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   จากการที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: 
SEA) ซึ่งเป็นเครื ่องมือที ่ช่วยในการตัดสินใจเชิงระบบในการจัดท านโยบาย แผน และแผนงาน 
(Policy, Plan and Program: PPP) ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือท าให้เกิดความยั่งยืนทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติ
สังคม และมิติสิ่งแวดล้อม ดังนั้น สศช. จึงได้ให้การสนับสนุนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดลด าเนินการจัดท าคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  (SEA manual) 
ภายใต้โครงการศึกษา “แนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)” 

   การด าเนินการจัดท าคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นี้ปรับปรุงจากแนวทางการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์จัดท าโดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2552) และได้มีการทบทวน
วรรณกรรมทั้งแนวทางและคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศต่าง ๆ ตลอดจน
งานวิจัยและรายงาน SEA ที่ด าเนินการทั้งในและต่างประเทศเพ่ิมเติม รวมทั้งได้มีการน าร่างคู่มือฉบับนี้ไป
ทดลองใช้ในกรณีศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของแผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี
ซึ่งเป็นกรณีศึกษาน าร่อง รวมทั้งการน าร่างคู่มือไปรับฟังความเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลาง 
และพ้ืนที่ลุ่มน้ าหลักทั้ง 9 ลุ่มน้ าของประเทศไทย และน าผลจากการด าเนินการมาปรับปรุงเพ่ือให้คู่มือการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ฉบับนี้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นในการประยุกต์ใช้ในการจัดท า 
SEA ของ PPP ประเภทต่าง ๆ ได้โดยง่ายแต่มีประสิทธิผล (Simply but effectively)  

   คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้ จะช่วยเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ 
SEA ให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดท า SEA เพ่ือให้
สามารถน า SEA ไปประยุกต์ใช้และน าไปสู่การพัฒนาที่มีดุลยภาพและยั่งยืนอันเป็นเป้าหมายที่ส าคัญของ
การจัดท า SEA ของประเทศไทย 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

1.1 ส่วนน ำ 
   คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA manual) ฉบับนี้น าเสนอเนื้อหาที่ส าคัญ 2 
ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นพ้ืนฐาน SEA ในบทที่ 2 ที่มีเนื้อหาครอบคลุมความส าคัญและแนวคิด รูปแบบ SEA 
รวมถึงกระบวนการและขั้นตอนการจัดท า SEA ที่มีการด าเนินการแล้วในต่างประเทศ รวมทั้งแนวทางการ
ประยุกต์ใช้และค าอธิบายโดยสังเขปของเครื่องมือและเทคนิคที่ สามารถใช้ได้ในขั้นตอนต่าง ๆ ของ
กระบวนการจัดท า SEA เพ่ือเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ที่ต้องการประยุกต์ใช้ SEA 
โดยที่เนื้อหาในส่วนนี้มาจากการทบทวนวรรณกรรมเอกสารต่างประเทศเป็นหลัก รวมทั้งเอกสารของประเทศ
ไทยโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นรายงาน SEA ที่ได้มีการจัดท าแล้ว และส่วนที่ 2 เป็นเนื้อหาหลักของคู่มือฉบับนี้ในบท
ที่ 3 ครอบคลุมรายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินการจัดท า SEA และการเขียนรายงาน
ส าหรับประเทศไทยที่ได้พัฒนาขึ้นมาจากการด าเนินการตามกระบวนการที่ได้กล่าวแล้วในค าน า ทั้งนี้ส่วนใหญ่
ของตัวอย่างประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อเครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนมาจากกรณีศึกษาการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของแผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี อย่างไรก็ตามตัวอย่างดังกล่าวเพ่ือ
ประกอบความเข้าใจ แต่การเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิคส าหรับแต่ละขั้นตอนให้เหมาะสมกับการจัดท า SEA ของ 
PPP ประเภทต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความรู้ และประสบการณ์ของผู้จัดท า SEA เป็นหลัก  

1.2 วัตถุประสงค ์
   การจัดท าคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

   (1) ให้ความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมและประโยชน์ของ SEA โดยทั่วไป 
   (2) ใช้ในการด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนของ SEA และการจัดท ารายงาน SEA ของ
ประเทศไทยส าหรับนโยบาย แผน และแผนงานประเภทต่าง ๆ 
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บทที่ 2 

หลักการและขัน้ตอน SEA 
 

2.1 หลักการท่ัวไป 
 2.1.1  ที่มาและความส าคัญ 
   การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) 
เป็นกระบวนการที่ช่วยในการตัดสินใจเชิงระบบ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือท าให้เกิดความยั่งยืนในทางมิติ
เศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม และมีการพิจารณาอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพในการจัดท า
นโยบาย แผน และแผนงาน ดังนั้น นอกจาก SEA จะครอบคลุมในการประเมินผลกระทบทางด้าน
สิ่งแวดล้อมทั้งในระดับนโยบาย แผน และแผนงาน ตลอดจนทางเลือกที่เกิดขึ้นในระดับดังกล่าวแล้ว SEA 
มักจะค านึงถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐศาสตร์และสังคมที่เกิดขึ้นด้วย เพ่ือน ามาประกอบการตัดสินใจ 
เนื่องจากการพัฒนาในรูปแบบ นโยบาย แผน และแผนงานนั้นย่อมมีผลต่อทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม SEA จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เชื่อมโยงความเป็นไปได้ทั้งในแง่บวกและแง่
ลบในประเด็นทั้งสามนั้น และน าไปสู่การตัดสินใจในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งโดยหลักการแล้ว  SEA ต้องถูก
ด าเนินการขึ้นก่อนการพัฒนา เพ่ือชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
ข้อเสนอดังกล่าว พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการป้องกัน ลด บรรเทา หรือชดเชยผลกระทบดังกล่าว ใน
ขณะเดียวกันก็ใช้ประโยชน์จากผลกระทบด้านบวกควบคู่กันไป นอกจากนี้ควรค านึงด้วยว่ารายงาน SEA 
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ในกระบวนการ SEA แต่สิ่งส าคัญ คือ การได้สื่อสารกับผู้มีอ านาจใน
การตัดสินใจถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นจากทางเลือกต่าง ๆ รวมทั้งการด าเนินการที่เกี่ยวข้องใน
การป้องกัน ลด และชดเชย (CIDA, 2004; Fischer, 2007) ปัจจุบันพบว่าประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น 
ประเทศแคนาดา ประเทศเคนยา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
จีน และประเทศเวียดนาม เป็นต้น ต่างประยุกต์ใช้ SEA ในการจัดท า PPP รวมทั้ง SEA ยังเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่องค์การระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก (World Bank) ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย 
(Asian Development Bank:  ADB)  และสหภาพนานาชาติ เ พ่ื อกา รอนุ รั กษ์ ธ ร รมชาติ แล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ( International Union of Conservation on Nature and Natural Resources: 
IUCN) เป็นต้น ใช้ในการพิจารณา PPP และโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้การสนับสนุน 

ส าหรับแนวคิดการด าเนินการ SEA ในประเทศไทย ปรากฏครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ. 2547 โดย
คณะกรรมการปรับปรุ งระบบการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ( Environmental Impact 
Assessment: EIA) มีผลการศึกษาส าคัญข้อหนึ่งเสนอให้ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) ให้มีด าเนินการ SEA ในภาพรวมก่อนจะด าเนินการ EIA ในระดับโครงการ หลังจากนั้น
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ SEA ขึ้นใน พ.ศ. 2548 โดยมี 
สผ. เป็นฝ่ายเลขานุการ โดยมีพันธะกิจที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และการจัดท าแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อม ระดับยุทธศาสตร์ (SEA 
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guideline) ซึ่งมีการเผยแพร่ใน พ.ศ. 2552 (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 2552) รวมทั้ง ใน พ.ศ. 2552 กก.วล. ได้มีมติให้หน่วยงานภาครัฐน าแนวทางการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปใช้ในการก าหนดนโยบายและการวางแผนโครงการของหน่วยงาน
ตามความเหมาะสม รวมถึงกรณีการก าหนดนโยบายวางแผน และพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อศักยภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม จนกระทั่งในช่วง พ.ศ. 2555–2556 สผ. และ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้มีการประชุมหารือร่วมกัน โดย
ที่ประชุมเห็นควรให้มีการจัดท า SEA กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ (ได้แก่ อุตสาหกรรม พลังงานไฟฟ้าและ
ปิโตรเลียม คมนาคม การท่องเที่ยว และการเกษตร) การจัดท าผังเมือง และนโยบายส่งเสริมการลงทุนซึ่ง
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นี้ควรศึกษาควบคู่ไปกับการจัดท าแผนฯ อย่างไรก็ตาม ประเทศ
ไทยก็ยังมิได้มีระบบและกลไกทางกฎหมายรองรับการจัดท า SEA ดังนั้นการจัดท ากรณีศึกษา SEA จึงเป็น
ตามค าเสนอแนะของ กก.วล. ต่อหน่วยงานเจ้าของกรณีศึกษาเป็นส่วนมาก ส าหรับในช่วงเวลาต่อมา สภา
ปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) (6 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 6 กันยายน พ.ศ. 2558) ได้มีข้อเสนอให้คณะกรรมการ
พัฒนาที่ยั่งยืนก าหนดกรอบนโยบายและหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดท า SEA เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
และต่อมาสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) (ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เพ่ือปฏิบัติหน้าที่
แทน สปช. จนถึงปัจจุบัน) ได้เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อน SEA โดยมีข้อเสนอการพัฒนาระบบการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ระยะสั้น ให้มีการ ยกร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
จัดท า SEA เพ่ือก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนา/ ผังเมือง จัดท า SEA เพ่ือ
เสนอต่อผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ ให้ความเห็นชอบต่อแผนพัฒนา/ ผังเมือง และควรให้มีกรอบระยะเวลา
ที่เหมาะสมในการก าหนดให้เริ่มมีการบังคับใช้ไว้ในร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดท า SEA 
ซึ่งอยู่ในการด าเนินการผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สปท. มีข้อเสนอแนะให้มีการ
จัดท า SEA ในระยะแรกส าหรับแผนพัฒนา 7 ประเภท ได้แก่  1) แผนด้านคมนาคม 2) แผนพัฒนา
พลังงาน (ไฟฟ้า-ปิโตรเลียม) 3) แผนพัฒนาลุ่มน้ า 4) แผนพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 5) ผังเมือง (ผังประเทศ ผัง
ภาค ผังจังหวัด) 6) แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 7) โครงการขนาดใหญ่ (Mega projects) ตามความเห็น
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

อย่างไรก็ตามพบว่าการจัดท า SEA ในประเทศไทยเริ่มมีตั้งแต่ พ.ศ. 2541 (เช่น โครงการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่การศึกษาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือก าหนดแผนการใช้ที่ดิน
ในการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา (2541) โครงการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่การศึกษาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือก าหนดแผนการใช้ที่ดิน
ในการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกจังหวัดปราจีนบุรี (2541) และโครงการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่ ในพ้ืนที่ เขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดเชียงราย (2548) เป็นต้น) ก่อนมีแนว
ทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของคณะอนุกรรมการ SEA และมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นหลัง
การเผยแพร่แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) มีประมาณ 26 
กรณีศึกษา (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 2560)  

 2.1.2  ค าจ ากัดความ/ ความหมายของ SEA 
   ค าจ ากัดความของ SEA ที่เป็นมาตรฐานสากลนั้นยังไม่ได้ถูกระบุไว้อย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็
ตาม ค าจ ากัดความของ SEA นั้นได้ถูกพัฒนาและระบุไว้โดยบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ในแต่ละประเทศ 
ซ่ึงสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญและการประยุกต์ใช้ SEA ในแต่ละประเทศ เช่น 

http://www.onep.go.th/eia/page2/sea_guideline/seapopup.htm
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   1) Sadler and Verheem (1996) ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการเชิงระบบในการประเมินผลที่เกิดขึ้นทางสิ่งแวดล้อมจากนโยบาย แผน และ
แผนงานโดยผลที่เกิดขึ้นนี้ได้ถูกน าเสนอและพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มนโยบาย แผน และแผนงาน
ทั้งนี้ต้องค านึงถึงมิติเศรษฐกิจและมิตสิังคมร่วมด้วย” 
   2) Partidario and Clark (2000) ได้ให้ค าจ ากัดความของ SEA ว่า “เป็นกระบวนการเชิง
ระบบที่ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลที่เกิดขึ้นจากทางเลือกของ
นโยบาย แผน และแผนงานซึ่งต้องด าเนินการตั้งแต่ข้ันตอนการเริ่มนโยบาย แผน และแผนงาน ทั้งนี้ต้องมี
การพิจารณาร่วมกันทั้งด้านชีวะ-กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง” 
   3) ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) (2003) ให้ค าจ ากัด
ความไว้ว่า “SEA เป็นกระบวนการเชิงระบบเพ่ือการประเมินและคาดการณ์ผลที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจก่อนการด าเนินโครงการ จุดมุ่งหมายของ SEA คือ ต้องการให้เกิดความมั่นใจว่าข้อพิจารณาทาง
สิ่งแวดล้อมและทางเลือกต่าง ๆ ได้ถูกกล่าวถึงตั้งแต่ช่วงขั้นตอนแรกของการพัฒนานโยบาย แผน และ
แผนงาน ทั้งนี้ต้องมีการพิจารณาปัจจัยมิตเิศรษฐกิจและมิตสิังคมร่วมด้วย” 
   4) องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-
operation and Development: OECD) (2006) ได้ให้ค าจ ากัดความของ SEA ไว้ว่า “เป็นกระบวนการ
ที่เน้นการมีส่วนร่วมและการวิเคราะห์นโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, Plan and Program; PPP) 
เชิงบูรณาการ โดยพิจารณาถึงผลกระทบทั้งมิติเศรษฐกิจ มิตสิังคม และมิตสิิ่งแวดล้อม” 
   นอกจากนี้ ค าจ ากัดความของ SEA ในบริบทของประเทศไทยก็ถูกระบุไว้ในแนวทางการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2552) ที่ระบุไว้ว่า “SEA คือการใช้กรอบแนวคิดและกระบวนการในการวิเคราะห์ประเมินศักยภาพและ
ข้อจ ากัดของสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การพัฒนานโยบาย แผน แผนงานและโครงการขนาดใหญ่ในรายสาขา 
(Sectoral based) หรือในเชิงพ้ืนที่ (Area based) ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยบูรณาการ
มิติเศรษฐกิจ มิตสิังคม มิติสิ่งแวดล้อม และมิตเิทคโนโลยี และเปรียบเทียบทางเลือกในการตัดสินใจเพ่ือให้
การตัดสินใจนั้นมีคุณภาพรอบคอบโปร่งใสและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน” 
   จากความหมายของ SEA ดังที่ได้กล่าวในข้างต้น เมื่อพิจารณาจะเห็นได้ว่าค าจ ากัดความของ 
SEA ทั้งหมดนั้นจะมีลักษณะที่ส าคัญร่วมกันอยู่ดังนี้ 
   1) SEA เป็นกระบวนการที่ใช้ในการคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการด าเนิน
นโยบาย แผน และแผนงานซึ่งเป็นข้อส าคัญที่ท าให้ SEA มีความแตกต่างจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  
   2) SEA เป็นกระบวนการที่มีการด าเนินการก่อนที่จะมีการตัดสินใจในนโยบาย แผน และ
แผนงาน ด้วยการด าเนินการดังนี้จึงท าให้การจัดท า SEA มีความยืดหยุ่นสูง 
   3) SEA เป็นกระบวนการที่มีการพิจารณาและเสนอแนะทางเลือก รวมทั้งการคาดการณ์
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในแต่ละทางเลือก เพ่ือหาแนวทางที่ดีที่สุดในการลด 
ป้องกัน และชดเชยผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึน 
   4) SEA เป็นกระบวนการที่สาธารณชนสามารถมีส่วนร่วมได้ โดยมีการด าเนินการได้
หลากหลายวิธี เช่น การสื่อสารข้อมูลและข่าวสาร การปรึกษาสาธารณะ การร่วมให้ความเห็นในขั้นตอน
ต่าง ๆ เช่น การก าหนดขอบเขตการศึกษา การสร้างทางเลือก หรือการพิจารณาทางเลือกของนโยบาย 
แผน และแผนงาน เป็นต้น 
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  2.1.3  การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
   ถึงแม้ว่าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์จะถูกพัฒนามาจากรากเดียวกับการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เป็นเครื่องมือในการท านายหรือคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งเชิง
บวกและเชิงลบของการด าเนินโครงการพัฒนาเพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเพ่ือใช้
ประกอบในการตัดสินใจในระดับโครงการ แต่อย่างไรก็ตาม เครื่องมือทั้งสองมีบทบาทที่แตกต่างกันดัง
ตารางที่ 2-1 ต่อไปนี้ 

ตารางที่ 2-1 ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่าง EIA และ SEA 

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

Plan and Program) 
ประยุกต์ใ ช้กับโครงการระยะสั้นและกลาง และมี
ลักษณะเฉพาะ 

ประยุกต์ใช้กับนโยบาย แผน และแผนงานซึ่งมีขอบเขต
กว้างและมีมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ระยะยาว 

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

ข้อมูลและ/ หรือสารสนเทศส่วนใหญ่เป็นแบบทุติยภูมิ 
( Secondary data) ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ 
(Qualitative) หรือพรรณนา (Descriptive) แต่อาจมี
ข้อมูลและ/ หรือสารสนเทศเชิงปริมาณ (Quantitative) 
ด้วย 

ค านึงถึงทางเลือกของโครงการที่มีจ ากัด ค านึงถึงทางเลือกที่หลากหลาย 
โครงการต้องมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมักจะมี
การเตรียมการและ/ หรือได้รับการสนับสนุนการด าเนิน
โครงการเป็นการปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่ก าหนด 

ด าเนินการโดยอิสระดังนั้นยุทธ์ศาสตร์ที่ได้อาจจะไม่ได้
น าไปปฏิบัติในแผนท่ีวางไว้  

เป็นกระบวนการเส้นตรง มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดชัดเจน 
(เช่น จากการศึกษาความเป็นไปได้ไปจนถึงการอนุมัติ
โครงการ)  

เป็นกระบวนการหลายระดับด าเนินการซ้ าและมีการตอบ
กลับที่ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 

การก าหนดขอบเขตค่อนข้างชัดเจน และมีข้อมูล
สมเหตุสมผลซึ่งได้จากการส ารวจ 

การก าหนดขอบเขตค่อนข้างคลุมเครือเนื่องจากมีความ
ไม่แน่นอนและความไม่เพียงพอของข้อมูล 

การเตรียมเอกสาร EIA มีข้อก าหนดรูปแบบและเนื้อหา
ให้จัดเตรียมตามคู่มือ/ แนวทางอ้างอิง  

อาจจะไม่มีคู่มือ/ แนวทางที่ เป็นทางการ สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

เน้นการบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของ
โครงการใดโครงการหนึ่งเท่านั้น  

เน้นการประชุมเพื่อพิจารณานโยบาย แผนและแผนงาน 
ในแง่ของความสมดุลระหว่างการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการระบุผลลัพธ์การพัฒนา
ในระดับกว้าง 

มีการทบทวนถึงผลกระทบสะสมอย่างจ ากัด และ
พิจารณาเฉพาะบางช่วง ไม่ครอบคลุมการพัฒนาระดับ
ภูมิภาคหรือผลกระทบจากหลายโครงการ 

พิจารณาผลกระทบสะสมที่จะเกิดขึ้นด้วย  

มีการติดตามตรวจสอบผ่านการก่อสร้างและการด าเนิน
โครงการ 

มีการเตรียมการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า นโยบาย 
แผน และแผนงานตามที่วางไว้ 

ที่มา: Paridario (2005); OECD (2006) 



คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ (SEA manual) 

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล                                                                   2-5 
 
 

 2.1.4  รูปแบบของ SEA 
   SEA ที่ด าเนินการในปัจจุบันทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยสามารถจัดจ าแนกเป็น 3 
รูปแบบหลัก (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2552) ได้แก่ 
   1) SEA รายสาขา (Sectoral based) เป็นการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับของ 
PPP ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนารายสาขา เช่น แผนพัฒนาพลังงาน แผนการขนส่งทางบก แผนงานเพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตด้านการเกษตร เป็นต้น 
   2) SEA ระดับ พ้ืนที่  (Area based)  หรือการประเมินสิ่ งแวดล้อมเชิง พ้ืนที่  (Regional 
Environment Assessment: REA) โดยพิจารณาจากขนาดขอบเขตของพ้ืนที่ ทั้งในระดับภาพรวม เช่น 
ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค เป็นต้น และพ้ืนที่เฉพาะ เช่น เขตควบคุมมลพิษ พ้ืนที่เฝ้าระวัง เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่ชุ่มน้ า พ้ืนที่ลุ่มน้ า เป็นต้น 
   3) SEA เชิงประเด็น (Issue based) เป็นการเชื่อมโยงการศึกษารายสาขา ระดับพ้ืนที่ และ
ประเด็นต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น การค้าการลงทุนในประเทศและระหว่างประเทศ ปัญหามลพิษ เป็นต้น 

 2.1.5   การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และกระบวนการตัดสินใจ 
   จากการที่ SEA เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา PPP จึงมีความสัมพันธ์กับกระบวนการวางแผน
และการตัดสินใจ ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองกระบวนการ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 หลักการ ดังนี้
   (1) SEA อยู่บนพ้ืนฐานของการประเมินผลกระทบ ( Impact Assessment based SEA: IA-
based SEA) หรือ EIA-based SEA (วิพุธ และคณะ มปป.; Therivel and Partidario, 1996; Partidario, 
2009; Noble and Nwanekezie, 2016) เป็นรูปแบบของ SEA ที่อยู่ในกลุ่มเครื่องมือในการประเมินผล
กระทบ (Impact assessment tools) เช่น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  การประเมินผลกระทบ
สุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA) เป็นต้น โดยที่เครื่องมือในกลุ่มนี้ทั้งหมดมีกระบวนการและ
ขั้นตอนในการด าเนินการที่เหมือนกัน แต่ต่างกันที่ระดับ หรือประเด็นในการด าเนินการ เช่น EIA 
ด าเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมในระดับโครงการ ส่วน SEA ด าเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมในระดับ
นโยบาย แผน และแผนงาน และ HIA เน้นการประเมินในประเด็นสุขภาพเป็นหลัก เป็นต้น 
   เครื่องมือในกลุ่มนี้มีหลักการที่ส าคัญคือต้องด าเนินการประเมินก่อนการด าเนินการใด ๆ คือ ยัง
ไม่มีนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการ โดยคณะที่ปรึกษา (Consulting team) เช่น คณะที่ปรึกษาใน
การจัดท า EIA (EIA team) คณะที่ปรึกษาในการจัดท า SEA (SEA team) เป็นต้น เป็นผู้ด าเนินการตาม
หลักการและขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ การกลั่นกรอง (Screening) การก าหนดขอบเขต (Scoping) การ
ประเมิน (Assessment) มาตรการบรรเทาผลกระทบ (Mitigation) และการติดตามและการตรวจสอบ 
(Monitoring and follow-up) 
   ในกรณีของ SEA รูปแบบนี้จึงต้องจัดท าในขณะที่ยังไม่มีนโยบาย แผน และแผนงานโดยต้องมี
การสร้างและประเมินผลกระทบจากทางเลือกต่าง ๆ และจัดท ารายงาน SEA เพ่ือน าเสนอผู้ที่มีอ านาจใน
การตัดสินใจในการด าเนินการต่อไป ปัญหาที่ส าคัญที่มักจะเกิดขึ้น คือ รายงาน SEA มักไม่ได้รับการ
พิจารณาจากผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจ เนื่องจากผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจมักจะตัดสินใจไปล่วงหน้า
แล้วก่อนได้รับรายงาน SEA นอกจากนี้การส่งรายงาน SEA เพียงอย่างเดียวมักไม่มีน้ าหนักเพียงพอที่จะ
ท าให้ผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจเห็นพ้องกับผลการศึกษา SEA  
   SEA รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ใช้ในข้อก าหนดของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับ SEA (SEA under 
the EU Directive) ข้อก าหนดของคณะรัฐมนตรีแคนาดาว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมของข้อเสนอ
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นโยบาย แผน และแผนงาน (Canadian Cabinet Directive on the Environmental Assessment of 
Policy, Plan and Program Proposals) และการด าเนินการ SEA ในเขตบริหารพิเศษไต้หวันดังรูปที่ 2-1 
   SEA ที่มีการด าเนินการมาแล้วในประเทศไทยสามารถจัดอยู่ใน SEA รูปแบบนี้ เนื่องจากการ
ด าเนินการยังไม่มีความเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผน 

รูปที่ 2-1 การประยุกต์ใช้ SEA ของเขตบริหารพิเศษไต้หวัน  
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   (2) SEA เพ่ือพัฒนาและปรับแผน (Strategy based SEA) เป็นหลักการของ SEA ที่ด าเนินการ
ควบคู่ไปกับกระบวนการพัฒนาแผนของคณะผู้วางแผน (Planning team) มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและ
ปรับแผนเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นการจัดท า SEA ด าเนินการโดยคณะที่
ปรึกษาในการจัดท า SEA (SEA team) และการพัฒนาแผนด าเนินการโดยคณะผู้วางแผน โดยมีรูปแบบ
การด าเนินการและความเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองขั้นตอน  4 แนวทาง ดังรูปที่ 2-2 (Therivel and 
Partidario, 1996; Joăo, 2005; Partidario, 2012) ดังนี้ 

รูปที่ 2-2 การเชื่อมโยงระหว่างขั้นตอนการพัฒนาแผนและขั้นตอน SEA 

 
   1) คณะผู้วางแผนด าเนินตามขั้นตอนการพัฒนาแผนแยกส่วนกับขั้นตอน SEA ที่คณะที่ปรึกษา
ในการจัดท า SEA โดยผลจากการจัดท า SEA จะถูกส่งให้กับคณะผู้วางแผนเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง 
PPP การด าเนินการในแนวทางนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นการด าเนินการที่ล่าช้าเกินไปในการน าผลจากการ
จัดท า SEA มาเข้าสู่กระบวนการพัฒนาแผน  
   2) คณะผู้วางแผนด าเนินตามขั้นตอนการพัฒนาแผนแยกส่วนกับคณะที่ปรึกษาในการจัดท า 
SEA ด าเนินการตามขั้นตอน SEA คู่ขนานกันไป โดยกระบวนการ SEA เป็นหลัก เช่น เมื่อมีก าหนด
วิสัยทัศน์หรือก าหนดทางเลือกเชิงนโยบายร่วมกัน คณะที่ปรึกษาในการจัดท า SEA จะน าผลจากการ
ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ของ SEA ส่งให้กับคณะผู้วางแผนเพ่ือประเมินและปรับปรุง PPP ตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังกล่าว การด าเนินการที่ทั้งสองคณะด าเนินการตามแนวทางนี้ ข้อดีคือ ผลจากการ
ด าเนินการในทุกขั้นตอนของ SEA ถูกน าไปใช้ในขั้นตอนการวางแผน แต่บางครั้งอาจจะท าให้ขั้นตอนการ
พัฒนาแผนติดขัดหรือล่าช้าในกรณีที่คณะที่ปรึกษาในการจัดท า SEA เห็นว่ากระบวนการพัฒนาแผนใน
ขั้นตอนนั้น ๆ ยังมีความไม่เหมาะสมอยู่ 
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   3) คณะผู้วางแผนและคณะที่ปรึกษาในการจัดท า SEA เป็นด าเนินการร่วมกันซึ่งด าเนิน
กระบวนการพัฒนาแผนไปพร้อม ๆ กับขั้นตอน SEA โดยที่ผลดีของ SEA รูปแบบนี้คือเป็นการสนับสนุน
กระบวนการพัฒนาแผน แต่บางครั้งอาจท าให้กระบวนการใดกระบวนการหนึ่งถูกครอบง าโดยอีก
กระบวนการหนึ่งได้ และเป็นการยากท่ีจะเห็นบทบาทที่ชัดเจนของกระบวนการ SEA ยิ่งไปกว่านั้นยังอาจ
เกิดปัญหาที่เก่ียวข้องกับความโปร่งใส และการมีส่วนร่วม รวมทั้งคณะผู้วางแผนอาจใช้ SEA เป็นเครื่องมือ
เสริมความชอบธรรมในการเลือกทางเลือกที่คณะผู้วางแผนตัดสินใจ 
   4) คณะผู้วางแผนด าเนินกระบวนการพัฒนาแผนเป็นศูนย์กลาง โดยอาศัยข้อมูลการศึกษาจาก
คณะที่ปรึกษาในการจัดท า SEA เพ่ือปรับใช้ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจตามที่คณะผู้
วางแผนเห็นสมควร ดังนั้น SEA รูปแบบนี้อาจจะไม่ได้ด าเนินการตามขั้นตอนของ SEA โดยสมบูรณ์ ซึ่งจะ
ท าให้มีความยืดหยุ่นสูงในการน ากระบวนการ SEA ไปปรับใช้ร่วมกับกระบวนการตัดสินใจ หรืออาจกล่าว
ได้ว่า SEA รูปแบบนี้ถูกออกแบบขึ้นมาให้เหมาะสมเฉพาะแต่ละกรณี (Tailor-made)  

กรณีของประเทศสกอตแลนด์เป็นการด าเนินการวิเคราะห์และจัดท ารายงาน SEA ควบคู่กับ
การพัฒนาแผนงาน (ดังรูปที่ 2-3) โดยมีการด าเนินการแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาแผนงาน และ SEA 
ไปพร้อม ๆ กัน มีการใช้ผลการวิเคราะห์จากทั้ง 2 กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขให้ได้ผลการวิเคราะห์
ที่เหมาะสม รวมทั้งมีการน าเสนอผลการวิเคราะห์ต่อสาธารณชนเป็นระยะ ทั้งนี้รูปแบบของประเทศ
สกอตแลนด์มีแนวโน้มจะน าไปสู่ผลการวิเคราะห์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีการบูรณาการมากกว่า 
อย่างไรก็ตามการด าเนินการตามรูปแบบนี้ย่อมมีความยากล าบากมากกว่า เนื่องด้วยคณะท างานของทั้ง 2 
คณะ (คณะผู้วางแผนและคณะที่ปรึกษาในการจัดท า SEA) ต้องมีการปฏิสัมพันธ์กันอยู่เป็นระยะเพ่ือ
สื่อสารผลที่ได้ให้แก่กัน อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะใช้เวลาในการด าเนินมากกว่าอีกด้วย หากเป็นการพัฒนา
แผนงานที่มีความเร่งด่วนวิธีการนี้อาจไม่เหมาะสมเท่าใดนัก 

 2.1.6  ประโยชน์ของ SEA 
   ที่กล่าวมาในขั้นต้นจะเห็นว่า SEA เป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนากระบวนการตัดสินใจในเชิง
นโยบาย แผน และแผนงาน ช่วยให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจสามารถมองเห็นถึงผลกระทบในมิติต่าง ๆ ได้รอบ
ด้าน รวมถึงทางเลือกที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ร่วมแสดงความเห็น ซึ่งช่วยให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนั้นประโยชน์ของ SEA พอสรุป (OECD, 2006; UNECE, 2006) ได้ดังนี ้
   1) SEA สนับสนุนการบูรณาการระหว่างการรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ในการขับเคลื่อน
การพัฒนาที่ยั่งยืนโดย SEA จัดเป็นวิธีการที่ประสานประเด็นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในการ
พิจารณานโยบาย แผน และแผนงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าการพัฒนาดังกล่าวจะก่อให้เกิดความยั่งยืนตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่มีเป้าหมายในการบูรณา
การหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่นโยบาย แผน และแผนงานของประเทศ ตลอดจนการเสริมสร้างหลัก
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา 

 

 

 

 



คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ (SEA manual) 

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล                                                                   2-9 
 
 

   รูปที่ 2-3 การประยุกต์ใช้ SEA ของประเทศสกอตแลนด์ 

 
ที่มา: Scottish Government (2013) 

