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ค ำน ำ 
  โครงการศึกษา “แนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” ด าเนินการโดย
คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยการสนับสนุนของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมี เป้าหมายหลักคือ เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ความส าคัญ กระบวนการและขั้นตอน รวมทั้งประโยชน์ของการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ในวงกว้าง และ
เพ่ือพัฒนาคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการจัดท า SEA ส าหรับ
นโยบาย แผนและแผนงานของประเทศไทยได้อย่างง่าย แต่มีประสิทธิภาพ การด าเนินการศึกษาจึง
ครอบคลุมตั้งแต่การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักการและแนวคิด ระบบและกลไก กระบวนการ
และขั้นตอน แนวทางและคู่มือ SEA ทั้งในต่างประเทศและประเทศไทย มาจัดท าเป็นรายละเอียดคู่มือ 
SEA และน าไปทดลองใช้ในการจัดท ากรณีศึกษา: การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของแผนการ
จัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี โดยมีการถอดบทเรียนจากการจัดท าแผนฯ ดังกล่าวมาเพ่ือปรับปรุงคู่มือฯ 
และฝึกอบรมถ่ายทอดให้แก่ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติในส่วนกลาง 
ตลอดจนกลุ่มภาคีลุ่มน้ า 9 ลุ่มน้ าหลัก เพ่ือสร้างความเข้าใจและเพ่ือให้เห็นประโยชน์ของการจัดท า SEA 
รวมทั้งได้ข้อเสนอแนะและความเห็นจากภาคีดังกล่าวมาเพ่ือปรับปรุงคู่มือฯ และท้ายสุดได้มีการจัด
ประชุมน าเสนอผลงานและระดมความเห็นซึ่งก็ได้รับข้อเสนอแนะและความเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมมา
เพ่ือปรับปรุงคู่มือฯ และการด าเนินการในอนาคตเพ่ือการประยุกต์ใช้ SEA ในประเทศไทย  

  บทสรุปผู้บริหารฉบับนี้มีเนื้อหาจากรายงาน 3 เล่ม ได้แก่ 1) รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ
ศึกษา “แนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” 2) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ของแผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี และ 3) คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งได้น ามาสรุปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาและการด าเนินงานดังกล่าวแล้วข้างต้น 
เนื่องจากในแต่ละเล่มของรายงานมีบางส่วนของเนื้อหาที่ซ้ าซ้อนกันจากการที่ต้องน าผลจากการ
ด าเนินการไปเป็นพ้ืนฐานหรือตัวอย่างเพ่ือให้เกิดความเข้าใจได้อย่างง่าย 

  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทสรุปผู้บริหารฉบับนี้ จะได้ให้ภาพรวม
และผลการศึกษาของการด าเนินการโครงการศึกษา “แนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์” ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ SEA ในอนาคตต่อไป เพ่ือเป้าหมายที่จะน าไปสู่การ
พัฒนาที่มีดุลยภาพและยั่งยืนของการด าเนินการตามนโยบาย แผนและแผนงานของประเทศไทยโดยการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคีร่วมพัฒนา 
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1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำ หลักกำร และเหตุผลในกำรจัดท ำโครงกำร 
  การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) เป็น
เครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเชิงระบบในการจัดท านโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, Plan and 
Program: PPP) ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือท าให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติ
สิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาทางเลือกและประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากทางเลือก ตลอดจนการ
น าเสนอมาตรการในการบรรเทาผลกระทบเหล่านั้น ส าหรับในบริบทของประเทศไทยนั้น การประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มีพัฒนาการมาจากการที่ภาครัฐได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติใน พ.ศ. 2548 จนได้รับความสนใจ
และพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านแผนต่าง ๆ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 10, 11 
และ 12) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมถึงการที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติให้
หน่วยงานภาครัฐน าแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปใช้ในการก าหนด
นโยบายและการวางแผนโครงการของหน่วยงานตามความเหมาะสม แต่มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติดังกล่าวเป็นเพียงการระบุกรอบการด าเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไว้
แบบกว้าง ๆ เท่านั้น ยังไม่มีการก าหนดรายละเอียดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน (ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2552)  

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

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

1.2 วัตถุประสงค ์
  (1) เพ่ือศึกษาทบทวน แนวคิด รูปแบบ กระบวนการ วิธีการด าเนินการด้าน SEA ในต่างประเทศที่
เป็นที่ยอมรับในสากลและการด าเนินงาน SEA ของประเทศไทยในระยะเวลาที่ผ่านมา ตลอดจนปัญหา
และอุปสรรคที่ท าให้วิธีการประเมินผล SEA ยังไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างสัมฤทธิ์ผลและแพร่หลาย 
  (2) น าบทเรียน การศึกษาทบทวน แนวคิด รูปแบบ กระบวนการ วิธีการด าเนินการ SEA ที่ได้ มา
จัดท าเป็นรายละเอียดคู่มือการจัดท า SEA ของประเทศ เพ่ือเป็นเอกสารคู่มือส าหรับการจัดท า PPP 
ประเภทต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกลไกสถาบัน 

(3) น าร่างคู่มือการจัดท า SEA มาก าหนดกรอบและจัดท าแนวทาง ขั้นตอนการจัดท า SEA ให้
สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน และมีประสิทธิผล
ในการน าไปสู่การพัฒนาที่มีดุลยภาพอย่างยั่งยืนของพ้ืนที่โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีร่วมพัฒนา และมี
การจัดท าโครงการน าร่องในลุ่มน้ าตัวอย่างประกอบการศึกษา 
  (4) น าแนวคิด รูปแบบ กระบวนการ วิธีการด าเนินงาน ตลอดจนแนวทางและขั้นตอนการจัดท า
SEA ของประเทศ รวมถึงบทเรียนและผลการด าเนินงานที่ได้จากโครงการน าร่อง มาถ่ายทอด ฝึกอบรม
ให้แก่ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ เพ่ือสร้างความเข้าใจ  และเห็น
ประโยชน์ของการจัดท า SEA เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่มีดุลยภาพและยั่งยืน 

1.3 ขอบเขต 
  โครงการการศึกษาแนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ครั้งนี้มีขอบเขต
การศึกษาดังแสดงในรูปที่ 1-1 

รูปที่ 1-1 ขอบเขตการศึกษาทั้ง 5 ส่วนภายใต้โครงการศึกษา 
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1.4 ระยะเวลำและแผนกำรด ำเนินงำน 
  การศึกษาครั้งนี้ได้เริ่มด าเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2560 

1.5 บุคลำกร 
  โครงการการศึกษานี้ด าเนินการโดยที่ปรึกษาผู้มีความเชี่ยวชาญจากสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวม
ทั้งสิ้นจ านวน 13 คน ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1-1 

ตารางที่ 1-1 บุคลากรในโครงการ 

ชื่อ/ สังกัด หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ควำมเชี่ยวชำญ 

1. ผศ. ดร. เรวดี โรจนกนันท์ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

หัวหน้าโครงการ/ 
ผู้เชี่ยวชาญ SEA/ 
วิทยากรในการฝึกอบรม 

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

2. ดร. อุทัย เจริญวงศ ์
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ 

ที่ปรึกษาโครงการ Public policy  

3. ดร. บัณฑรู เศรษฐศโิรตม ์
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

ที่ปรึกษาโครงการ Public policy และ SEA 

4. รศ. ดร. นาฎสุดา ภูมิจ านงค ์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผู้เชี่ยวชาญ SEA/ 
วิทยากรในการฝึกอบรม 

Forest ecology, Forest 
management, Climatology, 
Climate change 

5. รศ. ดร. ไกรชาติ ตันตระการอาภา 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหดิล 

ผู้เชี่ยวชาญ SEA/ 
วิทยากรในการฝึกอบรม 

EIA, SEA, Noise and air quality  

6. ผศ. ดร. บันลือ เอมะรจุ ิ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

ผู้เชี่ยวชาญ SEA/ 
วิทยากรในการฝึกอบรม 

Water engineering, Water 
management modelling, Database 
management, GIS 

7. ผศ. ปฐมพงศ์ สงวนวงศ์ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผู้เชี่ยวชาญ SEA/ 
วิทยากรในการฝึกอบรม 

เศรษฐศาสตรส์ิ่งแวดล้อม,  
การประเมินมลูค่า 

8. ดร. สุกัญญา เสรีนนท์ชัย 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผู้เชี่ยวชาญ SEA/ 
วิทยากรในการฝึกอบรม 

การสื่อสารสิ่งแวดล้อมและสังคม 

9. นาย จักรกริช ธรรมศิร ิ
บริษัท ปัญญา คอนซลัแตนท์ จ ากดั 

ผู้เชี่ยวชาญ SEA/ 
วิทยากรในการฝึกอบรม 

การมีส่วนร่วมและสังคม 
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ตารางที่ 1-1 บุคลากรในโครงการ 

ชื่อ/ สังกัด หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ควำมเชี่ยวชำญ 

10. นางสาว กฤติมา ลี่รตันวิสุทธ ์
Land Governance Laboratory 

ผู้เชี่ยวชาญ SEA/ 
วิทยากรในการฝึกอบรม 

Urban and regional planning, GIS, 
Urban ecology 

11. นางสาว ปรีดามน ค าวชิรพิทกัษ์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยัราชภฎัสรุาษฎร์ธาน ี

ผู้เชี่ยวชาญ SEA/ 
วิทยากรในการฝึกอบรม 

Fishery resources, Aquatic 
resources, Aquatic ecosystems 

12. นาย กฤษณ์ คงเจริญ 
บริษัท ปญัญา คอนซลัแตนท์ จ ากดั 

ผู้เชี่ยวชาญ SEA/ 
วิทยากรในการฝึกอบรม 

การประเมินมลูค่า, เศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

13. นางสาว ดาริกา โพธิรุกข ์
คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ/ 
วิทยากรในการฝึกอบรม 

กฎหมาย 

 

1.6 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1) คู่มือการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ กับ
นโยบาย แผน และแผนงานประเภทต่าง ๆ ของประเทศไทย 
  2) แผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าของโครงการน าร่องที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ มีความรู้และความเข้าใจใน SEA 
ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนให้ SEA เป็นเครื่องมือในการสร้างนโยบาย แผน และแผนงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  4) เผยแพร่ผลงานการศึกษาต่อภาคีการพัฒนาในกลุ่มที่หลากหลายและวงกว้าง เพ่ือให้เกิดการ
รับรู้ และเห็นประโยชน์ของการจัดท า SEA 
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2 
การทบทวนวรรณกรรม 

  การทบทวนวรรณกรรมมีองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็นการทบทวนวรรณกรรมจาก
แหล่งข้อมูลต่างประเทศโดยมีเป้าหมายส าคัญเพ่ือน าเสนอข้อมูลของ SEA อย่างรอบด้าน ส่วนที่ 2 เป็น
การรวบรวมข้อมูลของ SEA ที่ได้มีการประยุกต์ใช้ SEA ในต่างประเทศ และส่วนที่ 3 เป็นพัฒนาการและ
สถานการณ์ของ SEA ในประเทศไทย 

2.1 การทบทวนวรรณกรรมจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศ 
 2.1.1 ความส าคัญของ SEA และการประยุกต์ใช้ในต่างประเทศ 
   การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการที่ช่วยในการตัดสินใจเชิงระบบ ที่มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือท าให้ความยั่งยืนในทางสิ่งแวดล้อมและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้มีการพิจารณาอย่างมี
ประสิทธิภาพในการท านโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, Plan and Programme: PPP) ดังนั้น 
นอกจาก SEA ครอบคลุมในการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับนโยบาย แผน หรือ
แผนงาน ตลอดจนทางเลือกที่เกิดขึ้นในระดับดังกล่าวแล้ว SEA จะค านึงถึงผลกระทบทางด้าน
เศรษฐศาสตร์และสังคมที่เกิดขึ้นด้วย เพ่ือน ามาประกอบการตัดสินใจ เนื่องจากการพัฒนาในรูปแบบ 
นโยบาย แผน และแผนงานย่อมมีผลกระทบต่อมิติการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม SEA จึงถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงความเป็นไปได้ของผลกระทบที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นทั้งด้านบวกและลบต่อมิติการพัฒนาทั้งสามและน าไปสู่การเสนอทางเลือกในการตัดสินใจของ
ผู้บริหารระดับสูงที่เก่ียวข้อง โดยหลักการ SEA ต้องถูกด าเนินการขึ้นก่อนการพัฒนา เพ่ือชี้ให้เห็นถึงความ
เป็นไปได้ของผลกระทบเชิงลบและผลประโยชน์เชิงบวกที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินนโยบาย แผน และ
แผนงานพร้อมกับน าเสนอแนวทางในการป้องกัน ลด บรรเทา หรือชดเชยผลกระทบ รวมทั้งขยายผลของ
ผลเชิงบวกที่จะเกิดขึ้นให้กระจายออกไปอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้รายงาน SEA เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
วัตถุประสงค์ในกระบวนการ SEA แต่สิ่งที่ส าคัญ คือ การได้สื่อสารผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีโอกาสจะ
เกิดขึ้นจากทางเลือกในการด าเนินนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการต่าง ๆ รวมทั้งการด าเนินการที่
เกี่ยวข้องในการป้องกัน ลด และชดเชยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวต่อผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ 
(ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2552; CIDA, 2004; Fischer, 2007) 

 2.1.2 แนวคิดและพัฒนาการของ SEA 
   การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) และการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) เริ่มมีการ
ด าเนินการมาจากแหล่งเดียวกันคือ กฎหมายนโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environmental 
Policy Act: NEPA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยที่ EIA ได้ถูกน ามาใช้ใน พ.ศ. 2512 ในการประเมิน
โครงการขนาดใหญ่ (เรวดี 2557) ขณะทีแ่นวคิดของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment: SEA) ได้เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2524 โดยกระทรวงการเคหะและพัฒนาเมือง
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Housing and Urban Development Department) ได้ตีพิมพ์หนังสือ
คู่มือชื่อ Area-wide Impact Assessment Guidebook เพ่ือใช้ในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินใน

http://www.onep.go.th/eia/SEA/About_SEA/About_SEA.pdf
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ระดับภูมิภาค หลังจากนั้นประเทศต่าง ๆ ได้น าแนวความคิดของ SEA มาประยุกต์ใช้ในบริบทของแต่ละ
ประเทศโดยในระยะแรกมีการใช้แบบเป็นครั้งคราวมากกว่าการน าไปใช้อย่างเป็นระบบ  
   จุดส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นที่ยอมรับของ SEA นั้นเกิดขึ้นในทวีปยุโรป โดยที่ประชุม ณ 
เมืองเอสปู ประเทศฟินแลนด์ใน พ.ศ. 2534 ได้มีการบรรลุข้อตกลงใน “อนุสัญญาว่าด้วยการประเมินผล
กระทบสิ่ งแวดล้อมข้ าม เขตแดน ( Convention on Environmental Impact Assessment in a 
Transboundary Context)” หรือเป็นที่รู้จักในนามของ “อนุสัญญาเอสปู (Espoo Convention)” ซึ่ง
เป็นพันธกรณีที่วางรากฐานในการน า SEA มาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม และต่อมาใน พ.ศ. 2546 ที่
เมืองเคียฟ ประเทศยูเครน ได้มีการเพ่ิมเติม  Protocol on Strategic Environmental Assessment 
หรือพิธีสารที่เกี่ยวข้องกับ SEA ไว้ในอนุสัญญาเอสปูด้วย (Fischer, 2007) โดยความแตกต่างของ EIA 
ของ SEA แสดงดังตารางที่ 2-1 ซึ่งการที่ SEA ถูกพัฒนามาจากรากเดียวกับ EIA โดยเป็นเครื่องมือในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่เครื่องมือทั้งสองมีความแตกต่างที่ส าคัญคือ EIA ถูกใช้เป็นเครื่องมือทาง
เทคนิคเพ่ือตอบสนอง (Reactive) ต่อมาตรการในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ ขณะที่ SEA 
เป็นเครื่องมือเพ่ือการวางแนวทางป้องกัน (Proactive) ตามหลักการป้องกันไว้ล่วงหน้า (Precautionary 
principle) ของ SEA ตามท่ีระบุในอนุสัญญาเอสปู (Noble, 2000; Fischer, 2007) 

