประชุมเชิงปฏิบัติการส้าหรับภาคีกลุ่มลุ่มน้้าชายฝั่งทะเล
อ่าวไทยตะวันตก ด้าเนินการเมื่อวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมไอธารา รีสอรท แอนด สปาอ้าเภอบานแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี จากการเชิญหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 195 แห่ง ได้รับการตอบรับ 65 แห่ง และมีผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมทั้งสิ้น 117 คน จากภาคราชการ 48 แห่ง จ้านวน 79 คน (ร้อยละ 67.52) รัฐวิสาหกิจ 1 แห่ง จ้านวน 1 คน 
(ร้อยละ 0.85) เอกชน 2 แห่ง จ้านวน 2 คน (ร้อยละ 1.71) สถาบันการศึกษา 6 แห่ง จ้านวน9 คน (ร้อยละ 7.70) และ
ภาคประชาชน 8 แห่ง จ้านวน 26 คน (ร้อยละ 22.22) รายละเอียดแสดงในตารางภาคผนวกที่ 35 
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   (2) ผลการอภิปรายกลุ่มย่อย จากการอภิปรายกลุ่มย่อยท่ีได้ด้าเนินการประมาณ 2 ช่ัวโมง โดยแบ่งผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม ผลสรุปความคิดเห็นต่อการด้าเนินงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในลุ่มน้้า และ
คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ส้าหรับแผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้า (ฉบับร่าง) มีดังน้ี 
   กลุ่มที่ 1 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มย่อย 23 คน ประกอบด้วย ภาคประชาชนชนจากเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ภาคราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   กลุ่มที่ 2 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มย่อย 16 คน ประกอบด้วย ภาคประชาชนชนจากเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และภาคราชการ 
   กลุ่มที่ 3 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มย่อย 17 คน ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
ราชการ และภาคประชาชน ได้แก่ กลุ่ม ทสม. และสถาบันการศึกษา 
   การผลการประชุมกลุ่มย่อย สามารถสรุปแบ่งเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
   ประเด็นท่ี 1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการจัดท้า SEA 
   - กระบวนการจัดท้า SEA ควรมีระบุอยู่ในพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม และควรเน้นท้ากับโครงการขนาดใหญ่ 
โดยต้องก้าหนดเกณฑ์และมาตรฐานรองรับ และมีกลไกการติดตามตรวจสอบผลการประเมิน  
   - ตัวอย่างโครงการที่ควรด้าเนินการจัดท้า SEA เช่น โครงการแก้มลิงที่สมุทรสงคราม เนื่องจากเป็นโครงการ
ขนาดใหญ่มีผลกระทบต่อชุมชน และถ้าท้า SEA แล้วควรมีการจัดงบประมาณสนับสนุน 
   - เสนอให้ควรเพิ่มตัวช้ีวัด ในเรื่องคดีทรัพยากรธรรมชาติ ข้อมูลจาก ต้ารวจป่าไม้ (ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ) 
กับส้านักงานป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟฟ้า (กองบังคับการปราบปรามการกระท้าผิดต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 
   ประเด็นท่ี 2 ประเด็นการจัดท้าคู่มือ SEA 
   - คู่มือ SEA ควรจะต้องสามารถอ่านและท้าความเข้าใจได้โดยง่าย เช่น การให้ค้านิยาม ไม่ควรเยิ่นเย้อ ควร
จะสั้นกระชับได้ใจความ ลักษณะการจัดท้ารูปเล่มควรมีขนาดที่เหมาะสมส้าหรับการพกพา 
   - ยังขาดความเช่ือมโยงของเนื้อหาในส่วนของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และการบริหาร
จัดการน้้าแบบบูรณาการ ท้าไมถึงเลือกการบริหารจัดการน้้ามา ยกตัวอย่างการท้า SEA ที่เกี่ยวข้อง 
   - ส่วนของศัพท์ภาษาอังกฤษควรมีภาษาไทยก้ากับ โดยเฉพาะศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษที่ท้าความเข้าใจได้
ยาก เช่น Trend analysis 
   - ส่วนแผนภาพข้ันตอนการจัดท้า SEA ควรท้าให้ดูแล้วสามารถเข้าใจได้เลย ไม่ต้องเปิดค้าอธิบายหรือเนื้อหา
เพิ่มเติม และในส่วนหัวข้อการจัดท้าฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของแผนภาพ ควรเพิ่มสังคม และเศรษฐกิจเข้าไปด้วย และ
แผนภาพควรแสดงการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอน อยู่ส่วนไหน และอธิบายด้วยว่ามีส่วนร่วมอย่างไรบ้างใน
ส่วนเนื้อหา 
   - คู่มือควรเรียบเรียงเนื้อหาพร้อมตัวอย่าง ตามล้าดับการท้างานจริง และควรน้าเสนอในรูปแบบแผนภาพที่
เข้าใจง่าย และมีรายละเอียดค้าอธิบายที่เช่ียมโยงกับแผนภาพ 
   - ในกระบวนการจัดท้า SEA ส่วนของ EIA จะเข้ามาเกี่ยวข้องขั้นตอนไหน และควรจะมีตารางอธิบาย
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง EIA และ SEA 
   - คู่มือควรรวบรวมตัวอย่างการท้าโครงการ SEA ที่เป็นรูปธรรม และควรมีการวิเคราะห์รูปแบบโครงการ SEA 
ที่จัดท้าเสร็จสิ้นไปแล้ว น้ามาเปรียบเทียบให้เห็นลักษณะรูปแบบ SEA ที่มีวัตถุประสงค์ต่าง ๆ กัน 
   - ในบทที่ 2 ในการรันตัวเลขหัวข้อควรแก้ไข (หน้า 5) และในส่วนข้ันตอนและเทคนิค เนื้อหามีแต่ขั้นตอน ข้อ 
2.6 ควรระบุผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ รวมถึงข้อจ้ากัด ค้าว่าข้อจ้ากัดหมายถึงข้อจ้ากัดอะไร ควรอธิบายให้ชัดเจน 
ข้อ 2.11 ด้าเนินการอย่างคุ้มทุน ควรมีค้าอธิบายหรือตัวอย่างของความคุ้มทุน ข้อ 2.13 ควรมีการยกตัวอย่างให้ชัดเจน/ 
ขยายความให้ชัดเจน 
   - บทที่ 3 วิธีการศึกษา การก้าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัด จะต้องการอ้างอิงเชื่อมโยงกับภาคผนวก  
   (3) ผลการประเมินการจัดประชุม ในส่วนผลการประเมินการเข้าร่วมประชุมของกลุ่มลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลอ่าว
ไทยตะวันตก ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในส่วนของโครงการฝึกอบรม SEA อยู่ในระดับดี (ตารางภาคผนวกที่ 
36) ได้รับความรู้จากการอบรมเพิ่มมากขึ้น และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของการอบรม ดังนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมเห็น
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พ้องกันว่าควรจะเพิ่มระยะเวลาการฝึกอบรมเนื่องจากเนื้อหามีความยาก เนื้อหาเยอะและต้องใช้เวลาท้าความเข้าใจ ควร
จัดการอบรมมากกว่า 1 วัน เพื่อให้สามารถท้าความเข้าใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ตรงกัน และควรจัดการอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง และอยากให้เพิ่มเนื้อหาของลุ่มน้้าในพื้นที่มาน้าเสนอด้วย เนื้อหาท่ีวิทยากรบรรยายมีค่อนข้างเยอะ การบรรยาย
ค่อนข้างเร่งรีบท้าให้เร็วและฟังจับใจความได้ยาก ในส่วนการแบ่งกลุ่มย่อยเสียงรบกวนระหว่างกลุ่มท้าให้ขาดสมาธิ  
  2.3.5 การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติในกลุ่มลุ่มน้้าแม่กลอง  
   (1) องค์ประกอบและจ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการส้าหรับภาคีกลุ่มลุ่มน้้าแม่
กลอง ด้าเนินการเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี จากการเชิญหน่วยงาน
และภาคีที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 192 แห่ง ได้รับการตอบรับ 67แห่ง และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 92 คนจากภาค
ราชการ 57 แห่ง จ้านวน 77 คน (ร้อยละ 83.70) รัฐวิสาหกิจ 1 แห่ง จ้านวน 2 คน (ร้อยละ 2.17) เอกชน 1 แห่ง 
จ้านวน 2 คน (ร้อยละ 2.17) สถาบันการศึกษา 1 แห่ง จ้านวน 1 คน (ร้อยละ 1.09) ภาคประชาชน 3 แห่ง จ้านวน 4 
คน และสื่อมวลชน 6 แห่ง จ้านวน 6 คน (ร้อยละ 6.52) รายละเอียดแสดงในตารางภาคผนวกที่ 37 
   (2) ผลการอภิปรายกลุ่มย่อย จากการอภิปรายกลุ่มย่อยท่ีได้ด้าเนินการประมาณ 2 ช่ัวโมง โดยแบ่งผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเป็น 2 กลุ่ม ผลสรุปความคิดเห็นต่อการด้าเนินงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในลุ่มน้้า และ
คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ส้าหรับแผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้า (ฉบับร่าง) มีดังน้ี 
   กลุ่มที่ 1 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มย่อย 11 คน ประกอบด้วย ภาคประชาชนชนจากเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ภาคราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   กลุ่มที่ 2 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มย่อย 16 คน ประกอบด้วย ภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสถาบันการศึกษา  
   ผลการประชุมกลุ่มย่อย สามารถสรุปแบ่งเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
   ประเด็นท่ี 1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการจัดท้า SEA 
   - ควรมีการจัดท้า SEA และควรตราเป็นกฎหมาย และควรเปลี่ยนช่ือเป็น “การประเมินระดับยุทธศาสตร์” 
เนื่องจากไม่ได้มีเพียงการประเมินสิ่งแวดล้อมเพียงด้านเดียว  
   - การจัดท้า SEA ควรท้าในระดับจังหวัด หรือระดับกระทรวงเป็นหลัก และควรก้าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะ
ประเมิน 
   - การจัดท้า SEA ลุ่มน้้าปราจีนบุรีมีความเหมาะสมเนื่องจากปัญหาเรื่องคุณภาพน้้า จากปัญหาเรื่องขยะ
บริเวณต้นน้้า ซึ่ง SEA ลุ่มน้้ามีลักษณะเป็นพื้นที่ใหญ่จึงต้องให้หลายฝ่ายช่วยกันระดมความคิดเห็น การมีส่วนร่วม มี
แนวทางที่ชัดเจน และควรจะได้ข้อมูลจากชาวบ้านหรือชุมชน 
   - หน่วยงานที่ท้าหน้าที่ในการตรวจสอบควรจัดตั้งในรูปแบบกรรมการ โดยแยกตามประเภทโครงการ ชนิด 
หรือพื้นที่ท่ีจะจัดท้า SEA หรือ จัดตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาดูแลเฉพาะโดยมีสัดส่วนสมาชิกที่เหมาะสมที่มาจากทุกภาคส่วน
อย่างสมดุล ท้ังภาครัฐและประชาชน 
   - ควรมีระดับความละเอียดของข้อมูลตัวช้ีวัดในระดับพื้นที่ที่ละเอียดขึ้น เช่น จากระดับจังหวัดเป็นอ้าเภอ 
และควรมีการจัดเก็บข้อมูลใหม่ๆ ในระดับพื้นท่ี และมีระบบตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง 
   ประเด็นท่ี 2 ประเด็นการจัดท้าคู่มือ SEA 
   - คู่มือการประเมิน SEA ควรจะแยกเป็นประเภทให้ชัดเจน เช่น คู่มือ SEA ลุ่มน้้า, เหมืองแร่ หรือแบ่งเป็นราย
พื้นที่ สาขา เป็นต้น 
   - ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากกว่านี้ เนื่องจากยังมีความเข้าใจไม่ตรงกัน และ
ควรส่งคู่มือให้อ่านและท้าความเข้าใจล่วงหน้า 
   (3) ผลการประเมินการจัดประชุม ในส่วนผลการประเมินการเข้าร่วมประชุมของกลุ่มลุ่มน้้าแม่กลอง ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในส่วนของโครงการฝึกอบรม SEA อยู่ในระดับดี (ตารางภาคผนวกที่ 38) ได้รับความรู้
จากการอบรมเพิ่มมากข้ึน และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของการอบรม ดังนี้ ในส่วนสถานที่จัดประชุมควรปรับปรุง 
และยังมีโต๊ะเก้าอ้ีไม่เพียงพอ ในส่วนการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมเห็นพ้องกันว่าควรจะเพิ่มระยะเวลาการฝึกอบรมเนื่องจาก
เนื้อหามีความยาก ต้องใช้เวลาท้าความเข้าใจ ควรจัดการอบรม 2 วัน เพื่อให้เวลาท้าความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรม และ
ไม่ควรจัดอบรมในเดือนกันยายนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะติดภาระกิจปลายปีงบประมาณ ในส่วนหน่วยงาน
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องค์กรปกครองท้องถิ่นอยากให้ระบุว่าต้องการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมมาอบรม และอยากให้เพิ่มเนื้อหา
ตัวอยา่งประกอบในการบรรยายเพิ่มจะช่วยให้สามารถเข้าใจและเสนอความคิดได้ดีขึ้น 
   2.3.6  การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติในกลุ่มลุ่มน้้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก (ฝ่ัง
อ่าวไทย) 
   (1) องค์ประกอบและจ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝึกอบรม  การประชุมเชิงปฏิบัติการส้าหรับภาคีกลุ่มลุ่ม
น้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย) ด้าเนินการเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องแก้วสมุย 1 โรงแรมแก้วสมุย รี
สอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการเชิญหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 197 แห่ง ได้รับการตอบรับ 45 แห่ง และ
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 77 คน จากภาคราชการ 36 แห่ง จ้านวน 54 คน (ร้อยละ 70.12) รัฐวิสาหกิจ 1 แห่ง 
จ้านวน 2 คน (ร้อยละ 2.60) สถาบันการศึกษา 8 แห่ง จ้านวน 19 คน (ร้อยละ 24.68) และองค์กรอิสระ1 แห่ง จ้านวน
2 คน (ร้อยละ 2.60) รายละเอียดแสดงในตารางภาคผนวกที่ 39 
   (2) ผลการอภิปรายกลุ่มย่อย จากการอภิปรายกลุ่มย่อยที่ได้ด้าเนินการประมาณ 2 ช่ัวโมง โดยแบ่งผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเป็น 2 กลุ่ม ผลสรุปความคิดเห็นต่อการด้าเนินงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในลุ่มน้้า และ
คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ส้าหรับแผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้า (ฉบับร่าง) มีดังน้ี 
   กลุ่มที่ 1 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มย่อย 7 คน ประกอบด้วย ภาคประชาชนชนจากเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ภาคราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   กลุ่มที่ 2 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มย่อย 11 คน ประกอบด้วย ภาคราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   การผลการประชุมกลุ่มย่อย สามารถสรุปแบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
   ประเด็นท่ี 1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการจัดท้า SEA 
   - ข้อมูลพื้นฐานลุ่มน้้า ควรแบ่งเป็น ต้นน้้า กลางน้้า ปลายน้้า เนื่องจากการประเมินและการบริหารจัดการ
ต่างกัน 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนใหญ่ประชาชนไม่ได้มีส่วนในการตัดสินใจ ส่วนใหญ่ผู้บริหารตัดสินใจ 
   ประเด็นท่ี 2 ประเด็นการจัดท้าคู่มือ SEA 
   ประเด็นให้ข้อเสนอแนะคู่มือภาคประชาชนมีความเห็นว่ามีเวลาให้อ่านท้าความเข้าในเอกสารน้อยเกินไป ท้า
ให้เสนอความเห็นได้ยาก แต่ในส่วนกลุ่มที่ 1 ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่มาจากสถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และ 
NGO นั้น มีความเช่ียวชาญในการวิจารณ์เอกสารค่อนข้างดีท้าให้มีแสดงความคิดเห็นเสนอแนะการปรับปรุงคู่มือได้เต็มที่ 
   บทที่ 1 
   - เนื้อหายากเกินไปส้าหรับภาคประชาชน ประโยชน์ SEA ควรเขียนให้สั้นกระชับ 
   -  ควรมีการอธิบายเปรียบเทียบ EIA และ SEA ให้ชัดเจน และน้าเสนอในรูปตาราง 
   -  ในเนื้อหาของวัตถุประสงค์ควรจะเขียนระบุให้ชัดเจนว่าเป็นวัตถุประสงค์ของการจัดท้าคู่มือ 
   -  หัวข้อหลักการพื้นฐาน SEA ที่มีประสิทธิภาพไม่ควรเขียนแบ่งเป็นข้อ ๆ ท้าให้เกิดความสับสน ควรอธิบาย
เป็นเนื้อความน่าจะท้าให้เข้าใจง่ายกว่า 
   บทที่ 2 
   - ขั้นตอน SEA ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นขั้นตอนทั่วไปส้าหรับ SEA ระดับลุ่มน้้าและควรระบุให้ชัดเจนว่ามี
การน้าไปใช้ในลุ่มน้้าปราจีนบุรี 
   - เนื้อหาอธิบายการจัดท้า SEA ในแต่ละขั้นตอน ควรจะแยกเนื้อหาว่าส่วนไหนเป็นขั้นตอน ส่วนไหนเป็น
เทคนิคให้ชัดเจน  
   - เนื้อหาค้าอธิบายขั้นตอนการท้า SEA ในหัวข้อท้าย ในข้อ 1.4, 1.5 และ 1.6 ควรขยายความให้มีเนื้อหาท้า
ช่วยท้าความเข้าใจให้มากข้ึน เนื่องจากเนื้อหาน้อย เมื่อเทียบกับรายละเอียดในส่วนข้อแรกๆท้าให้เนื้อหาไม่สมดุลและดู
ไม่มีความส้าคัญ 
   - เนื้อหาส่วนกระบวนการขั้นตอน SEA แต่ละขั้น มีการเขียนซ้้าซ้อนกัน ทั้งในรูปแบบเนื้อหาและตาราง ถ้า
เนื้อหาข้างต้นเป็นการอธิบายขั้นตอนที่แตกต่างกันระหว่างขั้นตอน SEA ทั่วไป และการด้าเนินการขั้นตอน SEA ในลุ่มน้้า
ปราจีนบุรีควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นส่วนไหน 
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   - ควรแทรกเนื้อหาขั้นตอนบทบาทของท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยก้าหนดบทบาทให้
ชัดเจนว่ามีส่วนร่วมในเรื่องใดหรือขั้นตอนใดบ้าง 
   - การเช่ือมโยงแต่ละขึ้นตอนการด้าเนินการ SEA และเนื้อหาในเล่มคู่มือ บางส่วนยังขาดเนื้อหาที่ช่วย
เชื่อมโยงการขั้นตอนล้าดับต่างๆดังนั้นควรเพิ่มเติมเนื้อหารายละเอียดให้เช่ือมโยงต่อเนื่อง และควรมีรายละเอียดการท้า
พร้อมสรุปในแต่ละขั้นตอนรวมถึงการเช่ือมโยงเนื้อหากับส่วนท่ีเป็นภาคผนวก 
   (3) ผลการประเมินการจัดประชุม ในส่วนผลการประเมินการเข้าร่วมประชุมของกลุ่มลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในส่วนของโครงการฝึกอบรม SEA อยู่ในระดับดี (ตารางภาคผนวกที่ 40) 
ได้รับความรู้จากการอบรมเพิ่มมากขึ้น และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของการอบรม ดังนี้ ช่วงเวลาการจัดประชุมไม่
ควรเลือกช่วงสิ้นปีงบประมาณเนื่องจากหน่วยงานภารกิจเยอะ ท้าให้เข้าร่วมได้อย่างได้เต็มที่ ร่างคู่มือควรท้าให้มีความ
กระชับขึ้นและควรส่งให้อ่านล่วงหน้า เพื่อให้สามารถท้าความเข้าใจแสดงความคิดเห็นได้ และควรจัดการอบรมอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ในระดับภาคประชาชนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นประโยชน์ของ SEA 
ต่อภาคประชาชน 
   2.3.7  การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติในกลุ่มลุ่มน้้าบางปะกง  
   (1) องค์ประกอบและจ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการส้าหรับภาคีกลุ่มลุ่มน้้าบางปะ
กง ด้าเนินการเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องแสนสุข โรงแรมชลอินเตอร์ อ้าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จากการ
เชิญหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 200 แห่ง ได้รับการตอบรับ 61 แห่ง และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 91 คน 
จากภาคราชการ 55 แห่งจ้านวน 79 คน (ร้อยละ 86.81) รัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง จ้านวน 5 คน (ร้อยละ 5.49) ภาคเอกชน1 
แห่ง จ้านวน 1 คน (ร้อยละ 1.10) สถาบันการศึกษา 1 แห่ง จ้านวน 4 คน (ร้อยละ 4.40) และภาคประชาชน 1 แห่ง 
จ้านวน 2 คน (ร้อยละ 2.20) รายละเอียดดังแสดงในตารางภาคผนวกที่ 41 
   (2) ผลการอภิปรายกลุ่มย่อย จากการอภิปรายกลุ่มย่อยท่ีได้ด้าเนินการประมาณ 2 ช่ัวโมง โดยแบ่งผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเป็น 2 กลุ่ม 
   กลุ่มที ่1 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มย่อย 18 คน ประกอบด้วย ภาคราชการ ภาคประชาชนชนจากเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   กลุ่มที่ 2 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มย่อย 11 คน ประกอบด้วย ภาคราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรอิสระ และสถาบันการศึกษา  
   สรุปผลการประชุมอภิปรายเสนอความเห็นต่อ SEA ของกลุ่มลุ่มน้้าบางปะกง 
   ผลสรุปความคิดเห็นต่อการด้าเนินงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในลุ่มน้้า และคู่มือการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ส้าหรับแผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้า (ฉบับร่าง) มีดังนี ้
   ประเด็นกระบวนการจัดท้า SEA 
   - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแสดงความคิดเห็นว่าการจัดท้า SEA มีประโยชน์เป็นเครื่องมือช่วยวงแผนและสามารถ
วางแผนให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ ท้านโยบายให้สมดุล ท้าให้เกิดการมีส่วนร่วมและเป็นที่ยอมรับ ช่วยลดความ
ขัดแย้ง และลดการต่อต้านจากประชาชนจากเนื่องจากได้ส่วนร่วมในการสร้างทางเลือกที่ตรงกับความต้องการของส่วน
ร่วม  
   -  การถ่ายทอดความรู้หรือประชาสัมพันธ์ยังน้อย ควรมีสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 
SEA ให้ประชาชนในแต่ล่ะพื้นท่ีนั้นๆ ทราบ  
   - ผู้ที่จะเข้าร่วมท้าการประเมินจะต้องมีความรู้ และสามารถใช้เครื่องมือในการประเมินได้ และต้องมีข้อมูล
สนับสนุนเพียงพอด้วย 
   - การจัดท้า SEA ควรเริ่มท้าในระดับชุมชน หรือหมู่บ้าน กล่าวคือ เริ่มจากในพื้นที่แล้วน้าเสนอในระดับ
จังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกันในระดับนโยบาย  
   - ส่วนท้องถิ่นยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ในเรื่อง SEA จึงอยากให้มีการอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ให้มากกว่านี้ 
และอยากให้มีการด้าเนินการ ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม เพราะเป็นช่วงที่หน่วยงานท้องถิ่นก้าลังจัดท้า
แผนพัฒนา 3 ปี เพื่อจะได้สามารถบรรจุเข้าไปในแผนงานได้ 
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   - หน่วยงานที่ท้าหน้าที่ในการก้ากับดูแลควรมีความเห็นจากกลุ่มอภิปรายว่าควรก้าหนดจากประเภทของ 
SEA ว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดแล้วเลือกหน่วยงานนั้นเข้ามามีส่วนในการก้ากับดูแล ความเห็นบางส่วนเห็นว่าควรเป็น
องค์กรอิสระ ที่มีองค์ประกอบมาจากทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ชุมชน และ NGO มามีส่วนร่วมในคณะกรรมการก้ากับ
ดูแล 
   - ควรมีหลักเกณฑ์ในการก้าหนดว่าโครงการไหน นโยบายใด ก่อให้เกิดผลกระทบและควรต้องท้า SEA โดย
ควรเป็นระดับนโยบายหรือโครงการใหญ่ ๆ เช่น ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีกฎหมาย
รับรอง ส้าหรับในระดับเล็กลงมา เช่น ระดับต้าบล ระดับอ้าเภอ อาจจะใช้เครื่องมือท่ีเป็นแรงจูงใจให้เกิดการท้า SEA  
   - การจัดท้า SEA ควรมีกฎหมายบังคับใช้อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น 
ในการด้าเนินการหรือจัดท้ากิจกรรมใดจะต้องมีกฎหมายที่ให้อ้านาจกระท้าการเสมอ หากไม่มีกฎหมายรองรับก็จะท้าให้
ผู้บริหารไม่กล้าที่จะด้าเนินการ 
   ประเด็นในเรื่องเนื้อหาคู่มือ SEA 
   - คู่มือประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ควรให้แยกเป็นคู่มือส้าหรับนักวิชาการทั่วไป ส้าหรับผู้ที่
รับผิดชอบในการจัดท้า SEA กับคู่มือส้าหรับประชาชนที่ใช้ภาษาที่สื่อสารให้เข้าใจได้ง่ายกว่าไม่ใช้ศัพท์เทคนิคหรือ
ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 
   - คู่มืออ่านท้าความเข้าใจได้ยาก อยากให้มีเนื้อหาท่ีท้าเข้าใจได้ง่ายต่อการน้าไปปฏิบัติจริงระบุผลกระทบของ
แผนงานให้ชัดเจน 
   - คู่มือควรสื่อให้ผู้อ่านเห็นถึงกระบวนการมีส่วนร่วม 
   (3) ผลการประเมินการจัดประชุม ในส่วนผลการประเมินการเข้าร่วมประชุมของกลุ่มลุ่มน้้าบางปะกง ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในส่วนของโครงการฝึกอบรม SEA อยู่ในระดับดี (ตารางภาคผนวกที่ 42) ได้รับความรู้
จากการอบรมเพิ่มมากขึ้น และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของการอบรม ดังนี้ ควรจัดแบ่งการประชุมเป็นระดับ
ผู้บริหาร และระดับปฏิบัติเพื่อให้สามารถจัดเนื้อหาให้เหมาะสมและน้าไปปฏิบัติได้ และควรจัดอบรมอย่างสม่้าเสมอเป็น
ทุกป ี
   2.3.8 การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติในกลุ่มลุ่มน้้าอ่าวไทยฝ่ังตะวันออก  
   (1) องค์ประกอบและจ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการส้าหรับภาคีกลุ่มลุ่มน้้าชายฝั่ง
ทะเลอ่าวไทยตะวันออก ด้าเนินการเมื่อวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องมณีทิพย์ โรงแรมนิวแทรเวลลอด์จ อ้าเภอ
เมือง จังหวัดจันทบุรี จากการเชิญหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 182 แห่ง ได้รับการตอบรับ 55 แห่ง และมีผู้เข้า
รับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 109 คน จากภาคราชการ 39 แห่ง จ้านวน 62 คน (ร้อยละ 56.88) รัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง จน้าวน 4 
คน (ร้อยละ 3.67) สถาบันการศึกษา 9 แห่ง 31 คน (28.44) ภาคประชาชน 2 แห่ง จ้านวน 9 คน (ร้อยละ 8.26) และ
สื่อมวลชน 3 แห่ง จ้านวน 3 คน (ร้อยละ 2.75) รายละเอียดดังแสดงในตารางภาคผนวกที่ 43 
   (2) ผลการอภิปรายกลุ่มย่อย จากการอภิปรายกลุ่มย่อยที่ได้ด้าเนินการ โดยแบ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 
กลุ่ม 
   กลุ่มที่ 1 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มย่อย 12 คน ประกอบด้วย สถาบันการศึกษา ภาคประชาชนจาก
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และภาคราชการ  
   กลุ่มที่ 2 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มย่อย 11 คน ประกอบด้วย ภาคราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรอิสระ และภาคประชาชนชนจากเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  
   กลุ่มที่ 3 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มย่อย 12 คน ประกอบด้วย สถาบันการศึกษา ภาคราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
   สรุปผลการประชุมอภิปรายเสนอความเห็นต่อ SEA ของกลุ่มลุ่มน้้าชายฝั่งอ่าวไทยตะวันออก 
   ผลสรุปความคิดเห็นต่อการด้าเนินงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในลุ่มน้้า และคู่มือการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ส้าหรับแผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้า (ฉบับร่าง) มีดังนี ้
   ประเด็นกระบวนการจัดท้า SEA 
   - เห็นด้วยกับการจัดท้า SEA และสามารถน้า SEA ไปปรับใช้ในการท้างานได้ในทุกระดับ เช่น ในโครงการ
ศึกษาคลองระบายน้้า (คลองภักดีร้าไพ) หรือในโครงการอื่น ๆ  
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   - SEA เป็นเรื่องใหม่และยาก ในบางครั้งอาจมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ควรมีผู้เช่ียวชาญหรือมีที่ปรึกษาเพื่อ
คอยแนะน้าสนับสนุนให้ความรู้ในการจัดท้า SEA ด้วย 
   - หน่วยงานระดับจังหวัดควรเป็นผู้ที่มีบทบาทส้าคัญในการจัดท้า SEA เนื่องจากเป็นหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การวางแผนยุทธศาสตร์  
   - การจัดท้า SEA มีประโยชน์สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในโครงการที่มีอยู่แล้ว อาทิ ในมหาวิทยาลัย หรือใน
หน่วยงานของกรมประมง ในเรื่องการแก้ไขปัญหาการจัดการระบบระบายน้้าชลประทาน และน้าไปประยุกต์ใช้เป็น
ทางเลือกในการแก้ปัญหา เป็นต้น 
   - ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ SEA และอธิบายให้เห็นถึงความส้าคัญของ SEA ในทุกภาคส่วน 
ทั้งหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา รวมถึงประชาชนท่ัวไป  
   - ความเห็นเรื่องควรมีกฎหมายบังคับให้ท้า SEA หรือไม่นั้น มีความคิดเห็นเป็น 2 ความเห็น ได้แก่  
    - ความเห็นว่าไม่ควรออกเป็นกฎหมาย โดยเปิดให้หน่วยงานใช้ดุลยพินิจหรือให้อิสระในการตัดสินใจจะ
ท้าหรือไม่ท้า ซึ่งจะท้าให้มีการจัดการอย่างอิสระ ไม่ยุ่งยากและสามารถยืดหยุ่นได้ ซึ่งฝ่ายที่เห็นด้วยกับแนวทางนี้โดยมาก
มาจากหน่วยงานของรัฐ  
    - ความเห็นว่าควรออกเป็นกฎหมาย เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากเห็นว่า หากไม่มีกฎหมาย
บังคับท่ีเป็นกิจจะลักษณะ ก็จะไม่มีใครต้องการท้า SEA เพราะเป็นการเพิ่มภาระงาน และต้องสิ้นเปลืองเวลาและงบประ
มานในการจัดท้า SEA นอกจากนี้หากเป็นหน่วยงานท้องถิ่นหากไม่มีกฎหมายก้าหนดไว้ ผู้บริหารก็ไม่สามารถด้าเนินงาน
ได้ ซึ่งฝ่ายที่เห็นด้วยกับแนวทางนี้โดยมากมาจากส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน และนอกจากนี้ยังมีความเห็นบางส่วน
ว่าควรตราเป็นกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการจัดท้า SEA 
   - หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท้า SEA นั้น ควรแบ่งขอบเขตในการดูแลตามอ้านาจหน้าที่ หรือ
แบ่งตามเขตพื้นที่ โดยได้การสนับสนุนงบประมาณ และควรจะต้องเริ่มที่ชุมชน โดยใช้ข้อมูลจากชุมชน ที่เป็นทั้งในอดีต 
และข้อมูลปัจจุบัน แยกตามบริบทของพื้นที่ และส่วนท้องถิ่นจะต้องคอยเป็นผู้ประสานงานและช่วยเหลือในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล เนื่องจากเป็นผู้ที่เข้าใจพื้นที่และปัญหาต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ได้ดี 
   - หน่วยงานที่ท้าหน้าที่ในการก้ากับดูแลตรวจสอบการจัดท้า SEA ควรเป็นหน่วยงานกลางหรือองค์กรอิสระ 
และควรมีหน่วยงานตรวจสอบในทุกระดับ เช่น ระดับท้องถิ่น, ระดับจังหวัดเพื่อกลั่นกรองการท้างานตามสายงาน และยังมี
ความเห็นบางส่วนว่าองค์การกลางหรือองค์อิสระข้างต้นควรจะเป็นองค์การที่ตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อก้ากับดูแลการจัดท้า SEA 
   ประเด็นในเรื่องเนื้อหาคู่มือ SEA 
   - เนื้อหาในคู่มือควรจัดท้าเพื่อให้ความรู้ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย  
   - ควรแบ่งเนื้อหาเป็นขั้นตอน ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแต่ขั้นตอนของการจัดท้า SEA ควรมีตัวอย่างที่
สามารถท้าให้ผู้อ่านสามารถมองเห็นภาพขั้นตอนการจัดท้าได้ชัด ควรจะเป็นผังรูปภาพ หรืออธิบายการวิ เคราะห์ให้
ชัดเจน 
   - คู่มือควรออกแบบให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งรวมถึงคนพิการ 
   - ควรจัดท้าคู่มือโดยมีเนื้อหา 2 ระดับ คือ ส้าหรับประชาชนท่ัวไป และส้าหรับนักวิชาการหรือผู้น้าไปปฏิบัติ 
   - การใช้ภาษาในคู่มือเพื่อสื่อสารเป็นภาษาราชการและศัพท์เทคนิค อาจท้าให้ประชาชนบางกลุ่มท้าความ
เข้าใจได้ยาก และเข้าใจเนื้อหาได้ไม่ชัดเจน ควรใช้ภาษาสื่อสารที่เข้าใจง่าย เช่น สื่อในรูปแบบรูปภาพ หรือแผนผัง 
   - คู่มือในการท้า SEA ควรจะยกกรณีศึกษาให้ชัดเจน และควรยกตัวอย่างให้มีความหลากหลาย เพื่อให้เห็น
ภาพรวมของการจัดท้า SEA ในหลายๆ ด้าน  
   - กระบวนในการพิจารณาควรระบุว่าเป็นระบบ Checklist  
   - ในการอภิปรายเพื่อให้ความเห็นในส่วนเนื้อหาของเล่มคู่มือ เวลาในการอ่านพิจารณาน้อยเกินไป ควรให้
เวลาในการอ่านและท้าความเข้าใจมาก่อนจึงจะสามารถเสนอหรือให้ความเห็นได้ 
   (3) ผลการประเมินการจัดประชุม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในส่วนของโครงการฝึกอบรม SEA 
อยู่ในระดับดี (ตารางภาคผนวกที่ 44) ได้รับความรู้จากการอบรมเพิ่มมากขึ้น และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของการ
อบรม โดยอยากให้มีการจัดการอบรมต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถต่อยอดความรู้ และน้าไปพัฒนาใช้ประเมินได้จริง 
   2.3.9 การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ส้าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติในกลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าโขง  
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   (1) องค์ประกอบและจ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการส้าหรับภาคีกลุ่มลุ่มแม่น้้า
สาขาแม่น้้าโขง ด้าเนินการเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ณ ห้องปทุมชาติ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทลแอนด์ 
คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ อ้าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จากการเชิญหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 212 แห่ง 
ได้รับการตอบรับ 107 แห่ง และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 175 คนจากภาคราชการ 71 แห่ง จ้านวน 111 คน (ร้อย
ละ 63.43) รัฐวิสาหกิจ 5 แห่ง จ้านวน 8 คน (ร้อยละ 4.57) สถาบันการศึกษา 21 แห่ง จ้านวน  36 คน (ร้อยละ 20.57) 
และภาคประชาชน 10 แห่ง จ้านวน 20 คน (ร้อยละ 11.43) รายละเอียดดังแสดงในตารางภาคผนวกที่ 45 
   (2) ผลการอภิปรายกลุ่มย่อย จากการอภิปรายกลุ่มย่อยท่ีได้ด้าเนินการประมาณ 2 ช่ัวโมง โดยแบ่งผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่มได้แก่ 
   กลุ่มที่ 1 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มย่อย 11 คน ประกอบด้วย ภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสถาบันการศึกษา  
   กลุ่มที่ 2 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มย่อย 9 คน ประกอบด้วย ภาคประชาชนชนจากเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดอ้านาจเจริญและอุบลราชธานี  
   กลุ่มที่ 3 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มย่อย 12 คน ประกอบด้วย ภาคราชการ สถาบันการศึกษา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ผลสรุปความคิดเห็นต่อการด้าเนินงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในระดับลุ่มน้้า และคู่มือการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ส้าหรับแผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้า (ฉบับร่าง) มีดังน้ี 
   ประเด็นกระบวนการจัดท้า SEA 
   - เสนอว่าต้องระบุให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการท้า SEA โดยอาจเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการ
วางแผน จนถึงขั้นตอนสุดท้ายในกิจกรรมนั้นๆ แล้วให้ระบุให้ชัดเจนว่าภาคประชาชน สามารถมีส่วนร่วมในระดับการ
ตัดสินใจด้วย เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ นโยบาย แผนงาน หรือ โครงการต่าง ๆ มีอ้านาจมากกว่าประชาชน 
   - เสนอให้มีการก้าหนดสัดส่วนของประชาชนที่จะมีส่วนร่วม เนื่องจากที่ผ่านมาตัวแทนจากภาคประชาชน
เพียง 1-2 ท่านไม่สามารถที่จะอธิบาย หรือบอกเล่าปัญหาของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด จึงเสนอให้ก้าหนดสัดส่วน
ของจ้านวน ผู้มีส่วนร่วมไว้ในคู่มือนี้ด้วย 
   - เสนอให้น้าการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิม เป็นเกณฑ์ในการกลั่นกรอง นโยบาย แผน 
โครงการ ที่อาจส่งผลกระทบตประเด็นดังกล่าว เช่น หากมีการลงทุนใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือสูญหายทาง
วัฒนธรรม ก็ไม่ควรที่จะด้าเนินการ หรือหากมีความจ้าเป็นต้องด้าเนินการจะต้องท้าตามมาตรการที่ก้าหนดไว้ เป็นต้น 
   - เสนอให้มีการน้าตัวช้ีวัด ด้านการพังทลายของตลิ่ง มาใช้เป็นตัวช้ีวัดในทางเลือกใด ๆ ที่มีแนวทางส่งเสริม
การท่องเที่ยวที่แม่น้้าล้าคลองในการสัญจร เนื่องจากผู้เข้าร่วมอบรมเห็นว่าหากมีการสัญจรทางน้้ามากข้ึนอาจจะต้องมี
การสร้างท่าเทียบเรือ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพของตลิ่งในปัจจุบันได้ 
   - เสนอให้มีการน้าตัวช้ีวัดด้านการเสื่อมสภาพของดิน มาใช้เป็นตัวช้ีวัดในทางเลือกใด ๆ ท่ีมีแนวทางส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการเกษตรเพื่ออุตสาหกรรมเพื่อเป็นการป้องกันทรัพยากรดินของเกษตรกร จากผลกระทบ
ของการปลูกพืขเชิงเดี่ยว พืชที่มีความสามารถในการดูดธาตุอาหารจากดินสูง เช่น ยูคาลิบตัส เป็นต้น ทั้งนี้อาจส่งเสริม
ความรู้ในการท้า ไร่นาสวนผสม เกษตรอินทรีย์ ฯลฯ หากมีการด้าเนินการในลักษณะข้างต้น เพื่อให้การพัฒนานั้นมี
ประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
   - เสนอให้มีการน้าตัวช้ีวัดด้านการจราจร มาใช้เป็นตัวช้ีวัดในทุกทางเลือก เนื่องจากผู้เข้าร่วมอบรมเห็นว่า
การพัฒนาใด ๆ ก็ตามควรจะค้านึงถึงความสามารถในการรองรับด้วย ซึ่งหากมีการพัฒนาแล้ ว เกิดการจราจรติดขัด ก็
อาจจะเป็นการพัฒนาท่ีสร้างปัญหาให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีได้ 
   ประเด็นในเรื่องเนื้อหาคู่มือ SEA 
   - ในคู่มือควรแยกส่วนของกรณีศึกษา และเทคนิควิธีการออกจากกันเพื่อความชัดเจนในการน้าไปใช้ 
   - เพิ่มเนื้อหาคู่มือส่วนเกณฑ์ในการคัดกรอง (Screening) ควรอธิบายให้รายละเอียดเพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้ที่
น้าไปใช้สามารถคัดกรองได้ในข้ันเบื้องต้นได้ 
   (3) ผลการประเมินการจัดประชุม ในส่วนผลการประเมินการเข้าร่วมประชุมของกลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าโขง 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในส่วนของโครงการฝึกอบรม SEA อยู่ในระดับดี (ตารางภาคผนวกที่ 46) ได้รับ