   2) สร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการตัดสินใจทั้งในระดับนโยบาย แผน และแผนงาน
เนื่องจาก SEA เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการให้ค าปรึกษา และการมีส่วนร่วมของสาธารณะในการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมในการก าหนดนโยบาย แผน และแผนงาน การให้ค าปรึกษาและการมีส่วนร่วมของ
สาธารณะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการวางแผน อีกท้ังยังก่อให้เกิดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และเพ่ิมความ
น่าเชื่อถือของนโยบาย แผน และแผนงานดังกล่าวให้น าไปสู่การได้รับการยอมรับในที่สุด 
   3) มีการพิจารณาผลกระทบสะสม (Cumulative impacts)  และผลกระทบเสริมกัน 
(Synergistic impacts) เนื่องจาก SEA ได้มีการพิจารณาถึงผลกระทบของทางเลือกต่าง ๆ ในวงกว้างและ
ยาวนานซึ่งไม่ค่อยได้รับการพิจารณาในการศึกษาระดับโครงการ 
   4) ช่วยให้การด าเนินนโยบาย แผน และแผนงานมีความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดย
SEA ช่วยในการระบุถึงทางเลือกที่ดีที่สุด ท าให้การด าเนินการประสบความส าเร็จในเชิงบวกมากที่สุด 
และลดผลกระทบเชิงลบ เพ่ือให้ผลของการด าเนินนโยบาย แผน และแผนงาน มีความยั่งยืนทางด้าน
สิ่งแวดล้อม อันจะท าให้เกิดกระบวนการในการสร้างกรอบการด าเนินงานการประเมินสิ่งแวดล้อมในระดับ
โครงการต่อไป 
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  2.1.7   หลักการพื้นฐานของ SEA ที่ดี/ มีประสิทธิภาพ 
   เพ่ือให้เกิดผลและช่วยพัฒนาการก าหนดนโยบายการวางแผนและการตัดสินใจ SEA ควรมี
ลักษณะดังนี้ (Fisher, 2007) 
   1) ก าหนดเป้าหมายชัดเจนโดยเน้นประเด็นส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   2) บูรณาการการประเมินสิ่งแวดล้อม (Environmental Assessment: EA) เข้ากับนโยบาย
และโครงสร้างการวางแผนตลอดจนการตัดสินใจระดับยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
   3) การด าเนินการมีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เข้ากับบริบทที่แตกต่างกันได้ และสามารถ
ด าเนินการซ้ าได้ในกรณีที่ต้องการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย แผน และ
แผนงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
   4) วิเคราะห์ผลกระทบส าคัญและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบาย แผน และแผนงานที่
เสนอ รวมทั้งวิเคราะห์ทางเลือกเทียบกับกรอบวัตถุประสงค์ หลักการ และเกณฑ์ของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   5) ให้เหตุผลและข้อมูลที่ชัดเจนส าหรับการเลือกทางเลือกที่ต้องการและเพ่ือให้เกิดการยอมรับ
ถึงผลกระทบที่ส าคัญทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่อาจจะเกิดข้ึน 
   6) ระบุผลกระทบเชิงบวกต่อมิติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมิติอ่ืน ๆ พร้อมทั้งสามารถระบุข้อจ ากัดที่
เกิดข้ึน 
   7) ระบุความเชื่อมโยงความสัมพันธ์และพิจารณาผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่มีต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
   8) ให้ข้อมูลและเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเข้าร่วมในกระบวนการจัดท า SEA พร้อมทั้ง
สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
   9) ด าเนินการอย่างเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรมีระบบประกันที่มี
คุณภาพ 
   10) ด าเนินการอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และละเอียดรอบคอบตลอดทั้งกระบวนการ 
   11) ด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ SEA ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ 
   12) เสริมสร้างการทบทวนอย่างเป็นทางการหลังเสร็จสิ้นการด าเนินการ SEA พร้อมทั้งติดตาม
และตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย แผน และแผนงาน 
   13) สร้างเสริมศักยภาพให้แก่ผู้ที่ด าเนินการจัดท า SEA และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนิน
นโยบาย แผน และแผนงาน

2.2   ขั้นตอนและการประยุกต์ใช้ SEA 

 2.2.1  ขั้นตอนทั่วไปของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
   ส าหรับการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ มีการพัฒนาขั้นตอนการด าเนินงาน
และน าไปประยุกต์ใช้ในประเทศต่าง ๆ ทุกทวีปทั่วโลกซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละ
ประเทศ แต่อย่างไรกต็ามข้ันตอนหลักที่ส าคัญ มีเนื้อหาโดยสังเขป ดังต่อไปนี้ (กล่องข้อความที่ 2-1) 

(1)   การกลั่นกรอง (Screening) เป็นขั้นตอนแรกของการด าเนินการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาข้อเสนอ (Proposal) ของนโยบาย แผน และแผนงาน 
(PPP) ว่ามีความจ าเป็นหรือไม่ที่จะต้องด าเนินการจัดท า SEA ทั้งนี้ ขั้นตอนการกลั่นกรองสามารถด าเนิน 
การได้โดยหน่วยงานเจ้าของนโยบาย แผน และแผนงานนั้น ๆ เพ่ือน าผลที่ได้จากการกลั่นกรองส่งต่อไป
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ยังหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือคณะที่ปรึกษาด้านการด าเนินการ SEA เพ่ือพิจารณาถึงความจ าเป็นในการ
จัดท า SEA อีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การกลั่นกรองสามารถด าเนินการได้ 2 แนวทาง ได้แก่ 

กล่องข้อความที่ 2-1 ขั้นตอนทั่วไปของการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
  (1) การกลั่นกรอง (Screening) 
  (2) การก าหนดขอบเขต (Scoping) 
    (2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data collection) 
    (2.2) การก าหนดตัวช้ีวัด (Indicator determination) 
  (3) การพัฒนาและการประเมินทางเลือก (Alternative development and assessment) 
    (3.1) การพัฒนาทางเลือก (Alternative development) 
    (3.2) การประเมินทางเลือก (Alternative assessment) 
    (3.3) การประเมินจัดล าดับความพึงพอใจของทางเลือก (Analytical hierarchy preference of 
alternatives) 
  (4) มาตรการบรรเทาผลกระทบ การติดตามและการตรวจสอบ (Mitigation, monitoring and follow-
up measures) 
  (5) การจัดท ารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA report) 

   (1.1) ด าเนินการเป็นรายกรณี (Discretionary or customized approach) แนวทางนี้เป็นที่
นิยมใช้กันในประเทศและองค์กรต่าง ๆ โดยจะด าเนินการพิจารณาตามเกณฑ์/ กระบวนการที่ก าหนด
เอาไว้ตามแต่ละข้อเสนอของ PPP ซึ่งส่วนใหญ่ในแต่ละประเทศจะมีการก าหนดเกณฑ์เฉพาะส าหรับเอาไว้
ใช้ในขั้นตอนการกลั่นกรอง ดังตัวอย่างของประเทศสกอตแลนด์  (Scottish Government, 2013) ใน
ตารางที่ 2-2 โดยเกณฑ์เหล่านี้อ้างอิงมาจาก SEA Directive ของสหภาพยุโรป 

ตารางที่ 2-2 เกณฑ์การพิจารณาในขั้นตอนการกลั่นกรองตาม SEA guidance ของประเทศสกอตแลนด์ 
1. คุณลักษณะของแผน 
   1.1) ระดับที่แผนก าหนดกรอบการท างานส าหรับโครงการและกิจกรรมอื่น ๆ ทั้งในเรื่องของที่ตั้ง ลักษณะ ขนาด และเง่ือนไขการ
ปฏิบัติการ หรือการจัดสรรทรัพยากร 
   1.2) ระดับที่แผนมีอิทธิพลตอ่แผนอื่น ๆ รวมทั้งแผนอื่นทีอ่ยู่ในล าดับขั้น 
   1.3) ความสัมพันธ์ของแผนส าหรับการบูรณาการข้อพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   1.4) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธก์ับแผน 
   1.5) ความสัมพันธ์ของแผนส าหรับการด าเนินการตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป (เช่น แผนการจัดการของเสีย หรือ
แผนปกป้องแหล่งน้ า) 
2. คุณลักษณะของผลกระทบและพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบ 
   2.1) ความน่าจะเป็น ระยะเวลา ความถี่ และความสามารถในการฟื้นตัว (Reversibility) ของผลกระทบ 
   2.2) ลักษณะการสะสมของผลกระทบ 
   2.3) ลักษณะการขา้มเขตแดนของผลกระทบ 
   2.4) ความเส่ียงต่อสุขภาพของมนุษยห์รือสิ่งแวดล้อม 
   2.5) ขนาดของผลกระทบและขอบเขตเชิงพื้นที่ของผลกระทบ (พื้นที่ทางภูมิศาสตร์และจ านวนประชากรที่อาจจะได้รับผลกระทบ) 
   2.6) มูลค่าและความเปราะบางของพืน้ที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบ เนื่องจาก 
     - เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะทางธรรมชาติเฉพาะหรือเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม 
     - เกินค่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอ้มหรือค่าที่ก าหนดไว้ 
     - การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเข้มข้น 
   2.7) ผลกระทบต่อพื้นที่หรือภูมิทัศน์ที่มีสถานะคุ้มครองพิเศษในระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

ที่มา: Scottish Government (2013) 
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   ในการใช้เกณฑ์การพิจาณาความจ าเป็นของการจัดท า SEA ตามเกณฑ์ข้างต้น หน่วยงาน
เจ้าของข้อเสนออาจจะจัดท าออกมาในรูปแบบของตารางพิจารณาตามเกณฑ์โดยตอบเพียงว่า “มี/ ไม่มี
ผลกระทบส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม” พร้อมทั้งอธิบายหรือให้รายละเอียดพอสังเขปว่าท าไมถึงตอบว่ามี/ ไม่มี  
กล่องข้อความที่ 2-2 ตัวอย่างการใช้เกณฑ์การพิจารณาในขั้นตอนการกลั่นกรองของประเทศสกอตแลนด์ 

Angus Council ได้จัดเตรียมเสนอแนวทางการด าเนินนโยบายด้านพลังงานหมุนเวียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
- เพื่อแสดงข้อจ ากัดของโครงการพัฒนาการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลม ขนาด 50 เมกะวัตต์ (MW) และส าหรับ

ข้อเสนอภายใต้พระราชบัญญัติการไฟฟ้า (Electricity Act) 
- เพื่อเสนอแนวทางการด าเนินนโยบายส าหรับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนรูปแบบอ่ืน ๆ 
- เพื่อกล่าวถึงหลักการการเลือกพื้นที่ส าหรับพลังงานหมุนเวียน 
- เพื่อก าหนดเค้าโครงข้อมูลประกอบเพื่อใช้ร่วมกับการประยุกต์การวางแผน 
- เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายด้านพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ER34 และนโยบายพัฒนาพลังงานลม 

ER35 รวมทั้งนโยบายแผนพัฒนาอื่น ๆ และแนวทางอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ข้อบังคับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA Regulations) 

     ดังนั้น Angus Council จะต้องพิจารณาความจ าเป็นในการจัดท า SEA โดยใช้เกณฑ์ในการกลั่นกรอง 
(Screening) เพื่อดูความเป็นไปได้ของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถท าและเสนอออกมาใน
รูปแบบของตารางและมีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

เกณฑ์การประเมินผลกระทบส าคัญ ความเป็นไปได้ของ
ผลกระทบส าคัญ ความเห็น 

1.1) ระดับ ท่ีแผนก าหนดกรอบการ
ท างานส าหรับโครงการและกิจกรรมอื่น 
ๆ ท้ังในเรื่องของท่ีตั้ง ลักษณะ ขนาด 
และเงื่อนไขการปฏิบัติการ หรือการ
จัดสรรทรัพยากร 

ไม่มี แ น ว ท า ง ก า ร ว า ง แ ผ น ป ร ะ ก อ บ 
( Supplementary Planning Guidance: SPG) 
ท่ีได้ เสนอน้ันให้แนวทางการด าเนินการท่ีมี
รายละเอียดมากกว่าส าหรับโครงการพลังงาน
หมุนเวียนภายใต้บริบทของแผนระดับท้องถิ่น 
โครงสร้างแผน นโยบายการวางแผน และ
แนวทางอื่น ๆ 

1.2) ระดับท่ีแผนมีอิทธิพลต่อแผนอื่น ๆ 
รวมท้ังแผนอื่นท่ีอยู่ในล าดับขั้น 

ไม่มี แนวทางการวางแผนประกอบอยู่ล่างสุดของ
ล าดั บขั้ น ซ่ึ งประกอบด้ วยนโยบายการใช้
ประโยชน์ท่ีดินระดับชาติ ระดับยุทธศาสตร์ และ
ระดับท้องถิ่น เป้าหมายของแผนน้ีคือเพื่อให้
แนวทางท่ีละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการด าเนิน
นโยบายแผนท้องถิ่นท่ีมีอยู่ 

1.3) ความน่าจะเป็น ระยะเวลา ความถี่ 
แ ล ะ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ฟื้ น ตั ว 
(Reversibility) ของผลกระทบ 

ไม่มี แนวทางการวางแผนประกอบไม่ได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบใด ๆ จากการพัฒนาโดยตรง  

1.4) ลักษณะการสะสมของผลกระทบ ไม่มี เป็นไปไม่ได้เลยท่ีจะระบุผลกระทบสะสมโดยตรง 
แต่แนวทางการวางแผนประกอบน้ันจะเป็น
ตัวก าหนดทิศทางนักพัฒนาให้ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาและแนวทางอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

      เกณฑ์การพิจารณาในตารางด้านบนเป็นแค่เพียงตัวอย่างจ านวน 4 เกณฑ์ จากทั้งหมด 12 เกณฑ์ ซึ่ง Angus 
Council ได้ประเมินทุกเกณฑ์ว่าไม่มีผลกระทบส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม หลังจากนั้นจึงได้ส่งรายการการกลั่นกรอง 
(Screening report) ไปให้แก่หน่วยงานที่ปรึกษา SEA จ านวน 3 หน่วยงาน เพื่อลงความเห็นส าหรับความจ าเป็นใน
การจัดท า SEA โดย Scottish Natural Heritage เห็นตรงกับ Angus Council ว่าไม่มีความจ าเป็นต้องจัดท า SEA 
แต่มีหน่วยงานจ านวน 2 หน่วยงาน (ได้แก่ Historic Scotland และ Scottish Environment Protection Agency) 
เห็นว่าแนวทางดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าคัญ จึงลงความเห็นว่าจะต้องด าเนินการจัดท า SEA 
ดังนั้น Angus Council จ าเป็นจะต้องด าเนินการก าหนดขอบเขต (Scoping) ต่อไป 

ที่มา: Scottish Government (2010) 
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(กล่องข้อความที่ 2-2) หลังจากนั้น เมื่อหน่วยงานเจ้าของข้อเสนอของ PPP ด าเนินการกลั่นกรองเสร็จสิ้น
จะต้องส่งผลการกลั่นกรองไปยังหน่วยงานที่ปรึกษาเพ่ือให้พิจารณาผลการกลั่นกรองนั้นอีกครั้งและตอบรับ
ว่าข้อเสนอของ PPP นั้นจ าเป็นจะต้องด าเนินการจัดท า SEA หรือไม่ โดยประเทศสกอตแลนด์มีหน่วยงานที่
ปรึกษาหรือรับผิดชอบการด าเนินการ SEA จ านวน 3 หน่วยงาน (ได้แก่ Scottish Environment Protection 
Agency: SEPA, Historic Scotland: HS, และ Scottish Natural Heritage: SNH) 
   (1.2) ด าเนินการตามเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ (Prescriptive or standardized 
approach) โดยแต่ละประเทศหรือองค์การต่าง ๆ จะมีการก าหนดบัญชีหรือรายการของประเภท PPP ที่
ต้องจัดท า SEA ไว้ หากหน่วยงานใดมีข้อเสนอ (Proposal) ของ PPP ที่อยู่ในบัญชีหรือรายการที่ก าหนด
ไว้ จะต้องมีการด าเนินการจัดท า SEA ในขั้นตอนต่อไป แนวทางนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่นิยมและใช้ใน
ประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศจีน เขตบริหารพิเศษไต้หวัน และประเทศอังกฤษ เป็นต้น ประเทศอังกฤษได้
ก าหนดประเภทของแผนและแผนงานที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมและจ าเป็น
จะต้องด าเนินการจัดท า SEA ไว้ทั้งสิ้นจ านวน 11 ประเภท ได้แก่ เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง พลังงาน 
อุตสาหกรรม คมนาคม การจัดการของเสีย การจัดการน้ า การติดต่อสื่อสาร การท่องเที่ยว ผังเมือง และ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งคล้ายกับที่ เขตบริหารพิเศษไต้หวันได้ก าหนดบัญชี/ รายการของ PPP ที่ต้อง
จัดท า SEA ไว้ 9 นโยบายและ 11 แผน/ แผนงาน (ตารางที่ 2-3) 

ตารางที่ 2-3 บัญชี/ รายการของ PPP ที่ต้องจัดท า SEA ของเขตบริหารพิเศษไต้หวัน 

นโยบาย แผน/ แผนงาน 
พลังงาน โครงสร้างด้านพลังงาน 
อุตสาหกรรม ต าแหน่งท่ีตั้งของสวนอุตสาหกรรม 
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน - การพัฒนาพ้ืนท่ีเป็นสนามกอล์ฟ 

- การเปลี่ยนแปลงที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมและการอนุรักษ์พื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่
เกษตรกรรม 
- การลดลงของแหล่งผลิตน้ าประปา 

ปศุสัตว์ พื้นที่ฟาร์มสุกร 
การพัฒนาเหมืองแร่ การพัฒนาพ้ืนท่ีที่เป็นแหล่งวัตถุดิบของทราย/ หิน 
การจัดการขยะนิวเคลียร์ การจัดการเพื่อบ าบัดขยะนิวเคลียร์จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
ขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานด้านรถไฟและทางหลวง 
การจัดการขยะ การจัดการขยะครัวเรือน 
การพัฒนาทรัพยากรน้ า การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรน้ า 

ที่มา: EPA (2003) 

   ทั้งนี้ การกลั่นกรองสามารถใช้แนวทางที่ 1 และแนวทางที่ 2 ร่วมกันได้ โดยในขั้นต้นอาจจะ
กลั่นกรองเบื้องต้นด้วยบัญชี/ รายการของ PPP ที่จ าเป็นต้องจัดท า SEA ที่ก าหนดไว้ หากข้อเสนอนั้นไม่อยู่
ในบัญชี/ รายการดังกล่าว จึงใช้เกณฑ์/ กระบวนการที่ก าหนดไว้ในการพิจารณาอีกครั้งเพ่ือพิจารณาถึง
ความจ าเป็นของการจัดท า SEA ของข้อเสนอนั้น ๆ ต่อไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในขั้นตอนการ
กลั่นกรอง ควรจะมีหน่วยงานกลางหรือคณะที่ปรึกษาส าหรับการด าเนินการ SEA โดยเฉพาะ เพ่ือ
รับผิดชอบในการกลั่นกรองความจ าเป็นในการจัดท า SEA ของข้อเสนอตามที่หน่วยงานหรือองค์การต่าง ๆ 
เสนอมา 



คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ (SEA manual) 
 

2-14                                                                   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล  
 
 

   (2)   การก าหนดขอบเขต (Scoping) เป็นขั้นตอนที่มีประโยชน์และจ าเป็นต้องท าอย่าง
ละเอียดรอบคอบ โดยกระบวนการในขั้นตอนนี้จะท าให้ทราบประเด็นส าคัญที่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญ
ในการจัดท า SEA โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งด าเนินการพิจารณาประเด็น
ผลกระทบที่ส าคัญทั้งทางตรง (Direct impact) และทางอ้อม (Indirect impact) การก าหนดขอบเขตนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดขอบเขตด้านเวลาและพ้ืนที่ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่การจัดหาข้อมูลที่ จ าเป็นในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับรายละเอียดของการประเมิน (Assessment depth) และคุณลักษณะ (Aspects) ที่ต้อง
ศึกษา SEA ปัจจัยที่ต้องศึกษาในรายละเอียดเพ่ิมเติม หน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่ควรเกี่ยวข้องใน
กระบวนการ เป็นต้น ทั้งนี้การก าหนดขอบเขตประกอบด้วย 2 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 
   (2.1)  การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data collection) 
    SEA ต้องการพ้ืนฐานความเข้าใจในความเป็นไปได้ของผลกระทบต่อมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม 
และมิติสิ่งแวดล้อม การเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานนี้ท าให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันของมิติต่าง ๆ เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบหรือประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย แผน และ
แผนงานในอนาคตซึ่งข้อมูลในที่นี้ต้องเป็นทั้งข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา และข้อมูลในปัจจุบัน (Therivel, 
2004) ข้อมูลอาจแบ่งตามการเก็บรวบรวมได้ดังนี ้
    1) ข้อมูลปัจจุบัน (Existing data) ที่สะท้อนเนื้อหาสาระ สถานการณ์ปัจจุบันของทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมจะขึ้นอยู่กับการก าหนดประเด็นในขั้นของการก าหนดขอบเขต (Scoping) ซึ่งควรให้
ครอบคลุมทั้งทรัพยากรกายภาพและชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
    2) ตัวกระตุ้น (Stressors) สามารถแบ่งเป็นตัวกระตุ้นทางธรรมชาติและที่มนุษย์ท าให้
เกิดข้ึน 
     2.1) ตัวกระตุ้นทางธรรมชาติ (Natural stressors) เช่น ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ ความ
หนาของชั้นดิน ชนิดและองค์ประกอบของดิน เป็นต้น 
     2.2) ตัวกระตุ้นที่มนุษย์ท าให้ เกิดขึ้น (Anthropogenic stressors) เช่น การเ พ่ิม
ประชากร การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือท าการเกษตร ที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม และการปล่อยมลพิษต่าง ๆ 
ออกสู่ระบบนิเวศ เป็นต้น 
    ทั้งนี้ ข้อมูลต่าง ๆ สามารถรวบรวมและสืบค้นได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รวบรวม 
จัดท า และเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายงานประจ าปี หรือฐานข้อมูลออนไลน์ เป็นต้น โดยเฉพาะใน
ปัจจุบันฐานข้อมูลออนไลน์ของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นแหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่สามารถค้นหาและเข้าถึงได้
อย่างสะดวก 
    วิธีที่สามารถใช้ในขั้นตอนนี้ เช่น การตรวจสอบรายการ เมตริกซ์ การวิเคราะห์โครงข่าย 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ การมีส่วนร่วมสาธารณะ และอ่ืน ๆ เป็นต้น 
(Therivel, 2004; Sadler, 2005)  
   (2.2)  การก าหนดตัวชี้วัด (Indicator determination) 
    การก าหนดตัวชี้วัดส าหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สามารถพิจารณาความ
เหมาะสมได้จากความสอดคล้องกับประเด็นและวัตถุประสงค์ของผลกระทบส าคัญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหาก
มีการจัดท า SEA (ตารางท่ี 2-4) พร้อมกันนี้การก าหนดตัวชี้วัดจะต้องค านึงถึงความเพียงพอของฐานข้อมูล
ในการประเมินด้วย เนื่องจากตัวชี้วัดนี้เป็นส่วนส าคัญที่จะถูกใช้ในขั้นตอนต่อไป ได้แก่ ขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม การประเมินผลกระทบทางเลือก การสร้างมาตรการป้องกันล่วงหน้าและการ
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ติดตามตรวจสอบ ทั้งนี้หากตัวชี้วัดที่ใช้ควรเป็นตัวชี้วัดเพ่ือความยั่งยืน (Sustainability indicators) ของ
ทั้ง 3 มิต ิคือ มิติเศรษฐกิจ มิตสิังคม และมิตสิิ่งแวดล้อม  

ตารางที่ 2-4 ตัวอย่างของประเด็น วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายของการด าเนินการตามข้ันตอน
การก าหนดตัวชี้วัด 

 ตัวอย่างท่ี 1 ตัวอย่างท่ี 2 
ประเด็น มลพิษทางอากาศ ความเท่าเทียมกัน 

วัตถุประสงค ์
เพื่อลดระดับของมลพิษทางอากาศไม่ให้ท าลาย
ระบบสิ่งแวดล้อม 

เพื่อลดความยากจน 

ตัวชี้วัด ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) รายได้เฉลี่ยของประชากร 

เป้าหมาย 
ค่าเฉลี่ยระดับของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

ลดอัตราส่วนของรายได้สูงสดุ: รายไดต้่ าสดุ 

    การพิจารณาข้อมูลที่จะใช้ในการก าหนดขอบเขตที่จะต้องมีการประเมินจากหน่วยงานที่ให้
ค าปรึกษาหรือการปรึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก าหนดประเด็น รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานให้ครอบคลุมส าหรับ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงระบุแหล่งที่มาของข้อมูล และการชี้ช่องว่างของข้อมูลที่ขาด
หายไป (Scottish Government, 2013) เพ่ือให้การก าหนดขอบเขตบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่
มุ่งหวังไว้ จะต้องอาศัยความมุ่งมั่นของผู้ด าเนินการการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลทั้งระดับของข้อมูลและเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนจะต้องมี
ความยืดหยุ่นในการด าเนินการก าหนดขอบเขตภายใต้กรณีท่ีมีข้อมูลเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลงไป  
    Snell and Cowell (2006) ได้ตั้งข้อสังเกตว่าการวิจัยเกี่ยวกับการท าการก าหนดขอบเขต
ยังมีน้อย การลงมือท าการก าหนดขอบเขตในภาคปฏิบัติยังไม่เป็นไปตามแนวคิดในทางทฤษฎี เนื่องจาก
การปฏิบัติจริงจะให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมน้อยและการระบุผลด้านสิ่งแวดล้อมจะเป็นการ
อ้างอิงตามกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ ท าให้ไม่ครอบคลุมถึงผลกระทบสะสม ความเสี่ยงทางอ้อมและ
ผลกระทบที่จับต้องไม่ได้ (Intangible impact)  
   (2.3)  การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder analysis) 

ดังกล่าวแล้วว่าในขั้นตอนการก าหนดขอบเขต การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วน
ส าคัญที่จะท าให้การก าหนดขอบเขตนั้นประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถถูกระบุได้จากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder analysis) ซึ่งเป็นการรวบรวมและ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพอย่างเป็นระบบเพื่อระบุผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ SEA ผ่านค าถามเหล่านี้ 
เช่น ใครเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก อะไรคือผลประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับ และพวกเขามีบทบาทหน้าที่
อย่างไร เป็นต้น เครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีหลากหลาย โดยใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน เช่น 
การตรวจสอบรายการ และเมตริกซ์ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจเป็นปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์การ 
สถาบัน หรือชุมชนที่เกี่ยวข้องที่มีผลประโยชน์ หรือเสียผลประโยชน์จากการด าเนินการตามนโยบาย แผน 
และแผนงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
    1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Key stakeholder) หรืออาจเรียกว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง 
(Primary stakeholder) คือ กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงตามที่ก าหนดในวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็น
ผลกระทบทางบวกหรือทางลบ การสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักมีอิทธิพลที่
ส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของการด าเนินกระบวนการ SEA 
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    2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยอ้อม (Secondary stakeholder) คือ 
กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการด าเนินการ แต่ไม่มีอิทธิพลส าคัญต่อความส าเร็จของการด าเนิน
กระบวนการ 
    กลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้ถูกระบุมาแล้วนั้นจะได้รับโอกาสในการร่วมรับรู้ แสดงความ
คิดเห็น หรือแม้แต่ร่วมในการตัดสินใจเพ่ือให้การด าเนินการประสบความส าเร็จผ่านกระบวนการการมี
ส่วนร่วมสาธารณะ (Public participation) ซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูล 
แสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น เพ่ือประเมินทางเลือก และการตัดสินใจต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับนโยบาย แผน และแผนงานที่เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับร่วมกันในทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการจัดท า SEA ของหลาย ๆ ประเทศยังไม่มีรูปแบบของการด าเนินงานด้านการมี
ส่วนร่วมสาธารณะที่แน่นอนและชัดเจน ดังนั้น รูปแบบของกระบวนการการมีส่วนร่วมสาธารณะจึงมี
ความแตกต่างและหลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของสาธารณะ เช่น วัฒนธรรมหรือรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต ลักษณะการประกอบอาชีพ ความทันสมัยของเทคโนโลยี หรือแม้แต่ความสะดวกและการ
เข้าถึงของสาธารณูปโภค เป็นต้น 
    ดังนั้นการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงจะท าให้การด าเนินการพัฒนา
ตาม PPP เป็นที่ยอมรับและประสบผลส าเร็จมากยิ่งข้ึน 

   (3)  ก า ร พัฒน า แ ล ะก า ร ป ร ะ เ มิ น ท า ง เ ลื อ ก  ( Alternative development and 
assessment) หลังจากด าเนินการก าหนดขอบเขตเสร็จสิ้น ข้อมูลพื้นฐานและตัวชี้วัดทั้งหมดที่ได้รับการ
ยืนยันความถูกต้องจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด และมีความครบถ้วนในแต่ละประเด็น ตลอดจนมี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการด าเนินการ จะถูกน ามาใช้เพ่ือประกอบการพัฒนาและการ
ประเมินทางเลือกในล าดับต่อไป 
   (3.1) การพัฒนาทางเลือก (Alternative development) 
    การพัฒนาทางเลือกในกระบวนการ SEA เป็นสิ่งส าคัญมากเนื่องจากเป็นการผสมผสานมิติ
ต่าง ๆ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อมเข้าไปสู่การด าเนินการทางนโยบายและการ
วางแผน ทั้งนี้เป้าหมายทั่วไปของทางเลือก คือ การแสดงขอบเขตของทางเลือกที่เปิดเพ่ือการตัดสินใจ 
นอกจากนี้ ยังเป็นกระบวนการตัดสินใจที่เป็นการป้องกันหรือการควบคุมสถานการณ์และช่วยท าให้มั่นใจ
ได้ว่าผู้ตัดสินใจจะไม่พลาดกับทางเลือกอ่ืนที่ดีกว่าภายใต้ข้อจ ากัดท่ีผู้ตัดสินใจก าลังเผชิญอยู่  
    Sadler (1996) กล่าวถึงการพัฒนาทางเลือกว่าเป็นการจ าแนกการวิเคราะห์และการ
เปรียบเทียบของทางเลือกซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการสร้างการด าเนินการเชิงรุกและการตัดสินใจที่มีความ
เกี่ยวเนื่องกับการประเมินทางเลือก แต่หากพิจารณาโดยทั่วไปแล้วจะพบว่าทางเลือกที่นอกเหนือจาก
ทางเลือกใน SEA โดยจะเป็นทางเลือกที่แก้ไขปัญหามากกว่าที่จะเป็นการป้องกันหรือการควบคุม
สถานการณ์ทางเลือกมักจะค านึงถึงรายละเอียดระดับโครงการมากกว่าระดับยุทธศาสตร์ และมักจะเป็น
ทางเลือกที่ตัดสินใจแล้วของรัฐบาล ดังนั้น บทบาทของ SEA จึงช่วยให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวระบุ
และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในมุมมองที่แตกต่างกัน และช่วยในการน าข้อมูลมาสร้างทางเลือกซึ่ง
เป็นการน ามาซึ่งความโปร่งใสครอบคลุมการตัดสินใจ 
    ทั้งนี้ในการพัฒนาทางเลือกควรจะต้องใช้วิธีการบนลงล่าง (Top-down approach) และ
ล่างขึ้นบน (Bottom-up approach) กล่าวคือ จะต้องมีการระบุความต้องการจากกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่
มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการในระดับสูง และกลุ่มผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียหรือประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์หรือผลกระทบ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับล่าง ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม เช่น การประชุม
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ระดมความเห็น หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งผลจากกระบวนการนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนา
ทางเลือกเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องครบทุกกลุ่ม 
   การพัฒนาทางเลือกนั้นสิ่งแรกที่จะต้องท าการพิจารณาก่อนก็คือความต้องการให้เกิดสิ่งใหม่
ขึ้นมาจริงหรือไม่เราสามารถที่จะลดความต้องการลงได้หรือไม่เพราะการลดลงของความต้องการเป็นสิ่งที่
ท าได้ง่ายเสียค่าใช้จ่ายน้อยและดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าการสร้างหรือเกิดขึ้นมาของทางเลือกซึ่งนั่น
หมายความว่าอาจจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาด้วยการพัฒนาทางเลือก (Alternative) หรือการสร้าง
แนวทาง (Option) ตามล าดับขั้นประกอบด้วยค าถามต่อไปนี้ (Therivel, 2004) 
    1) มีความจ าเป็นหรือไม่ (Need/ demand) ที่จะต้องมีการพัฒนาเราสามารถสนองความ
ต้องการโดยปราศจากการพัฒนาได้หรือไม่ 
    2) ถ้าหากมีความจ าเป็นต้องท าการพัฒนาจริงจะด าเนินการอย่างไร (Mode/ process) 
ทางเลือกของเทคโนโลยีหรือวิธีการที่จะน ามาใช้ลดความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมหรือทางที่จะท าให้เกิด
ความยั่งยืนจะต้องมีความชัดเจน 
    3) จะไปพัฒนาที่ไหน (Location) 
    4) เวลาและรายละเอียดในการปฏิบัติ (Timing and detailed implementation) เมื่อไหร่
และล าดับขั้นตอนในการด าเนินการเป็นอย่างไรรายละเอียดและข้อก าหนดต่าง ๆ ต้องมีความชัดเจน 
   ในขั้นตอนของการพัฒนาทางเลือกนั้น ทางเลือกที่ได้มาจากกระบวนการมีส่วนร่วมในรูปแบบ
ต่าง ๆ นั้นอาจจะเกิดจากการน าเอาแนวทางทั้งหมดที่เสนอโดยกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ มาท าการจัด
กลุ่มโดยเลือกเอาแนวทางที่มีลักษณะและทิศทางการด าเนินงานเดียวกันมาจัดท าเป็นทางเลือก ทั้งนี้ 
ทางเลือกที่ได้ออกมานั้นสามารถมีกี่ทางเลือกก็ได้อย่างน้อย 3 ทางเลือก โดยจะต้องมีทางเลือกที่ไม่มีการ
ด าเนินการ (No action alternative) เป็นหนึ่งในทางเลือกทั้งหมด โดยตารางที่ 2-5 แสดงตัวอย่างของ
ทางเลือกจากรายงาน SEA ทั้งของต่างประเทศและประเทศไทย 