ตารางที่ 2-1 ข้อแตกต่างส าคัญระหว่าง EIA และ SEA 
EIA SEA 

ด าเนินการในระดับโครงการ (Project) ด าเนินการในระดับนโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, 
Plan and Program) 

ประยุกต์ใ ช้กับโครงการระยะสั้นและกลาง และมี
ลักษณะเฉพาะ 

ประยุกต์ใช้กับนโยบาย แผนและแผนงานซึ่งมีขอบเขต
กว้างและมีมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ระยะยาว 

เกิดในช่วงเริ่มต้นวางแผนโครงการ ในเชิงหลักการ เป็นกระบวนการที่เกิดในช่วงเริ่มต้นของ
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

ข้อมูลและ/ หรือสารสนเทศส่วนใหญ่เป็นแบบปฐมภูมิ 
(Primary data) ที่ต้องท าการเก็บและรวบรวมเพื่อการใช้
งานเฉพาะกรณีและมีเป็นเชิงปริมาณ (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 
มักจะมีการเตรียมการและ/ หรือได้รับการสนับสนุนการ
ด าเนินโครงการ เนื่องจากท าตามกฎหมายที่บังคับให้
โครงการต้องมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

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/ แนวทางที่เป็นทางการ 

เน้นการบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของ
โครงการใดโครงการหนึ่ง แต่ไม่ได้พิจารณาถึงโอกาสของ
บางโครงการ และการชดเชย เป็นต้น  

เน้นการประชุมเพื่อพิจารณานโยบาย แผนและแผนงาน 
ในแง่ของความสมดุลระหว่างการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_Environmental_Impact_Assessment_in_a_Transboundary_Context
http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_Environmental_Impact_Assessment_in_a_Transboundary_Context
http://en.wikipedia.org/wiki/Espoo
http://en.wikipedia.org/wiki/Protocol_on_Strategic_Environmental_Assessment
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ตารางที่ 2-1 ข้อแตกต่างส าคัญระหว่าง EIA และ SEA 
EIA SEA 

สังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการระบุผลลัพธ์การพัฒนา
ในระดับกว้าง 

มีการทบทวนถึงผลกระทบสะสมอย่า งจ ากัด และ
พิจารณาเฉพาะบางช่วง ไม่ครอบคลุมการพัฒนาระดับ
ภูมิภาคหรือผลกระทบจากหลายโครงการ 

พิจารณาผลกระทบสะสม (Cumulative effect) ที่จะ
เกิดขึ้นด้วย  

มีการติดตามตรวจสอบผ่านการก่อสร้างและการด าเนิน
โครงการ 

มีการเตรียมการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า นโยบาย 
แผน และแผนงานตามที่วางไว ้

 

ที่มา: Paridario (2005); OECD (2006) 

 2.1.3 นิยามของ SEA 
   นิยามที่น ามาเป็นตัวอย่างนี้มีทั้งนิยามที่ระบุโดยนักวิชาการ ประเทศที่ และองค์การระหว่าง
ประเทศ ที่แสดงถึงความหลากหลายของความหมายของ SEA ซึ่งสะท้อนมุมมองในการประยุกต์ใช้ SEA 
โดยสะท้อนจากค าส าคัญที่ปรากฏ เช่น SEA ถูกด าเนินการในระดับนโยบาย แผน หรือ แผนงาน/ การ
ด าเนินการเชิงระบบ/ การประเมินผลกระทบมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม/ มีทางเลือกและการ
ประเมินทางเลือก/ ความยั่งยืน เป็นต้น ดังตัวอย่างของนิยามต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
   (1) Therivel et al. (1992) ให้นิยามของ SEA คือ “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ 
นโยบาย แผน และแผนงานและทางเลือกต่าง ๆ” 
   (2) Sadler and Verheem (1996) ให้นิยามของ SEA คือ “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการเชิงระบบในการประเมินผลที่เกิดขึ้นทางสิ่งแวดล้อมจากนโยบาย แผน และ
แผนงานโดยที่ผลที่เกิดขึ้นนี้ได้ถูกน าเสนอและพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มนโยบาย แผน และแผนงาน
ทั้งนี้ต้องค านึงถึงมิติเศรษฐกิจและสังคมร่วมด้วย” 
   (3) Partidario and Clark (2000) ให้นิยามของ SEA คือ “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการเชิงระบบที่ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และผลที่เกิดขึ้นจากทางเลือกของนโยบาย แผน และแผนงานที่ต้องด าเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่ม ทั้งนี้
ต้องมีการพิจารณาร่วมกันทั้งด้านชีวะ-กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง” 
   (4) ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) (2003) ให้นิยาม
ของ SEA คือ “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการเชิงระบบเพ่ือการประเมินและ
คาดการณ์ผลที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจก่อนการด าเนินโครงการ จุดมุ่งหมายของ SEA คือ ต้องการให้
เกิดความมั่นใจว่า ข้อพิจารณาทางสิ่งแวดล้อมและทางเลือกต่าง ๆ ได้ถูกกล่าวถึงตั้งแต่ขั้นตอนแรก ๆ 
ของการพัฒนานโยบาย แผน และแผนงาน ทั้งนี้ต้องมีการพิจารณาปัจจัยมิติเศรษฐกิจและมิติสังคมร่วม
ด้วย” 
   (5) Abaza et al. (2004) ให้นิยามของ SEA คือ “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
เป็นระบบของการประเมิน เพ่ือระบุ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของนโยบาย แผน และแผนงาน” 
   (6) องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-
operation and Development: OECD) (2006) ให้นิยามของ SEA คือ “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการที่เน้นการมีส่วนร่วมและการวิเคราะห์นโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, 
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Plan and Program; PPP) เชิงบูรณาการ โดยพิจารณาถึงผลกระทบทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และมิติ
สิ่งแวดล้อม” 
   (7) สภากระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศแคนาดา (Canadian Council of Ministers of the 
Environment: CCME) (2009) ให้นิยามของ SEA คือ “SEA เป็นกระบวนการที่ถูกออกแบบอย่างเป็น
ระบบเพ่ือการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงผลกระทบสะสมของแนวทางกลยุทธ์ทางเลือกใน
ระดับนโยบาย แผนและแผนงาน” 
   (8) Partidario (2012) กล่าวว่า “SEA เป็นเครื่องมือในการสร้างกรอบกลยุทธ์ซึ่งน าไปสู่บริบท
การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยรวมประเด็นทางสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในการตัดสินใจ การประเมิน
ทางเลือกในการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ และน าเสนอแนวทางในการด าเนินการที่เหมาะสม” 
   (9) Scottish Government (2013) ให้นิยามของ SEA คือ “วิถีทางในการพิจารณาผลกระทบ
ที่คาดว่าอาจเกิดขึ้นจากแผนสาธารณะต่อสิ่งแวดล้อมและการด าเนินการหาแนวทางในการลดผลกระทบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่ส าคัญ” 

2.2 การประยุกต์ใช้ SEA ในต่างประเทศ 
   SEA ได้มีการน าไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในทุกทวีปทั่วโลก Fundingsland, Tetlow and 
Hanusch (2012) ระบุว่ามีมากกว่า 60 ประเทศที่ได้น า SEA ไปใช้ด้วยรูปแบบที่หลากหลายภายใต้บริบท
และวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ แม้ว่าพัฒนาการ SEA เริ่มต้นในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 แต่การประยุกต์ใช้ของ SEA ในประเทศนี้ยังไม่เป็นที่ชัดเจนและมีข้อมูลมากนัก ตรงกัน
ข้ามกับการประยุกต์ใช้ในทวีปยุโรปโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรป ที่ SEA ถูกยอมรับและ
น าไปสู่การด าเนินการอย่างแพร่หลายหลังการบังคับใช้ EU’s SEA Directive ใน พ.ศ. 2544 ตัวอย่างเช่น 
ประเทศสกอตแลนด์ ประเทศเวลส์ ประเทศออสเตรีย ประเทศเดนมาร์ก และประเทศเยอรมนี เป็นต้น 
ส่วนประเทศในทวีปอ่ืน ๆ ที่ได้มีการใช้ SEA แล้วเช่น ประเทศแคนาดา ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศกานา 
ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศปากีสถาน ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน เขตบริหารพิเศษ
ไต้หวัน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และประเทศเวียดนาม เป็นต้น (Hayashi, 2003; Hayashi, 2006; Dusik 
and Xie, 2009; EPA Ghana, 2013; Rossouw et al., 2013) แต่ทั้งนี้ประเทศส่วนใหญ่ในทวีปเอเชียยัง
อยู่ในระยะของการพัฒนาระบบ SEA เช่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศลาว ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศไทย 
ประเทศบังคลาเทศ ประเทศอินเดีย และประเทศศรีลังกา เป็นต้น (Dusik and Xie, 2009; Victor and 
Agamuthu, 2014) 

 2.2.1 ระบบและกลไก 
   ระบบและกลไกของการด าเนินการ SEA ในต่างประเทศส่วนมากแล้วจ าเป็นต้องมีกฎหมาย
รองรับเพ่ือให้ SEA สามารถน าสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ Hayashi (2006) จ าแนกกฎหมายที่
รองรับ SEA ออกเป็น 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 
   1) รูปแบบกฎหมาย SEA ที่เป็นกฎหมายเฉพาะ คือ กฎหมายที่ออกมาโดยเฉพาะ SEA 
ตัวอย่างของประเทศที่มีด าเนินการในรูปแบบนี้ เช่น ประเทศแคนาดา ประเทศอังกฤษ ประเทศฟินแลนด์ 
ประเทศกรีซ และประเทศเดนมาร์ก เป็นต้น 
   2) รูปแบบกฎหมาย SEA ที่รวมอยู่ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เช่น การด าเนินการ SEA ปรากฎอยู่ในกฎหมาย EIA หรือ EP (Environmental Protection) 
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ตัวอย่างของประเทศที่ด าเนินการในรูปแบบนี้ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมนี ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ประเทศสโลวาเนีย ประเทศจีน เขตบริหารพิเศษไต้หวัน และ ประเทศเวียดนาม เป็นต้น 
   3) รูปแบบการด าเนินการ SEA ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน โดยเฉพาะการผัง
เมือง ตัวอย่างของประเทศที่ด าเนินการในรูปแบบนี้ เช่น ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศโปรตุเกส ประเทศ
นิวซีแลนด์ เป็นต้น 
   ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบและกลไกนั้น การน า SEA เพ่ือประยุกต์ใช้ในระดับต่าง ๆ ของ PPP 
ก็มีความหลากหลาย จากการศึกษาของ Hayashi (2006) พบว่า SEA ถูกด าเนินการในระดับต่าง ๆ ที่
แตกต่างกัน โดยพบว่า SEA ถูกด าเนินการในระดับแผนและแผนงานเป็นส่วนมาก เช่น ประเทศในกลุ่ม
ประชาคมยุโรป ส าหรับประเทศที่มีการด าเนินการ SEA ครบทั้ง 3 ระดับ คือ นโยบาย แผนและแผนงาน 
ตัวอย่าง เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศฟินแลนด์ และประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีบาง
ประเทศที่ด าเนินการ SEA เพียงระดับใดระดับหนึ่งเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ประเทศเบลเยี่ยม ที่ด าเนินการ
เฉพาะในระดับแผนเท่านั้น เป็นต้น 
   ส าหรับประเทศในทวีปเอเชียที่ได้น า SEA ประยุกต์ใช้เป็นประเทศแรกๆ ในทวีปเอเชียที่
สามารถเป็นต้นแบบให้กับประเทศต่าง ๆ ได้ คือ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และเขตบริหารพิเศษไต้หวันที่มี
การด าเนิน SEA ที่มีการเผยแพร่การด าเนินการและมีปรับปรุงพัฒนาแนวทางการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งการด าเนินการของทั้ง 2 ประเทศนี้ สามารถน าเอาการด าเนินการทั้งในส่วนของระบบและกลไก รวมทั้ง
กระบวนการและข้ันตอนมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการด าเนินการของประเทศไทยได้
   ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการใช้ SEA เพ่ือรวมเข้าไปในกระบวนการตัดสินใจเชิง
ยุทธศาสตร์ ICON (2001) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาได้ด าเนินการศึกษาการใช้ SEA เพ่ือรวมเข้าไปใน
กระบวนการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ให้กับสหภาพยุโรป ได้สรุปปัจจัยส าคัญของความส าเร็จในการ
ด าเนินการ SEA ได้แก่ 1) ต้องการบังคับใช้ตามกฎหมาย 2) ต้องมีความโปร่งใส ต้องมีการพิจารณาปัจจัย
ทางสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน 3) ต้องมีการประเมินผลกระทบของตัวเลือก (Options) ของทางเลือก 4) 
ต้องมีการมีส่วนร่วมที่ครอบคลุม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจเชิงนโยบาย และภาค
ส่วนของสาธารณะที่หลากหลาย 5) ต้องมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบที่น าสถาบันที่เกี่ยวข้องในระดับ
ต่างๆ มาร่วมในการด าเนินการตามกรอบรายงานเดียวกัน 6) ต้องมีการใช้และเผยแพร่ข้อมูลฐานและการ
ประเมิน 7) ต้องมีหน่วยงานอิสระที่เป็นผู้ทบทวนและตรวจกระบวนการ SEA และเนื้อหาต้องได้รับ
สิ่งจูงใจที่เพียงพอ (Sufficient incentive) ในการด าเนินการอย่างน่าเชื่อถือได้ 8) ต้องด าเนินการตั้งแต่
เริ่มต้นซึ่งอาจน าไปสู่การพัฒนาแนวทาง (Guidance) และการฝึกอบรม 9) ต้องเป็นกระบวนการที่มีส่วน
ร่วมและสร้างการเรียนรู้ให้กับสังคมส าหรับภาคีต่าง ๆ มีการเรียนรู้ร่วมกันทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มี
อ านาจในการตัดสินใจ และ 10) ต้องเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและสามารถกลับมาทบทวนโดยที่ผู้มี
อ านาจตัดสินใจต้องเปิดใจรับผลของการด าเนินการตามนโยบาย แผน และแผนงานนั้น ๆ 

 2.2.2 กระบวนการและขั้นตอน SEA โดยทั่วไป 
   SEA ได้มีการน าไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในทุกทวีปทั่วโลกด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
ภายใต้บริบทที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศแต่อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนส าคัญในกระบวนการ SEA ที่ได้ถูก
ด าเนินการและน าเสนอในคู่มือและหนังสือต่าง ๆ มีดังนี้ 
   (1) การกลั่นกรอง (Screening) 
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   (2) การก าหนดขอบเขต (Scoping) ประกอบด้วย 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน (Baseline 
data collection) และ 2) การก าหนดตัวชี้วัด (Indicator determination) 
   (3) การพัฒนาและการประเมินทางเลือก (Alternative development and assessment) 
ประกอบด้วย  1) การพัฒนาทางเลือก (Alternative development) 2)  การประเมินทางเลือก 
(Alternative assessment) และ 3) การประเมินจัดล าดับความพึงพอใจทางเลือก (Analytical 
hierarchy preference of alternatives) 
   (4)  การวางแนวทางการบรรเทาผลกระทบและติดตามตรวจสอบ ( Mitigation and 
monitoring measure) 
   (5) การจัดท ารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA report) 

2.3 พัฒนาการและสถานการณ์ของ SEA ในประเทศไทย 

 2.3.1 พัฒนาการ SEA ในประเทศไทย 
   แนวคิดการด าเนินการ SEA ปรากฏครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ. 2547 โดยคณะกรรมการปรับปรุง
ระบบ EIA มีผลการศึกษาส าคัญข้อหนึ่งเสนอให้ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) ให้มีด าเนินการ SEA ในภาพรวมก่อนจะด าเนินการ EIA ในระดับโครงการ หลังจากนั้น
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ SEA ขึ้นโดยมี สผ. เป็นฝ่าย
เลขานุการ ท าให้การด าเนินการ SEA ได้รับการศึกษาและพัฒนาแนวทางที่เกี่ยวข้อง จนกระทั่งในช่วง 
พ.ศ. 2555–2556 ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมและส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีการประชุมหารือร่วมกัน โดยที่ประชุมเห็นควร
ให้มีการด าเนินการ SEA กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ การจัดท าผังเมือง และนโยบายส่งเสริมการลงทุนซึ่งการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นี้ควรศึกษาควบคู่ไปกับการจัดท าแผนฯ ดังตารางที่ 2-2 

