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บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก สัญญาจ้างและขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 

ภาคผนวก ข รายงานการทบทวน SEA ที่มีประสิทธิผล และปัจจัยส าคัญ 

ภาคผนวก ค หลักสูตรการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขั้นสูง / สรุปผลการฝึกอบรมทางวิชาการ 

ขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 / สรุปผลการฝึกอบรม 

ทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับสูง / ท าเนียบรายชื่อและหน่วยงานที่เข้า

ร่วมอบรมทางวิชาการด้าน SEA ประจ าปี 2562 และท าเนียบรายชื่อและหน่วยงานที่เข้าร่วม

อบรมวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 1 และ 2 และการอบรม

วิชาการข้ันสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับสูง ประจ าปี 2563 

ภาคผนวก ง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้

อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่ต าบลป่าไร่ ต าบลบ้านด่าน ต าบลท่าข้าม อ าเภอ 

อรัญประเทศ และต าบลผักขะ อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว/สรุปประเด็นการเข้าพบ

และประชุมหารือโครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และรายชื่อหน่วยงานที่ด าเนินการเข้าพบหน่วยงาน / สรุปผลการการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 / รายงานการก าหนดขอบเขต 

ภาคผนวก จ สรุปผลการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1-1 / สรุปผลการประชุม

และเอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1-2 / สรุปผลการประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1-3 / สรุปผลการประชุมและเอกสารประกอบ 

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 / สรุปผลการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสัมมาฯ 

ครั้งที่ 1 / สรุปเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาฯ ครั้งที่ 2 

ภาคผนวก ฉ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดประเด็นองค์ความรู้ที่ได้จากการทบทวน

ความรู้เกี่ยวกับ SEA ของประเทศเวียดนาม 

ภาคผนวก ช เอกสารประกอบการฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดท าระบบข้อมูลส าคัญและ 

การออกแบบแบนเนอร์ (Banner) และไอคอน (Icon) เบื้องต้น 
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บทที่ 1 

แนวความคิดและวิธีการดําเนินงาน 

1.1 บทนํา 

เนื่องดวยการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment: SEA)  

เปนกระบวนการศึกษาวิเคราะห ประเมินศักยภาพ และขีดความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดลอม ตั้งแต

พัฒนานโยบาย แผน และแผนงาน โดยบูรณาการทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และเปรียบเทียบ

ทางเลือกในการตัดสินใจ ซึ่งทําใหการตัดสินใจนั้นมีคุณภาพ รอบคอบ โปรงใส และมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

ถือเปนเครื่องมือสําคัญตอการวางแผนการพัฒนาที่มีเปาหมายมุงสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งสํานักงาน 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ถือเปนเจาภาพหลักในการพัฒนา SEA และผลักดันใหเกิด

ระบบ SEA ไดถูกกําหนดไวตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) 

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) กําหนดใหมีการปรับปรุง

กระบวนการ SEA รวมทั้งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 - 2565) 

กําหนดใหผลักดันการนําแนวทาง SEA มีผลบังคับใชทางกฎหมายเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ ประกอบกับ 

การผลักดันใหมีการขับเคลื่อน SEA ใหมีผลเปนรูปธรรม ไดถูกกําหนดไว ทั้งในแผนการปฏิรูปประเทศ  

และยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) รวมทั้งยังกําหนดไวในนโยบายรัฐบาลปจจุบัน ในนโยบาย ขอ 10.7 

แตการนํา SEA ไปดําเนินการยังไมไดรับการผลักดันอยางเปนระบบและมีแนวทางที่ชัดเจนเพ่ือใหเกิดผล 

เปนรูปธรรม โดยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 นายกรัฐมนตรีไดลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการ SEA 

ภายใตคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งมีนายปติพงศ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา เปนประธาน และมี 

สศช. และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) เปนฝายเลขานุการรวมเพ่ือ

จัดทําขอเสนอการจัดทํา SEA (2561) และแนวทาง SEA (SEA Guideline) (ป 2561) โดยในการประชุม

คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันท่ี 19 กันยายน 2561 มีมติเห็นชอบในหลักการ

ของขอเสนอการจัดทํา SEA (ป 2561) และแนวทาง SEA (SEA Guideline) (ป 2561) ตามที่คณะอนุกรรมการ 

SEA เสนอ ตลอดจนมอบหมายให สศช. สรางความรูความเขาใจใหกับประชาชนและบุคลากรที่เก่ียวของกับ 

SEA ใหกวางขวางยิ่งข้ึน เพ่ือประโยชนในการสนับสนุนให SEA เปนเครื่องมือในการประเมินดานเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดลอม รวมทั้งใชประกอบการลงทุนพัฒนาตอไป   

ในป 2562 สศช. ไดใหความสําคัญกับการเรงสรางความรูความเขาใจดาน SEA ใหกับทุกภาคสวน 

ที่เก่ียวของ ภายใตโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร งบประมาณป 2562 โดยผาน

การจัดฝกอบรมทางวิชาการดาน SEA ใหกับผูทําการศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของทั่วประเทศ และ 

การประชุมสัมมนาเผยแพรประชาสัมพันธ รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาขอเสนอการจัดทํา SEA (2563) และ
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แนวทาง SEA (SEA Guideline) (2563) ของประเทศใหมีความเหมาะสม นอกจากนั้นยังรวมกับหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของในการผลักดัน SEA มาใชกับการวางแผนพัฒนาเชิงสาขาและเชิงพ้ืนที่ จํานวน 7 โครงการ ไดแก 

โครงการศึกษา SEA สําหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟาถานหินในภาคใตของกระทรวงพลังงาน โครงการ SEA  

ในพื้นที่ลุมน้ํา 5 ลุมน้ํา คือ พื้นที่ลุมน้ําชี พื้นที่ลุมน้ํามูล พื้นท่ีลุมน้ําปราจีนบุรี-บางประกง พ้ืนท่ีลุมน้ําภาคใต 

ฝงตะวันออก และพ้ืนที่ลุมน้ําสะแกกรัง ที่ดําเนินการโดยสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ และโครงการ SEA  

ดานการใชประโยชนที่ดิน ของ สผ.  

อยางไรก็ตาม การขับเคลื่อน SEA ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ยังจําเปนตอง

ดําเนินการอยางตอเนื่องใน พ.ศ. 2563 โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการจัดทําแผน

และแผนงานของหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ รวมทั้งพัฒนาผูเชี่ยวชาญดาน SEA ใหมีความรูความเขาใจ SEA  

ที่ถูกตองตามหลักวิชาการ การพัฒนาองคความรูและระบบขอมูลที่ จําเปนเพ่ือการจัดทํา SEA รวมทั้ง 

การติดตามประเมินผลการจัดทํา SEA ของหนวยงานตาง ๆ เพ่ือประมวลผลและนําเสนอตอคณะกรรมการ

พัฒนา SEA และคณะรัฐมนตรี ในการพัฒนาระบบ SEA ของประเทศ ตอไป ซึ่งการดําเนินงานขับเคลื่อน SEA 

สนับสนุนแนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 

ดวยเหตุนี้ สศช. จึงไดวาจางใหบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด  

ใหดําเนินโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) ตามสัญญาจางที่ปรึกษา  

เลขที่ (จ.) 25/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 และตามสัญญา 

แกไขเพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 1) ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ดําเนินโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ

ยุทธศาสตร (SEA) (สัญญาจางและขอบเขตของงานจางท่ีปรึกษาแสดงดังภาคผนวก ก) ทั้งนี้ ที่ปรึกษาไดศกึษา

และทําความเขาใจในขอบเขตการศึกษาของโครงการ โดยสรุปประเด็นสําคัญในความเขาใจโครงการ

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.2 ความเขาใจในวัตถุประสงค 

ที่ปรึกษาวิเคราะหวัตถุประสงคของโครงการแลว เขาใจความสําคัญและเปาหมายของโครงการ รวมถึง

บทบาทหนาท่ีของ สศช. วามีแผนงานการขับเคลื่อน SEA ตามที่คณะอนุกรรมการ SEA เสนอตอ กพย.  

ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยเนนการสรางความรูความเขาใจใหกับ

ประชาชนและบุคลากรเกี่ยวของกับ SEA เพ่ือสนับสนุนการนําเครื่องมือดาน SEA ไปใชในการจัดทําแผน 

หรือแผนงานในการพัฒนาประเทศ ซึ่งจําเปนตองดําเนินการอยางตอเนื่องใน พ.ศ. 2563 โดยครั้งนี้ ไดเนน

ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการจัดทําแผนและแผนงานของหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

เพ่ือนําไปสูการดําเนินงานขับเคลื่อน SEA ที่สนับสนุนแนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการปฏิรูปประเทศ และ

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ตอไป 
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วัตถุประสงคของโครงการทั้ง 4 ขอ ที่กําหนดไวในขอบเขตการศึกษาของโครงการ เม่ือวิเคราะหให

เขาใจอยางชัดเจน ที่ปรึกษามีความเขาใจดังนี ้

1) เพื่อเสริมสรางศักยภาพผูบริหารและบุคลากรที่มีสวนเก่ียวของกับการจัดทําแผนและแผนงาน 

ในระดับตาง ๆ ใหมีความรูความเขาใจ SEA ที่ ถูกตองตามหลักวิชาการ และสามารถนํา SEA ไปใช 

ในกระบวนการวางแผนและแผนงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการใหมี

สมรรถนะเชิงเทคนิค เพ่ือใหสามารถเลือกใชวิธีการศึกษา SEA ที่หลากหลาย ถูกตอง และเหมาะสม โดยผาน

การจัดฝกอบรมทางวิชาการดาน SEA เฉพาะกลุม และการประชุมสัมมนา 

การนําแนวทางและหลักการ SEA มาใชในประเทศไทย มีขอจํากัดเนื่องจากตองเรงสรางใหเกิดความรู 

ความเขาใจท่ีถูกตองตอ SEA โดยเฉพาะการสรางองคความรูในหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ รวมถึง

นักวิชาการ นักวิจัยที่จะสนับสนุนการนําแนวทาง SEA ไปใชศึกษา จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางหลักสูตร

การฝกอบรมที่ตอบโจทยการนําเครื่องมือนี้ไปใชงานในทางปฏิบัติไดเหมาะสม เกิดความเขาใจและการยอมรับ

ในระดับหนวยงานและนักวิชาการ 

2) เพ่ือพัฒนาองคความรูดาน SEA และระบบขอมูลสําคัญสําหรับการจัดทํา SEA เพ่ือใชเปนขอมูล

ประกอบการจัดทํา SEA ของหนวยงานที่ เกี่ยวของ อาทิ ตัวอยางรายงาน SEA ทั้งในและตางประเทศ  