ตารางที่ 2-5 ตัวอย่างของทางเลือกของ SEA ทั้งต่างประเทศและประเทศไทย 

SEA of M4 South Wales Common Appraisal Framework1 

      เป็นการใช้ SEA ด าเนินการในเรื่องที่มีความซับซ้อนของปัญหาความหนาแน่นของการคมนาคมระหว่างเมืองบน
ทางด่วน M4 ของ South Wales โดย 3 ทางเลือกได้ถูกสร้างขึ้น 
ทางเลือกที่ 1: สร้างถนนใหม่ 
ทางเลือกที่ 2: กระตุ้นให้เกิดการใช้การขนส่งสาธารณะ 
ทางเลือกที่ 3: ด าเนินการด้านจราจรและการจัดการความต้องการ (Traffic/ demand management) 
SEA แผนการจัดการทรัพยากรน้ า ของ 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 Mekong mainstream3 
ทางเลือกที่ 1: ไม่มีการด าเนินการโครงการใด ๆ ในแม่น้ าโขงสายหลัก 
ทางเลือกที่ 2: เลื่อนเวลาในการตัดสินใจในการด าเนินการ 
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ตารางที่ 2-5 ตัวอย่างของทางเลือกของ SEA ทั้งต่างประเทศและประเทศไทย 

ทางเลือกที่ 3: การด าเนินการโครงการบนแม่น้ าโขงสายหลักโดยแบ่งออกเป็นระยะ ๆ  
ทางเลือกที่ 4: การด าเนินการทั้ง 12 โครงการในแม่น้ าโขงสายหลักโดยทันที 

การศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาเหมืองแร่โปแตซ4 

ทางเลือกที่ 1: ไม่ควรพัฒนาโครงการเหมืองแร่โปแตซ 
ทางเลือกที่ 2: ชะลอโครงการเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจนเป็นท่ียอมรับได้ 
ทางเลือกที่ 3: มีการท าเหมืองในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างมีเงื่อนไข 
ทางเลือกที่ 4: มีการท าเหมืองทุกพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างมีเงื่อนไข 
โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่อ าเภอเมืองและพ้ืนที่ใกล้เคียงจังหวัดระยอง ระยะที่ 25 
ทางเลือกที่ 1: หยุดการลงทุนทั้งหมด 
ทางเลือกที่ 2: ลงทุนใหม่ โดยให้ก าลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของก าลังการผลิตในปัจจุบันส าหรับพ้ืนท่ี  
                  อุตสาหกรรมที่ก าหนดตามกฎหมายผังเมืองและพื้นที่ท่ีมีศักยภาพการรองรับมลพิษ 
ทางเลือกที่ 3: ลงทุนใหม่ โดยไม่ท าให้ปริมาณมลพิษโดยรวมเกินศักยภาพการรองรับในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมตามกฎหมาย 
                  ผังเมืองภายใต้กฎหมายปัจจุบันและการปฏิบตัิตามมาตรการระบายมลพิษที่ก าหนดเพิ่มเป็นกรณีเฉพาะ 
ทางเลือกที่ 4: ลงทุนใหม่ โดยไม่ท าให้ปริมาณมลพิษโดยรวมเกินศักยภาพการรองรับในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมตาม 
                  กฎหมายผังเมืองภายใต้กฎหมายปัจจุบันและการปฏิบัติตามมาตรการระบายมลพิษที่ก าหนดเพิ่มเป็น 
                  กรณีเฉพาะรวมทั้งเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco industry) 
โครงการระบบเครือข่ายน้ าในพ้ืนที่วิกฤตน้ า 19 พื้นที่: 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 า 
                  น้ าพรมที่มีความจุเท่ากัน แต่มีการผันน้ าแตกต่างกัน  
ทางเลือกที่ 2: กรณีไม่มีการพัฒนาอ่างเก็บน้ าห้วยสามหมอหรืออ่างเก็บน้ าน้ าพรม ประกอบด้วยทางเลือกย่อย 4  
                  ทางเลือก โดยเป็นการขุดสระเก็บน้ าในไร่นาขนาดความจุต่างกัน และการเก็บกักหรือผันน้ าต่างกัน 
โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลอันดามัน7 
ทางเลือกที่ 1: แนวทางการเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรเป็นแกนน า 
ทางเลือกที่ 2: แนวทางสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา 
ทางเลือกที่ 3: แนวทางการพัฒนาเป็นแกนน า 
โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ8 
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 
                 วิ่งเพิ่มขึ้นและอาคารรองรับผู้โดยสาร 
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) 
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   (3.2) การประเมินทางเลือก (Alternative assessment) 
    จากทางเลือกที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมาในขั้นตอนก่อนหน้านี้ จะต้องท าการประเมินผลกระทบ 
หรือผลกระทบสะสมและ/ หรือการประเมินความยั่งยืนของทุกทางเลือกโดยพิจารณาตามตัวชี้วัดที่ได้
ก าหนดไว้ ซึ่งสามารถเลือกวิธีการให้สอดคล้องกับการประเมินได้ เช่น การตรวจสอบรายการ เมตริกซ์ 
การพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การประเมินผลกระทบของทางเลือกนั้นควรทราบถึง
ผลกระทบทางตรง (Direct impacts) และผลกระทบทางอ้อม (Indirect impacts) รวมทั้งผลกระทบที่มี
โอกาสความเป็นไปได้ในล าดับที่ 2 (Secondary impacts) และ/ หรือผลกระทบในล าดับที่ 3 (Tertiary 
impact)  
   (3.3) การประเมินจัดล าดับความพึงพอใจทางเลือก (Analytical hierarchy preference 
of alternatives) 
    เมื่อทางเลือกทั้งหมดที่เสนอมาได้รับการประเมินผลกระทบจากการด าเนินการตามกิจกรรม
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic action) ของแต่ละทางเลือกแล้ว จะต้องมีการประเมินและจัดล าดับความพึง
พอใจทางเลือกโดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม โดยอาศัยข้อมูลของแต่ละ
ทางเลือก การฉายภาพในอนาคตส าหรับการพัฒนาของแต่ละทางเลือกพร้อมทั้งผลการประเมินผลกระทบ
และ/ หรือการประเมินความยั่งยืนของแต่ละทางเลือกมาใช้ประกอบในการตัดสินใจ การประเมินความพึง
พอใจต่อทางเลือกสามารถด าเนินการได้ด้วยหลายวิธี เช่น การให้คะแนนอย่างง่าย (Rating) หรือการ
วิเคราะห์หลายหลักเกณฑ์ (Multi-Criteria Analysis) เป็นต้น ซึ่งหลังจากที่ได้ประเมินความพึงพอใจต่อ
ทางเลือกทั้งหมดแล้วจะสามารถเรียงล าดับความพึงพอใจในภาพรวมของแต่ละทางเลือกได้ และจะทราบ
ว่าทางเลือกใดที่มีความเหมาะสมกับการพัฒนา และสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มากที่สุด  
   (4)   มาตรการบรรเทาผลกระทบ การติดตามและการตรวจสอบ (Mitigation, monitoring 
and follow-up measures) หลังจากที่ได้มีการประเมินจัดล าดับความพึงพอใจทางเลือกจนกระทั่งได้
ทางเลือกที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินว่าเหมาะสมกับการพัฒนาที่สุดแล้ว ทางเลือกที่ได้มานั้นจะมี
ข้อมูลผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ตามทางเลือกนั้นประกอบอยู่ 
จึงจ าเป็นต้องมีการวางแนวทางการบรรเทาผลกระทบของการด าเนินการดังกล่าวในระยะต่าง ๆ ทั้งใน
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว พร้อมกันนี้จะต้องก าหนดมาตรการในการติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานตามทางเลือก และผลกระทบจากกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ของทางเลือกท่ีเหมาะสมนั้นด้วย  
   (5)   การจัดท ารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA reporting) ขั้นตอน
สุดท้ายหลังจากท่ีด าเนินการตามขั้นตอนดังที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นเสร็จสิ้นแล้วจะต้องมีการจัดท ารายงาน
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ทั้งนี้เล่มรายงานจะต้องแสดงรายละเอียดทั้งหมดอย่างชัดเจน
เพ่ือใช้เสนอประกอบกระบวนการตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับสูงต่อไป  

  ทั้งนี้ข้ันตอนต่าง ๆ ดังน าเสนอข้างต้น แสดงได้ดังรูปที่ 2-4 
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 รูปที่ 2-4 ขั้นตอนทั่วไปของการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 
 

 2.2.2  เครื่องมือ/ เทคนิคในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
 เครื่องมือและเทคนิคที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ได้
นั้นมีอยู่หลากหลาย โดยเครื่องมือหรือเทคนิคแต่ละชนิดนั้นจะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป ซึ่งจะส่งผล
ถึงความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้เทคนิคหรือเครื่องมือนั้น ๆ กับขั้นตอนต่าง ๆ ของ SEA ดังจะได้
น าเสนอโดยสังเขป ตามล าดับของตารางที่ 2-13 ต่อไปนี้ 
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  2.2.2.1 เครื่องมือ/ เทคนิค 
  (1) เครื่องมือ/ เทคนิคเชิงคุณภาพและการมีส่วนร่วม 

(1.1) การตรวจสอบรายการ (Formal and informal checklists) การตรวจสอบ
รายการเป็นเครื่องมือที่อยู่ในรูปแบบของตารางในการน าเสนอข้อมูลที่ช่วยในการระบุว่าปัจจัยใดของ
รายการของปัจจัย (List of parameters) ถูกพิจารณาและน าไปด าเนินการ การตรวจสอบรายการถูกใช้
ในขั้นตอนต่าง ๆ ของ SEA (ตารางที่ 2-13) ในการระบุ เช่น แหล่งรองรับ (Receptors) ที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินการพัฒนา PPP (ตารางที่ 2-6) ตัวชี้วัด การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การ
ประเมินทางเลือก เป็นต้น ทั้งนี้การระบุนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ด าเนินการ เช่น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เป็นต้น เครื่องมือนี้แบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดหลัก ได้แก่ 1) 
การตรวจสอบรายการอย่างง่าย (Simple checklist) มีรายการของปัจจัยและให้ระบุว่าต้องการ/ ไม่
ต้องการ หรือมีผลกระทบ/ ไม่มีผลกระทบ ด้วยการให้เครื่องหมายง่าย ๆ เช่น เครื่องหมายถูก เป็นต้น 
(ตารางที่ 2-6) 2) การตรวจสอบรายการเชิงพรรณนา (descriptive checklist) มีลักษณะของการ
ตรวจสอบรายการอย่างง่ายแต่มีข้อมูลเ พ่ิมเติมของแต่ละปัจจัย ซึ่ งอาจอธิบายองค์ประกอบ 
(Components) ทั้งธรรมชาติและขนาดเพ่ิมเติม โดยที่เป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 3) การ
ตรวจสอบรายการแบบปรับขนาด (Scaling checklist) และการตรวจสอบรายการแบบปรับขนาด-ถ่วง
น้ าหนัก (Scaling-weighting checklist) เป็นการตรวจสอบรายการที่มีความสามารถในการประเมินเชิง
ปริมาณโดยการตรวจสอบรายการแบบปรับขนาดจะให้ค่าหรือคะแนนแต่ละปัจจัยด้วย ในขณะที่การ
ตรวจสอบรายการแบบปรับขนาด-ถ่วงน้ าหนักจะให้ค่าหรือคะแนนแต่ละปัจจัยโดยคิดเป็นน้ าหนักสัดส่วน 
(Walker and Johnston, 1999; Anjaneyulu and Manickam, 2010) 

ข้อดี: เนื่องจากเครื่องมือนี้มีรูปแบบเป็นตารางจึงท าให้ง่าย และชัดเจนในการใช้เพ่ือคัด
กรอง ท าให้สามารถระบุปัจจัยที่ส าคัญ และน าเอาปัจจัยต่าง ๆ มาใช้เปรียบเทียบกัน รวมทั้งสามารถ
ปรับเปลี่ยนรายการของปัจจัยให้เหมาะกับการจัดท า PPP แต่ละประเภทได้ 
     ข้อเสีย: เครื่องมือนี้ค่อนข้างไม่เจาะจงหรืออาจไม่ครอบคลุมปัจจัยทั้งหมดท าให้ปัจจัย
บางตัวอาจถูกละเลยหากไม่ได้อยู่ในรายการ ไม่สามารถแสดงความสัมพันธ์ของสาเหตุและผลกระทบ 
(Cause-and-effect relationships) และไม่สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ของระบบที่
มีความซับซ้อน ท าให้เกิดการตัดสินที่น่าสงสัยและแนวทางในการวิเคราะห์ที่ดี รวมทั้งการตรวจสอบ
รายการอาจมีปัจจัยจ านวนมาก 
     ตัวอย่างของขั้นตอนของการตรวจสอบรายการอย่างง่ายดังตารางที่ 2-6 มีดังนี ้

1. ก าหนดปัจจัยต่าง ๆ ของแหล่งรองรับที่ต้องการระบุผลกระทบในคอลัมน์ซ้ายสุด  
2. ก าหนดผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึนที่แยกเป็นผลกระทบทางบวกและผลกระทบทาง

ลบในอีก 2 คอลัมน์ 
3. ด าเนินการประเมินโดยการใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่สอดคล้องของแต่ละปัจจัย ใน

กรณีตัวอย่างนี้บางปัจจัยอาจได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ 
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ตารางที่ 2-6 ตัวอย่างการตรวจสอบรายการของขั้นตอนการก าหนดขอบเขตของการระบุสาเหตุของ
ผลกระทบของ Hubei Road Network Plan (2002-2020) 

แหล่งรองรับ (Receptors) ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
ผลกระทบทางบวก ผลกระทบทางลบ 

1 ปัจจัยทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
– คุณภาพอากาศท้องถิ่น   
– การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ -  
– เสียง -  
– ดิน -  
– การใช้พลังงาน   
– การใช้ประโยชน์ที่ดิน -  
– ทรัพยากรเหมืองแร ่ -  

2 ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับระบบนเิวศ 
– การบริการของระบบนิเวศ (Ecosystem services) -  
– ความหลากหลายทางชวีภาพ (พืช และสัตว์) -  
– พิบัติภยัทางธรณี -  
– การอนุรักษ์ธรรมชาติและสวนปา่ธรรมชาติ -  
– ภูมิทัศน์ (Landscape) -  

3 ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม 
– การเติบโตของเศรษฐกิจภูมภิาค  - 
– การพัฒนาอุตสาหกรรมตามฝั่งของถนน  - 
– รายได้ของครัวเรือน  - 
– การจา้งงาน  - 
– การกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  - 
– การตั้งถิ่นฐานใหม่ (Resettlement) -  
– การอพยพย้ายถิ่นระหว่างเมือง-ชนบท  -- 
– อุบัติเหตุทางถนน  - 
– HIV/ Aids -  
– ชนกลุ่มน้อย   
– การจราจรติดขัด  - 
– การเข้าถึงระบบคมนาคม  - 
– ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  - 
– มรดกทางวัฒนธรรม -  

ที่มา: World Bank (2004) 

ทั้งนี้ การประเมินผลกระทบโดยใช้การตรวจสอบอย่างง่ายนี้สามารถด าเนินการได้โดยผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ แล้วจึงตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งเพ่ือให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ก็ได้ 
หรืออาจจะด าเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่แรกก็ได้ 

(1.2) เมตริกซ์ (Matrices) เมตริกซ์เป็นเครื่องมือที่คล้ายกับการตรวจสอบรายการ 
(Checklist) ที่มีรูปแบบของตารางแต่มีความซับซ้อนมากกว่า มีลักษณะเป็นการตรวจสอบรายการแบบสอง
มิติ (2-Dimensional checklist) เมตริกซ์มีด้วยกันอยู่หลายชนิด ได้แก่ 1) เมตริกซ์อย่างง่าย (Simple 
matrices) ใช้แสดงความสัมพันธ์หรือเพ่ือประเมินเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลกระทบ และ
ทางเลือก (ดังตารางที่ 2-7) 2) เมตริกซ์ถ่วงน้ าหนัก (Weighted matrices) สามารถใช้จัดเรียงล าดับ 
(Ranking) ของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลกระทบ และทางเลือกได้ด้วยค่าคะแนน โดยให้ค่า
น้ าหนัก (Weighting) ทั้งนี้ควรจะต้องมีเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ชัดเจน (ดังตารางที่  2-8) (Walker and 
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Johnston, 1999; Therivel, 2004; UNECE, 2006; ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 2552) 

ข้อดี: เมตริกซ์สามารถใช้ในการให้ค่าน้ าหนักและจัดล าดับผลกระทบเพ่ือช่วยในการ
ประเมินได้ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ/ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการก าหนดล าดับและ
ค่าน้ าหนักซ่ึงจะต้องสัมพันธ์กับผลกระทบ ทั้งนี้เมตริกซ์ยังสามารถปรับใช้เพ่ือระบุและประเมินผลกระทบ
สะสม รวมทั้งปฏิกิริยาของผลกระทบได้ ตลอดจนน าไปใช้ในการเปรียบเทียบทางเลือกเพ่ือหาทางเลือกที่
เหมาะสม จุดเด่นของเมตริกซ์ส่วนใหญ่คือ ช่วยให้การสรุปผลกระทบทั้งหมดที่เกิดข้ึนมีความชัดเจน ง่ายต่อ
การอภิปรายและแปลผล 

ข้อเสีย: เมตริกซ์ส่วนใหญ่นิยมใช้น าเสนอเพียงผลกระทบทางตรงซึ่งอาจท าให้ละเลย
ประเด็นที่ก่อผลกระทบทางอ้อม และเมตริกซ์บางชนิดอาจมีความยุ่งยากและซับซ้อนในการใช้งาน ซึ่งจะ
ท าให้สิ้นเปลืองเวลามากขึ้น 

เนื่องจากการประเมินผลกระทบโดยใช้เมตริกซ์อย่างง่าย ผลกระทบของกิจกรรมบาง
ประเภทอาจจะต้องใช้ความรู้ความเข้าใจเฉพาะด้าน ดังนั้น เมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ได้
ด าเนินการประเมินเสร็จสิ้นแล้วจึงควรตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งเพ่ือให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ 
หรืออาจจะด าเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่แรกก็ได้ 

 ตัวอย่างของขั้นตอนของเมตริกซ์อย่างง่ายดังตารางที่ 2-7 มีดังนี้ 
     1. ก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาเกี่ยวข้องกับนโยบาย แผน และแผนงานนั้น ๆ ไว้
ทางแถวของหัวตาราง 
     2. ก าหนดเป้าหมายทางมิติต่าง ๆ ทางคอลัมน์ด้านซ้ายสุดของตาราง ส าหรับตัวอย่างใน
ตารางที่ 2-7 เป็นเป้าหมายทางสิ่งแวดล้อมเพียงมิติเดียว 
     3. ก าหนดค่าของการประเมิน โดยค่าคะแนนของตารางตัวอย่างระบุตามหมายเหตุ 

ตารางที่ 2-7 ตัวอย่างการใช้เมตริกซ์อย่างง่ายในการประเมินความสอดคล้องของเป้าหมายของแผนการ
พัฒนาและเป้าหมายทางสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าหมายของแผนการพัฒนา 
 
 
เป้าหมายทางสิ่งแวดล้อม 

การเพิ่มขึน้
ของการ

แข่งขนัของ
ภาคธุรกจิ 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ทาง
คมนาคม 

การพัฒนา
ของ

ทรัพยากร
มนุษย์ 

การปรับปรุง
ประสิทธภิาพ

ของ
มาตรฐาน

ทาง
สิ่งแวดลอ้ม 

การพัฒนาการ
เกษตรหลากหลาย

บทบาท 
(Multifunctional 

agriculture) 

การ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

การลดการปลดปลอ่ยก๊าซซ่ึงมีผลตอ่การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

2 2 0 2 1 1 

การลดมลพิษทางอากาศ 2 2 0 1 0 1 
การจ ากัดแหล่งทีม่ีจุดก าเนิดแน่นอนของมลพิษ
ทางดินและน้ า 

2 0 0 2 1 0 

การจ ากัดมลพิษทางดนิและน้ าในระดับภูมภิาค 1 0 0 0 2 0 
การลดการใชท้รัพยากรไม่หมนุเวียนและปรมิาณ
ของเสีย 

2 2 0 2 1 0 

การอนรุักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช
และสัตว ์

1 1 0 2 2 1 

การอนรุักษ์และพัฒนาปัจจัยทางภมูิทัศน์-
วัฒนธรรม 

1 1 0 2 2 1 

หมายเหต:ุ 0 = ไม่มีความสอดคลอ้ง/ 1 = มีความสอดคล้องในระดบัปานกลาง/ 2 = มีความสอดคลอ้งในระดับสูง 
ที่มา: ปรับปรุงจาก UNDP (2006) 
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 ตัวอย่างของขั้นตอนของเมตริกซ์ถ่วงน้ าหนัก ดังตารางที่ 2-8 มีดังนี ้
1. ก าหนดคอลัมน์แรกเป็นรายการทรัพยากรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ส าหรับคอลัมน์

ที่ 2 ส าหรับค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ของความส าคัญ (A) ของแต่ละทรัพยากร และก าหนดทางเลือกท่ี 1 และ 2 
เป็นคอลัมน์เรียงต่อมา ทั้งนี้ ในแต่ละคอลัมน์ของทางเลือกแบ่งย่อยออกเป็น 2 ช่อง คือ 1) ช่องแรกจะ
เป็นการให้ค่าคะแนนของระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับทรัพยากรนั้น ๆ (B) และ 2) ช่องที่สอง
เป็นช่องส าหรับคะแนนที่ได้จากการน าค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ของความส าคัญ (A) มาคูณกับค่าคะแนนของ
ระดับผลกระทบดังกล่าว 
     2. ระบุรายการทรัพยากรทั้งหมดที่คาดว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากการพัฒนาไว้ใน
คอลัมน์แรกของตาราง  
     3. ด าเนินการพิจารณาก าหนดค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ของความส าคัญของแต่ละทรัพยากร 
(A) โดยคะแนนรวมทั้งหมดจะต้องได้เท่ากับ 100  
     4. ด าเนินการพิจารณาให้ค่าคะแนนของระดับผลกระทบของแต่ละทางเลือกในช่อง (B) 
โดยแต่ละระดับมีความหมาย ส าหรับตัวอย่างในตารางที่ 2-8 มีค่าระดับคะแนน 1-8 โดยก าหนดให้ 
คะแนน 1 มีผลกระทบต่ าสุด จนถึงคะแนน 8 มีผลกระทบสูงสุด  

5. น าค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ของความส าคัญของแต่ละทรัพยากร (A) มาคูณกับค่าคะแนน
ของระดับผลกระทบของแต่ละทางเลือก (B) แล้วจึงท าการน าค่าคะแนนที่เป็นผลลัพธ์จากการคูณของแต่
ละทรัพยากรในทางเลือกนั้น ๆ (A x B) มารวมไว้ในแถวสุดท้ายของตารางเพ่ือแสดงค่าคะแนนรวมของ
ผลกระทบที่อาจจะเป็นผลมาจากทางเลือกนั้น ๆ เพ่ือการพิจารณาต่อไป 

ตารางที่ 2-8 ตัวอย่างการใช้เมตริกซ์ถ่วงน้ าหนักในการประเมินผลกระทบจากทางเลือก 

มิติ
ทรัพยากร 

ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ของ
ความส าคญั 

(รวมทั้งหมด 100)  
(A) 

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 

ค่าคะแนนของ
ระดับผลกระทบ (B) 

ค่าคะแนน
ผลกระทบ 
(A x B) 

ค่าคะแนนของ
ระดับผลกระทบ (B) 

ค่าคะแนน
ผลกระทบ 
(A x B) 

อากาศ 10 3 30 2 20 
น้ า 35 6 210 6 210 

เสียงรบกวน 18 3 54 8 144 
ภูมิทัศน์ 10 5 50 1 10 

ระบบนิเวศ 27 2 54 4 108 
รวม 100  398  492 

หมายเหตุ: A หมายถึง ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ของความส าคัญของแต่ละทรัพยากร (รวมทั้งหมด 100) 
   B หมายถึง ค่าคะแนนของระดับผลกระทบ โดยคะแนน 1 มีผลกระทบต่ าสุด จนถึงคะแนน 8 มีผลกระทบ
สูงสุด 

(1.3) การพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert judgement) การพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ
เป็นวิธีการเก็บข้อมูลจากความคิดเห็นและมุมมองของผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจในสาขาที่
เกี่ยวข้องด้วยวิธีการระดมความคิดหรือการอภิปราย โดยสามารถน าไปใช้ได้กับหลายขั้ นตอนของ
กระบวนการ SEA เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมินผลกระทบทางตรงรวมไปถึงผลกระทบ
ทางอ้อมและผลกระทบสะสม การวิเคราะห์หรือท านายผลกระทบ การพัฒนาและประเมินทางเลือก และ
การเสนอมาตรการการลดหรือบรรเทาผลกระทบ เป็นต้น (Therivel, 2004) 
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     ข้อดี: วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ง่ายและมีค่าใช้จ่ายต่ า ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการใช้ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญจึงท าให้ไม่จ าเป็นต้องมีอุปกรณ์เฉพาะทาง ช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
ผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่มีผู้เชี่ยวชาญหลายคนหรือหลายด้านซึ่งจะน าไปสู่นวัตกรรมหรือทางออกที่ได้ประโยชน์
ทั้ง 2 ฝ่าย (Win-win solution) อีกทั้งยังสามารถน าข้อมูลประเภทต่าง ๆ มาใช้ในการพิจารณานี้ได้ 
     ข้อเสีย: วิธีการนี้ขึ้นอยู่กับผู้เชี่ยวชาญโดยตรงซึ่งอาจจะท าให้เกิดอคติขึ้นได้ในการ
พิจารณา อีกทั้งบางครั้งในการพิจารณาผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านประเมินเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับความ
เชี่ยวชาญของตนซึ่งขัดแย้งกับลักษณะของการประเมินผลกระทบสะสมหรือผลกระทบทางอ้อมที่ควรจะ
เป็น และวิธีนี้ไม่สามารถท าซ้ าได้เนื่องจากไม่ใช่ขั้นตอนเชิงวิทยาศาสตร์ 

 (1.4) การมีส่วนร่วมสาธารณะ (Public participation) การมีส่วนร่วมสาธารณะเป็น
แนวคิดส าคัญของการพัฒนาที่ยั่ งยืน สามารถปรับใช้กับ SEA ได้ในทุกขั้นตอนผ่านการประชุม
ปรึกษาหารือ และการให้ข้อมูลและโอกาสกับประชาชนในการแสดงความคิดเห็นในฐานะของกลุ่มผู้
ขับเคลื่อน SEA อีกหนึ่งทางเลือกของการมีส่วนร่วมสาธารณะ คือ การให้ประชาชนสามารถเลือกตัวแทน 
หรือกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA เพ่ือเป็นตัวแทนในการแสดง
ความเห็นผ่านมุมมองของกลุ่มต่าง ๆ เทคนิคนี้จะมีประสิทธิภาพมากหากเริ่มต้นด าเนินการตั้งแต่ในช่วง
ต้นของกระบวนการ SEA และด าเนินการด้วยความจริงใจในการน าความคิดเห็นและความกังวลของ
ประชาชนไปใช้ในการปรับปรุงการจัดท า SEA (Therivel, 2004) 
     ข้อดี: การมีส่วนร่วมสาธารณะท าให้สามารถน าเอาองค์ความรู้ ทักษะ และทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิ่นมาใช้ในกระบวนการตัดสินใจได้ อีกทั้งยังท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของการ
ตัดสินใจ ซึ่งจะท าให้ PPP นั้นมีความเป็นไปได้ในการด าเนินการ เกิดความโปร่งใส และลดความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ 
     ข้อเสีย: เนื่องจากเทคนิคนี้ต้องด าเนินการกับกลุ่มประชาชนจ านวนมากหรือที่มีความ
แตกต่างกันในด้านต่าง ๆ จึงจ าเป็นจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีทักษะเกี่ยวกับกระบวนการการมีส่วน
ร่วมเข้ามาด าเนินการ และบางครั้งในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อยุติหรือทางออกร่วมกันได้จะท าให้สิ้นเปลือง
เวลามากข้ึน 

(1.5) การประเมินคุณภาพชีวิต (Quality of Life Assessment: QoLA) การประเมิน
คุณภาพชีวิตเป็นเครื่องมือที่ใช้ระบุว่าปัจจัยใดมีความส าคัญและเพราะเหตุใด ซึ่งจะท าให้สามารถ
พิจารณาถึงผลลัพธ์ของคุณภาพชีวิตทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติเชิงยุทธศาสตร์ได้ 
โดยยึดแนวคิดเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ผลประโยชน์แก่ประชาชน และผลประโยชน์เหล่านี้
จ าเป็นต้องได้รับการปกป้องและพัฒนา การประเมินคุณภาพชีวิตนี้ยังรวมถึงการระบุผลประโยชน์เชิงบวก
และเชิงลบที่พ้ืนที่มีให้แก่ประชาชนในปัจจุบันและอนาคตซึ่งมีการด าเนินการ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ระบุ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน 2) อธิบายเกี่ยวกับ PPP 3) ระบุผลประโยชน์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่มีแก่
ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 4) ตอบค าถามท่ีว่าผลประโยชน์เหล่านี้ส าคัญอย่างไร? ส าคัญต่อใคร? 
ท าไม? จะมีเพียงพอหรือไม่? และมีอะไรมาแทนที่ได้หรือไม่? 5) น าเอาค าตอบที่ได้มาจัดท าเป็นแผนการ
จัดการในลักษณะของรายการ (List) ที่ระบุถึงการพัฒนาหรือการจัดการที่ควรด าเนินการ วิธีการ และ
ความส าคัญของสิ่งเหล่านั้น และ 6) ติดตามตรวจสอบการด าเนินการเพ่ือให้ส าเร็จตามที่ได้ก าหนดไว้ 
(Therivel, 2004; OECD, 2006) 

 ข้อดี: เนื่องจากการประเมินคุณภาพชีวิตนี้เน้นไปยังบริบทที่ท าให้สามารถก าหนดร่าง
แผนการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่ได้ตั้งแต่ต้นในขั้นตอนการจัดการและการพัฒนาพ้ืนที่ เครื่องมือชนิดนี้
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ยังเสนอทางเลือกท่ีมีความยืดหยุ่นในการเปรียบเทียบและจัดการผลประโยชน์ที่สามารถทดแทนกันได้ อีก
ทั้งช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เสริมสร้างความรู้สึกของการเป็นเจ้าของ และสร้างความ
โปร่งใสในการตัดสินใจซึ่งเป็นผลมาจากการมีบทบาทร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญและประชาชนในท้องถิ่น 

 ข้อเสีย: เนื่องจากการประเมินคุณภาพชีวิตเป็นเครื่องมือที่เข้าใจได้ยากและไม่สามารถ
เปรียบเทียบทางเลือกของการพัฒนาได้จึงท าให้ไม่เป็นที่นิยมในการน าไปใช้ 

(1.6) แผนภาพสาเหตุผลกระทบ (Causal effect diagrams)  แผนภาพสาเหตุ
ผลกระทบหรือแผนภาพก้างปลา (Fishbone diagrams) เป็นเครื่องมือที่ใช้ระบุสาเหตุที่เป็นไปได้ทั้งหมด
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบหรือปัญหาผ่านกระบวนการระดมความคิด (Brainstorming) และน าเสนอผ่าน
แผนภาพที่มีลักษณะคล้ายกับก้างปลา โดยก าหนดให้ปัญหาเป็นเส้นกลางและสาเหตุของปัญหาเป็นกิ่ง
แตกออกไปจากเส้นกลาง (WBI Evaluation Group, 2007) 
     ข้อดี: เนื่องจากแผนภาพสาเหตุผลกระทบใช้การระดมความคิด เครื่องมือนี้จึงช่วย
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความร่วมมือระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อีกทั้งผลลัพธ์ยังแสดงให้เห็นภาพรวม
ของปัจจัยหรือสาเหตุที่เก่ียวข้องกับผลกระทบอย่างชัดเจนและเป็นล าดับ 
     ข้อเสีย: แผนภาพสาเหตุผลกระทบเป็นเครื่องมืออย่างง่ายจึงท าให้บางครั้งไม่สามารถ
ระบุความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลกระทบที่มีความซับซ้อนได้ 
     ตัวอย่างของขั้นตอนของแผนภาพสาเหตุผลกระทบ ดังรูปที่ 2-5 มีดังนี้ 
     1. ก าหนดปัญหาหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดนโยบาย แผน และแผนงานการพัฒนาดังกล่าว
เป็นจุดเริ่มต้น รูปที่ 2-5 ด้านซ้ายบน 
     2. ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้งการด าเนินการ เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินการนั้น ๆ 
     3. ระบุทรัพยากรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการด าเนินการพัฒนา PPP ดังกล่าว 
     4. โยงเส้นระบุความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ที่ก าหนดออกมา พร้อมทั้งระบุ
ลักษณะความสัมพันธ์โดยใช้เครื่องหมาย + และเครื่องหมาย – แทนความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ปัจจัยตาม
ค าอธิบายของหมายเหตุ  