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-52                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ความรู้จากการอบรมเพิ่มมากขึ้น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของการอบรม ดังนี้ ผู้เข้า รับการฝึกอบรมเห็นพ้องกันว่า
ควรจะเพิ่มระยะเวลาการฝึกอบรม ควรจัดการอบรมมากกว่า 1 วัน เนื่องจากเนื้อหาการอบรมมีมากท้าให้การบรรยาย
เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีเวลาท้ากิจกรรมน้อยเกินไปควรท้าให้ครบทุกกระบวนการ การเพิ่มเวลาเป็น 2 วันจะท้าให้
สามารถฝึกปฏิบัติให้เข้าใจและสามารถน้าไปใช้ได้ และควรมีการจัดให้มีการท้ากิจกรรมร่วมกันต่อไปในระดับการเขียน
โครงการ และอยากให้เพิ่มเนื้อหาในระดับชุมชนและจังหวัด และควรประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนทราบถึงประโยชน์
ของ SEA ต่อชุมชนให้ทราบโดยทั่วถึง   

ตารางภาคผนวกท่ี 4 จ้านวนหน่วยงานและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในระดับนโยบาย ครั้งท่ี 1 

กลุ่ม องค์ประกอบของภาคีท่ีเข้าร่วมอบรม 
จ้านวน 
(แห่ง) 

จ้านวน  
(คน) 

ภาคราชการ 1. ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
2. ส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  
3. ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
4. ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
5. ส้านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
6. กรมโยธาธิการและผังเมือง,  
7. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
8. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
9. กรมชลประทาน 
10. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
11. กรมควบคุมมลพิษ 
12. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
13. กรมทรัพยากรน้้า 
14. กรมทรัพยากรน้้าบาดาล 
15. กรมทางหลวงชนบท 
16. กรมส่งเสริมการเกษตร 
17. กรมเจ้าท่า 
18. กรมทางหลวง 
19. ส้านักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขส้านักอนามัย
สิ่งแวดล้อม  
20. กรมอนามัย 

20 37 
(56.06%) 

รัฐวิสาหกิจ 21. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
22. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
23. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
24. การท่าอากาศยานไทย จ้ากัด (มหาชน) 
25. สถาบันวิจัยวิทยาศสาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
26.การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
27. บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) 

7 11  
(16.67%) 

ภาคเอกชน 28. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม้นท์ 
29. บริษัท คอนซัลแทนท์ออฟ เทคโนโลยี จ้ากัด 
30. บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่งแอนด์แนมเนจเม้นท์ จ้ากัด 
31. บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
32. บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่งแอนด์แมนเนจเม้นท์ 
33. บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จ้ากัด  
34. บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จ้ากัด 
35. บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จ้ากัด 

8 13 (19.70%) 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-53  

 
 

ตารางภาคผนวกท่ี 4 จ้านวนหน่วยงานและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในระดับนโยบาย ครั้งท่ี 1 

กลุ่ม องค์ประกอบของภาคีท่ีเข้าร่วมอบรม 
จ้านวน 
(แห่ง) 

จ้านวน  
(คน) 

สถาบันการศึกษา 36. มหาวิทยาลัยมหิดล 1 1  
(1.51%) 

อื่นๆ 37. มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ 
38. มูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
39. สมาคมท่ีปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย 

3 4 
(6.04%) 

รวม 39 66 
 

ตารางภาคผนวกท่ี 5 สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยผู้เข้ารับการฝึกอบรมระดับนโยบาย 
ประเด็นหลัก กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 

ความเข้าใจ/
ประสบการณ์เกี่ยวกับ 
SEA  

-เหมือนกัน:  
ขั้นตอน ความเป็นมา 
-ต่างกัน: 
SEA ใช้ตัดสินใจใน
การวางแผน 
EIA ใช้ประเมินระดับ
โครงการ  

- SEA สามารถตอบ
ค้ า ถ า ม ท่ี  EIA ไ ม่
ส า ม า ร ถ ต อ บ ไ ด้
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก า ร
ประเมินผลกระทบท่ี
ครอบคลุม 

- SEA สามารถตอบ
ค้ า ถ า ม ท่ี  EIA ไ ม่
ส า ม า ร ถ ต อ บ ไ ด้  
โดยเฉพาะผลกระทบ
จากกิจกรรมท่ีไม่ได้มี
การประเมิน EIA และ
ผลกระทบสะสม 

- ไม่มีการน้าเสนอ
ความเห็นประเด็นน้ี 

ควรกลั่นกรองแบบใด - แบบ Criteria - แบบ Criteria - ไม่ระบุความเห็น - แบบ Criteria 
ควรท้า SEA ระดับใด - เชิงพื้นท่ี - ท้ังระดับนโยบาย 

แผน และแผนงาน 
- ระดับนโยบายและ
เชิงพื้นท่ี 

- ระดับนโยบาย 
เนื่องจากแต่ละสาขา 
(sectors) อาจมี
เป้าหมายท่ีแตกต่าง
กัน 

Guideline ของ สผ.
ควรปรับปรุงอะไร 

- ไม่ระบุความเห็น - ค้านิยามต่าง ๆ ให้มี
ความชัดเจน 

-  แ น ว ท า ง
ก ร ะ บ ว นก า ร แ ล ะ
ขั้นตอนเป็นภาพรวม
ท้าให้ยากในการน้าไป
ปฏิบัต ิ

- เป้าหมายของการ
ท้า SEA  

ประเด็นเสนอเพิ่มเติม 
 
 

- ควรท้า SEA แบบ 
one map ครอบคลุม
ท้ังประเทศ 
-ประเมินผล SEA ท่ี
ด้าเนินการไปแล้ว 

-ไม่ควรมีระบบอนุมัติ
ส้าหรับ SEA 
-ให้ความส้าคัญกับ
การมีส่วนร่วม 
- มีมาตรการลด
ผลกระทบท่ีชัดเจน 
-ควรใช้กระบวนการ 
SEA ในการ
ด้าเนินการก้าหนด
นโยบาย การวางแผน 
และ แผนงาน 
(program) ของ
หน่วยงาน 

-ก้าหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบเพื่อ
พิจารณาว่านโยบาย
ใดท่ีต้องท้า SEA 
เนื่องจากเกี่ยวข้องกับ
การของบประมาณ 
-ควรติดตามและ
ประเมินการจัดท้า 
SEA ว่ามีความคุ้มค่า
ในการจัดท้าหรือไม่ 
-ควรพิจารณาว่า
ประชาชนสามารถมี
ส่วนร่วมได้ในช่วงใด 

-การก้าหนดตัวชี้วัด
น้ัน ควรเป็นตัวชี้วัดท่ี
น้าไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
 
- ให้ความส้ า คัญกับ
ความเป็นปัจจุบันของ
ข้อมูลท่ีน้ามาประเมิน 

 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-54                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 6 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้ารับการฝึกอบรม ระดับนโยบาย ครั้งที่ 1 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 

ค่าเฉลี่ย SD 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับ 
ปรุง 
(1) 

ตอนที่ 1 แบบทดสอบเกี่ยวกับความคิดเห็นโครงการอบรม 
1. ความน่าสนใจของหัวข้อการอบรม 10 

(30.30) 
22 

(66.67) 
1 

(3.03) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 4.27 0.51 ดี 

2. ความสอดคล้องของเนื้อหากับ
วัตถุประสงค์ 

8 
(24.24) 

19 
(57.58) 

6 
(18.18) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.06 0.65 ดี 

3. เน้ือหาของการบรรยาย 5 
(15.15) 

17 
(51.52) 

11 
(33.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 3.82 0.67 ดี 

4. ความเหมาะสมของเนื้อหาในการ
บรรยายและเวลาท่ีใช้ 

6 
(18.18) 

17 
(51.52) 

10 
(30.30) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 3.88 0.69 ดี 

5. ความน่าสนใจในการบรรยายของ
วิทยากร         

5.1 การประเมินสื่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์: แนวคิดความส้าคัญ 
ระบบและกลไก ของ SEA ใน
ต่างประเทศ 

7 
(21.21) 

22 
(66.67) 

3 
(9.09) 

1 
(3.03) 

0 
(0.00) 4.06 0.65 ดี 

5.2 กระบวนการ วิธีด้าเนินการ 
แนวทางและขั้นตอนการจัดท้าการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

9 
(27.27) 

18 
(54.55) 

5 
(15.15) 

1 
(3.03) 

0 
(0.00) 4.06 0.74 ดี 

5.3 การน้าเสนอแนวทางการการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

7 
(21.21) 

18 
(54.55) 

8 
(24.24) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 3.97 0.67 ดี 

6. ประโยชน์ของเนื้อหาท่ีจะน้ามาใช้
ในงานของท่าน 

9 
(27.27) 

17 
(51.52) 

7 
(21.21) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.06 0.69 ดี 

7. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาก่อน
การบรรยายก่อนการอบรม 

5 
(15.15) 

10 
(30.30) 

10 
(30.30) 

8 
(24.24) 

0 
(0.00) 3.36 1.01 ปาน

กลาง 
8. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลัง
การบรรยายก่อนการอบรม 

6 
(18.18) 

18 
(54.55) 

9 
(27.27) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 3.91 0.67 ดี 

รวมตอนที่ 1 3.95 0.69 ดี 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานในภาพรวม 

1. การเตรียมงานและความพร้อมของ
การจัดงาน 

10 
(30.30) 

17 
(51.52) 

6 
(18.18) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.12 0.69 ดี 

2. การประชาสัมพันธ์ 5 
(15.15) 

18 
(54.55) 

10 
(30.30) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 3.85 0.66 ดี 

3. เอกสารประกอบการจัดสอน 9 
(27.27) 

20 
(60.61) 

4 
(12.12) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.15 0.61 ดี 

4. สื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ 11 
(33.33) 

19 
(57.58) 

3 
(9.09) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.24 0.60 ดี 

5. สถานท่ีประชุม 15 
(45.45) 

18 
(54.55) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.45 0.50 ดี 

6. อาหารว่าง อาหารกลางวัน และ
เครื่องดื่ม 

12 
(36.36) 

19 
(57.58) 

2 
(6.06) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.30 0.58 ดี 

 
รวมตอนที่ 2 4.19 0.61 ดี 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-55  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 7 จ้านวนหน่วยงานและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในระดับนโยบาย ครั้งท่ี 2 
กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 

ภาคราชการ 1. ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
2. กรมชลประทาน 
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
4. กรมทรัพยากรน้้าบาดาล 
5. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
6. การเคหะแห่งชาต ิ
7. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
8. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลขนแห่งประเทศไทย 
9. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปา่และพันธ์ุพืช 
10. กรมโยธาธิการและผังเมือง 
11. ส้านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 
12. ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
13. กรมการท่องเที่ยว 
14. กรมทางหลวงชนบท 

14 18 
 

รัฐวิสาหกิจ 15. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
16. บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) 
17. บมจ. ท่าอากาศยานไทย 

3 4 

ภาคเอกชน 18. บริษัท International Environmental Management 
19. บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนต์ คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 
20. บริษัท เอเซีย เเล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 
21. บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 
22. บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซลัติ้ง เซอร์วิส จ้ากดั 
23. บริษัท วิช่ัน อี คอนซัลแทนท์ จ้ากัด 

6 7 

สถาบันการศึกษา 24. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

1 3 

รวม 24 32 
 

ตารางภาคผนวกท่ี 8 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมระดับนโยบาย ครั้งท่ี 2 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 

ค่าเฉลี่ย SD 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
ตอนที่ 1 แบบทดสอบเกี่ยวกับความคิดเห็นโครงการ 

1.ความน่าสนใจของหัวข้อการอบรม 4 
(12.12) 

15 
(45.45) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.21 0.41 ดี 

2.ความสอดคล้องของเนื้อหากับ
วัตถุประสงค์ 

3 
(9.09) 

11 
(33.33) 

5 
(15.15) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.89 0.64 ดี 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-56                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกท่ี 8 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมระดับนโยบาย ครั้งท่ี 2 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 

ค่าเฉลี่ย SD 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ด ี
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
3.เนื้อหาของการบรรยาย: ผล
การศึกษา SEA ของแผนการจัดการ
พื้นท่ีลุ่มน้้าปราจีนบุรี 

5 
(15.15) 

5 
(15.15) 

8 
(24.24) 

1 
(3.03) 

0 
(0.00) 

3.74 0.91 ดี 

4.เนื้อหาของการบรรยาย: การน้า 
SEA ไปประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษา 

3 
(9.09) 

7 
(21.21) 

7 
(21.21) 

2 
(6.06) 

0 
(0.00) 

3.58 0.88 ดี 

5.เนื้อหาของการบรรยาย: ร่างคู่มือ 
SEA เพื่อการจัดท้าแผนการจัดการ
พื้นท่ีลุ่มน้้า 

4 
(12.12) 

4 
(12.12) 

10 
(30.30) 

1 
(3.03) 

0 
(0.00) 

3.58 0.88 ดี 

6.เนื้อหาของการบรรยาย: การ
อภิปรายกลุ่มย่อยต่อร่างคู่มือ SEA 
เพื่อการจัดท้าแผนการจัดการพื้นท่ี
ลุ่มน้้า 

6 
(18.18) 

7 
(21.21) 

6 
(18.18) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.00 0.79 ดี 

7.ความเหมาะสมของเน้ือหาในการ
บรรยายและเวลาท่ีใช้ 

5 
(15.15) 

8 
(24.24) 

6 
(18.18) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.95 0.76 ดี 

8.ประโยชน์ของเนื้อหาท่ีจะน้ามาใช้
ในงานของท่าน 

5 
(15.15) 

6 
(18.18) 

5 
(15.15) 

3 
(9.09) 

0 
(0.00) 