ตารางที่ 2-2 ช่วงเวลาและการพัฒนา SEA ของประเทศไทย 

พ.ศ. การด าเนินการ 
2547 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment, EIA) 

ซึ่งมีข้อเสนอให้ สผ. ด าเนินการเรื่อง SEA ก่อนจะศึกษา EIA 
2548 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ SEA โดยมี สผ. เป็นฝ่ายเลขานุการ 
2550 คณะอนุกรรมการ SEA จัดท าแนวทาง SEA 
2551 สผ. ให้มีการจัดฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวข้องกับ SEA 
2552 กก.วล. ในการประชุมครั้งที่ 3/2552 (9 มิถุนายน พ.ศ. 2552) มีมติ 

 เห็นชอบแนวทาง SEA โดยให้หน่วยงานภาครัฐน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายและแผนโครงการของหน่วยงานตาม
ความเหมาะสม 
 ให้ สผ. เผยแพร่แนวทาง SEA เพือ่ใช้เป็นคู่มือปฏิบัติต่อไป 
 มอบส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) น าเสนอคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับแนวทาง SEA ไปใช้ประกอบการพิจารณาโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โดยพิจารณาให้
ครบ 4 มิติ คือ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

2554 กก.วล. ในการประชุมครั้งที่ 3/ 2554 (17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) สผ. เสนอแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ SEA ดังนี ้
 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีการวางแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีและแผนการพัฒนาสาขา เช่น แผนการบริหารจัดการลุ่ม
น้ า แผนพัฒนาการจราจรและขนส่ง แผนพัฒนาระบบป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในระดับพื้นที่ แผนพัฒนาท่าอากาศ
ยาน ฯลฯ น าแนวทาง SEA มาใช้ประกอบการวางแผนดังกล่าว 
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ตารางที่ 2-2 ช่วงเวลาและการพัฒนา SEA ของประเทศไทย 

พ.ศ. การด าเนินการ 
 ให้หน่วยงานของรัฐน าผลการศึกษา เสนอต่อ กก.วล. เพื่อให้ข้อคิดเห็นประกอบการด าเนินงานต่อไป 
 ให้หน่วยงานของรัฐน าผลการศึกษาและข้อคิดเห็นของ กก.วล. ไปใช้ประกอบการด าเนินโครงการ รวมทั้งการอนุมัติ
หรืออนุญาตโครงการหรือกิจการที่อยู่ภายในพื้นที่หรือสาขาที่มีการท า SEA ไว้แล้ว ซึ่ง กก.วล. มีมติ มอบ สผ. หารือ
ร่วมกับ สศช. ในรายละเอียดเกี่ยวกับการก าหนดประเภทของแผนการพัฒนาและกรอบเวลาที่ต้องด าเนินการ SEA ให้
ชัดเจน  

2555–
2556 

สผ. และ สศช. ได้ประชุมหารือร่วมกัน เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555 และวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556 โดยใน
เบื้องต้นที่ประชุมเห็นควรก าหนด ดังนี้ 
1) ประเภทของนโยบาย/ แผนที่ต้องท า SEA 
1.1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา 5 สาขา ได้แก่ อุตสาหกรรม พลังงาน (ไฟฟ้าและปิโตรเลียม) คมนาคม การ
ท่องเที่ยว และการเกษตร 
1.2) การจัดท าผังเมือง (land use planning) 
1.3) นโยบายส่งเสริมการลงทุน 
2) กรอบเวลาและกลไกในการด าเนินงาน SEA เป็นดังนี ้
2.1) กรอบเวลา ที่ประชุมมีความเห็นว่า SEA ควรศึกษาควบคู่ไปกับการจัดท าแผนฯ 
2.2) กลไกการด าเนินงานให้หน่วยงานหรือผู้จัดท าแผนพัฒนาฯ เสนอผลการศึกษาฯ ต่อผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ 
(Decision Maker) ให้ความเห็นชอบต่อแผนพัฒนาฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีอ านาจในการตัดสิ นใจว่า แผน
พัฒนาฯ ท่ีจัดท าขึ้นได้มีการพิจารณาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามหลักการพัฒนาอย่างเพื่อน าไปสู่
ความสมดุลและยั่งยืนด้วยแล้ว 
นอกจากนี้ ให้ สผ. ประสานหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง และส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

2557 สผ. ได้จัดประชุมหารือ ดังนี้ 
1) ประชุมร่วมกับ สศช. กรมโยธาธิการและผังเมือง และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ 28 
เมษายน พ.ศ. 2557 ท่ีประชุมมีมติเพิ่มเติมว่า  

1.1) การพิจารณาก าหนดประเภทของแผนการพัฒนาที่ควรจะต้องด าเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
สศช. มีความเห็นว่า สผ. ควรประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานที่จะต้องด าเนินการจัดท า 
SEA ให้ครบถ้วนเสียก่อน  

1.2) สร้างความรู้ความเข้าใจในวิธีการจัดท า SEA ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยควรเน้นให้สามารถด าเนินการได้ง่าย
ที่สุด เช่น ท าเป็น check list หรืออาจท าเป็นตารางต้นแบบ (template) 
2) ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 

2.1) การก าหนดประเภทของแผนการพัฒนาที่ควรจะต้องด าเนินการศึกษา SEA เห็นควรให้ผู้เข้าร่วมประชุมน าไป
หารือกับหน่วยงานก่อนส่งข้อมูลให้ สผ. ต่อไป 

2.2) สผ. ควรต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็น SEA รวมทั้ง สผ. ควรจัดท า 
template เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปใช้อย่างง่าย ก่อนท่ีจะพัฒนาไปสู่การจัดท า SEA เต็มรูปแบบต่อไป 

2.3) ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยในหลักการว่าการท า SEA เป็นเคร่ืองมือเพ่ือน ามาประกอบการตัดสินใจในระดับ
นโยบาย 

2557-
2558 

การขับเคลื่อน SEA โดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

2558-
ปัจจุบัน 

การขับเคลื่อน SEA โดยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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 2.3.2 กระบวนการและขั้นตอนการจัดท า SEA ของประเทศไทย 
  2.3.2.1 นิยาม SEA ของประเทศไทย 
   ส าหรับประเทศไทย ค าจ ากัดความของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ที่ระบุใน
แนวทางในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (2552) ได้ให้ความหมายว่า “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์คือการใช้กรอบ
แนวคิดและกระบวนการในการวิเคราะห์ประเมินศักยภาพและข้อจ ากัดของสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การ
พัฒนานโยบาย แผนแผนงานและโครงการขนาดใหญ่ในรายสาขา (Sectoral based) หรือในเชิง
พื้นที่ (Area based) ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่น าไปสู่ความสมดุลและยั่งยืนโดยบูรณาการมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี และเปรียบเทียบทางเลือกในการตัดสินใจเพื่อให้การ
ตัดสินใจนั้นมีคุณภาพรอบครอบโปร่งใสและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน” 

  2.3.2.2 กระบวนการและข้ันตอน SEA ของประเทศไทย 
   ส าหรั บประ เทศไทยขั้ นตอนในกระบวนการ  SEA ( ส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2552) ระบุไว้ 10 ขั้นตอนตามรูปที่ 2-1 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
แนวทางและกระบวนการ SEA ในต่างประเทศ จะเห็นว่ากระบวนการ SEA ของประเทศไทยค่อนข้างมี
ความละเอียด โดยที่ขั้นตอนที่ส าคัญหลัก ๆ ยังคงมีเช่นเดียวกับกระบวนการ SEA ของประเทศอ่ืน ๆ 
ทั้งนี้ในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดที่ระบุไว้ ในหัวข้อที่ตามมา ดังนี้ 

รูปที่ 2-1 ขั้นตอนในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศไทย 
 

ที่มา: ปรับปรุงจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2552) 

   (1) การกลั่นกรอง (Screening) พิจารณาว่าประเภทของการพัฒนาใดบ้างที่จ าเป็นจะต้อง
จัดท ารายงาน SEA เนื่องจากนโยบาย แผน และแผนงานพัฒนาดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
หรือมีผลกระทบต่อพ้ืนที่ในวงกว้าง โดยมีหน่วยงานที่น าเสนอนโยบาย แผน และแผนงานเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการจัดท าเล่มรายงาน SEA เพ่ือเสนอต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพิจารณาใช้ประกอบการตัดสินใจ
ต่อไป 
   (2) การทบทวนเอกสารทุติยภูมิ (Reviewing secondary data) ด าเนินการโดย 1) เก็บ
รวบรวมข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายแผนการพัฒนา และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2) เก็บรวบรวมข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม และ

8 
ตัดสินใจ
พัฒนา 

9 
ติดตาม
ประเมิน 

ผล 

10 
ปรับปรุง
แก้ไข 

1 
กลั่นกรอง 

2 
ทบทวน

เอกสารทุติย
ภูมิ 

3 
ก าหนด
ขอบเขต
การศึกษา 

การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน 

7 
น าเสนอ
หลักการ
ป้องกันไว้
ล่วงหน้า 

4 
เก็บข้อมูล
เพิ่มเตมิ 

5 
วิเคราะห์

และประเมิน
ข้อมูล 

6 
น าเสนอ

ทางเลือกที่
เหมาะสม 



บทสรุปผูบ้ริหาร 
 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล                                                                   2-9 
 
 

มิติเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารายสาขาหรือเชิงพ้ืนที่ และ 3) กลั่นกรองข้อมูลหรือเอกสารที่
รวบรวมได้ เพื่อใช้พิจารณาประกอบการประเมิน 
   (3) การก าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) ด าเนินการโดย 1) ระบุว่าจะจัดท ารายงานการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในระดับนโยบาย แผน แผนงาน หรือโครงการขนาดใหญ่  2) ระบุ
ฐานคิดว่าต้องการด าเนินการแบบรายสาขา (Sector) หรือเชิงพ้ืนที่ (Area, Subarea) 3) วิเคราะห์ที่มา 
เป้าประสงค์ เป้าหมาย และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของนโยบาย แผน แผนงาน หรือโครงการขนาด
ใหญ่ 4) วิเคราะห์เป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัดการพัฒนาใน 4 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติ
สังคม มิติสิ่งแวดล้อมและมิติเทคโนโลยี โดยพิจารณาจากตัวอย่างข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือพิจารณาในขั้นการ
ก าหนดขอบเขตการศึกษาของกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  5) วิเคราะห์ขอบเขต
และผลกระทบในมิติต่าง ๆ 6) วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder analysis) และออกแบบเพื่อให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเข้าร่วมในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในทุกขั้นตอน  7) จัดท า
แผนการศึกษา และ 8) น าข้อมูลที่มีอยู่ไปปรึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน าข้อคิดเห็นมาปรับปรุงแก้ไข
ขอบเขตและแผนการศึกษา (Public scoping) 
   (4) การเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม ด าเนินการโดย 1) ระบุประเด็นที่ยังขาดข้อมูล หรือข้อมูล
มีปัญหา ตลอดจนข้อจ ากัดของข้อมูลที่มีอยู่และน าเสนอแนวทางการแก้ไข และ 2) เก็บข้อมูลที่จ าเป็นใน
การวิเคราะห์การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพิ่มเติมให้ครบถ้วนที่สุดเท่าท่ีจะท าได้  
   (5) การวิเคราะห์และประเมินข้อมูล (Analysis and appraisal) ด าเนินการโดย 1) หาก
เป็นนโยบายหรือแผนการพัฒนารายสาขา หรือเชิงพ้ืนที่ควรด าเนินการดังนี้ 1.1) วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ 
และแนวโน้มของปัญหามิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม และมิติเทคโนโลยี 1.2) วิเคราะห์
ผลกระทบทางตรง ทางอ้อม และผู้รับผลกระทบจากปัญหา 1.3) วิเคราะห์ผลกระทบต่อการพัฒนาต่างๆ 
ที่มีอยู่แล้วในพ้ืนที่ 1.4) วิเคราะห์โอกาสและข้อจ ากัดในการลด ป้องกันและแก้ไขปัญหา (External 
analysis) 1.5) วิเคราะห์ศักยภาพ ข้อจ ากัด และความเสี่ยง ทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม
และมิติเทคโนโลยี รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ (Internal analysis) 1.6) พัฒนา
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาไม่น้อยกว่า 3 ทางเลือก รวมทั้งทางเลือกการไม่ด าเนินการต่อ
ด้วย และ 1.7) ประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ต่าง ๆ โดยค านึงถึงเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนที่ส าคัญที่ก าหนดไว้ในขั้นตอนการก าหนดขอบเขตการศึกษา ส าหรับ 2) กรณีเป็นโครงการ
ขนาดใหญ่ด า เน ินการตามหล ัก เกณฑ์การพัฒนารายสาขาหร ือ เช ิง พื ้นที ่ที ่ก าหนด แต ่เน ้น
รายละเอียดของการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อมสะสม (Cumulative effect) และแนวโน้ม
ผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วในพื้นที่โครงการที่ก าลังพิจารณาอยู่ในปัจจุบันและ
การพัฒนาต่อเนื่องในพื้นที่ในอนาคต 
   (6) การน าเสนอทางเลือกที่เหมาะสม (Proposed alternative) เป็นการน าเสนอทางเลือก
ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ด าเนินโครงการ พร้อมระบุเหตุผล ข้อเด่นและข้อด้อยในแต่ละทางเลือกและ
ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   (7) การน าเสนอหลักการป้องกันไว้ล่วงหน้า (Precautionary principle) โดยเสนอมาตรการ
ป้องกันและเฝ้าระวังผลกระทบในภาพรวมซึ่งเน้นให้มีทั้งมาตรการหลีกเลี่ยง การลดขนาดผลกระทบ และ
การชดเชยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้หากมาตรการฯ มีความสัมพันธ์กับการจัดองค์การและ
สถาบัน ควรน าเสนอมาตรการหรือแนวทางในการปรับองค์การหรือสถาบัน เพ่ือให้ก ารด าเนินการมี
ประสิทธิภาพด้วย 
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   (8) การตัดสินใจพัฒนา (Decision making) เป็นขั้นตอนด าเนินการเชิงบริหารจัดการการ
พัฒนา ซึ่งเกิดจากผู้บริหารน าข้อมูลรายละเอียดในรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปใช้
ประกอบการตัดสินใจพัฒนา นโยบาย แผน แผนงาน หรือโครงการขนาดใหญ่ ในขั้นตอนนี้ควรระบุให้
ชัดเจนว่ามีการตัดสินใจพัฒนาหรือไม่พัฒนา บนพ้ืนฐานข้อมูลอะไร เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
พ้ืนฐานหรือจุดยืนของการตัดสินใจของผู้บริหาร 
   (9) การติดตามประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นตอนด าเนินการที่ส าคัญอีกข้ันตอนหนึ่งของ
การบริหารจัดการการพัฒนา ควรน าเสนอแผนงานและผู้รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการริเริ่มการพัฒนาใหม่ (Conceptual phase) ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย คือ 
ขั้นตอนการประเมินผลการใช้งานและติดตาม ปรับปรุง แก้ไข (Utilization phase) เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ว่ามีความถูกต้อง เที่ยงตรง หรือมีข้อมูลส าคัญใน
ปัจจุบันที่มีผลต่อสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่ รวมทั้งจัดท าข้อสรุปปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้น บทเรียนจากการ
ด าเนินการ และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่จ าเป็น เพ่ือช่วยผลักดันให้ระบบการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มีมาตรฐานที่สูงขึ้น 
   (10) การปรับปรุงแก้ไข (Improvement) เป็นการน าข้อมูลตามขั้นตอนที่ 9 มาปรับปรุง
แก้ไขการด าเนินงานประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น 
นอกจากกระบวนการและขั้นตอน SEA แล้ว ในแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2552) ยังมีการท ารายงาน SEA (SEA 
report) ที่ระบุโครงสร้างและข้อมูลของแต่ละบทในรายงาน 