(2) แผนที่และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ 
(2.1) การซ้อนทับแผนที่  (Overlay mapping) เป็นวิธีการวิเคราะห์และระบุการ

กระจายตัวของผลกระทบในเชิงพ้ืนที่ ซึ่งใช้วิธีการน าเอาแผนที่ที่ลักษณะโปร่งใสและแสดงข้อมูลที่แตกต่าง
กัน (เช่น พื้นที่อ่อนไหว เขตอนุรักษ์ หรือพ้ืนที่ที่ส าคัญอ่ืนๆ เป็นต้น) มาซ้อนทับกันเพ่ือระบุว่าพ้ืนที่มีความ
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับการพัฒนา PPP วิธีนี้ยังสามารถใช้ระบุพ้ืนที่ที่อาจมีผลกระทบสะสมเกิดขึ้น
หรือพ้ืนที่ที่ผลกระทบอาจมีปฏิกิริยาต่อกันได้อีกด้วย (Walker and Johnston, 1999; Therivel, 2004) 
    ข้อดี: เทคนิคนี้แสดงผลที่เข้าใจได้ง่าย เหมาะพ้ืนที่ทุกขนาด ซึ่งสามารถท าได้โดยบุคคล
ทั่วไปที่ไม่จ าเป็นต้องผู้เชี่ยวชาญ ยิ่งไปกว่านั้นหากเป็นการท าแผนที่ที่เขียนขึ้นเอง (Manual) จะยิ่งช่วยให้
มีค่าใช้จ่ายที่ต่ าลงและสามารถด าเนินการได้รวดเร็ว 

ข้อเสีย: สามารถใช้ได้กับผลกระทบหรือการพัฒนาที่สามารถแสดงผลเป็นเชิงพ้ืนที่ได้เท่านั้น 
ซึ่งมักจะไม่มีประโยชน์ในระดับนโยบายมากนัก บางครั้งการซ้อนทับแผนที่หากกระท าผ่านระบบภูมิ
สารสนเทศก็จะเป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายและเสียเวลามากขึ้น ถึงอย่างไรก็ตามการเขียนแผนที่ขึ้นเองก็ยังมี
ข้อจ ากัดเก่ียวกับความแม่นย าของข้อมูลและความทันสมัยของแผนที่ 
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รูปที่ 2-5 ตัวอย่างแผนภาพสาเหตุผลกระทบ (Causal effect diagrams) อย่างง่าย 

 
หมายเหตุ: เครื่องหมาย (+) จะใช้เมื่อปัจจัย A เพิ่มขึ้น และปัจจัย B เพิ่มขึ้นตาม  
   เครื่องหมาย (–) จะใช้เมื่อปัจจัย A เพิ่มขึ้น แต่ปัจจัย B ลดลง 

(2.2) การวิเคราะห์การแบ่งสรรการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land use partitioning 
analysis) การวิเคราะห์การแบ่งสรรการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นวิธีการวิเคราะห์ขนาดและคุณภาพของ
พ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นผืนเดียวกัน (Non-fragmentation) ก่อนและหลังแผนงานการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานแบบเส้นตรง (Linear infrastructure construction) (เช่น ถนน ทางด่วน รางรถไฟ และสายส่ง
กระแสไฟฟ้า เป็นต้น) เนื่องจากหลังจากการด าเนินการพัฒนาแล้วพ้ืนที่ดังกล่าวอาจจะถูกแบ่งออกเป็น
ส่วน ๆ จึงท าให้ต้องมีการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบทั้งก่อนและหลังการพัฒนาโดยการให้ระดับคะแนน 
(Grading) ทั้งนี้การเปรียบเทียบระดับคะแนนทั้งก่อนและหลังการพัฒนานั้นจะชี้ให้ เห็นถึงผลกระทบของ
โครงสร้างพ้ืนฐานต่อการแบ่งสรรการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผลกระทบสามารถแสดงให้กราฟของจ านวนหน่วย
พ้ืนที่ (Area unit) ต่อพ้ืนที่สะสม (Cumulative area) ซึ่งท าให้เห็นว่าพ้ืนที่สะสมประเภทเดียวกัน
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อพ้ืนที่หน่วยย่อยเปลี่ยนแปลงไปหลังจากการด าเนินตาม PPP (Therivel, 
2004; OECD, 2006) 
    ข้อดี: เครื่องมือชนิดนี้สามารถน ามาใช้กับหัวข้อหรือประเด็นที่ไม่ได้ถูกพิจารณาก่อนหน้านี้ 
อีกท้ังเมื่อท าการวิเคราะห์เสร็จแล้วผลที่ได้ออกมานั้นแสดงให้เห็นถึงผลกระทบได้อย่างชัดเจน 
    ข้อเสีย: เนื่องจากวิธีการนี้เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงพ้ืนที่และแผนที่ที่ต้องอาศัยข้อมูลจ านวน
มาก จึงจ าเป็นจะต้องใช้ระบบภูมิสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลให้สิ้นเปลืองเวลาและมีค่าใช้จ่ายที่
สูงขึ้น นอกจากนี้วิธีการนี้ยังเหมาะสมกับในการสนับสนุนเครื่องมืออ่ืน ๆ มากกว่าที่จะใช้เป็นเ ครื่องมือ
หลักในการด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ของ SEA 
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(2.3) ร ะบบภู มิ ส า รสน เทศ (Geographic Information System: GIS)  ระบบภู มิ
สารสนเทศเป็นเครื่องมือทางระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้างและแสดงข้อมูลในรูปแบบของแผนที่โดยการ
เชื่อมโยงกันระหว่างข้อมูลตาราง (Attribute data) และข้อมูลแผนที่ (Map data) ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือ
วิเคราะห์ที่มีประโยชน์เครื่องมือหนึ่ง เนื่องจากระบบภูมิสารสนเทศสามารถค านวณระยะทางและพ้ืนที่ สร้าง
พ้ืนที่กันชน เขียนเส้นชั้นความสูง และซ้อนทับแผนที่ได้ (Walker and Johnston, 1999; Therivel, 2004) 

ข้อดี: เนื่องจากเครื่องมือตัวนี้เป็นระบบคอมพิวเตอร์จึงท าให้สามารถสร้างแผนที่ที่มี
พ้ืนที่ขนาดใหญ่ และมีข้อมูลจ านวนมากขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วและแม่นย า อีกทั้งยังมีเครื่องมือวิเคราะห์
ข้อมูลที่ซับซ้อนและสามารถแสดงผลที่เป็นที่เข้าใจได้ง่ายและเห็นได้ชัดเจนผ่านรูปแบบของแผนที่ ซึ่ง
คุ้มค่าส าหรับการลงทุนในระยะยาว 

ข้อเสีย: ระบบภูมิสารสนเทศเป็นเครื่องมือเฉพาะจึงจ าเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการ
ด าเนินการและยังมีราคาแพงจึงท าให้ไม่เหมาะสมกับบางกรณีที่จะน าไปใช้ นอกจากนี้ระบบภูมิ
สารสนเทศยังมีข้อจ ากัดในการวิเคราะห์ผลกระทบซึ่งท าได้เพียงการวิเคราะห์ผลกระทบที่มีข้อมูลเชิงพ้ืนที่
เท่านั้น 

   (3) การคาดการณ์ผลกระทบ 
(3.1) การวิเคราะห์โครงข่าย (Network analysis) การวิเคราะห์โครงข่าย เป็นวิธีการที่

ใช้ระบุความเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุและผลกระทบที่ส าคัญซึ่งอธิบายในรูปแบบของเส้นทางของเหตุ 
(Causal pathway) จากการกระท าขั้นต้นจนถึงผลลัพธ์ วิธีการนี้สามารถใช้ระบุสมมติฐานในการท านาย
ผลกระทบ ระบุผลลัพธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจอันเป็นผลมาจากการด าเนินการตาม PPP และระบุมาตรการที่ท าให้
แน่ใจว่าการด าเนินการนั้นมีประสิทธิภาพได้ บางครั้งการวิเคราะห์โครงข่ายนี้ยังใช้ในการระบุผลกระทบ
สะสมได้เช่นกัน วิธีการนี้สามารถด าเนินการได้โดยผ่านการพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ การวาดผลกระทบ
ทางตรงและทางอ้อมของการกระท าในรูปแบบของเครือข่ายของกล่อง ซึ่งให้แต่ละกล่องเป็นกิจกรรมและ
ผลลัพธ์ต่าง ๆ และมีลูกศรเป็นตัวแสดงปฏิกิริยาระหว่างกิจกรรมหรือผลลัพธ์ดังกล่าว (Therivel, 2004)  
     ข้อดี: เป็นวิธีการที่ง่าย รวดเร็ว และมีใช้จ่ายไม่สูงเหมาะกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ซึ่งจะน าไปสู่ความโปร่งใสในการด าเนินการ ทั้งนี้การวิเคราะห์โครงข่ายยังมีจุดเด่นในการระบุผลกระทบที่
ส าคัญโดยแสดงให้เห็นกลไกระหว่างสาเหตุและผลกระทบที่ชัดเจน สามารถระบุได้ทั้งผลกระทบสะสม
และผลกระทบทางอ้อม และข้อจ ากัดของการด าเนินการตาม PPP อีกทั้งยังสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือ
และเทคนิคของ SEA ตัวอ่ืนได้ 
     ข้อเสีย: การวิเคราะห์โครงข่ายไม่ใช่การวิเคราะห์เชิงปริมาณและไม่สามารถท าซ้ าได้ ซึ่ง
หากด าเนินการไม่รอบคอบอาจท าให้พลาดผลกระทบส าคัญบางด้านได้ ทั้งนี้แผนภาพโครงข่ายที่ได้
ออกมาบางครั้งอาจมีความซับซ้อน วิธีการนี้ยังไม่เหมาะกับการใช้กับผลกระทบเชิงพ้ืนที่หรือผลกระทบที่
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ตัวอย่างของขั้นตอนของการวิเคราะห์โครงข่าย ดังรูปที่ 2-6 มีดังนี ้
     1. ก าหนดกิจกรรมของนโยบาย แผน และแผนงานการพัฒนานั้น ๆ  
     2. ระบุผลกระทบส าคัญท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมดังกล่าว 
     3. ระบุทรัพยากรส าคัญหรือตัวรับผลกระทบ 
     4. ระบุผลกระทบทางตรงที่เป็นผลมาจากกิจกรรมเหล่านั้นที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพยากร 
     5. ระบุเส้นทางของผลกระทบ 
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     6. ระบุผลกระทบทางอ้อม (ระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ) ที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพยากร
หลักหรือทรัพยากรอ่ืน ๆ 
     7. ระบุกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย แผน และแผนงานที่อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อทรัพยากรเดียวกัน 

รูปที่ 2-6 ตัวอย่างการวิเคราะห์โครงข่าย (Network Analysis) อย่างง่าย 

 
(3.2) การสร้างแบบจ าลอง (Modelling) แบบจ าลองเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสังเคราะห์

เชิงระบบที่สามารถใช้คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบในเชิงปริมาณได้ โดยการเลียนแบบ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในระบบ แบบจ าลองจะใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยในการ
คาดการณ์ผลกระทบ แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมหรับการวิเคราะห์ทั้งในเชิง
พ้ืนที่ และเวลาของระบบสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพอากาศ และคุณภาพน้ า ปริมาณและการไหลของน้ า 
ระดับของเสียง และการสะสมของสารพิษในอากาศ ดิน และน้ า รูปแบบอ่ืน ๆ ของแบบจ าลอง
ประกอบด้วยแบบจ าลองทางเศรษฐสังคม แบบจ าลองพฤติกรรมของชนิดพันธุ์ และระบบผู้เชี่ยวชาญ 
(UNECE, 2006) 

แบบจ าลองที่มีการใช้อย่างมาก คือ แบบจ าลองทางคุณภาพอากาศ น้ า และเสียง 
แบบจ าลองนั้นนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการประเมินผลกระทบ ซึ่งสามารถใช้ในการพิจารณา
ผลกระทบโดยตรง และผลกระทบสะสมของมาตรการที่เสนอในแผนหรือโครงการ และสามารถประเมิน
บางผลกระทบโดยอ้อมบางอย่างที่เป็นผลจากการปลดปล่อย หรือผลกระทบจากข้อเสนอของการพัฒนา 
ตลอดจนพัฒนาและเปรียบเทียบทางเลือก และแบบจ าลองผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในระดับต่าง ๆ ได้แก่ พ้ืนที ่(Local) ภูมิภาค (Regional) และโลก (Gloal) 
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     ข้อดี: แบบจ าลองทางคุณภาพอากาศ น้ า และเสียง ได้มีการพัฒนาในรูปแบบที่
เหมาะสมในการวิเคราะห์ทั้งผลกระทบโดยตรง และผลกระทบสะสม ซึ่งผลของแบบจ าลองสามารถ
เชื่อมโยง หรือซ้อนทับกันเทคนิคอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การประเมินความแตกต่างของทางเลือก 
อย่างไรก็ตามแบบจ าลองมักจะใช้ส าหรับการจ าลองผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาและพ้ืนที่หนึ่ง ๆ 
     ข้อเสีย: แบบจ าลองนั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ใช้เวลามาก ต้องการผู้เชี่ยวชาญและข้อมูล 
ทั้งนี้ความถูกต้องของแบบจ าลองนั้นขึ้นอยู่กับความถูกต้องของข้อมูลที่น ามาใช้ในการทดสอบและอยู่บน
สมมติฐานที่ถูกออกแบบขึ้นมา นอกจากนี้ความยากของแบบจ าลองในการน ามาปฏิบัติจริงก็คือความยาก
ที่จะเลียนแบบความซับซ้อนของความสัมพันธ์ของระบบ โดยแบบจ าลองที่น ามาใช้ได้อย่างเหมาะสมนั้น
ควรเป็นแบบจ าลองที่เคยสร้างและใช้มาก่อน และมีการทดสอบมากเพียงพอจนได้รับการยอมรับ 

(3.3) การวิเคราะห์สถานการณ์/ การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Scenario/ sensitivity 
analysis) การวิเคราะห์สถานการณ์/ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวเป็นการมองภาพเฉพาะของเหตุการณ์
ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ และการพิจารณาความทนทานภายใต้ภาพเหตุการณ์แต่ละภาพ การวิเคราะห์
สมมติภาพจึงมีการน ามาใช้ทดสอบค่าของตัวแปรที่มีความส าคัญหลายตัวแปรภายใต้ข้อสมมุติว่าค่าตัว
แปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์นั้นมีค่าคงที่ตลอดอายุการด าเนินการ PPP รวมถึงการประเมินต้นทุนและ
ผลประโยชน์ของ PPP ซึ่งเป็นการประเมินหรือพยากรณ์ค่าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต (Therivel, 2004) 

 ข้อดี: เนื่องจากวิธีนี้เป็นการวิเคราะห์ในแง่ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของตัว
แปรบางตัวที่มีผลกระทบต่อ PPP จึงเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอน ซึ่งจะน าไปสู่การวาง
ยุทธศาสตร์ที่มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพเพ่ือลดความไม่แน่นอนนี้  
     ข้อเสีย: ถ้ามีปัจจัยในการวิเคราะห์มากจะส่งผลให้การรวบรวมข้อมูลอาจต้องเสียเวลา
เพ่ิมข้ึนและมีค่าใช้จ่ายสูงอีกท้ังยังมีความยุ่งยากในการหาค่าตัวแปรหลักซึ่งมีความไม่แน่นอน 

   (4) การประเมินผลกระทบ 
(4.1) การวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ของโครงการ (Cost-Benefit Analysis: CBA) 

เป็นการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุน และผลประโยชน์หรือผลลัพธ์
ของกิจกรรม มีเป้าหมายเพ่ือช่วยในการตัดสินใจโดยแสดงการเปรียบเทียบให้อยู่ในรูปของตัวเงิน 

วิธีที่นิยมใช้ส าหรับ CBA มีด้วยกันอยู่ 2 วิธี ได้แก่ 1) การประเมินมูลค่าด้วยวิธีทางตรง 
(Stated preference)  ซึ่ ง เป็นวิธีการสมมุติ เหตุการณ์ถามแต่ละบุคคลถึงความเต็มใจที่จะจ่าย 
(Willingness to Pay) และ/ หรือค่าใช้จ่ายชดเชยที่ยอมรับได้ส าหรับการเปลี่ยนแปลงไปของสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งการให้แต่ละบุคคลเรียงล าดับทางเลือกและ 2) การประเมินมูลค่าด้วยวิธีทางอ้อม (Revealed 
preference) ซึ่งเป็นวิธีการประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีการซื้อขายโดยตรงแต่มีมูลค่าซ่อนอยู่ในสินค้า
อ่ืน โดยวิธีที่นิยมในการประเมินทางอ้อมนี้ ได้แก่ วิธีการประเมินต้นทุนการเดินทาง (Travel Cost 
Method: TCM) และวิธีการประเมินมูลค่าราคาแอบแฝงของลักษณะต่าง ๆ ที่ประกอบกันเป็นราคา
โ ดย ร วม  ( Hedonic Pricing Method: HPM)  (Therivel, 2004; ส า นั ก ง านน โ ยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2552) 

ข้อดี: วิธีการนี้เป็นที่ยอมรับการในแวดวงของนักเศรษฐศาสตร์ และกลุ่มบุคคลที่มี
อ านาจในกระบวนการตัดสินใจ อีกทั้งยังท าให้ผลกระทบต่าง ๆ ถูกพิจารณาอยู่บนพ้ืนฐานเดียวกัน ซึ่ง
อาจจะเป็นวิธีการเดียวที่ท าให้มูลค่าของสิ่งแวดล้อมถูกน าไปพิจารณาในกระบวนการตัดสินใจ 

ข้อเสีย: เนื่องด้วย CBA เป็นการวิเคราะห์ทางอ้อมโดยใช้ข้อมูลจ านวนมากซึ่งอาจท าให้
ใช้เวลามากขึ้นในการด าเนินการ และยังมีอีกหลายประเด็นที่เป็นที่โต้เถียงกันอยู่มากของเทคนิค CBA ถึง
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การประเมินมูลค่าที่เป็นไปได้ของการคิดอัตราคิดลด (Discount rate) และการลดต้นทุนในอนาคต
ตลอดจนผลประโยชน์ต่อมูลค่าในปัจจุบัน รวมถึงการให้คุณค่าของสุขภาพ ชีวิต สินค้า และบริการ
ทางด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้เทคนิค CBA นั้นอาศัยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์เป็นหลัก ท าให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเพียงผู้ให้ข้อมูลเท่านั้น 

(4.2) การวิเคราะห์หลายหลักเกณฑ์ (Multi-Criteria Analysis: MCA) เป็นวิธีการที่ใช้
เพ่ือวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละทางเลือก และระบุทางเลือกที่เหมาะสมกว่า MCA 
ช่วยในการจัดการความซับซ้อนโดยการแปลงไปเป็นการประเมินในลักษณะของค่าคะแนน วิธีการนี้เริ่ม
จากการเลือกเกณฑ์การประเมินและทางเลือก เพ่ือให้คะแนนแต่ละทางเลือกตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้
แต่ละเกณฑ์ได้ถูกให้ค่าน้ าหนักไว้ตามความส าคัญ โดยทางเลือกที่มีค่าคะแนนรวมสูงสุดจะเป็นทางเลือกที่
เหมาะสมที่สุด การให้ค่าน้ าหนักนั้นสามารถกระท าได้โดยผู้เชี่ยวชาญหรือผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน MCA สามารถประยุกต์ใช้ในการประเมินผลกระทบ และการพัฒนาและการเปรียบเทียบ
ทางเลือกได ้(Therivel, 2004; ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2552)  
     ข้อดี: MCA สามารถใช้เกณฑ์ท่ีแตกต่างกันในเวลาเดียวกันได้ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในกระบวน
การตัดสินใจปกติ วิธีการนี้ยังท าให้เกิดความโปร่งใส ชัดเจน และง่ายต่อการตรวจสอบ เนื่องจาก  MCA 
รวบรวมมุมมองที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาท าการประเมินด้วยการให้คะแนนและค่าน้ าหนัก 
     ข้อเสีย: เนื่องจาก MCA เป็นวิธีการที่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในการให้คะแนนและค่า
น้ าหนักเป็นหลัก ความเที่ยงของข้อมูลและผลลัพธ์อาจถูกปรับเปลี่ยนแนวโน้มได้ง่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ที่
ด าเนินการในการให้คะแนนและค่าน้ าหนัก 

ตัวอย่างของขั้นตอนของการวิเคราะห์หลายหลักเกณฑ์ ดังรูปที่ 2-7 มีดังนี้ 
 1. การสร้าง/ ก าหนดบริบทในการตัดสินใจประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) ก าหนด

วัตถุประสงค์/ เป้าหมายของ MCA และก าหนดผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ (Decision makers) และผู้เล่น
หลัก (Key players) 2) ออกแบบระบบเชิงเทคนิค-สังคม (Socio-technical system) ในการวิเคราะห์ MCA 
และ 3) พิจารณาบริบทในการวิเคราะห์ 
     2. การระบุทางเลือก 
     3. การก าหนดวัตถุประสงค์และเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ 1) 
ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินผลส าเร็จของแต่ละทางเลือก  และ 2) จัดเกณฑ์ออกเป็นกลุ่มภายใต้
วัตถุประสงค์ท่ีมีความส าคัญระดับสูงและต่ า 
     4. การพิจารณาขนาดผลส าเร็จและการให้คะแนนประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) 
อธิบายผลส าเร็จของแต่ละทางเลือก 2) ให้คะแนนทางเลือกตามเกณฑ์ และ 3) ตรวจสอบความคงเส้นคง
วาของคะแนนตามแต่ละทางเลือก 
     5. การก าหนดค่าถ่วงน้ าหนักของเกณฑ์ในการประเมิน 
     6. การปรับค่าคะแนนและการรวมคะแนนประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ 1) ค านวณค่า
คะแนนถ่วงน้ าหนักรวมในแต่ละระดับของการจัดล าดับขั้น (Hierarchy) และ 2) ค านวณค่าคะแนนถ่วง
น้ าหนักรวม 
     7. การพิจารณาผลการวิเคราะห์ 
     8. การวิเคราะห์ความอ่อนไหวประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ 1) ด าเนินการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหว: ค่าถ่วงน้ าหนักหรือความพึงพอใจอ่ืนที่แตกต่างออกไปส่งผลต่ออันดับของทางเลือกหรือไม่? 2) 
พิจารณาข้อเด่นและข้อด้อยของทางเลือกที่เลือกและท าการเปรียบเทียบคู่ของทางเลือก 3) สร้างทางเลือก
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ใหม่ที่อาจดีกว่าทางเลือกเดิมที่พิจารณา และ 4) ด าเนินการขั้นตอนทั้งหมดซ้ าจนกว่าจะได้รับผลที่
เหมาะสมส าคัญ (Requisite model) 

รูปที่ 2-7 ขั้นตอนการวิเคราะห์หลายหลักเกณฑ์ (Multi-Criteria Analysis: MCA) 

 

(4.3) การวิเคราะห์วงจรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) เป็นวิธีการวิเคราะห์
ผลกระทบทั้งหมดของการด าเนินการตาม PPP ตลอดช่วงชีวิตของ PPP นั้น ๆ ตั้งแต่การเริ่มต้นพัฒนา
จนถึงการด าเนินการ หรือจากแหล่งก าเนิดถึงจุดสิ้นสุด (Cradle to Grave) วิธีการนี้มีขั้นตอนหลักอยู่ 4 
ขั้นตอน ดังนี้ 1) การตกลงในแง่ของวัตถุประสงค์ ทางเลือกที่จะถูกประเมิน และขอบเขตของระบบ  2) 
การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ทั้งปัจจัยน าเข้า (Input) (เช่น วัสดุ และพลังงาน) และปัจจัยส่งออก (Output) 
(เช่น การปล่อยมลพิษสู่อากาศ น้ า และดิน) ของแต่ละทางเลือก 3) การประเมินขนาด/ ปริมาณ 
(Magnitude) และนัยส าคัญ (Significant) ของผลกระทบ ซึ่งอาจจะมีการรวมกลุ่มผลกระทบ และระบุ
ปริมาณของผลกระทบแต่ละประเภทของแต่ละทางเลือกและ 4) การแปรผลเพ่ือระบุทางเลือกที่เหมาะสม 
หรือแนวทางการปรับปรุงการด าเนินการ (Therivel, 2004) 
     ข้อดี: เนื่องจากวิธีนี้เป็นการวิเคราะห์ตลอดช่วงชีวิตของการด าเนินการตาม PPP อย่าง
ละเอียดจึงท าให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบทั้งหมดที่อาจเกิดจากการด าเนินการตาม PPP นั้นได้ อีกทั้ง
ยังเหมาะกับการเปรียบเทียบทางเลือก 
     ข้อเสีย: อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์วงจรชีวิตนี้ยังไม่มีข้อตกลง/ มาตรฐานส าหรับทุก
ด้าน การพิจารณายังมีโอกาสเป็นไปในการเลือกระหว่างสองสิ่งที่มีความแตกต่างกันมาก เช่น ผลกระทบ
ต่อน้ า หรือผลกระทบต่ออากาศ เป็นต้น ด้วยเหตุผลนี้จึงท าให้บางครั้งการสรุปผลของ LCA นี้มีความ
ขัดแย้งกันทั้ง ๆ ที่เป็นผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกัน ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการใช้สมมติฐานที่แตกต่างกัน 
นอกจากนี้ในการวิเคราะห์ต้องใช้ข้อมูลรายละเอียดเป็นจ านวนมากจึงอาจท าให้ใช้เวลามากขึ้นในการ
รวบรวมข้อมูล 
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(4.4) การวิเคราะห์ความเปราะบาง (Vulnerability analysis) การวิเคราะห์ความ
เปราะบาง เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ผลกระทบต่อความเปราะบางของสิ่งแวดล้อมอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์การพัฒนา (Development scenario) แต่ละสถานการณ์ เครื่องมือนี้ใช้ร่วมกับระบบภูมิ
สารสนเทศ (GIS) และการวิเคราะห์หลายหลักเกณฑ์ (MCA) เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อความ
เปราะบางของพ้ืนที่อันเป็นผลมาจากกิจกรรมที่ได้วางแผนไว้ ความเปราะบางในที่นี้เป็นการรวมกัน
ระหว่างความอ่อนไหว (Sensitivity) และการประเมินค่า (Valuation) ของระบบ การวิเคราะห์ความ
เปราะบางโดยทั่วไปมีขั้นตอน ดังนี้ 1) ระบุความหมายของผลกระทบและเป้าหมายส าหรับการประเมิน
ความเปราะบาง 2) เตรียมแผนที่แสดงความเปราะบางของแต่ละเป้าหมาย (ประกอบด้วยความอ่อนไหว
ของเป้าหมายต่อผลกระทบ และเกณฑ์การประเมินค่าของระบบ) 3) รวมแผนที่แสดงความเปราะบางของ
แต่ละเป้าหมายเข้าด้วยกันโดยเทคนิคการซ้อนทับแผนที่ โดยการซ้อนทับแบบถ่วงน้ าหนักจะท าให้เห็นถึง
พ้ืนที่ที่มีความเปราะบางสูงและ 4) ใช้ GIS ในการซ้อนทับทางเลือกของการพัฒนาแต่ละทางเลือกลงบน
แผนที่แสดงความเปราะบาง ซึ่งจะท าให้เห็นพื้นที่ที่อาจเกิดผลกระทบเชิงลบของแต่ละเป้าหมาย ทั้งนี้ GIS 
ยังช่วยในการระบุทางเลือกที่มีผลกระทบน้อยที่สุดด้วยวิธีการเพ่ิมผลกระทบที่ ได้มีการถ่วงค่าน้ าหนักไว้
แล้วเข้ามาในการวิเคราะห์ผล 
  ข้อดี: ท าให้สามารถแสดงผลกระทบเชิงพ้ืนที่ออกมาในรูปแบบเชิงปริมาณได้ ซึ่งเป็น
ประโยชน์อย่างมากในการเปรียบเทียบทางเลือก อีกทั้งการวิเคราะห์ความเปราะบางนั้นเป็นการวิเคราะห์
โดยใช้ข้อมูลลักษณะสิ่งแวดล้อมเฉพาะของพ้ืนที่ จึงท าให้สามารถใช้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เฉพาะพ้ืนที่ได้เช่นกัน 

 ข้อเสีย: เนื่องจากเป็นการใช้วิเคราะห์ร่วมกับ GIS จึงท าให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นและใช้
เวลามากข้ึน อีกท้ังยังมีข้อจ ากัดในการใช้งานซึ่งใช้ได้กับผลกระทบที่สามารถแสดงเป็นแผนที่ได้เท่านั้น 

(4.5) รอยเท้าทางนิเวศ (Ecological footprint) รอยเท้าทางนิเวศ เป็นเทคนิคท่ีใช้ระบุ
ขีดจ ากัดของการเจริญเติบโตของกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ที่เกินขีดความสามารถของสิ่งแวดล้อมที่จะ
สามารถสนับสนุนได้ โดยแนวคิดพ้ืนฐานของเทคนิคนี้คือ “ผลกระทบของมนุษย์ทั้งหมดบนพ้ืนที่หนึ่ง = 
พ้ืนที่ของประชากร x ผลกระทบรายหัวประชากร” รอยเท้าทางนิเวศแสดงเป็นขนาดเฉลี่ยของพ้ืนดินและ
ทะเลที่จ าเป็นต่อประชากรหนึ่งคนเพ่ือรักษาระดับการบริโภคนั้น ๆ ให้คงที่ หรือระบุอัตราสูงสุดของการ
บริโภคทรัพยากรและการปล่อยของเสียของประชากรในพ้ืนที่ก าหนดที่ยังคงอยู่ในระดับที่ยั่งยืน  
     ข้อดี: เทคนิคนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับแนวคิดของความยั่งยืน ซึ่งสามารถท าได้กับทุกระดับ
โดยแสดงผลในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม
อีกด้วย 
     ข้อเสีย: เนื่องจากเป็นเทคนิคที่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากและซับซ้อนจึงจ าเป็นต้องด าเนินการ
โดยผู้เชี่ยวชาญและท าซ้ าได้ยาก 

ตัวอย่างของขั้นตอนของการวิเคราะห์รอยเท้าทางนิเวศ ดังตารางที่ 2-9 มีดังนี ้
     1. ก าหนดด้านบนหัวตารางให้คอลัมน์แรกเป็นประเภทกิจกรรมของนโยบาย แผน และ
แผนงานการพัฒนานั้น ๆ รวมทั้งรายละเอียดของกิจกรรมดังกล่าว และคอลัมน์สุดท้ายส าหรับกรอกค่า
รอยเท้าทางนิเวศ ซึ่งมีหน่วยเป็น Global hectare/capita (gha/ cap) 
     2. กรอกข้อมูลรายละเอียดของประเภทกิจกรรมและรายละเอียด และค านวณค่า
รอยเท้าทางนิเวศ (ค านวณจากกิจกรรม 4 ประเภทหลัก ได้แก่ อาหาร การเดินทาง ที่อยู่อาศัย และข้าว
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ของเครื่องใช้) โดยการค านวณค่ารอยเท้าทางนิเวศของกิจกรรมแต่ละประเภทจะมีค่ามาตรฐานสากลระบุ
เอาไว้อยู่ 
    ทั้งนี้ ค่ารอยเท้าทางนิเวศเบื้องต้นสามารถค านวณโดยโปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน
เว็บไซต์ อาทิเช่น http://ecologicalfootprint.com/ หรือ http://wwf-footprint-staging.torchboxapps.com/ 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ผลกระทบของกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ด้วยรอยเท้านิเวศนี้จ าเป็น
จะต้องใช้ความรู้เฉพาะ ผู้ท าการประเมินจึงควรเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ หรือผู้เชี่ยวชาญที่
เกี่ยวข้องโดยตรง เพ่ือให้เกิดความถูกต้องของผลการประเมิน 

ตารางที่ 2-9 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์รอยเท้าทางนิเวศ (Ecological footprint) 

ประเภทกิจกรรม รายละเอียด 
รอยเท้าทางนิเวศ  

(Global hectare: gha/ capita) 
อาหารและ
เครื่องดื่ม 

การบริโภคอาหารและเครื่องดืม รวมถึงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่บ้าน ร้านอาหาร และอื่น ๆ 