โดยเกณฑที่ใชในการกลั่นกรองแผนหรือแผนงานที่ควรทํา SEA เครื่องมือและตัวชี้วัดของการดําเนินงาน SEA 

ตลอดจน ผลการดําเนินงานในการขับเคลื่อน SEA ในชวงที่ผานมา รวมทั้งนําเสนออยางเปนระบบ งายตอ 

การเขาถึงและสืบคน รวมท้ังจัดทํา SEA ในพื้นที่นํารอง 

เปนที่ทราบกันวา ระบบการเขาถึงขอมูลความรูดาน SEA จะตองสืบคนจากฐานขอมูลทั้งในประเทศ

และตางประเทศ ซึ่งยากตอการสืบคนเพ่ือนําไปประกอบการศึกษาและจัดทํา SEA ดังนั้น จึงมีความจําเปน

อยางยิ่งที่ตองเรงสรางระบบขอมูลองคความรูดาน SEA เพ่ือรวบรวมองคความรูที่สําคัญ อาทิ ตัวอยางรายงาน  

SEA ทั้งในและตางประเทศ เกณฑที่ใชในการกลั่นกรองแผนหรือแผนงานที่ควรทํา SEA เครื่องมือและตัวชี้วัด

ของการดําเนินงาน SEA ตลอดจน ผลการดําเนินงานในการขับเคลื่อน SEA ในชวงท่ีผานมา เพ่ือใหงายตอการ

เขาถึงขอมูลความรูดาน SEA ที่ไมจํากัดอยูเฉพาะนักวิชาการและระดับหนวยงาน  

3) เพ่ือติดตามและประเมินผลกระบวนการจัดทํา SEA ของหนวยงานตาง ๆ ที่ดําเนินการใน พ.ศ. 2562

ตลอดจนวิเคราะหปญหา อุปสรรค รวมท้ังเสนอผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา SEA ดังกลาวเพื่อ

เปนประโยชนตอการพัฒนาระบบ SEA ของประเทศตอไป 

การติดตามประเมินผลกระบวนการจัดทํา SEA ของหนวยงานตาง ๆ ที่ไดมีการดําเนินงานมาในชวง 

พ.ศ. 2562 จะชวยใหสามารถรับรู ถึงปญหา อุปสรรค และโอกาสตาง ๆ ของการจัดทํา SEA ซึ่งเปน 

การดําเนินงานจริง ซึ่งจะนําไปสูการวิเคราะห ประมวลผล พัฒนา และปรับปรุงระบบ SEA ของประเทศไทย

ใหสมบูรณมากยิ่งข้ึนตอไปได 
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4) เพื่อปรับปรุงแนวทาง SEA (SEA Guideline) ของประเทศใหมีความเหมาะสมและพัฒนากลไก 

การขับเคลื่อน SEA ของไทย 

เนื่องดวยเรื่อง SEA เปนเครื่องมือที่คอนขางใหมสําหรับประเทศไทย อีกทั้งยังมีขอจํากัดในเรื่อง 

ของบุคลากรที่มีความรูความเขาใจ องคความรูที่แตกตาง จึงจําเปนที่จะตองมีแนวทางกลางเพื่อให 

ผูที่เก่ียวของสามารถยึดหลักและปฏิบัติตามได แนวทาง SEA พ.ศ. 2563 ที่ สศช. มีความประสงคพัฒนาขึ้นนี้  

จึงเปนเครื่องมือสําคญัที่จะชวยสรางความรูความเขาใจใหแกหนวยงาน บุคลากร รวมไปถึงผูที่สนใจตาง ๆ ใหมี

องคความรูเก่ียวกับ SEA ที่ถูกตอง เปนไปในทิศทางเดียวกัน และมีแนวทางกลางในการยึดถือปฏิบัติตามได   

1.3 กรอบแนวคิดการดําเนินงานและเทคนิควิธีการศึกษา ใหสอดคลองและครอบคลุมตาม

ขอบเขตการศึกษา TOR 

ที่ปรึกษามีแนวคิดการศึกษาใหสอดคลองและครอบคลุมตามขอบเขตการศึกษา TOR โดยแยกออกเปน

รายกิจกรรม ตามขอบเขตและวิธีการศึกษา (TOR ขอ 5) (รูปที่ 1.3-1) โดยมีการบริหารโครงการใหเปนไป

ตามระยะเวลาและวัตถุประสงคของโครงการ ตลอดระยะเวลา 12 เดือน จึงไดนํากรอบแนวคิดการดําเนินงาน

และเทคนิควิธีการศึกษาในภาพรวมมาใช ดังนี ้

 

รูปท่ี 1.3-1 กรอบแนวคิดการดําเนินงานของโครงการ 
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1.1.1 ทบทวนการศึกษา องคความรู และการขับเคล่ือนงานที่เกี่ยวของกับ SEA ของไทยและ

ตางประเทศ (TOR ขอ 5.1) 

สืบเนื่องจากโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ในปงบประมาณ 

2562 นั้น สศช. ไดรับขอมูล และมีการศึกษาองคความรูเก่ียวกับ SEA จากทั้ งไทยและตางประเทศ 

แลวบางสวนโดยเฉพาะองคความรูพื้นฐาน ประกอบดวย นิยามความหมาย ความแตกตางระหวาง SEA  

และ EIA ระบบและกลไกการใชหลักการ กระบวนการ และแนวทางการปฏิบัติ รวมไปถึงการรวบรวม

กรณีศกึษาตาง ๆ ดวย  

ดังนั้น ที่ปรึกษาจึงไดการทบทวนองคความรู และการดําเนินการ SEA ที่พัฒนาและกาวหนา 

จากกรณีศึกษาการใช SEA เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในตางประเทศ โดยเนนจากเอกสารอางอิงที่เผยแพรตีพิมพ

ระดับนานาชาติลาสุด โดยจะทบทวนขอมูลการดําเนินการ SEA ใหครอบคลุมทั้งในกลุมประเทศพัฒนา เชน 

ประเทศ แคนาดา เยอรมนี เดนมารก เปนตน และในกลุมประเทศกําลังพัฒนา เชน ประเทศแอฟริกาใต 

สโลวีเนีย เปนตน รวมถึงไดทบทวนองคความรูในประเทศไทยดวย เพ่ือวิเคราะหและเปรียบเทียบแนวทาง 

การประยุกตใช SEA พรอมจัดกลุมหัวขอในการทบทวนฯ เปน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้  

1) ระบบและกลไกการดําเนินงาน SEA เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนในทางปฏิบัติ โดยทบทวน

และวิเคราะหระบบกลไกการดําเนินงาน SEA ในประเทศตาง ๆ ครอบคลุมท้ังประเทศที่ประสบความสําเร็จ 

ในการดําเนินการ SEA เชน ประเทศแคนาดา เดนมารก เนเธอรแลนด เปนตน และประเทศที่กําลังขับเคลื่อน 

การใช SEA เพ่ือบูรณาการรวมกับแผนหรือแผนงานตาง ๆ รวมถึงวิเคราะหและเปรียบเทียบประเภทแผนหรือ

แผนงานที่มีการบูรณาการ SEA ในประเทศตาง ๆ ดวย 

2) การใชกระบวนการ SEA ในการจัดทําแผน/ แผนงาน เชิงพ้ืนที่และรายสาขา โดยดําเนิน 

การทบทวนและวิเคราะหข้ันตอนกระบวนการ SEA ในประเทศตาง ๆ ครอบคลุมทุกกลุมประเทศ เชน ยุโรป 

เอเชีย อเมริกา แอฟริกา เปนตน เพ่ือเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของขั้นตอนกระบวนการ 

SEA 

3) เทคนิค วิธีการ ข้ันตอนและแนวทาง SEA ที่เหมาะสมและเลือกใชได โดยดําเนินการ

ทบทวนและวิเคราะหเทคนิค วิธีการ SEA ที่มีการประยุกตใชในประเทศตาง ๆ เพ่ือวิเคราะหและเปรียบเทียบ

เทคนิค วิธีการ SEA ที่สามารถนํามาประยุกตใชในข้ันตอนกระบวนการ SEA ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4) ปญหา อุปสรรค ความทาทายและขอเสนอแนะในการใช SEA โดยวิเคราะหปญหา 

และอุปสรรคในการดําเนินการและบูรณาการ SEA ในตางประเทศ รวมถึงทบทวนประเด็นความทาทาย 

และขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อนําองคความรูที่ไดรับมาปรับปรุงแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินการ SEA  

ในประเทศไทยตอไป 
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นอกจากนี้ ที่ปรึกษาไดทบทวนการศึกษา องคความรู และการขับเคลื่อนที่เก่ียวของกับ SEA 

ของประเทศไทยดวย ซึ่งดําเนินการวิเคราะหผลการดําเนินการ SEA พรอมจัดกลุมหัวขอในการทบทวนฯ  

ใหสอดคลองกับ 4 ประเด็นหลักขางตน โดยพิจารณาทบทวนการศึกษาในชวงป 2560 เปนตนมา เนื่องจาก 

เปนชวงระยะเวลาที่ไดมีการผลักดันใหเกิดการขับเคลื่อน SEA ภายในประเทศอยางชัดเจนมากยิ่งข้ึน ภายใต

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) ท่ีกําหนดใหมีการผลักดันการนํา

แนวทาง SEA มีผลบังคับใชทางกฎหมายเพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น 

นายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน กพย. ไดกําหนดใหมีการขับเคลื่อนกระบวนการ SEA ใหเปนที่ยอมรับและ 

ถูกนํามาใชเปนกรอบในการวางแผนพัฒนาประเทศอยางเปนรูปธรรม และไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ SEA 

ภายใต กพย. เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 โดยมี สศช. และ สผ. เปนฝายเลขานุการ เพ่ือจัดทํา (ราง) ขอเสนอ

การจัดทํา SEA และ (ราง) แนวทาง SEA (SEA Guideline) รวมทั้งไดมีการกําหนดใหมีการพัฒนาระบบ SEA 

ของประเทศไทย ในแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และนโยบายรัฐบาล

ปจจุบัน ขอ 10.7 ท่ีใหความสําคัญกับการจัดทําระบบ SEA เพ่ือเปนเครื่องมือเชิงนโยบายในการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนารวมกันของภาคสวนตาง ๆ และบูรณาการการทํางาน

ระหวางหนวยงานภาครัฐ ทั้งระดับประเทศ รายสาขา และเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนอีกดวย 

(กพย., 2563)  

นอกจากการทบทวนเอกสารในประเด็นตาง ๆ แลว ที่ปรึกษาไดทบทวนผลการดําเนินการในป 

2562 ที่ผานมา ที่ สศช. ไดมีการผลักดันและขับเคลื่อนการดําเนินการ SEA ภายในประเทศ ผานหลักสูตร 