3.68 1.03 ดี 

9.ความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาก่อน
การบรรยายก่อนการอบรม 

4 
(12.12) 

4 
(12.12) 

2 
(6.06) 

9 
(27.27) 

0 
(0.00) 

3.16 1.23 ปาน
กลาง 

10.ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลัง
การบรรยายก่อนการอบรม 

6 
(18.18) 

6 
(18.18) 

7 
(21.21) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.95 0.83 ดี 

รวมตอนที่ 1 3.77 0.83 ดี 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานในภาพรวม 

1.การเตรียมงานและความพร้อมของ
การจัดงาน 

4 
(12.12) 

11 
(33.33) 

4 
(12.12) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.00 0.65 ดี 

2. การประชาสัมพันธ์ 2 
(6.06) 

6 
(18.18) 

10 
(30.30) 

1 
(3.03) 

0 
(0.00) 

3.47 0.75 ปาน
กลาง 

3. เอกสารประกอบการจัดสอน 3 
(9.09) 

10 
(30.30) 

6 
(18.18) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.84 0.67 ดี 

4. สื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ 8 
(24.24) 

7 
(21.21) 

4 
(12.12) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.21 0.77 ดี 

5. สถานท่ีประชุม 6 
(18.18) 

6 
(18.18) 

5 
(15.15) 

1 
(3.03) 

1 
(3.03) 

3.79 1.10 ดี 

6. อาหารว่าง อาหารกลางวัน และ
เครื่องดื่ม 

11 
(33.33) 

4 
(12.12) 

3 
(9.09) 

1 
(3.03) 

0 
(0.00) 

4.32 0.92 ดี 

รวมตอนที่ 2 3.94 0.81 ดี 

ตารางภาคผนวกท่ี 9 จ้านวนหน่วยงานและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในระดับปฏิบัติในส่วนกลาง ครั้งท่ี 1 
กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานท่ีเข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 

ภาคราชการ 1. ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 22 56 (59.57 %) 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
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ตารางภาคผนวกท่ี 9 จ้านวนหน่วยงานและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในระดับปฏิบัติในส่วนกลาง ครั้งท่ี 1 
กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานท่ีเข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 

2. ส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
3. ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ส้านักงบประมาณ 
4. ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. กรมโยธาธิการและผังเมือง 
6. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
7. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
8. กรมทางหลวงชนบท 
9. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
10. กรมทรัพยากรน้้า 
11. กรมการปกครอง 
12. กรมเจ้าท่า 
13. กรมส่งเสริมการเกษตร 
14. กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
15. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  
16. ส้านักงบประมาณ ส้านักประเมินผล 2 
17. กรมทางหลวง 
18. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 
19. ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 5 นครปฐม 
20. ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 6 นนทบุรี 
21. ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 8 ราชบุรี 
22. นักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 13 ชลบุรี 

รัฐวิสาหกิจ 23. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
24. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
25. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
26. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
27. บริษัท ปตท จ้ากัด (มหาชน) 
28. การท่าอากาศยานไทย จ้ากัด (มหาชน)  
29. สถาบันวิจัยวิทยาศสาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

7 12 (12.76 %) 

ภาคเอกชน 30. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม้นท์  
31. บริษัท คอนซัลแทนท์ออฟ เทคโนโลยี จ้ากัด 
32. บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่งแอนด์ แมนเนจเม้นท์ จ้ากัด 
33. บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
34. บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่งแอนด์แมนเนจเม้นท์ 
35. บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 
36. บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จ้ากัด 
37. บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จ้ากัด 
38. บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่งแอนด์แมนเนจเม้นท์ 
39. ส้านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

10 17 (18.09%) 

สถาบันการศึกษา 40. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
41 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
42. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยาดรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
43 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

4 4 (4.25 %) 

อื่น ๆ 44. องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลแห่งประเทศไทย 
45. ประชาชน (ชุมชนวุฒิชัย) 
46. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

3 5 
(5.32 %) 

รวม 46 94 (100 %) 
 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-58                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกท่ี 10 สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยบุคลากรที่รับผิดชอบระดับปฏิบัติครั้งท่ี 1 
ประเด็นหลัก กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 

ประสบการณ์เกี่ยวกับ 
SEA  

- ในช่วงท่ีผ่านมาเมื่อ
ท้า SEA แล้วไม่มี
หน่วยงานพิจารณาท่ี
ชัดเจน 

- ไม่เคยมี
ประสบการณ์เรื่อง 
SEA 

- ไม่เคยมี
ประสบการณ์เรื่อง 
SEA 

- ไม่เคยมี
ประสบการณ์เรื่อง 
SEA  

ควรกลั่นกรองแบบใด - วิธีการท้า Checklist 
อาจไม่เหมาะสมกับ 
SEA ควรใช้วิธีการอื่น
ท่ีเหมาะสมมากกว่า 

- ไม่มีการอภิปรายใน
ประเด็นน้ี 

- ไม่มีการอภิปรายใน
ประเด็นน้ี 

- ควรใช้ SEA ใน
กระบวนการท้าแผน
ปกติ 

ควรท้า SEA ระดับใด - ควรท้าระดับนโยบาย -ระดับประเทศ  
-ระดับภูมิภาค 
-ระดับจังหวัด 
- รายสาขา เช่น 
พลังงาน ขนส่ง เป็น
ต้น  
-ระดับพื้นท่ี เช่น เขต
เศรษฐกิจพิเศษ ผัง
เมืองจังหวัด เป็นต้น 

-รายสาขาเช่น 
พลังงาน ขนส่ง ฯลฯ 

- ควรใช้ SEA ใน
กระบวนการท้าแผน
ปกติ 

Guideline ของ สผ. - ยังไม่สามารถใช้ใน
ก า ร ด้ า เ นิ น ก า ร ไ ด้  
เ น่ื อ งจาก เป็น เพี ย ง
กรอบกว้าง ๆ 
-  ควรก้ าหนดนิยาม
ต่ า ง ๆ ใ ห้ มี ค ว า ม
เหมาะสมกับประเทศ
ไทย 

- ไม่มีการอภิปรายใน
ประเด็นน้ี 

- ควรมีการปรับปรุงให้
ชั ด เ จ นขึ้ น เ ป็ น ร า ย
สาขาเพื่อให้สะดวกใน
การน้าไปปฏิบัติ 

- ไม่เคยอ่าน
Guideline ของ สผ. 

ประเด็นเสนอเพิ่มเติม -  ค ว ร พิ จ า ร ณ า ว่ า
ห น่ ว ย ง า น ใ ด จ ะ
รับผิดชอบ SEA 
-  ค ว ร เ ต รี ย มควา ม
พร้อมให้ทุกภาคส่วน 
- ถ้าต้องการยึดตาม
แนวทางต่างประเทศ 
ควรเลือกรูปแบบท่ี
เหมาะสมกับบริบท
ของประเทศไทย 
- ปัญหาส้าคัญในการ
ท้า SEA คือเรื่องข้อมูล
และฐานข้อมูลภาครัฐ 
ค ว ร จั ด ก า ร ใ ห้
ฐ า น ข้ อ มู ล ต่ า ง  ๆ 
สามารถเชื่อมโยงกันได้ 
และเป็นปัจจุบัน 

-  ค ว ร ด้ า เ นิ น ก า ร
ร่วมกับการวางผังเมือง 
เนื่องจากท้าให้สามารถ
เ ลื อ ก พื้ น ท่ี  ร ะ บุ
แ ห ล่ ง ก้ า เ นิ ด แ ล ะ
ผลกระทบของมลพิษ
ต่างๆ ในเชิงพื้นท่ีได ้
-  ค ว ร ใ ช้  SEA เ พื่ อ
ก้าหนดยุทธศาสตร์เชิง
นโยบาย 
- สามารถใช้เป็นกรอบ
ในการด้าเนินงานแบบ
บูรณาการของภาครัฐ 
รวมถึงเชื่อมโยงในการ
ตั้งงบประมาณ 

- ตัวชี้วัดใน 
Guideline ควร
พิจารณามาตรฐาน
ต่างๆ เช่น ของ 
UNFCC, UNHabitat
เป็นต้น ร่วมด้วย 

- ควรน้ากระบวนการ 
SEA ไปใช้ในกระบวน 
การวางแผนของหน่วย 
งานต่างๆ  
-  ก า ร ว า ง แผน โดย
อา ศัยกระบวนการ 
SEA น่าจะท้าให้ เกิ ด
การท้างานแบบบูรณา
การและเป็นองค์รวม 
จ ะ ช่ ว ย ป ร ะ ห ยั ด
ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง
ประเทศ 
-  ค ว ร มี ห น่ ว ย ง า น
ก้ากับการจัดท้า SEA 
- ควรหาแนวทางใน
การขับเคลื่อน
กระบวนการ SEA 

 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-59  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 11 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้ารบัการฝึกอบรมระดับปฏบิัติในส่วนกลาง ครั้งท่ี 1 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 
ค่า 

เฉลี่ย 
SD 

เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
ตอนที่ 1 แบบทดสอบเกี่ยวกับความคิดเห็นโครงการ 

1. ความน่าสนใจของหัวข้อการ
อบรม 

24 
(42.86) 

29 
(51.79) 

3 
(5.36) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.38 0.58 ดี 

2. ความสอดคล้องของเนื้อหา
กับวัตถุประสงค์ 

17 
(30.36) 

35 
(62.50) 

4 
(7.14) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.23 0.57 ดี 

3. เน้ือหาของการบรรยาย 14 
(25.00) 

34 
(60.71) 

8 
(14.29) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.11 0.62 ดี 

4. ความเหมาะสมของเนื้อหาใน
การบรรยายและเวลาท่ีใช้ 

10 
(17.86) 

29 
(51.79) 

16 
(28.57) 

1 
(1.79) 

0 
(0.00) 

3.86 0.72 ดี 

5. ความน่าสนใจในการบรรยาย
ของวิทยากร 

        

5.1 การประเมินสื่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์: แนวคิด
ความส้าคัญ ระบบและกลไก 
ของ SEA ในต่างประเทศ 

17 
(30.36) 

32 
(57.14) 

7 
(12.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.18 0.63 ดี 

5.2 กระบวนการ วิธีด้าเนินการ 
แนวทางและขั้นตอนการจัดท้า
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ 

17 
(30.36) 

34 
(60.17) 

5 
(8.93) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.21 0.59 ดี 

6. ประโยชน์ของเนื้อหาท่ีจะ
น้ามาใช้ในงานของท่าน 

13 
(23.21) 

32 
(57.14) 

10 
(17.86) 

1 
(1.79) 

0 
(0.00) 

4.02 0.69 ดี 

7. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
ก่อนการบรรยายก่อนการอบรม 

16 
(23.21) 

25 
(44.64) 

16 
(28.57) 

2 
(3.57) 

0 
(0.00) 

3.88 0.80 ดี 

8. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
หลังการบรรยายก่อนการอบรม 

1 
(1.79) 

6 
(10.71) 

29 
(51.79) 

20 
(35.71) 

0 
(0.00) 

2.79 0.70 
ปาน
กลาง 

 
รวมตอนที่ 1 

 
3.95 0.65 ดี 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานในภาพรวม 
1. การเตรียมงานและความ
พร้อมของการจัดงาน 

17 
(30.36) 

33 
(58.93) 

6 
(10.71) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.20 0.61 ดี 

2. การประชาสัมพันธ์ 7 
(12.50) 

34 
(60.71) 

15 
(26.79) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.86 0.61 ดี 

3. เอกสารประกอบการจัดสอน 15 
(26.79) 

34 
(60.71) 

7 
(12.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.14 0.61 ดี 

4. สื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ 13 
(23.21) 

35 
(62.50) 

7 
(12.50) 

1 
(1.79) 

0 
(0.00) 

4.07 0.65 ดี 

5. สถานท่ีประชุม 18 
(32.14) 

24 
(42.86) 

13 
(23.21) 

0 
(0.00) 

1 
(1.79) 

4.04 0.84 ดี 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-60                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 11 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้ารบัการฝึกอบรมระดับปฏบิัติในส่วนกลาง ครั้งท่ี 1 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 
ค่า 

เฉลี่ย 
SD 

เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ด ี
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
6. อาหารว่าง อาหารกลางวัน 
และเครื่องดื่ม 

20 
(35.71) 

29 
(51.79) 

7 
(12.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.23 0.65 ดี 

รวมตอนที่ 2 4.09 0.66 ดี 

ตารางภาคผนวกท่ี 12 จ้านวนหน่วยงานและผู้เข้ารับการฝึกอบรมระดับปฏิบัติในส่วนกลาง ครั้งท่ี 2 
กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานท่ีเข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 

ภาคราชการ 1. ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
2. กรมเจ้าท่า 
3. กรมโยธาธิการและผังเมือง 
4. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
5. กรมการท่องเที่ยว 
6. กรมควบคุมมลพิษ 
7. กรมทรัพยากรน้้าบาดาล 
8. กรมทางหลวงชลบท 
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
10. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
11. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  
12. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล และป่าชายเลน 
13. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
14. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
15. ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
16. ส้านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
17. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี 
18. ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
19. ส้านักงานปรมณูเพื่อสันติ 
20. ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 5 นครปฐม 
21. ส้านักงานสิ่งแวดบ้อมภาคท่ี 6 นนทบุรี 
22. ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 7 สระบุรี 
23. ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 8 ราชบุรี 
24. ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 13 ชลบุรี 
25. ส้านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 
26. ส้านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 
27. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 
28. กรมการปกครอง 
29. กรมอนามัย 
30. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
31. กรมทางหลวง 

31 49 
(59.75 %) 

รัฐวิสาหกิจ 32. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
33. บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) 
34. บมจ. ท่าอากาศยานไทย 

3 6 
(7.32 %) 

ภาคเอกชน 35. บริษัท เซ้าอีทเอเซียเทคโนโลยี 
36. บริษัท เอเซีย เล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 

10 15 
(18.30 %) 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-61  

 
 

ตารางภาคผนวกท่ี 12 จ้านวนหน่วยงานและผู้เข้ารับการฝึกอบรมระดับปฏิบัติในส่วนกลาง ครั้งท่ี 2 
กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานท่ีเข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 

37. บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 
38. บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลต้ิง เซอร์วิส จ้ากัด 
39. บริษัท เออีคอม คอนซัลต้ิง (ประเทศไทย) จ้ากัด 
4.0. บริษัท โลตัส คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 
41. บริษัท กรีนีโอ จ้ากัด 
42. บริษัท พรี ดีเวลลอบเมนท์ คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 
43. บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จ้ากัด 
44. บริษัท ทีมคอนซัลต้ิง เอนจิเนียเริ่ง แอนด์ เมเนจเม้น จ้ากัด 

สถาบันการศึกษา 45. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
46. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
47. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
48. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
49. โรงเรียนนายเรือ 

5 9 
(10.98 %) 

อื่น ๆ 50. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
ข้51 าราชการบ้านาญ 

2 3 
(3.65 %) 

รวม 51 82 
(100 %) 

ตารางภาคผนวกที่ 13 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมระดับปฏิบตัิในส่วนกลาง ครั้งท่ี 3 
กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานท่ีเข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 

ภาคราชการ 1.ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสัมแห่งชาติ 
2. กรมเจ้าท่า 
3. กรมโยธาธิการและผังเมือง 
4. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
5. กรมการท่องเท่ียว 
6. กรมควบคุมมลพิษ 
8. กรมทรัพยากรน้้าบาดาล 
9. กรมทางหลวงชลบท 
10. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
11. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
12. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  
13. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล และป่าชายเลน กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
14. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
15. ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
16. ส้านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
17. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี 
18. ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
19. ส้านักงานปรมณูเพื่อสันติ 
20. ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 5 นครปฐม 
21. ส้านักงานสิ่งแวดบ้อมภาคท่ี 6 นนทบุรี 
22. ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 7 สระบุรี 
23. ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 8 ราชบุรี 
24. ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 13 ชลบุรี 
25. ส้านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 
26. ส้านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 

31 48 
(58.54 %) 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-62                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 13 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมระดับปฏิบตัิในส่วนกลาง ครั้งท่ี 3 
กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานท่ีเข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 

27. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 
28. กรมการปกครอง 
29. กรมอนามัย 
30. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
31. กรมทางหลวง 

รัฐวิสาหกิจ 32.การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
33. บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) 
34. บมจ. ท่าอากาศยานไทย 

3 6 
(7.31 %) 

ภาคเอกชน 35.บริษัท เซ้าอีทเอเซียเทคโนโลยี 
36 บริษัท เอเซีย เล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 
37. บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 
38. บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลต้ิง เซอร์วิส จ้ากัด 
39. บริษัท เออีคอม คอนซัลต้ิง (ประเทศไทย) จ้ากัด 
40. บริษัท โลตัส คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 
41. บริษัท กรีนีโอ จ้ากัด 
42. บริษัท พรี ดีเวลลอบเมนท์ คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 
43. บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จ้ากัด 
44 บริษัท ทีมคอนซัลติ้ง เอนจิเนียเริ่ง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จ้ากัด 

10 16 
(19.51 %) 

สถาบันการศึก
ษา 

45. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
46. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
47. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
48. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
49. โรงเรียนนายเรือ 

5 10 
(12.20 %) 

อื่น ๆ 50. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
51. ข้าราชการบ้านาญ 

2 2 
(2.44 %) 

รวม 51 82 
(100 %) 

ตารางภาคผนวกที่ 14 สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยบุคลากรที่รับผิดชอบระดับปฏิบตัิ (วันท่ี 1) 

ประเด็นหลัก กลุ่ม 1 (ต้นน้้า) กลุ่ม 2 (ปลายน้้า) กลุ่ม 3 (ภาคเอกชน) กลุ่ม 4 (ภาคราชการ) 
เป้าหมายการ
พัฒนาลุ่มน้้า
ปราจีนบุรี 

-  ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
ย ก ร ะ ดั บ ร า ย ไ ด้  
และสุขภาพท่ีดี 

-  ย กระดั บ คุณภาพชี วิ ต 
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม และ
สุขภาพท่ีด ี

- การพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่ม
ร า ย ไ ด้ จ า ก ท้ั ง ภ า ค ก า ร
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และจาก
อุตสาหกรรม 

- พัฒนาอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 

ข้อสรุป
ยุทธศาสตร์ 

- การพัฒนาเน้นใน
ด้านเกษตรอินทรีย์ 
การท่องเท่ียงเชิง
นิเวศ และการส่ง 
เสริมอุตสาหกรรม
ด้านการผลิตน้้าด่ืม
สะอาด 

- การพัฒนาเน้นในด้านการ
แบ่งเขตการใช้ประโยชน์
ท่ีดินท่ีชัดเจน การพัฒนา
ด้านการเกษตรด้วยความรู้
เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อการ
ปรับตัว และการ อนุรักษ์วิถี
ชีวิตดั้งเดิม 

- พัฒนามุ่งสู่อุตสาหกรรมสี
เขียว (Green Industry) 

- การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
และเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อ
เพิ่มมูลค่า และการบูร
ณาการการจัดการน้้าท้ัง
ในด้านปริมาณและ
คุณภาพ รวมถึงปัญหา
ด้านการจัดการขยะ 

ข้อเสนอแนะอื่น 
ๆ ในการจัดท้า 
SEA ระดับลุ่มน้้า 

- ไม่มี - ข้อมูลพื้นฐานต้องการ
ข้อมูล ท่ีถูกต้อง เชื่ อถือได้  
สามารถเผยแพร่ข้อมูลให้
ประชาชนได้รับรู้ 

- ไม่มี - เห็นว่าควรก้าหนด
หน่วยงานก้ ากั บการ
จัดท้า SEA 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-63  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 14 สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยบุคลากรที่รับผิดชอบระดับปฏิบตัิ (วันท่ี 1) 

ประเด็นหลัก กลุ่ม 1 (ต้นน้้า) กลุ่ม 2 (ปลายน้้า) กลุ่ม 3 (ภาคเอกชน) กลุ่ม 4 (ภาคราชการ) 
- ควรสื่อให้เห็นข้อดีและ
ข้อเสียของการจัดท้า และไม่
จัดท้า SEA   
- ควรมีการระบุขอบเขต
ของ SEA ว่าขนาดไหนควร
ท้า  และระบุ ร ะยะ เ วล า
แผนการด้าเนินการ 

- กระบวนการ SEA 
ควรจะระบุอยู่ในการท้า
แผนตามปกติของทุก
หน่วยงาน 

 

ตารางภาคผนวกที่ 15 ตัวอย่างตารางที่ผู้เข้าร่วมอบรมเสนอให้ระบุรายละเอียดตัวช้ีวัด 

Policy/ Plan/ Programme Indicators Must have Optional 

….. ….. ….. ….. 

….. ….. ….. ….. 

 

ตารางภาคผนวกที่ 16 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝกึอบรมระดับปฏิบตัิในส่วนกลาง  
วันท่ี 22-23 กันยายน พ.ศ. 2559 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 
ค่า 

เฉลี่ย SD 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

1. ความน่าสนใจของหัวข้อการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

14 
(42.42) 

17 
(51.52) 

3 
(9.09) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.32 0.63 ดี 

2. ความสอดคล้องของเนื้อหากับ
วัตถุประสงค์ 

11 
(33.33) 

15 
(45.45) 

8 
(24.24) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.09 0.74 ดี 

3. เน้ือหาของการบรรยาย: การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์: ความส้าคัญ และ
กระบวนการขั้นตอน 

13 
(39.39) 

16 
(48.48) 

5 
(15.15) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.24 0.69 ดี 

4. เน้ือหาของการบรรยาย: พื้นท่ี
โครงการศึกษาลุ่มน้้าปราจีนบุรี 

8 
(24.24) 

19 
(57.58) 

7 
(21.21) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.03 0.66 ดี 

5. เน้ือหาของการบรรยาย: ขั้นตอน
และเทคนิค ในการจัดท้าการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ในระดับลุ่มน้้า
ปราจีนบุรี 

9 
(27.27) 

19 
(57.58) 

6 
(18.18) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.09 0.66 ดี 

6. เน้ือหาของการบรรยาย: การ
น้าเสนอกลุ่มทางเลือกและการ
ฉายภาพ และการประเมินผล
กระทบจากทางเลือก 

5 
(15.15) 

21 
(63.64) 

8 
(24.24) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 3.91 0.61 ดี 

7. เน้ือหาของการบรรยาย: ร่าง
คู่มือการจัดท้าการประเมินสิ่ง 

8 
(24.24) 

19 
(57.58) 

7 
(21.21) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.03 0.66 ดี 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-64                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 16 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝกึอบรมระดับปฏิบตัิในส่วนกลาง  
วันท่ี 22-23 กันยายน พ.ศ. 2559 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 
ค่า 

เฉลี่ย SD 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพื่อการ 
จัดท้าแผนการจัดการพื้นท่ีลุ่มน้้า 
8. เน้ือหาของหาของการบรรยาย: 
การน้าเสนอผลการประมินความ
พึงพอใจต่อทางเลือกและการ
ด้าเนินการขั้นต่อไป 

9 
(27.27) 

17 
(51.52) 

8 
(24.24) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.03 0.71 ดี 

9. ความเหมาะสมของเนื้อหาใน
การบรรยายและเวลาท่ีใช้ 

10 
(30.30) 

21 
(63.64) 

2 
(6.06) 

1 
(3.03) 

0 
(0.00) 4.18 0.66 ดี 

10. ประโยชน์ของเนื้อหาท่ีจะน้ามา 
ใช้ในงานของท่าน 

11 
(33.33) 

20 
(60.61) 

3 
(9.09) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.24 0.60 ดี 

11. ความรู้ความเข้าใจในเน้ือหา
การบรรยายก่อนการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

2 
(6.06) 

4 
(12.12) 

14 
(42.42) 

10 
(30.30) 

4 
(12.12) 2.71 1.02 ปาน

กลาง 

12. ความรู้ความเข้าใจในเน้ือหา
การบรรยายหลังการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

7 
(21.21) 

22 
(66.67) 

5 
(15.15) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.06 0.59 ดี 

รวมตอนที่ 1 3.99 0.82 ดี 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานในภาพรวม 

1. การเตรียมงานและความพร้อม
ของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

13 
(39.39) 

19 
(57.58) 

2 
(6.06) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.32 0.58 ดี 

2. การประชาสัมพันธ์ 10 
(30.30) 

17 
(51.52) 

6 
(18.18) 

1 
(3.03) 

0 
(0.00) 4.06 0.76 ดี 

3. เอกสารประกอบการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

14 
(42.42) 

15 
(45.45) 

4 
(12.12) 

1 
(3.03) 

0 
(0.00) 4.24 0.77 ดี 

4. สื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ 15 
(45.45) 

16 
(48.48) 

3 
(9.09) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.35 0.64 ดี 

5. สถานทีประชุม 19 
(57.58) 

11 
(33.33) 

4 
(12.12) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.44 0.69 ดี 

6. อาหารว่าง อาหารกลางวัน 
และเครื่องดื่ม 

24 
(72.73) 

8 
(24.24) 

2 
(6.06) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4.65 0.59 ดีมาก 

รวมตอนที่ 2 4.34 0.67 ดี 
 

ตารางภาคผนวกที่ 17 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมระดับปฏิบตั ิ
ภาคีในลุ่มน้้านา้ร่อง (ลุ่มน้้าปราจนีบุรี) ครั้งท่ี 1 

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
ภาคราชการ 1. ส้านักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 1 ปราจีนบรุ ี

2. ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 6 ลุ่มน้้าปราจีนบุร ี
3. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 3 ปราจีนบรุ ี
4. ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบรุ ี
5. ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 

34 39 (52.00 %) 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-65  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 17 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมระดับปฏิบตั ิ
ภาคีในลุ่มน้้านา้ร่อง (ลุ่มน้้าปราจนีบุรี) ครั้งท่ี 1 

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
6. แขวงการทางปราจีนบุร ี
7. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปราจีนบุรี 
8. ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุร ี
9. ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดปราจนีบุรี 
10. ส้านักงานปศุสัตว์ปราจีนบุร ี
11. ส้านักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดปราจีนบุร ี
12. โครงการชลประทานปราจีนบรุี 
13. ส้านักงานก่อสร้าง 7 (โครงการห้วยโสมง) 
14. ส้านักงานเกษตรและสหกรณจ์ังหวัดปราจีนบรุี 
15. ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุร ี
16. อุทยานแห่งชาติทัพลาน 
17. ส้านักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดสระแก้ว 
18. ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว 
19. ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ปราจีนบุร ี
20. ส้านักงานาปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว 
21. ส้านักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดสระแก้ว 
22. โครงการชลประทานสระแก้ว 
23. ส้านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสระแก้ว 
24. ส้านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว 
25. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุร ี
26. องค์การบริหารส่วนต้าบลบางพระ 
27. องค์การบริหารส่วนต้าบลดงพระราม 
28. องค์การบริหารส่วนต้าบลเนินหอม 
29. องค์การบริหารส่วนต้าบลกบนิทร์ 
30. องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองกี่ 
31. องค์การบริหารส่วนต้าบลแก่งดินสอ 
32. องค์การบริหารส่วนต้าบลบุผา้ย 
33. องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกปี่ฆ้อง 
34. องค์การบริหารส่วนต้าบลตาหลังใน 

รัฐวิสาหกิจ 35. การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดปราจีนบุร ี
36. การประปาส่วนภูมภิาคสาขาปราจีนบุร ี
37. การประปาส่วนภูมภิาคจังหวดัสระแก้ว 