1.05 

พลังงาน การใช้น้ ามันภายในประเทศรวมถึง ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้า 
และพลังงานประเภทอื่น ๆ (เชื้อเพลิงชีวภาพ)  

0.99 

การลงทุน การลงทุนในโรงงาน เครื่องจักร คมนาคม ที่อยู่อาศัย 
และโครงสร้างอื่น ๆ 

0.76 

การท่องเที่ยว 
การใช้น้ ามันรถ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและ
บ ารุ งรักษาพาหนะส่วนบุคคล รวมถึงภาคขนส่ ง
สาธารณะ (รถประจ าทาง รถไฟ และเครื่องบิน)  

0.71 

ที่มา: The ecological footprint of Torridge (SEI, 2006) 

(4.6) การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)  เป็นเครื่องมือที่ใช้เพ่ือประมาณการ
ความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์และกิจกรรม (รวมถึงสถานที่ เครื่องจักร อุปกรณ์ บุคลากร และข้ันตอนการท างาน) 
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ ความปลอดภัย และระบบนิเวศ โดยระบุภัยที่เป็นไปได้ 
(Possible hazard) ระบุและวิเคราะห์ผลกระทบจากภัยเหล่านั้น และประมาณการความถี่ ทั้งนี้การ
ประเมินความเสี่ยงอาจจะแปลงความเสี่ยงเหล่านี้เป็นราคา (Cost) (Therivel, 2004)  
  ข้อดี: สามารถใช้เปรียบเทียบความเสี่ยงของแต่ละทางเลือกได้ ซึ่งเป็นการส่งเสริม
หลักการป้องกันล่วงหน้า (Precautionary principle) 
     ข้อเสีย: การประเมินความเสี่ยงนี้พิจารณาประเด็นสิ่งแวดล้อมเพียงแค่ด้านความเสี่ยง
และความปลอดภัยเท่านั้น ซึ่งอาจจะยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ อีกทั้งผลของการประเมินอาจมีความไม่
แน่นอนและสามารถแปรปรวนได้ข้ึนอยู่กับสมมติฐานที่ก าหนด 

ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ยงดังกล่าวจ าเป็นจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจถึงนโยบาย 
แผน และแผนงานการพัฒนานั้น ๆ เพ่ือที่จะทราบถึงรายละเอียดของการด าเนินการ ผู้ท าการประเมินจึง
ควรจะเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพ่ือให้เกิดความถูกต้องของ
ผลการประเมิน 

(4.7) การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend analysis) เป็นเครื่องมือที่ใช้เพ่ือวิเคราะห์หรือ
คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตของปัจจัยบางอย่าง โดยพิจารณาจากข้อมูลในปัจจุบันและอดีตที่
ผ่านมา ท าให้สามารถคาดการณ์บนสมมติฐานของรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตเดียวกันได้ ส่วน
ใหญ่ในทางสิ่งแวดล้อมแล้ว วิธีการนี้จะใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบ ผลกระทบสะสม และการ
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เปลี่ยนแปลงของสถานะสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้  ผลการวิเคราะห์แนวโน้มนั้นสามารถใช้พิจารณาคู่กับ
ความสามารถในการรองรับ (Carrying capcity) ของปัจจัยนั้น ๆ เพ่ือควบคุมหรือดูแลไม่ให้เกิดผล
กระทบจนเกินกว่าความสามารถของปัจจัยนั้นที่จะรองรับได้ 

 เครื่องมือนี้นิยมใช้กันอย่างมากในการแสดงให้เห็นถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะ
สั้น และระยะปานกลาง ส่วนในกรณีที่จะด าเนินการในระยะยาวจะต้องใช้เครื่องมืออ่ืน ๆ เช่น แบบจ าลอง 
เป็นต้น เข้ามาช่วยเพ่ือให้เกิดความเที่ยงตรงของผลการคาดการณ์มากขึ้น 
     ข้อดี: ผลการวิเคราะห์สามารถแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่ายผ่านรูปแบบ
ของกราฟเส้น กราฟฟิค หรือภาพสามมิติ ซึ่งในปัจจุบันมีโปรแกรมจ านวนมากที่สามารถใช้เพ่ือช่วยในการ
วิเคราะห์ได้ เช่น โปรแกรม Spreadsheet โปรแกรม Regressive Analysis of Time Series (RATS) 
หรือโปรแกรม JMP เป็นต้น 
     ข้อเสีย: เนื่องจากเป็นการคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จึงท าให้
บางครั้งผลการวิเคราะห์อาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ถ้ามีปัจจัยที่เข้ามาท าให้ยุติการเปลี่ยนแปลง 
นอกจากนี้ เครื่องมือนี้ต้องการข้อมูลเป็นจ านวนมากที่ต้องต่อเนื่องและยาวนานมากพอ โดยเป็นลักษณะ
ของล าดับเวลา (Time series) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ข้อมูลมีอยู่อย่างจ ากัด สามารถใช้วิธีการทางสถิติ
เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ได้ 

   (5) การวางแผนอย่างเหมาะสม 
การประเมินความสอดคล้อง (Compatibility appraisal) การประเมินความสอดคล้อง 

เป็นเครื่องมือที่ใช้เพ่ือให้แน่ใจว่ากระบวนการภายในของการด าเนินการเชิงยุทธศาสตร์หนึ่งมีความ
สอดคล้องกับการด าเนินการเชิงยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ ซึ่งโดยปกติจะใช้เมตริกซ์ 2 ประเภทในการประเมิน 
ได้แก่  1) เมตริกซ์ความสอดคล้องภายใน ( Internal compatibility matrices)  ท า โดยก าหนด
องค์ประกอบ/ ข้อความของการด าเนินการเชิงยุทธศาสตร์หนึ่งไว้บนแกนใดแกนหนึ่งและการด าเนินการ
เชิงยุทธศาสตร์ เดียวกันไว้บนอีกแกนหนึ่ งและ 2) เมตริกซ์ความสอดคล้องภายนอก (External 
compatibility matrices) ท าโดยการก าหนดการด าเนินการเชิงยุทธศาสตร์ไว้บนแกนด้านหนึ่ง และการ
ด าเนินการเชิงยุทธศาสตร์ในระดับที่สูงกว่าไว้บนแกนอีกด้านหนึ่ง ทั้งนี้ความสอดคล้องระหว่างการ
ด าเนินการเชิงยุทธศาสตร์ของทั้ง 2 แกนจะถูกกรอกลงไปในช่องของเมตริกซ์ทั้ง 2 ประเภท (Therivel, 
2004)  
     ข้อดี: การประเมินความสอดคล้องนี้ช่วยให้เกิดความมั่นใจถึงการด าเนินการเชิง
ยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกันของกระบวนการภายใน อีกท้ังยังท าให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนกันที่ชัดเจน
มากขึ้น เช่น การแลกเปลี่ยนระหว่างผลประโยชน์ทางสังคม และราคาทางสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
  ข้อเสีย: การประเมินแบบนี้ค่อนข้างเป็นไปในเชิงนามธรรม ส่งผลให้บางครั้งผลลัพธ์ที่ได้
ออกมานั้นอาจจะไม่ดีเท่าความเป็นจริง อีกท้ังอาจจะท าให้เสียเวลามากข้ึนในการด าเนินการ 
  ตัวอย่างของขั้นตอนของการประเมินความสอดคล้อง ดังตารางที่ 2-10 มีดังนี ้
     1. ในกรณีที่ เป็นการประเมินความสอดคล้องภายใน ให้เริ่มต้นโดยการก าหนด
องค์ประกอบของการด าเนินการพัฒนานั้น ๆ (เช่น กรอบการด าเนินการ แนวทาง หรือกิจกรรม เป็นต้น) 
ไว้ทางแถวหัวตารางด้านบน 
     2. ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective: SO) ของการพัฒนาไว้
ทางคอลัมน์ด้านซ้ายของตาราง 
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     3. ก าหนดสัญลักษณ์ในการประเมินเพ่ือแสดงความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบแถว
บนตารางกับองค์ประกอบคอลัมน์ซ้ายของตารางตามที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้อาจจะใช้เป็นสีหรือเครื่องหมายก็
ได้ (หมายเหตุของตารางที่ 2-10) 
     4. ท าการประเมินความสอดคล้องโดยใช้สัญลักษณ์ตามที่ได้ก าหนดเอาไว้ ด าเนินการ
ประเมินความสอดคล้องจนครบทุกองค์ประกอบ 

 ทั้งนี้ การประเมินความสอดคล้องจ าเป็นต้องอาศัยผู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย แผน 
และแผนงานดังกล่าวโดยตรง ผู้ท าการประเมินจึงควรจะเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่ วยงานนั้น ๆ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องโดยตรง เพ่ือให้เกิดความถูกต้องของผลการประเมิน 

ตารางที่ 2-10 ตัวอย่างการประเมินความสอดคล้อง (Compatibility appraisal)  

 วัตถุประสงค์เชิง SA (Sustainability Appraisal) 

วัตถุประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

(Strategic 
Objectives: SO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

SO 1 + + + 0 0 0 0 0 0 + + + + + + + + + ++ 

SO 2 + + + + 0 0 0 0 0 + + + + + + + + + ++ 

SO 3 + + 0 0 0 0 0 0 0 + + 0 0 + + ++ ++ ++ + 

SO 4 0 + 0 0 0 0 0 0 0 + + + 0 0 + 0 + 0 ++ 

หมายเหต:ุ สัญลักษณ์แสดงความหมายตามตารางด้านล่าง 

สัญลักษณ ์ ผลกระทบ/ ความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์เชิง SA (Sustainability Appraisal) 

++ มีความสอดคล้องมาก 
+ มีความสอดคล้อง 
0 ไม่มีความเกี่ยวข้อง/ สมัพันธ์ 
X ไม่มีความสอดคล้อง 
? ไม่แน่ใจ/ อาจขึ้นอยู่กับการด าเนินการ 

ที่มา: Sustainability Appraisal and Strategic Environmental Assessment of the Greater Manchester Joint 
Waste Adopted DPD (AGMA and GMGU, 2012) 

   2.2.2.2  การประยุกต์ใช้เครื่องมือ/ เทคนิคในขั้นตอนต่าง ๆ ของ SEA 
    เนื่องจากเครื่องมือหรือเทคนิคแต่ละอันมีข้อดีข้อเสียต่างกันออกไป ดังนั้นเมื่อจะน าไป
ประยุกต์ใช้กับข้ันตอนต่าง ๆ ของ SEA จึงต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมด้วยตัวอย่างเช่น ในขั้นตอนของ
การเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน การตรวจสอบรายการเป็นเครื่องมืออย่างง่ายที่จะช่วย ให้มั่นใจว่าข้อมูล
พ้ืนฐานด้านต่าง ๆ ถูกเก็บรวบรวมหรือถูกน าไปพิจารณาแล้ว หรือขั้นตอนการประเมินจัดล าดับความพึง
พอใจทางเลือก เมตริกซ์ถ่วงน้ าหนักเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยให้ยืนยันความสอดคล้องในการประเมิน
ความพึงพอใจทางเลือกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้  Therivel (2004), Sadler (2005) และ 
UNECE (2006) ได้สรุปการประยุกต์ใช้เครื่องมือ/ เทคนิคต่าง ๆ ในขั้นตอนของ SEA ไว้ดังตารางที่ 2-11 
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ตารางที่ 2-11 เครื่องมือ/ เทคนิคที่มีความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ ของ 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ประเภท เคร่ืองมือ/ เทคนคิ 

ขั้นตอน SEA 
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เทคนคิเชิงคณุภาพและ
การมีสว่นรว่ม 

การตรวจสอบรายการ 
(Formal and informal checklists) 

/ / / / / 

เมตริกซ์ (Matrices) / / / / / 
การพิจารณาโดยผู้เช่ียวชาญ 
(Expert judgement) 

/ / / / / 

การมีส่วนร่วมสาธารณะ 
(Public participation) 

/ / - / - 

การประเมินคุณภาพชีวิต 
( Quality of Life Assessment: 
QoLA) 

/ - - / - 

แผนภาพสาเหตุผลกระทบ 
(Causal effect diagrams) 

- / / - - 

แผนที่และการวิเคราะห์
เชิงพื้นที ่

การซ้อนทับแผนที ่ 
(Overlay mapping) 

/ - / - - 

การวิเคราะห์การแบ่งสรรการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน 
(Land use partitioning 
analysis) 

- - / - - 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(Geographic Information System: 
GIS) 

/ / / / / 

การคาดการณ์
ผลกระทบ 

การวิเคราะห์โครงข่าย 
(Network analysis) 

/ / / - - 

การสร้างแบบจ าลอง (Modelling) - / / / - 
การวิ เคราะห์สถานการณ์/ การ
วิเคราะห์ความอ่อนไหว 
(Scenario/ sensitivity analysis) 

- / / - - 

 
 

การประเมนิผลกระทบ 
 
 

การวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์
ของโครงการ 
(Cost-Benefit Analysis: CBA) 

- / - / / 

การวิเคราะห์หลายหลักเกณฑ์ 
(Multi-Criteria Analysis: MCA) 

- / - / / 
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ตารางที่ 2-11 เครื่องมือ/ เทคนิคที่มีความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ ของ 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ประเภท เคร่ืองมือ/ เทคนคิ 
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การประเมนิผลกระทบ 
 

การวิเคราะห์วงจรชีวิต 
(Life Cycle Analysis: LCA) 

/ / / / / 

การวิเคราะห์ความเปราะบาง 
(Vulnerability analysis) 

- - / / - 

รอยเท้าทางนิเวศ 
(Ecological footprint) 

- - - / - 

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk assessment) 

- - / / - 

การวิเคราะห์แนวโน้ม 
(Trend analysis) 

/ - / / - 

การวางแผน 
อย่างเหมาะสม 

การประเมินความสอดคล้อง 
(Compatibility assessment) 

- - - - / 

ที่มา: Therivel (2004); Sadler (2005); UNECE (2006) 
หมายเหตุ: เครื่องหมาย/ หมายความว่า เครื่องมือ/ เทคนิคนั้นสามารถประยุกต์ใช้ได้กับขั้นตอนของ SEA ดังกล่าวได ้
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บทที่ 3 

การจัดท า SEA ของประเทศไทยและการเขียนรายงาน 
 

   ในการจัดท าเล่มรายงาน SEA เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือเสนอต่อผู้ที่มีอ านาจในการ
ตัดสินใจในการพัฒนา PPP นั้น โครงสร้างและเนื้อหาในเล่มรายงานที่น าเสนอในคู่มือนี้ประกอบด้วย 5 
ส่วน ได้แก่ บทน า การก าหนดขอบเขต การพัฒนาและการประเมินทางเลือก มาตรการบรรเทาผลกระทบ 
การติดตามและการตรวจสอบ และบทสรุปและข้อเสนอแนะ ดังแสดงในกล่องข้อความที่ 3-1 ส าหรับ
แนวทางในการจัดท าเนื้อหาในแต่ละส่วนได้น าเสนอในรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

กล่องข้อความที่ 3-1 ส่วนประกอบของรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 บทน า 
- หลักการและเหตุผล 
- เป้าหมายและวัตถุประสงค ์
- พื้นที่ศึกษา 
- กรอบการด าเนินการและวิธีการศึกษา 
- ระยะเวลาการด าเนินการศึกษา 
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 การก าหนดขอบเขต (Scoping) 
- การก าหนดขอบเขต (Scoping): ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ 
- การก าหนดขอบเขต (Scoping): การก าหนดตัวช้ีวัด 

 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก (Alternative development and assessment) 
- การพัฒนาทางเลือก (Alternative development) 
- การประเมินทางเลือก (Alternative assessment) 
- การประเมินจัดล าดับความพึงพอใจของทางเลือก (Analytical hierarchy preference of 

alternatives) 
 มาตรการบรรเทาผลกระทบ การติดตามและการตรวจสอบ (Mitigation, monitoring and 

follow-up measures) 
 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

3.1 บทน า 

 บทน าเป็นส่วนแรกของเล่มรายงาน SEA ที่แสดงข้อมูลเบื้องต้นและภาพรวมของการศึกษาและ
จัดด าเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของนโยบาย แผน และแผนงานพัฒนานั้น ๆ เพ่ือที่จะ
สร้างความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด โดยบทน าควรจะประกอบด้วยเนื้อหารายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
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  3.1.1  หลักการและเหตุผล 

   ให้ระบุถึงรายละเอียดของเหตุผลและความจ าเป็นในการศึกษาดังกล่าว ประกอบกับแสดงถึง
ความสอดคล้องหรือตอบสนองต่อความต้องการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายภาครัฐ หรือหลักกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งความเกี่ยวโยงกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ทั้งนี้อาจจะมีการน าเสนอประเด็น
ปัญหา หรือสถานการณ์ในปัจจุบันของพ้ืนที่ที่ด าเนินการเพ่ือให้เชื่อมโยงและสรุปถึงความจ าเป็นใน
การศึกษาดังกล่าว 

  3.1.2  เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
   ให้ระบเุป้าหมาย (Goal) ซ่ึงเป็นการก าหนดภาพรวมการจัดท า SEA ภายใต้หลักการและเหตุผล
ที่ระบุไว้ โดยมีวัตถุประสงค์ (Objectives) ที่แสดงขั้นตอนและวิธีการต่าง ๆ ที่ส าคัญเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย ตัวอย่างเช่น เป้าหมายเพ่ือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของแผนการจัดการพ้ืนที่
ลุ่มน้ าปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1) เพ่ือวางแผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีบนพื้นฐานของ
ข้อมูลศักยภาพและข้อจ ากัด ที่ครอบคลุมบริบททางมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม  2) เพ่ือ
น าเสนอทางเลือกและผลการประเมินทางเลือก รวมทั้งมาตรการบรรเทาผลกระทบของแต่ละทางเลือก
เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจพัฒนา และ 3) เพ่ือให้ทุกภาคีร่วมพัฒนาได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนของ
กระบวนการการวางแผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี  

  3.1.3  พื้นที่ศึกษา 

   ให้บอกรายละเอียดโดยสรุปของพ้ืนที่นั้น ๆ รวมทั้งขอบเขต หรือพ้ืนที่ติดต่อ หรืออาจจะท า
แผนที่แสดงที่ตั้งของพ้ืนที่ศึกษาประกอบเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

  3.1.4  กรอบการด าเนินการและวิธีการศึกษา 

   ให้เสนอกรอบการด าเนินการและวิธีการศึกษาทั้งกระบวนการ โดยอย่างน้อยนอกจากเนื้อหา
แล้วจะต้องมีแผนผังหรือผังงานเพ่ือแสดงล าดับขั้นตอนและวิธีการของการศึกษา หรืออาจจะมีการใส่สรุป
รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการด าเนินการในรูปแบบของตาราง เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้ง่ายข้ึน  

  3.1.5  ระยะเวลาการด าเนินการศึกษา 

   ให้เสนอและระบุระยะเวลาในการท าการศึกษาท้ังกระบวนการ ตลอดจนการจัดท าเล่มรายงาน 

  3.1.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   ให้ระบุถึงประโยชน์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับหลังจากการด าเนินการศึกษาและจัดท ารายงาน 
SEA เสร็จสิ้น 

3.2 การก าหนดขอบเขต (Scoping) 
   การก าหนดขอบเขตเป็นขั้นตอนส าหรับก าหนดกรอบของการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือระบุ
รายละเอียดของข้อมูลต่าง ๆ ที่จะใช้ในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่
ท าการศึกษาสามารถก าหนดขอบเขต วางแนวทาง ตลอดจนระบุผลกระทบส าคัญที่คาดว่าจะเกิดจากการ
ด าเนินการของนโยบาย แผน และแผนงาน โดยเฉพาะผลกระทบที่ส าคัญอาจจะเกิดขึ้นกับมิติเศรษฐกิจ 
มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม ผลจากการก าหนดขอบเขตนี้จะเป็นพื้นฐานส าคัญที่จะส่งผลและก าหนดการ
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ด าเนินการของขั้นตอนอ่ืน ๆ ในการประเมินต่อไป ทั้งนี้เพ่ือให้กระบวนการนี้ประสบความส าเร็จและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดนั้นควรด าเนินการผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 
ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ และภาคประชาชน เพ่ือให้เกิดการระดมสมอง แลกเปลี่ยนมุมมอง และยัง
ช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินการอีกด้วย 
   การก าหนดขอบเขตนี้เป็นการก าหนดขอบเขตทั้งเชิงพ้ืนที่และเชิงเนื้อหาส าหรับการประเมิน
และข้อมูลส าหรับการจัดท าเล่มรายงาน SEA โดยขั้นตอนส าคัญในการด าเนินการก าหนดขอบเขตมีดังนี้ 
   (1) การก าหนดและจัดท าข้อมูลพื้นฐานของพ้ืนที่ 
   (2) การก าหนดตัวชี้วัด 
  3.2.1  การก าหนดขอบเขต (Scoping): ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ 
   ในการด าเนินการ SEA นั้นผู้จัดท า SEA ควรต้องท าความเข้าใจถึงบริบทและสภาพแวดล้อมที่มี
อยู่เดิมของพ้ืนที่นั้น ๆ เสียก่อน เพ่ือท าให้ผู้ที่ท าการศึกษาเข้าใจและสามารถวิเคราะห์หรือคาดการณ์
แหล่งที่อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาดังกล่าวได้ ดังนั้นจึงต้องมีการเก็บรวบรวมและจัดท าข้อมูล
พ้ืนฐานที่ส าคัญของพ้ืนที่นั้น ๆ ให้ครบถ้วนรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติ
สิ่งแวดล้อม ในกรณีที่พ้ืนที่นั้น ๆ มีนโยบาย แผน และแผนงานอยู่แล้วจะท าให้การก าหนดขอบเขตด้าน
ข้อมูลพ้ืนฐานง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้ศึกษาสามารถด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะในมิติต่าง ๆ ที่คาด
ว่าจะได้รับผลกระทบส าคัญจากนโยบาย แผน และแผนงานดังกล่าว โดยอาจจะอ้างอิงมาจาก
วัตถุประสงค์ ทั้งนี้ การรวบรวมข้อมูลนั้นจะต้องประกอบด้วยข้อมูลปัจจุบัน ซึ่งท าให้เข้าใจถึงสถานการณ์
ในปัจจุบันของทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และข้อมูลในอดีตย้อนหลัง (อย่างน้อย 3-5 ปี) เพ่ือ
เปรียบเทียบและศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา อีกทั้งยังช่วยให้สามารถคาดการณห์รือประเมินแนวโน้ม
ในอนาคตได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม การก าหนดและเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานนั้นควรมีการก าหนด
วัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลส าคัญและเก่ียวข้องบ้าง 
   ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมานั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลทุติยภูมิที่สามารถหาได้จาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย หรือองค์กรอิสระ ซึ่ง
สามารถรวบรวมมาได้จากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ หรือเล่มรายงานที่หน่วยงานนั้น ๆ จัดท าไว้เพ่ือ
บริการประชาชน เป็นต้น (ดังตารางภาคผนวกที่ 5) ทั้งนี้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่บางส่วนอาจจะ
จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลปฐมภูมิ เนื่องจากบางครั้งข้อมูลเหล่านั้นอาจจะไม่มีการเก็บรวบรวม จัดท าเป็นข้อมูล
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรืออยู่ในรูปเล่มรายงาน เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ เป็นต้น 
   ขั้นตอนการก าหนดและจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่ในรายละเอียดได้มีการน าเสนอไว้ด้านล่าง 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบในมิติต่าง ๆ ที่ควรด าเนินการจัดเก็บและจัดท าเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ 
สภาพภูมิประเทศ สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนา แผนพัฒนาและ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้ศึกษาควรพิจารณามิติเหล่านี้อย่างครบถ้วนและเพียงพอเพ่ือน าไปสู่การ
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ส าหรับข้อมูลพ้ืนฐานที่จะน าเสนอนั้นประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติ
เศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มาจากการรวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ โดยอย่างน้อยจะต้อง
แสดงข้อมูลของพ้ืนที่ที่จะด าเนินการ หากผลกระทบของการพัฒนามีลักษณะเป็นผลกระทบข้ามแดน 
(Transboundary impacts) ซึ่งมีความเชื่อมโยงไปพ้ืนที่อ่ืน ก็ต้องเสนอข้อมูลของพ้ืนที่ข้างเคียงที่ได้รับ
ผลกระทบด้วยเช่นกัน 



คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ (SEA manual) 
 

3-4                                                                   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 

   ทั้งนี้การน าเสนอข้อมูลอาจจะจัดท าได้ทั้งในรูปแบบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยน าเสนอ
เป็นรูปแผนที่ แผนภูมิ หรือกราฟเพ่ือให้เข้าใจได้ง่ายและเห็นภาพได้ชัดเจน นอกจากนี้ควรจะต้องหา
ข้อมูลของระดับอื่น ๆ ร่วมด้วยเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ในการเปรียบเทียบ เช่น ข้อมูล
ของระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ เป็นต้น หรือควรหาข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาประกอบด้วยเพื่อใช้ในการ
ท านายแนวโน้ม (Trend) ของข้อมูลนั้น ๆ โดยมีตัวอย่างของข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
   (1) สภาพทั่วไป 
    1.1) พื้นที่และช้ันหินอุ้มน้ า น าเสนอภาพรวมของพ้ืนที่โดยจัดท าในรูปแบบของแผนที่โดย
มีมาตราส่วนที่เหมาะสม ซึ่งแสดงข้อมูลที่ตั้งและขอบเขตของพ้ืนที่ รวมทั้งพ้ืนที่ข้างเคียงแผนที่อาจจะ
แสดงรายละเอียดของลักษณะทางน้ าของล าน้ าหลักและล าน้ าสาขาในพื้นที่นั้น ๆ รวมถึงการศึกษาชั้นหิน
อุ้มน้ า ซึ่งต้องใช้ข้อมูลจากแผนที่อุทกธรณีวิทยาเพ่ืออธิบายและศึกษาปริมาณน้ าบาดาลในภาพรวมที่ถูกกัก
เก็บไว้อยู่ในชั้นหินในพื้นที่ ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่นั้นอาจจะส่งผลกระทบโดยตรง โดยเฉพาะกิจกรรม
ทางการเกษตร ทั้งนี้จะต้องศึกษาประเภทของชั้นหินอุ้มน้ าในพ้ืนที่ให้ละเอียดเนื่องจากชั้นหินแต่ละประเภท
ให้คุณภาพน้ าที่แตกต่างกัน 
    1.2) สภาพภูมิอากาศ น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาตรการ
ระเหย หรือความเร็วลม เป็นต้น โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถรวบรวมได้จากกรมอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งอาจ
หาข้อมูลของพ้ืนทีใ่นอดีตที่ผ่านมาเพ่ือเปรียบเทียบและท านายแนวโน้มในอนาคต 
    1.3) ปริมาณฝนเฉลี่ย น าเสนอข้อมูลปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยเป็นรายเดือนหรือรายปี ที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลได้จากสถานีตรวจวัดปริมาณน้ าฝนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่นั้น ๆ เพ่ือดูการกระจายตัวของปริมาณ
น้ าฝน ทั้งนี้อาจรวบรวมข้อมูลย้อนหลังไปเพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงและท านายแนวโน้มของปริมาณน้ าฝนใน
อนาคต 
    1.4) ปริมาณน้ าท่า น าเสนอข้อมูลปริมาณน้ าท่าที่สามารถรวบรวมได้จากกรมชลประทาน 
โดยข้อมูลส่วนนี้สามารถใช้ศึกษาเพ่ือดูความเพียงพอต่อปริมาณความต้องการใช้น้ าของกิจกรรมต่าง ๆ ใน
พ้ืนทีไ่ด ้
   (2) เศรษฐกิจ 
    2.1) ประชากร น าเสนอข้อมูลของจ านวนประชากรทั้งหมดในพ้ืนที่  โดยข้อมูลจ านวน
ประชากรนี้ควรแสดงข้อมูลตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนถึงข้อมูลปัจจุบัน เพ่ือเปรียบเทียบและท านายแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้อาจแสดงข้อมูลเพิ่มเติมในด้านความหนาแน่นของประชากรในพ้ืนที่นั้น ๆ 
ผ่านรูปแบบของแผนที่ โดยการน าเอาข้อมูลจ านวนประชากรในระดับต าบลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(เช่น ส านักงานสถิติแห่งชาติ เป็นต้น) มาค านวณจ านวนและความหนาแน่นของประชากรในพ้ืนที่นั้น ๆ 
และแสดงในแผนที่โดยใช้ระดับความเข้มสีที่แตกต่างกันตามแต่ละเกณฑ์ความหนาแน่นที่ก าหนดเอาไว้ 
    ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรส่วนนี้ยังสามารถใช้วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลอ่ืนเพ่ือท านายแนวโน้ม
ต่าง ๆ ได้ เช่น ปริมาณความต้องการใช้ทรัพยากร จ านวนแรงงาน เป็นต้น ซึ่งข้อมูลนี้สามารถรวบรวมได้
จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส านักงานสถิติแห่งชาติ หรือกรมการปกครอง เป็นต้น 
    2.2) ผลิตภัณฑ์มวลรวม น าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่อย่างน้อยที่สุดอาจ
ต้องเริ่มจากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) ที่อยู่ในขอบเขต
พ้ืนทีก่่อนแล้วจึงค านวณเพ่ือแปลงให้เป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่นั้น ๆ โดยควรแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์
มวลรวมของพ้ืนที่เป็นรายปีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้อาจเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในระดับ
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อ่ืน ๆ เช่น ระดับประเทศ เป็นต้น เพ่ือเปรียบเทียบการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม โดยข้อมูลส่วนนี้
สามารถรวบรวมได้จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
    2.3) การมีงานท าและรายได้ น าเสนอข้อมูลการมีงานท าจากข้อมูลสถานภาพแรงงาน 
จ านวนผู้มีงานท า และผู้ว่างงาน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถรวบรวมได้จากส านักงานสถิติแห่งชาติ ทั้งนี้อาจ
แสดงข้อมูลในรูปแบบของตารางเพ่ือเปรียบเทียบกันระหว่างข้อมูลในแต่ละปี หรือเปรียบเทียบในระดับ
อ่ืน ๆ เช่น ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ เป็นต้น ข้อมูลนี้ยังส่งผลกับข้อมูลรายได้-รายจ่ายของ
ประชากรในพ้ืนที่นั้น ๆ อีกด้วย ในส่วนของรายได้และรายจ่ายควรแสดงข้อมูลในรูปแบบของตารางเพ่ือ
ง่ายต่อการเปรียบเทียบข้อมูลรายได้-รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนในแต่ละปี หรือเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลในระดับอ่ืน ๆ ซึ่งจะท าให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจในเบื้องต้นของพ้ืนทีน่ั้น ๆ 

   (3)  สังคม 

    3.1) สุขภาพ 
     3.1.1) อายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิด น าเสนอข้อมูลอายุคาดเฉลี่ยของประชากรในพ้ืนที่ 
โดยแสดงข้อมูลแยกรายเพศและแสดงข้อมูลเป็นรายปีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หรือข้อมูลการคาดการณ์
ในอนาคตในกรณีที่ได้มีการศึกษาไว้แล้ว ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถน าไปใช้ประกอบการวางแผนด้านต่าง ๆ 
ได้ เช่น ด้านสาธารณสุข หรือด้านการศึกษา เป็นต้น 
     3.1.2) ความครอบคลุมในหลักประกันสุขภาพ ในการศึกษาความครอบคลุม
หลักประกันสุขภาพของประชากรในพ้ืนที่นั้นต้องศึกษา รวบรวม และแสดงข้อมูลของผู้มีสิทธิ์ที่นับตาม
จังหวัดที่ลงทะเบียน ผู้มีสิทธิ์ที่นับตามจังหวัดภูมิล าเนา และผู้ที่รอยืนยันสิทธิ์ โดยอาจแสดงข้อมูล
เปรียบเทียบระหว่างข้อมูลระดับพ้ืนที่และข้อมูลระดับประเทศ ซึ่งข้อมูลส่วนนี้สามารถสืบค้นจาก
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข้อมูลส่วนนี้สามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเข้าถึง
บริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการจ าเป็นพื้นฐานของ
ประชากรในพ้ืนที่นั้น ๆ 
     3.1.3) ความครอบคลุมของสถานบริการสาธารณสุข เนื่องจากสถานบริการสาธารณสุข
เป็นบริการพ้ืนฐานที่มีความจ าเป็นต่อคุณภาพชีวิตของประชากรในพ้ืนที่ ดังนั้น ควรน าเสนอข้อมูลที่
ประกอบด้วย จ านวนสถานบริการสาธารณสุขที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่นั้น ๆ โดยสถานบริการสาธารณสุขนั้นควรรวม
ตั้งแต่ขั้นปฐมภูมิจนถึงขั้นตติยภูมิทั้งในสังกัดรัฐบาลและเอกชน นอกจากนี้ การใช้แผนที่แสดงที่ตั้งของสถาน
บริการสาธารณสุขยังสามารถช่วยให้เห็นถึงการกระจายตัวของสถานบริการดังกล่าวได้อีกด้วย 
     3.1.4) บุคลากรทางการแพทย์ น าเสนอข้อมูลภาพรวมของจ านวนบุคลากรทาง
การแพทย์ที่ประจ าอยู่ในสถานบริการสาธารณสุขที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่นั้น ๆ โดยค าว่าบุคลากรทางการแพทย์
นั้นไม่ได้หมายถึงแพทย์เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และพยาบาล
เทคนิคอีกด้วย ซึ่งทั้งหมดล้วนแต่เกี่ยวข้องกับงานบริการด้านสาธารณสุขทั้งสิ้น นอกจากนี้ควรแสดง
อัตราส่วนของประชากรต่อจ านวนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอยู่ในพ้ืนที่ โดยทั้งข้อมูลจ านวนและ
อัตราส่วนนี้สามารถแสดงเป็นตารางโดยอาจจะมีการเปรียบเทียบข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเพ่ือ
แสดงแนวโน้มความเพียงพอของบุคลากรทางการแพทย์ในพ้ืนที่ดังกล่าว อีกทั้งยังสามารถแสดงข้อมูล
เปรียบเทียบกับข้อมูลในระดับอ่ืน ๆ  
     3.1.5)  สุขภาพจิต น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรในพ้ืนที่นั้น ๆ ที่มีปัญหา
สุขภาพจิต (เช่น โรคจิตประสาท ความกลัว ความเศร้า เป็นต้น) ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการพัฒนาและการ
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ด าเนินนโยบาย แผน และแผนงานต่าง ๆ ทั้งนี้ อาจจะแสดงข้อมูลรายปีในรูปแบบตารางเพ่ือให้ง่ายต่อ
การเปรียบเทียบข้อมูล 