การฝกอบรมใหความรู SEA ทั่วประเทศ ที่มีผูเขาอบรมจากหนวยงานตาง ๆ จํานวนทั้งหมด 900 ราย ซึ่งได

ดําเนินการวิเคราะหจากเอกสารการดําเนินโครงการในปที่ผานมา และเรียนเชิญผูเขาอบรมในปที่ผานมา 

เขารวมการประชุมกลุมยอยระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เพ่ือรวมกันออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม 

SEA ขั้นสูง ของโครงการฯ พ.ศ. 2563 

1.1.2 จัดทําเนื้อหาและหลักสูตร SEA ขั้นสูง ตลอดจนกําหนดรูปแบบและวิธีการฝกอบรม 

ทางวิชาการขั้นสูงดาน SEA (TOR ขอ 5.2) 

สืบเนื่องจากโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ในปงบประมาณ 

2562 นั้น สศช. ไดพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมทางวิชาการดาน SEA เปนหลักสูตรระยะยาว 5 วันแบบม ี

สวนรวมตอเนื่อง มุงเนนกลุมเปาหมายในวงกวางหลากหลายทั่วประเทศ เพ่ือเปนการสรางความรูความเขาใจ

ในหลักการและกระบวนการ SEA ที่ถูกตอง ซึ่งการอบรมดังกลาวไดรับการตอบรับจากผูท่ีสนใจเปนจํานวน

กวา 900 ราย และประสบความสําเร็จในวงกวางเปนอยางมาก อยางไรก็ตามเนื้อหาของหลักสูตรการอบรม

ทางวิชาการดาน SEA ดังกลาว อาจยังไมไดเนนในเนื้อหาที่มีความลึกซึ้ง เปนจุดสําคัญตอการตัดสินใจ 

รวมไปถึงการเนนในรายละเอียดเชิงเทคนิคและวิธีการที่มีความเฉพาะเจาะจงมากนัก  
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ในครั้งนี้ การออกแบบจัดทําเนื้อหาและหลักสูตรการฝกอบรมทางวิชาการข้ันสูงดาน SEA  

ที่ปรึกษาจึงมีแนวคิดในการออกแบบหลักสูตรที่มุงเนนเสริมเติมเนื้อหาใหมีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ทั้งในสวน

ของประเด็นความสําคัญที่เกี่ยวของในการตัดสินใจ และในสวนของเทคนิควิธีการที่ใชในกระบวนการ SEA 

เพ่ือใหครอบคลุมถึงกลุมเปาหมายในระดับกลุมผูบริหาร ซึ่งมีหนาที่ในการตัดสินใจและนําทางการขับเคลื่อน 

SEA ไดแก การอนุมัติแผน/ แผนงาน การพัฒนาระบบและกลไกการดําเนินงาน การใหแผนที่นําทาง วิสัยทัศน

และพันธกิจของหนวยงาน เปนตน ซึ่งแบงหลักสูตรออกเปน 2 หลักสูตรหลัก ไดแก 

หลักสูตรสําหรับผูบริหารระดับสูง ที่เนนผลลัพธตอผูบริหารระดับสูงในดานการปรับมุมมอง 

วิสัยทัศน สรางความรูความเขาใจ และความเชื่อมั่นตอกระบวนการ SEA ภาพรวมของหลักการและแนวทาง 

ในการใช SEA เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนในระยะยาว และสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนตน โดยมี

กลุมเปาหมายหลักคือ กลุมผูบริหารระดับสูงของ สศช.  

หลักสูตรสําหรับผูบริหารระดับกลาง ที่ เนนผลลัพธตอผูบริหารระดับกลางและระดับ

ปฏิบัติการ ในดานขั้นตอนและวิธีการ เทคนิคและเครื่องมือของกระบวนการ SEA สามารถบูรณาการ

กระบวนการ SEA กับกระบวนการจัดทําแผนหรือแผนงาน และการติดตาม ประเมินผลและกํากับการจัดทํา 

SEA ได และเขาใจในความสําคัญของกระบวนการมีสวนรวม โดยมีกลุมเปาหมายหลักคือ กลุมผูอํานวยการ

กองฯ ของ สศช. และหนวยงานที่ตองจัดทําแผนหรือแผนงาน SEA ตามที่กําหนดไวใน (ราง) ระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พ.ศ. .... หนวยงานที่มีบทบาทหนาที่เก่ียวของ

กับ SEA กลุมผูทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญดานวิชาการ ในคณะกรรมการ/ อนุกรรมการ/ ทํางาน  

ที่เกี่ยวของกับ SEA อาทิ คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

(กก.วล.) และคณะอนุกรรมการ SEA  

หลักการออกแบบหลักสูตรยังคงยึดหลัก แนวคิดใหม (Innovative Method) ท่ีจะชวยให 

ผูเขารับการอบรมไดคยุหารือกัน แลกเปลีย่นหาแนวทาง วิธีการศึกษา SEA ที่เหมาะสมกับสถานการณ บริบท

และตอบสนองความตองการ อยูบนพ้ืนฐานของความคิดและวิเคราะห สังเคราะหประเด็นปญหา และบทสรุป

ทีไ่ดจากการโตแยง ตกผลึกหาขอตกลงรวมกัน มากกวาที่จะสอนและปอนคําตอบจากผูสอน โดยมีหลักการคอื 

- การเรียนรูอยางกระตือรือรน (Active Learning)  

- การสรางกระบวนเรียนเปนกลุม (Group Work) 

- การใชกรณศึีกษาในการเรียนรู (Casework Methodology) 

- การเนนการฝกปฏิบัติประกอบทฤษฎี (Practical Approach)  

- การใชกระบวนการคิดตีความปญหาอยางสรางสรรคจนไดตนแบบท่ีเหมาะสม (Design 

Thinking) 
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ทั้งนี้ ในสวนของเนื้อหาของบทเรียนที่ถูกพัฒนาขึ้นภายใต 2 หลักสูตรดังกลาว ที่ปรึกษา 

ได พัฒนาใหสอดคลองกับความคาดหวังและกลุมเปาหมายของแตละหลักสูตร โดยนําผลลัพธจาก 

การทบทวนวรรณกรรมตาม TOR ขอ 5.1 ซึ่งมีการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของกับ SEA จากทั้งตางประเทศ 

และประเทศไทย และวิเคราะหหาปจจัยแหงความสําเร็จ ปญหาอุปสรรค ในการจัดทํา SEA มาประกอบ

บทเรียนดวย ท้ังที่ผนวกรวมเขากับเนื้อหาบทเรียนและการยกตัวอยางประกอบ ซึ่งชวยใหผูเขารับการอบรม

สามารถเขาใจในรายละเอียดเนื้อหาไดงายขึ้น  

1.1.3 จัดประชมุกลุมยอยระดมความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของ (TOR ขอ 5.3) 

ที่ปรึกษาไดดําเนินการจัดประชุมกลุมยอยระดมความคิดเห็นจากหนวยงานที่ เกี่ยวของ  

ซึ่งประกอบดวย หนวยงานที่ตองจัดทําแผนหรือแผนงาน SEA ตามที่กําหนดไวใน (ราง) ระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พ.ศ. .... และหนวยงานที่มีบทบาทหนาที่

เก่ียวของกับ SEA มีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 152 คน (ใน TOR ระบุอยางนอย 100 คน) ซึ่งการประชุม 

กลุมยอยระดมความคิดเห็นไดแบงออกเปน 2 ครั้ง ดงัระบุใน TOR โดยการประชุมกลุมยอยระดมความคิดเห็น 

ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงคเพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับ ปญหา อุปสรรค กลไก และรูปแบบ

กระบวนการมีสวนรวมในการขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทย เพ่ือนําไปสูการออกแบบหลักสูตรการฝกอบรม

ทางวิชาการขั้นสูงดานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) และปรับปรุงแนวทางการประเมิน

สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Guideline) โดยการประชุมกลุมยอยระดมความคิดเห็นในครั้งแรกนี้ไดแบง 

การประชุมออกเปน 3 ครั้งยอย ไดแก ครั้งที่ 1 เรื่อง การจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมทางวิชาการข้ันสูง 

ดาน SEA ครั้งที่ 2 เรื่อง การประเมินผลการฝกอบรมทางวิชาการดาน SEA ทั่วประเทศ ป 2562 และครั้งที่ 3 

เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA Guideline) และสําหรับ 

การประชุมกลุมยอยระดมความคิดเห็นในครั้งท่ี 2 ซึ่งเปนครั้งสุดทายนั้น มีวัตถุประสงคเพ่ือรับฟงความคิดเห็น

และขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทยตอ (ราง) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พ.ศ.…. เพ่ือปรับปรุงกอนเสนอคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนา

ที่ยั่งยืน และคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป 

1.1.4 จัดฝกอบรมทางวิชาการขั้นสูงดาน SEA (TOR ขอ 5.4) 

ที่ปรึกษาไดดําเนินการจัดฝกอบรมทางวิชาการขั้นสูงดาน SEA ผูเขารวมฝกอบรมจํานวนทั้งสิ้น 

113 คน (ใน TOR ระบุอยางนอย 80 คน) จํานวน 2 หลักสูตร ประกอบดวย 1) หลักสูตรผูบริหารระดับสูง 

จํานวน 1 ครัง้ และ 2) หลักสูตรผูบริหารระดับกลาง จํานวน 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1) การจัดฝกอบรมทางวิชาการดาน SEA สําหรับกลุมผูบริหารระดับกลาง ครั้งที่ 1 หลักสูตร

สําหรับผูบริหารระดับกลาง ในรูปแบบการฝกอบรมการประชุมภายในหองประชุม จํานวน 5 วัน ประกอบดวย 

ผูอํานวยการกองฯ และเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการจัดทําแผนและแผนงานของ สศช. หนวยงานที่ตองจัดทําแผน

หรือแผนงาน SEA ตามที่กําหนดไวใน (ราง) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
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ยุทธศาสตร พ.ศ. .... อาทิ สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมทรัพยากรธรณี กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร สํานักงาน

ทรัพยากรน้ําแหงชาติ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง หนวยงานที่มีบทบาทหนาที่เกี่ยวของกับ SEA และ

สถาบันการศึกษา จํานวน 41 คน (ใน TOR ระบุอยางนอย 40 คน) 

2) การจัดฝกอบรมทางวิชาการดาน SEA สําหรับกลุมผูบริหารระดับกลาง ครั้งที่ 2 หลักสูตร

สําหรับผูบริหารระดับกลาง ในรูปแบบการฝกอบรมการประชุมภายในหองประชุม จํานวน 5 วัน ประกอบดวย

ผูอํานวยการกองฯ และเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการจัดทําแผนและแผนงานของ สศช. หนวยงานที่ตองจัดทําแผน