3 3 
(4.00 %) 

ภาคเอกชน 38. สภาเกษตรจังหวัดปราจีนบุร ี
39. บริษัทไฮเทค กบินทร์ โลจสิตกิส์ จ้ากัด 
40. สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์กบินทร์บุร ี
41. บริษัท 304 อินดัสเตรยีล ปารค์ จ้ากัด 
42. สภาพัฒนาการเมือง 
43. สภาเกษตรจังหวัดสระแก้ว 

6 8 (10.67 %) 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-66                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 17 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมระดับปฏิบตั ิ
ภาคีในลุ่มน้้านา้ร่อง (ลุ่มน้้าปราจนีบุรี) ครั้งท่ี 1 

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
สถาบันการศึกษา 44. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 

45. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต 2 
46. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต 1 
47. วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุร ี
48. โรงเรียนปราจีนกัลยาณ ี
49. โรงเรียนปราจิณราษอ้ารุง 
50. โรงเรียนอนุบาลปราจีนบรุ ี
51. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 
52. วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
53. โรงเรียนอนุบาลวดัสระแก้ว 

10 10 
(13.33 %) 

ภาคประชาชน 54. เครือข่ายรักษ์ลุม่น้้าพระปรง 
55. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดปราจีนบรุี 
56. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอศรีมหาโพธิ ์
57. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอเมืองปราจีนบุร ี
58. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดสระแก้ว 
59. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดสระแก้ว 
60. เครือข่ายอาศาสมีครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดปราจีนบรุี 
61. ประชาชน 

8 15 
(20.00 %) 

รวม 61 75 
(100 %) 

ตารางภาคผนวกที่ 18 สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยในการก้าหนดตวัช้ีวัดของบุคลากรระดับปฏิบตัิส้าหรับภาคี 
ลุ่มน้้าปราจีนบุร ี

ตัวชี้วัด 
เสนอให้เพ่ิม กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 

มิติเศรษฐกิจ 
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ 

 เพิ่มตัวช้ีวัด 
- รายไดต้าม
เกณฑ์ของข้อมูล
ความจ้าเป็น
พื้นฐาน” (จปฐ.) 
- จ้านวนแรงงาน
ต่างด้าว 
-  จ้ า น ว น ก า ร
ว่างงาน 

ข้อสังเกต 
- GPP Growth 
ไม่ใช่ตัวเลขท่ี
แท้จริงส้าหรบั
ประชาชนในพ้ืนท่ี  
 

ข้อสังเกต  
-GPP Growth 
ครอบคลมุถึง
มูลค่ามวลรวม
ของชุมชนด้วย
หรือไม ่
เพิ่มตัวช้ีวัด 
-การเพิ่มขึ้นของ
ราคาที่ดิน 

 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-67  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 18 สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยในการก้าหนดตวัช้ีวัดของบุคลากรระดับปฏิบตัิส้าหรับภาคี 
ลุ่มน้้าปราจีนบุร ี

ตัวชี้วัด 
เสนอให้เพ่ิม กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 

-หนี้ต่อครัวเรือน 
อัตราการเพิ่ม
สถาน
ประกอบการ 

  ข้อสังเกต  
- เสนอ
เปลี่ยนเป็นกลุ่ม
สหกรณ์ หรือกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
และกลุม่เกษตร
ชุมชน 

ข้อสังเกต  
-ไม่สะท้อนถึงการ
ขยายตัวของ
เศรษฐกิจชุมชน
และการพึ่งตนเอง 
-ไม่มีการระบุถึง
รายละเอียดของ 
ขนาด และเงินทุน
ของสถาน
ประกอบการ 

 

ความสามารถใน
การรวมกลุ่ม
แม่บ้านและกลุ่ม
อาชีพ 

  ข้อสังเกต 
-มีทั้งกลุ่มแม่บ้าน
ที่จดทะเบียนเป็น
กลุ่มแม่บ้านและ
ไม่จดทะเบียน 

  

มิติสังคม 
 เ พิ่ ม ก า ร เ ก็ บ

ข้อมูล 
- ควรมีการศึกษา
ห รื อ ท้ า ก า ร
ส้ า ร ว จ ว่ า ห า ก
ความเจริญเข้าไป
ในพื้นท่ีลุ่มน้้าแล้ว
จ ะ ยั ง ค ง รั ก ษ า
วัฒนธรรมหรือวิถี
ชีวิตดั้ งเดิมไว้ได้
ห รื อ ไ ม่  ซึ่ ง จ ะ
ละเอียดชัดเจน
ก ว่ า ตั ว ช้ี วั ด ที่
ก้าหนด 

เพิ่มตัวช้ีวัด 
- ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
เพิ่มตัวช้ีวัด 
- จ้านวนการเกิด
อาชญากรรมใน
พื้นที ่
- แผนการจัดการ
ปัญหา 

 เพิ่มตัวช้ีวัด 
- ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
เพิ่มตัวช้ีวัด 
-จ้านวนอุบัติเหต ุ
-จ้านวน
อาชญากรรมที่
เกิดขึ้น 

เพิ่มตัวช้ีวัด 
-การเตือนภยั 
เช่นอุทกภัย/ 
วาตภัย 
-การอพยพ/
การย้ายถิ่นฐาน 
 

การเข้าถึง
สาธารณูปโภค 

 เพิ่มตัวช้ีวัด 
- จ้านวน
ครัวเรือนท่ีเข้าถึง
น้้าสะอาด 
- จ้านวน
ครัวเรือนท่ีเข้าถึง
ไฟฟ้า 

   

ความสามารถใน
การเรยีนรู ้

 เพิ่มตัวช้ีวัด 
- จ้านวนการผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา 

ข้อสังเกต 
-  คว รมี ก ารวั ด
สถานศึกษาทั้งใน
ระบบและนอก
ระบบ เช่น ศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน 

  



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-68                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 18 สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยในการก้าหนดตวัช้ีวัดของบุคลากรระดับปฏิบตัิส้าหรับภาคี 
ลุ่มน้้าปราจีนบุร ี

ตัวชี้วัด 
เสนอให้เพ่ิม กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 

- การเพิ่มขึ้นของ
จ้านวน
สถานศึกษา 

ก ศ น .  ป ร า ช ญ์
ช า วบ้ า น  ศู น ย์
เ รี ยนรู้ ทางการ
เกษตร  
เพิ่มตัวช้ีวัด 
-  อัตราการไม่รู้
หนังสือของคนใน
ชุมชน 

การมีชีวิตยืนยาว 
(อายุคาดการณ์
เฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
จ้าแนกตามกลุ่ม
อายุและเพศ) 

  ข้อสังเกต 
- เสนอ
เปลี่ยนเป็นอัตรา
การมีชีวิตรอด
เฉลี่ยเมื่อแรกเกดิ
จ้าแนกตามกลุ่ม
อายุและเพศ 

  

ความครอบคลุม
ในหลักประกัน
สุขภาพ 

  ข้อสังเกต 
-ประชากรทุกคน
มีหลักประกัน
สุขภาพอยู่แล้ว 

  

การเข้าถึงระบบ
บริการ
สาธารณสุข 

  ข้อสังเกต 
-ควรเปลี่ยนเป็น
อัตราส่วนผู้ป่วย
ต่อแพทย์ 

  

ความส้าเร็จของ
การธ้ารงรักษา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 เพิ่มตัวช้ีวัด 
- หลักสูตรเกี่ยว 
กับวัฒนธรรม 

ข้อสังเกต 
-การจั ด งานจึ ง
ขึ้นอยู่กับภาครัฐ 

  

ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
- อัตราการร่วม
ประชุมในชุมชน 
- ชุมชนที่ท้าแผน
ฯ 

  ข้อสังเกต 
-การมีส่ วนร่ วม
แ ล ะ ก า ร เ ส น อ
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ขึ้นอยู่กับผู้น้าและ
ความเข้มแข็งของ
แต่ละชุมชน 
-ความ เป็ นจริ ง
ผู้น้าชุมชนเป็นคน
เขียนแผนเอง 
เพิ่มตัวช้ีวัด 
- ก า ร ร่ ว ม กั น
หาทางแก้ปัญหา
ของคนในชุมชน 

  

มิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จ้านวนร้อยละ
พื้นที่ป่าของ
จังหวัด 

  ข้อสังเกต 
-มีป่าหลาย
ประเภท เช่นป่า

  



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-69  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 18 สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยในการก้าหนดตวัช้ีวัดของบุคลากรระดับปฏิบตัิส้าหรับภาคี 
ลุ่มน้้าปราจีนบุร ี

ตัวชี้วัด 
เสนอให้เพ่ิม กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 

 สมบูรณ,์ป่าเสื่อม
โทรม สวนป่า 
หรือป่าที่ถูกบุกรุก 

ความสมบรูณ์ของ
สภาพทรัพยากร
และระบบนิเวศ 
 

เพิ่มตัวช้ีวัด 
- อุปสงค์และ
อุปทานน้้าใน
พื้นที ่
- ปริมาณน้้าเพื่อ
สนองความต้อง 
การ ควรวัดเป็น
ฤดู 

เพิ่มตัวช้ีวัด 
- ภัยธรรมชาติ
ต่าง ๆ 
- การออกแผน
ฉุกเฉิน 
- การออก
กฎหมายผังเมือง
รวม 

   

ป่าไม/้ พ้ืนท่ี
นันทนาการและ
สวนสาธารณะ 

  ข้อสังเกต 
- ตัวช้ีวัดนี้น่าควร
จะย้ายไปอยู่ใน
มิติสังคม 
- ค้าว่า
“นันทนาการ/
สวนสาธารณะ” 
มีความขัดแย้งกัน 
ควรเปลีย่นเป็น 
พื้นที่นันทนาการ 
ป่าไม้เชิงนิเวศ ป่า
ชุมชน ป่าเพื่อการ
ท่องเที่ยวเข้าชม
ได้ หรือป่าที่
สมบูรณ ์

ข้อสังเกต 
-ค้าว่า“จ้านวน
ร้อยละพื้นท่ีป่า
ของจังหวัด” ควร
นิยามให้ชัดเจน 

 

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

   ข้อสังเกต 
-ควรส้ารวจ
เฉพาะจ้านวน
ชนิดพันธ์ุสัตว์ที่
หายาก 

 

อุปสงค์และ
อุปทานน้้าใน
พื้นที ่

  เพิ่มตัวช้ีวัด 
-วิถีชีวิตและการ
ใช้น้้าในพ้ืนท่ี 

ข้อสังเกต 
- ควรแบ่งตัวช้ีวัด
ออกเป็นฤดูกาล 

 

อัตราการสูญเสีย
ดิน 

  ข้อสังเกต 
-ควรเปลี่ยนเป็น
การเสื่อมโทรม
ของดิน 

  

มลพิษไมส่่งผล
กระทบต่อ
คุณภาพชีวิต 

 เพิ่มตัวช้ีวัด 
- กฎหมาย/
ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้อง 
- จ้านวนพื้นที่สี
เขียว 

   



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-70                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 18 สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยในการก้าหนดตวัช้ีวัดของบุคลากรระดับปฏิบตัิส้าหรับภาคี 
ลุ่มน้้าปราจีนบุร ี

ตัวชี้วัด 
เสนอให้เพ่ิม กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 

- จ้านวนสถานีวัด
ภูมิอากาศ 

จ้านวนเหตุ
ร้องเรียนเรื่อง
มลพิษ 

  ข้อสังเกต 
-การร้องเรียนใน
พื้นที่มีหลาย
ปัจจัย เช่น การ
กลั่นแกล้ง 
ผลประโยชน์ 

  

 
 

ตารางภาคผนวกที ่19 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝกึอบรมระดับปฏิบตัิ 
พื้นที่ลุ่มน้้าน้าร่อง (ลุ่มน้้าปราจีนบรุี) ครั้งท่ี 1 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 
ค่า 

เฉลี่ย 
SD 

เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
ตอนที่ 1 แบบทดสอบเกี่ยวกับความคิดเห็นโครงการอบรม 

1. ความน่าสนใจของหัวข้อการ
อบรม 

20 
(35.71) 

23 
(41.07) 

5 
(8.93) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.31 0.65 ดี 

2. ความสอดคล้องของเนื้อหากับ
วัตถุประสงค์ 

15 
(26.79) 

30 
(53.57) 

3 
(5.36) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.25 0.56 ดี 

3. เน้ือหาของการบรรยาย 13 
(23.21) 

30 
(53.57) 

5 
(8.93) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.17 
 

0.59 ดี 

4. ความเหมาะสมของเนื้อหาใน
การบรรยายและเวลาท่ีใช้ 

11 
(19.64) 

30 
(53.57) 

5 
(8.93) 

2 
(3.57) 

0 
(0.00) 

4.04 0.71 ดี 

5. ความน่าสนใจในการบรรยาย
ของวิทยากร 

        

5.1 การประเมินสื่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์: แนวคิดความส้าคัญ 
ระบบและกลไก ของ SEA ใน
ต่างประเทศ 

10 
(17.86) 

28 
(50.00) 

9 
(16.07) 

1 
(1.79) 

0 
(0.00) 

3.98 0.69 ดี 

5.2 กระบวนการ วิธีด้าเนินการ 
แนวทางและขั้นตอนการจัดท้า
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ 

13 
(23.21) 

30 
(53.57) 

5 
(8.93) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.17 0.59 ดี 

5.3 การน้าเสนอแนวทางการการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ 

10 
(17.86) 

34 
(80.71) 

3 
(5.36) 

1 
(1.79) 

0 
(0.00) 

4.10 0.59 ดี 

6. ประโยชน์ของเนื้อหาท่ีจะ
น้ามาใช้ในงานของท่าน 

10 
(17.86) 

29 
(51.79) 

6 
(10.71) 

3 
(5.36) 

0 
(0.00) 

3.96 0.76 ดี 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-71  

 
 

ตารางภาคผนวกที ่19 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝกึอบรมระดับปฏิบตัิ 
พื้นที่ลุ่มน้้าน้าร่อง (ลุ่มน้้าปราจีนบรุี) ครั้งท่ี 1 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 
ค่า 

เฉลี่ย 
SD 

เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
7. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
ก่อนการบรรยายก่อนการอบรม 

4 
(7.14) 

16 
(28.57) 

12 
(21.43) 

15 
(26.79) 

1 
(1.79) 

3.15 1.02 
ปาน
กลาง 

8. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
หลังการบรรยายก่อนการอบรม 

8 
(14.28) 

32 
(57.14) 

8 
(14.29) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.00 0.58 ดี 

รวมตอนที่ 1 4.01 0.67 ดี 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานในภาพรวม 

1. การเตรียมงานและความพร้อม
ของการจัดงาน 

16 
(28.57) 

28 
(50.00) 

4 
(7.14) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.25 0.60 ดี 

2. การประชาสัมพันธ์ 10 
(17.86) 

24 
(42.86) 

12 
(21.43) 

2 
(3.57) 

0 
(0.00) 

3.88 0.78 ดี 

3. เอกสารประกอบการจัดสอน 16 
(28.57) 

29 
(51.79) 

3 
(5.36) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.27 0.57 ดี 

4. สื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ 15 
(26.79) 

27 
(48.21) 

6 
(10.71) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.19 0.63 ดี 

5. สถานท่ีประชุม 18 
(32.14) 

26 
(46.43) 

4 
(7.14) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.29 0.61 ดี 

6. อาหารว่าง อาหารกลางวัน 
และเครื่องดื่ม 

13 
(23.21) 

30 
(53.57) 

4 
(7.14) 

0 
(0.00) 

1 
(1.79) 

4.13 0.73 ดี 

รวมตอนที่ 2 4.17 0.65 ดี 
 
 

ตารางภาคผนวกท่ี 20 จ้านวนหน่วยงานและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในระดับปฏิบัติ ส้าหรับภาคี 
ในลุ่มน้้าน้าร่อง (ลุ่มน้้าปราจีนบุรี) ครั้งท่ี 2 

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานท่ีเข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
ภาคราชการ 1. ส้านักงานบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 1 ปราจีนบุรี 

2. ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 6 ลุ่มน้้าปราจีนบุรี 
3. ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 สาชาปราจีนบุรี 
4. แขวงการทางปราจีนบุรี 
5. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปราจีนบุรี 
6. ส้านักงานท่ีดินจังหวัดปราจีนบุรี 
7. ส้านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 
8. ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 
9. ส้านักงานปศุสัตว์ปราจีนบุรี 
10 ส้านักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดปราจีนบุรี 
11. โครงการชลประทานปราจีนบุรี 
12. ส้านักศิลปากรท่ี 5 ปราจีนบุรี 
13. ส้านักงานก่อสร้าง 7 (โครงการห้วยโสมง) 
14. ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี 

24 31 (53.45 %) 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-72                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกท่ี 20 จ้านวนหน่วยงานและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในระดับปฏิบัติ ส้าหรับภาคี 
ในลุ่มน้้าน้าร่อง (ลุ่มน้้าปราจีนบุรี) ครั้งท่ี 2 

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานท่ีเข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
15. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
16. อุทยานแห่งชาติปางสีดา 
17. ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 7 สระบุรี 
18. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
19. ส้านักเทศบาลเมืองสระแก้ว 
20. องค์การบริหารส่วนต้าบลสระขวัญ 
21. องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านพระ 
22. องค์การบริหารส่วนต้าบลกบินทร์ 
23. องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองกี่ 
24. องค์การบริหารส่วนต้าบลตาหลังใน 

รัฐวิสาหกิจ 25. การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว  
26. การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี 

2 2 
(3.45 %) 

ภาคเอกชน 27. สภาวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี 
28. บริษัทไฮเทค กบินทร์ โลจิสติกส์ จ้ากัด 
29. บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง 
30. บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จ้ากัด 
31. สภาเกษตรจังหวัดสระแก้ว 

5 7 (12.07 %) 

สถาบันการศึกษา 32. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 
33. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 
34. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต 1 
35. โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
36. โรงเรียนปราจิณราษอ้ารุง 
37. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 
38. โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 

7 7 
(12.07 %) 

ภาคประชาชน 39. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดปราจีนบุรี 
40. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 
41. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
42. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 
43. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
44. ธรรมาภิบาล จังหวัดปราจีนบุรี 
45.เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดสระแก้ว 

7 11 
(18.96 %) 

รวม 
45 58 

(100 %) 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-73  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 21 แนวความคิดการพัฒนาทางเลือกในการพัฒนาลุ่มน้้าปราจีนบุรี 

แนวความคิดท่ี จุดมุ่งหมาย รายละเอียด 
1 เพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าเป็นแหล่ง

อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ก้าหนดประเภทของอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาตั้ง/สร้าง
ในบริเวณลุ่มน้้าปราจีนบุรี  และควรก้าหนดให้ใช้
วัตถุดิบในท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้้าที่เป็น Local Content 
ทั้งนี้อุตสาหกรรมควรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green 
Industry)  
ที่มา: ผลการประชุมใน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มภาคประชาชนและ
หน่วยงานราชการ 
เกษตรกรรมกับอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกันได้ (ตัวเลือกนี้มา
จาก กลุ่มภาคประชาชน) 
ความเข้มงวดในการใช้กฎหมายและการตรวจสอบ เพิ่มระดับ
ความเข้มข้นในการตรวจสอบมีการบังคับใช้กฎหมายและ
บทลงโทษอย่างเข้มงวด เช่น การตรวจสอบโรงงาน
อุตสาหกรรม ถึงแม้โรงงานอุตสาหกรรมจะอ้างถึงการมี
ระบบบ้าบัดน้้าที่ดี แต่ในความเป็นจริงยังพบว่ามีน้้าเสียจาก
ภาคอุตสาหกรรมไหลลงสู่แหล่งน้้า (ตัวเลือกนี้มาจากผลการ
ประชุมใน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มภาคประชาชน สถาบันการศึกษา 
และหน่วยงานราชการระดับภาคและรัฐวิสาหกิจ) 

2 เพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีให้เป็น
พื้นที่ เกษตรกรรมที่ เอื้อประโยชน์ต่อ
สิ่งมีชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เกษตรกรรมในบริเวณลุ่มน้้าปราจีนบุรี ควรเป็นเกษตร
อินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ มีการก้าหนด/สร้าง
มาตรการที่ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องสารเคมีที่ใช้ใน
การเกษตร 
ที่มา: กลุ่มภาคประชาชน 

3 เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และทุนทางวัฒนธรรม สู่ใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยนื 

อนุรักษ์ป่าควบคู่ไปกับการพัฒนาและสร้างกลยุทธ์ให้
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ เช่น การท่องเที่ยว
โดยชุมชน มีมัคคุเทศก์น้อย ร่วมกับการใช้วัฒนธรรม
และศาสนา เช่น การบวชป่า และเมืองโบราณ เป็นสิ่ง
ดึงดูด (ตัวเลือกนี้มาจาก กลุ่มภาคประชาชน) 
การวางผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ การบูรณาการผังเมืองที่
มีการก้าหนดขอบเขต (Zoning) กับสภาพสิ่งแวดล้อมด้าน
กายภาพของพื้นที่ เช่น แม่น้้า คลอง ป่า เป็นต้น และเพื่อ
ป้องกันภัยพิบัติ (ตัวเลือกนี้มาจากผลการประชุมใน 4 กลุ่ม 
คือ กลุ่มภาคประชาชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ 
และหน่วยงานราชการระดับภาคและรัฐวิสาหกิจ) 

4 
 

เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าให้
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การใช้ประโยชน์
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและความต้องการ
ของประชาชน 

การบริหารจัดการน้้าชุมชนโดยชุมชน เพราะชุมชนเป็น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจะให้ประชาชนหรือชุมชน เป็น
ผู้ก้าหนดการบริหารจัดการน้้าจากฐานข้อมูลจริง เช่น 
การบริหารจัดการน้้าท่วม น้้าแล้ง ต้องจัดท้าฝาย 
ท้านบ แก้มลิง เป็นต้น มีการสร้างเครือข่ายในการเฝ้า
ระวังแหล่งน้้าและสิ่งแวดล้อม และร่วมตรวจสอบ
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-74                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 21 แนวความคิดการพัฒนาทางเลือกในการพัฒนาลุ่มน้้าปราจีนบุรี 

แนวความคิดท่ี จุดมุ่งหมาย รายละเอียด 
ที่มา: ผลการประชุมใน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มภาคประชาชน 
สถาบันการศึกษา หน่วยราชการ และหน่วยงานราชการ
ระดับภาคและรัฐวิสาหกิจ 
การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้า การรี
ไซเคิลน้้าไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม (ตัวเลือกนี้มาจาก 
กลุ่มภาคเอกชน) 
การบริหารจัดการน้้าให้เกิดความสมดุลในส่วนของ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และการอุปโภค-
บริโภคของประชาชน (ตัวเลือกนี้มาจากผลการประชุมใน 
3 กลุ่ม คือ กลุ่มสถาบันการศึกษา หน่วยราชการ และ
หน่วยงานราชการระดับภาคและรัฐวิสาหกิจ) 
การเลือกสถานที่สร้างอ่างเก็บน้้า/แหล่งเก็บกักน้้า มี
การผันน้้าอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันเหตุน้้าท่วมและ
ใช้น้้าในฤดูแล้ง (ตัวเลือกนี้มาจากผลการประชุมใน 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา) 

 
ตารางภาคผนวกที่ 22 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝกึอบรม 

พื้นที่ลุ่มน้้าน้าร่อง (ลุ่มน้้าปราจีนบรุี) ครั้งท่ี 2 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติ 

การในภาพรวม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 
ค่า 

เฉลี่ย 
SD 

เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
1. การเตรียมงานและความ
พร้อมของการจัดประขุมเชิง
ปฏิบัติการ 

13 
(40.63) 

16 
(50.00) 

2 
(6.25) 

1 
(3.13) 

0 
(0.00) 

4.28 0.72 ดี 

2. การประชาสัมพันธ์ 10 
(31.25) 

15 
(46.88) 

7 
(21.88) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.09 0.72 ดี 

3. เอกสารประกอบการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

9 
(28.13) 

17 
(53.13) 

6 
(18.75) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.09 0.68 ดี 

4. สื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ 13 
(40.63) 

16 
(50.00) 

3 
(9.38) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.31 0.63 ดี 

5. สถานท่ีประชุม 22 
(68.75) 

9 
(28.13) 

1 
(3.13) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.66 0.54 ดีมาก 

6. อาหารว่าง อาหาร
กลางวัน และเครื่องดื่ม 

21 
(65.63) 

11 
34.38 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.66 0.47 ดีมาก 

รวม 4.35 0.63 ดี 
 

ตารางภาคผนวกที ่23 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมในระดับปฏิบัตสิ้าหรับ 
ภาคีในลุ่มน้้านา้ร่อง (ลุ่มน้้าปราจนีบุรี) ครั้งท่ี 3  

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
ภาคราชการ 1. แขวงการทางปราจีนบุร ี

2. โครงการชลประทานจังหวัดสระแก้ว 
45 54 

(56.84 %) 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-75  

 
 

ตารางภาคผนวกที ่23 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมในระดับปฏิบัตสิ้าหรับ 
ภาคีในลุ่มน้้านา้ร่อง (ลุ่มน้้าปราจนีบุรี) ครั้งท่ี 3  

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
3. โครงการชลประทานปราจีนบุร ี
4. ส้านักงานการปฏริูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว 
5. ส้านักงานเกษตรจังหวัดสระแกว้ 
6 ส้านักงานเกษตรอ้าเภอกบินทรบ์ุรี 
7. ส้านักงานเกษตรอ้าเภอบ้านสรา้ง 
8. ส้านักงานเกษตรอ้าเภอศรมีหาโพธิ 
9. ส้านักงานเคหะชุมชนปราจีนบรุี 
10. ส้านักงานตรวจบัญชีสหกรณจ์ังหวัดปราจีนบรุี 
11. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวดัสระแก้ว 
12. ส้านักงานทรัพยากรน้้าบาดาล เขต 3 สระบุร ี
13. ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 6 ลุ่มน้้าปราจีนบุร ี
14. ส้านักงานเทศบาบต้าบลเมืองเก่า 
15. ส้านักงานเทศบาลต้าบลโคกมะกอก 
16. ส้านักงานเทศบาลต้าบลท่าเกษม 
17. ส้านักงานเทศบาลต้าบลนาด ี
18. ส้านักงานเทศบาลต้าบลบ้านสร้าง 
19. ส้านักงานเทศบาลต้าบลเมืองเก่า 
20. ส้านักงานเทศบาลต้าบลวังทอง 
21. ส้านักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจนีบุรี 
22.ส้านักงานบริหารพื้นทีอนุรักษท์ี่ 1 ปราจีนบุร ี
23. ส้านักงานปศุสัตว์ปราจีนบุร ี
24. ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุร ี
25. ส้านักงานศิลปากรที่ 5 ปราจนีบุรี 
26. ส้านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว 
27. ส้านักงานสรรพาสามติพื้นท่ีปราจีนบุร ี
28. ส้านักงานสรรพาสามติพื้นท่ีปราจีนบุรี สาขากบินทร์บรุี 
29. ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอกบินทร์บุร ี
30. ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอนาด ี
31. ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ชลบุรี 
32. ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบรุี 
33. ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ 9 สาขาปราจีนบุร ี
34. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุร ี
35. องค์การบริหารส่วนต้าบลกบนิทร์ 
36. องค์การบริหารส่วนต้าบลแก่งดินสอ 
37. องค์การบริหารส่วนต้าบลตาหลังใน 
38. องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อทอง 
39. องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านนา 
40. องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านสร้าง 
41. องค์การบริหารส่วนต้าบลบุผา้ย 