    3.2) การศึกษา ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาของประชากรในพ้ืนที่นั้นควรต้อง
รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของทั้งด้านจ านวนและสถานที่ตั้งของสถานศึกษาในพ้ืนที่นั้น ๆ โดยอาจแสดงใน
รูปแบบของแผนที่เพ่ือให้เห็นได้ชัดเจน นอกจากนี้ ถ้าเป็นไปได้ให้แสดงข้อมูลของจ านวนบุคลากรทาง
การศึกษา สัดส่วนของบุคลากรทางการศึกษา หรือระดับการศึกษาของประชากรในพ้ืนที่ดังกล่าวร่วมด้วย 
    3.3) แหล่งท่องเที่ยว ส าหรับข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวนี้ครอบคลุมประเภทและเอกลักษณ์
ของแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพ้ืนที่ โดยอาจจัดเป็นกลุ่มของประเภทแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น กลุ่มแหล่ง
ท่องเที่ยวโบราณสถาน กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวศาสนสถาน กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ กลุ่มแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นต้น และน าเสนอในรูปแบบของแผนที่เพ่ือแสดงถึงที่ตั้งและการกระจายตัว
ของแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่นั้น ๆ โดยข้อมูลส่วนนี้สามารถถูกใช้ในการวางแผนในการจัดการเพ่ือป้องกัน
หรือบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ได้ 

   (4) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    4.1) ทรัพยากรป่าไม้ น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่ป่าไม้ในพ้ืนที่นั้น ๆ การเปลี่ยนแปลง
ของพ้ืนที่ป่าไม้ รวมทั้งระบุพ้ืนที่อนุรักษ์หรือพ้ืนที่ป่าที่มีความส าคัญหรือเอกลักษณ์เฉพาะที่ต้องอนุรักษ์ 
ทั้งนี้ควรน าเสนอข้อมูลของทั้งพ้ืนที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบหรือพ้ืนที่โดยรอบพ้ืนที่นั้น ๆ เนื่องจาก
ผลกระทบบางประเภทมีลักษณะเป็นผลกระทบข้ามแดน (Transboundary impacts)  
    4.2) ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน น าเสนอข้อมูลของชุดดินในพ้ืนที่ ซึ่งชุดดิน
แต่ละชุดจะมีลักษณะ คุณสมบัติ และศักยภาพในการเพาะปลูกที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละชุดดิน 
รวมทั้งยังมีความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันออกไปตามวัตถุหรือหินต้นก าเนิด ข้อมูลชุดดินต่าง ๆ ในพ้ืนที่
สามารถรวบรวมได้จากแผนที่ชุดดินของกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งนี้ชุดดินแต่ละชุดยังส่งผลถึงลักษณะการใช้
ประโยชน์ที่ดินในแต่ละบริเวณของพ้ืนที่ด้วยเช่นกัน 
  ในส่วนของการใช้ประโยชน์ที่ดินนั้นสามารถรวบรวมได้จากกรมพัฒนาที่ดิน โดยข้อมูลนี้
ควรรวบรวมและแสดงข้อมูลเป็นรายปีตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาแสดงในรูปแบบของตารางหรือแผนที่ ซึ่ง
รูปแบบดังกล่าวสามารถท าให้เห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนและสามารถท านายแนวโน้มของการใช้
ประโยชน์ที่ดินในอนาคตได้ ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทยังส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ จน
อาจจะก่อให้เกิดปัญหาที่แตกต่างกันอีกด้วย เช่น ปัญหาการสูญเสียดิน เป็นต้น 
    4.3) ความต้องการใช้น้ า ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณความต้องการใช้น้ าเพ่ือ
สนองตอบกิจกรรมต่าง ๆ ในพ้ืนที่ อาจแสดงในรูปแบบของตารางโดยมีการจัดเรียงล าดับกิจกรรมที่มี
ความต้องการใช้น้ ามากที่สุดไปจนถึงกิจกรรมที่มีความต้องการใช้น้ าน้อยที่สุด ซึ่งปริมาณความต้องการใช้
น้ านั้นเชื่อมโยงกับข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของพ้ืนที่ นอกจากนี้ข้อมูลในส่วนนี้ยังสามารถใช้
ประกอบการวางแผนการจัดการน้ าในพื้นท่ีได้อีกด้วย 
    4.4) ศักยภาพแหล่งแร่ ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพแหล่งแร่ในพ้ืนที่โดยระบุถึงชนิด
ของแร่ จ านวนของแหล่งแร่ ปริมาณของแร่ และจ านวนประทานบัตร นอกจากนี้อาจจัดท าเป็นแผนที่เพ่ือ
แสดงถึงที่ตั้งและขอบเขตของแหล่งแร่ต่าง ๆ ในพ้ืนที่ ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลส าคัญที่สามารถใช้ในการ
วางแผนจัดการแหล่งน้ าได้ เนื่องจากกิจกรรมท าเหมืองแร่นั้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบน้ าทั้งผิวดิน
และระบบน้ าใต้ดินซึ่งการจัดท าข้อมูลส่วนตรงนี้จะต้องมีความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างยิ่ง 
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    4.5) ความหลากหลายทางชีวภาพ ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพนี้ควรต้องแสดง
ข้อมูลของทั้งพืชและสัตว์ในพ้ืนที่นั้น ๆ โดยข้อมูลที่จะน ามาแสดงนั้นอาจจะเก็บรวบรวมมาจาก
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิแหล่งต่าง ๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็น
ต้น นอกจากนี้อาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากการลงส ารวจเพ่ิมเติมเพ่ือให้ข้อมูลมีความครบถ้วนมากที่สุด 
นอกเหนือจากชนิดพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หายาก ใกล้สูญพันธุ์ หรือมีอยู่เฉพาะถิ่นแล้ว อาจมีการแสดง
ข้อมูลเพ่ิมเติมในด้านของความชุก หรือการกระจายตัวเพ่ือดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง เพ่ิมข้ึน หรือลดลง
ของชนิดพันธุ์นั้น ๆ ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ การศึกษา รวบรวม และรายงานข้อมูลโดยเฉพาะความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ นั้นต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากในพ้ืนที่นั้น ๆ และยังต้องมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลของพ้ืนที่ข้างเคียงด้วย เนื่องจากสัตว์ป่านั้นสามารถเคลื่อนที่และย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยได้ ซึ่ง
ไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะที่ใดที่หนึ่งตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลตรงส่วนนี้ต้องมีความ
ละเอียดรอบคอบเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด 
    4.6) สภาวะมลพิษสิ่งแวดล้อม  การศึกษาสภาวะมลพิษสิ่งแวดล้อมนั้นต้องรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษในพ้ืนที่ให้ครบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นคุณภาพน้ า คุณภาพอากาศ และการจัดการขยะ 
การศึกษาข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งน้ าและอากาศนั้นสามารถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จาก
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น สิ่งแวดล้อมภาค หรือกรมควบคุมมลพิษ เป็นต้น ทั้งนี้ในการแสดงข้อมูลควรจะ
แสดงเป็นรูปแบบตารางที่มีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กฎหมายระบุหรือค่ามาตรฐานสากล ในส่วน
ของการจัดการขยะนั้นควรเริ่มต้นตั้งแต่ประเภทและปริมาณของขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไปจนกระทั่งวิธีการ
และปริมาณของขยะที่ถูกก าจัด เพ่ือพิจารณาศักยภาพในการจัดการและก าจัดขยะของพ้ืนที่ นอกจากนี้ 
การศึกษาสภาวะมลพิษในพ้ืนที่ยังสามารถท าได้โดยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับการร้องเรียน
ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจแสดงในรูปแบบของตารางโดยมีข้อมูล
ปัญหาการร้องเรียนมลพิษแต่ละประเภทของแต่ละปีมาเพ่ือเปรียบเทียบดูแนวโน้มเพ่ือใช้ในการวาง
แผนการแก้ปัญหาต่อไป 

   (5) โครงการพัฒนาแผนพัฒนาและยุทธศาสตร์เกี่ยวข้อง 

    น าเสนอข้อมูลโครงการพัฒนาที่มีอยู่เดิมในพ้ืนที่นั้น ๆ และพ้ืนที่ข้างเคียง โดยควรต้อง
พิจารณาและแสดงรายละเอียดของโครงการพัฒนาแต่ละประเภท เช่น โครงการพัฒนาแหล่งน้ า โครงการ
พัฒนาเขตประกอบอุตสาหกรรม โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงการพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรม
สมัยใหม่ (New S-curve) และโครงการพัฒนาแหล่งเกษตรกรรมในอนาคต เป็นต้น เนื่องจากโครงการ
พัฒนาแต่ละประเภทนั้นมีผลกระทบที่แตกต่างกันและอาจมีผลกระทบข้ามแดนซึ่งต้องมีการพิจารณาอย่าง
ถี่ถ้วน โดยหนึ่งในองค์ประกอบที่ส าคัญส าหรับเนื้อหารายละเอียดของโครงการพัฒนาคือ แผนที่แสดงที่ตั้ง
และขอบเขตของโครงการพัฒนา ซึ่งช่วยให้สามารถระบุหรือคาดการณ์ผลกระทบในเบื้องต้นได้ ส าหรับ
พ้ืนที่ใดมีโครงการพัฒนาจ านวนหลายโครงการจ าเป็นต้องมีการพิจารณาให้ละเอียดมากข้ึน โดยอาจเน้นถึง
ผลกระทบที่มีลักษณะเสริมกัน หรือเป็นผลกระทบสะสม ข้อมูลรายละเอียดของแผนโครงการพัฒนาเหล่านี้
สามารถรวบรวมข้อมูลมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    นอกจากการศึกษาโครงการพัฒนาควรต้องศึกษาข้อมูลยุทธศาสตร์และแผนในระดับต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนา
จังหวัด ซึ่งแต่ละแผนจะมีรายละเอียด เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ในการด าเนินการต่างกันไป 
ดังนั้นในการจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และแผนที่เกี่ยวข้องนี้จะต้องรวบรวมและสรุปรายละเอียด



คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ (SEA manual) 
 

3-8                                                                   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 

ของแผนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ หรือพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงในกรณีที่แผนนั้น ๆ อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบข้ามเขตแดน เพ่ือท าให้เห็นภาพรวมและทิศทางของแผนการพัฒนาในพื้นที่ที่มีอยู่เดิม อีกทั้งยัง
สามารถน าเอารายละเอียดส่วนนี้ประกอบการพิจารณาหรือวางแนวทางในการตัดสินใจ 

  3.2.2  การก าหนดขอบเขต (Scoping): การก าหนดตัวชี้วัด 

   หลังจากด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน รวมทั้งระบุหรือคาดการณ์ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นได้แล้ว ตัวชี้วัดในมิติทั้ง 3 คือ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม เป็นองค์ประกอบส าคัญ
ที่จะต้องถูกประเมินผลกระทบหากมีการด าเนินการตามนโยบาย แผน และแผนงาน โดยตัวชี้วัดนี้อาจมา
ได้จากหลายหลายวิธีการ อย่างไรก็ตามจากแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ได้มีการ
จัดท าและเผยแพร่โดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2552) ได้น าเสนอ
รายการตัวชี้วัดของทั้ง 3 มิติ (ดังตารางที่ 3-1) ซึ่งสามารถใช้กับการจัดท า SEA ส าหรับประเภทต่าง ๆ 
ของนโยบาย แผน และแผนงานได้ รวมทั้งตัวชี้วัดยังสามารถได้จากจากการทบทวนกรณีศึกษาใน
ต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามตัวชี้วัดที่จะถูกคัดเลือกเพ่ือน าไปใช้ในขั้นตอนต่อไป ควรได้รับการยอมรับ
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภาคส่วนต่าง ๆ และมีความเป็นไปได้ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภาคส่วนต่าง ๆ สามารถ
น าเสนอตัวชี้วัดเพ่ือการคัดเลือกด้วย ดังนั้นการด าเนินการในขั้นตอนนี้อาจใช้วิธีการรับฟังความคิดเห็น 
โดยประชุมระดมสมองเพ่ือให้ได้รายการตัวชี้วัดที่ครอบคลุมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภาคส่วนต่าง ๆ และมี
การประเมินหรือคัดเลือกตัวชี้วัดที่มีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือแนวทางของนโยบาย แผน และ
แผนงาน  

ตารางที่ 3-1 ตัวชี้วัดและวิธีการวัดโดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัด วิธีการวัด 

มิติเศรษฐกิจ 
GPP Growth (ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด) อัตราการเติบโตของ GPP เทียบกับค่าเฉลี่ยภาคและประเทศ 
การจ้างงานท่ีเพิ่มขึ้น การจ้างงานเทียบกับค่าเฉลี่ยภาคและประเทศ 
การใช้วัตถุดิบและแรงงานท้องถิ่นในผลิตภัณฑ์ 
(Local content) 

ส่วนของต้นทุนท่ีเกิดขึ้นในจังหวัดต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

การเพิ่มสถานประกอบการ (แยกตามประเภท) อัตราการเพิ่มขึ้นของสถานประกอบการ 
ความสามารถในการรวมกลุม่แม่บา้นและกลุ่มอาชีพ อัตราการเพิ่มจ านวนกลุ่มแม่บ้านและกลุม่อาชีพ 
มิติสังคม 
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกดิจ าแนกตามกลุม่อายุและ
เพศ 

อายุขัยจากวันท่ีเกิดเฉลี่ยเปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ภาคและ
ประเทศ 

สัดส่วนท่ีประชากรมีหลักประกันสขุภาพ อัตราส่วนประชากรมีหลักประกันสุขภาพในจังหวัดเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยภาคและประเทศ 

อัตราส่วนประชากรต่อจ านวนบุคลากรทาง
การแพทย์ 

อัตราส่วนประชากรต่อจ านวนบุคลากรทางการแพทยร์าย
จังหวัดเทียบกับค่าเฉลี่ยภาคและประเทศ 

จ านวนและความครอบคลุมของสถานบริการ
สาธารณสุข 

จ านวนและความครอบคลุมของสถานบริการสาธารณสุขใน
รายจังหวัดเทยีบกับค่าเฉลี่ยภาคและประเทศ 

จ านวนแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตรส์ิ่งแวดล้อม จ านวนแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตรแ์ละสิ่งแวดล้อมในราย
จังหวัดเทียบกับค่าเฉลี่ยภาคและประเทศ 

ผู้ป่วยทางสุขภาพจติ จ านวนและอัตราผูป้่วยทางสุขภาพจิตต่อประชากร 100,000 
คน ในจังหวัด 
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ตารางที่ 3-1 ตัวชี้วัดและวิธีการวัดโดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัด วิธีการวัด 

อัตราการร่วมประชุมในชุมชน อัตราการร่วมประชุมในชุมชนเทียบกับจ านวนครั้งที่มีการ
ประชุมทั้งหมด 

จ านวนสถานศึกษาระดับต่าง ๆ จ านวนสถานศึกษาระดับต่าง ๆ เทียบกับค่าเฉลีย่ภาคและ
ประเทศ 

อัตราบุคลากรทางการศึกษาระดับต่าง ๆ บุคลากรทางการศึกษาระดับต่าง ๆ เทียบกับค่าเฉลี่ยภาคและ
ประเทศ 

การธ ารงรักษาวัฒนธรรมของท้องถิ่น ระดับความส าเร็จของการธ ารงรักษาวัฒนธรรมของท้องถิ่น
เทียบกับวัฒนธรรมท้องถิน่ท่ีมีอยู่ในระยะ 50 ป ี

อัตรารายได้-รายจ่ายชุมชน อัตราส่วนรายได้เทียบกับรายจา่ยชุมชนในจังหวัด 
ชุมชนที่ท าแผน อัตราส่วนชุมชนที่ท าแผนเทียบกับจ านวนชุมชนทั้งหมดใน

จังหวัด 
มิติสิ่งแวดล้อม 
พื้นที่ป่า ร้อยละพื้นท่ีป่าของจังหวัด 
พืชยืนต้นต่อพ้ืนท่ีด าเนินโครงการ สัดส่วนพืชยืนต้นต่อพ้ืนท่ีการด าเนนิการ 
พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สวนสาธารณะในขอบเขตการด าเนินการต่อจ านวน

ประชากร 
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ร้อยละการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากภาคเกษตร

เป็นภาคอื่น ๆ 
อุปสงค์และอุปทานน้ าในพื้นที ่ สัดส่วนอุปสงค์อุปทานน้ าในพ้ืนท่ี 
การสญูเสยีดิน อัตราการชะล้างพังทลายของดิน 
แหล่งแร ่ ศักยภาพแหล่งแร ่
ศักยภาพและข้อจ ากัดของพื้นที ่ ศักยภาพและข้อจ ากัดพ้ืนท่ี 
ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม ้ จ านวนฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม ้
ความหลากหลายทางชีวภาพ (พันธุ์พืช/ สัตว์) จ านวนพันธุ์พืช/ สัตว์ตามทะเบียนรายการชนิดพันธ์ที่ถูกคุก 

คามจนอยู่ในสภาพสูญพันธุ์ (Extinct) สูญพันธุ์ในธรรมชาติ 
(Extinct in the wild) ใ กล้ สู ญพั น ธุ์ อ ย่ า ง ยิ่ ง  ( Critically 
endangered) ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) แนวโน้มใกล้สูญ
พันธุ์ (Vulnerable) และชนิดพันธุ์ที่ใกล้ถูกคุกคาม (Near 
threatened) ของจั งหวัด  พืชหายาก ( Rare plant) พืช
เฉพาะถิ่น (Endemic plant) และพืชกึ่งเฉพาะถิ่น (Semi-
endemic plant) 

ความครอบคลุมพื้นท่ีการให้บริการบ าบัดน้ าเสีย/ 
ชุมชน/ อุตสาหกรรม 

ร้อยละพื้นท่ีครอบคลมุการให้บริการบ าบัดน้ าเสีย/ ชุมชน/ 
อุตสาหกรรม 

ความครอบคลุมพื้นท่ีการตรวจวัดคุณภาพน้ า จ านวนจุดตรวจวัดและความถี่การตรวจวัดคณุภาพน้ าแหล่งน้ า
ผิวดิน น้ าบาดาล และน้ าทะเลชายฝั่งครอบคลุมพื้นท่ี 

ความครอบคลุมพื้นท่ีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จ านวนจุดตรวจวัดและความถี่ของการตรวจวดัคณุภาพอากาศ
ครอบคลมุพื้นท่ี 

ปริมาณขยะทั่วไป/ อุตสาหกรรม/ กากของเสีย
อันตรายและขีดความสามารถในการก าจัด 

สัดส่วนปริมาณขยะทั่วไป/ อุตสาหกรรม/ กากของเสีย
อันตรายและร้อยละความสามารถในการก าจัด 

เหตุร้องเรียนเรื่องมลพิษ จ านวนครั้งของเหตุการณ์ร้องเรียนเรื่องมลพิษ 
ที่มา: ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2552) 
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นอกจากตัวชี้วัดในข้างต้นที่ได้เสนอไว้โดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังมีตัวอย่างตัวชี้วัดเฉพาะที่ได้มาจากการทบทวนกรณีศึกษาของต่างประเทศ ซึ่งใน
ต่างประเทศได้มีการน าตัวชี้วัดเหล่านี้ไปใช้กับการประเมินนโยบาย แผน และแผนงานประเภทต่าง ๆ ดัง
ตารางที่ 3-2 

ตารางที่ 3-2 ตัวอย่างตัวชี้วัดเฉพาะส าหรับนโยบาย แผน และแผนงานพัฒนาประเภทต่าง ๆ 

ตัวชี้วัด 

ประเภทของนโยบาย แผน หรือแผนงาน 
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1 

พล
ังง

าน
2 

พัฒ
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6 
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กา
รข

นา
ดใ

หญ่
7 

มิติเศรษฐกิจ 
ศักยภาพการจา้งงาน -  - - -  - 
ศักยภาพการลงทุน -  - - -  - 
ระบบเศรษฐกิจ -   -  - - 
การมีงานท า - - -   - - 
มิติสังคม 
สุขภาพ - - - - -   
โครงสร้างประชากร -  -     
คุณภาพชีวิต - - -     
สิ่งอ านวยความสะดวก   -    - 
แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม  - -   -  
การประกอบอาชีพ - -  - - - - 
มิติสิ่งแวดล้อม 
ความหลากหลายทางชีวภาพ  -      
ความต้องการพลังงาน   - - - - - 
ทรัพยากรดิน -  - - -   
แหล่งแร ่ -  - - - - - 
คุณภาพอากาศ   - -    
ทรัพยากรน้ า -       
ขยะและของเสียอันตราย -  - - - - - 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ - -  - -   
เสียงรบกวน  - - -   - 
ความสั่นสะเทือน  - - - - - - 
พื้นที่สีเขียว - - -    - 
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน  -      
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ตารางที่ 3-2 ตัวอย่างตัวชี้วัดเฉพาะส าหรับนโยบาย แผน และแผนงานพัฒนาประเภทต่าง ๆ 

ตัวชี้วัด 

ประเภทของนโยบาย แผน หรือแผนงาน 

คม
นา

คม
1 

พล
ังง

าน
2 

พัฒ
นา

ลุ่ม
น้ า

3 

พัฒ
นา

พื้น
ที่พ

ิเศ
ษ4 

ผัง
เม

ือง
5 

พัฒ
นา

นิค
มอ

ุตส
าห

กร
รม

6 

โค
รง

กา
รข

นา
ดใ

หญ่
7 

ภูมิทัศน์  - -     
ภัยพิบัต ิ  - -   - - 

หมายเหตุ1: เครื่องหมาย () หมายถึง ตัวช้ีวัดดังกล่าวถูกใช้ในนโยบาย แผน และแผนงานพัฒนานั้น ๆ 
หมายเหตุ2: 1แผนพัฒนาเส้นทางคมนาคมโครงการทางหลวงพิเศษ M4 ในเซาท์เวลส์ 2นโยบายพัฒนาด้านพลังงานของ
สาธารณรัฐเช็ก 3แผนพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ าในพื้นที่ลุ่มน้ าแม่โขง 4แผนการจัดการพื้นที่พิเศษของประเทศเนเธอแลนด์ 
5แผนการจัดการผังเมืองระดับภูมิภาคของประเทศเนเธอแลนด์ 6แผนแม่บทสวนอุตสาหกรรม Eldoret ของประเทศ
เคนยา และ 7แผนแม่บทสนามบินดับลินของประเทศไอร์แลนด์ (โครงการขนาดใหญ่) 

   จากตารางที่ 3-3 เป็นตัวอย่างการใช้เทคนิคการตรวจสอบรายการ (Checklist) ในการคัดเลือก
ตัวชี้วัด โดยรายการตัวชี้วัดเบื้องต้นน ามาจากรายการของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (2552) ดังกล่าวมาแล้วโดยแสดงในคอลัมน์-ทั้งหมด และมีเครื่องหมาย  ทั้งนี้ยังมี
ตัวชี้วัดที่ได้มาจากการประชุมของกลุ่มย่อยอ่ืน ๆ เช่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะที่ปรึกษา เป็นต้น ขั้นตอน
สุดท้ายของการคัดเลือกตัวชี้วัดซึ่งจะให้แต่ละกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องลงความเห็นคัดเลือกตัวชี้วัดทั้งหมด ซึ่ง
หากตัวชี้ใดได้รับการเห็นด้วยจ านวน 2 ใน 3 ขึ้นไป ตัวชี้วัดดังกล่าวจะถูกน าไปใช้ในขั้นตอนอ่ืน ๆ ของ
การจัดท า SEA ต่อไป 

ตารางที่ 3-3 ตัวอย่างการคัดเลือกตัวชี้วัดของโครงการการศึกษา SEA  
แผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี 

ตัวชี้วัด ทั้งหมด 
คณะกรรมการ

ก ากับ 
ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

คณะที่ปรึกษา 

มิติเศรษฐกิจ 
GPP Growth (ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด)   *  
รายได้ต่อหัวประชากร - - *  
การจ้างงานท่ีเพิ่มขึ้น   * - 
สัมประสิทธ์การไมเ่สมอภาค (Gini 
Coefficient) 

-  - - 

จ านวนพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดที่ได้รับการ
พัฒนาให้ดีขึ้น (เป็นเมืองน่าอยู่) 

-   - 

การเพิ่มสถานประกอบการ   * - 
มิติสังคม 
จ านวนประชากรรวม - - -  
อัตราการขยายตัวของประชากร - - -  
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ตารางที่ 3-3 ตัวอย่างการคัดเลือกตัวชี้วัดของโครงการการศึกษา SEA  
แผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี 

ตัวชี้วัด ทั้งหมด 
คณะกรรมการ

ก ากับ 
ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

คณะที่ปรึกษา 

สัดส่วนท่ีประชากรมีหลักประกันสขุภาพใน
รายจังหวัด 

  * - 

จ านวนและความครอบคลุมของสถาน
บริการสาธารณสุขในรายจังหวัด 

  * - 

อัตราส่วนการเข้าถึงน้ าดืม่สะอาด จ าแนก
เป็นเขตเมืองและชุมชน 

- -   

จ านวนครัวเรือนท่ีเข้าถึงน้ าสะอาด - -  - 
จ านวนสถานศึกษาระดับต่าง ๆ   * - 
จ านวนสถานศึกษาท้ังในและนอกระบบ - - * - 
อัตราส่วนผู้ใหญ่ (15+) ที่อ่านออก-เขียนได ้ - - -  
จ านวนนักศึกษาท่ีจบระดับอุดมศกึษา -  - - 
อัตรารายได-้รายจ่ายชุมชน   * - 
อัตราการเกิดอุบัตเิหต ุ - - * - 
มิติสิ่งแวดล้อม 
จ านวนร้อยละพื้นท่ีป่าของจังหวัด   *  
การเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชนท์ี่ดิน -    
อุปสงค์และอุปทานน้ าในพ้ืนท่ี   *  
อัตราการสูญเสียดิน   *  
จ านวนฐานข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพป่าไม้ของจังหวัด 

  *  

จ านวนเหตรุ้องเรียนมลพิษ   *  
สารพิษตกค้างของประชากรในพ้ืนท่ี -  -  
การเกิดภัยพิบัติน้ าท่วม/ น้ าแล้งในพ้ืนท่ี - - -  
สัดส่วนความสญูเสีย/ เงินช่วยเหลอื
ผู้ประสบภยัพิบัติน้ าท่วม/ น้ าแล้งต่อ
ประชากรในพ้ืนท่ี 

- - -  

ระบบการเตือนภยัธรรมชาต ิ - -  - 
การมีกฎหมายผังเมืองรวม (ท่ีรวมการ
ป้องกันภัยธรรมชาติ) 

- -  - 

หมายเหต:ุ  เครื่องหมาย () หมายถึง ตัวช้ีวัดดังกล่าวมผีู้เห็นด้วย 
   เครื่องหมาย (*) หมายถึง ตัวช้ีวัดดังกล่าวมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นด้วยและมีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 
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3.3 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก (Alternative development and 
assessment) 
  3.3.1 การพัฒนาทางเลือก (Alternative development) 
   หลังจากผู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วน เส ียได ้ร ับทราบแนวโน้มของข้อม ูล พื ้นฐานตามตัวชี ้ว ัดที ่ มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาพื้นที ่นั ้น ๆ  จะต้องมีการพัฒนาทางเลือกซึ่งจ าเป็นต้องด าเนินการผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่เพ่ือช่วยกันระดมความคิด ซึ่งการจัดประชุมเพ่ือ
ระดมความคิดนี้สามารถจัดในรูปแบบของกลุ่มย่อยก่อนเพ่ือให้เกิดความหลากหลายของตัวเลือก 
(Option) และเพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระโดยไม่ถูกขัดขวาง  
   หลังจากที่ได้สรุปตัวเลือกทั้งหมดออกมาแล้วผู้จัดท า SEA จะระดมความคิดปรึกษาหารือกับ
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือน าตัวเลือกทั้งหมดเหล่านั้นมาท าการจัดกลุ่ม ก าหนดจุดมุ่งหมาย และสรุปเป็นทางเลือก 
(Alternative) อีกครั้ง เพ่ือใช้ในขั้นตอนการประเมินทางเลือกต่อไป 
   อย่างไรก็ตาม ทางเลือกที่ถูกสร้างหรือพัฒนาขึ้นมานั้นควรจะมีอย่างน้อยที่สุด 3 ทางเลือก โดย
จ าเป็นจะต้องมีทางเลือกที่ไม่มีการด าเนินการ (No action alternative) เป็นหนึ่งในทางเลือกเหล่านั้น
ด้วย ซึ่งทางเลือกที่ไม่มีการด าเนินการนี้ก็คือทางเลือกที่เกิดจากการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์เดิมที่
มีอยู่โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง  

ส าหรับตัวอย่างของทางเลือกในตารางที่ 3-4 มีทั้งจากกรณีศึกษา SEA ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยมีจ านวนทางเลือก 2-6 ทางเลือก แต่จ านวน 3-5 ทางเลือกจะเป็นจ านวนที่ค่อนข้าง
เหมาะสม และส าหรับการจัดท า SEA ของต่างประเทศนั้นทางเลือกที่ไม่มีการด าเนินการ (No action 
alternative) ไม่จ าเป็นต้องน ามาเพ่ือเปรียบเทียบกับทางเลือกที่จะเกิดจากการพัฒนานโยบาย แผน และ
แผนงาน  

ตารางที่ 3-4 ทางเลือกของนโยบาย แผน และแผนงานพัฒนาประเภทต่าง ๆ  
(กรณีศึกษาในต่างประเทศ) 

ทางเลือกการพัฒนา 
แผนพัฒนาเส้นทางคมนาคมโครงการทางหลวงพิเศษ M4 ในเซาท์เวลส์ 
ทางเลือกที ่1 ด าเนินการสร้างถนน 
ทางเลือกที่ 2 ด าเนินการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ 
ทางเลือกที่ 3 ด าเนินการด้านการจราจรและการจัดการความต้องการ 
นโยบายพัฒนาด้านพลังงานของสาธารณรัฐเช็ก 
ทางเลือกที่ 1 พัฒนาบนพื้นฐานของแหล่งเช้ือเพลิงฟอสซิลที่มีอยู่ในท้องถิ่น การจ ากัดการท าเหมืองถ่านหินไม่มีผล

บังคับใช้ และไม่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จะเสร็จสิ้นภายใน 
ค.ศ. 2004-2005 

ทางเลือกที่ 2 พัฒนาบนพื้นฐานของแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีอยู่ในท้องถิ่น แต่บังคับใช้การจ ากัดการท าเหมืองถ่าน
หินซึ่งชดเชยด้วยการน าเข้าพลังงานไฟฟ้าและก๊าซ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จะเสร็จสิ้น
ภายใน ค.ศ. 2005 

ทางเลือกที่ 3 สนับสนุนแผนประหยัดพลังงานและเพิ่มแหล่งพลังงานทางเลือก (เช่น พลังงานชีวมวล โรงไฟฟ้าพลังน้ า 
พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น) ราคาค่าพลังงานจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการรวมเอามูลค่า
ทางสิ่งแวดล้อมเพิ่มเข้ามา โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โรงที่สองจะหยุดลง และการจ ากัดการ
ท าเหมืองถ่านหินจะมีผลบังคับใช้ 
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ตารางที่ 3-4 ทางเลือกของนโยบาย แผน และแผนงานพัฒนาประเภทต่าง ๆ  
(กรณีศึกษาในต่างประเทศ) 