หรือแผนงาน SEA ตามที่กําหนดไวใน (ราง) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ

ยุทธศาสตร พ.ศ. .... อาทิ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สํานักงาน

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก (กพอ.) หนวยงานที่มีบทบาทหนาที่เก่ียวของกับ SEA และสถาบันการศึกษา จํานวน 54 คน  

(ใน TOR ระบุอยางนอย 40 คน) 

3) การจัดฝกอบรมทางวิชาการดาน SEA สําหรับกลุมผูบริหารระดับสูง หลักสูตรสําหรับกลุม

ผูบริหารระดับสูง ที่มีบทบาทและอํานาจในการตัดสินใจกําหนดแผนและแผนงาน โดยผูทรงคุณวุฒิระดับ

นานาชาติและระดับประเทศ จํานวน 2 ทาน ไดแก Prof. Dr. Maria Rosario Partidario และ Dr. Jeremy 

Carew-Reid ผานระบบการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Video Conference) แบงการประชุมออกเปน  

4 ชวงเวลา โดยผูเขารวมประกอบดวยผูบริหารระดับสูงของ สศช. และมาจากหนวยงานตาง ๆ ที่ตองจัดทํา

แผนหรือแผนงาน SEA ตามที่กําหนดไวใน (ราง) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการประเมินสิ่งแวดลอม

ระดับยุทธศาสตร พ.ศ. .... จํานวน 18 คน (ในสัญญา ฉบับแกไขเพ่ิมเติม ระบุอยางนอย 15 คน) 

1.1.5 จัดทําระบบขอมูลสําคัญท่ีสนับสนุนการจัดทํา SEA (TOR ขอ 5.5) 

ที่ปรึกษาไดทําการศึกษา ทบทวน ระบบจัดเก็บขอมูล ใหจัดเก็บในระบบขอมูลเดียวกัน โดย

กําหนดชุดขอมูลสารสนเทศ และขอมูลที่เกี่ยวของ เชื่อมโยงขอมูลกับระบบงานของ สศช. ในปจจุบัน และ

ดําเนินการออกแบบ User interface และ User Experience สําหรับการใชงานในอุปกรณ (Application/ 

Responsive) เชน โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต และอุปกรณ อ่ืน ๆ เปนตน เพ่ือใหงายตอการสืบคนขอมูล 

ในการศึกษา SEA รวมถึงการกําหนดสิทธิการเขาใชงาน ระบบขอมูลสามารถนําเขา/ เพ่ิมเติม/ แกไข และ

เผยแพรขอมูลที่รองรับฟงกชั่นงานตาง ๆ ในอนาคต โดยรูปแบบการสื่อสารไดจัดทําเมนูภาษาไทยในชุดขอมูล

ที่เหมาะสม นอกจากนี้ ไดดําเนินการออกแบบเมนูการติดตามและประเมินผลเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

สระแกว สําหรับการนําเขาขอมูลที่เก่ียวของกับการจัดทําเพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนใหกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

นอกจากนี้  ไดดําเนินการฝกอบรมการใชขอมูลโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศเบื้องตน การจัดทําแผนท่ี  

การบริหารจัดการและการใชระบบขอมูล ผูเขารวมฝกอบรมจํานวนทั้งสิ้น 32 คน (ใน TOR ระบุอยางนอย  

30 คน) เพ่ือถายทอดองคความรูในการจัดทําระบบขอมูลสําคัญใหกับเจาหนาที่ที่ เก่ียวของของ สศช.  
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โดยครั้งแรกเปนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใชและการบริหารจัดการขอมูลในระบบขอมูล SEA และ

การจัดการขอมูลโครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

และครั้งสุดทายเปนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการขอมูลในระบบขอมูล Website SEA 

สําหรับผูดูแลระบบขอมูลสําคัญ และการออกแบบแบนเนอรและไอคอนเบ้ืองตน  

1.1.6 จัดทํา SEA ในพื้นท่ีนํารอง (TOR ขอ 5.6) 

ที่ปรึกษาไดดําเนินการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกวเพ่ือการพัฒนา

ที่ยั่งยืน โดยนําแนวทาง SEA (SEA Guideline) โดยเฉพาะในสวนของข้ันตอนการกําหนดขอบเขต (Scoping) 

ของ SEA ซึ่งมี 9 ขั้นตอนยอย ประกอบดวย 1) ทบทวนแผน/ แผนงานและขอมูล 2) กําหนดขอบเขต 

เชิงพื้นที่/ เวลา 3) วิเคราะหแรงขับเคลื่อนของการพัฒนา 4) กําหนดวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร  

5) วัตถุประสงคเพ่ือความยั่งยืนและตัวชี้วัด 6) การประเมินขอมูลฐาน 7) กําหนดทางเลือกการพัฒนาเบื้องตน 

8) จัดทําแผนการมีสวนรวมและการสื่อสาร และ 9) จัดทํารายงานการกําหนดขอบเขต ทั้งนี้ ในระหวาง 

การดําเนินการจัดทําพื้นที่นํารองไดกําหนดกิจกรรมใหสอดคลองตามขั้นตอนยอย จํานวน 3 ครั้ง ประกอบดวย 

1) การเขาพบและประชุมหารือโครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว เพ่ือการพัฒนา

ที่ยั่งยืนเปดตัวโครงการและลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล 2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ และ 3) การประชุมเชิงปฏิบัติการ

ในลักษณะกลุมยอยแบบออนไลน (Online Focus Group) ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Video Conference)  

เพ่ือนําขอมูลมาประกอบการวางแผนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกวเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน พรอมจัดทํา

รายงานการกําหนดขอบเขตการศึกษาในขั้นตอน SEA เพื่อนําไปใชในการพัฒนาและประเมินทางเลือก และ

กําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน พรอมทั้งใหขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว 

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะตอไป 

1.1.7 ประเมินผลกระบวนการจัดทํา SEA ของหนวยงานตาง ๆ ท่ีดําเนินการในป 2562 (TOR 

ขอ 5.7) 

ในการประเมินผลกระบวนการจัดทํา SEA ของหนวยงานตาง ๆ ท่ีดําเนินการในป 2562  

ที่ปรึกษาไดดําเนินการประมวลผลกระบวนการจัดทําท้ังหมด 5 โครงการ เพ่ือศึกษารูปแบบ กระบวนการและ

เปรียบเทียบเชิ งกระบวนการและวิธีการจัดทํ า SEA ศึกษาเชิ งลึกในกระบวนการกําหนดขอบเขต  

การพัฒนาและประเมินทางเลือก และการมีสวนรวมภายใต 2 กระบวนการขางตน รวมไปถึงการศึกษา

วิเคราะหสภาพปญหา อุปสรรค และสภาพพึงปรารถนาในการจัดทําและขับเคลื่อนการจัดทํา SEA ของ

ประเทศไทยใหเกิดประสิทธิผล เพื่อนําผลจากการศึกษาและขอเสนอแนะจากการประเมินไปพัฒนา 

แนวทางการขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทยใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการพัฒนาแนวทาง 

SEA ใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง และการพัฒนาสภาพแวดลอม องคประกอบ กระบวนการในการกํากับ สนับสนุน

การจัดทํา SEA ของประเทศไทย เพ่ือสนับสนุนให สศช. และหนวยงานเจาของแผนหรือแผนงานของโครงการ

ดังกลาว ปฏิบัติหนาที่การติดตามและประเมินผลเพื่อมีขอมูลผลการติดตามประเมินผลไวใชรายงาน 
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ตอคณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (กสย.) ไดครบถวนและชวยใหเกิด 

การเรียนรูความกาวหนาของการพัฒนาระบบ SEA ของประเทศ อยางรวดเร็วหลังจากโครงการนํารองในป 

2562 นี้ตอไปดวย 

ตัวแบบที่ใชในการติดตามประเมินผลไดพิจารณาใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค โดยเลือกใช 

ตัวแบบการประเมินผลที่แสดงใหเห็นถึง บริบท (Context) ปจจัยนําเขา (Inputs) กระบวนการ (Process) 

ผลผลิต (Outputs) และการนําไปใชประโยชนหรือผลลัพธ (Outcome) ทั้งขั้นตน (Immediate Outcome) 

ขั้ น กลาง (Intermediate Outcome) และขั้ นปลาย (Final Outcome) ได แก  ตั วแบบ  CIPP ซึ่ ง ให

ความสําคัญกับการประเมินผล 4 องคประกอบหลัก ไดแก บริบท (Context) ทรัพยากรนําเขา (Inputs) 

กระบวนการ (Processes) และ ผลผลิต (Products) โดยทั้ง 4 องคประกอบของ CIPP มีความสําคัญและมี

บทบาทในการวางแผน การนําไปปฏิบัติ และการประเมินโครงการ 

ในการรวบรวมขอมูล นอกจากการทบทวนขอมูลจากเอกสาร รายงาน และมติที่ประชุม 

ที่ เก่ียวของแลว ที่ปรึกษาไดลงพ้ืนที่  ศึกษา รวบรวมขอมูล รวมถึงเขาพบหารือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

ในการจัดทํา SEA เพ่ือรวบรวมขอมูลมาประกอบการประเมินผลของการจัดทํา SEA และการจัดทําแผนหรือ

แผนงานดวย  

1.1.8 ศึกษาดูงานในตางประเทศที่ประสบความสําเร็จในการประยุกตใช SEA กับการวางแผน 

ในการพัฒนาประเทศ (TOR ขอ 5.8) 

สืบ เนื่ องจากสถานการณ แพรระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

ภายในประเทศอยางตอเนื่องตั้งแตชวงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 นายกรัฐมนตรีไดออกขอกําหนด ออกตาม

ความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17)  

ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกอบกับคําสั่งศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (Covid–19) ที่ 7/2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แหง

พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) จึงเปนเหตุใหที่ปรึกษา 

ไมสามารถดําเนินการกิจกรรมดังกลาวได แตเพ่ือใหภาครัฐไดรับประโยชนอันสูงสุดถึงแมจะไมมีการเดินทาง 

ไปศึกษาดูงานตางประเทศก็ตาม ที่ปรึกษาจึงไดดําเนินการทบทวนองคความรูเก่ียวกับ SEA ของประเทศ

เวียดนาม ซึ่งเปนประเทศที่ประสบความสําเร็จในการประยุกตใชการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

กับการวางแผนในการพัฒนาประเทศมาตอยอด และประยุกตใชกับการพัฒนาดานนโยบายและยุทธศาสตร

การพัฒนาประเทศไทยในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเจาหนาที่ สศช. ไดรับ

ความรู มุมมอง ประสบการณตอแนวทางการขับเคลื่อน SEA และศึกษากรณีตัวอยางของประเทศเวียดนาม 