 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-76                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที ่23 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมในระดับปฏิบัตสิ้าหรับ 
ภาคีในลุ่มน้้านา้ร่อง (ลุ่มน้้าปราจนีบุรี) ครั้งท่ี 3  

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
42. องค์การบริหารส่วนต้าบลวังตะเคียน 
43. องค์การบริหารส่วนต้าบลวัฒนานคร 
44. องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองกี่ 
45. อุทยานแก่งชาติตาพระยา 

รัฐวิสาหกิจ 46. การประปาส่วนภูมภิาค สาขากบินทร์บุร ี
47. การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ปราจีนบุรี 
48. การประปาส่วนภูมภิาค สาขาสระแก้ว 

3 3 
(3.16%) 

ภาคเอกชน 49. โครงการสวนอุตสาหกรรมเครอืสหพัฒน์ กบินทร์บุรี 
50. บริษัท 304 อินดัสเตรยีล ปารค์ จ้ากัด 
51. บริษัท ไฮเทค กบินทร์ โลจิสตกิส์ จ้ากัด 
52. สภาเกษตรจังหวัดสระแก้ว 
53.สภาวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว 
54. สวนอุตสาหกรรม 304 

6 7 
(7.37 %) 

สถาบันการศึกษา 55. โรงเรียนปราจิณราษอ้ารุง 
56. โรงเรียนสระแก้ว 
57. โรงเรียนอนุบาลวดัสระแก้ว 
58. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
อ้าเภอเมืองสระแก้ว 
59. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
อ้าเภอกบินทร์บุร ี
60. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
อ้าเภอบ้านสร้าง 
61. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
อ้าเภอประจันตคาม 
62. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
อ้าเภอวัฒนานคร 
63. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 
64. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 
65. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 
66. ส้านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(กศน.) จังหวัดปราจีนบุร ี

12 12 
(12.63 %) 

องค์กรอิสระ 67. องค์กรชุมชนต้าบลบางเดชะ 1 1 
(1.05 %) 

ภาคประชาชน 68. เครือข่ายรักษ์ลุม่น้้าพระปรง 
69. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดปราจีนบรุี 
70. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอประจันตคาม 

9 18 
(18.95 %) 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-77  

 
 

ตารางภาคผนวกที ่23 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมในระดับปฏิบัตสิ้าหรับ 
ภาคีในลุ่มน้้านา้ร่อง (ลุ่มน้้าปราจนีบุรี) ครั้งท่ี 3  

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
71. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอบ้านสร้าง 
72. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอศรีมหาโพธิ 
73. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอเมืองปราจีนบุร ี
74. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอกบินทร์บุร ี
75. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดสระแก้ว 
76. วิสาหกิจชุมชน 

รวม 76 95 
(100 %) 

 
ตารางภาคผนวกที ่24 ผลการประเมินทางเลือกการพัฒนาลุม่น้้าปราจีนบุร ี

ทางเลือกในการพัฒนาลุ่มน้้าปราจีนบุรี ค่าคะแนนสมัพัทธ ์
ทางเลือก 1 การพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้้าปราจีนบุรีตามแนวทางยุทธศาสตร์เดิมที่มี 13.98 
ทางเลือก 2 การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีสู่การเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเพื่อ
การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

24.83 

ทาง เลื อก  3 การพัฒนาพื้ นที่ ลุ่ มน้้ าปร าจีนบุ รี สู่ ก าร เป็นพื้ นที่ อนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรม 

28.77 

ทางเลือก 4 การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรีบนพื้นฐานศักยภาพทรัยากรและ
ความต้องการของประชาชน ภายใต้ขีดจ้ากัดที่มีอยู่ในพ้ืนท่ี 

32.42 

 
ตารางภาคผนวกที่ 25 ความเห็นเพิ่มเติมในรายละเอียดของคู่มือเพิ่มเติมจากภาคราชการ 

ข้อเสนอแนะ การเพ่ิมในคู่มือ 
ช่ือเรื่องของเล่มคู่มืออยากให้ระบุให้ชัดเจนเลยว่าเป็นคู่มือส้าหรับระดับลุ่มน้้า ช่ือเรื่อง 
เนื้อหาคู่มือควรจะเน้นในเรื่องลุ่มน้้าให้ชัดเจน เช่น การท้า SEA ระดับลุ่มน้้ามีความพิเศษ
แตกต่างจากระดับอ่ืน ๆ อย่างไร  

เนื้อหาบทที่ 1 

เพิ่มหัวข้อย่อย โครงการ SEA ที่พิจารณาจากการตัดสินใจจากศูนย์กลางและน้าผลการ
ตัดสินใจดังกล่าวมาท้าการประเมิน รวมถึงอยากให้เพิ่มตัวอย่างกรณีที่มีการตัดสินใจพัฒนาไป
แล้ว 

เนื้อหาบทที่ 1 

เพิ่มแนวทางการพัฒนาในระดับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระดับลุ่มน้้า เนื้อหาบทที่ 1 
โครงสร้างเนื้อหาคงรูปแบบเดิมดีแล้ว แต่ควรเพิ่มรายละเอียดในเรื่องแผนพัฒนาของลุ่มน้้า 
ระบุการประเมินทางเลือกว่ามีวิธีใดบ้าง และยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนเพื่อท้าความเข้าใจ 

เนื้อหาบทที่ 1 

เพิ่มการให้ข้อมูลพื้นฐานในระดับลุ่มน้้า โดยให้น้าเสนอฐานข้อมูลส้าคัญที่ต้องมีในระดับลุ่มน้้า 
เพื่อให้ผู้ท้า SEA เข้าไปสืบค้นได้   

ไม่ระบุ 

เพิ่มค้าอธิบายนิยามของแต่ละตัวช้ีวัด ภาคผนวก 
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ตารางภาคผนวกท่ี 26 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วมฝึกอบรมพ้ืนท่ีลุ่มน้้าน้าร่อง (ลุ่มน้้าปราจีนบุรี)  

ครั้งท่ี 3 วันท่ี 15-16 กันยายน พ.ศ. 2559 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 
ค่า 

เฉลี่ย 
SD 

เกณฑ์
การ

ประเมิน ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการอบรม 

1. ความน่าสนใจของหัวข้อ
การอบรม 

18 
(39.13) 

22 
(47.83) 

6 
(13.04) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.26 0.67 ดี 

2. ความสอดคล้องของเนื้อหา
กับวัตถุประสงค์ 

9 
(19.57) 

29 
(63.04) 

8 
(17.39) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.02 0.61 ดี 

3. เน้ือหาของการบรรยาย: 
การน้าเสนอตัวชี้วัด 

7 
(15.22) 

27 
(58.70) 

11 
(23.91) 

1 
(2.17) 

0 
(0.00) 

3.87 0.68 ดี 

4. เน้ือหาของการบรรยาย: 
การคัดเลือกตัวชี้วัด 

7 
(15.22) 

27 
(58.70) 

10 
(21.74) 

1 
(2.17) 

1 
(2.17) 

3.83 0.79 ดี 

5. เน้ือหาของการบรรยาย: 
ร่างคู่มือ SEA 

9 
(19.57) 

23 
(50.00) 

14 
(30.43) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.89 0.70 ดี 

6. เน้ือหาของการบรรยาย: 
การประเมินทางเลือก 

9 
(19.57) 

21 
(45.65) 

16 
(34.78) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.85 0.72 ดี 

7. ความเหมาะสมของเนื้อหา
ในการบรรยายและเวลาท่ีใช้ 

8 
(17.39) 

28 
(60.87) 

9 
(19.57) 

0 
(0.00) 

1 
(2.17) 

3.91 0.75 ดี 

8. ประโยชน์ของเนื้อหาท่ีจะ
น้ามาใช้ในงานของท่าน 

13 
(28.26) 

16 
(34.78) 

16 
(34.78) 

1 
(2.17) 

0 
(0.00) 

3.89 0.84 ดี 

9. ความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาการบรรยายก่อนอบรม 

5 
(10.87) 

15 
(32.61) 

15 
(32.61) 

11 
(23.91) 

0 
(0.00) 

3.30 0.95 ปาน
กลาง 

10. ความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาการบรรยายหลังการ
อบรม 

13 
(28.26) 

24 
(52.17) 

8 
(17.39) 

1 
(2.17) 

0 
(0.00) 

4.07 0.73 ดี 

รวมตอนที่ 1 3.89 0.74 ดี 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานในภาพรวม 

1. การเตรียมงานและความ
พร้อมของการจัดงาน 

18 
(39.13) 

22 
(47.83) 

5 
(10.87) 

1 
(2.17) 

0 
(0.00) 

4.24 0.73 ดี 

2. การประชาสัมพันธ์ 13 
(28.26) 

16 
(34.78) 

16 
(34.78) 

1 
(2.17) 

0 
(0.00) 

3.89 0.84 ดี 

3. เอกสารประกอบการจัด
อบรม 

16 
(34.78) 

17 
(36.96) 

11 
(23.91) 

2 
(4.35) 

0 
(0.00) 

4.02 0.87 ดี 

4. สื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ 14 
(30.43) 

22 
(47.83) 

7 
(15.22) 

3 
(6.52) 

0 
(0.00) 

4.02 0.85 ดี 

5. สถานท่ีประชุม 24 
(52.17) 

19 
(41.30) 

2 
(4.35) 

1 
(2.17) 

0 
(0.00) 

4.43 0.68 ดี 

6. อาหารว่าง อาหารกลางวัน 
และเครื่องดื่ม 

21 
(45.65) 

20 
(43.48) 

4 
(8.70) 

1 
(2.17) 

0 
(0.00) 

4.33 0.72 ดี 

รวมตอนที่ 2 4.16 0.78 ดี 
 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
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ตารางภาคผนวกที่ 27 สรุปรายละเอียดผูเ้ข้าร่วมอบรมจากภาคลีุ่มน้า้หลัก 9 ลุ่มน้้า 
รายละเอียด 

ผู้เข้าร่วมอบรม 
กลุ่มลุ่มน้้า 

1a 2b 3c 4d 5e 6f 7g 8h 9i 
1. หน่วยงานและ
ผู้เข้าร่วมอบรม 

         

- หน่วยงานท่ีเชิญ (แห่ง) 223 198 190 195 192 197 200 182 212 
- หน่วยงานท่ีเข้าร่วม
อบรม (แห่ง) 

87 57 69 65 67 45 61 55 107 

- จ้านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
(คน) 

122 90 107 117 92 77 91 109 175 

2. องค์ประกอบผู้เข้าร่วม
อบรม (คน) 

         

- ภาคราชการ 84 71 79 79 77 54 79 62 111 
- รัฐวิสาหกิจ 2 - 6 1 2 2 5 4 8 
- ภาคเอกชน - - - 2 2 - 1 - - 
- สถาบันการศึกษา 7 6 15 9 1 19 4 31 36 
- องค์กรอิสระ 10 - - - - 2 - - - 
- ภาคประชาชน 19 12 7 26 4 - 2 9 20 
- อื่น ๆ - 1 - - 6 - - 3 - 

aภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน)  bเจ้าพระยา-ท่าจีนcสาขาแม่น้้าสาละวินdชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตกeแม่กลองfภาคใต้
ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย)gบางปะกงhชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันออกiสาขาแม่น้้าโขง 
 

ตารางภาคผนวกที่ 28  สรุปข้อเสนอแนะประเด็นส้าคัญการปรับปรงุคู่มือ SEA จาก 9 กลุ่มลุ่มน้้า 
ข้อเสนอแนะด้านการจัดท้าคู่มือ เพ่ิมเติมคู่มือ 

คู่มือควรจะต้องสามารถเข้าใจได้งา่ย ใช้ภาษาที่ไม่สลับซับซ้อนจนเกนิไป ลดการใช้
ภาษาราชการหรือศัพท์เฉพาะที่ยากต่อการเข้าใจของประชาชนท่ัวไปในฐานะผู้อ่าน 

ความเห็น 

ควรเพิ่มระยะเวลาในช่วงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้มากข้ึนเพือ่ให้เวลาท้าความ
เข้าใจ และสามารถให้ข้อคิดเห็นคูม่ือได้ครบถ้วนทุกประเด็น 

ความเห็น 

คู่มือควรจัดท้าแยกส้าหรับนักวิชาการผูร้ับผิดชอบจดัท้า SEA กับคู่มือส้าหรับ
ประชาชนท่ีใช้ภาษาที่เข้าถึงง่ายกว่า 

ความเห็น 

เปรียบเทยีบให้เห็นความแตกต่างระหว่าง EIA และ SEA ให้ชัดเจนในรูปแบบตาราง บทที่ 1 
ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นขั้นตอนสา้หรับ SEA ระดับลุม่น้้า ไม่ใช่ SEA ทั่วไป ควรให้
รายละเอียดให้ชัดเจนว่า ท้าไมถึงเลือกการบรหิารจดัการลุ่มน้้ามา ยกตัวอย่างการท้า 
SEA ที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้้า 

บทที่ 2 

แผนภาพข้ันตอน SEA ควรสามารถท้าให้เห็นภาพรวมทีเ่ข้าใจได้ในหน้าเดียว และควร
แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ชัดเจนว่าอยู่ข้ันตอนไหนบ้าง 

บทที่ 2 

เนื้อหาควรจดัเรยีงตามล้าดับการท้างานจริง ให้ผู้อ่านเห็นภาพของขั้นตอนการ
ด้าเนินการ SEA ได้อย่างเป็นระบบและชัดเจน  

บทที่ 2 

ยกตัวอย่างกรณศีึกษาให้ชัดเจน และเห็นภาพรวมของ SEA หลาย ๆ ด้าน บทที่ 2 
ควรแยกเนื้อหาส่วนกรณีศึกษา และเทคนิควิธีออกจากกัน บทที่ 2 

 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-80                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที ่29 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ส้าหรับภาค ี
ในกลุ่มลุ่มน้า้ภาคใตฝ้ั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) 

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
ภาคราชการ 1. แขวงทางหลวงชนบทตรัง 

2. ค.ช.บ.ตรัง 
3. โครงการชลประทานตรัง 
4.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 
5. สหกรณ์การเกษตรปะเหลยีง จ้ากัด 
6. สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ้ากัด 
7. สหกรณ์การเกษตร์หาดส้าราญ จ้ากัด 
8. ส้านักงานเกษตรจังหวัดตรัง 
9. ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดตรัง 
10. ส้านักงานจัดหางานจังหวัดตรงั 
11. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวดัตรัง 
12. ส้านักงานท่ีดินจังหวัดตรัง 
13. ส้านักงานเทศบาบต้าบลนาโยงเหนือ 
14. ส้านักงานเทศบาลต้าบลโคกหล่อ 
15. ส้านักงานเทศบาลต้าบลท่าพญา 
16. ส้านักงานเทศบาลต้าบลทุ่งกระบือ 
17. ส้านักงานเทศบาลต้าบลนาเมอืงเพชร 
18. ส้านักงานเทศบาลต้าบลย่านตาขาว 
19. ส้านักงานเทศบาลต้าบลวังวิเศษ 
20. ส้านักงานเทศบาลต้าบลวังวิเศษ 
21. ส้านักงานเทศบาลต้าบลห้วยนาง 
22. ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง 
23. ส้านักงานพัฒนาและบ้ารุงทางน้้าท่ี 3 
24. ส้านักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดตรัง 
25. ส้านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง 
26. ส้านักงานสรรพากรพื้นท่ีตรัง 
27. ส้านักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง 
28. ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอปะเหลยีน 
29. ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 
30. ส้านักงานเทศบาลต้าบลนาตาล่วง 
31. ส้านักงานเทศบาลต้าบลห้วยนาง 
32. ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง 
33. ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
34. ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอเมืองตรัง 
35. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรงั 
36. องค์การบริหารส่วนต้าบลกันตังใต้ 
37. องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองลุ 
38. องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกยาง 
39. องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสะบ้า 
40. องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งค่าย 
41. องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งต่อ 
42. องค์การบริหารส่วนต้าบลนาชุมเห็ด 

64 84 
(68.85 %) 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-81  

 
 

ตารางภาคผนวกที ่29 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ส้าหรับภาค ี
ในกลุ่มลุ่มน้า้ภาคใตฝ้ั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) 

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
43. องค์การบริหารส่วนต้าบลนาโต๊ะหมิง 
44. องค์การบริหารส่วนต้าบลนาพละ 
45. องค์การบริหารส่วนต้าบลนาวา 
46. องค์การบริหารส่วนต้าบลน้า้ผุด 
47. องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน 
48. องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อหิน 
49. องค์การบริหารส่วนต้าบลบางกุ้ง 
50. องค์การบริหารส่วนต้าบลบางด้วน 
51. องค์การบริหารส่วนต้าบลบางเป้า 
52. องค์การบริหารส่วนต้าบลบางรัก 
53. องค์การบริหารส่วนต้าบลบางหมาก 
54. องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านโพธ์ิ 
55. องค์การบริหารส่วนต้าบลปากแจ่ม 
56. องค์การบริหารส่วนต้าบลโพรงจรเข ้
57. องค์การบริหารส่วนต้าบลลิพงั 
58. องค์การบริหารส่วนต้าบลวังครีี 
59. องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองตรุด 
60. องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยยอด 
61. องค์การบริหารส่วนต้าบลหาดส้าราญ 
62. องค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมสอม 
63. องค์การบริหารส่วนต้าบลอ่าวตง 
64. องค์การรบริหารส่วนต้าบลทุ่งต่อ 

รัฐวิสาหกิจ 65. การประปาส่วนภูมภิาค สาขาตรัง 1 2 
(1.64 %) 

สถาบันการศึกษา 66.สถาบันการพลศึกษา 
67. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีรวิชัย วิทยาเขตตรัง 
68. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  

69. วิทยาลัยการอาชีพกันตัง 
70. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตรัง 

5 7 
(5.74 %) 

องค์กรอิสระ 71. ชมรมอนุรักษ์โลมาบ้านตะเสะ 
72. ชุมนรักษ์ป่าสาค ู
73. ประชาคมทับเที่ยง 
74. ศูนย์กฏหมายและสิทธิชุมนพื้นที่อันดามัน 
75. สมาคมหยาดฝน 
76.องค์กรชุมชนรักป่าบ้านล้าขนนุ 
77. องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านควนหิน 

7 10 
(8.20 %) 

ภาคประชาชน 78. เครือข่ายป่าชายเลนชุมชน 
79. เครือข่ายรักษ์ป่าต้นน้้าตรัง 
80. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดพัทลุง 
81. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ลุ่มแมน่้้าตรัง 

10 19 
(15.57 %) 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-82                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที ่29 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ส้าหรับภาค ี
ในกลุ่มลุ่มน้า้ภาคใตฝ้ั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) 

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
82. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดพัทลุง 
83. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (จ ั
84. สภาองค์กรชุมชนต้าบลนาโยงใต้ 
85. สภาองค์กรชุมชนต้าบลบา้นนา 
86. สภาองค์การชุมชน 
87. อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจา้
หมู่บ้าน 

รวม 87 122 
(100 %) 

 
ตารางภาคผนวกท่ี 30 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝึกอบรม 

ภาคีกลุ่มลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 
ค่า 

เฉลี่ย 
 

SD 
 

เกณฑ์
การ

ประเมิน 

ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

1. ความน่าสนใจของหัวข้อการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

16 
(30.19) 

31 
(58.49) 

6 
(11.32) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.19 0.62 ดี 

2. ความสอดคล้องของเนื้อหากับ
วัตถุประสงค์ 

11 
(20.75) 

35 
(66.04) 

7 
(13.21) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.08 0.58 ดี 

3. เน้ือหาของการบรรยาย: การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์: ความส้าคัญ ระบบ
และกลไกและกระบวนการ
ขั้นตอน 

16 
(30.19) 

27 
(50.94) 

10 
(18.87) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.11 0.69 ดี 

4. เน้ือหาของการบรรยาย: การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธ 
ศาสตร์ของแผนการจัดการพื้นท่ี
ลุ่มน้้าปราจีนบุรี (โครงการน้าร่อง) 

11 
(20.75) 

34 
(66.04) 

7 
(13.21) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.04 0.64 ดี 

5. เน้ือหาของการบรรยาย: ร่าง
คู่มือ SEA เพื่อการจัดท้าแผนการ
จัดการพื้นท่ีลุ่มน้้า 

15 
(28.30) 

31 
(58.49) 

6 
(11.32) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.17 0.61 ดี 

6. เน้ือหาของการบรรยาย: การ
อภิปรายกลุ่มย่อยต่อร่างคู่มือ SEA 
เพื่อการจัดท้าแผนการจัดการ
พื้นท่ีลุ่มน้้า 

13 
(24.53) 

28 
(52.83) 

10 
(18.87) 

1 
(1.89) 

0 
(0.00) 

4.02 0.72 ดี 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-83  

 
 

ตารางภาคผนวกท่ี 30 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝึกอบรม 
ภาคีกลุ่มลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 
ค่า 

เฉลี่ย 
 

SD 
 

เกณฑ์
การ

ประเมิน 

ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
7. ความเหมาะสมของเนื้อหาใน
การบรรยายและเวลาท่ีใช้ 

9 
(16.98) 

29 
(54.72) 

12 
(22.64) 

3 
(5.66) 

0 
(0.00) 

3.83 0.77 ดี 

8. ประโยชน์ของเนื้อหาท่ีจะ
น้ามาใช้ในงานของท่าน 

9 
(16.98) 

29 
(54.72) 

13 
(24.53) 

1 
(1.89) 

1 
(1.89) 

3.83 0.79 ดี 

9. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
การบรรยายก่อนอบรม 

6 
(11.32) 

17 
(32.08) 

13 
(24.53) 

16 
(30.19) 

1 
(1.89) 

3.21 1.05 
ปาน
กลาง 

10. ความรู้ความเข้าใจในเน้ือหา
การบรรยายหลังการอบรม 

10 
(18.87) 

27 
(50.94) 

15 
(28.30) 

1 
(1.89) 

0 
(0.00) 

3.87 0.73 ดี 

รวมตอนที่ 1 3.93 0.74 ด ี
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานในภาพรวม 

1. การเตรียมงานและความพร้อม
ของการจัดงาน 

10 
(18.87) 

34 
(64.15) 

8 
(15.09) 

1 
(1.89) 

0 
(0.00) 

4.00 0.64 ดี 

2. การประชาสัมพันธ์ 8 
(15.09) 

25 
(47.17) 

14 
(26.42) 

6 
(11.32) 

0 
(0.00) 

3.66 0.87 ดี 

3. เอกสารประกอบการจัดอบรม 8 
(15.09) 

32 
(60.38) 

10 
(18.87) 

2 
(3.77) 

1 
(1.89) 

3.83 0.79 ดี 

4. สื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ 4 
(7.55) 

27 
(50.94) 

21 
(39.62) 

1 
(1.89) 

0 
(0.00) 

3.64 0.65 ดี 

5. สถานท่ีประชุม 14 
(26.42) 

32 
(60.38) 

7 
(13.21) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.13 0.62 ดี 

6. อาหารว่าง อาหารกลางวัน 
และเครื่องดื่ม 

10 
(18.87) 

37 
(69.81) 

5 
(9.43) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.10 0.53 ดี 

รวมตอนที่ 2 3.89 0.68 ด ี
 

ตารางภาคผนวกที่ 31 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ส้าหรับภาคีในกลุม่ลุม่น้้าเจ้าพระยา-ท่าจีน 

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
ภาคราชการ 1. โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษานเรศวร 

2. โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาพลายชุมพล 
3. นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน 
4. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 8 (พิษณุโลก) 
5. ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดพิษณุโลก 
6. ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก  
7. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก 
8. สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก 
9. สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก 
10.สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก 

49 71 
(78.89 %) 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-84                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 31 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ส้าหรับภาคีในกลุม่ลุม่น้้าเจ้าพระยา-ท่าจีน 

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
11.ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดพิษณุโลก 
12.ส้านักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก 
13.ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
14.ส้านักงานคลังเขต 6 
15.ส้านักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัดพษิณุโลก 
16.ส้านักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก 
17.ส้านักงานเจ้าท่าภูมภิาคสาขาพิษณุโลก 
18.ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวดั
พิษณุโลก 
19.ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวดั
พิษณุโลก 
20.ส้านักงานบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 11 
21.ส้านักงานปศุสัตว์จังหวดัพิษณโุลก 
22.ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณโุลก 
23.ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก 
24.ส้านักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดพิษณุโลก 
25.ส้านักงานสรรพสามติพื้นท่ีพิษณุโลก 
26.ส้านักงานสรรพากรพื้นท่ีพิษณโุลก 
27.ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดพษิณุโลก 
28.ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก 
29.ส้านักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณโุลก) 
30.ส้านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก 
31.ส้านักงานเทศบาลต้าบลบางระก้า 
32.ส้านักงานเทศบาลต้าบลหัวรอ 
33.ส้านักงานเทศบาลนครพิษณุโลก 
34.ส้านักงานเทศบาลเมืองอรัญญกิ 
35.องค์การบริหารส่วนต้าบลคันโช้ง 
36.องค์การบริหารส่วนต้าบลคุยมว่ง 
37.องค์การบริหารส่วนต้าบลจอมทอง 
38.องค์การบริหารส่วนต้าบลดงประค้า 
39.องค์การบริหารส่วนต้าบลดอนทอง 
40.องค์การบริหารส่วนต้าบลท้อแท้ 
41.องค์การบริหารส่วนต้าบลท่างาม 
42.องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านกร่าง 
43.องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านยาง 
44.องค์การบริหารส่วนต้าบลบึงกอก 
45.องค์การบริหารส่วนต้าบลพรมพิราม 
46.องค์การบริหารส่วนต้าบลพันเสา 
47.องค์การบริหารส่วนต้าบลวังน้้าคู้ 
48.องค์การบริหารส่วนต้าบลวัดจนัทร์ 
49.องค์การบริหารส่วนต้าบลสมอแข 

สถาบันการศึกษา 50. ส้านักงาน กศน. จังหวัดพิษณุโลก 
51. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 
52. โรงเรียนพิษณโุลกปญัญานุกลู 
53. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

4 6 
(6.67 %) 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-85  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 31 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ส้าหรับภาคีในกลุม่ลุม่น้้าเจ้าพระยา-ท่าจีน 

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
ภาคประชาชน 54. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดนครสวรรค ์
55. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดพิษณุโลก 
56. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอนครไทย 

3 12 
(13.33 %) 

อื่น ๆ 57. OTOP จังหวัดพิษณโุลก 1 1 
(1.11 %) 

รวม 57 90 
(100 %) 

ตารางภาคผนวกที่ 32 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝกึอบรมกลุ่มลุ่มน้้าเจ้าพระยา-ท่าจนี  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 
ค่า 

เฉลี่ย SD 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

1. ความน่าสนใจของหัวข้อการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

17 
(40.48) 

24 
(57.14) 

1 
(2.38) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.38 0.53 ดี 

2. ความสอดคล้องของเนื้อหากับ
วัตถุประสงค์ 

     4.12 0.50 ดี 

3. เน้ือหาของการบรรยาย: การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธ 
ศาสตร์: ความส้าคัญ ระบบและ
กลไกและกระบวนการขั้นตอน 