  2.3.2.3 การประยุกต์ใช้ SEA ในกรณีศึกษาของประเทศไทย 
   SEA ที่ได้ด าเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2541 ถึงปัจจุบันที่ที่ปรึกษาสืบค้นได้มี 26 รายการดังตารางที่ 
2-3 โดยข้อมูลได้มาจากหลายแหล่ง ได้แก่ จากทางหน่วยงานหลักที่ส าคัญคือ ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อทางอิเล็กโทรนิกส์ การได้มีส่วนร่วมใน
การศึกษา/ แสดงความคิดเห็นต่อโครงการโดยตรงของที่ปรึกษา อย่างไรก็ตามรายงานที่สามารถเข้าถึงได้
มีประมาณครึ่งหนึ่งของจ านวนทั้งหมดเท่านั้น (บางรายการเป็นเล่มเอกสารและบางรายการเป็นทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์) 
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ตารางที่ 2-3 การจัดท า SEA ในประเทศไทย 

ล าดับ ชื่อรายงาน/ ปีที่ด าเนินการ เจ้าของกรณีศึกษา 

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

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล้อมในระดับพื้นที่  
การศึกษาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อก าหนด
แผนการใช้ที่ดินในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก 
จังหวัดปราจีนบุรี (2543) 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

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

Stockholm Environment Institute (SEI) 

4 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ ใน
พื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดเชียงราย (2548) 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 โครงการ SEA การจัดการขยะ (2550) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

6 โครงการ SEA การจัดการลุ่มน้ ายม (2550) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

7 โครงการ SEA การพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
(2550) 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

8 โคร งการประ เมิ นศั กยภาพสิ่ ง แวดล้อม เ ชิ งพื้ นที่ : 
กรณีศึกษาในพื้นท่ี 5 จังหวัดชายฝั่งทะเลภาคใต้ (สุราษฎร์
ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต) (2551) 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

9 โครงการการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
Southern seaboard (2551) 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

10 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ศาสตร์ 
โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (2552) 

กรมชลประทาน 

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

Asian Development Bank (ADB) 

12 การประเมินผลกระทบทางด้ านสิ่ งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ าในแม่น้ าโขงสาย
หลัก (2553) 

ส านักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง  

13 การประเมินผลกระทบทางด้ านสิ่ งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์แม่น้ าโขง เลย ชี มูล (2553) 

กรมชลประทาน 

14 การศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
โครงการพัฒนาเหมืองแร่โปแตช (2553) 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อการเหมืองแร่ 
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ตารางที่ 2-3 การจัดท า SEA ในประเทศไทย 

ล าดับ ชื่อรายงาน/ ปีที่ด าเนินการ เจ้าของกรณีศึกษา 

15 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กกล้าครบวงจรอย่าง
ยั่งยืน (ไม่สามารถสืบค้นรายละเอียดได้แน่ชัด) 

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย กระทรวง
อุตสาหกรรม 

16 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ นโยบายการ
จัดการน้ าลุ่มน้ ายม (2554) 

กรมชลประทาน 

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

Swedish International Development 
Cooperation Agency (Sida) 

18 โครงการการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
กรณีศึกษาแผนพัฒนาในจังหวัดจันทบุรี (2554) 

Stockholm Environment Institute (SEI)-Asia 

19 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน้ าท่าจีน
เพื่อพัฒนาทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน (2554) 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

20 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พื้นที่
อ าเภอเมืองและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดระยอง ระยะที่ 1 
และ 2 (2555) 

ส่วนมลพิษอากาศ/ ส านักเทคโนโลยีน้ าและสิ่งแวดล้อม
โรงงาน/ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

21 โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตรใ์นระดบั
ลุ่มน้ าโขง ชี มูล (2556) 

กรมทรัพยากรน้ า 

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

กรมทรัพยากรธรณี 

23 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ในพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (2556) 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 

24 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิ เศษ: กรณีศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี (2558) 

งานวิทยานิพนธ ์

25 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการ
ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน (2558) 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

26 โครงการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับการพัฒนา
พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (2558) 

ส านักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
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3 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

แผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี 
3.1 บทน้า 
 3.1.1 หลักการและเหตุผล 
   หลังจากที่ได้ด าเนินโครงการในขั้นตอนของการทบทวนวรรณกรรม รวมทั้งการรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้เข้ารับการอบรมในระดับต่าง ๆ (ระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ) จนได้พัฒนาขึ้นมาเป็นร่าง
คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพ่ือน าไปใช้กับพ้ืนที่โครงการน าร่อง ดังนั้น ทางที่ปรึกษาได้
ท าการคัดเลือกพ้ืนที่ลุ่มน้ ามา 1 ลุ่มน้ า จากลุ่มน้ าหลักทั้งหมด 25 ลุ่มน้ า (ทั้งนี้รายละเอียดการด าเนินการ
อยู่ในรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษา “แนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” 
บทที่ 3) 

การคัดเลือกมีการด าเนินการ 2 ขั้นตอน ดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 น าข้อมูลของพ้ืนที่ 25 ลุ่มน้ าหลักตามเกณฑ์ทั้ง 9 ข้อ ได้แก่ 1) ระบบนิเวศที่มี

ความส าคัญ 2) พ้ืนที่ป่า/ พ้ืนที่ลุ่มน้ า 3) ดัชนีคุณภาพน้ า 4) ความหนาแน่นของประชากร 5) พ้ืนที่
อุตสาหกรรม/ พ้ืนที่ลุ่มน้ า 6) พ้ืนที่เกษตรกรรม/ พ้ืนที่ลุ่มน้ า 7) พ้ืนที่น้ าท่วม/ พ้ืนที่ลุ่มน้ า 8) พ้ืนที่น้ า
ท่วมซ้ าซาก/ พ้ืนที่ลุ่มน้ า 9) พ้ืนที่น้ าแล้ง/ พ้ืนที่ลุ่มน้ า จัดแบ่งเป็น 5 ระดับคะแนน คือ 1-5 ทั้งนี้ในการ
ก าหนดค่าคะแนนนั้นได้พิจารณาเกณฑ์เป็น 2 กลุ่ม คือ เกณฑ์กลุ่มที่ต้องมีการอนุรักษ์และด ารงคุณภาพ
ให้ดี ดังนั้น จะได้คะแนนมากเมื่อพ้ืนที่ลุ่มน้ านั้นมีคุณภาพดี และเกณฑ์กลุ่มที่ต้องจะมีคะแนนมากเมื่อมี
แนวโน้มการเกิดปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่มากข้ึน 
   ขั้นตอนที่ 2 เพ่ือให้ได้พ้ืนที่ที่จะท าการศึกษาที่มีความเหมาะสมในกรอบระยะเวลาของ
การศึกษาและการด าเนินงานในภาพรวมทั้งหมดของโครงการ จึงได้ใช้ขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้ าเป็นเกณฑ์ใน
การคัดเลือกทั้งนี้จากการที่ขนาดพ้ืนที่ลุ่มน้ าในประเทศไทยมีความแตกต่างของพ้ืนที่เป็นอย่างมากคือ ลุ่ม
น้ ามูลมีพ้ืนที่ลุ่มน้ าขนาดใหญ่ที่สุด 71,059.97 ตารางกิโลเมตร และลุ่มน้ าปัตตานีมีพ้ืนที่ลุ่มน้ าขนาดเล็ก
ที่สุด 3,648.21 ตารางกิโลเมตรมีการกระจายของข้อมูลพ้ืนที่ที่ไม่เป็นปกติ เมื่อพิจารณาแล้วจึงได้ใช้ค่า 
Median เป็นเกณฑ์โดยค่า Median อยู่ที่ลุ่มน้ าท่าจีน 13,477.16 ตารางกิโลเมตร ดังนั้นจะท าการ
คัดเลือกพ้ืนที่ลุ่มน้ าที่จะท าการศึกษาท่ีมีขนาดพ้ืนที่ต่ ากว่า 13,477.16 ตารางกิโลเมตร 
   จากการด าเนินการทั้ง 2 ขั้นตอนท าให้ได้ลุ่มน้ าที่จ านวน 3 พ้ืนที่ ได้แก่ ลุ่มน้ าบางปะกง ลุ่มน้ า
ปราจีนบุรี และลุ่มน้ าชายฝั่งตะวันออก เมื่อพิจารณาตามกรอบการศึกษาในการคัดเลือกพ้ืนที่ศึกษาที่ระบุ
ให้คัดเลือกพ้ืนที่ 1 ลุ่มน้ า เป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ าที่มีแนวโน้มการพัฒนาที่ไม่มีดุลยภาพและไม่ยั่งยืน ที่สามารถ
สะท้อนปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งในการจัดการด้านต่าง ๆ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของน้ าจะเห็นว่า
ลุ่มน้ าปราจีนบุรีมีความโดดเด่นจากการที่เป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ าที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก พ้ืนที่ต้นน้ าเป็นแหล่งที่
ส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยมีอุทยานแห่งชาติถึง 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
อุทยานแห่งชาติทับลาน และอุทยานแห่งชาติปางสีดา ซึ่งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังเป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าจ านวน 4 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าคลอง
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เครือหวายเฉลิมพระเกียรติฯ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน และเขต
รักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว นอกจากนี้ ในพ้ืนที่มี เขตอุตสาหกรรมจ านวน  5 แห่ง ได้แก่ นิคม
อุตสาหกรรม 1 แห่ง และสวนอุตสาหกรรม 4 แห่งซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพน้ าในลุ่มน้ านี้ที่อยู่ในระดับปาน
กลาง นอกจากนี้โครงการพัฒนาที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงที่ก าลังอยู่ในระหว่างการด าเนินการที่ อาจจะส่งผล
กระทบต่อพ้ืนที่ลุ่มน้ านี้คือ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ท าให้พ้ืนที่ลุ่มน้ า
ปราจีนบุรีได้ถูกคัดเลือกจาก 3 ลุ่มน้ าและใช้เป็นพื้นที่ในการศึกษา 

 3.1.2 วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือวางแผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีบนพ้ืนฐานของข้อมูลศักยภาพและข้อจ ากัด ที่
ครอบคลุมบริบททางมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม 
  2) เพ่ือน าเสนอทางเลือกและผลการประเมินทางเลือก รวมทั้งมาตรการบรรเทาผลกระทบของแต่
ละทางเลือกเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจพัฒนา 
  3) เพ่ือให้ทุกภาคีร่วมพัฒนาได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนของกระบวนการการวางแผนการจัดการพ้ืนที่
ลุ่มน้ าปราจีนบุรี 

 3.1.3 พื้นที่ศึกษา 
   พ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี ซึ่งครอบคลุมเขตการปกครองใน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี 
จังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก และจังหวัดนครราชสีมา รวมเนื้อที่
ทั้งหมด 9,670.18 ตารางกิโลเมตร (ดังแสดงในรูปที ่3-1) 

รูปที่ 3-1 ขอบเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีและลุ่มน้ าสาขา 

 

 3.1.4 กรอบการด้าเนินการและวิธีการศึกษา 
   ส าหรับการด าเนินการศึกษาในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี ที่ปรึกษาได้ด าเนินการตามขั้นตอนดัง
แสดงในรูปที่ 3-2 โดยด าเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดขอบเขต (Scoping) เป็นต้นไป ทั้งนี้ขั้นตอน
ดังกล่าวได้อ้างอิงมาจากกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ปรากฏอยู่ในเล่ม SEA 
guideline ของส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2552)   
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รูปที่ 3-2 ขั้นตอนการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การก้าหนดขอบเขต 
(Scoping) 

การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data collection) 

การก้าหนดตัวชี้วัด** 
(Indicator determination) 

การพัฒนาทางเลือก** 
(Alternative development) 

การพัฒนาและการประเมิน
ทางเลือก 

(Alternative development 
and assessment) 

การประเมินทางเลือก** 
(Alternative assessment) 

การประเมินจัดล้าดับความพึงพอใจทางเลือก** 
(Analytical hierarchy preference of alternatives) 

มาตรการบรรเทาผลกระทบ การติดตามและ
การตรวจสอบ (Mitigation, monitoring 

and follow-up measures) 

การจัดท้ารายงานการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

(SEA report) 

**การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

(Public participation) 

การกลั่นกรอง 
(Screening) 

จ้าเป็นต้องมีการจัดท้าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ไม่จ้าเป็นต้องมีการจัดท้าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
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 3.1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1) SEA ของแผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีที่สามารถน าเสนอต่อผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ 
  2) ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติ ทั้งในส่วนกลางและกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้มี
ความรู้ ความเข้าใจใน SEA และการประยุกต์ใช้ SEA เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวางพัฒนานโยบาย แผน 
และแผนงานอ่ืน ๆ 
  3) คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่มีความเหมาะสมเพ่ือใช้ในการด าเนินการ SEA 
ของ PPP 

3.2 การจัดท้า SEA พื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี 
   การจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีมีรายละเอียดดัง
แสดงในตารางที่ 3-1 

ตารางที ่3-1 ขั้นตอนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของแผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี 

ขั้นตอน สังเขปของเนื้อหา วิธีการศึกษา กระบวนการมีส่วนร่วม 
การก้าหนดขอบเขต 
(บทท่ี 3 และ 4) 
- ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่
ลุ่มน้ าปราจีนบุร ี
(บทที่ 3) 
 
 
 
 
 
- การก าหนดตัวช้ีวัด 
(บทที่ 4) 
 

 
 
-  ข้ อ มู ลพื้ น ฐ า น ขอ งพื้ น ที่ ที่
ครอบคลุมมิติทั้ง 3 ได้แก่  มิติ
เศรษฐกิจ  มิติ สั งคม และมิติ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งยุทธศาสตร์
นโยบาย แผนและแผนงานที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาและการ
จัดการลุ่มน้ าตั้ งแต่ระดับชาติ
จนถึงพื้นที่ศึกษา 
- การระบุประเด็นปัญหาและ
ผลกระทบที่มีความส าคัญ 
- การระบุตัวช้ีวัด 

 
 
- การรวบรวมและ
สังเคราะห์ข้อมูล/ GIS 
 
 
 
 
 
 
- การตรวจสอบรายการ 
(Checklist) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การประชุมการระดม
สมองภาคกลุ่มต่าง ๆ ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-  ก า ร พิ จ า ร ณ า โ ด ย
ผู้เชี่ยวชาญ 

การพัฒนาและการ
ประเมินทางเลือก 
(บทท่ี 5) 
- การพัฒนาทางเลือก 

 
 
 
- ทางเลือกอย่างน้อย 3 ทางเลือก 
โดยมีทางเลือกท่ีเป็น No action 
alternative  
 

 
 
 
- การระดมสมองเพื่อสร้าง 
ทางเลือกที่มีความเป็นไป
ได ้(Realistic 
alternatives) จาก
ทางเลือกต่าง ๆ ที่ถูกเสนอ
จากผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
(Extreme alternatives) 

 
 
 
- การประชุมระดมสมอง
ของกลุ่มต่าง ๆ ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
-  ก า ร พิ จ า ร ณ า โ ด ย
ผู้เชี่ยวชาญ 

- การประเมินทางเลือก -  การคาดการณ์ ผลกระทบ 
( Impact prediction) ที่อาจจะ
เกิดจากทางเลือกต่าง ๆ 

- Matrices 
- Trend analysis 

-  การท าแบบประเมิน
ทางเลือกโดยผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
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ตารางที ่3-1 ขั้นตอนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของแผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี 

ขั้นตอน สังเขปของเนื้อหา วิธีการศึกษา กระบวนการมีส่วนร่วม 
- การประเมินจัดล าดับพึงพอใจ
ของทางเลือก 

- MCA (Multi-Criteria 
Analysis) 

-  ก า ร พิ จ า ร ณ า โ ด ย
ผู้เชี่ยวชาญ 

มาตรการบรรเทา
ผลกระทบ การติดตาม 
และการตรวจสอบ 
(บทท่ี 6) 

-  ข้อมูลมาตรการป้องกันไ ว้
ล่ ว ง ห น้ า  ( Precautionary 

principles)  ค่ า ปั จ จุ บั น  ค่ า
มาตรฐาน และค่าเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

-  ก า ร ร ว บ ร ว ม แ ล ะ
สังเคราะห์ข้อมูล 
-  ก า ร พิ จ า ร ณ า โ ด ย
ผู้เชี่ยวชาญ 

-  ก า ร พิ จ า ร ณ า โ ด ย
ผู้เชี่ยวชาญ 

การมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
(บทท่ี 7) 

- องค์ประกอบผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
ในขั้นตอนต่าง ๆ ของ SEA 