ทางเลือกการพัฒนา 
แผนพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ าในพื้นที่ลุ่มน้ าแม่โขง 
ทางเลือกที่ 1 ไม่ด าเนินการพัฒนาใด ๆ 
ทางเลือกที่ 2 เลื่อนเวลาในการพิจารณาว่าจะด าเนินการหรือไม่ออกไปก่อน 
ทางเลือกที่ 3 ด าเนินการภายใต้โครงการหลักท่ีมีการพิจารณาอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
ทางเลือกที่ 4 ด าเนินการตามโครงการทั้งหมดที่ก าหนดไว ้
แผนการจัดการพ้ืนที่พิเศษของประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ทางเลือกที่ 1 หาจ านวนบ้านใหม่ที่เป็นที่ต้องการในพ้ืนท่ีเมืองเดิม โดยต้องใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีนี้ให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 
ทางเลือกท่ี 2 ใช้พื้นท่ีใหม่ส าหรับท่ีอยู่อาศัย โดยรวมพื้นที่ส าหรับท่ีอยู่อาศัยให้ได้มากท่ีสุดในสถานท่ีที่จ ากัดซึ่งอาจจะ

สร้างแบบหนาแน่นมากหรือน้อยก็ได้ 
ทางเลือกที่ 3 ใช้พื้นที่ใหม่ โดยการกระจายสถานที่ส าหรับที่อยู่อาศัยใหม่มากกว่าทางเลือกที่ 2 แต่จะสร้างแบบ

หนาแน่นเท่านั้น 
ทางเลือกที่ 4 ใช้พื้นที่ใหม่ โดยการกระจายสถานท่ีส าหรับที่อยู่อาศัยใหม่ขนาดเล็กจ านวนมาก ซึ่งในแต่ละสถานที่จะ

มีความหนาแน่นน้อย 
ทางเลือกที ่5 รวมรูปแบบการก าหนดของทั้ง 4 ทางเลือกก่อนหน้า 
แผนการจัดการผังเมืองระดับภูมิภาคของประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ทางเลือกที่ 1 แบบจ าลองวงแหวน ซึ่งจุดกึ่งกลางของเมืองใหญ่ถูกเชื่อมโยงด้วยรถไฟความเร็วสูง ส่วนเขตที่อยู่อาศัย

และอุตสาหกรรมจะอยู่ตามขอบของวงแหวนและด้านนอกวงแหวน 
ทางเลือกที่ 2 แบบจ าลองวงแหวนด้านใน ซึ่งรถไฟรางเดี่ยวจะวิ่งตามขอบด้านในของวงแหวนของเมืองเขตที่อยู่อาศัย

และอุตสาหกรรมจะขยายตัวตามขอบด้านในของวงแหวน 
ทางเลือกที่ 3 คล้ายกับทางเลือกที่ 1 แต่ต่างกันตรงที่ที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรมสามารถอยู่ได้ทั้งด้านในและด้าน

นอกของวงแหวน 
ทางเลือกที ่4 คล้ายกับทางเลือกที่ 3 อยู่อาศัยและอุตสาหกรรมสามารถอยู่ได้ทั้งด้านในและด้านนอกของวงแหวน แต่

ทางเลือกนี้จะถูกพัฒนาขึ้นหลังจากการปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด
เสียก่อน 

ทางเลือกที่ 5 รถไฟรางเดี่ยวเช่ือมโยงกับจุดกึ่งกลางเมืองทั้งสองเมืองใหญ่ ที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรมจะอยู่ทั้งด้าน
ในและด้านนอกของวงแหวน 

แผนแม่บทสวนอุตสาหกรรม Eldoret ของประเทศเคนยา 
ทางเลือกที่ 1 การด าเนินการภายใต้แนวคิดที่ไม่แทรกแซงระบบนิเวศ พยายามก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ

ระบบนิเวศ (ทั้งพืชและสัตว์) ในพ้ืนท่ีให้น้อยท่ีสุด โดยพิจารณาระดับการใช้ที่ดินท่ีเหมาะสม (Optimal 
utilization of land) ในการด าเนินการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมฯ 

ทางเลือกที่ 2 การด าเนินที่เน้นการใช้ประโยชน์ทางเกษตรกรรม โดยใช้พื้นที่ในการปลูกข้าวโพดและถั่วซึ่งเป็นผลผลิต
หลักของพื้นที่แทนการสร้างสวนอุตสาหกรรม 

ทางเลือกที ่3 การด าเนินที่เน้นการพัฒนาเป็นแหล่งพาณิชยกรรม เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางทางการค้า ซึ่งพบว่ายังไม่พื้นที่
ว่างอีกจ านวนมากท่ีมีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์น้อยกว่าท่ีควรจะเป็น (Underutilization) 

ทางเลือกที่ 4 การด าเนินที่เน้นการพัฒนาแหล่งที่อยู่อาศัย เพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยเนื่องการไหล
ทะลักของประชากรเข้ามาในพื้นที่ รวมถึงอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรที่ค่อนข้างสูง โดยคาดว่าจะ
สร้างที่อาศัยประมาณ 100 หลังคาเรือนต่อเอเคอร์ในพ้ืนท่ี 120 เอเคอร์ หรือเท่ากับประมาณ 12,000 
หลังคาเรือน 
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ตารางที่ 3-4 ทางเลือกของนโยบาย แผน และแผนงานพัฒนาประเภทต่าง ๆ  
(กรณีศึกษาในต่างประเทศ) 

ทางเลือกการพัฒนา 
ทางเลือกที่ 5 การด าเนินการพัฒนาที่ผสมผสานระหว่างการพัฒนาเป็นแหล่งพาณิชยกรรมและแหล่งที่อยู่อาศัย โดย

อาจแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน (ใช้ถนน 30M KURA road) และพัฒนาท่ีแต่ละส่วนเป็นแหล่งพาณิชย 
                 กรรมและแหล่งที่อยู่อาศัยแยกจากกัน หรืออาจพัฒนาเป็น Mini town ที่มีแหล่งค้าขายและที่อยู่อาศัย

ผสมผสานไว้ในพ้ืนท่ีเดียวกัน 
ทางเลือกที่ 6 การด าเนินที่เน้นการพัฒนาเป็นสวนอุตสาหกรรม โดยพยายามดึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในพื้นที่มา

เป็นวัตถุดิบในการผลิต อาจเป็นอุตสาหกรรมด้านกระบวนการผลิตอาหาร สิ่งทอ หรือเคมีเกษตรกรรม 
(Agro-chemical industry) 

แผนแม่บทสนามบนิดับลนิของประเทศไอร์แลนด์ (โครงการขนาดใหญ่) 
ทางเลือกที่ 1 ขยายสนามบินดับลินโดยใช้พื้นที่ใกล้เคียงและด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นที่ฐานเพื่อสนับสนุนการ

เชื่อมโยงระหว่างพ้ืนท่ีสนามบินเดิมและที่จะขยายเพิ่มเติม 
ทางเลือกที่ 2 ปรับปรุงสนามบินดับลินเดิมโดยไม่มีการขยายไปยังพ้ืนท่ีใกล้เคียง แต่เน้นไปที่การปรับปรุงโครงสร้างขั้น

พื้นฐานของสนามบิน และถนนเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางมาสนามบิน 

  3.3.2  การประเมินทางเลือก (Alternative assessment) 
   ถึงแม้ว่าจะได้ทางเลือกที่ถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วนั้น แต่เนื่องจากการด าเนินการพัฒนานั้นไม่
สามารถที่จะด าเนินการได้ตามทุกทางเลือกที่พัฒนาขึ้นมา เพราะว่าแต่ละทางเลือกมีวัตถุประสงค์และ
แนวทางการพัฒนาที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องด าเนินการประเมินทางเลือกท้ังหมดที่ถูกพัฒนาขึ้นมา โดย
เป็นการประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาตามแนวทางของแต่ละทางเลือกที่มีต่อ
ตัวชี้วัดที่ได้มีการคัดเลือกแล้วในขั้นตอนของการก าหนดขอบเขต โดยจะต้องท าการประเมินผลกระทบทั้ง
เชิงบวกและเชิงลบผ่านการให้ค่าคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ส าหรับผู้ที่จะประเมินนั้นควรน าผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนในการประเมินด้วย  
   ส าหรับตัวอย่างวิธีการประเมินผลกระทบของแต่ละทางเลือกนั้นสามารถด าเนินการโดยการให้
คะแนน (โดยมีหรือไม่มีการถ่วงค่าน้ าหนักส าหรับแต่ละตัวชี้วัด) โดยจะให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้คะแนน
ส าหรับตัวชี้วัดภายใต้มิติต่าง ๆ ของแต่ละทางเลือก ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแสดงดังตารางที่ 3-5 ซึ่งแบ่ง
ออกเป็นผลกระทบเชิงบวก (ตั้งแต่ +3 ถึง +1) ไม่มีผลกระทบ (0) และผลกระทบเชิงลบ (ตั้งแต่ -3 ถึง -1) 
ค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินจะถูกน ามาค านวณรวมกันส าหรับแต่ละมิติ (เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม) เพ่ือแสดงถึงทิศทาง และขนาดของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินการตามทางเลือก
ที่แตกต่างกัน (ตารางที่ 3-6) ทั้งนี้ค่าคะแนนดังกล่าวจะถูกน าไปใช้ประกอบการพัฒนาแนวทางการ
บรรเทาผลกระทบและติดตามตรวจสอบและการตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาต่อไป 

ตารางที่ 3-5 ตัวอย่างค่าคะแนนส าหรับการประเมินผลกระทบของทางเลือก 

ค่าคะแนน ความหมาย ค่าคะแนน ความหมาย 
+3 ผลกระทบเชิงบวกมาก -3 ผลกระทบเชิงลบมาก 
+2 ผลกระทบเชิงบวกปานกลาง -2 ผลกระทบเชิงลบปานกลาง 
+1 ผลกระทบเชิงบวกเล็กน้อย -1 ผลกระทบเชิงลบเล็กน้อย 

0 ไม่มผีลกระทบ 
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ตารางที่ 3-6 ตัวอย่างผลการประเมินทางเลือกของโครงการการศึกษา SEA แผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้ า
ปราจีนบุรี 

ตัวชี้วัด ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4 
มิติเศรษฐกิจ 
GPP Growth (ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด) 83 150 93 143 
การจ้างงานท่ีเพิ่มขึ้น 59 150 78 144 
การเพิ่มสถานประกอบการ (แยกตามประเภท) 37 86 46 108 
ความสามารถในการรวมกลุม่แม่บา้นและกลุ่มอาชีพ 66 96 124 182 

รวม 245 482 341 577 
มิติสังคม 
สัดส่วนท่ีประชากรมีหลักประกันสขุภาพในราย
จังหวัด 

57 71 91 142 

อัตราส่วนประชากรต่อจ านวนบุคลากรทาง
การแพทย์ในรายจังหวัด 

23 29 55 90 

จ านวนและความครอบคลุมของสถานบริการ
สาธารณสุขในรายจังหวัด 

48 25 75 125 

จ านวนสถานศึกษาระดับต่าง ๆ 62 65 81 104 
อัตราบุคลากรทางการศึกษาระดับต่าง ๆ 59 85 76 102 
อัตรารายได้-รายจ่ายชุมชน 72 117 89 133 

รวม 321 392 467 696 
มิติสิ่งแวดล้อม 
พื้นที่ป่าของจังหวัด -8 0 123 111 
พื้นที่สวนสาธารณะในเขตเทศบาลต่อจ านวน
ประชากร 

-6 35 61 79 

การเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชนท์ี่ดิน  -13 -36 66 82 
อุปสงค์และอุปทานน้ าในพื้นที ่ -3 -23 86 87 
อัตราการสูญเสียดิน -26 -58 81 99 
ศักยภาพแหล่งแร ่ -27 -20 55 52 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 3 4 124 132 
ความครอบคลุมพื้นท่ีการให้บริการบ าบัดน้ าเสีย/ 
ชุมชน/ อุตสาหกรรม 

-22 -25 81 102 

จ านวนจุดตรวจวัดและความถี่ในการตรวจวดั
คุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน 

-1 6 41 78 

จ านวนจุดตรวจวัดและความถี่ของการตรวจวดั
คุณภาพอากาศครอบคลุมพื้นท่ี 

12 9 34 74 

ปริมาณขยะทั่วไป/ อุตสาหกรรม/ กากของเสีย
อันตราย และความสามารถในการก าจัด 

-61 -57 23 45 

จ านวนเหตุร้องเรียนเรื่องมลพิษ -59 -69 8 19 
รวม -211 -234 783 960 

รวมทั้งหมด 355 640 1,591 2,233 
หมายเหตุ: 1) ทางเลือกที่ 1: การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีตามแนวทางยุทธศาสตร์เดิมที่มี ; 2) ทางเลือกที่ 2: การ
พัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ าปราจีนบุรีสู่การเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม; 3) ทางเลือกที่ 3: การ
พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีสู่การเป็นพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งวัฒนธรรม; 4) ทางเลือกที่ 4: การพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีบนพื้นฐานศักยภาพ ทรัพยากร และความต้องการของประชาชนภายใต้ขีดจ ากัดที่มีอยู่ในพื้นที ่
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  3.3.3  การประเมินจัดล าดับความพึงพอใจของทางเลือก (Analytical hierarchy 
preference of alternatives) 
   เพ่ือประกอบและตรวจสอบผลของการประเมินผลกระทบของแต่ละทางเลือก จึงได้มีการ
ด าเนินการส าหรับการประเมินจัดล าดับความพึงพอใจของทางเลือก โดยที่แต่ละทางเลือกจะถูกจัดล าดับ
และให้คะแนนความพึงพอใจ และค านวณคะแนนความพึงพอใจสัมพัทธ์ สามารถน าค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบ
กับค่าคะแนนของการประเมินผลกระทบทางเลือก ส าหรับตัวอย่างของการประเมินและค าอธิบายการ
ค านวณแสดงในตารางที่ 3-7 และกล่องข้อความที่ 3-2 
   เครื่องมือ/ เทคนิคที่เป็นที่นิยมใช้ในการประเมินจัดล าดับความพึงพอใจของทางเลือกคือ การ
วิเคราะห์หลายหลักเกณฑ์ (Multi-criteria Analysis: MCA) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจ (Decision-making tool) ในกรณีที่มีทางเลือกและเกณฑ์ในการประเมินที่หลากหลาย โดย
เทคนิคของ MCA ที่ใช้ในการประเมินจัดล าดับความพึงพอใจจะขึ้นอยู่กับลักษณะของกลุ่มผู้ท าการ
ประเมิน เช่น การจัดล าดับอย่างง่ายโดยไม่มีการให้คะแนน การเปรียบเทียบแบบคู่  (Pairwise 
comparison) และการประเมินโดยใช้การจัดล าดับความพึงพอใจต่อทางเลือกควบคู่กับการให้ค่าความพึง
พอใจต่อทางเลือก เป็นต้น ทั้งนี้ผลการคาดการณ์ผลกระทบจากการประเมินทางเลือก จะถูกน ามา
ประกอบการตัดสินใจ/ พิจารณาเพ่ือจัดล าดับความส าคัญของทางเลือก ผ่านการใช้ เทคนิคการจัดล าดับ
ความพึงพอใจต่อทางเลือก (Ranking) ควบคู่กับการให้ค่าความพึงพอใจต่อทางเลือก (Rating) ซึ่งเทคนิค
นี้เป็นเทคนิคที่ง่ายต่อการประเมิน/ จัดล าดับ และไม่มีความจ าเป็นต้องค านวณ Consistency index (ดัง
ในกรณีเทคนิคการเปรียบเทียบแบบคู่ (Pairwise comparison)) เนื่องจากสามารถใช้ผลการจัดล าดับ 
และค่าความพึงพอใจมาใช้ในการตรวจทานความถูกต้องสม่ าเสมอ (Recheck/ verification) ของการ
ประเมินได้ แล้วจะถูกน ามาค านวณเป็นค่าคะแนนสัมพัทธ์ของแต่ละทางเลือกอีกครั้งหนึ่ง 

ตารางที่ 3-7 ตัวอย่างตารางการประเมินจัดล าดับความพึงพอใจของทางเลือก (กรณี 5 ทางเลือก) 

ทางเลือกการพัฒนา การจัดล าดับความพึงพอใจ
ต่อทางเลือก 

ค่าความพึงพอใจต่อทางเลือก 
(ทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 100 คะแนน) 

ทางเลือกที่ 1 …………………………………… 4 20 
ทางเลือกที่ 2 …………………………………… 3 20 
ทางเลือกที่ 3 …………………………………… 5 40 
ทางเลือกที่ 4 ………………………………..…. 1 5 
ทางเลือกที่ 5 …………………….…………….. 2 15 

ผลรวม 100 
หมายเหต:ุ การจัดล าดับความพึงพอใจต่อทางเลือก (5 = พึงพอใจมากที่สุด, 4= พึงพอใจ, 3 = พึงพอใจปานกลาง,  

2= พึงพอใจน้อย, และ 1= พึงพอใจน้อยท่ีสุด) 
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กล่องข้อความที่ 3-2 วิธีการค านวณค่าคะแนนความพึงพอใจสัมพัทธ์ของทางเลือก 
     จากข้อมูลของตารางที่ 3-7 สามารถค านวณค่าคะแนนความพึงพอใจสัมพัทธ์ของแต่ละทางเลือกได้โดยให้น าค่า
คะแนนในช่อง “การจัดล าดับความพึงพอใจต่อทางเลือก” ของแต่ละทางเลือกมาคูณกับค่าคะแนนในช่อง “ค่าความ
พึงพอใจต่อทางเลือก” ของทางเลือกนั้น ๆ ซึ่งจะท าให้ได้ค่าถ่วงน้ าหนักของแต่ละทางเลือก เช่น 
     ทางเลือกที่ 1 ได้ค่าคะแนนการจัดล าดับความพึงพอใจ = 4 และได้ค่าคะแนนความพึงพอใจทางเลือก = 20 
ดังนั้นค่าถ่วงน้ าหนักของทางเลือกที่ 1 จะเท่ากับ 4 x 20 = 80 
     ทางเลือกที่ 2 ได้ค่าคะแนนการจัดล าดับความพึงพอใจ = 3 และได้ค่าคะแนนความพึงพอใจทางเลือก = 20 
ดังนั้นค่าถ่วงน้ าหนักของทางเลือกที่ 2 จะเท่ากับ 4 x 20 = 80 
     ทางเลือกที่ 3 ได้ค่าคะแนนการจัดล าดับความพึงพอใจ = 5 และได้ค่าคะแนนความพึงพอใจทางเลือก = 40 
ดังนั้นค่าถ่วงน้ าหนักของทางเลือกที่ 3 จะเท่ากับ 5 x 40 = 200 
     ทางเลือกท่ี 4 ได้ค่าคะแนนการจัดล าดับความพึงพอใจ = 1 และได้ค่าคะแนนความพึงพอใจทางเลือก = 5 ดังนั้น
ค่าถ่วงน้ าหนักของทางเลือกที่ 4 จะเท่ากับ 1 x 5 = 5 
      ทางเลือกที่ 5 ได้ค่าคะแนนการจัดล าดับความพึงพอใจ = 2 และได้ค่าคะแนนความพึงพอใจทางเลือก = 15 
ดังนั้นค่าถ่วงน้ าหนักของทางเลือกที่ 5 จะเท่ากับ 2 x 15 = 30 
     หากล าดับความพึงพอใจของทางเลือกเท่ากัน ค่าคะแนนของทางเลือกทั้ง 2 นั้นจะต้องมีค่าเท่ากันด้วย 
     เมื่อได้ค่าถ่วงน้ าหนักของแต่ละทางเลือกแล้ว ให้น าค่าถ่วงน้ าหนักของทุกทางเลือกมาบวกกัน ดังนี ้
     80 + 80 + 200 + 5 +30 = 395 ดังนั้น ค่าถ่วงน้ าหนักรวมมีค่าเท่ากับ 395 
     จากนั้นจะสามารถหาค่าคะแนนความพึงพอใจสัมพัทธ์ของแต่ละทางเลือกได้ โดยการน าเอาค่าถ่วงน้ าหนักของแต่
ละทางเลือกหารด้วยค่าถ่วงน้ าหนักรวม ดังนี้ 
     ทางเลือกท่ี 1 ได้ค่าถ่วงน้ าหนัก = 80 หารด้วยค่าถ่วงน้ าหนักรวม (395) ดังนั้นค่าคะแนนความพึงพอใจสัมพัทธ์
ของทางเลือกที่ 1 จะเท่ากับ 80/395 = 0.20  
     ทางเลือกท่ี 2 ได้ค่าถ่วงน้ าหนัก = 60 หารด้วยค่าถ่วงน้ าหนักรวม (395) ดังนั้นค่าคะแนนความพึงพอใจสัมพัทธ์
ของทางเลือกที่ 2 จะเท่ากับ 80/395 = 0.20 
     ทางเลือกที่ 3 ได้ค่าถ่วงน้ าหนัก = 200 หารด้วยค่าถ่วงน้ าหนักรวม (395) ดังนั้นค่าคะแนนความพึงพอใจสัมพัทธ์
ของทางเลือกที่ 3 จะเท่ากับ 200/395 = 0.51 
     ทางเลือกที่ 4 ได้ค่าถ่วงน้ าหนัก = 5 หารด้วยค่าถ่วงน้ าหนักรวม (395) ดังนั้นค่าคะแนนความพึงพอใจสัมพัทธ์
ของทางเลือกที่ 4 จะเท่ากับ 50/395 = 0.01 
     ทางเลือกท่ี 5 ได้ค่าถ่วงน้ าหนัก = 30 หารด้วยค่าถ่วงน้ าหนักรวม (395) ดังนั้นค่าคะแนนความพึงพอใจสัมพัทธ์
ของทางเลือกที่ 5 จะเท่ากับ 30/395 = 0.08 
     ในกรณีที่ต้องการจะหาทางเลือกที่มีค่าคะแนนความพึงพอใจสัมพัทธ์สูงที่สุด สามารถท าได้โดยการน าเอาค่า
คะแนนความพึงพอใจสัมพัทธ์ของแต่ละทางเลือกของทุกคนมาบวกกัน ดังนั้นก็จะได้ค่าคะแนนความพึงพอใจสัมพัทธ์
รวมของทางเลือกนั้น ๆ เพื่อหาทางเลือกที่มีค่าคะแนนความพึงพอใจสัมพัทธ์รวมสูงที่สุด 

 

3.4 มาตรการบรรเทาผลกระทบ การติดตามและการตรวจสอบ (Mitigation, 
monitoring and follow-up measures) 
   หลังจากที่ด าเนินการในขั้นตอนการพัฒนาและประเมินทางเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องมีการ
จัดท ามาตรการบรรเทา ติดตามและตรวจสอบผลกระทบที่อาจเป็นผลมาจากการด าเนินการตามทางเลือก
นั้น ๆ ทั้งนี้อาจเป็นผลกระทบที่คาดการณ์ไว้แล้วหรือไม่ได้คาดการณ์ก็ได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยก าหนดว่า
แผนการบรรเทาผลกระทบที่ก าหนดเอาไว้จ าเป็นต้องมีการด าเนินการเพ่ือลดหรือแก้ไขผลกระทบเหล่านั้น
หรือไม ่
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   มาตรการในการติดตามและตรวจสอบผลกระทบของการด าเนินการพัฒนานั้น ๆ จะต้องมีการ
ก าหนดแผนปฏิบัติการที่เหมาะสมและชัดเจนในการติดตามและตรวจสอบ ซึ่งจะต้องอ้างอิงมาจากตัวชี้วัด
ที่ก าหนดไว้ในขั้นตอนการก าหนดขอบเขตการศึกษา ทั้งนี้แต่ละตัวชี้วัดจ าเป็นต้องมีค่าปัจจุบันและค่า
มาตรฐานเพ่ือใช้เป็นตัวเปรียบเทียบและวางแนวทางมาตรการบรรเทาผลกระทบ มาตรการบรรเทา
ผลกระทบนี้โดยส่วนมากแล้วจะด าเนินการกับผลกระทบเชิงลบเป็นหลัก โดยจะต้องค านึงถึงผลกระทบที่
มีต่อทั้ง 3 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม เช่น ผลกระทบต่อคุณภาพทรัพยากร หรือ
ผลกระทบต่อรายได้ประชาชนในพ้ืนที่ เป็นต้น (ตารางที่ 3-8 และ 3-9) โดยแผนการปฏิบัติการนั้นหาก
สามารถระบุรายละเอียด ได้แก่ วัตถุประสงค์ วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ความถี่ของการติดตาม
ตรวจสอบ และผู้ที่รับผิดชอบ ได้จะเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์อย่างมากในขั้นตอนการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล ในส่วนของขั้นตอนการก าหนดมาตรการติดตามและตรวจสอบนั้นสามารถใช้
เทคนิคการพิจารณาโดยผู้ เชี่ยวชาญ (Expert judgement) เพ่ือพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับ
รายละเอียดต่าง ๆ ได้ 
   ทั้งนี้มาตรการติดตามและตรวจสอบนี้สามารถด าเนินการได้ตั้งแต่มาตรการระยะสั้น มาตรการ
ระยะกลาง และมาตรการระยะยาวเพ่ือให้เกิดความครอบคลุมและเกิดการติดตามตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้การก าหนดระยะต่าง ๆ ของมาตรการนั้นจะต้องสัมพันธ์กับผลกระทบที่เกิดข้ึนด้วย ดัง
ตารางที่ 3-8  

ตารางที่ 3-8 ตัวอย่างมาตรการบรรเทาผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาวของการศึกษาและประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาเหมืองแร่โปแตซ 

มาตรการบรรเทาผลกระทบ ปีที่ 1-5 ปีที่ 6-10 ปีที่ 11-15 ปีที่ 16-20 ปีที่ 21-25 
มาตรการชดเชยและปรับ      

มีระบบป้องกันไอเกลือหรือฝุ่นเกลือปนเปื้อนใน
บรรยากาศ 

 - - - - 

ติดตั้งระบบเฝ้าระวังเพื่อป้องกันคุณภาพอากาศ      

ควบคุมช่วงเวลาในการขนส่งเฉพาะรถบรรทุก
หนัก 

     

คณะท างานวางแผนและติดตามการฟื้นฟูพื้นที่
หลังท าเหมือง 

- - -   

การสร้างงานในท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีงานท า 

-     

ที่มา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม (2555) 
หมายเหต:ุ เครื่องหมาย () หมายถึง มาตรการบรรเทาผลกระทบดังกล่าวมีการด าเนินการในช่วงระยะเวลานั้น ๆ 

 

ตารางที่ 3-9 ตัวอย่างมาตรการบรรเทาผลกระทบของกรณีศึกษาในต่างประเทศ 

ตัวชี้วัด มาตรการบรรเทาผลกระทบ 
แผนแม่บทสวนอุตสาหกรรม Eldoret ของประเทศเคนยา 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ปลูกต้นไม้ (รวมถึงพันธุ์พ้ืนถ่ิน) 
ทรัพยากรดิน จัดให้มีการใช้ดินเฉพาะพื้นท่ีด าเนนิการ 
ความต้องการใช้น้ า ด าเนินมาตรการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของการด าเนินการ 
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ตัวชี้วัด มาตรการบรรเทาผลกระทบ 
ทรัพยากรน้ า (คุณภาพน้ า) ด าเนินมาตรการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดน้ าเสีย และบ าบัดน้ าเสีย 
ปริมาณขยะ ก าเนินการรไีซเคิลขยะ 
แผนแม่บทสนามบนิดับลนิของประเทศไอร์แลนด์ (โครงการขนาดใหญ่) 
ความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างและปรับปรุงแหล่งท่ีอยู่อาศยัตามธรรมชาติ 
คุณภาพชีวิต ปรับปรุงคณุภาพและสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
สุขภาพ ลดเสียงรบกวน การสั่นสะเทือน และมลพิษจากการจราจรและอุตสาหกรรม 
ทรัพยากรดิน รักษา/ ปรับปรุงคุณภาพดิน และลดปรมิาณขยะฝังกลบ 
ทรัพยากรน้ า ส่งเสริมการใช้น้ าอย่างยั่งยืนในระยะยาว และปรับปรุงคุณภาพน้ าผิวดินและ

ใต้ดิน 
คุณภาพอากาศ ลดมลพิษทางอากาศทุกรูปแบบ รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
มรดกทางวัฒนธรรม สนับสนุนการปกป้อง/ อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและแหล่งโบราณคดี 

3.5  บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

   เป็นอีกส่วนหนึ่งในเล่มรายงานซึ่งเป็นบทที่น าเสนอผลการศึกษาที่ส าคัญโดยย่อที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนและแสดงขั้นตอนการศึกษาอย่างต่อเนื่องอาจสรุป
อยู่ในรูปแบบของตารางที่ประกอบด้วยขั้นตอน วิธีการศึกษา และสรุปผลการศึกษาที่ส าคัญในแต่ละ
ขั้นตอน  

   ทั้งนี้ข้อเสนอแนะอาจแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาในการน านโยบาย 
แผนและแผนงานไปด าเนินการ และข้อเสนอแนะส าหรับในส่วนของปัญหาและข้อจ ากัดต่าง ๆ จากการ
ด าเนินการศึกษาที่จะท าให้การจัดท า SEA มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เช่น ข้อจ ากัดของข้อมูลที่อาจไม่มี
หรือไม่สามารถเข้าถึงได้ ระยะเวลาในการด าเนินการแต่ละข้ันตอนเพียงพอหรือไม ่การมีส่วนร่วมของภาค
ส่วนต่างๆ งบประมาณ บุคลากร เป็นต้น 
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อภิธานศัพท ์
การตัดสินใจเชิงระบบ (Systematic decision) หมายถึงการตัดสินใจที่ผ่านการคิดเชิงระบบ ในลักษณะ
ของการคิดเชื่อมโยง มองภาพรวม เขาใจความเป็นองค์รวม คิดเชิงสร้างสรรค์มากกว่าวิ เคราะหแยกแยะ
รายละเอียด มองเห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ ทั้งเชิงลึกและเชิงกว้าง ซึ่งซับซ้อน
มากกว่าคิดแบบเหตุผลเชิงเส้นตรง คิดเน้นแบบแผนที่มีความเคลื่อนไหวมากกว่ามองภาพเป็นจุด  ๆ โดย
ตระหนักชัดถึงองค์ประกอบย่อยที่มีความสัมพันธ์และมีหน้าที่ต่อเชื่อมกันอยู่แล้วค่อยตัดสินใจ 

การตรวจสอบ (Follow-up) เป็นกระบวนการเพ่ือตรวจสอบให้การด าเนินการตามนโยบาย แผน และ
แผนงานเป็นไปตามวงจรที่ก าหนดไว้ โดยการตรวจสอบจะเป็นลักษณะของการประเมินและการติดตามซึ่ ง
บางครั้งอาจท าให้เกิดการปรับรูปแบบ หรือวิธีการด าเนินการในบางส่วนเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย แผน และ
แผนงานที่วางไว้ 

การติดตาม (Monitoring) เป็นกระบวนการของการสังเกตและรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยข้อมูล
เหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่จะบ่งชี้สภาพหรือสภาวะของสิ่งต่าง ๆ หลังจากที่ได้มีการด าเนินการตามนโยบาย แผน 
และแผนงานแล้ว การติดตามนี้จ าเป็นจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ทั้งนี้อาจจะมีการปรับช่วง
ระยะเวลาหรือความถ่ีในการติดตามได้ตามความเหมาะสมของสภาพหรือสภาวะที่เกิดขึ้น 

การบรรเทาผลกระทบ (Mitigation) หมายถึงการด าเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยง/ ป้องกัน (Avoid/ prevent) ลด 
(Reduce/ minimize) หรือชดเชย/ ชดใช้ (Offset/ compensate) ความเสียหายหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
สิ่งต่าง ๆ โดยเป็นผลมาจากการด าเนินการพัฒนาตามนโยบาย แผน และแผนงาน 

การประเมิน (Assessment) หมายถึงการน าลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ที่ส่วนใหญ่มักเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ มา
ศึกษาพยายามตีค่าเป็นตัวเลขให้สัมพันธกับสิ่งแวดล้อมขณะนั้น โดยใช้สภาวะต่าง ๆ กันเป็นเกณฑ์จึงต้องมี
การศึกษา วิเคราะห์เกณฑและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ไปด้วย การประเมินโดยทั่วไปจะท าในเวลาใดก็ได้ เช่น ก่อน 
ระหว่าง หรือหลังการด าเนินงานแลว เป็นต้น การประเมินต่างไปจากการวัดและการประเมินผล เพราะต้องมี
การศึกษาข้อมูลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสิ่งที่ก าลังศึกษา แล้วจึงตีค่าของสิ่งนั้นออกมา 