8 
(19.05) 

31 
(73.81) 

3 
(7.14) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.29 0.59 ดี 

4. เน้ือหาของการบรรยาย: การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธ 
ศาสตร์ของแผนการจัดการพื้นท่ี
ลุ่มน้้าปราจีนบุรี (โครงการน้าร่อง) 

15 
(35.71) 

24 
(57.14) 

3 
(7.14) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.21 0.56 ดี 

5. เน้ือหาของการบรรยาย: ร่าง
คู่มือ SEA เพื่อการจัดท้าแผนการ
จัดการพื้นท่ีลุ่มน้้า 

12 
(28.57) 

27 
(64.29) 

3 
(7.14) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.20 0.67 ดี 

6. เน้ือหาของการบรรยาย: การ
อภิปรายกลุ่มย่อยต่อร่างคู่มือ SEA 
เพื่อการจัดท้าแผนการจัดการพื้นท่ี
ลุ่มน้้า 

15 
(35.71) 

21 
(50.00) 

6 
(14.29) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.21 0.67 ดี 

7. ความเหมาะสมของเนื้อหาใน
การบรรยายและเวลาท่ีใช้ 

11 
(26.19) 

24 
(57.14) 

7 
(16.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.10 0.65 ดี 

8. ประโยชน์ของเนื้อหาท่ีจะ
น้ามาใช้ในงานของท่าน 

9 
(16.98) 

29 
(54.72) 

13 
(24.53) 

1 
(1.89) 

1 
(1.89) 

4.00 0.82 ดี 

9. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
การบรรยายก่อนอบรม 

6 
(11.32) 

17 
(32.08) 

13 
(24.53) 

16 
(30.19) 

1 
(1.89) 

3.29 1.01 ปาน
กลาง 

10. ความรู้ความเข้าใจในเน้ือหา
การบรรยายหลังการอบรม 

10 
(18.87) 

27 
(50.94) 

15 
(28.30) 

1 
(1.89) 

0 
(0.00) 

4.00 0.72 ดี 

รวมตอนที่ 1 4.08 0.67 ดี 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานในภาพรวม 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-86                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 32 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝกึอบรมกลุ่มลุ่มน้้าเจ้าพระยา-ท่าจนี  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 
ค่า 

เฉลี่ย SD 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
1. การเตรียมงานและความพร้อม
ของการจัดงาน 

7 
(16.67) 

30 
(71.43) 

3 
(7.14) 

1 
(2.38) 

0 
(0.00) 

4.05 0.58 ดี 

2. การประชาสัมพันธ์ 9 
(21.43) 

23 
(54.76) 

7 
(16.67) 

2 
(4.76) 

1 
(2.38) 

3.88 0.88 ดี 

3. เอกสารประกอบการจัดอบรม 9 
(21.43) 

25 
(59.52) 

7 
(16.67) 

1 
(2.38) 

0 
(0.00) 

4.00 0.69 ดี 

4. สื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ 7 
(16.67) 

29 
(69.05) 

3 
(7.14) 

3 
(7.14) 

0 
(0.00) 

3.95 0.72 ดี 

5. สถานท่ีประชุม 10 
(23.81) 

27 
(64.29) 

5 
(11.90) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.12 0.59 ดี 

6. อาหารว่าง อาหารกลางวัน 
และเครื่องดื่ม 

9 
(21.43) 

28 
(66.67) 

5 
(11.90) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.10 0.57 ดี 

รวมตอนที่ 2 4.02 0.67 ดี 
 
 

ตารางภาคผนวกที่ 33 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ส้าหรับภาค ี
ในกลุ่มลุ่มน้า้สาขาแม่น้้าสาละวิน 

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
ภาคราชการ 1. แขวงทางหลวงชนบทตาก 

2. โครงการชลประทานตาก 
3. ที่ท้าการปกครองอ้าเภอเมืองตาก 
4. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตาก 
5. ส้านักงานเกษตรจังหวัดตาก 
6. ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดตาก 
7. ส้านักงานขนส่งจังหวัดตาก 
8. ส้านักงานคลังจังหวัดตาก 
9. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัตาก 
10. ส้านักงานทางหลวงที่ 4 
11. ส้านักงานท่ีดินจังหวัดตาก 
12. ส้านักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดตาก 
13. ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก 
14. ส้านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตาก 
15. ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดตาก 
16. ส้านักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดตาก 
17. ส้านักงานสรรพากรพื้นท่ีตาก 
18. ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 
19. ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ 4 (ตาก) 
20. ส้านักท้องถิ่นจังหวัดตาก 
21. ส้านักงานเทศบาลต้าบลไทรงาม 
22. ส้านักงานเทศบาลต้าบลพบพระ 

53 79 
(73.83 %) 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-87  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 33 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ส้าหรับภาค ี
ในกลุ่มลุ่มน้า้สาขาแม่น้้าสาละวิน 

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
23. ส้านักงานเทศบาลต้าบลไม้งาม 
24. ส้านักงานเทศบาลต้าบลสามเงา 
25. ส้านักงานเทศบาลต้าบลหนองบัวใต้ 
26. องค์การบริหารส่วนต้าบลโกสมัพี 
27. องค์การบริหารส่วนต้าบลเชียงทอง 
28. องค์การบริหารส่วนต้าบลตลกุกลางทุ่ง 
29. องค์การบริหารส่วนต้าบลตากตก 
30. องค์การบริหารส่วนต้าบลตากออก 
31. องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าพุทรา 
32. องค์การบริหารส่วนต้าบลท่ามะเขือ 
33. องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งหลวง 
34. องค์การบริหารส่วนต้าบลนาโบสถ ์
35. องค์การบริหารส่วนต้าบลประดาง 
36. องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ามะม่วง 
37. องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง 
38. องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน 
39. องค์การบริหารส่วนต้าบลเพชรชมภ ู
40. องค์การบริหารส่วนต้าบลแมต่้าน 
41. องค์การบริหารส่วนต้าบลแมท่้อ 
42. องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่ระมาด 
43. องค์การบริหารส่วนต้าบลแมส่ลิด 
44. องค์การบริหารส่วนต้าบลแมส่อง 
45. องค์การบริหารส่วนต้าบลแมห่ละ 
46. องค์การบริหารส่วนต้าบลแมอุ่สุ 
47. องค์การบริหารส่วนต้าบลไม้งาม 
48. องค์การบริหารส่วนต้าบลวังเจ้า 
49. องค์การบริหารส่วนต้าบลวังประจบ 
50. องค์การบริหารส่วนต้าบลวังหามแห 
51. องค์การบริหารส่วนต้าบลสักงาม 
52. องค์การบริหารส่วนต้าบลอุม้ผาง 
53. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้

รัฐวิสาหกิจ 54. การประปาส่วนภูมภิาคสาขาตาก 
55. การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
56. การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดตาก 
57. บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน) 

4 6 
(5.61 %) 

สถาบันการศึกษา 58. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 
59. โรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยีตาก 
60. วิทยาลัยเทคนิคตาก 

8 15 
(14.02 %) 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-88                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 33 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ส้าหรับภาค ี
ในกลุ่มลุ่มน้า้สาขาแม่น้้าสาละวิน 

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
61. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก้าแพงเพชร เขต 
1 

62. โรงเรียนตากพิทยาคม 
63. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิง่แวดล้อม วิทยาลัยนอร์เทิร์น 
64. ส้านักงาน กศน. จังหวัดตาก 
65. มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร 

ภาคประชาชน 66. คณะกรรมการลุ่มน้้าปิง จังหวดัก้าแพงเพชร 
67. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภออุ้มผาง 
68. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอวังทอง 
69. ชมรมโกสัมพ ี

4 7 
(6.54 %) 

รวม 69 107 
(100 %) 

 

ตารางภาคผนวกที่ 34 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝกึอบรมกลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสาละวิน  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 
ค่า 

เฉลี่ย SD 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

1. ความน่าสนใจของหัวข้อการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

16 
(29.09) 

35 
(63.64) 

2 
(3.64) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.24 0.54 ดี 

2. ความสอดคล้องของเนื้อหากับ
วัตถุประสงค์ 

17 
(30.91) 

35 
(63.64) 

1 
(1.82) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.27 0.52 ดี 

3. เน้ือหาของการบรรยาย: การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธ 
ศาสตร์: ความส้าคัญ ระบบและ
กลไกและกระบวนการขั้นตอน 

13 
(23.64) 

39 
(70.91) 

1 
(1.82) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.20 0.48 ดี 

4. เน้ือหาของการบรรยาย: การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธ 
ศาสตร์ของแผนการจัดการพื้นท่ี
ลุ่มน้้าปราจีนบุรี (โครงการน้าร่อง) 

9 
(16.36) 

41 
(74.55) 

3 
(5.45) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.09 0.48 ดี 

5. เน้ือหาของการบรรยาย: ร่าง
คู่มือ SEA เพื่อการจัดท้าแผนการ
จัดการพื้นท่ีลุ่มน้้า 

12 
(21.82) 

36 
(65.45) 

5 
(9.09) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.11 0.56 ดี 

6. เน้ือหาของการบรรยาย: การ
อภิปรายกลุ่มย่อยต่อร่างคู่มือ SEA 
เพื่อการจัดท้าแผนการจัดการ
พื้นท่ีลุ่มน้้า 

16 
(23.64) 

34 
(61.82) 

6 
(10.91) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.11 0.59 ดี 

7. ความเหมาะสมของเนื้อหาใน
การบรรยายและเวลาท่ีใช้ 

10 
(18.18) 

35 
(63.64) 

8 
(14.55) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.02 0.59 ดี 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-89  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 34 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝกึอบรมกลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสาละวิน  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 
ค่า 

เฉลี่ย SD 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
8. ประโยชน์ของเนื้อหาท่ีจะ
น้ามาใช้ในงานของท่าน 

15 
(27.27) 

28 
(50.91) 

10 
(18.18) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.05 0.70 ดี 

9. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
การบรรยายก่อนอบรม 

4 
(7.72) 

13 
(23.64) 

11 
(20.00) 

23 
(41.82) 

2 
(3.64) 

2.87 1.05 ปาน
กลาง 

10. ความรู้ความเข้าใจในเน้ือหา
การบรรยายหลังการอบรม 

8 
(14.55) 

34 
(61.82) 

11 
(20.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.95 0.62 ดี 

รวมตอนที่ 1 3.99 0.61 ด ี
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานในภาพรวม 

1. การเตรียมงานและความพร้อม
ของการจัดงาน 

17 
(30.81) 

28 
(50.91) 

7 
(12.73) 

1 
(1.82) 

0 
(0.00) 

4.15 0.70 ดี 

2. การประชาสัมพันธ์ 6 
(10.91) 

30 
(54.55) 

15 
(27.27) 

2 
(3.64) 

0 
(0.00) 

3.76 0.69 ดี 

3. เอกสารประกอบการจัดอบรม 16 
(29.09) 

24 
(43.64) 

11 
(20.00) 

2 
(3.64) 

0 
(0.00) 

4.02 0.80 ดี 

4. สื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ 14 
(25.45) 

29 
(52.73) 

10 
(18.18) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.07 0.66 ดี 

5. สถานท่ีประชุม 15 
(29.09) 

33 
(60.00) 

4 
(7.27) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.22 0.56 ดี 

6. อาหารว่าง อาหารกลางวัน 
และเครื่องดื่ม 

15 
(27.27) 

31 
(56.36) 

7 
(12.73) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.15 0.62 ดี 

รวมตอนที่ 2 4.06 0.67 ด ี
 

ตารางภาคผนวกที่ 35 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ส้าหรับภาค ี
ในกลุ่มลุ่มน้า้ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก 

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
ภาคราชการ 1. แขวงทางหลวงเพชรบุรี 

2. โครงการชลประทานเพชรบรุ ี
3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุร ี
4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายผั่งสมุทรสงคราม 
5. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด้าร ิ
6. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเพชรบุร ี
7. ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุร ี
8. ส้านักงานการปฏริูปที่ดินจังหวัดเพชรบุร ี
9. ส้านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบรุี 
10.ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดเพชรบุรี 
11.ส้านักงานคลังจังหวัดเพชรบรุ ี
12.ส้านักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุร ี
13.ส้านักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุร ี
14.ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวดัเพชรบุรี 
15.ส้านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดเพชรบุร ี
16.ส้านักงานท่ีดินจังหวัดเพชรบุร ี
17.ส้านักงานบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 สาขาเพชรบรุ ี

48 79 
(67.52 %) 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-90                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 35 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ส้าหรับภาค ี
ในกลุ่มลุ่มน้า้ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก 

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
18.ส้านักงานประชาสมัพันธ์จังหวัดเพชรบุร ี
19.ส้านักงานปศุสัตว์จังหวดัเพชรบุรี 
20. ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบรุี 
21. ส้านักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุร ี
22. ส้านักงานพลังงานจังหวัดสมทุสงคราม 
23. ส้านักงานพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 6 (เพชรบุรี) 
24. ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุร ี
25. ส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุร ี
26. ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุร ี
27. ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 
28. ส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 3 สาขาเพชรบุร ี
29. ส้านักงานสรรพากรพื้นท่ีเพชรบุร ี
30. ส้านักงานบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 
31. ส้านักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดเพชรบุร ี
32. ส้านักงานเทศบาลต้าบลท่าแลง 
33. ส้านักงานเทศบาลต้าบลหาดเจ้าส้าราญ 
34. องค์การบริหารส่วนต้าบลต้นมะพร้าว 
35. องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้ารงค์ 
36. องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าคอย 
37. องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าเสน 
38. องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านแหลม 
39. องค์การบริหารส่วนต้าบลปากทะเล 
40. องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าเด็ง 
41. องค์การบริหารส่วนต้าบลพสุวรรค ์
42. องค์การบริหารส่วนต้าบลมาบปลาเค้า 
43. องค์การบริหารส่วนต้าบลไรส่ะท้อน 
44. องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองกะปุ 
45. องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองชุมพล 
46. องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองชุมพลเหนือ 
47. องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองโสน 
48. องค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมผักเบี้ย 

รัฐวิสาหกิจ 49. การประปาส่วนภูมภิาค สาขาเพชรบุร ี 1 1 
(0.85 %) 

เอกชน 50. หอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม 
51. สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม 

2 2 
(1.71 %) 

สถาบันการศึกษา 52. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
53. โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวดัเพชรบุร ี
54. โรงเรียนวัดสมุทรโคดม 
55. วิทยาลัยพยาบาลจังหวดัเพชรบุรี 

6 9 
(7.70 %) 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-91  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 35 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ส้าหรับภาค ี
ในกลุ่มลุ่มน้า้ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก 

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
56. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบรุ ี
57. ส้านักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี 

ภาคประชาชน 58. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดสมุทรสงคราม 
59. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดเพชรบรุ ี
60. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอท่ายาง 
61. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอแก่งกระจาน 
62. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอบางคนที 
63. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอเขาย้อย 
64. ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ 
65. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอบา้นแหลม 

8 26 
(22.22 %) 

รวม 65 117 
(100 %) 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 36 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝกึอบรมกลุ่มลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 
ค่า 

เฉลี่ย 
SD 

เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

1. ความน่าสนใจของหัวข้อ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

8 
(19.05) 

27 
(64.29) 

7 
(16.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.02 0.60 ด ี

2. ความสอดคล้องของ
เนื้อหากับวัตถุประสงค ์

9 
(21.43) 

27 
(64.29) 

6 
(14.29) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.07 0.59 ด ี

3. เนื้อหาของการบรรยาย: 
การประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์: 
ความส้าคญั ระบบและ
กลไกและกระบวนการ
ขั้นตอน 

6 
(14.29) 

25 
(59.52) 

9 
(21.43) 

2 
(4.76) 

0 
(0.00) 

3.83 0.72 ด ี

4. เนื้อหาของการบรรยาย: 
การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิง

4 
(9.52) 

25 
(59.52) 

11 
(21.43) 

2 
(4.76) 

0 
(0.00) 

3.74 0.69 ด ี



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-92                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 36 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝกึอบรมกลุ่มลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 
ค่า 

เฉลี่ย 
SD 

เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
ยุทธศาสตร์ของแผนการ
จัดการพื้นที่ลุม่น้้า
ปราจีนบุรี (โครงการน้า
ร่อง) 
5. เนื้อหาของการบรรยาย: 
ร่างคู่มือ SEA เพื่อการ
จัดท้าแผนการจัดการพื้นท่ี
ลุ่มน้้า 

6 
(14.29) 

25 
(59.52) 

9 
(26.19) 

2 
(4.76) 

0 
(0.00) 

3.83 0.72 ด ี

6. เนื้อหาของการบรรยาย: 
การอภิปรายกลุม่ย่อยต่อ
ร่างคู่มือ SEA เพื่อการ
จัดท้าแผนการจัดการพื้นท่ี
ลุ่มน้้า 

5 
(11.90) 

27 
(64.29) 

9 
(21.43) 

1 
(4.76) 

0 
(0.00) 

3.86 0.64 ด ี

7. ความเหมาะสมของ
เนื้อหาในการบรรยายและ
เวลาที่ใช้ 

6 
(14.29 

17 
(40.48) 

16 
(38.10) 

3 
(7.14) 

0 
(0.00) 3.62 0.82 ด ี

8. ประโยชน์ของเนื้อหาท่ี
จะน้ามาใช้ในงานของท่าน 

5 
(11.90) 

19 
(45.24) 

14 
(33.33) 

4 
(9.52) 

0 
(0.00) 

3.60 0.82 ด ี

9. ความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาการบรรยายก่อน
อบรม 

0 
(0.00) 

9 
(21.43) 

10 
(23.81) 

22 
(52.38) 

1 
(2.38) 2.64 0.84 

ปาน
กลาง 

10. ความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาการบรรยายหลังการ
อบรม 

2 
(4.76) 

24 
(57.14) 

15 
(35.71) 

1 
(2.38) 

0 
(0.00) 3.64 0.61 ด ี

รวมตอนที่ 1 3.69 0.70 ดี 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานในภาพรวม 

1. การเตรยีมงานและความ
พร้อมของการจัดงาน 

9 
(21.43) 

26 
(61.90) 

6 
(14.29) 

1 
(2.38) 

0 
(0.00) 

4.02 0.67 ด ี

2. การประชาสมัพันธ์ 5 
(11.90) 

18 
(42.86) 

17 
(40.48) 

2 
(4.76) 

0 
(0.00) 

3.62 0.75 ด ี

3. เอกสารประกอบการจดั
อบรม 

8 
(19.05) 

20 
(47.62) 

12 
(28.57) 

2 
(4.76) 

0 
(0.00) 

3.81 0.79 ด ี

4. สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ 5 
(11.80) 

26 
(61.90) 

11 
(26.19) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.86 0.60 ด ี

5. สถานท่ีประชุม 13 
(30.95) 

21 
(50.00) 

7 
(16.67) 

1 
(2.38) 

0 
(0.00) 

4.10 0.75 ด ี



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-93  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 36 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝกึอบรมกลุ่มลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 
ค่า 

เฉลี่ย 
SD 

เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
6. อาหารว่าง อาหาร
กลางวัน และเครื่องดื่ม 

0 
(23.81) 

21 
(50.00) 

9 
(21.43) 

2 
(4.76) 

0 
(0.00) 

3.93 0.80 ด ี

รวมตอนที่ 2 3.89 0.73 ดี 
 

ตารางภาคผนวกที่ 37 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ส้าหรับภาคีในกลุม่ลุม่น้้าแม่กลอง 
กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 

ภาคราชการ 1. แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบรุี 
2. โครงการชลประทานกาญจนบรุี 
3. โครงการชลประทานราชบรุ ี
4. โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา 
5. โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย 
6. ท่ีท้าการปกครองอ้าเภอด่านมะขามเตี้ย 
7. ท่ีว่าการอ้าภอศรีสวสัดิ ์
8. ท่ีว่าการอ้าเภอท่ามะกา 
9. ท่ีว่าการอ้าเภอเมืองกาญจนบุร ี
10. ท่ีว่าการอ้าเภอสังขละบรุ ี
11. ส้านักงานเกษตรจังหวัดราชบรุี 
12. ส้านักงานเกษตรและสหกรณจ์ังหวัดราชบุร ี
13. ส้านักงานเจ้าท่าภูมภิาคสาขากาญจนบุร ี
14. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวดัราชบุรี 
15. ส้านักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี 
16. ส้านักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดสพุรรณบรุ ี
17. ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบรุี 
18. ส้านักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุร ี
19. ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 
20. ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุร ี
21. ส้านักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุร ี
22. ส้านักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดราชบุร ี
23. ส้านักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดสุพรรณบุรี 
24. ส้านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี 
25. ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุร ี
26. ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 8 (ราชบุรี) 
27. ส้านักงานาสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุร ี
28. ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ 10 (ราชบุรี) 
29. ส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 3 (บ้านโป่ง) 
30. ส้านักงานเทศบาลต้าบลแก่งเสี้ยน 
31. ส้านักงานเทศบาลต้าบลท่ามะกา 

57 77 
(83.70 %) 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-94                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 37 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ส้าหรับภาคีในกลุม่ลุม่น้้าแม่กลอง 
กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 

32. ส้านักงานเทศบาลต้าบลปากแพรก 
33. ส้านักงานเทศบาลต้าบลพนมทวน 
34. ส้านักงานเทศบาลต้าบลม่วงชุม 
35. ส้านักงานเทศบาลต้าบลเลาขวัญ 
36. ส้านักงานเทศบาลต้าบลวังโพธิ์ 
37. ส้านักงานเทศบาลต้าบลหนองบัว 
38. ส้านักงานเทศบาลต้าบลหนองรี 
39. ส้านักงานเทศบาลต้าบลหนองหญ้าดอกขาว 
40. ส้านักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 
41. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุร ี
42. องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 
43. องค์การบริหารส่วนต้าบลเกาะส้าโรง 
44. องค์การบริหารส่วนต้าบลแก่งเสี้ยน 
45. องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้ยม่วง 
46. องค์การบริหารส่วนต้าบลด่านมะขามเตี้ย 
47. องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าตะกร้อ 
48. องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าสอง 
49. องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งทอง 
50. องค์การบริหารส่วนต้าบลวังดง้ 
51. องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองกุ่ม 
52. องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบัว 
53. องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเป็น 
54. องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองไผ ่
55. องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองหญ้า 

รัฐวิสาหกิจ 56. การประปาส่วนภูมภิาคสาขากาญจนบุร ี 1 2 
(2.17 %) 

เอกชน 57. หอการค้าจังหวัดราชบุร ี 1 2 
(2.17 %) 

สถาบันการศึกษา 58. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุร ี

1 1 
(1.09 %) 

ภาคประชาชน 59.เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดกาญจนบุร ี
60. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอศรีสวัสดิ ์
61. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภออู่ทอง 

3 4 
(4.35 %) 

อื่น ๆ (ผู้สื่อข่าว) 62. เคเบิ้นกาญจนบุร ี
63. นสพ.ข่าวมวลชน 
64. KTV 
65. นสพ. มติกาญจน ์

6 6 
(6.52) 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-95  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 37 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ส้าหรับภาคีในกลุม่ลุม่น้้าแม่กลอง 
กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 

66. โรงแรม อาร์ เอส (สื่อข่าว) 
67. ผู้สื่อข่าว 

รวม 67 92 
(100 %) 

 
ตารางภาคผนวกที่ 38 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝกึอบรมกลุ่มลุ่มน้้าแม่กลอง  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 

ค่าเฉลี่ย SD 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

1. ความน่าสนใจของหัวข้อการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

11 
(18.33) 

39 
(60.00) 

6 
(10.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.13 0.56 ดี 

2. ความสอดคล้องของเนื้อหากับ
วัตถุประสงค์ 

10 
(16.67) 

36 
(60.00) 

6 
(10.00) 

0 
(0.00) 

1 
(1.67) 

4.05 0.67 ดี 

3. เนื้อหาของการบรรยาย: การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์: ความส้าคัญ ระบบ
และกลไกและกระบวนการขั้นตอน 

9 
(15.00) 

34 
(56.67) 

9 
(15.00) 

0 
(0.00) 

1 
(1.67) 

3.95 0.69 ดี 

4. เนื้อหาของการบรรยาย: การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์
ของแผนการจัดการพื้นท่ีลุ่มน้้า
ปราจีนบุรี (โครงการน้าร่อง) 

7 
(11.67) 

37 
(61.67) 

8 
(13.33) 

0 
(0.00) 

1 
(1.67) 

3.97 0.66 ดี 

5. เนื้อหาของการบรรยาย: ร่าง
คู่มือ SEA เพื่อการจัดท้าแผนการ
จัดการพื้นที่ลุม่น้้า 

9 
(15.00) 

36 
(60.00) 

6 
(10.00) 

2 
(3.33) 

0 
(0.00) 

4.02 0.65 ดี 

6. เนื้อหาของการบรรยาย: การ
อภิปรายกลุ่มย่อยต่อร่างคู่มือ SEA 
เพื่อการจัดท้าแผนการจดัการพื้นที่
ลุ่มน้้า 

6 
(10.00) 

34 
(56.67) 

9 
(15.00) 

4 
(6.67) 

0 
(0.00) 

3.82 0.72 ดี 

7. ความเหมาะสมของเนื้อหาในการ
บรรยายและเวลาที่ใช้ 

6 
(10.00) 

31 
(51.67) 

14 
(23.33) 

2 
(3.33) 

0 
(0.00) 

3.87 0.69 ดี 

8. ประโยชน์ของเนื้อหาท่ีจะ
น้ามาใช้ในงานของท่าน 

5 
(8.33) 

32 
(53.33) 

13 
(21.67) 

3 
(5.00) 

0 
(0.00) 

3.77 0.69 ดี 

9. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการ
บรรยายก่อนอบรม 

2 
(3.33) 

18 
(30.00) 

18 
(30.00) 

14 
(23.33) 

1 
(1.67) 

3.08 0.90 ปาน
กลาง 

10. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
การบรรยายหลังการอบรม 

5 
(8.33) 

36 
(60.00) 

9 
(15.00) 

2 
(3.33) 

1 
(1.67) 

3.80 0.70 ดี 

รวมตอนที่ 1 3.84 0.69 ดี 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานในภาพรวม 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-96                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 38 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝกึอบรมกลุ่มลุ่มน้้าแม่กลอง  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 

ค่าเฉลี่ย SD 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
1. การเตรยีมงานและความพร้อม
ของการจัดงาน 

6 
(10.00) 

36 
(60.00) 

11 
(18.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.93 0.55 ด ี

2. การประชาสมัพันธ์ 5 
(8.33) 

29 
(48.33) 

17 
(28.33) 

2 
(3.33) 

0 
(0.00) 

3.68 0.67 ด ี

3. เอกสารประกอบการจดัอบรม 9 
(15.00) 

33 
(55.00) 

10 
(16.67) 

1 
(1.67) 

0 
(0.00) 

3.95 0.64 ด ี

4. สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ 9 
(15.00) 

30 
(50.00) 

10 
(16.67) 

4 
(6.67) 

0 
(0.00) 

3.78 0.78 ด ี

5. สถานท่ีประชุม 9 
(15.00) 

31 
(51.67) 

9 
(15.00) 

2 
(3.33) 

2 
(3.33) 