อีกทั้ งไดนําองคความรูและประสบการณที่ ไดรับ มาตอยอดและประยุกตใชการพัฒนาดานนโยบาย 

และยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยแบงกิจกรรมออกเปน 2 สวน  
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โดยสวนแรกเปนการทบทวนองคความรูเกี่ยวกับ SEA ของประเทศเวียดนาม และสวนสุดทายการฝกอบรม

ถายทอดประเด็นองคความรูที่ไดจากการทบทวนความรูเก่ียวกับ SEA ของประเทศเวียดนาม 

1.1.9 จัดสัมมนาเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธและระดมความคิดเห็นเรื่อง การขับเคลื่อน SEA 

ใหกับทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ (TOR ขอ 5.9) 

ที่ปรึกษาไดดําเนินการจัดสัมมนาเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธและระดมความเห็น เรื่อง  

การขับเคลื่อน SEA ใหกับทุกภาคสวนที่เก่ียวของ จํานวน 2 ครั้ง ผูเขารวมการสัมมนาท้ังสิ้น 172 ราย  

ประกอบดวยหนวยงานที่ตองจัดทําแผนหรือแผนงาน SEA ตามที่ กําหนดไวใน (ราง) ระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พ.ศ. .... หนวยงานที่มีบทบาทหนาที่เก่ียวของ

กับ SEA องคการเอกชนดานสิ่งแวดลอม องคกรพัฒนาเอกชน และสถาบันการศึกษา นักวิชาการอิสระ บริษัท 

ที่ปรึกษาที่เก่ียวของ สื่อมวลชน และประชาชนผูสนใจทั่วไป โดยครั้งที่ 1 เปนการสัมมนาเพ่ือเผยแพร

ประชาสัมพันธและระดมความคิดเห็นเรื่องการขับเคลื่อน SEA เพ่ือนําเสนอกระบวนการการขับเคลื่อน SEA 

ของโครงการ และแนวทางการขับเคลื่อน SEA ในป 2563 และระยะตอไป และครั้งที่ 2 เปนการเผยแพรผล

การดําเนินงานของโครงการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรใหหนวยงานที่เก่ียวของไดรับทราบ 

ในลักษณะวิดีทัศน ผานทางเว็บไซต ของ สศช. และ Facebook Live รวมทั้งใหมีการเปดรับฟงความคิดเห็น

และขอเสนอแนะจากภาคสวนที่เก่ียวของ 

1.1.10 จัดทําขอเสนอแนะในการขับเคลื่อน SEA ของไทยและปรับปรุงแนวทาง SEA (TOR  

ขอ 5.10) 

ในการจัดทําขอเสนอแนะในการขับเคลื่อน SEA ของไทยและการปรับปรุงแนวทาง SEA  

ที่ปรึกษาไดปรับปรุงจาก แนวทาง SEA พ.ศ. 2563 ท่ี สศช. ไดพัฒนาข้ึนเมื่อครั้งดําเนินโครงการขับเคลื่อน 

การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พ.ศ. 2562 โดยที่ปรึกษาไดทําการวิเคราะหหาชองวางใน 

การปรับปรุงและพัฒนาแนวทางฯ เพ่ิมเติม โดยนําเอาผลจากการทบทวนขอมูล (TOR 5.1) มาผนวกรวม  

อีกทั้งนําประสบการณและผลลัพธที่ไดจากการนําแนวทาง SEA พ.ศ.2563 ไปทดลองใชจริงผานกิจกรรม  

การฝกอบรมทางวิชาการขั้นสูงดาน SEA และการจัดทํา SEA ในพื้นที่นํารอง มาประกอบการปรับปรุง  

ทั้งนี้ เพื่อใหขอเสนอและแนวทาง SEA มีความครบถวนสมบูรณมากท่ีสุด ที่ปรึกษาไดนํา 

แนวทาง SEA ไปรับฟงและระดมความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของ ผานกิจกรรมภายใตโครงการ 

ไดแก การประชุมกลุมยอยฯ และการจัดสัมมนาฯ และนําความเห็นที่ไดรับมาวิเคราะห ประมวลผลเพ่ือนําไปสู

การปรับปรุงขอเสนอและแนวทาง SEA ตอไป 

1.4 ระยะเวลาดําเนินงาน 

จํานวน 15 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจางท่ีปรึกษา 
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1.5 ผลผลิตจากการดําเนินงาน 

1) การจัดฝกอบรมทางวิชาการขั้นสูงดาน SEA แกผูบริหารและบุคลากรท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการจัดทํา

แผนและแผนงานที่เก่ียวของ ผูทรงคณุวฒุิและนักวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูที่เกี่ยวของในการจัดทํา SEA 

2) ระบบขอมูลสําคัญสําหรับการจัดทํา SEA เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการจัดทํา SEA ของหนวยงาน 

ที่เก่ียวของ เชน รายงานการประเมินสิ่งแวดระดับยุทธศาสตรทั้งในและตางประเทศ เครื่องมือและตัวชี้วัดของ 

SEA ผลการดําเนินงานของโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรของ สศช. และ

คณะกรรมการตาง ๆ ที่เก่ียวของ เปนตน รวมทั้งนําเสนอและเผยแพรอยางเปนระบบบนสื่อสาธารณะ เพื่อให

งายตอการเขาถึงและสืบคน 

3) ผลการประเมินการจัดทํา SEA ของหนวยงานตาง ๆ ที่ดําเนินการในป 2562 และขอเสนอแนะ

แนวทางในการแกไขปญหาในกระบวนจัดทํา SEA ตลอดจนการพัฒนาระบบ SEA ในระยะตอไป 

4) รายงานผลการศึกษา SEA ในขั้นตอนการกําหนดขอบเขต (Scoping) ของพื้นที่นํารอง รวมกับ

หนวยงานเจาของแผนหรือแผนงาน 

5) ขอเสนอแนะในการขับเคลื่อน SEA ของไทย และแนวทาง SEA (ฉบับปรับปรุง) ที่มีความเหมาะสม

และสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อน SEA ในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6) ผลการทบทวนองคความรูเกี่ยวกับ SEA ของประเทศเวียดนาม เพื่อทดแทนการศึกษาดูงาน 

ในตางประเทศท่ีประสบความสําเร็จในการประยุกตใช SEA กับการวางแผนในการพัฒนาประเทศ 

1.6 ผลลัพธจากการดําเนินงาน 

มีการขับเคลื่อน SEA อยางตอเนื่อง และการนํา SEA มาใชกับการวางแผนพัฒนาของประเทศไทย 

อยางเปนรูปธรรม 

1.7 การสงมอบงาน 

ที่ปรึกษาจะตองสงมอบรายงาน ดังนี้ 

1) รายงานการศึกษาขั้นตน (Inception Report) จํานวน 20 ชุด ภายใน 2 เดือน นับถัดจากวันลงนาม 

ในสัญญาจางท่ีปรึกษา ประกอบดวย 

- กรอบแนวคิดในการศึกษา กลไกการบริหารงาน แผนการปฏิบัติงานที่จะใหไดผลสําเร็จ 

ตามเปาหมาย ขอบเขตการดําเนินงาน รวมทั้ง การทบทวนการศึกษา องคความรู และการขับเคลื่อนงาน 

ที่เก่ียวของกับ SEA ของประเทศไทยและตางประเทศ ตามขอบเขตการศกึษา (TOR 5.1) 

- การจัดทําเนื้อหาและหลักสูตร SEA ข้ันสูง ตลอดจนกําหนดรูปแบบและวิธีการฝกอบรม 

ทางวิชาการข้ันสูงดาน SEA ตามขอบเขตการศึกษา (TOR 5.2) 
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- แนวทางการจัดทํา SEA ในพื้นที่นํารอง รวมกับหนวยงานเจาของแผนงาน ตามขอบเขต

การศกึษา (TOR 5.6) 

2) รายงานการศึกษาขั้นกลาง ครั้งที่ 1 (Interim Report 1) จํานวน 20 ชุด ภายในเดือนที่ 5 นับถัด

จากวันลงนามในสัญญาจางที่ปรึกษา ประกอบดวย 

- ผลการจัดประชุมกลุมยอยระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ตามขอบเขตการศกึษา (TOR 5.3) 

- ผลการจัดฝกอบรมทางวิชาการข้ันสูงดาน SEA โดยมีผูเขารวมอบรมรวมอยางนอย 40 ราย  

ตามขอบเขตการศกึษา (TOR 5.4) 

- ความกาวหนาการจัดทําระบบขอมูลสําคัญที่สนับสนุนการจัดทํา SEA อยางเปนระบบโดยเฉพาะ 

โครงรางของเว็บไซต ตามขอบเขตการศึกษา (TOR 5.5) 

- ความกาวหนาของการจัดทํา SEA ในพ้ืนที่นํารอง ตามขอบเขตการศึกษา (TOR 5.6) 

- ความกาวหนาการประเมินผลการจัดทํา SEA ของหนวยงานตาง ๆ ที่ดําเนินการในป 2562  

ตามขอบเขตการศกึษา (TOR 5.7) 

- ผลการสัมมนาเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธและระดมความคิดเห็นเรื่อง การขับเคลื่อน SEA 

จํานวน 1 ครั้ง ตามขอบเขตการศกึษา (TOR 5.9) 

3) รายงานการศึกษาข้ันกลาง ครั้งที่ 2 (Interim Report 2) จํานวน 20 ชุด ภายในเดือนที่ 13 นับถัด

จากวันลงนามในสัญญาจางที่ปรึกษา ประกอบดวย 

- ผลการจัดประชุมกลุมยอยระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ตามขอบเขตการศกึษา (TOR 5.3) 

- ผลการจัดฝกอบรมทางวิชาการขั้นสูงดาน SEA โดยมีผูเขารวมอบรมอีกรวมอยางนอย 40 ราย  

ตามขอบเขตการศกึษา (TOR 5.4) 

- ความกาวหนาการจัดทําระบบขอมูลสําคัญที่สนับสนุนการจัดทํา SEA อยางเปนระบบ 

ตามขอบเขตการศกึษา (TOR 5.5) 

- ความกาวหนาของการจัดทํา SEA ในพ้ืนที่นํารอง ตามขอบเขตการศึกษา (TOR 5.6) 

- ความกาวหนาผลการประเมินการจัดทํา SEA ของหนวยงานตางๆ ที่ดําเนินการในป 2562 

จํานวนอยางนอย 5 โครงการ ตามขอบเขตการศึกษา (TOR 5.7) 

4) รางรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Draft Final Report) จํานวน 20 ชุด ภายในเดือนที่ 14 

นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางที่ปรึกษา ประกอบดวย 

- ความกาวหนาของการจัดทําระบบขอมูลสําคัญที่สนับสนุนการจัดทํา SEA อยางเปนระบบ  

ตามขอบเขตการศกึษา (TOR 5.5) 
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- รางรายงาน SEA ในพ้ืนท่ีนํารอง ในสวนของการกําหนดขอบเขต (Scoping) ตามขอบเขต