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA) เป็นกระบวนการที่ใช้วิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลายเพ่ือคาดการณ์ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบาย แผน แผนงานหรือโครงการ ที่มี
ผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และการกระจายของผลกระทบในกลุ่มประชากร การประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพนี้เองยังจะเป็นตัวก าหนดถึงกิจกรรมที่เหมาะสมในการจัดการผลกระทบเหล่านั้น 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) คือการประเมินผล
กระทบจากโครงการพัฒนาที่จะมีต่อสุขภาพหรือความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบ รวมทั้ง
ความเสี่ยงที่จะมีผลต่อสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อธรรมชาติ ซึ่ง
บางครั้งอาจน าไปสู่ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรง หรืออาจจะนิยามการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ได้ว่าเป็น “กระบวนการเพ่ือการบ่งชี้ ท านาย ประเมิน และบรรเทาผลกระทบทางชีวะ-กายภาพ สังคม และ
ผลกระทบที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ที่มีต่อข้อเสนอการพัฒนาใด ๆ ก่อนที่จะมีการตัดสินใจให้ลงมือด าเนินได้” 

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development) หมายถึงการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการตามความ
จ าเป็นในปัจจุบัน เป็นการกระจายประโยชน์ของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เพ่ือท าให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์
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ดีขึ้นภายในระบบนิเวศวิทยาที่สามารถรองรับการด าเนินชีวิตได้ต่อไป ตลอดจนเป็นการพัฒนาที่ปกป้อง
สิ่งแวดล้อม โดยสามารถรองรับและครอบคลุมมาตรการรักษามรดกทางทรัพยากรตามความต้องการและ/ 
หรือความจ าเป็นที่จะมอบไว้ให้กับชนรุ่นหลังในระดับที่มากพอ ๆ กับชนรุ่นปัจจุบันที่ได้รับมาให้เกิดความ
สมดุลและยั่งยืน 

ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพหรือสภาวะปัจจุบันในมิติต่าง ๆ ของพ้ืนที่ 
ไม่ว่าจะเป็นทางมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อมซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะต้องมีการเก็บรวบรวมไว้ก่อนที่จะ
มีการด าเนินการพัฒนาตามนโยบาย แผน และแผนงาน เพ่ือใช้ตรวจสอบและติดตามการเปลี่ยนแปลง 
นอกจากนี้อาจใช้ในภายหลังเพ่ือเปรียบเทียบการประเมินผลหรือผลกระทบของการพัฒนานั้น ๆ  

ตัวชี้วัด (Indicator) หมายถึงสิ่งที่บ่งบอกถึงสภาพหรือสภาวะของสิ่งที่มุ่งประเมินโดยอาจเป็นเชิงปริมาณ
หรือเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดนี้ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ มิตสิังคม และมิตสิิ่งแวดล้อม 

ทางเลือก (Alternative) หมายถึงแนวทางที่เป็นไปได้ และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่นั้น 
หากจะมีการด าเนินการตามนโยบาย แผน หรือแผนงาน การพัฒนาในพื้นที่นั้น ๆ โดยแนวทางดังกล่าวเกิดจาก
การพิจารณาถึงความสมดุลเชิงพ้ืนที่ของสถานที่ เทคโนโลยี มาตรการทางการเงิน กลยุทธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม
หรือกายภาพ 

ทางเลือกที่ไม่มีการด าเนินการ (No action alternative) คือทางเลือกที่ไม่ได้มีการด าเนินการใด ๆ ตาม
ข้อเสนอของนโยบาย แผน และแผนงานนั้น ๆ หรือไม่ด าเนินการเปลี่ยนแปลงไปจากทิศทางหรือแนวทางเดิมที่
ก าหนดไว้ ซึ่งทางเลือกนี้จ าเป็นจะต้องถูกก าหนดขึ้นมาเป็นหนึ่งในทางเลือกของทางเลือกท้ังหมดที่เกิดขึ้น  

นโยบาย (Policy) หมายถึงหลักและวิธีการปฏิบัติทีเ่ลือกสรรแล้วซึ่งถือเป็นแนวทางด าเนินการที่ผู้บริหารใช้ใน
การตัดสินใจเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง พร้อมกับการแก้ไขปัญหาและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้การก าหนดนโยบายจึงเป็นความพยายามขององค์กรเพ่ือน าไปสู่กระบวนการแก้ ปัญหาและ
ตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลในองค์กร 

ผลกระทบข้ามเขตแดน (Transboundary impact) หมายถึงผลกระทบใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ระบบใด
ระบบหนึ่ง ทั้งที่เกิดโดยธรรมชาติหรือจากกิจกรรมของมนุษย์ แต่ผลกระทบนั้นยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ระบบอ่ืน ๆ 

ผลกระทบสะสม (Cumulative effect) คือผลกระทบที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมขึ้นซึ่งมีสาเหตุ
มาจากการด าเนินการตามนโยบาย แผน และแผนงาน โดยผลกระทบนี้ จะอาจจะเกิดมาจากการรวมเข้ากับ
ผลกระทบที่มีอยู่เดิมในพ้ืนที่ จนท าให้เกิดผลกระทบที่มากขึ้นในอนาคต ผลกระทบสะสมนี้อาจเกิดมาจาก
ผลกระทบขนาดเล็กของกิจกรรมต่าง ๆ ที่กระจุกตัวอยู่ในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งจนก่อให้เกิดการสะสมตัวมาช่วง
ระยะหนึ่ง และก่อให้เกิดผลกระทบขนาดใหญ่ขึ้น 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) คือบุคคล กลุ่มคนหรือหน่วยงานที่ใช้ทรัพยากรในการด ารงชีวิตและ/ 
หรือได้รับผลกระทบจากกิจกรรม/ โครงการที่ด าเนินการรวมทั้งมีความสนใจหรือมีอ านาจ/ อิทธิพลในเชิง
นโยบายเกี่ยวกับการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม 

แผน (Plan) หมายถึงข้อก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือน าไปด าเนินการในอนาคต แผนอาจเป็นของบุคคลหรือ
ขององค์การก็ได้ เมื่อมีแผนแล้วผู้ปฏิบัติตามแผนสามารถใช้เป็นแนวทางในการท างานได้ และในการท างานนั้น
คงต้องมีปัจจัยส าคัญตามหลักการ คือ คน เงิน วัสดุเครื่องใช้ และการจัดการที่ดีด้วย 
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แผนงาน (Program) เป็นการจัดรวมกลุ่มของงานหรือโครงการ หรืออาจกล่าวว่า แผนงาน คือ งานหรือ
โครงการย่อย ๆ หลายโครงการซึ่งมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกัน โดยงานหรือโครงการเหล่านี้จะประกอบด้วย
กิจกรรม (Activities) ต่าง ๆ ที่ด าเนินการภายใต้กรอบของงาน หรือโครงการหนึ่ง ๆ ซึ่งจะมีเงื่อนไขระยะเวลา
เริ่มต้น และสิ้นสุดในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) หมายถึงทิศทาง นโยบาย และกระบวนการที่องค์การตัดสินใจเลือกเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดเพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
โดยมีอนาคตเป็นตัวก าหนด 
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ภาคผนวก 
ก ตัวอย่างการประยุกต์ใชเ้ครื่องมือ/ เทคนิคต่าง ๆ ในการจัดท า SEA  

(1)  การมีส่วนร่วมสาธารณะ (Public participation) สหภาพยุโรป 
  การด าเนินการจัดท า SEA ในสหภาพยุโรปให้ความส าคัญในการก าหนดกฎหมายและบทบัญญัติ
อันเกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นข้อก าหนด/ ข้อตกลงร่วมกันภายใต้สหภาพยุโรปโดยเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนผ่านการมีส่วนร่วมสาธารณะ (Public participation) ดังมีตัวอย่างดังนี ้
   (1.1) ประเทศเนเธอร์แลนด์: กฎหมายที่ก าหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอน SEA จะถูก
ประกาศอย่างเป็นทางการผ่านทางหนังสือพิมพ์ ประชาชนสามารถตอบสนองและให้ข้อคิดเห็นโดยตรงผ่านการส่ง
จดหมายมายังหน่วยงานที่รับผิดชอบ และการท าประชาพิจารณ์ (Public hearing) นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคนิค
ในการมีส่วนร่วม/ รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอย่างไม่เป็นทางการ/ อย่างง่าย เช่น การจัดงานประชุมเพ่ือมี
ส่วนร่วมแบบไม่เป็นทางการกับประชาชน และการจัดนิทรรศการ (Participation evenings and exhibitions) 
(European Commission, DG-Environment, 2000) 
   (1.2) ประเทศเดนมาร์ก: ข้อมูลจากการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ของ SEA จะถูกน าเสนอใน
เว็บไซต์ของรัฐ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน โดยสามารถส่งข้อคิดเห็น/ 
ข้อเสนอแนะภายใต้ก าหนดเวลา รวมทั้งกระทรวงสิ่งแวดล้อมจะด าเนินการเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเพ่ือท า
การวิจารณ์/ เสนอแนะ โดยองค์กรหรือบุคคลสามารถส่งข้อร้องขอผ่านเว็บไซต์เพ่ือทราบทิศทางในอนาคตของ 
SEA ในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กระทรวงสิ่งแวดล้อมให้ความเชื่อมั่นว่าทุกข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะจะ
ได้รับการพิจารณาและใช้เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการวิเคราะห์ SEA ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ในแผนด้าน
คมนาคม (European Commission, DG-Environment, 2000) 
   (1.3) สหราชอาณาจักร: ได้น าเสนอรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Post public 
consultation report) ของแผนพัฒนาพลังงาน (Offshore wind leasing and offshore oil and gas) บน
เว็บไซต์ของรัฐ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยสามารถขอรายงาน/ ข้อมูลผ่านอีเมล์หรือจดหมายได้ โดยผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียสามารถให้ข้อคิดเห็นผ่านช่องทางดังกล่าวได้เช่นกัน ซึ่งได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
เสีย/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวน 56 หน่วยงาน (ตารางภาคผนวกที่ 1) ซึ่งพบว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็น
หน่วยงานรัฐของสหราชอาณาจักร รวมถึงองค์กรการค้าและธุรกิจ (มากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนทั้งหมด) 
ทั้งนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถให้ความคิดเห็นในหลากหลายประเด็นของกระบวนการ 
SEA ได้แก่ คุณภาพของรายงาน บทสรุปภาพรวม การพิจารณาทางเลือก ขอบเขต กระบวนการ/ ขั้นตอนของ 
SEA การประเมินเทคนิค/ ระเบียบวิธีในการวิเคราะห์และผลที่ได้ ค่าพ้ืนฐาน/ ค่าตั้งต้นด้านสิ่งแวดล้อม 
ข้อเสนอแนะและการตรวจสอบ รวมถึงประเด็นอ่ืน ๆ ตามร้องขอ (Department of Energy and Climate 
Change, 2009) 

ตารางภาคผนวกท่ี 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทีเ่สนอความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาพลังงาน       
                          ของสหราชอาณาจักร (แบ่งตามประเภท) 

ประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน (ร้อยละ)  
หน่วยงานรัฐของสหราชอาณาจักร 14 (25) 
หน่วยงานรัฐของต่างประเทศ 3 (5) 
องค์กรการค้าและธุรกิจ 27 (48) 
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ภาคผนวก-2  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล  

 
 

คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

ตารางภาคผนวกท่ี 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทีเ่สนอความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาพลังงาน       
                          ของสหราชอาณาจักร (แบ่งตามประเภท) 

ประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน (ร้อยละ)  
องค์กรเอกชนอิสระด้านสิ่งแวดล้อม 8 (14) 
บุคคลทั่วไป 4 (7) 
รวม 56 (100) 
ที่มา: Offshore energy strategic emvironmental assessment: Post public consulation report (Department of 
Energy and Climate Change, 2009)  

(2)  การวิเคราะห์สถานการณ ์(Scenario analysis) แผนพัฒนาลุ่มน้ าแดง ประเทศเวียดนาม  
   การจัดท า SEA ในลุ่มแม่น้ าแดง ประเทศเวียดนาม ใช้เทคนิคการวิเคราะห์สถานการณ์ 
(Scenario analysis) เพ่ือพิจารณาภาพฉายในอนาคตในกรณีมีด าเนินการที่แตกต่างกันไป โดยประกอบด้วย
ขั้นตอนดังนี้ 
   1) ก าหนดขอบเขต 
   2) ระบุปัจจัยผลักดัน/ กระตุ้น  
   3) ระบุประเด็นที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
   4) ระบุประเภทของกิจกรรมที่อาจจะด าเนินการ 
   5) ระบุกรอบการวิเคราะห์สถานการณ์/ ภาพฉายในอนาคต 
   6) ร่างลักษณะของสถานการณ์/ ภาพฉายในอนาคต (เชิงบรรยาย) 
   7) พิจารณาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (ความเพียงพอของข้อมูล) 
   8) ด าเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ 

   ทั้งนี้การวิเคราะห์สถานการณ์อาจด าเนินการได้ในรูปแบบหลักคือ 1) Predictive scenarios 
เป็นการวิเคราะห์/ พยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตภายใต้สถานการณ์/ ภาพฉายที่แตกต่างกัน และ 2) 
Explorative scenarios เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบภายใต้สถานการณ์/ ภาพ
ฉายที่แตกต่างกันในอนาคต รวมถึงแผนงาน/ ยุทธศาสตร์ระยะยาวที่มีความเก่ียวข้อง 

(3)  การซ้อนทับแผนที่ (Overlay mapping) ระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System: 
GIS) และรอยเท้าทางนิเวศ (Ecological footprint)) ผังเมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ 
   ส าหรับการวิเคราะห์ SEA ของผังเมืองกลาสโกว์ (Glasgow city plan) มีการประยุกต์ใช้หลาย
เทคนิค/ วิธีการร่วมกันเพ่ือระบุผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอันมีนัยส าคัญที่อาจเกิดจากการด าเนินการตามผัง
เมือง โดยใช้เทคนิคการซ้อนทับแผนที่  (Overlay mapping) และระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic 
Information System: GIS) เพ่ือระบุแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและชนิดพันธุ์ของพืชและสัตว์ในเมือง
กลาสโกว์ ส าหรับแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติประกอบด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ าประเภทต่าง ๆ ได้แก่ แม่น้ า คลอง 
และสวน ขณะที่ชนิดพันธุ์ของพืชและสัตว์ประกอบด้วยพืชชนิดต่าง ๆ แมลง ปลา สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า นก และ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นอกจากนี้ยังมีใช้เทคนิครอยเท้าทางนิเวศ (Ecological footprint) เพ่ือวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบรอยเท้าทางนิเวศของเมืองกลาสโกว์กับเมืองอ่ืนในประเทศสกอตแลนด์ (ตารางภาคผนวกที่ 2) 
พบว่ามีค่าเท่ากับ 5.37 ซึ่งมีค่าต่ ากว่าเมืองอ่ืน ๆ รวมถึงค่ารวมของประเทศสกอตแลนด์  (Glasgow’s 
Development Plan, 2003) 
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คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล ภาคผนวก-3 
 
 

ตารางภาคผนวกท่ี 2 รอยเท้าทางนิเวศของเมืองกลาสโกว์เปรียบเทียบกับเมืองอ่ืน ๆ ในประเทศสกอตแลนด์ 

องค์ประกอบ 
ค่ารอยเท้าทางนิเวศ 

เมืองอเบอร์ดีน เมืองดันด ี เมืองเอดินเบิร์ก เมืองกลาสโกว ์
รวม  

(ประเทศสกอตแลนด์) 
พลังงาน 0.77 0.78 0.70 0.68 0.61 
ขนส่ง 0.57 0.48 0.56 0.46 0.68 
อาหาร 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 
ขยะ 2.63 2.36 2.44 2.35 2.55 
น  า 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
ที่ดิน 0.07 0.08 0.07 0.06 0.19 

รวม 5.87 5.51 5.60 5.37 5.85 
ที่มา: Glasgow city plan 2: Strategic environmental assessment - Environmental report (Glasgow’s 

Development Plan, 2003)  

(4)  การประเมินความสอดคล้อง (Compatibility appraisal) โครงการขนาดใหญ่ - การพัฒนาพลังงานลม 
เมืองมิลตัน คียนส์ ประเทศอังกฤษ 
   โครงการพัฒนาพลังงานลมในเมืองมิลตัน คียนส์ ประเทศอังกฤษใช้เทคนิคการประเมินความ
สอดคล้อง (Compatibility appraisal) ในการพิจารณาความสอดคล้องของโครงการกับวัตถุประสงค์ของการ
จัดท า SEA (Milton Keynes Council, 2013) (ตารางภาคผนวกที่ 3) 

ตารางภาคผนวกท่ี 3 ความสอดคล้องของโครงการกับวัตถุประสงค์ของการจัดท า SEA 

วัตถุประสงค์ของโครงการ
พัฒนาพลังงานลม 

วัตถุประสงค์ของการจัดท า SEA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- ป้ อ งกั น แ ล ะ ส ร้ า งค ว า ม
ปลอดภัยแก่สาธารณชนจาก
โครงการพัฒนากังหันลม 

√ √ ?1 √ √ √ √ √ √ 

- อธิบายแต่ละวิธีการประเมิน √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
หมายเหต:ุ เครื่องหมาย (√) หมายความว่า วตัถุประสงค์โครงการกับวัตถุประสงค์ของการจัดท า SEA มีความสอดคล้องกัน 

เครืองหมาย (?1) หมายความว่า ขึน้อยู่กับลักษณะของทางเท้าสาธารณะ 
   วัตถปุระสงค์ของการจัดท า SEA ประกอบด้วย 
   (1) พัฒนาสุขภาพและคณุภาพชีวติของผู้อยู่อาศัย 
   (2) รักษา/ พัฒนาคุณภาพอากาศในท้องถิ่น และจ ากัดมลภาวะทางเสียง 
   (3) ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวยีน 
   (4) อนุรักษแ์ละพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองมลิตัน คยีนส์  
   (5) อนุรักษ์และพัฒนาภูมิทัศน์ในเมืองมิลตัน คียนส ์
   (6) อนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวฒันธรรมในเมืองโบโรห ์
   (7) ลดความเสี่ยงในการเกิดน้ าท่วม 
   (8) เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
   (9) ส่งเสริมการสร้างธุรกิจใหม่และรักษาอัตราการจ้างงานให้อยู่ในระดับสูง 
ที่มา: Draft Wind Turbines Supplementary Planning Document and Emerging Policy 2013: Supporting 
Documents Paper (Milton Keynes Council, 2013) 
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ภาคผนวก-4  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล  

 
 

คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

ข ตัวอย่างแหล่งข้อมูลของตัวชี วัด/ ข้อมูลระดับพื นที่ 

ตารางภาคผนวกท่ี 5 ตัวอย่างแหล่งข้อมูลตัวชี้วัด/ ข้อมูลระดับพื้นท่ี 
ตัวชี วัด/ ข้อมูลระดับพื นที ่ แหล่งข้อมลู 

มิติเศรษฐกิจ 
ผลิตภณัฑ์มวลรวม - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ สืบค้นได้จาก: 

http://www.nesdb.go.th/more_news.php?cid=74 
- ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ สืบค้นได้จาก: 
http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/10.aspx 

สถานภาพแรงงาน - ส ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิสืบค้นได้จาก 
http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries03.html 
- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ สืบค้นได้จาก: 
http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatSubDefault_Final.aspx?catid=2 

จ านวนสถานประกอบการ - ส ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิสืบค้นได้จาก 
http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries16.html 

มิติสังคม 
จ านวนประชากร - ส ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิสืบค้นได้จาก: 

http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/01.aspx 
- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ สืบค้นได้จาก: 
http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatSubDefault_Final.aspx?catid=1 

อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกดิ - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ สืบค้นได้จาก: 
http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatSubDefault_Final.aspx?catid=1 

รายได-้รายจ่ายของครัวเรือน - ส ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิสืบค้นได้จาก: 
http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/08.aspx 

ความครอบคลุมหลักสิทธิประกัน
สุขภาพ 

- ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ สืบค้นได้จาก: 
http://eis.nhso.go.th/FrontEnd/home.aspx 

จ านวนสถานบริการสาธารณสุข - ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ทรัพยำกรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสขุ สืบค้นได้
จาก: http://gishealth.moph.go.th/healthmap/gmap.php 

จ านวนบุคลากรทางการแพทย ์ - ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร ์กระทรวงสำธำรณสุข สืบค้นไดจ้าก: 
http://bps.moph.go.th/new_bps/healthdata 
- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ สืบค้นได้จาก: 
http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatSubDefault_Final.aspx?catid=3 

จ านวนผู้ป่วยทางสุขภาพจิต - กรมสุขภำพจติ สืบค้นได้จาก: http://www.dmh.go.th/report/ 
จ านวนสถานศึกษา - ส ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิสืบค้นได้จาก: 

http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/03.aspx 
- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ สืบค้นได้จาก: 
http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatSubDefault_Final.aspx?catid=4 

จ านวนบุคลากรทางการศึกษา - ส ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิสืบค้นได้จาก: 
http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/03.aspx 
- ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร สืบค้นได้จาก: 
http://www.mis.moe.go.th/publications/educational-statistics-brief 
- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ สืบค้นได้จาก: 
http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatSubDefault_Final.aspx?catid=4 



คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ (SEA manual) 

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล ภาคผนวก-5 
 
 

ตารางภาคผนวกท่ี 5 ตัวอย่างแหล่งข้อมูลตัวชี้วัด/ ข้อมูลระดับพื้นท่ี 
ตัวชี วัด/ ข้อมูลระดับพื นที ่ แหล่งข้อมลู 

มิติสิ่งแวดล้อม 
จ านวนพื้นที่ป่า - กรมป่ำไม้ สืบค้นได้จาก: 

http://forestinfo.forest.go.th/55/Content.aspx?id=1 
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน - กรมพัฒนำท่ีดิน สืบค้นได้จาก: 

http://www.ldd.go.th/www/lek_web/web.jsp?id=18662 
ศักยภาพแหล่งแร ่ - กรมทรัพยำกรธรณี สืบค้นได้จาก: 

http://www.dmr.go.th/main.php?filename=main_poten 
ทรัพยากรดิน - กรมพัฒนำท่ีดิน สืบค้นได้จาก: 

http://www.ldd.go.th/www/lek_web/web.jsp?id=18906 
ความหลากหลายทางชีวภาพ - กลุ่มงำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ สืบค้นได้จาก: 

http://biodiversity.forest.go.th 
- ส ำนักควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สืบค้นได้จาก:  
http://chm-thai.onep.go.th/chm/data_province/map.html 

คุณภาพน้ า - ส ำนักจัดกำรคณุภำพน  ำ กรมควบคุมมลพิษ สืบค้นได้จาก: 
http://iwis.pcd.go.th/index.php 

คุณภาพอากาศ - ส ำนักจัดกำรคณุภำพอำกำศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ สืบค้นไดจ้าก: 
http://air4thai.pcd.go.th/web/ 

ปริมาณขยะมลูฝอย และ
ความสามารถในการก าจัด 

- กรมควบคุมมลพิษ สืบค้นได้จาก: 
http://www.pcd.go.th/info_serv/roadmapWaste.html 
- ส ำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหำนคร สืบค้นได้จาก: 
http://203.155.220.174/modules.php?name=activeshow_mod&file=sh
owpage&new_topic=12 

จ านวนเหตรุ้องเรียนเรื่องมลพิษ - กรมควบคุมมลพิษ สืบค้นได้จาก: 
http://www.pcd.go.th/info_serv/pollution.html 

 



คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ (SEA manual) 

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล คณะผู้ด าเนินงาน-1 
 
 

คณะผู้ด ำเนินงำน 
คณะกรรมกำรก ำกับกำรศึกษำโครงกำรศึกษำ 

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 านักวางแผนการเกษตร  ทรัพยากรธรรมชาติและ        

สิ่งแวดล้อม (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 

  



คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ (SEA manual) 
 

คณะผู้ด าเนินงาน-2                                                  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล  
 
 

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 ผู้ เ ชี่ ย วช าญด้ าน  Urban and regional planning, GIS, 
Urban ecology 

11. นางสาว ปรีดามน ค าวชิรพิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Fisheries resources, Aquatic 
resources, Aquatic ecosystems 

12. นาย กฤษณ์ คงเจริญ ผู้ เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่า และเศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

13. นางสาว ดาริกา โพธิรุกข์ ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ 

  



คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ (SEA manual) 

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล คณะผู้ด าเนินงาน-3 
 
 

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 วรเทพ พูลสวัสดิ์  

 



คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ (SEA manual) 

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล ดัชน-ี1 
 
 

ดัชน ี
ค ำ หน้ำ 
กระบวนการตัดสินใจ 2-5, 2-8, 2-9, 2-16, 2-19, 2-25,-2-30, 2-31 
กระบวนการวางแผน 2-5, 2-6, 2-9 
การกลั่นกรอง 2-5, 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13, 2-20 
การก าหนดขอบเขต 2-3, 2-4, 2-5, 2-9, 2-11, 2-12, 2-14, 2-15, 2-16, 2-20,  

2-22, 3-1, 3-2, 3-3, 3-8, 3-15, 3-19 
การก าหนดตัวชี้วัด 2-11, 2-14, 2-15, 2-20, 3-1, 3-2, 3-3, 3-8 
การคาดการณ์ผลกระทบ 2-3, 2-28, 2-29, 2-37, 3-17 
การจัดท ารายงาน 2-9, 2-11, 2-19, 2-20 
การซ้อนทับแผนที่ 2-26, 2-33, 2-37 
การมีส่วนร่วม 2-3, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11, 2-15, 2-17, 2-19, 2-20, 2-21, 

2-28, 2-31, 3-2, 3-3, 3-13, 3-20 
การมีส่วนร่วมสาธารณะ 2-14, 2-16, 2-25, 2-37 
การตัดสินใจ 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-8, 2-9, 2-10, 2-14, 2-16, 2-17, 

2-19, 2-25, 2-26, 2-30, 2-31, 3-1, 3-2, 3-8, 3-15, 3-17 
การตัดสินใจเชิงระบบ 2-1 
การตรวจสอบ 2-5, 2-11, 2-14, 2-15, 2-19, 2-20, 2-21, 2-22, 2-31,  

2-37, 3-1, 3-11, 3-18 
การตรวจสอบรายการ 2-14, 2-15, 2-19, 2-21, 2-22, 2-37, 3-11 
การติดตาม 2-4, 2-5, 2-11, 2-15, 2-19, 2-20, 3-1, 3-18, 3-19 
การบรรเทาผลกระทบ 2-4, 2-5, 2-11, 2-19, 2-20, 3-1, 3-2, 3-15, 3-18, 3-19 
การบูรณาการ 2-8, 2-11 
การประเมินความสอดคล้อง 2-23, 2-35, 2-36, 2-38 
การประเมินความเสี่ยง 2-34, 2-38 
การประเมินคุณภาพชีวิต 2-25, 2-26, 2-37 
การประเมินทางเลือก 2-11, 2-16, 2-19, 2-20, 2-21, 2-37, 3-1, 3-2, 3-13, 3-15, 

3-16, 3-17 
การประเมินผลกระทบ 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-9, 2-12, 2-14, 2-15, 2-19, 2-22, 

2-23, 2-24, 2-25, 2-29, 2-30, 2-31, 2-33, 2-37, 2-38,  
3-2, 3-15, 3-17 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-12, 2-15, 2-33 
การประเมินผลกระทบสุขภาพ 2-5 
การพัฒนาทางเลือก 2-11, 2-16, 2-17, 2-20, 3-1, 3-2, 3-13 
การพัฒนาที่ยั่งยืน 2-2, 2-3, 2-8, 2-10, 2-11, 2-25 
การพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ 2-14, 2-19, 2-24, 2-28, 2-37, 3-19 



คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ (SEA manual) 
 

ดัชน-ี2                                                                 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 
 
 

ค ำ หน้ำ 
การระบุผลกระทบ 2-21, 2-28, 2-37 
การวิเคราะห์การแบ่งสรรการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

2-27, 2-37 

การวิเคราะห์ความเปราะบาง 2-33, 2-38 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 2-30, 2-31, 2-32, 2-37 
การวิเคราะห์โครงข่าย 2-14, 2-28, 2-29, 2-37 
การวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์
ของโครงการ 

2-30, 2-38 

การวิเคราะห์แนวโน้ม 2-35, 2-38 
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2-15, 2-21 
การวิเคราะห์วงจรชีวิต 2-32, 2-38 
การวิเคราะห์สถานการณ์ 2-30, 2-37 
การวิเคราะห์หลายหลักเกณฑ์ 2-19, 2-31, 2-32, 2-33, 2-38, 3-17 
การสร้างแบบจ าลอง 2-29, 2-37 
การให้ค าปรึกษา 2-9 
  
ข้อมูลพื้นฐาน 2-11, 2-14, 2-15, 2-16, 2-20, 2-37, 3-1, 3-3, 3-8, 3-13 
ข้อเสนอ 2-1, 2-2, 2-5, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13, 2-29 
  
ความเปราะบาง 2-11, 2-33, 2-38 
ความพึงพอใจของทางเลือก 2-11, 2-20, 3-1, 3-17, 3-18 
ความยั่งยืน 2-1, 2-8, 2-9, 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-33 
ความยืดหยุ่น 2-3, 2-8, 2-10, 2-15, 2-26 
ความสามารถในการรองรับ 2-35 
ค่าคะแนน 2-22, 2-23, 2-24, 2-31, 3-15, 3-17, 3-18 
  
เชิงประเด็น 2-5 
  
ฐานข้อมูล 2-14, 3-9, 3-12 
  
ตัวชี้วัด 2-11, 2-14, 2-15, 2-16, 2-19, 2-20, 2-21, 2-22, 3-1, 3-2, 

3-3, 3-8, 3-10, 3-11, 3-12, 3-13, 3-15, 3-16, 3-19 
ตัวชี้วัดเฉพาะ 3-10 
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คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล ดัชน-ี3 
 
 

ค ำ หน้ำ 
ทางเลือก 2-1, 2-3, 2-4, 2-5, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11, 2-14, 2-16, 

2-17, 2-18, 2-19, 2-20, 2-21, 2-22, 2-23, 2-24, 2-25,  
2-26, 2-29, 2-30, 2-31, 2-32, 2-33, 2-34, 2-37, 3-1, 3-2, 
3-13, 3-14, 3-15, 3-16, 3-17, 3-18 

ทางเลือกท่ีไม่มีการด าเนินการ 2-17, 3-13 
  
ผลกระทบข้ามเขตแดน 3-8 
ผลกระทบเชิงลบ 2-1, 2-9, 2-33, 3-15, 3-19 
ผลกระทบเชิงบวก 2-10, 3-15 
ผลกระทบทางตรง 2-19, 2-23, 2-24, 2-28 
ผลกระทบทางอ้อม 2-19, 2-23, 2-24, 2-25, 2-28, 2-29 
ผลกระทบสะสม 2-4, 2-9, 2-12, 2-15, 2-19, 2-23, 2-24, 2-25, 2-26, 2-28, 

2-29, 2-30, 2-35, 3-7 
แผนภาพสาเหตุผลกระทบ 2-26, 2-27, 2-37 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2-8, 2-10, 2-15, 2-16, 2-19, 2-21, 2-22, 2-23, 2-31, 

2-37, 3-1, 3-3, 3-11, 3-12, 3-13, 3-15 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง 2-16 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 2-10, 2-15, 2-21 
  
มาตรการบรรเทาผลกระทบ 2-5, 2-11, 2-19, 3-1, 3-2, 3-18, 3-19 
มาตรการป้องกัน 2-4, 2-14 
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2-11 
เมตริกซ์ 2-14, 2-15, 2-19, 2-22, 2-23, 2-24, 2-35, 2-37 
  
รอยเท้าทางนิเวศ 2-33, 2-34, 2-38 
ระดับพ้ืนที่ 2-2, 2-5, 3-5 
ระดมสมอง 3-3, 3-8 
ระบบภูมิสารสนเทศ 2-26, 2-27, 2-28, 2-33 
รายกรณี 2-11 
รายสาขา 2-3, 2-5 
  
ศักยภาพและข้อจ ากัด 2-3, 3-2, 3-9 
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จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ 10110 
การอ้างอิง: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2560.  

คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์. ไอเพจ นครปฐม. 
พิมพ์ครั้งที่ 1: พ.ศ. 2560 จ านวน 1000 เลม่ 
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คณะผู้ด าเนินการ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวด ีโรจนกนันท์ บรรณาธิการ 
 นาย หฤษฎ์ เชื้อทอง        ผู้ช่วยบรรณาธิการ 

นาย หิริพงศ์ เทพศิริอ านวย      ผู้ช่วยบรรณาธิการ 
นางสาว ปรีดามนท์ ค าวชิรพิทักษ์    ผู้ช่วยบรรณาธิการ 
นางสาว นภาพร วิศวกุล      ผู้ช่วยบรรณาธิการ 

 นาย กฤษฏิ์ชนัญภ์ เนียมแสวง     ผู้ช่วยบรรณาธิการ 
 นาย จักรกริช ธรรมศิริ       ผู้ช่วยบรรณาธิการ 
 นางสาว ดาริกา โพธิรุกข์      ผู้ช่วยบรรณาธิการ 
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