3.83 0.86 ด ี

6. อาหารว่าง อาหารกลางวัน และ
เครื่องดื่ม 

7 
(11.67) 

33 
(55.00) 

12 
(20.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.93 0.61 ด ี

รวมตอนที่ 2 3.85 0.68 ดี 
 

ตารางภาคผนวกที่ 39 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม  
ส้าหรับภาคีในกลุม่ลุม่น้้าภาคใตฝ้ัง่ตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย) 

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
ภาคราชการ 1. โครงการชลประทานสรุาษฎร์ธานี 

2. ด่านศุลกากรบา้นดอน 
3. ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภยั เขต 11สุราษฎร์ธาน ี
4. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธาน ี
5. ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดสุราษฎร์ธาน ี
6. ส้านักงานคลังเขต 8 
7. ส้านักงานคลังจังหวัดสรุาษฎร์ธานี 
8. ส้านักงานเจ้าท่าภูมภิาคสาขาสรุาษฎร์ธาน ี
9. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัสรุาษฎร์ธานี 
10. ส้านักงานเทศบาลต้าบลเวยีง 
11. ส้านักงานบริหารจดัากรทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 
12. ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
13. ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสรุาษฎร์ธานี 
14. ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสรุาษฎร์
ธาน ี
15. ส้านักงานส่งเสรมิและสนับสนนุวิชาการ 11 
16. ส้านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
17. ส้านักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
18. ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
19. ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 
20. ส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 4 (สุราษฎร์ธานี) 

36 54 
(70.12 %) 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-97  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 39 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม  
ส้าหรับภาคีในกลุม่ลุม่น้้าภาคใตฝ้ัง่ตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย) 

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
21. ส้านักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สรุาษฎร์ธาน ี
22. องค์การบริหารส่วนต้าบลกรูด 
23. องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองน้อย 
24. องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่ง 
25. องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งเตา 
26. องค์การบริหารส่วนต้าบลบางไทร 
27. องค์การบริหารส่วนต้าบลบางโพธิ์ 
28. องค์การบริหารส่วนต้าบลประสงค ์
29. องค์การบริหารส่วนต้าบลปากแพรก 
30. องค์การบริหารส่วนต้าบลมะลวน 
31. องค์การบริหารส่วนต้าบลลีเลค็ 
32. องค์การบริหารส่วนต้าบลสองแพรก 
33. องค์การบริหารส่วนต้าบลสินเจริญ 
34. องค์การบริหารส่วนต้าบลหัวเทย 
35. องค์การบริหารส่วนต้าบลอิปัน 
36. อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น 

รัฐวิสาหกิจ 37. การประปาส่วนภูมภิาคสาขาสราษฎร์ธาน ี 1 2 
(2.60 %) 

สถาบันการศึก
ษา 

38.โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 
39 วิทยาลัยเทคนิคสรุาษฎร์ธาน ี
40. ส้านักงาน กศน. จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
42. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 
43. วิทยาลัยการอาชีพไชยา 
44. โรงเรียนสรุาษฎร์พิทยา 

8 19 
(24.68 %) 

องค์การอิสระ 45.กลุ่มเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อม อ้าเภอศรรีัฐนิคม 1 2 
(2.60 %) 

รวม 45 77 
(100 %) 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 40 สรุปจ้านวนร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝึกอบรมกลุม่ลุ่มน้า้ภาคใตฝ้ั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย) 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 

ค่าเฉลี่ย SD 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

1. ความน่าสนใจของหัวข้อการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

7 
(30.43) 

14 
(60.87) 

2 
(8.70) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.22 0.59 ดี 

2. ความสอดคล้องของเนื้อหากับ
วัตถุประสงค์ 

4 
(17.39) 

19 
(82.61) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.17 0.38 ดี 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-98                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 40 สรุปจ้านวนร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝึกอบรมกลุม่ลุ่มน้า้ภาคใตฝ้ั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย) 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 

ค่าเฉลี่ย SD 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
3. เนื้อหาของการบรรยาย: การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์: ความส้าคัญ ระบบและ
กลไกและกระบวนการขั้นตอน 

3 
(13.04) 

16 
(69.57) 

4 
(73.91) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.96 0.55 ด ี

4. เนื้อหาของการบรรยาย: การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์
ของแผนการจัดการพื้นท่ีลุ่มน้้า
ปราจีนบุรี (โครงการน้าร่อง) 

3 
(13.04) 

17 
(73.91) 

3 
(13.04) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.00 0.51 ด ี

5. เนื้อหาของการบรรยาย: ร่างคูม่ือ 
SEA เพื่อการจัดท้าแผนการจดัการ
พื้นที่ลุ่มน้้า 

5 
(21.74) 

11 
(47.83) 

7 
(30.43) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.91 0.72 ด ี

6. เนื้อหาของการบรรยาย: การ
อภิปรายกลุ่มย่อยต่อร่างคู่มือ SEA 
เพื่อการจัดท้าแผนการจดัการพื้นที่
ลุ่มน้้า 

3 
(13.04) 

17 
(73.91) 

3 
(13.04) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.00 0.51 ด ี

7. ความเหมาะสมของเนื้อหาในการ
บรรยายและเวลาที่ใช้ 

2 
(8.70) 

14 
(60.87) 

7 
(30.43) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.78 0.59 ด ี

8. ประโยชน์ของเนื้อหาท่ีจะน้ามาใช้
ในงานของท่าน 

5 
(21.74) 

10 
(43.48) 

8 
(34.78) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.87 0.74 ด ี

9. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการ
บรรยายก่อนอบรม 

1 
(4.35) 

6 
(26.09) 

7 
(30.43) 

9 
(39.13) 

0 
(0.00) 

2.96 0.91 ปาน
กลาง 

10. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการ
บรรยายหลังการอบรม 

3 
(13.04) 

14 
(60.87) 

6 
(26.09) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.87 0.61 ด ี

รวมตอนที่ 1 3.87 0.61 ดี 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานในภาพรวม 

1. การเตรยีมงานและความพร้อม
ของการจัดงาน 

6 
(26.09) 

14 
(60.87) 

3 
(13.04) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.13 0.61 ด ี

2. การประชาสมัพันธ์ 2 
(8.70) 

17 
(73.91) 

2 
(8.70) 

2 
(8.70) 

0 
(0.00) 

3.83 0.70 ด ี

3. เอกสารประกอบการจดัอบรม 6 
(26.09) 

14 
(60.87) 

3 
(13.04) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.13 0.61 ด ี

4. สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ 6 
(26.09) 

11 
(47.83) 

5 
(21.74) 

1 
(4.35) 

0 
(0.00) 

3.96 0.81 ด ี

5. สถานท่ีประชุม 7 
(30.43) 

14 
(60.87) 

2 
(8.70) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.22 0.59 ด ี

6. อาหารว่าง อาหารกลางวัน และ
เครื่องดื่ม 

5 
(21.74) 

16 
(69.57) 

2 
(8.70) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.13 0.54 ด ี



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-99  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 40 สรุปจ้านวนร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝึกอบรมกลุม่ลุ่มน้า้ภาคใตฝ้ั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย) 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 

ค่าเฉลี่ย SD 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
รวมตอนที่ 2 4.07 0.64 ดี 

 
ตารางภาคผนวกที่ 41 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ส้าหรับภาคีในกลุม่ลุม่น้้าบางปะกง 

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
ภาคราชการ 1. โครงการชลประทานชลบรุ ี

2. สหกรณจ์ังหวัดชลบุร ี
3. ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุร ี
4. ส้านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 
5. ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดชลบุรี 
6. ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดระยอง 
7. ส้านักงานเจ้าท่าภูมภิาคสาขาระยอง 
8. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัชลบุร ี
9. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัระยอง 
10. ส้านักงานท่ีดินจังหวัดชลบุร ี
11. ส้านักงานท่ีดินจังหวัดระยอง 
12. ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวดัชลบุร ี
13. ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง 
14. ส้านักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี 
15. ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง 
16. ส้านักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดชลบุร ี
17. ส้านักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดระยอง 
18. ส้านักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี 
19. ส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุร ี
20. ส้านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี 
21. ส้านักงานสถิติชลบุร ี
22. ส้านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุร ี
23. ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุร ี
24. ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 13 (ชลบุรี) 
25. ส้านักงานเทศบาลต้าบลจอมเทียน 
26. ส้านักงานเทศบาลต้าบลเจ้าพระยาสุรศักดิ ์
27. ส้านักงานเทศบาลต้าบลตะเคยีนเตี้ย 
28. ส้านักงานเทศบาลต้าบลท่าบญุม ี
29. ส้านักงานเทศบาลต้าบลธาตทุอง 
30. ส้านักงานเทศบาลต้าบลนาปา่ 
31. ส้านักงานเทศบาลต้าบลหนองซาก 
32. ส้านักงานเทศบาลต้าบลหนองต้าลึง 
33. ส้านักงานเทศบาลต้าบลหมอนนาง 

55 79 
(86.81 %) 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-100                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 41 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ส้าหรับภาคีในกลุม่ลุม่น้้าบางปะกง 
กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 

34. ส้านักงานเทศบาลต้าบลห้วยใหญ ่
35. ส้านักงานเทศบาลต้าบลห้อยกะปิ 
36. ส้านักงานเทศบาลต้าบลหัวกุญแจ 
37. ส้านักงานเทศบาลต้าบลแหลมฉลัง 
38. ส้านักงานเทศบาลเมืองชลบุร ี
39. ส้านักงานเทศบาลเมืองพนัสนคิม 
40. ส้านักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ 
41. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
42. องค์การบริหารส่วนต้าบลเกาะลอยบางหัก 
43. องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองต้าหร ุ
44. องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกขี้หนอน 
45. องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าบุญม ี
46. องค์การบริหารส่วนต้าบลบางนาง 
47. องค์การบริหารส่วนต้าบลพลวงทอง 
48. องค์การบริหารส่วนต้าบลพานทอง 
49. องค์การบริหารส่วนต้าบลพานทองหนองกะขะ 
50. องค์การบริหารส่วนต้าบลมาบไผ ่
51. องค์การบริหารส่วนต้าบลวดัหลวง 
52. องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองข้าวคอก 
53. องค์การบริหารส่วนต้าบลหนา้ประดู ่
54. องค์การบริหารส่วนต้าบลหนา้พระธาต ุ
55. องค์การบริหารส่วนต้าบลหางสูง 

รัฐวิสาหกิจ 56. การประปาส่วนภูมภิาคสาขาชลบุร ี
57. การประปาส่วนภูมภิาคสาขาระยอง 
58. การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคสาขาชลบุรี 

3 5 
(5.49 %) 

เอกชน 59. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบรุี 1 1 
(1.10 %) 

สถาบันการศึกษา 60. มหาวิทยาลัยบูรพา 1 4 
(4.40 %) 

ภาคประชาชน 61. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดชลบุร ี

1 2 
(2.20) 

รวม 61 91 
(100 %) 

 
 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-101  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 42 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝกึอบรมกลุ่มลุ่มน้้าบางปะกง  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 

ค่าเฉลี่ย SD 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 

ดีมาก 
 

(5) 

ดี 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

1. ความน่าสนใจของหัวข้อการประชุม
เชิงปฏิบัติการ 

21 
(41.18) 

29 
(56.86) 

1 
(1.96) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.39 0.53 ดี 

2. ความสอดคล้องของเนื้อหากับ
วัตถุประสงค์ 

19 
(37.25) 

29 
(56.86) 

2 
(3.92) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.34 0.55 ดี 

3. เนื้อหาของการบรรยาย: การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์: 
ความส้าคญั ระบบและกลไกและ
กระบวนการขั้นตอน 

21 
(41.18) 

28 
(54.90) 

2 
(3.92) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.37 0.56 ดี 

4. เนื้อหาของการบรรยาย: การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ของ
แผนการจดัการพื้นที่ลุม่น้้าปราจีนบุรี 
(โครงการน้าร่อง) 

17 
(33.33) 

30 
(58.82) 

4 
(7.84) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.25 0.59 ดี 

5. เนื้อหาของการบรรยาย: ร่างคูม่ือ 
SEA เพื่อการจัดท้าแผนการจดัการพื้นท่ี
ลุ่มน้้า 

14 
(27.45) 

36 
(70.59) 

1 
(1.96) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.25 0.48 ดี 

6. เนื้อหาของการบรรยาย: การ
อภิปรายกลุ่มย่อยต่อร่างคู่มือ SEA เพื่อ
การจัดท้าแผนการจดัการพื้นที่ลุม่น้้า 

17 
(33.33) 

32 
(62.75) 

2 
(3.92)) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.29 0.53 ดี 

7. ความเหมาะสมของเนื้อหาในการ
บรรยายและเวลาที่ใช้ 

16 
(31.37) 

32 
(62.75) 

3 
(5.88) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.25 0.55 ดี 

8. ประโยชน์ของเนื้อหาท่ีจะน้ามาใช้ใน
งานของท่าน 

16 
(31.37) 

24 
(47.06) 

10 
(19.61) 

1 
(1.96) 

0 
(0.00) 

4.08 0.76 ดี 

9. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการ
บรรยายก่อนอบรม 

9 
(17.65) 

13 
(25.49) 

15 
(29.41) 

14 
(27.45) 

0 
(0.00) 

3.33 1.06 ปาน
กลาง 

10. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการ
บรรยายหลังการอบรม 

13 
(25.49) 

33 
(64.71) 

5 
(9.80) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.16 0.57 ดี 

รวมตอนที่ 1 4.17 0.62 ดี 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดงานในภาพรวม 

        

1. การเตรยีมงานและความพร้อมของ
การจัดงาน 

15 
(29.41) 

33 
(64.71) 

3 
(5.88) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.24 0.55 ดี 

2. การประชาสมัพันธ์ 12 
(23.53) 

30 
(58.82) 

8 
(15.69) 

1 
(1.96) 

0 
(0.00) 

4.04 0.68 ดี 

3. เอกสารประกอบการจดัอบรม 18 
(35.29) 

27 
(52.94) 

6 
(11.76) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.24 0.64 ดี 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-102                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 42 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝกึอบรมกลุ่มลุ่มน้้าบางปะกง  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 

ค่าเฉลี่ย SD 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 

ดีมาก 
 

(5) 

ดี 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
4. สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ 14 

(27.45) 
29 

(56.86) 
7 

(13.73) 
1 

(1.96) 
0 

(0.00) 
4.10 0.69 ด ี

5. สถานท่ีประชุม 20 
(39.22) 

24 
(47.06) 

5 
(9.80) 

2 
(3.92) 

0 
(0.00) 

4.22 0.77 ด ี

6. อาหารว่าง อาหารกลางวัน และ
เครื่องดื่ม 

20 
(39.22) 

28 
(54.90) 

3 
(5.88) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.33 0.58 ด ี

รวมตอนที่ 2 4.19 0.65 ดี 

 
ตารางภาคผนวกที่ 43 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ส้าหรับภาค ี

ในกลุ่มลุ่มน้า้ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันออก 

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
ภาคราชการ 1. การยางแห่งประเทศไทยจังหวดัจันทบุร ี

2. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสวยดาว 
3. ท่ีท้าการปกครองจังหวัดจันทบรุี 
4. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน้าโดยแมลงที่ 6.5 จันทบุรี 
5. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
6. สถานีวิจัยทดลองพันธุ์สตัว์จังหวัดจันทบุร ี
7. ส้านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรกร 
8. ส้านักงานจังหวัดจันทบุร ี
9. ส้านักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี 
10. ส้านักงานเจ้าท่าภูมภิาคที่ 6 สาขาจันทบุร ี
11. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวดัจันทบุร ี
12. ส้านักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุร ี
13. ส้านักงานประชาสัมพันธ์ เขต 7 
14. ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุร ี
15. ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
16. ส้านักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี 
17. ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี 
18. ส้านักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี 
19. ส้านักงานส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศภาคตะวันออก 
(จันทบุรี) 
20. ส้านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี 
21. ส้านักงานสถิติจังหวัดชลบรุ ี
22. ส้านักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 
23. ส้านักงานเทศบาลต้าบลเกาะขวาง 
24. ส้านักงานเทศบาลต้าบลค่ายนินวง 

39 62 
(56.88 %) 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-103  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 43 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ส้าหรับภาค ี
ในกลุ่มลุ่มน้า้ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันออก 

กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 
25. ส้านักงานเทศบาลต้าบลสนามไชย 
26. ส้านักงานเทศบาลต้าบลแสลง 
27. ส้านักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิตร 
28. องค์การบริหารส่วนต้าบลเกาะเปรดิ 
29. องค์การบริหารส่วนต้าบลเขาวงกต 
30. องค์การบริหารส่วนต้าบลโขมง 
31. องค์การบริหารส่วนต้าบลคมบาง 
32. องค์การบริหารส่วนต้าบลตะกาดเง้า 
33. องค์การบริหารส่วนต้าบลตะปอน 
34. องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าช้าง 
35. องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งขนาน 
36. องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน 
37. องค์การบริหารส่วนต้าบลสระเก้า 
38. องค์การบริหารส่วนต้าบลสะตอน 
39. อุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฏ 

รัฐวิสาหกิจ 40. การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดจันทบุร ี
41. การประปาส่วนภูมภิาคสาขาจันทบุร ี

2 4 
(3.67 %) 

สถาบันการศึกษา 42. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
43. วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม 
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏรา้ไพพรรณ ี
45. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าร ิ
46. วิทยาลัยเทคนิคจันทบุร ี
47. วิทยาบัยสารพัดช่างจันทบุร ี
48. วิทยาลัยพยาบาลประปกเกลา้ 
49. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุร ี
50. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
จันทบุร ี

9 31 
(28.44 %) 

ภาคประชาชน 51. กองทุนหมู่บ้าน 
52. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดจันทบุร ี

2 9 
(8.26 %) 

อื่น ๆ (สื่อ) 53. สถานีวิทยุ กองทัพภาคที่ 1 จันทบุรี 
54. สถานีวิทยุ สทร. 4 จันทบุร ี
55. CTV จันทบุร ี

3 3 
(2.75 %) 

รวม 55 109 
(100 %) 

 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-104                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 44 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝกึอบรมกลุ่มลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันออก  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
อบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 
ค่า 

เฉลี่ย 
SD 

เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

1. ความน่าสนใจของหัวข้อ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

25 
(47.17) 

21 
(39.62) 

7 
(13.21) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.34 0.70 ด ี

2. ความสอดคล้องของ
เนื้อหากับวัตถุประสงค ์

21 
(39.62) 

27 
(50.94) 

5 
(9.43) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.30 0.63 ด ี

3. เนื้อหาของการบรรยาย: 
การประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์: 
ความส้าคญั ระบบและกลไก
และกระบวนการขั้นตอน 

23 
(43.40) 

26 
(49.06) 

4 
(7.55) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.36 0.62 ด ี

4. เนื้อหาของการบรรยาย: 
การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิง
ยุทธศาสตร์ของแผนการ
จัดการพื้นที่ลุม่น้้าปราจีนบุรี 
(โครงการน้าร่อง) 

20 
(37.74) 

26 
(49.06) 

7 
(13.21) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.25 0.67 ด ี

5. เนื้อหาของการบรรยาย: 
ร่างคู่มือ SEA เพื่อการจัดท้า
แผนการจดัการพื้นที่ลุม่น้้า 

19 
(35.85) 

26 
(49.06) 

8 
(15.09) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.21 0.68 ด ี

6. เนื้อหาของการบรรยาย: 
การอภิปรายกลุม่ย่อยต่อร่าง
คู่มือ SEA เพื่อการจัดท้า
แผนการจดัการพื้นที่ลุม่น้้า 

21 
(39.62) 

20 
(37.74) 

12 
(22.64) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.17 0.77 ด ี

7. ความเหมาะสมของเนื้อหา
ในการบรรยายและเวลาที่ใช้ 

14 
(26.42) 

26 
(49.06) 

12 
(22.64) 

1 
(1.86) 

0 
(0.00) 

4.00 0.75 ด ี

8. ประโยชน์ของเนื้อหาท่ีจะ
น้ามาใช้ในงานของท่าน 

18 
(33.96) 

25 
(47.17) 

8 
(15.09) 

2 
(3.77) 

0 
(0.00) 

4.11 0.79 ด ี

9. ความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาการบรรยายก่อน
อบรม 

9 
(16.98) 

15 
(28.30) 

12 
(22.64) 

14 
(26.42) 

3 
(5.66) 

3.25 1.18 ปาน
กลาง 

10. ความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาการบรรยายหลังการ
อบรม 

19 
(35.85) 

24 
(42.28) 

8 
(15.09) 

2 
(3.77) 

0 
(0.00) 

4.13 0.80 ด ี

รวมตอนที่ 1 4.11 0.76 ดี 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานในภาพรวม 

1. การเตรยีมงานและความ
พร้อมของการจัดงาน 

24 
(45.28) 

26 
(49.06) 

3 
(5.66) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.40 0.59 ด ี



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-105  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 44 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝกึอบรมกลุ่มลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันออก  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
อบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 
ค่า 

เฉลี่ย 
SD 

เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
2. การประชาสมัพันธ์ 15 

(28.30) 
28 

(52.83) 
10 

(18.87) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4.09 0.68 ดี 

3. เอกสารประกอบการจดั
อบรม 

25 
(47.17( 

22 
(41.51) 

5 
(9.43) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.38 0.65 ดี 

4. สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ 23 
(43.40) 

26 
(49.06) 

4 
(7.55) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.36 0.62 ดี 

5. สถานท่ีประชุม 30 
(56.60) 

21 
(39.62) 

2 
(3.77) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.53 0.57 ดี 

6. อาหารว่าง อาหาร
กลางวัน และเครื่องดื่ม 

29 
(54.72) 

23 
(43.40) 

1 
(1.86) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.53 0.54 ดี 

รวมตอนที่ 2 4.38 0.61 ดี 
 

ตารางภาคผนวกที่ 45 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม  
ส้าหรับภาคีในกลุม่ลุม่แม่น้้าสาขาแม่น้้าโขง 

กลุ่ม 
องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน 

(แห่ง) 
จ้านวน (คน) 

ภาคราชการ 1. โครงการชลประทานอุบลราชธานี 
2. ท่ากาศยานอุบลราชธาน ี
3. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
4. สมาคมต่อต้านทุจรติอุบลราชธานี 
5. ส้านักงานเกษตรจังหวัดอ้านาจเจริญ 
6. ส้านักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธาน ี
7. ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดอุบลราชธาน ี
8. ส้านักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี 
9. ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงานประจ้า เขต 5 
(อุบลราชธานี) 
10. ส้านักงานชลประทานที่ 7 กรมชลประทาน 
11. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวดัศรสีะเกษ 
12. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวดัอ้านาจเจรญิ 
13. ส้านักงานทรัพยากรน้้าบาดาลเขต 11  
(อุบลราขธานี) 
14. ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 11 (อุบลราชธานี) 
15. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวดัอุบลราชธาน ี
16. ส้านักงานท่ีดินจังหวัดอุบลราชธานี 
17. ส้านักงานปฏิรูปท่ีดินศรีสะเกษ 
18. ส้านักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี 
19. ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ 

71 111 
(63.43 %) 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-106                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 45 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม  
ส้าหรับภาคีในกลุม่ลุม่แม่น้้าสาขาแม่น้้าโขง 

กลุ่ม 
องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน 

(แห่ง) 
จ้านวน (คน) 

20. ส้านักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธาน ี
21. ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ้านาจเจรญิ 
22. ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธาน ี
23. ส้านักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดศรีสะเกษ 
24. ส้านักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดอ้านาจเจรญิ 
25. ส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอบุลราชธาน ี
26. ส้านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธาน ี
27. ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
28. ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) 
29. ส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) 
30. ส้านักงานเทศบาลต้าบลผุ่งไหม 
31. ส้านักงานเทศบาลต้าบลกุดขา้วปุ้น 
32. ส้านักงานเทศบาลต้าบลกุดประทาย 
33. ส้านักงานเทศบาลต้าบลขามป้อม 
34. ส้านักงานเทศบาลต้าบลคอแลน 
35. ส้านักงานเทศบาลต้าบลค้าน้้าแซบ 
36. ส้านักงานเทศบาลต้าบลเดชอุดม 
37. ส้านักงานเทศบาลต้าบลตามสุม 
38. ส้านักงานเทศบาลต้าบลเทพวงศา 
39. ส้านักงานเทศบาลต้าบลนาโพธิ์ 
40. ส้านักงานเทศบาลต้าบลบัวงาม 
41. ส้านักงานเทศบาลต้าบลบุ่งไหม 
42. ส้านักงานเทศบาลต้าบลบณุฑริก 
43. ส้านักงานเทศบาลต้าบลปทุม 
44. ส้านักงานเทศบาลต้าบลโพธ์ิไทร 
45. ส้านักงานเทศบาลต้าบลแสนสุข 
46. ส้านักงานเทศบาลต้าบลหนองผือ 
47. ส้านักงานเทศบาลต้าบลห้วยขะยุง 
48. ส้านักงานเทศบาลต้าบลหัวนา 
49. ส้านักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 
50. ส้านักงานเทศบาลบ้านด่านโขลเจียม 
51. ส้านักงานเทศบาลเมืองวารินช้าราบ 
52. ส้านักงานเทศบาลเมืองศรีใด 
53. ส้านักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
54. ส้านังานเทศบาลเมืองพิบูลังสาหาร 
55. องค์การบริหารจังหวัดศรีสะเกษ 
56. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ้านาจเจิรญ 
57. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอบุลราชธาน ี
58. องค์การบริหารส่วนต้าบลกระโสบ 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-107  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 45 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม  
ส้าหรับภาคีในกลุม่ลุม่แม่น้้าสาขาแม่น้้าโขง 

กลุ่ม 
องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน 

(แห่ง) 
จ้านวน (คน) 

59. องค์การบริหารส่วนต้าบลกดุสาด 
60. องค์การบริหารส่วนต้าบลกศุกร 
61. องค์การบริหารส่วนต้าบลขามเตี้ย 
62. องค์การบริหารส่วนต้าบลคอนสาย 
63. องค์การบริหารส่วนต้าบลชีทาน 
64. องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าโพธ์ิศรี 
65. องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าสาด 
66. องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งเทิง 
67. องค์การบริหารส่วนต้าบลธาตนุ้อย 
68. องค์การบริหารส่วนต้าบลบัวงาม 
69. องค์การบริหารส่วนต้าบลบุ่งหวาย 
70. องค์การบริหารส่วนต้าบลสรา้งถ่อ 
71. องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองขอน 

รัฐวิสาหกิจ 72. การประปาส่วนภูมภิาคสาขากันทรลักษ์ 
73. การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ้าเภอวารินช้าราบ 
74. การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค เขต 2 อุบลราชาน ี
75. การประปาส่วนภูมภิาคเขต 8 
76. การประปาส่วนภูมภิาคสาขาอุบลราชธาน ี

5 8 
(4.57 %) 

สถาบันการศึกษา 77. โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช 
78. โรงเรียนนารีนุกลู 
79. โรงเรียนปทุมพิทยาคม 
80. โรงเรียนอัสสัมชัญ 
81. โรงเรียนอาเวมารียา 
82. กศน. อ้าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน ี
83. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธาน ี
84. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
85. วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 
86. วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 
87. วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร 
88. วิทยาลัยเทคนิคอ้านาจเจริญ 
89. วิทยาลัยการอาชีพวารินช้าราบ 
90. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
91. สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
92. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 
93. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 2 
94. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 
95. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 
96. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 