การศกึษา (TOR 5.6) 

- รายงานผลการประเมินการจัดทํา SEA ของหนวยงานตาง ๆ ที่ดําเนินการใน พ.ศ. 2562 จํานวน 

อยางนอย 5 โครงการ ตามขอบเขตการศึกษา (TOR 5.7) 

- ผลการศึกษาดูงานในตางประเทศที่ประสบความสําเร็จในการประยุกตใชใน SEA กับการวางแผน 

ในการพัฒนาประเทศ ตามขอบเขตการศึกษา (TOR 5.8) 

- ผลการสัมมนาเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธและระดมความคิดเห็นเรื่องการขับเคลื่อน SEA 

จํานวน 1 ครั้ง ตามขอบเขตการศกึษา (TOR 5.9) 

- รางขอเสนอแนะในการขับเคลื่อน SEA ของไทย และการปรับปรุงแนวทาง SEA  ตามขอบเขต

การศกึษา (TOR 5.10)  

5) รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report) ภายในเดือนที่ 15 นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

จางที่ปรึกษา ประกอบดวย ผลการจัดประชุมกลุมยอยระดมความคิดเห็นจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของเนื้อหาและ

หลักสูตร SEA ข้ันสูง รวมทั้งผลการจัดฝกอบรมทางวิชาการขั้นสูงดาน SEA ใหกับผูมีสวนเกี่ยวของตาง ๆ 

ระบบขอมูลสําคัญท่ีสนับสนุนการจัดทํา SEA และนําเสนออยางเปนระบบ งายตอการสืบคน โดยจะตองมี 

การสงมอบติดตั้งระบบขอมูลและถายทอดองคความรูในการจัดทําและวิเคราะหระบบขอมูลบนสื่อสาธารณะ

ใหกับเจาหนาที่ที่ เก่ียวของ รายงาน SEA ในพื้นที่นํารอง ในสวนของการกําหนดขอบเขต (Scoping)  

ผลการประเมินผลการจัดทํา SEA ของหนวยงานตาง ๆ ที่ดําเนินการใน พ.ศ. 2562 ผลการศึกษาดูงาน 

ในตางประเทศที่ประสบความสําเร็จในการประยุกตใช SEA กับการวางแผนในการพัฒนาประเทศ ผลการจัด

สัมมนาเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธและระดมความคิดเห็นเรื่อง การขับเคลื่อน SEA ขอเสนอแนะใน 

การขับเคลื่อน SEA ของไทย และแนวทาง SEA (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งไดรับการปรับปรุงแกไขแลวอยางครบถวน

สมบูรณ ประกอบดวย 

- เอกสารรายงานโครงการขับเคลื่อน SEA ฉบับสมบูรณ จํานวน 50 เลม 

- เอกสารรายงานสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary Report) เปนภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ จํานวน 50 เลม 

- แนวทางประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (ฉบับปรับปรุง) ภาษาไทย จํานวน 50 เลม และ

ภาษาอังกฤษ จํานวน 5 เลม 

- แฟลชไดรฟ (Flash Drive) ซึ่งบรรจุเอกสารรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณและรายงานสรุป

สําหรับผูบริหารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 50 ชุด 

 



บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรม 

  



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด 2-1 
 

  

การทบทวนวรรณกรรม  

การทบทวนวรรณกรรมในบทนี้ เปนการทบทวนการศึกษา องคความรูตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการนํา 

การประเมินสิ่ งแวดลอมระดับยุทธศาสตร  (Strategic Environmental Assessment: SEA) มาใชใน

กระบวนการวางแผนทั้งตางประเทศและในประเทศไทย รวมถึงการวิเคราะหเพ่ือพิจารณาปจจัยสําคัญ 

(Critical Factor) ที่เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผล (SEA Effectiveness) ในการนํา SEA ไปสูการปฏิบัติ 

จากการถอดบทเรียนการดําเนินงานและประสบการณจากประเทศตาง ๆ ที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อน

การใช SEA ในระดับนานาชาติ ตลอดจนการจัดทํา SEA ของประเทศไทยที่ครอบคลุมทั้งการใชงาน SEA  

ในอดีตและการขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทยในระยะปจจุบันที่ดําเนินการขับเคลื่อนโดยสํานักงาน 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ท่ีไดมีการจัดทําแนวทาง SEA การจัดทํา (ราง) ระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พ.ศ. .... การฝกอบรมหลักสูตร SEA และ 

การเผยแพรความรูความเขาใจดาน SEA โดยคาดหวังวาผลจากการทบทวนวรรณกรรมในบทนี้ จะทําใหไดองค

ความรูที่จะสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาระบบและกลไกตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการนํา SEA มาใช

ประโยชนในกระบวนการพัฒนาของประเทศไทยโดยเฉพาะในกระบวนการจัดทํานโยบาย แผน และแผนงาน 

ที่สําคัญของประเทศ 

 การทบทวนประสบการณการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรของตางประเทศ  

การทบทวนประสบการณ SEA ของตางประเทศ จํานวน 14 ประเทศ โดยพิจารณาจากประเทศท่ีมีการ

จัดทําระบบและกลไกการดําเนินงาน SEA เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนในทางปฏิบัติ กระบวนการจัดทํา SEA 

เทคนิค วิธีการ ข้ันตอนและแนวทาง SEA ที่เหมาะสมและเลือกใชได และปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จและ

ลมเหลวในดําเนินการ SEA จากตางประเทศ และพิจารณาจากความแพรหลายของผลงานตีพิมพระดับ

นานาชาติ) โดยมีรายละเอียดในประเด็นตาง ๆ ดังนี ้ 

 ระบบและกลไกการดําเนินงาน SEA เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนในทางปฏิบตั ิ 

 

เม่ือพิจารณาลักษณะของกฎหมายที่เก่ียวของกับ SEA พบวาสามารถแบงออกไดเปน  

3 ลักษณะ คือ 1) มีการจัดทํากฎหมาย/ ขอกําหนดในการขับเคลื่อน SEA โดยเฉพาะ 2) มีการจัดทําขอกําหนด 

SEA เพ่ิมเติมในกฎหมายดานสิ่งแวดลอม 3) มีกฎหมายคุมครองสิ่งแวดลอมหรือกฎหมายประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมที่ครอบคลุมการประเมินสิ่งแวดลอมระดับการวางแผนอยูดังเดิม โดยมีรายละเอียด ดังนี ้



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด 2-2 
 

 

จากการตรวจสอบประเทศตาง ๆ จํานวน 14 ประเทศพบวามีประเทศในกลุมนี้ 

จํานวน 6 ประเทศ คือ แคนาดา เดนมารก สหราชอาณาจักร เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน โปรตุเกส สวีเดน ที่มีการจัดทํากฎหมาย/ ขอกําหนดในการขับเคลื่อน SEA โดยเฉพาะ ทั้งนี้

พบวามี 4 ประเทศที่เปนประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และออกขอกําหนดเพ่ือรองรับ European SEA 

Directive 2001/ 42/ EC: (EU SEA Directive) สวนเขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนแมจะ

กลับคืนสูสาธารณรัฐประชาชนจีนใน ค.ศ. 1997 แตเขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนอาศัย

คําสั่งทางการบริหารมาใชในการประเมินแผนมาตั้งแต ค.ศ. 1992 หรือตั้งแตอยูภายใตสหราชอาณาจักร 

ดังนั้นจึงเปนไปไดสูงที่ระบบ SEA ของฮองกงจะไดรับอิทธิพลจากสหภาพยุโรป (Europe Union: EU) ขณะท่ี 

กฎหมายของแคนาดาแมจะมีความเปนอิสระจาก EU Directive แตก็ไดมีการประยุกตใชเอกสารทางวิชาการ

ชื่ อ  The Practice of Strategic Environmental Assessment (Thérivel and Partidário, 1996 )  โดย 

Maria Rosário Partidário นั้นจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก University of Aberdeen ประเทศ

สกอตแลนด ขณะที่ Riki Thérivel เองก็ทํางานดานวิชาการอยูในสหราชอาณาจักรจึงเปนไปไดสูงที่ระบบ SEA 

ของแคนาดาจะไดรับอิทธิพลจากสหราชอาณาจักรดวยเชนเดียวกัน 

 

มีจํานวน 4 ประเทศ คือ สาธารณรัฐเช็ก เนเธอรแลนด สโลวีเนีย และสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม โดยกลุมประเทศเหลานี้ 3 ประเทศเปนการออกกฎหมายเพ่ือตอบสนอง EU Directive 

สวนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอาจเพราะเปนประเทศที่มีประสบการณในการรับการสนับสนุนเงินกู 

หรือเงินชวยเหลือจากองคกรระหวางประเทศ อาทิ ธนาคารพัฒนาเอเซีย (Asian Deviropment Bank: ADB) 

ธนาคารโลก (World Bank: WB) อยูบอยครั้ง และองคกรเหลานี้มักนําเงื่อนไขการจัดทํา SEA มาประกอบ 

การใหความชวยเหลืออยูเปนประจํา แตอยางไรก็ตามระบบ SEA ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอาจไดรับ

อิทธิพลบางสวนจาก NEPA ของสหรัฐอเมริกาและระบบกฎหมาย EIA for Plan (PEIA) ของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนท่ีคอนขางมีความใกลชิดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในยุคหลัง 

 

มีจํานวน 4 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด แอฟริกาใต และสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน โดยประเทศที่เปนจุดกําเนินของกฎหมายลักษณะนี้และอาจถือไดวาเปนตนกําเนิดของ SEA  

คือ กฎหมาย NEPA (The National Environmental Policy Act, 1969) ของสหรัฐอเมริกาที่กลาวถึง 

ความจําเปนในการประเมินสิ่งแวดลอมของกระบวนการพัฒนาตั้งแตกระบวนการวางแผนจนถึงการนําไป

ปฏิบัติ เชนเดียวกับระบบกฎหมายของ นิวซีแลนด แอฟริกาใต และสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีลักษณะ



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด 2-3 
 

เดียวกันกับ NEPA แตมีรายละเอียดที่ชัดเจนกวาในเชิงกระบวนการของการประเมินสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะ

อยางยิ่งระบบกฎหมายสิ่งแวดลอมของนิวซีแลนด 

โดยสรุป กลาวไดวาทุกประเทศมีระบบกฎหมายหรือระเบียบที่สงเสริมความเปนทางการ

ของระบบ SEA สะทอนวาความเปนทางการและการมีกฎหมายรองรับเปนเรื่องที่มีความสําคัญสูง โดยพบวา