- การจ าแนกผู้มีส่วนได้
ส่ ว น เ สี ย  (Stakeholder 
analysis) ต า ม
องค์ประกอบของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียตามหลักในการ
บริหารโครงการภาครัฐที่
ร ะ บุ ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ร ะ ดั บ
ยุทธศาสตร์  (ส านักงาน
น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 2552) 

- ตามที่ได้ระบุในบทต่าง ๆ  

3.3 การก้าหนดขอบเขต (Scoping): ข้อมูลพื้นฐานของพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี 

   ข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อมถูกเก็บ
รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่จัดท าไว้โดยหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ เพ่ือน าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในการสร้างทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ สามารถสรุป
ข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดได้ดังนี้ 

 3.3.1 มิติเศรษฐกิจ 
   พ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีมีจ านวนประชากรประมาณ 840,000 คน จากการข้อมูลของกรมการ
ปกครอง พ.ศ. 2558 โดยจังหวัดปราจีนบุรีมีจ านวนประชากรมากที่สุด และจังหวัดนครราชสีมามี
ประชากรน้อยที่สุด 
   จากข้อมูลตั้งแต่ พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2557 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีมี
มูลค่าถึง 239,156 ล้านบาท คิดเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อประชากรเท่ากับ 248,337 บาท ซึ่งผลิตภัณฑ์
มวลรวมของพ้ืนที่มีการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 8.40 ซึ่งสูงกว่าการขยายตัวในระดับประเทศไทยและภาค
ตะวันออก (การขยายตัวร้อยละ 3.19 และ 4.92 ตามล าดับ) เช่นเดียวกับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล
รวมต่อประชากรที่มีค่าสูงถึงร้อยละ 8.77 ซึ่งสูงกว่าการขยายตัวในระดับประเทศและระดับภาค
ตะวันออก (ร้อยละ 5.45 และ 6.33 ตามล าดับ) 
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   จ านวนผู้มีงานท าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีระหว่าง พ.ศ. 2556-2558 มีแนวโน้มลดลงร้อยละ 
14.59 ในขณะที่จ านวนผู้ว่างงานมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 35.26 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
แนวโน้มในระดับประเทศ (ร้อยละ 2.29 และ 20.12 ตามล าดับ) และจากข้อมูลของส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) พบว่ารายได้-รายจ่ายต่อเดือนต่อครัวเรือนของพ้ืนที่ 
(พ.ศ. 2557-2558) มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 5.69 และ 7.32 ตามล าดับ 
   พ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีร้อยละ 90 อยู่ในเขตจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว ซึ่งอยู่ในเขต
ส่งเสริมการลงทุนเขต 3 จากข้อมูลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมพบว่าในพ้ืนที่ลุ่มน้ ามีเขตประกอบการอุตสาหกรรมจ านวน 2 แห่ง (ได้แก่ เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมกบินทร์บุรี และเขตประกอบการอุตสาหกรรมปราจีนบุรีอินดัสเตรียลปาร์ค ) สวน
อุตสาหกรรม 4 แห่ง (ได้แก่ สวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียลปาร์ค จ ากัด สวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน์กบินทร์บุรี เขตอุตสาหกรรมบ่อทอง และเขตอุตสาหกรรมปาร์คเวย์) และนิคมอุตสาหกรรม 
1 แห่ง (ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์) 

 3.3.2 มิติสังคม 
   ส าหรับข้อมูลด้านสุขภาพของประชากรในพ้ืนที่ลุ่มน้ า พบว่าประชากรหญิงมีอายุคาดเฉลี่ย
มากกว่าเพศชายประมาณ 7 ปี สัดส่วนของประชากรที่มีหลักประกันสุขภาพคิดเป็นร้อยละ 96.5 ของ
ประชากรทั้งหมดของพ้ืนที่ลุ่มน้ า จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าในลุ่มน้ าปราจีนบุรีมีสถาน
บริการด้านสาธารณสุขท้ังสิ้นจ านวน 181 แห่ง และยังพบว่ามีอัตราส่วนประชากรต่อจ านวนบุคลากรทาง
การแพทยต์่ ากว่าค่าอัตราส่วนในระดับประเทศในทุกกลุ่ม (ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และ
พยาบาลเทคนิค) ยกเว้นเภสัชกรซึ่งมีค่าสูงกว่าในระดับประเทศ ในพ้ืนที่ยังมีแพทย์เฉพาะทางด้านเวช
ศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ประจ าอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในจังหวัดปราจีนบุรีอีกด้วย นอกจากนี้ 
ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขยังพบว่าใน พ.ศ. 2559 พ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีมีอัตราผู้ป่วยทางสุขภาพจิต
ต่อประชากร 100,000 คน มากถึง 2,198 คน ซึ่งสูงกว่าอัตราผู้ป่วยในระดับประเทศท่ีมีเพียง 1,670 คน 
   ด้านการศึกษาของพ้ืนที่ลุ่มน้ า พบว่ามีจ านวนสถานศึกษาทั้งหมดจ านวน 702 แห่ง โดยเป็น
สถานศึกษาภายใต้สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวน 574 แห่ง 
   พ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีมีแห่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย ซึ่งสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน 2) กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวศาสน
สถาน และ 3) กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ โดยแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้มีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนา
เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวจากนอกพ้ืนที่ให้เข้ามาในพ้ืนที่ได้ 

 3.3.3 มิติสิ่งแวดล้อม 
   พ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีมีพ้ืนที่ป่าไม้มากถึง 2,652.25 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 27.43 
ของพ้ืนที่ โดยข้อมูลพ้ืนที่ป่าไม้ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา แสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่ป่าไม้ในลุ่มน้ าปราจีนบุรี
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งในพ้ืนที่ป่าเหล่านี้ยังแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์และพืชพรรณหายากและ
เฉพาะถิ่นจ านวนมาก 
   ข้อมูลของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2556 แสดงให้ว่าพ้ืนที่เกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ า
มีประมาณ 21 ล้านไร ่(คิดเป็นร้อยละ 59.40 ของพ้ืนที่) อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลดังกล่าวยังพบว่าพ้ืนที่ใช้
ประโยชน์นอกการเกษตรมีแนวโน้มเพ่ิมจ านวนมากขึ้นเช่นกัน 
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   จากการใช้ประโยชน์ที่ดินดังที่ได้กล่าวไว้ท าให้พ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีมีความต้องการใช้น้ าเพ่ือ
การเกษตรสูงกว่าการใช้น้ าเพ่ือกิจกรรมอ่ืน ๆ โดยจากข้อมูลของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและ
การเกษตรพบว่าความต้องการใช้น้ าเพื่อการเกษตรในพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ 97 ของความต้องการใช้ทั้งหมด 
   ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีส่วนใหญ่พบเป็นกลุ่มชุดในพ้ืนที่ดอนมากที่สุดซึ่งมีพ้ืนที่มากถึง 6,465 
ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 66.85) ซึ่งกลุ่มชุดดินเหล่านี้มีลักษณะระบายน้ าได้ดี อาจจะเหมาะกับการปลูก
พืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้นที่ไม่ต้องการน้ ามาก นอกจากนี้ พ้ืนที่ลุ่มน้ ายังมีแหล่งแร่ซึ่งสามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มแร่เพ่ือการพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ จ านวน 26 
แหล่ง และ 2) กลุ่มแร่เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จ านวน 2 แหล่ง 
   ส าหรับสภาวะมลพิษในพ้ืนที่ลุ่มน้ า ค่าดัชนีคุณภาพน้ า (Water Quality Index: WQI) ภาพรวม
ของแม่น้ าปราจีนบุรีมีค่าอยู่ระหว่าง 61-65 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 
(Air Quality Index: AQI) มีค่า < 50 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี นอกจากนี้ ปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยยัง
ชี้ให้เห็นว่าพ้ืนที่ลุ่มน้ ามีความสามารถในการก าจัดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้เพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้น 
(ร้อยละ 51.8) ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษที่พบว่า มีการร้องเรียนเรื่องปัญหามลพิษ
เกี่ยวกับปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นมากที่สุด ร้อยละ 46.85 
   นอกจากนี้ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรียังมีแผนและโครงการพัฒนาที่ส าคัญต่าง ๆ ดังนี้ 1) เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว 2) พ้ืนที่อุตสาหกรรมสมัยใหม่ (New S-curve) และ 3) การพัฒนา
เป็นแหล่งเกษตรกรรมในอนาคต (แหล่งพืชพลังงาน แหล่งพืชสมุนไพร และแหล่งผลไม้) 

3.4 การก้าหนดขอบเขต (Scoping): การก้าหนดตัวช้ีวัด 
   การด าเนินการส าหรับขั้นตอนนี้  ที่ปรึกษาได้จัดการด าเนินการเป็น 2 ส่วน โดยมีการระบุ
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และการระบุตัวชี้วัด ซึ่งการด าเนินการในขั้นตอนนี้ใช้วิธีการหลัก ๆ ได้แก่ 
การตรวจสอบรายการ การประชุมระดมสมอง และการพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ ดังสรุปในตารางที่ 3-2 

ตารางที่ 3-2 การด าเนินการในการก าหนดขอบเขต 
 

เทคนิคและเครื่องมือ ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย/ ผู้มสี่วนร่วม ผลที่ได ้
การตรวจสอบรายการ/ การมสี่วน
ร่วม: การประชุมระดมสมอง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ลุ่มน้ า
ปราจีนบุรี 

 การระบุผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
 การระบุตัวช้ีวัด  

การตรวจสอบรายการ/ การมสี่วน
ร่วม: การพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ 

คณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ  การระบุตัวช้ีวัด 

ที่ปรึกษา  การระบุตัวช้ีวัด 

 3.4.1 ผลการระบุผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
  ด าเนินการผ่านการประชุมระดมสมองกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี  ซึ่ง
ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน โดยมีผลการด าเนินการดังตารางที่ 3-3 

ตารางที่ 3-3 การระดมสมองต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี 

ผลกระทบเชิงบวกที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาลุ่มน้้าปราจีนในภาพรวม มีดังนี ้
- ประชาชนมีงานท ามากข้ึน และเป็นแหล่งงานใกล้บ้านท าให้มีเวลาในการที่จะได้อยู่กับครอบครัว ดังนั้น สัมพันธภาพ
ของครอบครัวมีมากข้ึน รวมทั้งในเชิงเศรษฐกิจก็น่าจะท าให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้ต่อหัวมากข้ึน 
- ประชาชนบางส่วนมีอาชีพเสรมิ หรือ ประกอบธุรกิจขนาดเล็กเพื่อรองรับการพัฒนา 
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ตารางที่ 3-3 การระดมสมองต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี 

- การศึกษามีการขยายตัวในด้านหลักสตูรใหม่ ๆ เพื่อรองรับการท างาน 
- ระดับการศึกษาของประชาชนในพ้ืนท่ีสูงขึ้น เพราะมีการปรับให้เข้ากับสภาวะงานและท าให้ทัศนคติต่อการศึกษาดี
ขึ้น 
- การขนส่ง การสื่อสาร มีการพัฒนามากขึ้น 
ผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาลุ่มน้้าปราจีนในภาพรวม มีดังนี ้
- การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และอาจต่อเนื่องถึงประชาชนในพื้นท่ีด้านต่าง ๆ เช่น เรื่องอากาศ
ที่เสียจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาจส่งผลท าให้เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ พื้นที่อุตสาหกรรมมากขึ้น  ท าให้
พื้นที่สีเขียวน้อยลง และปัญหาขยะจ านวนมากที่ไม่สามารถก าจัดได้ทันต่อปริมาณที่เพ่ิมขึ้นได้ในอนาคต เป็นต้น 
- การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ บริเวณลุ่มน้ าปราจีนบุรีตอนบน (ในจังหวัดสระแก้ว) เช่น โรงงานมันส าปะหลัง 
โรงงานผลิตเอทานอล อุตสาหกรรมกระดาษรีไซเคิล โรงงานเหล็ก เป็นต้น มีการปล่อยน้ าท่ีไม่ได้รับการบ าบัดที่ดีและ
ถูกต้องลงสู่แม่น้ า ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ าในลุ่มน้ าและชุมชนที่อาศัยอยู่ริมน้ าใต้โรงงานอุตสาหกรรมทั้งในจังหวัด
สระแก้วและปราจีนบุรี 
- ปัญหาน้ าเค็มรุกล้ า พบว่าการที่มีปริมาณน้ าจืดน้อยลงในการผลักดันน้ าเค็มตามธรรมชาติ พบว่ามีการรุกของน้ าเค็ม
ขึ้นมาจนถึงบริเวณเขตอ าเภอกบินทร์บุรี โดยมีการพบปลากระเบนราหู และปลาโลมา (ปลาน้ าเค็ม) ในบริเวณนี้ ทั้งนี้ 
ได้มีการสร้างอ่างเก็บน้ าเพื่อผลักดันน้ าเค็ม ได้แก่ อ่างเก็บน้ าแควโขมง ในจังหวัดปราจีนบุรี แต่ส่งผลกระทบให้เกิด
ปัญหาอุทกภัยรุนแรงมากกว่าเดิม ดังนั้น หากไม่มีการวางแผนการใช้น้ าที่ดีในพื้นที่ลุ่มน้ านี้ ปัญหาการรุกของน้ าเค็ม
และปัญหาน้ าท่วมอาจทวีความรุนแรงข้ึน 
- พื้นที่ทางการเกษตรลดลง จากการเปลี่ยนเป็นพื้นที่การใช้ประโยชน์อื่น ๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย 
สถานประกอบการต่าง ๆ เป็นต้น 
- ความมั่งคั่งที่ไม่ยั่งยืน คือ จากการที่คนในท้องถิ่ นเห็นผลประโยชน์ของเงินในการขายที่ดินของตนให้แก่
ผู้ประกอบการหรือนายทุนภายนอก ซึ่งในช่วงต้น ๆ เงินนั้นอาจท าให้คนในท้องถิ่นมีความเป็นอยู่ที่ดี แต่ในระยะยาว
เมื่อเงินหมดก็จะเกิดความล าบากต้องกลับไปเป็นลูกจ้าง 
- ความเจริญทางด้านวัตถุท าให้ความฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อของเยาวชนในท้องถิ่น ท าให้เกิดความมักง่ายในการใช้ชีวิต ละ
ทิ้งการใช้ชีวิตแบบเดิม มีทัศนคติที่เปลี่ยนไปแนวนิยมการใช้ชีวิตแบบท าน้อยแต่ต้องได้มาก 
- การเจริญเติบโตของร้านค้าในรูปแบบ Modern trade ท าให้เกิดการสูญสิ้นของร้านค้าปลีกรายย่อยของชุมชน 
- จากการที่ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมากในพื้นที่ลุ่มแม่น้ าปราจีนบุรีตอนบน แต่ไม่มีการน าวัตถุดิบใน
พื้นที่ไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้น ในการพัฒนาในอนาคตควรมีการด าเนินการในท้ังสองส่วนนี้ให้สอดคล้องกัน 
(ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและวัตถุดิบในท้องถิ่น) 
- ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด เป็นผลต่อเนื่องมาจากการใช้ชีวิตด้วยความฟุ่มเฟือยเมื่อเงิน ไม่พอใช้จึงก่อปัญหา
ดังกล่าว 
- ในกรณีการเข้ามาของแรงงานต่างด้าว น าไปสู่ปัญหาของการร่วมใช้ทรัพยากรต่าง ๆ กับคนในพื้นที่ เช่น โรงเรียน 
สถานพยาบาล เป็นต้น 
- ปัญหาสุขภาพ โรคตดิต่อ โรคอบุัติใหม ่
- วัฒนธรรม วิถีชุมชนที่ดีงามอาจหายไป 
- ปัญหาการจราจรติดขัด 
- ปัญหาน้ าท่วมมาจากการสร้างสิง่ก่อสร้างปิดเส้นทางน้ า 
ปัญหาอ่ืน ๆ 
- ปัญหาการท างานร่วมกันของภาครัฐและประชาชน การยอมรับข้อมูลด้านต่าง  ๆ รวมทั้งข้อมูลลุ่มน้ าของภาค
ประชาชน เนื่องจากภาคประชาชนได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ เพื่อการก าหนดยุทธศาสตร์ของภาค
ประชาชน แยกเป็นยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็น  ส่วนเสริมให้กับข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้การวางแผนหรือ
การจัดการด้านต่าง ๆ เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วน 
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ตารางที่ 3-3 การระดมสมองต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี 

- ยุทธศาสตร์ของภาคประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความมั่นคงทางอาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรับมือภัยพิบัติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การกระจายอ านาจสู่การจัดการตนเอง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคน 

 3.4.2 ผลการระบุตัวชี้วัด 
   การระบุตัวชี้วัดด าเนินการโดยผู้มีส่วนร่วมทั้งหมด 3 ภาคส่วน ได้แก่ 1) คณะกรรมการก ากับ
การศึกษา 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ีลุ่มน้ าปราจีนบุรี และ 3) ที่ปรึกษา ทั้งนี้ ที่ปรึกษาได้อ้างอิงตัวชี้วัด
ที่เสนอไว้ใน SEA guideline ของส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2552) ใน
การด าเนินการครั้งนี้ โดยหลังจากด าเนินการเสร็จสิ้นในการรับฟังความเห็นต่อตัวชี้วัด สามารถสรุปได้ดัง
ตารางที่ 3-4 

ตารางที่ 3-4 สรุปการระบุตัวชี้วัด 

มิติ /วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด/ ข้อมูลระดับพื้นที่ 
รายการ
ตัวชี้วัด 

สผ. 