21 36 
(20.57 %) 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-108                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 45 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม  
ส้าหรับภาคีในกลุม่ลุม่แม่น้้าสาขาแม่น้้าโขง 

กลุ่ม 
องค์ประกอบหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม จ้านวน 

(แห่ง) 
จ้านวน (คน) 

97. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธาน-ี
อ้านาจเจรญิ) 

ภาคประชาชน 98. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอเมืองอุบลราชธานี 
99. เครือข่ายอาสาสมัครพิทัพษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอนาเยีย 
100. คณะกรรมการลุ่มน้้ามลู 
101. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอวารินช้าราบ 
102. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดอ้านาจเจรญิ 
103. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอพิบูลมังสาหาร 
104. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดอุบลราชธานี 
105. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอสว่างวีระวงศ์ 
106. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) อ้าเภอทุ่งศรีอดุม 
107. ประทานกลุ่มสตรเีย็บผา้บ้านค้าเตยใต ้

10 20 
(11.43 %) 

รวม 107 175 
(100 %) 

 
ตารางภาคผนวกที่ 46 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝกึอบรมกลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าโขง  

 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 

ค่าเฉลี่ย SD 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

1. ความน่าสนใจของ
หัวข้อการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

9 
(21.43) 

19 
(67.86) 

3 
(10.71) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.11 0.56 ด ี

2. ความสอดคล้องของ
เนื้อหากับวัตถุประสงค ์

4 
(14.29) 

21 
(75.00) 

3 
(10.71) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.04 0.68 ด ี

3. เนื้อหาของการ
บรรยาย: การประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดบั

7 
(25.00) 

15 
(53.57) 

6 
(64.29) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.04 0.68 ด ี



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-109  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 46 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝกึอบรมกลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าโขง  
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 

ค่าเฉลี่ย SD 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
ยุทธศาสตร์: 
ความส้าคญั ระบบและ
กลไกและกระบวนการ
ขั้นตอน 
4. เนื้อหาของการ
บรรยาย: การประเมิน
สิ่งแวดล้อมเชิง
ยุทธศาสตร์ของ
แผนการจดัการพื้นที่ลุม่
น้้าปราจีนบุรี (โครงการ
น้าร่อง) 

3 
(10.71) 

18 
(64.29) 

7 
(25.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.86 0.58 ดี 

5. เนื้อหาของการ
บรรยาย: ร่างคู่มือ SEA 
เพื่อการจัดท้าแผนการ
จัดการพื้นที่ลุม่น้้า 

6 
(21.43) 

15 
(53.57) 

7 
(25.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.96 0.68 ดี 

6. เนื้อหาของการ
บรรยาย: การอภิปราย
กลุ่มย่อยต่อร่างคู่มือ 
SEA เพื่อการจัดท้า
แผนการจดัการพื้นที่ลุม่
น้้า 

3 
(10.71) 

20 
(71.43) 

5 
(17.86) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.93 0.53 ดี 

7. ความเหมาะสมของ
เนื้อหาในการบรรยาย
และเวลาที่ใช้ 

4 
(14.29) 

17 
(60.71) 

6 
(21.43) 

1 
(3.57) 

0 
(0.00) 

3.86 0.69 ดี 

8. ประโยชน์ของเนื้อหา
ที่จะน้ามาใช้ในงานของ
ท่าน 

2 
(7.14) 

19 
(67.86) 

7 
(25.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.82 0.54 ดี 

9. ความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาการบรรยายก่อน
อบรม 

2 
(7.14) 

6 
(21.43) 

10 
(35.71) 

9 
(32.14) 

1 
(3.57) 

2.96 0.98 
ปาน
กลาง 

10. ความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาการบรรยาย
หลังการอบรม 

5 
(17.86) 

15 
(53.57) 

8 
(28.57) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.89 0.67 ดี 

รวมตอนที่ 1 3.85 0.64 ดี 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานในภาพรวม 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-110                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 46 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าฝกึอบรมกลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าโขง  
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การอบรม 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 

ค่าเฉลี่ย SD 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
1. การเตรยีมงานและ
ความพร้อมของการจดั
งาน 

9 
(32.14) 

15 
(53.57) 

3 
(10.71) 

1 
(3.57) 

0 
(0.00) 

4.14 0.74 ด ี

2. การประชาสมัพันธ์ 2 
(7.14) 

19 
(67.86) 

7 
(25.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.82 0.54 ด ี

3. เอกสารประกอบการ
จัดอบรม 

7 
(25.00) 

18 
(64.29) 

3 
(14.29) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.14 0.58 ด ี

4. สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ 5 
(17.86) 

18 
(64.29) 

4 
(14.29) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.04 0.58 ด ี

5. สถานท่ีประชุม 12 
(42.86) 

13 
(46.43) 

3 
(10.71) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.32 0.66 ด ี

6. อาหารว่าง อาหาร
กลางวัน และเครื่องดื่ม 

11 
(39.29) 

16 
(57.14) 

1 
(3.57) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.36 0.55 ด ี

รวมตอนที่ 2 4.14 0.61 ดี 
  



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-111  

 
 

รูปภาคผนวกที่ 1 การอบรมถ่ายทอดความรูส้้าหรบับุคลากรระดับนโยบาย ครั้งท่ี 1 
ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรอียุธยา กรุงเทพมหานคร 

 

  
  

  
  

  

  

  

  

 

 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
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ภาคผนวก-112                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

รูปภาคผนวกที่ 2 การอบรมถ่ายทอดความรูส้้าหรบับุคลากรระดับนโยบายครั้งท่ี 2  
ณ โรงแรมไอบิส ริเวอรไ์ซด์ กรุงเทพมหานคร 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
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คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-113  

 
 

รูปภาคผนวกที่ 3 การอบรมถ่ายทอดความรูส้้าหรบับุคลากรระดับปฏิบัติ ครั้งท่ี 1 
ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรอียุธยา กรุงเทพมหานคร 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

 

 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-114                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

รูปภาคผนวกที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการส้าหรับระดับปฏบิัติในส่วนกลางครั้งท่ี 2  
ณ โรงแรม เมอรเ์คียว สยาม กรุงเทพมหานคร 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-115  

 
 

รูปภาคผนวกที่ 5 การอบรมเชิงปฏิบัติการส้าหรับระดับปฏบิัติในส่วนกลาง ครั้งท่ี 3 
ณ โรงแรม เมอรเ์คียว สยาม กรุงเทพมหานคร 

 

  
  

  
  

  
  

  

  

 

 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-116                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

รูปภาคผนวกที่ 6 การอบรมถ่ายทอดความรูร้ะดับปฏิบัติการ ส้าหรบัภาคีในลุ่มน้า้ปราจีนบรุีครั้งที่ 1 
ณ โรงแรม เซเรนิตี้ โฮเทล แอนด์ สปา กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบรุี 

 

  
  

  
  

  
  

  

  

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-117  

 
 

รูปภาคผนวกที่ 7 การอบรมถ่ายทอดความรูร้ะดับปฏิบัติการ ส้าหรบัภาคีในลุ่มน้า้ปราจีนบรุีครั้งที่ 2 
ณ โรงแรม แคนทารี กบินทร์บรุี จงัหวัดปราจีนบุร ี

 

  
  

  
  

  
  

  
 

 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-118                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

รูปภาคผนวกที่ 8 การอบรมถ่ายทอดความรูร้ะดับปฏิบัติการ ส้าหรบัภาคีในลุ่มน้า้ปราจีนบรุีครั้งที่ 3 
ณ โรงแรม แคนทารี กบินทร์บรุี จงัหวัดปราจีนบุร ี

 

  
  

  
  

  

  

  
 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-119  

 
 

รูปภาคผนวกที่ 9 การอบรมเชิงปฏิบัติการส้าหรับภาคีกลุ่มลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) 
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง 

 

  
  

  
  

  
  

  
 

 

 

 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-120                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

รูปภาคผนวกที่ 10 การอบรมเชิงปฏิบัติการส้าหรับภาคีกลุ่มลุ่มน้้าเจ้าพระยา-ท่าจีน 
ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ รเิวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก 

 

  
  

  
  

  
  

  
 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-121  

 
 

รูปภาคผนวกที่ 11 การอบรมเชิงปฏิบัติการส้าหรับภาคีกลุ่มลุ่มน้้าสาขาสาละวิน 
ณ โรงแรมเวียนตาก ริเวอรไ์ซด์ จังหวัดตาก 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

 

 

 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-122                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

รูปภาคผนวกที่ 12 การอบรมเชิงปฏิบัติการส้าหรับภาคีกลุ่มลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก 
ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบรุี 

 

  
  

  
  

  
  

  
 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-123  

 
 

รูปภาคผนวกที่ 13 การอบรมเชิงปฏิบัติการส้าหรับภาคีกลุ่มลุ่มน้้าแม่กลอง 
ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุร ี

 

  
  

  
  

  
  

  
  

 

 

 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-124                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

รูปภาคผนวกที่ 14 การอบรมเชิงปฏิบัติการส้าหรับภาคีกลุ่มลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ณ โรงแรมแก้วสมยุ รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 

  
  

  
  

  
  

  
 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-125  

 
 

รูปภาคผนวกที่ 15 การอบรมเชิงปฏิบัติการส้าหรับภาคีกลุ่มลุ่มน้้าบางปะกง 
ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี 

 

  
  

  
  

  
  

  
 

 

 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-126                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

รูปภาคผนวกที่ 16 การอบรมเชิงปฏิบัติการส้าหรับภาคีกลุ่มลุ่มน้้าชายฝั่งอ่าวไทยตะวันออก 
ณ โรงแรมนิว แทรเวล ลอด์จ จังหวัดจันทบุร ี

 

  

  

  
  

  
  

  
 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-127  

 
 

รูปภาคผนวกที่ 17 การอบรมเชิงปฏิบัติการส้าหรับภาคีกลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าโขง 
ณ โรงแรมสุนียแ์กรนดโ์ฮเทลแอนด์คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

  
  

  
  

  
  

  
 

 

 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-128                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

บทท่ี 5 การจัดประชมุน้าเสนอผลงาน 

   การจัดประชุมน้าเสนอผลงาน มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 
   1) เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและกลไก กระบวนการ และขั้นตอนของการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
   2) เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีส่วนร่วมแสดงความเห็นเพื่อปรับปรุงร่างคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ 
   การประชุมเผยแพร่ผลงานได้ด้าเนินการ 1 ครั้ง ในช่วงหลังเสร็จสิ้นโครงการ ทั้งนี้ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย
ภาคีทุกภาคส่วนในหลายระดับ ตั้งแต่ผู้ที่รับผิดชอบและมีประสบการณ์ในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์จนถึง
กลุ่มของนักเรียน นักศึกษา ผู้ให้ความสนใจจากสถาบันการศึกษา และครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร
พัฒนาเอกชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง 
   การด้าเนินงานจัดประชุมน้าเสนอผลงานและรับฟังความคิดเห็นได้จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
ณ โรงแรม เซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เอกสารที่แจกให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ้านวน 5 รายการ ประกอบด้วย 
   เอกสารประกอบชุดที่ 1 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง “การน้าเสนอภาพรวมของ
โครงการและผลการด้าเนินการ” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 2 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์: ความส้าคัญ ระบบและกลไก และกระบวนการและขั้นตอนของ SEA ในต่างประเทศและประเทศไทย” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 3 เอกสารประกอบค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ของแผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 4 เอกสารค้าบรรยาย (Power Point) เรื่อง “คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์” 
   เอกสารประกอบชุดที่ 5 เอกสารประกอบการรับฟังความเห็น “คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (ฉบับร่าง)” 
   (1) องค์ประกอบและจ้านวนผู้เข้าประชุม 
   จากการเชิญหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 470 แห่ง และมีผู้เข้าประชุม จ้านวน 308 คนจากภาค
ราชการ 85 แห่ง จ้านวน 157 คน (ร้อยละ 50.98) รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน 31 แห่ง จ้านวน 56 คน (ร้อยละ 18.18) 
องค์กรพัฒนาเอกชน 11 แห่ง จ้านวน 22 คน (ร้อยละ 7.14) สถาบันการศึกษา 9 แห่ง จ้านวน 73 คน (ร้อยละ 23.70) 
รายละเอียดดังแสดงในตารางภาคผนวกที่ 47 
   (2) ผลการประเมินความพึงพอใจของการประชุม 
   หลังจากการด้าเนินการน้าเสนอผลการศึกษาและรับฟังความเห็นให้แก่ผู้เข้าประชุมแล้วเสร็จ มีการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เข้าประชุมที่มีต่อการจัดประชุมซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับเกณฑ์เฉลี่ยดี โดยสามารถดูรายละเอยีด
ผลการประเมินได้จากตารางภาคผนวกที่ 48 ความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการจัดการประชุม ผู้เข้าประชุมเห็นว่าควรจะมีการ
จัดการประชุมอีก และควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวการจัดประชุมให้มากกว่านี้ และอยากให้ผู้น้าเสนอปรับปรุง
ตารางข้อมูลตัวเลขให้มีขนาดใหญ่เห็นชัดเจนขึ้น และถ้าเป็นไปได้ควรจะมีการจัดส่งเอกสารที่ต้องการรับฟังข้อคิดเห็น
ให้แก่ผู้เข้าประชุมล่วงหน้า เพ่ือให้สามารถอ่านท้าความเข้าในอย่างละเอียด ให้ข้อคิดเห็นลงรายละเอียดได้มากข้ึน 
 

ตารางภาคผนวกที่ 47 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้าประชุม 
กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงาน จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 

ภาคราชการ 
 

1. ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
2. ส้านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

85 
 
 
 

157(50.98%) 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-129  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 47 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้าประชุม 
กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงาน จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 

5. กรมท่าอากาศยาน 
6. กรมสรรพากร 
7. ส้านักงานสถิติแห่งชาต ิ
8. กรมส่งเสริมการเกษตร 
9. กรมควบคุมมลพิษ 
10. ส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
11. กรมป่าไม ้
12. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
13. การเคหะแห่งชาต ิ
14. กรมชลประทาน 
15. ส้านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
16. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
17. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
18. กรมทรัพยากรน้้าบาดาล 
19. กรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม 
20. กรมทรัพยากรธรณ ี
21. กรมเจ้าท่า 
22. ส้านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอ้มส้านักอนามัย กรุงเทพฯ 
23. กรมการปกครอง 
24. สถาบันพระปกเกล้า 
25. กรมโยธาธิการและผังเมือง  
26. ศูนย์ป่าไม้จังหวัดนครปฐม 
27. ส้านักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 
28. ส้านักงานสรรพากรภาค 6 
29. แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม 
30. จังหวัดนครปฐม 
31. ส้านักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดนครปฐม 
32. ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม  
33. พัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม 
34. ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) 
35. โครงการชลประทาน นนทบุร ี
36. ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 
37. เทศบาลนครปากเกร็ด 
38. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวดันนทบุรี 
39. ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี 
40. ส้านักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดนนทบุรี 
41. การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
42. ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 
43. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรอืนกระจก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-130                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 47 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้าประชุม 
กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงาน จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 

44. กรมสุขภาพจติ 
45. องค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี 
46. ส้านักงานพลังงาน จังหวัดนนทบุรี 
47. องค์การบริหารส่วนต้าบลบางขุนกอง 
48. องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าอิฐ 
49. กรมทางหลวงชนบท 
50. ส้านักงานเกษตรและสหกรณจ์ังหวัดปทุมธาน ี
51. ส้านักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี 
52. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
53. ส้านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี 
54. องค์การบริหารส่วนต้าบลสวนพริกไทย 
55. องค์การบริหารส่วนต้าบลบึงคอไห 
56. ส้านักงานส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 
57. องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าทราย 
58. ส้านักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดสมุทรสาคร 
59. ส้านักงานเทศบาลนครอ้อมนอ้ย 
60. ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
61. ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ 
62. ส้านักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดสมุทรปราการ 
63. ส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ 
64. ส้านักงานเทศบาลพระสมุทรเจดีย ์
65. โครงการชลประทานสมุทรปราการ 
66. ส้านักงานเกษตรและสหกรณจ์ังหวัดสมุทรปราการ 
67. โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาชลหารพิจิตร 
68. ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สมุทรปราการ 
69. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวดั
สมุทรปราการ 
70. ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ 
71. ส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
72.เทศบาลบางบ่อสมุทรปราการ 
73. ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 
74. ส้านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
75. ส้านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ 
76. ส้านักงานจังหวัดสมุทรปราการ ส้านักงานปลดักระทรวง
มหาดไทย 
77. สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ 
78. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
79. ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) 
80. ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
81. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
  

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล                                                           ภาคผนวก-131  

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 47 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้าประชุม 
กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงาน จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 

82. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบรุี เขต 1  
83. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
84. ส้านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
85. ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการเขต 2 

รัฐวิสาหกิจ/ 
ภาคเอกชน/บริษัท
ที่ปรึกษา 

1. บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง จ้ากัด 
2. บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จา้กัด 
3. บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จา้กัด 
4. บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท์ 
จ้ากัด 
5. บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนยีริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ้ากัด 
6. บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 
7. บริษัท ธารา คอนซัลแตนท ์
8. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมเนจเม็นท 
จ้ากัด (IEM) 
9. บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 
10. บริษัท รณพัฒน์ จ้ากัด 
11. บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จา้กัด 
12. กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
13. บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 
14. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จ้ากัด (มหาชน) 
15. บริษัทซีคอท จ้ากัด 
16. บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จ้ากัด 
17. บริษัท ไฮโซ เวลิด์ทัวร์ จ้ากดั 
18. บริษัท ดับเบิ้ลยไูอเอส (ประเทศไทย) จ้ากัด 
19. บริษัท แอร์เซฟ จ้ากัด  
20. บริษัท บี. กริม. เพาเวอร์ จ้ากดั  
21. หอการค้าจังหวัดนครปฐม 
22. บริษัท อีโคซิสเตม็ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 
23. บริษัท ไทยซิสเทมเอนไว แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ้ากัด 
24. บริษัท เบญพาวเวอร์ จ้ากัด 
25. ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ธนชาติ อินเตอร์เทรด 
26. บริษัท โชคทวีชัย  
27. การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดปทุมธานี 
28. หอการค้าจังหวัดปทุมธาน ี
29. การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าพระนครใต้) 
30. การไฟฟ้านครหลวงเขตสมุทรปราการ 
31. ส้านักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

31 56 
(18.18%) 

องค์กรพัฒนา
เอกชน 

1. World Wildlife Fund Thailand 
2. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
3. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

11 22 
(7.14 %) 



   รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

 

ภาคผนวก-132                                                    คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 47 จ้านวนหน่วยงานและผูเ้ข้าประชุม 
กลุ่ม องค์ประกอบหน่วยงาน จ้านวน (แห่ง) จ้านวน (คน) 

4. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า้และการเกษตร  
5. สถาบันน้้าเพื่อความยั่งยืน 
6. สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
7. Nature Play and Learn Club 
8. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
9. มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 
10. สถานีเพาะช้ากล้าไม้กบินทร์บรุี 
11. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

สถาบันการศึกษา 1.คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเวสเทริ์น 
3. จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
4. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
6. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) 
7. ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
8. มหาวิทยาลัยมหิดล 
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

9 73 
(23.70%) 

รวม 136 308 
(100%) 

 

ตารางภาคผนวกที่ 48 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าประชุม  

ความคิดเห็น 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 

ค่าเฉลี่ย SD 
เกณฑ์การ
ประเมิน ดีมาก 

(5) 
ดี 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุม 

1. ความน่าสนใจของหัวข้อ
การประชุม 

56 
(38.62) 

81 
(55.86) 

8 
(5.52) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.33 0.58 ด ี

2. ความสอดคล้องของ
เนื้อหากับวัตถุประสงค ์

41 
(28.28) 

86 
(59.31) 

17 
(11.72) 

1 
(0.69) 

0 
(0.00) 

4.15 0.64 ด ี

3. เนื้อหาของการบรรยาย 39 
(26.90) 

82 
(59.31) 

22 
(11.72) 

2 
(0.69) 

0 
(0.00) 

4.09 0.68 ด ี

4. ความเหมาะสมของ
เนื้อหาในการบรรยายและ
เวลาที่ใช้ 

30 
(20.69) 

78 
(53.79) 

36 
(24.83) 

0 
(0.00) 

1 
(0.69) 

3.94 0.72 ด ี

5. ความน่าสนใจในเนื้อหา
ของการบรรยาย 

        

5.1 การประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดบั
ยุทธศาสตร:์ แนวคิด 

42 
(28.97) 

79 
(54.48) 

19 
(13.10) 

4 
(2.76) 

1 
(0.69) 

4.08 0.77 ด ี



รายงานฉบับสมบูรณ ์
โครงการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
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ตารางภาคผนวกที่ 48 สรุปจ้านวนและร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าประชุม  

ความคิดเห็น 

จ้านวนข้อที่ตอบในแต่ละคะแนน 

ค่าเฉลี่ย SD 
เกณฑ์การ
ประเมิน ดีมาก 

(5) 
ดี 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
ความส้าคญั ระบบและ
กลไกของ SEA ใน
ต่างประเทศและประเทศ
ไทย 
5.2 เนื้อหาของการ
บรรยาย: การประเมิน
สิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์
ของแผนการจัดการพื้นท่ีลุ่ม
น้้าปราจีนบุรี  

33 
(22.76) 

82 
(56.55) 

26 
(17.93) 

4 
(2.76) 

0 
(0.00) 

3.99 0.72 ด ี

5.3 คู่มือการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดบั
ยุทธศาสตร ์

35 
(21.43) 

85 
(53.57) 

23 
(25.00) 

0 
(0.00) 

2 
(1.38) 

4.04 0.72 ด ี

6. ประโยชน์ของเนื้อหาท่ี
จะน้ามาใช้ในงานของท่าน 

33 
(22.76) 

70 
(48.27) 

35 
(24.14) 

7 
(4.83) 

0 
(0.00) 

3.89 0.81 ด ี

7. ความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาการบรรยายก่อน
อบรม 

18 
(12.41) 

31 
(21.38) 

51 
(35.71) 

42 
(28.97

) 

3 
(2.07) 

3.13 1.03 ปานกลาง 

8. ความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาการบรรยายหลังการ
อบรม 

27 
(18.62) 

76 
(52.41) 

41 
(28.28) 

1 
(0.69) 

0 
(0.00) 

3.89 0.70 ด ี

รวมตอนที่ 1 3.95 0.74 ด ี
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานในภาพรวม 

1. การเตรยีมงานและความ
พร้อมของการจัดประชุม 

58 
(40.00) 

76 
(52.41) 

10 
(6.90) 

0 
(0.00) 

1 
(0.69) 

3.89 0.76 ด ี

2. การประชาสมัพันธ์ 29 
(20.00) 

76 
(52.41) 

37 
(25.52) 

3 
(2.07) 

0 
(0.00) 

3.87 0.77 ด ี

3. เอกสารประกอบ 41 
(28.27) 

71 
(48.97) 

22 
(15.17) 

6 
(4.14) 

5 
(3.45) 

3.86 0.78 ด ี

4. สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ 48 
(33.10) 

71 
(48.97) 

25 
(17.24) 

1 
(0.69) 

0 
(0.00) 

3.84 0.78 ด ี

5. สถานท่ีประชุม 64 
(44.14) 

74 
(51.03) 

7 
(4.83) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.82 0.79 ด ี

6. อาหารว่าง อาหาร
กลางวัน และเครื่องดื่ม 

57 
(39.31) 

77 
(53.10) 

11 
(7.59) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.79 0.80 ด ี

รวมตอนที่ 2 3.84 0.78 ด ี
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รูปภาคผนวกที่ 18 การประชุมน้าเสนอผลงานและระดมความเห็น  
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซน็จูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร 
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คณะผู้ด ำเนินงำน 

 
คณะกรรมกำรก ำกับกำรศึกษำ 

1. นางสาว ลดาวัลย์ ค าภา 
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ประธานกรรมการ 
 

2. นาย ทีปรัตน์ วัชรางกูร 
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (สศช.) 

รองประธานกรรมการ 

3. นาย สุริยา จันทร์กระจ่าง รองประธานกรรมการ 
4. ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรรมการ 
5. ผู้แทนส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรรมการ 
6. ผู้แทนกรมชลประทาน กรรมการ 
7. ผู้แทนส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
8. ผู้อ านวยการส านักวางแผนการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(สศช.) 
กรรมการ 

9. ผู้อ านวยการส านักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ (สศช.) กรรมการ 
10. ผู้อ านวยการส านักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 

(สศช.) 
กรรมการ 

11. ผู้อ านวยการส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคเหนือ (สศช.) กรรมการ 
12. ผู้อ านวยการส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(สศช.) 
กรรมการ 

13. ผู้อ านวยการส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง (สศช.) กรรมการ 
14. นาย สุรชัย คุ้มสิน กรรมการ 
15. นาย พิษณุ วรนารถ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ (สศช.) 
กรรมการและ
เลขานุการ 

16. นาย บุญชุบ ส่งตระกูลศักดิ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ (สศช.) 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

17. นางสาว จินนา ตันศราวพุิธ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ (สศช.) 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

18. นางสาว สุภัทรา เชิดชูไชย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ (สศช.) 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

19. นาย อาทิตย์ มลิทอง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (สศช.) 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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1-2                                                                 คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

 
 

 

ที่ปรึกษำ 
1. ผศ. ดร. เรวดี โรจนกนันท์ หัวหน้าโครงการ/ ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA, Tool and 

technique in environmental management, 
Ecological system analysis and modelling, Water 
quality assessment 

2. ดร. อุทัย เจริญวงศ ์ ที่ปรึกษาโครงการ 

3. ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ที่ปรึกษาโครงการ 

4. รศ. ดร. นาฎสุดา ภูมิจ านงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Forest ecology, Forest management, 
Climatology, Climate change 

5. รศ. ดร. ไกรชาติ ตันตระการอาภา ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA, EIA, Noise and air quality 

6. ผศ. ดร. บันลือ เอมะรุจิ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Water engineering, Water 
management modelling, Database management, 
GIS 

7. ผศ. ปฐมพงศ์ สงวนวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม และการประเมิน
มูลค่า 

8. อ. ดร. สุกัญญา เสรีนนท์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารสิ่งแวดล้อมและสังคม 

9. นาย จักรกริช ธรรมศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วม 

10. นางสาว กฤติมา ลี่รัตนวิสุทธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Urban and regional planning, GIS, 
Urban ecology 

11. นางสาว ปรีดามน ค าวชิรพิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Fisheries resources, Aquatic 
resources, Aquatic ecosystems 

12. นาย กฤษณ์ คงเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่า และเศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

13. นางสาว ดาริกา โพธิรุกข์ ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ 
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ผู้ช่วยวิจัย 
1. นางสาว นภาพร วิศวกุล 

2. นาย หฤษฎ์ เชื้อทอง 

3. นาย หิริพงศ์ เทพศิริอ านวย 

4. นางสาว พิกุล สมงาม 

5. นาย กฤษฏิ์ชนัญภ์ เนียมแสวง 

6. นางสาว สิรินภา กุ้ยบ ารุง 

7. นาย กิจภาณุวัฒร์ ธนธาราคีรี 
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