กลุมใหญ (6 จาก 14 ประเทศ) มีการจัดทํากฎหมาย SEA ขึ้นมาเปนการเฉพาะ และสวนใหญ (9 จาก 14 

ประเทศ) ออกเปนกฎหมายที่เก่ียวของกับ SEA ในระดับพระราชบัญญัติ (Act)  

 

เมื่อพิจารณาลักษณะการจัดทําคําแนะนําสําหรับ SEA พบวาสามารถแบงออกได เปน 3 

ลักษณะ คือ 1) มีการจัดทําคาํแนะนําการจัดทํา SEA ทั่วไป 2) กําหนดรายละเอียดคําแนะนําในกฎหมายหลัก 

มากเพียงพอที่จะสามารถประยุกตใชในการจัดทํา SEA และ 3) มีการจัดทําคําแนะนําเปนรายสาขาหรือ 

เชิงพ้ืนที่หรือรายประเด็น โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

 

ประเทศที่มีการจัดทํา SEA แบบทั่วไป (General Guidance) มีจํานวนถึง 10 

ประเทศจาก 14 ประเทศที่ตรวจสอบ ประกอบดวย แคนาดา เดนมารก (ไมสามารถสืบคนฉบับภาษาอังกฤษ

ได) สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐเช็ก (ไมสามารถสืบคนฉบับภาษาอังกฤษได) เขตบริหารพิเศษฮองกง 

แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน เนเธอรแลนด (ไมสามารถสืบคนฉบับภาษาอังกฤษได) แอฟริกาใต สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน (ไมสามารถสืบคนฉบับภาษาอังกฤษได) โปรตุเกส และสวีเดน  

 

ประเทศที่มีคําแนะนําลักษณะนี้มีจํานวน 3 ประเทศ ประกอบดวย นิวซีแลนด 

สโลวเีนีย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

 

ประกอบดวย 4 ประเทศ ประกอบดวย แคนาดา เดนมารก สหราชอาณาจักร และ

สหรัฐอเมริกา  

โดยสรุป กลาวไดวาการจัดทําคําแนะนําสามารถดําเนินการไดหลายรูปแบบทั้งการบรรจุ

อยูในกฎหมายหลัก การจัดทําคําแนะนําในลักษณะทั่วไป และคําแนะนํารายสาขา รายพ้ืนที่ หรือรายประเด็น 
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด 2-4 
 

 

เมื่อพิจารณาลักษณะของการบังคับใชพบวา SEA ถูกบังคับใชในกระบวนการจัดทํา

นโยบาย แผน และแผนงาน และขอเสนอที่สําคัญ โดยลักษณะการบังคับใชแบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ 

กําหนดประเภทแผนที่ตองจัดทํา SEA ชัดเจน ใชเกณฑ (Criteria) ในการกําหนดประเภทแผนที่ตองจัดทํา SEA 

และ ระบุประเภทแผนชัดเจนและใชเกณฑในการกําหนดแผนที่ตองจัดทํา SEA โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

 

ประกอบดวย 10 ประเทศ คือ เดนมารก สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐเช็ก 

สโลวเีนีย แอฟริกาใต สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โปรตุเกส และสวีเดน  

 

ประกอบดวย 4 ประเทศ แคนาดา เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา และนิวซีแลนด  

 

มีเพียงประเทศเดียว คือ เนเธอรแลนด  

โดยสรุป กลาวไดวาประเทศที่จัดทํา SEA สวนใหญ (10 จาก 14 ประเทศ) มีการระบุ

ประเภทของแผนที่ตองจัดทํา SEA อยางชัดเจน  

 

พบวาทุกประเทศที่ดําเนินการศึกษามอบอํานาจใหหนวยงานที่มีอํานาจในการจัดทํา

นโยบาย แผน และแผนงาน และขอเสนอเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดทํา SEA  

 

พบวา ทุกประเทศอาศัยหลายกลไกในการทํางานรวมกัน ประกอบดวย กฎหมาย 

คําแนะนํา หนวยงานที่มีบทบาทในการคุมครองสิ่งแวดลอม การปรึกษาหารือ และการมีสวนรวม 

ของประชาชน ในการแนะนําหรือตรวจสอบรายงานสิ่งแวดลอม รวมถึงกลไกการอนุมัติกอนที่นโยบาย แผน 

และแผนงาน และขอเสนอจะถูกนําไปสูการปฏิบัติ 

รายละเอียดเปนรายประเด็นและรายประเทศปรากฎ ดังตารางที่ 2.1-1 
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ตารางที่ 2.1-1 การเปรียบเทียบกลไกการขับเคลื่อนในประเทศตาง ๆ 

ประเทศ กฎหมาย/ ขอกําหนดที่เกี่ยวของ คําแนะนํา (Guidance) การบังคับใช SEA หนวยงานขับเคลื่อน SEA/ กํากับดูแล 

1) แคนาดา Cabinet Directive ค.ศ. 1990 แกไขเพิ่มเติม ค.ศ. 

1999 

มีคําแนะนําในการดําเนินการ SEA ที่มีชื่อวา “The Cabinet 

Directive on the Environmental Assessment of Policy, Plan 

and Program Proposals: Guidelines for Implementation 

the Cabinet Directive (2010) โดยสาระสําคัญประกอบดวย 

(MPWGSC., 2010) 

1) การพัฒนาอยางย่ังยืนกับ SEA  

2) บทบาทและความรับผิดชอบ  

3) หลักการชี้นํา (Guiding Principle) และ การนําไปใช  

4) กระบวนการจัดทํา SEA ประกอบดวย  

4.1) การตรวจสอบเบ้ืองตน (Preliminary Scan)  

4.2) การดําเนินการตรวจสอบเบื้องตน  

4.3) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดวย SEA  

4.4) กรณีพิเศษ (Special Case)  

4.5) ระดับรายละเอียดที่ เหมาะสมในการวิเคราะหและ

รายงาน  

4.6) ความกังวลใจของสาธารณะ  

4.7) การจัดทําเอกสารและการรายงาน 

1) ขอเสนอนโยบาย/ แผน/ แผนงานที่ตองเสนอใหรัฐมนตรี/ 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติ  

2) ขอเสนอนโยบาย/ แผน/ แผนงาน ที่อาจสงผลกระทบสําคัญตอ

สิ่งแวดลอมในขั้นการนําไปปฏิบัต ิ

1) คณะรัฐมนตรี จะตองตรวจสอบใหแนใจวานโยบาย แผน และแผนงานที่

เสนอขึ้นมามีการรายงานผลกระทบดานสิ่งแวดลอมอยางครบถวนสมบูรณ 

2) รัฐมนตรี ไดแก 

2.1) รัฐมนตรีแตละคนรับผิดชอบในการดูแลใหนโยบาย แผน และ

แผนงาน  ที่ ตั ว เ องรั บผิด ชอบให สอดคล องกั บ วัตถุ ประส งค 

ดานสิ่งแวดลอมและเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของรัฐบาลตามท่ี 

ระบุไวในยุทธศาสตรการพัฒนาที่ยั่งยืนของรัฐบาล  

2.2) รัฐมนตรีที่เปนเจาของนโยบาย แผน และแผนงาน มีหนาท่ี

รับผิดชอบในการดําเนินการตามขอเสนอที่เสนอตอคณะรัฐมนตรี และ

องคประกอบที่เกิดจากการประเมินสิง่แวดลอมระดับยุทธศาสตร 

3) เจาหนาที่ระดับกรมและหนวยงาน รับผิดชอบในการตรวจสอบวา

ขอพิจารณาดานสิ่งแวดลอมไดรับการบูรณาการเขากับทางเลือกการ

พัฒนาในขอเสนอนโยบาย แผน และแผนงานอยางเหมาะสม กอนที่ 

จะนําเสนอเพ่ือใหรัฐมนตรีตัดสินใจ 

4) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสิ่งแวดลอม เปนผูนําในการกําหนดกรอบ

การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมสําหรับประเทศและการสงเสริม 

การประยุกตใช SEA กับขอเสนอนโยบาย แผน และแผนงาน 

5) กรมสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของแคนาดา 

( Department of Environment and Climate Change Canada) 

ชวยจัดหาผูเชี่ยวชาญดานการวิเคราะหทางเทคนิคและวิทยาศาสตร

และใหคํ าแนะนํ า เ ก่ี ยวกับการพัฒนาที่ ยั่ ง ยืนและผลกระทบ 

ดานสิ่งแวดลอมท่ีอาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาใหกับหนวยงานตามคําขอ 

6) หนวยงานการประเมินสิ่งแวดลอมของแคนาดา (The Canadian 

Environmental Assessment Agency)  โ ด ย ก า ร ส นั บส นุ น ข อ ง

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสิ่งแวดลอม ในการสงเสริมการประยุกตใช 

SEA กับขอเสนอนโยบาย แผน และแผนงานของรัฐบาล ใหคําปรึกษา

กับกรมสิ่ งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

หนวยงานอ่ืน ๆ ตลอดจนทําหนาที่ ฝกอบรมเพื่อปรับปรุ งการ

ดําเนินงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

7) คณะกรรมการดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยางย่ังยืน (The 

Commissioner of the Environment and Sustainable Development) 

กํากับดูแลรัฐบาลในการปกปองสิ่งแวดลอมและสงเสริมการพัฒนา 

ที่ย่ังยืน และตรวจสอบความกาวหนาในการดําเนินการตามยุทธศาสตร

การพัฒนาที่ย่ังยืนของรัฐบาลกลาง 
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ตารางที่ 2.1-1 การเปรียบเทียบกลไกการขับเคลื่อนในประเทศตาง ๆ (ตอ) 

ประเทศ กฎหมาย/ ขอกําหนดที่เกี่ยวของ คาํแนะนํา (Guidance) การบังคับใช SEA หนวยงานขับเคลื่อน SEA/ กํากับดูแล 

2) เดนมารก  1) EU SEA Directive 2001/ 42/ EC  

2) A General Act of Environmental Assessment 

of Plans and Programmes and of Specific 

Projects No. 425 of 18 May 2016 โดยมีผลบังคับ

ใชตั้งแตวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  

1) คูมือระดับชาติ (National Guidance) 

2 )  คู มื อระดับ ภูมิ ภาค/ ทองถิ่ น  ( Regional/ Local Level 

Guidance) 

3) คูมือทั่วไป (SEA Manual/ General Guidance) โดยสาระสําคัญ 

ประกอบดวย การกําหนดขอบเขต (Scoping) และ รายงาน

สิ่งแวดลอม (Environmental Reports)  (Publications Office 

of the European Union, 2016) 