คณะ 
กรรมการ

ก้ากับ
การศึกษา 

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียลุ่ม

น้้า
ปราจีนบุรี 
(ร้อยละ)1 

ที่ปรึกษา 

เศรษฐกิจ 
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจ
เจริญเติบโตอย่างมี
เสถียรภาพ 

 
 
 
GPP growth (ผลติภณัฑ์ภาคและ
จังหวัด) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

63.64 

 
 
 
 

ความเป็นธรรมทาง
เศรษฐกิจ 
การกระจายรายได ้

 
 
การจ้างงานท่ีเพิ่มขึ้น 

 
 
 

 
 
 

 
 

69.70 

 

การใช้วัตถุดิบและแรงงานท้องถิ่นใน
ผลิตภณัฑ์ (Local content) 

  81.81  

การรวมกลุ่มอาชีพ 
เศรษฐกิจชุมชน
ขยายตัวเติบโตและ
พึ่งตนเอง 

 
การเพิ่มสถานประกอบการ (แยกตาม
ประเภท) 

 
 

 
 

 
72.73 

 
 

ความสามารถในการรวมกลุม่แม่บา้น
และกลุม่อาชีพ 

  69.70  

สังคม 
การมีชีวิตยืนยาว 

 
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกดิจ าแนกตาม
กลุ่มอายุและเพศ 

 
 

 
 

 
54.55 

 

ความครอบคลุมใน
หลักประกันสุขภาพ 

สัดส่วนท่ีประชากรมีหลักประกัน
สุขภาพในรายจังหวัด 

  63.64  
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ตารางที่ 3-4 สรุปการระบุตัวชี้วัด 

มิติ /วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด/ ข้อมูลระดับพื้นที่ 
รายการ
ตัวชี้วัด 

สผ. 

คณะ 
กรรมการ

ก้ากับ
การศึกษา 

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียลุ่ม

น้้า
ปราจีนบุรี 
(ร้อยละ)1 

ที่ปรึกษา 

การเข้าถึงระบบ
บริการสาธารณสุข 

อัตราส่วนประชากรต่อจ านวนบุคลากร
ทางการแพทย์ในรายจังหวัด 

  72.73  

จ านวนและความครอบคลุมของสถาน
บริการสาธารณสุขในรายจังหวัด 

  81.81  

จ านวนแพทย์เฉพาะทางด้านเวช
ศาสตร์สิ่งแวดล้อมในรายจังหวัด 

  81.81  

มีสุขภาพจติด ี จ านวนและอัตราผูป้่วยทางสุขภาพจิต
ต่อประชากร 100,000 คน ในราย
จังหวัด  

  54.55  

การร่วมคดิ อัตราการร่วมประชุมในชุมชน   60.61  

การศึกษา 
ความสามารถใน
การเรยีนรู ้

จ านวนสถานศึกษาระดับต่าง ๆ   72.73  

อัตราบุคลากรทางการศึกษาระดับ 
ต่าง ๆ 
 

  69.70  

เอกลักษณ/์ 
วัฒนธรรมด ี
รักษาเอกลักษณ์/  
วัฒนธรรมของชาติ 
และความหลาก 
หลายทาง
วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 

 
 
ระดับความส าเร็จของการธ ารงรักษา
วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

 
 
 

 
 
 

 
 

75.75 

 

ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
การพึ่งพิงได้ของ
พื้นที ่

 
 
อัตรารายได้-รายจ่ายชุมชน 

 
 
 

 
 
 

 
 

78.79 

 

การร่วมคดิ อัตราการร่วมประชุมในชุมชน   72.73  
การแก้ปัญหาเอง ชุมชนที่ท าแผน   78.79  
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ความสมบรูณ์ของ
สภาพทรัพยากร
และระบบนิเวศ 

 
 
 
 
 
 
จ านวนร้อยละพื้นท่ีป่าของจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

84.85 
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ตารางที่ 3-4 สรุปการระบุตัวชี้วัด 

มิติ /วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด/ ข้อมูลระดับพื้นที่ 
รายการ
ตัวชี้วัด 

สผ. 

คณะ 
กรรมการ

ก้ากับ
การศึกษา 

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียลุ่ม

น้้า
ปราจีนบุรี 
(ร้อยละ)1 

ที่ปรึกษา 

ป่าไม/้ พ้ืนท่ี
นันทนาการและ
สวนสาธารณะ 

สัดส่วนพืชยืนต้นต่อพ้ืนท่ีด าเนิน
โครงการ 

  81.82  

พื้นที่สวนสาธารณะในเขตเทศบาลต่อ
จ านวนประชากร 

  78.79  

ความมั่นคงทาง
อาหาร 

การเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชนท์ี่ดิน2  -    

ปริมาณน้ าเพื่อสนอง
ความต้องการ (ท้ังน้ า
ผิวดินและน้ าบาดาล) 

อุปสงค์และอุปทานน้ าในพื้นที ่   72.73  

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน 

อัตราการสูญเสียดิน   75.76  
ศักยภาพแหล่งแร ่   72.73  
ศักยภาพและข้อจ ากัดของพื้นที ่   78.79  

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

จ านวนฐานข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพป่าไม้ของจังหวัด 

  81.82  

จ านวนพันธุ์พืช/ สัตว์ตามทะเบียน
รายการชนิดพันธ์ท่ีถูกคุกคามจนอยู่ใน
สภาพสญูพันธ์ุ (Extinct) สูญพันธ์ุใน
ธรรมชาติ (Extinct in the wild) ใกล้
สูญพันธ์ุอย่างยิ่ง (Critically 
endangered) ใกล้สูญพันธ์ุ 
(Endangered) แนวโน้มใกล้สญูพนัธุ์ 
(Vulnerable) และชนิดพันธ์ุที่ใกล้ถูก
คุกคาม (Near threatened) ของ
จังหวัด พืชหายาก (Rare plant) พืช
เฉพาะถิ่น (Endemic plant) และพืช
กึ่งเฉพาะถิ่น (Semi-endemic plant) 

  72.73  

มลพิษที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพ
ชีวิต 
คุณภาพแหล่งน้ า
ธรรมชาติที่อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ขึ้นไป 

 
 
ความครอบคลุมพื้นท่ีการให้บริการ
บ าบัดน้ าเสีย/ ชุมชน/ อุตสาหกรรม 

 
 
 

 
 
 

 
 

69.70 

 
 
 

จ านวนจุดตรวจวัดและความถี่ในการ
ตรวจวัดคณุภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน น้ า
บาดาล และน้ าทะเลชายฝั่งครอบคลุม
พื้นที ่

  75.76  
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ตารางที่ 3-4 สรุปการระบุตัวชี้วัด 

มิติ /วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด/ ข้อมูลระดับพื้นที่ 
รายการ
ตัวชี้วัด 

สผ. 

คณะ 
กรรมการ

ก้ากับ
การศึกษา 

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียลุ่ม

น้้า
ปราจีนบุรี 
(ร้อยละ)1 

ที่ปรึกษา 

คุณภาอากาศที่อยู่
ในเกณฑ์พอใช้ขึ้น
ไป 

จ านวนจุดตรวจวัดและความถี่ของการ
ตรวจวัดคณุภาพอากาศครอบคลุม
พื้นที ่

  72.73  

การจัดการขยะถูก
หลักวิชาการ 

สัดส่วนปริมาณขยะทั่วไป/ 
อุตสาหกรรม/ กากของเสียอันตราย
และขีดความสามารถในการก าจัดใน
จังหวัด 

  72.73  

การร้องเรียนเรื่อง
มลพิษลดลง 

จ านวนเหตุร้องเรียนเรื่องมลพิษ 
 

  63.64  

หมายเหตุ 1: ค่าคะแนนตัวช้ีวัดที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความเห็นด้วยเป็นร้อยละ 
 2: ตัวช้ีวัดนี้ไม่ได้มีในรายการของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่ถูกน าเสนอ

โดยอีก 3 ภาคส่วน ดงันั้นจึงไม่มีคะแนนจากส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียลุ่มน้ าปราจีนบุรี 

3.5 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 
 3.5.1 การพัฒนาทางเลือก 
   ขั้นตอนนี้ได้ด าเนินการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีซึ่งเป็นตัวแทนจากภาค
ส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วยภาคราชการ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา และภาค
ประชาชน รวมทั้งสิ้นจ านวน 58 คน โดยด าเนินการผ่านการระดมสมองประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือจัดท าเป็น
ตัวเลือก (Options) การพัฒนาออกมา ทั้งนี้ สามารถสรุปได้เป็น 10 ตัวเลือก ดังนี้ 
   ตัวเลือกที่ 1 ก าหนดประเภทของอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาตั้ง/ สร้างในบริเวณลุ่มน้ าปราจีนบุรี 
และควรก าหนดให้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นในพ้ืนที่ลุ่มน้ าที่ เป็น Local content ทั้งนี้อุตสาหกรรมควรเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green industry) (ตัวเลือกนี้ได้มาจากผลการประชุมใน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มภาคประชาชนและ
กลุ่มหน่วยงานราชการ) 
   ตัวเลือกที่ 2 เกษตรกรรมในบริเวณลุ่มน้ าปราจีนบุรี ควรเป็นเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ 
มีการก าหนด/ สร้างมาตรการที่ให้ความรู้กับประชาชน เรื่องสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร (ตัวเลือกนี้มาจาก
กลุ่มภาคประชาชน) 
   ตัวเลือกที่ 3 เกษตรกรรมกับอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกันได้ (ตัวเลือกนี้มาจากกลุ่มภาคประชาชน) 
   ตัวเลือกที่ 4 อนุรักษ์ป่าควบคู่ไปกับการพัฒนาและสร้างกลยุทธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับ
ประโยชน์ เช่น การท่องเที่ยวโดยชุมชน มีมัคคุเทศก์น้อย ร่วมกับการใช้วัฒนธรรมและศาสนาเป็นสิ่งดึงดูด 
เช่น การบวชป่า และเมืองโบราณ เป็นต้น (ตัวเลือกนี้มาจากกลุ่มภาคประชาชน) 
   ตัวเลือกที่ 5 การวางผังเมืองที่มีประสิทธิภาพการบูรณาการผังเมืองที่มีการก าหนดขอบเขต (Zoning) 
กับสภาพสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพของพ้ืนที่ เช่น แม่น้ า คลอง ป่า เป็นต้น และเพ่ือป้องกันภัยพิบัติ (ตัวเลือกนี้มา
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จากผลการประชุมใน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มภาคประชาชน กลุ่มสถาบันการศึกษา กลุ่มหน่วยงานราชการ และกลุ่ม
หน่วยงานราชการระดับภาคและรัฐวิสาหกิจ) 
   ตัวเลือกที่ 6 การบริหารจัดการน้ าชุมชนโดยชุมชน เพราะชุมชนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจะให้
ประชาชน หรือ ชุมชน เป็นผู้ก าหนดการบริหารจัดการน้ าจากฐานข้อมูลจริง เช่น การบริหารจัดการน้ า
ท่วม น้ าแล้ง ต้องจัดท าฝาย ท านบ แก้มลิง เป็นต้น มีการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังแหล่งน้ าและ
สิ่งแวดล้อม และร่วมตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส (ตัวเลือกนี้มาจากผลการประชุมใน 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ภาคประชาชน กลุ่มสถาบันการศึกษา กลุ่มหน่วยราชการ และกลุ่มหน่วยงานราชการระดับภาคและรัฐวิสาหกิจ) 
   ตัวเลือกที่ 7 การใช้ เทคโนโลยีเ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ า การรีไซเคิลน้ าไปใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรม (ตัวเลือกนี้มาจากกลุ่มภาคเอกชน) 
   ตัวเลือกท่ี 8 การบริหารจัดการน้ าให้เกิดความสมดุลในส่วนของภาคอุตสาหกรรมภาค
เกษตรกรรม และการอุปโภค-บริโภคของประชาชน (ตัวเลือกนี้มาจากผลการประชุมใน 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
สถาบันการศึกษา กลุ่มหน่วยราชการ และกลุ่มหน่วยงานราชการระดับภาคและรัฐวิสาหกิจ) 
   ตัวเลือกที่ 9 ความเข้มงวดในการใช้กฎหมายและการตรวจสอบ เพ่ิมระดับความเข้มข้นในการตรวจสอบ
มีการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษอย่างเข้มงวด เช่น การตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ถึงแม้โรงงาน
อุตสาหกรรมจะอ้างถึงการมีระบบบ าบัดน้ าที่ดี แต่ในความเป็นจริง ยังพบว่ามีน้ าเสียจากภาคอุตสาหกรรมปล่อยลง
สู่แหล่งน้ า (ตัวเลือกนี้มาจากผลการประชุมใน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มภาคประชาชน กลุ่มสถาบันการศึกษา และกลุ่ม
หน่วยงานราชการระดับภาคและรัฐวิสาหกิจ) 
   ตัวเลือกที่ 10 การเลือกสถานที่สร้างอ่างเก็บน้ า/ แหล่งเก็บกักน้ า มีการผันน้ าอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือป้องกันเหตุน้ าท่วมและใช้น้ าในฤดูแล้ง (ตัวเลือกนี้มาจากผลการประชุมใน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มภาคเอกชนและ
กลุ่มสถาบันการศึกษา) 
   หลังจากได้ตัวเลือกที่สรุปมาจากการระดมความสมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว ที่ปรึกษาได้
น าตัวเลือกเหล่านั้นมาพัฒนาเป็นทางเลือก (Alternatives) ได้เป็นทางเลือกทั้งหมด 4 ทางเลือก ดังนี้ 
   ทางเลือกท่ี 1: การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีตามแนวทางยุทธศาสตร์เดิมที่มี 
   ทางเลือกที่ 2: การพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีสู่การเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเพ่ือการเกษตรที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   ทางเลือกท่ี 3: การพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีสู่การเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
แหล่งวัฒนธรรม 
   ทางเลือกที่ 4: การพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีบนพ้ืนฐานศักยภาพทรัพยากร และความ
ต้องการของประชาชน ภายใต้ขีดจ ากัดที่มีอยู่ในพื้นท่ี 

 3.5.2 การประเมินทางเลือก 
   ขั้นตอนการประเมินทางเลือกแบ่งออกเป็น 2 กระบวนการหลัก ได้แก่ 1) การคาดการณ์
ผลกระทบของทางเลือก และ 2) การจัดล าดับความพึงพอใจของทางเลือก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  3.5.2.1 การคาดการณ์ผลกระทบของทางเลือก 
   กระบวนการนี้ด าเนินการโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ระดมความเห็นในการคาดการณ์ผลกระทบ
ของทางเลือกท้ัง 4 ทางเลือก ด้วยวิธีการให้ค่าคะแนนผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวชี้วัดที่ได้ก าหนด
เอาไว้ โดยมีค่าน้ าหนักของผลกระทบดังตารางที่ 3-5  
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ตารางที่ 3-5 ค่าน้ าหนักการประเมินผลกระทบทางเลือกในการพัฒนาลุ่มน้ าปราจีนบุรี 
 

ค่าน้้าหนัก ความหมาย 
+3 ผลกระทบเชิงบวกมาก 
+2 ผลกระทบเชิงบวกปานกลาง 
+1 ผลกระทบเชิงบวกเล็กน้อย 
0 ไม่มผีลกระทบ 
-1 ผลกระทบเชิงลบเล็กน้อย 
-2 ผลกระทบเชิงลบปานกลาง 
-3 ผลกระทบเชิงลบมาก 

   ทั้งนี้ ค่าน้ าหนักของแต่ละคนที่ประเมินให้กับแต่ละตัวชี้วัดจะถูกน ามารวมกันทั้งหมดเป็นค่า
ของแต่ละตัวชี้วัดของแต่ละทางเลือก จนสุดท้ายน าค่าคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดมารวมกันเป็นผลการ
ประเมินของแต่ละทางเลือก โดยผลของการคาดการณ์ผลกระทบของแต่ละทางเลือกมีค่าคะแนนและ
รายละเอียดดังตารางที่ 3-6 

ตารางที่ 3-6 ผลการคาดการณ์ผลกระทบจากทางเลือกในการพัฒนาลุ่มน้ าปราจีนบุรี 

ตัวชี้วัด ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4 
มิติเศรษฐกิจ 
GPP growth (ผลติภณัฑ์ภาค
และจังหวัด) 

83 150 93 143 

การจ้างงานท่ีเพิ่มขึ้น 59 150 78 144 
การใช้วัตถุดิบและแรงงาน
ท้องถิ่นในผลิตภณัฑ์ (Local 
content) 

46 140 114 158 

การเพิ่มสถานประกอบการ 
(แยกตามประเภท) 

37 86 46 108 

ความสามารถในการรวมกลุม่
แม่บ้านและกลุ่มอาชีพ 

66 96 124 182 

รวม 291 622 455 735 
มิติสังคม 
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกดิ
จ าแนกตามกลุ่มอายุและเพศ 

27 35 54 79 

สัดส่วนท่ีประชากรมีหลักประกัน 
สุขภาพในรายจังหวัด 

57 71 91 142 

อัตราส่วนประชากรต่อจ านวน
บุคลากรทางการแพทย์ในราย
จังหวัด 

23 29 55 90 

จ านวนและความครอบคลุมของ
สถานบริการสาธารณสุขในราย
จังหวัด 

48 25 75 125 
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ตารางที่ 3-6 ผลการคาดการณ์ผลกระทบจากทางเลือกในการพัฒนาลุ่มน้ าปราจีนบุรี 

ตัวชี้วัด ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4 
จ านวนแพทย์เฉพาะทางด้านเวช
ศาสตร์สิ่งแวดล้อมในรายจังหวัด 

26 24 57 111 

จ านวนและอัตราผูป้่วยทาง
สุขภาพจิตต่อประชากร 
100,000 คน ในรายจังหวัด  

5 7 51 83 

จ านวนสถานศึกษาระดับต่าง ๆ 62 65 81 104 
อัตราบุคลากรทางการศึกษา
ระดับต่าง ๆ 

59 85 76 102 

ระดับความส าเร็จของการธ ารง
รักษาวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

35 11 125 125 

อัตรารายได้-รายจ่ายชุมชน 72 117 89 133 
อัตราการร่วมประชุมในชุมชน 60 56 142 169 
ชุมชนที่ท าแผน 59 105 131 152 

รวม 533 630 1,027 1,415 
มิติสิ่งแวดล้อม 
พื้นที่ป่าของจังหวัด -8 0 123 111 
สัดส่วนพืชยืนต้นต่อพ้ืนท่ีด าเนิน
โครงการ 

9 1 95 103 

พื้นที่สวนสาธารณะในเขต
เทศบาลต่อจ านวนประชากร 

-6 35 61 79 

การเปลีย่นแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน  

-13 -36 66 82 

อุปสงค์และอุปทานน้ าในพื้นที ่ -3 -23 86 87 
อัตราการสูญเสียดิน -26 -58 81 99 
ศักยภาพแหล่งแร ่ -27 -20 55 52 
ศักยภาพและข้อจ ากัดของพื้นที ่ 9 22 95 127 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 3 4 124 132 
ความครอบคลุมพื้นท่ีการ
ให้บริการบ าบดัน้ าเสีย/ ชุมชน/ 
อุตสาหกรรม 

-22 -25 81 102 

จ านวนจุดตรวจวัดและความถี่
ในการตรวจวัดคุณภาพน้ าแหล่ง
น้ าผิวดิน น้ าบาดาล และน้ า
ทะเลชายฝั่งครอบคลุมพื้นท่ี 

-1 6 41 78 

จ านวนจุดตรวจวัดและความถี่
ของการตรวจวัดคณุภาพอากาศ
ครอบคลมุพื้นท่ี 

12 9 34 74 

ปริมาณขยะทั่วไป/ อุตสาหกรรม/ 
กากของเสียอันตราย 

-61 -57 23 45 

การจัดการขยะถูกหลักวิชาการ -50 -42 45 67 
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ตารางที่ 3-6 ผลการคาดการณ์ผลกระทบจากทางเลือกในการพัฒนาลุ่มน้ าปราจีนบุรี 

ตัวชี้วัด ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4 
จ านวนเหตุร้องเรียนเรื่องมลพิษ -59 -69 8 19 

รวม -243 -253 1,018 1,257 
รวมทั้งหมด 581 999 2,500 3,407 

  3.5.2.2 การจัดล้าดับความพึงพอใจของทางเลือก 
   หลังจากท่ีได้ค่าคะแนนของการคาดการณ์ผลกระทบของแต่ละทางเลือกแล้ว ข้อมูลผลกระทบนี้
จะถูกใช้ประกอบการจัดล าดับความพึงพอใจของทางเลือก ซึ่งกระบวนการนี้ด าเนินการโดยให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียท าการเรียงล าดับ (Ranking) โดยเรียงล าดับตั้งแต่ 5 (พึงพอใจมากที่สุด) จนถึง 1 (พึงพอใจน้อย
ที่สุด) และให้คะแนน (Rating) ซึ่งรวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 100 วิธีการนี้ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการ
ประเมินหลายหลักเกณฑ์ (Multi-Criteria Analysis) หลังจากนั้นจะน าค่าทั้งสองมาค านวณเป็นค่าความ
พึงพอใจสัมพัทธ์ ซึ่งทางเลือกที่ 4 มีค่าคะแนนความพึงพอใจสัมพัทธ์สูงที่สุด (32.42) โดยผลของค่า
คะแนนของแต่ละทางเลือกท่ีได้มีดังตารางที่ 3-7  

ตารางที่ 3-7 ผลการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี 
 

ทางเลือกในการพัฒนาลุ่มน้้าปราจีนบุรี ค่าคะแนนสมัพัทธ ์

ทางเลือกที่ 4 การพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ าปราจีนบุรีบนพื้นฐานศักยภาพทรัพยากรและความ
ต้องการของประชาชนภายใต้ขีดจ ากัดที่มีอยู่ในพ้ืนท่ี 

32.42 

ทาง เลื อ กที่  3 ก า รพัฒนา พื้ นที่ ลุ่ ม น้ า ป ร าจี น บุ รี สู่ ก า ร เ ป็ นพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรม 

28.77 

ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาพื้นที่ล่มน้ าปราจีนบุรีสู่การเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเพื่อ
การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

24.83 

ทางเลือกที่ 1 การพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ าปราจีนบุรีตามแนวทางยุทธศาสตร์เดิมที่มี 13.98 

3.6 มาตรการบรรเทาผลกระทบ การติดตาม และการตรวจสอบ 

   หลังจากท่ีด าเนินการประเมินทางเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จ าเป็นจะต้องมีการจัดท ามาตรการบรรเทา
ผลกระทบ การติดตาม และการตรวจสอบ (ดังตารางที่ 3-8) พร้อมทั้งก าหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะ
รับผิดชอบในการด าเนินมาตรการดังกล่าว (ดังตารางที่ 3-9) เพ่ือรองรับผลกระทบเชิงลบส าคัญที่อาจจะ
เกิดจากการด าเนินการตามทางเลือกนั้น ๆ ขั้นตอนนี้ด าเนินการโดยการระดมสมองของที่ปรึกษา ซึ่ง
สามารถสรุปไดด้ังนี้ 
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ตารางที่ 3-9 หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการด าเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

มาตรการบรรเทาผลกระทบ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

มิติเศรษฐกิจ 
- ส่งเสริมการสร้างงาน/ การลงทนุในพ้ืนท่ีโดย
ใช้จุดเด่นที่มีในพื้นที่มาพัฒนาและเสรมิโอกาส
ในการเพิ่มยอด 

 
- สศช. และหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี เช่น อบต. อบจ. ส านักงาน
อุตสาหกรรม แรงงานจังหวัด เป็นต้น 
- หน่วยงานเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด 
และกลุม่ผู้ประกอบการ/ สหกรณภ์ายในจังหวัด เป็นต้น 

- ส่งเสริมการสร้างงานในท้องถิ่น - สศช. และหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี เช่น อบต. อบจ. ส านักงาน
อุตสาหกรรม แรงงานจังหวัด เป็นต้น 
- หน่วยงานเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด 
และกลุม่ผู้ประกอบการ/ สหกรณภ์ายในจังหวัด เป็นต้น 

- ส่งเสริมการค้า และการลงทุนในพื้นที่ 
- ก าหนดกฎหมายที่เอื้อต่อการเข้ามาลงทุนใน
พื้นที ่
- เสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนเพื่อสร้าง 
ความมั่นใจให้แก่ผู้ที่จะลงทุน 

- สศช. และหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี เช่น อบต. อบจ. ส านักงาน
อุตสาหกรรม แรงงานจังหวัด เกษตรจังหวัด เป็นต้น 
- หน่วยงานเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด 
และกลุม่ผู้ประกอบการ/ สหกรณภ์ายในจังหวัด เป็นต้น 
 

มิติสังคม 
- รณรงค์ส่งเสรมิสุขอนามัยของผู้สงูอายุ 

 
- กรมอนามัย โรงพยาบาล และส านักงานสาธารณสุขจังหวดั 

- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจในสิทธิ์และ
การใช้สิทธ์ิของตน 

- กรมอนามัย โรงพยาบาล และส านักงานสาธารณสุขจังหวดั 
- อบต. และอบจ. 

- ส่งเสริม/ ให้ทุนแก่บุคลากรทางการแพทย์
เพื่อให้กลับมาท างานในท้องถิ่น 

- กรมอนามัย โรงพยาบาล และส านักงานสาธารณสุขจังหวดั 
- อบต. และอบจ. 

- สร้าง/ พัฒนาปรับปรุงสถานบริการสาธารณสุข
ให้สามารถรองรับหรือเพียงพอต่อความต้องการ 

- กรมอนามัย โรงพยาบาล และส านักงานสาธารณสุขจังหวดั 
- อบต. และอบจ. 

- ส่งเสริม/ รณรงค์ให้ความรู้ในการลด ละ เลิก
สิ่งเสพติด 

- กรมอนามัย โรงพยาบาล และส านักงานสาธารณสุขจังหวดั 
- อบต. และอบจ. 

- สร้าง/ พัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาให้สามารถ
รองรับหรือเพียงพอต่อความต้องการ 

- กรมอนามัย โรงพยาบาล และส านักงานสาธารณสุขจังหวดั 
- อบต. และอบจ. 

มิติสิ่งแวดล้อม 
- จัดท าขอบเขต ตลอดจนก าหนดมาตรการหรือ
กฎระเบียบเพื่อควบคุมและดูแลพื้นที่ป่าไม้ 
- พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ตลอดจน
ส่งเสริมกิจกรรมการปลูกป่าทดแทนเพื่อเพิ่ม
พื้นที่ป่าไม้ 

 
- กรมป่าไม ้
- กรมพัฒนาท่ีดิน 
- อบต. และอบจ. 

- จัดท าแผนและวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในพื้นทีต่่าง ๆ ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 

- กรมพัฒนาท่ีดิน  
- อบต. และอบจ. 

- พัฒนาระบบการกักเก็บน้ า การส่งน้ า และ           
การระบายน้ าให้ครอบคลุมทุกพื้นที ่
- สร้างแหล่งกักเก็บน้ า หรืออ่างเก็บน้ าเพื่อเพียงพอ
ต่อความต้องการใช้น้ า 
- วางแผนการจัดการน้ าร่วมกับชุมชนในพื้นที ่

- กรมชลประทาน 
- กรมพัฒนาท่ีดิน 
- อบต. และอบจ. 



บทสรุปผูบ้ริหาร 

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล                                                                   3-23 
 
 

ตารางที่ 3-9 หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการด าเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

มาตรการบรรเทาผลกระทบ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

- ก าหนดกฎระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อควบคุม
และป้องกันผลกระทบจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นกับแหล่งน้ า 
- ติดตั้งจุดตรวจและระบบเฝ้าระวังเพื่อควบคุม
คุณภาพน้ า 
- พัฒนาระบบหรือเทคโนโลยีเพื่อการป้องกัน 
บ าบัด หรือลดผลกระทบจากแหล่งต้นก าเนิด
ก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 
- ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์  และลดการใช้
สารเคมีทางการเกษตร 

- กรมควบคุมมลพิษ  
- กรมพัฒนาท่ีดิน 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- อบต. และอบจ. 

- ก าหนดกฎระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อควบคุม
และป้องกันผลกระทบจากกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีอาจ
ปล่อยขึ้นสู่อากาศ 
- ติดตั้งจุดตรวจและระบบเฝ้าระวังเพื่อควบคุม
คุณภาพอากาศ 
- พัฒนาระบบหรือเทคโนโลยีเพื่อการป้องกัน 
บ าบัด หรือลดผลกระทบจากแหล่งต้นก าเนิด
ก่อนปล่อยออกสู่ธรรมชาติ 

- กรมควบคุมมลพิษ 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- อบต. และอบจ. 

- สนับสนุนการเปลี่ยนขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน
ทดแทน 
- พัฒนาระบบ หรือ เทคโนโลยีการก าจัดขยะ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

- กระทรวงพลังงาน 
- กรมควบคุมมลพิษ 
- อบต. และอบจ. 
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4 
การฝึกอบรมถา่ยทอดความรู้ 

   การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่ภาคีการพัฒนาเป็น
วัตถุประสงค์หนึ่งของโครงการนี้  ที่ปรึกษาได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้ 2 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ 
บุคลากรในระดับนโยบาย และบุคลากรในระดับปฏิบัติ โดยในระดับปฏิบัติแบ่งกลุ่มอบรมเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่ ระดับปฏิบัติในส่วนกลางในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดข้างเคียง ระดับปฏิบัติในพ้ืนที่ลุ่มน้้า
น้าร่องในพื้นที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี และระดับปฏิบัติในกลุ่ม 9 ลุ่มน้้าหลัก มีรายละเอียดดังตารางที่ 4-1 

ตารางที่ 4-1 สรุปการจดัการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู ้

หลักสูตรการฝึกอบรม วัน/เดือน/ป ี สถานที่ 
จ านวน 
(คน) 

การด าเนินการฝึกอบรม* 
ก่อน ระหว่าง หลัง 

กลุ่ม 1 ระดับนโยบาย จ้านวน 2 ครั้ง 
ระดับนโยบายครั้งที่ 1 30 มีนาคม 2559 กรุงเทพฯ 66    
ระดับนโยบายครั้งที่ 2 19 กันยายน 2559 กรุงเทพฯ 32    

รวมผู้เข้ารบัการฝึกอบรมระดับนโยบาย 98  
กลุ่ม 2 ระดับปฏิบัติ 
  กลุ่ม 2.1 ระดับปฏิบัติในส่วนกลาง จ้านวน 3 ครั้ง 
ระดับปฏิบัติส่วนกลางครั้งที่ 1 1 เมษายน 2559 กรุงเทพฯ 94    
ระดับปฏิบัติส่วนกลางครั้งที่ 2และ 3 22-23 กันยายน 2559 กรุงเทพฯ 164    

รวมผู้เข้ารบัการฝึกอบรมระดับปฏบิัติในส่วนกลาง 258  
  กลุ่ม 2.2 ระดับปฏิบัติในพื้นที่ลุ่มน้้าน้าร่อง จ้านวน 3 ครั้ง 
ระดับปฏิบัติพื้นที่ลุ่มน้า้น้าร่องครั้งที่ 1 21 มิถุนายน 2559 ปราจีนบุรี 75  
ระดับปฏิบัติพื้นที่ลุ่มน้า้น้าร่องครั้งที่ 2 13 กรกฎาคม 2559 ปราจีนบุรี 58  
ระดับปฏิบัติพื้นที่ลุ่มน้า้น้าร่องครั้งที่ 3 15-16 กันยายน 2559 ปราจีนบุร ี 95  

รวมผู้เข้ารบัการฝึกอบรมระดับปฏบิัติในลุ่มน้ าน าร่อง (พื้นที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี) 228  
  กลุ่ม 2.3 ระดับปฏิบัติในกลุ่มภาคีกลุ่มลุ่มน้้า 9 ลุ่มน้้า 
กลุ่มลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) 21 กันยายน 2559 ตรัง 122    
กลุ่มลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยา-ท่าจีน 22 กันยายน 2559 พิษณุโลก 90    
กลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสาละวิน 23 กันยายน 2559 ตาก 107    
กลุ่มลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลอา่วไทยตะวันตก 26 กันยายน 2559 เพชรบุร ี 117    
กลุ่มลุ่มน้้าแม่กลอง 28 กันยายน 2559 กาญจนบุรี 92    
กลุ่มลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอา่วไทย) 28 กันยายน 2559 สุราษฎร์ธานี 77    
กลุ่มลุ่มน้้าบางปะกง 29 กันยายน 2559 ชลบุร ี 91    
กลุ่มลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันออก 30 กันยายน 2559 จันทบุร ี 109    
กลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าโขง 30 กันยายน 2559 อุบลราชธานี 175    

รวมผู้เข้ารบัการฝึกอบรมในกลุ่มภาคีกลุ่มลุ่มแม่น้ า 980  
รวมผู้เข้ารบัการฝึกอบรมทัง้หมด 1,564  

หมายเหตุ*: ช่วงเวลาการด้าเนินโครงการช่วงก่อน ระหว่าง และหลงั เทียบกับระยะเวลาการด้าเนินโครงการลุม่น้้าน้าร่อง 
(พ้ืนท่ีลุ่มน้้าปราจีนบรุี) 

   ในขั้นตอนการฝึกอบรมนี้ยังได้มีการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุม
ในทุกระดับใน 2 ประเดน็ โดยมีสาระส้าคัญโดยสรุป ดังนี้ 
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   ประเด็นที่ 1 ความคิดเห็นต่อระบบและกลไก กระบวนการและขั้นตอนของการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
   ความเห็นต่อระบบกลไกการด้าเนินการ SEA ต้องการให้น้ากระบวนการ SEA ไปใช้ในการจัดท้า
แผนตั้งแต่ในระดับจังหวัดจนถึงระดับประเทศ และควรมีการออกกฎหมาย โดยให้ความตั้ งแต่ในระดับ
ท้องถิ่น และควรมีหน่วยงานกลางที่ประกอบมาจากบุคลากรในหลายภาคส่วนเข้ามาการก้ากับดูแล
ตรวจสอบกระบวนการ SEA โดยมีส้านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบ
ด้าเนินการ ในส่วนความเห็นต่อกระบวนการขั้นตอนของ SEA มีความเห็นเพ่ิมเติมจากข้อเสนอของที่
ปรึกษาทั้งในขั้นตอนการกลั่นกรอง การก้าหนด และขั้นตอนการประเมินทางเลือก โดยภาคประชาชน
ต้องการให้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนการด้าเนินการ SEA รวมไปถึงเสนอแนะให้มี
การสนับสนุนในส่วนของข้อมูลและฐานข้อมูล และการฝึกอบรมพ้ืนฐานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมิน SEA 
   ประเด็นที่ 2 ความคิดเห็นต่อคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
   ความเห็นต่อคู่มือการประเมิน SEA มีความต้องการให้ใช้ศัพท์เทคนิคให้น้อยลงหรือเพ่ิม
ค้าอธิบายนิยามศัพท์ไว้ในเล่ม ใช้ภาษาอธิบายที่เข้าใจง่าย เพ่ิมเติมตัวอย่างเทคนิควิธีการที่สามารถน้าไป
ปฏิบัติได้ทันที รวมไปถึงการระบุหลักเกณฑ์การพิจารณาในขั้นตอนการก้าหนดขอบเขต และควรมีการน้า
ดัชนีชี้วัดตามมาตรฐานขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศมาพิจารณาใช้เพ่ิมเติม ส่วนของการ
เรียบเรียงเนื้อหาควรให้เชื่อมโยงสอดคล้องง่ายต่อการท้าความเข้าใจของผู้น้าไปใช้ 
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5 
การจัดประชุมน าเสนอผลงาน 

   หลังจากท่ีได้มีการปรับแก้ไขและทดลองน าร่างคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไป
ใช้กับพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีที่เป็นพ้ืนที่โครงการน าร่องเสร็จสิ้นแล้ว ที่ปรึกษาได้ด าเนินการการจัดประชุม
น าเสนอผลงานในระยะสุดท้ายของโครงการเพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจหลังการด าเนินการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของแผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี และการจัดท าร่างคู่มือการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากผู้เข้าประชุม โดยการจัด
ประชุมน าเสนอผลงานครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็น
จูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าประชุมจากทุกภาคส่วนทั้งจากกรุงเทพมหานครและจังหวัด
ข้างเคียง รวมทั้งสิ้นจ านวน 308 คน จากภาคราชการ 85 แห่ง รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน 31 แห่ง 
องค์กรพัฒนาเอกชน 11 แห่ง และสถาบันการศึกษา 9 แห่ง ผู้เข้าประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นส าคัญของร่างคู่มือประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์โดยส่วนใหญ่เป็นการเสนอแนะให้เพ่ิม
เนื้อหาที่แต่ละภาคส่วนต้องการเพ่ิมเติม โดยสรุปตามแต่ละส่วนประกอบของเนื้อหาดังนี้ 
   ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ SEA ทั้งต่างประเทศและประเทศไทย ควรมีค าอธิบายประโยชน์
และค าอธิบายที่ชัดเจนของ SEA และความเหมาะสมของคู่มือว่าเหมาะกับคนกลุ่มใด และมีเว็บไซต์อ้างอิง
กรณีศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถสืบค้นเพ่ิมเติมได้  
   ส่วนที่ 2 กระบวนการขั้นตอนของ SEA การแสดงแผนภาพขั้นตอนมีความเหมาะสมชัดเจน
เข้าใจง่ายแต่ควรมีการปรับปรุงในส่วนรายละเอียดเนื้อหาการประเมินในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ ควรแยกส่วน
ของทฤษฎีออกจากขั้นตอนการประเมิน SEA มีการแสดงตัวอย่างข้อมูลพ้ืนฐานที่ชัดเจนและถูกต้องตาม
ความเป็นจริง มีวิธีตรวจความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล และหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อมูล ในส่วนการ
คัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรระบุเกณฑ์พิจารณาว่ากลุ่มใดควรเลือก มีจ านวนเหมาะสมเท่าใด และควร
แยกระดับของการได้รับผลกระทบ ว่าเป็นทางตรงหรือทางอ้อม 
   ส่วนที่ 3 การเขียนรายงาน มีการเสนอเพ่ิมเติมเนื้อหาในส่วนตัวอย่างให้มากขึ้นและครอบคลุม
ในบางสาขาส าคัญเพ่ิมเติม เช่น พลังงาน ผังเมือง ควรให้ตัวอย่างแนวทางรูปแบบการเขียนว่าต้องเขียน
อย่างไร ต้องมีประเด็นส าคัญอะไรบ้าง และลักษณะข้อเสนอแนะที่ดีว่าต้องเป็นอย่างไร รูปเล่มรายงาน
ควรจะเหมาะสมส าหรับผู้บริหารซึ่งจะเป็นผู้ อ่านเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ และควรเพ่ิมแผน
ยุทธศาสตร์เดิมเพ่ือประกอบการพิจารณา 
   ส่วนที่ 4 ภาคผนวกและตัวอย่าง ต้องการให้เพ่ิมตัวอย่างแผนที่เกี่ยวข้องในด้านเกษตร พัฒนา
ชุมชน หรือด้านสังคมที่ต้องประเมิน SEA การแสดงข้อมูลเพ่ิมเติมจากตัวชี้วัดจาก SEA guideline ของ 
สผ. และเหตุผลของการใช้หรือไม่ใช้ตัวชี้วัดแต่ละตัว และการเสนอเพ่ิมข้อมูลรายการแผนที่ต้องประเมิน 
SEA ของประเทศไทยทั้ง 7 ประเภท 
   ในส่วนของข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากรูปเล่มคู่มือ ผู้เข้าประชุมมีข้อสงสัยเพ่ิมเติมใน
เรื่องกฎระเบียบและกฎหมาย เช่น การผลักดัน SEA ให้มีกลไกอย่างเป็นรูปธรรม และการน า SEA ไปใช้
ในกฎหมาย โดยต้องการให้ผลักดันให้เข้าสู่นโยบายระดับชาติให้ได้ก่อน 
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6 
คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

   ตามขอบเขตของการด าเนินโครงการที่ได้เสนอไว้ ที่ปรึกษาได้มีการด าเนินการจัดท าร่างคู่มือ
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขึ้นมา 2 ช่วง โดยด าเนินการจัดท าร่างคู่มือครั้งแรกหลังจากที่
ด าเนินการทบทวนวรรณกรรมแล้วเสร็จพร้อมทั้งเสนอร่างคู่มือให้กับกลุ่มเป้าหมายในระดับต่าง ๆ เพ่ือรับ
ฟังความเห็นและน ามาปรับปรุงแก้ไข หลังจากนั้นจึงได้น าไปทดลองใช้กับพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี หลังจากที่
น าไปประยุกต์ใช้เสร็จสิ้น จึงน าร่างคู่มือนั้นมาเสนอเพ่ือรับฟังความเห็นที่มีต่อร่างคู่มือการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ผ่านการประชุมน าเสนอผลงานและระดมความเห็นซึ่งเป็นการด าเนินการใน
ระยะสุดท้ายของโครงการ ทั้งนี้ คู่มือที่ได้จากการด าเนินโครงการซึ่งผ่านการปรับปรุงแก้ ไขเนื้อหาตาม
ความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วน สามารถสรุปเนื้อหาที่ประกอบอยู่ในเล่มคู่มือการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ได้โดยสังเขป ดังนี้ 

6.1 หลักการและขั้นตอน SEA 
   เนื้อหาในส่วนนี้ของเล่มคู่มือแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้ 

 6.1.1 หลักการทั่วไป 
   หัวข้อนี้เป็นการเริ่มต้นสร้างความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ SEA ตั้งแต่ที่มาและความส าคัญของ SEA ใน
ประเทศไทย ค าจ ากัดความที่ระบุไว้โดยผู้เชี่ยวชาญหลายท่านและค าจ ากัดความในบริบทของประเทศไทย 
ทั้งนี้เพ่ือให้เห็นลักษณะร่วมของ SEA ทั้งในและต่างประเทศ ยังมีการกล่าวถึงความแตกต่างระหว่างการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพ่ือลดความ
สับสนและความคลาดเคลื่อนของความเข้าใจเกี่ยวกับ SEA นอกจากนี้ เนื้อหาส าคัญเกี่ยวกับรูปแบบของ 
SEA และความสัมพันธ์ระหว่าง SEA และกระบวนการตัดสินใจยังถูกน าเสนอออกมาในรูปแบบของ
แผนผังเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ง่ายขึ้น ในตอนท้ายของหัวข้อหลักการทั่วไปได้มีการน าเสนอถึงประโยชน์
และหลักการพ้ืนฐานของ SEA ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของ 
SEA ตลอดจนลักษณะที่ดีของ SEA ทีค่วรมีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินการสูงสุด 

 6.1.2 ขั้นตอนและการประยุกต์ใช้ SEA 
   ในส่วนต้นของหัวข้อนี้มีการกล่าวถึงขั้นตอนโดยทั่วไปของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ใช้ในประเทศต่าง ๆ โดยเรียงล าดับตามขั้นตอนของ SEA ตั้งแต่ขั้นตอนของการกลั่นกรอง 
(Screening) โดยในส่วนของการกลั่นกรองนี้ได้มีการยกตัวอย่างทั้งที่เป็นเกณฑ์การพิจารณาตาม SEA 
guidance ของประเทศสกอตแลนด์ (2013) หรือเกณฑ์ท่ีก าหนดประเภทของนโยบาย แผน และแผนงาน
ที่จะต้องด าเนินการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของเขตบริหารพิเศษไต้หวัน (2003) 
เพ่ือเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวคิดของการกลั่นกรองที่มีการใช้กันในต่างประเทศ กล่าวถึงรายละเอียดของ
ขั้นตอนอ่ืน ๆ ได้แก่ การก าหนดขอบเขต (Scoping) ขั้นตอนการพัฒนาและการประเมินทางเลือก 
(Alternative development and assessment) ขั้นตอนการก าหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบ และ
ในตอนท้ายยังมีการแสดงแผนผังแสดงขั้นตอนของ SEA เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพโดยรวมและล าดับ
ของการด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ของ SEA ได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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   ในตอนท้ายของหัวข้อนี้ได้กล่าวถึงเครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ รวมทั้งข้อดี-ข้อเสียของเครื่องมือ/ เทคนิคแต่ละชนิด และมีการแสดงตารางสรุปความเป็นไป
ได้ของการใช้เครื่องมือ/ เทคนิคในแต่ละข้ันตอนของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้
ผู้อ่านสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้เครื่องมือ/ เทคนิคแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของนโยบาย แผน และแผนงานที่จะด าเนินการประเมิน นอกจากนี้ ยังมีการ
ยกตัวอย่างประกอบรวมทั้งวิธีการในการใช้เครื่องมือ/ เทคนิคแต่ละชนิดเพ่ือให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพใน
องค์รวมได้ชัดเจนมากข้ึน 

   ทั้งหมดนี้เพ่ือเป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับ SEA ให้กับผู้เกี่ยวข้องหรือ
ผู้สนใจ 

6.2 การจัดท า SEA ของประเทศไทยและการเขียนรายงาน 
   ส าหรับส่วนนี้ของคู่มือเป็นการแนะน าหัวข้อส าคัญพร้อมทั้งรายละเอียดในการจัดท าเล่ม
รายงาน SEA เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อหลักดังแสดง
ในกล่องข้อความที่ 6-1 

กล่องข้อความที่ 6-1 ส่วนประกอบของรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 บทน า 
- หลักการและเหตุผล 
- วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงาน 
- 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 

 

นอกจากนี้ยังมีการยกตัวอย่างของตัวชี้วัดเฉพาะส าหรับนโยบาย แผน และแผนงานแต่ละ
ประเภท เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดตัวชี้วัด ตัวอย่างทางเลือกและการประเมินทางเลือก ตลอดจน
ตัวอย่างของมาตรการบรรเทาผลกระทบ 
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6.3 อภิธานศัพท์ และอื่น ๆ 
   ในตอนท้ายของเล่มคู่มือมีการให้ความหมาย/ ค านิยามของค าศัพท์บางค าท่ีปรากฏอยู่ในเนื้อหา
ภายในเล่มซึ่งอาจจะเข้าใจได้ยากหรือเป็นค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและ
ลดความสับสนที่อาจเกิดข้ึนได้ 
   นอกจากนี้ ในภาคผนวกยังมีการเสนอกรณีศึกษาของการน า SEA ไปประยุกต์ใช้ของ
ต่างประเทศ รวมทั้งได้เสนอตารางแสดงตัวอย่างแหล่งข้อมูลของตัวชี้วัดแต่ละตัวที่สามารถหาได้จาก
ฐานข้อมูลออนไลน์ 
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บทสรุปผูบ้ริหาร 
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ผู้ช่วยวิจัย 
1. นางสาว นภาพร วิศวกุล 

2. นาย หฤษฎ์ เชื้อทอง 

3. นาย หิริพงศ์ เทพศิริอ านวย 

4. นางสาว พิกุล สมงาม 

5. นาย กฤษฏิ์ชนัญภ์ เนียมแสวง 

6. นางสาว สิรินภา กุ้ยบ ารุง 

7. นาย กิจภาณุวัฒร์ ธนธาราคีรี 

 




	ปก SEA_summary
	_00 hold Exsum
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page

	ปกหลัง SEA_sum