1)  แ ผ น ที่ กํ า ห น ด ใ น  A General Act of Environmental 

Assessment of Plans and Programmes and of Specific 

Projects No. 425  

2) แผนอ่ืน ๆ ท่ีนํามาใชโดยหนวยงานของรัฐและรวมถึงการแกไข

แผน  

1) หนวยงานสงเสริมสนับสนุน คือ Ministry of the Environment 

Nature Agency 

2) หนวยงานใหคําปรึกษา คือ The Danish Environmental Protection 

Agency เปนหนวยงานใหคําปรึกษาตาม EU SEA Directive 

3) หนวยงานจัดทํา SEA ประกอบดวย หนวยงานสวนกลาง สวน

ภูมิภาค และสวนทองถ่ินที่เปนเจาของขอเสนอ 

3) สหราช

อาณาจักร  

EU SEA Directive อนุ วัติ กับกฎหมาย ในประเทศ 

ประกอบดวย 

1) The Environmental Assessment of Plans and 

Programmes Regulations (อังกฤษ) 2004 

2) The Environmental Assessment of Plans and 

Programmes Regulations (ไอรแลนดเหนือ) 2004 

3) Environmental Assessment (สกอตแลนด) Act 

2005 

4) The Environmental Assessment of Plans and 

Programmes (เวลส) Regulations 2004 

1) มีการจัดทําแนวทางในการนํา European SEA Directive 

2001/ 42/ EC ไปสูการปฏิบัติติที่เรียกวา “A Practical Guide 

to the Strategic Environmental Assessment Directive 

(September 2005) มีสาระสําคัญ ประกอบดวย  

1) SEA กับ การปรึกษาหารือ  

2) SEA กับ การพัฒนาอยางย่ังยืน และ  

3) ขั้นตอนการจัดทํา SEA ที่ประกอบดวย  

3.1) การกําหนดบริบท วัตถุประสงค การกําหนดสถานการณ

พ้ืนฐาน (Establishing the Baseline) และขอบเขตการตัดสินใจ  

3.2)  การ พัฒนาและการปรับแตงทา งเลือก และการ

ประเมินผลกระทบ 

3.3) การจัดทํารายงานดานสิ่งแวดลอม 

3.4) การปรึกษาหารือและการตัดสินใจ และ 

3.5) การติดตามการนําแผน/ แผนงานไปสูการปฏิบัต ิ

2) นอกจากนี้ยังมีคําแนะนําที่เปนรายสาขาอื่น ๆ อาทิ  

2.1) Transport Plans in England (DfT): Strategic 

Environmental Assessment–Core Guidance for 

Transport Plans and Programmes 

2.2) Environment Agency Guidelines 2004: SEA Good 

Practice Guidelines 

2.3)  Land Use and Spatial Plans in England (ODPM): 

Sustainability Appraisal of Regional Spatial Strategies 

and Local Development Frameworks 

1) แผนและแผนงานที่พิจารณาวามีแนวโนมท่ีจะสงผลกระทบดาน

สิ่ ง แ วดล อ มที่ สํ า คัญ  ปร ะกอบด วย  แผ นหรื อ แผ นง าน 

ทุกประเภทที่เกี่ยวของกับการเกษตร ปาไม ประมง พลังงาน 

อุตสาหกรรม การขนสง การจัดการของเสีย การจัดการน้ํา การ

สื่อสาร โทรคมนาคม การทองเที่ยว การวางผังเมืองและผัง

ประเทศหรือการใชท่ีดิน และที่ระบุไวในภาคผนวกท่ี 1 และ 2 

ของ Directive 85/ 337/ EEC 

2) แผนและแผนงานที่ใชพื้นที่ขนาดเล็กในระดับทองถ่ิน รวมถึง 

แบบแปลนอาคารในพ้ืนท่ีที่จํากัด โดยมีเกณฑสําคัญ คือ “แผน

และแผนงานจะใชพ้ืนที่ขนาดใหญหรือครอบคลุมมากนอยเพียงใด

ไมสําคัญ แตขึ้นกับวา อาจจะกอใหผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

ที่สําคัญหรือไม” 

3) แผนและแผนงานที่ มีการปรับ เปลี่ ยนบางส วน (Minor 

Modifications) โดยพิจารณาจากความเปนไปได ท่ีจะสงผล

กระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญโดยไมคํานึงถึงขนาดของการ

ปรับเปลี่ยน (European Commission Guidance, Paragraph 

3.36) 

1) หนวยงานใหคําปรึกษา/ หนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแก  

1.1) อังกฤษ ประกอบดวย Historic England, Natural England และ 

The Environment Agency 

1 . 2) ไ อ ร แ ล น ด เ ห นื อ  คื อ  Department of the Environment, 

Northern Ireland  

1.3) สกอตแลนด ประกอบดวย Scottish Environment Protection 

Agency และ Scottish Natural Heritage and Scottish Ministers 

(Historic Scotland) 

1.4) เวลส คือ Natural Resources Wales and Cadw1  

นอกจากนี้ ยังอาจมีการปรึกษาหารือหนวยงานอื่น ๆ เปนกรณีไป 

2) หนวยงานจัดทํา SEA ในสหราชอาณาจักรสวนใหญถูกดําเนินการ

โดยทองถ่ินในกระบวนการจัดทําแผนทองถิ่นของตน อยางไรก็ตาม 

อาจมีหนวยงานรัฐบาลที่ เกี่ยวของบางหนวยงานนํา SEA ไปใช 

ในกระบวนการจัดทําแผน ซึ่งกรณีนี้รัฐมนตรีที่ เกี่ยวของจะเปน

ผูรับผิดชอบ  

                                                           
1 เปนคําออกเสียงสําเนยีงเวลส แปลวา รักษา ("Keeping/ Preserving") เปนหนวยงานภาครัฐท่ีทําหนาที่ใหบรกิารดานวัฒนธรรมและการทองเท่ียว (Retrieved on February 1, 2021 from https://cadw.gov.wales/sites/default/files/2019-07/37616%20Introducing%20CADW_ENGLISH%20WEB%20%28003%29_1.pdf) 
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ตารางที่ 2.1-1 การเปรียบเทียบกลไกการขับเคลื่อนในประเทศตาง ๆ (ตอ) 

ประเทศ กฎหมาย/ ขอกําหนดที่เกี่ยวของ คาํแนะนํา (Guidance) การบังคับใช SEA หนวยงานขับเคลื่อน SEA/ กํากับดูแล 

2.4) Land Use and Spatial Plans in Scotland (Scottish 

Executive): Interim Planning Advice on the 

Environmental Assessment of Development Plans  

2.5)  Land Use and Spatial Plans in Wales (Welsh 

Assembly Government): Strategic Environmental 

Assessment (SEA) of Unitary Development Plans – 

Interim Good Practice Guide 

4) สาธารณรัฐเช็ก EU SEA Directive ถายทอดการบังคับใชโดยกฎหมาย

ที่เก่ียวของในประเทศ คือ 

1)  The Act No. 100/2001 Coll., on Environmental 

Impact Assessment (The EIA Act) โดยกรอบกฎหมาย

นี้ครอบคลุมท้ังกระบวนการการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม (EIA) และ SEA ซึ่งไดมีการปรับปรุงอยาง

ตอเนื่องและการปรับปรุงครั้งลาสุดเกิดขึ้นใน ค.ศ. 2017 

ภายใตบทบัญญัติที ่§ 10a - § 10j  

2)The Act No. 183/2006 Coll. และ  Building Act  

ซึ่ ง เปนกระบวนการจัดทํา  SEA ในกระบวนการ 

วางแผนการใชประโยชนที่ดิน 

มีคําแนะนําการจัดทํา SEA ระดับชาติ (National Guidance)2 1)  เ ป น ไปตาม  European SEA Directive 2001 /  42 /  EC 

ประกอบดวย แผนหรือแผนงานดานน้ํา ขยะ คุณภาพอากาศ ที่อยู

อาศัย และเพ่ิมเติมในสวนของแผนและแผนงานท่ีเกี่ยวของกับ 

“การพัฒนาภูมิภาค" หรือ "สิ่งแวดลอมและการอนุรักษธรรมชาติ" 

ดวย 

2) ในสวนที่ เ ก่ียวกับมาตรา 3 วรรค 3 ของ European SEA 

Directive 2001/ 42/ EC คือ "พ้ืนที่ขนาดเล็กในระดับทองถิ่น" 

และ "การปรับเปลี่ยนแผนและแผนงานบางสวน"  

3) กรณีที่มีการปรับปรุงแผน/ แผนงานใหเปนปจจุบัน หรือ การ

เปลี่ยนแปลงแผน/ แผนงานใหมที่สําคัญ อาทิ การเปลี่ยนแปลง

เปาหมาย การปรับมาตรการ การปรับเปลี่ยนทางเลือก  

 

มีหนวยงานตามกฎหมายหลายหนวยงานมีสวนเกี่ยวของกับขั้นตอน 

SEA ในสาธารณรัฐเช็ก ประกอบดวย  

1) หนวยงานที่มีอํานาจในการจัดทํา SEA คือ กระทรวงสิ่งแวดลอมของ

สาธารณรัฐเช็ก (The Ministry of the Environment of the Czech 

Republic)  รับผิดชอบโดยหนวย  SEA (SEA Unit of the Czech 

Ministry of the Environment) หรือ หนวยงานระดับภูมิภาคที่มี

อํานาจการปกครองพื้นที่ ที่แผน/ แผนงานกําลังถูกจัดทําข้ึน 

2) หนวยงานที่เกี่ยวของตามกฎหมาย คือ หนวยงานท่ีกฎหมายให

อํานาจที่ในการคุมครองผลประโยชนตาง ๆ ตามกฎขอบังคับทาง

กฎหมายและมีขอบเขตอํานาจเกี่ยวของกับพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบ อาทิ 

ห น ว ย ง า น ต ร ว จ ส อ บ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ข อ ง เ ช็ ก  ( The Czech 

Environmental Inspectorate) 

3) รัฐบาลทองถิ่นที่เก่ียวของ คือ รัฐบาลทองถิ่นท่ีมีเขตอํานาจการ

ปกครองกับดินแดนที่ไดรับผลกระทบทั้งหมดหรือบางสวน 

5) เขตบริหาร

พิเศษฮองกงแหง

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

 

กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดทํา SEA 

ของเขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชน

จีน มีกฎหมายที่เก่ียวของหลายฉบับ ประกอบดวย 

- The 1992’s Governor’s Policy ( SØREN 

Stenderup Jensen, 2010) 

- The Environmental Impact Assessment 

Ordinance (EIAO) 1997 มีผลบังคับใชเมื่อวันพุธท่ี 1 

เมษายน พ.ศ . 2541 (Environmental Protection 

Department Government of Hong Kong Special 

Administrative Region, 2009) 

มี คู มื อ ร ะ ดั บ ช า ติ  ที่ เ รี ย ก ว า  “ Hong Kong Strategic 

Environmental Assessment Manual ( November 2004) ” 

(Environmental Protection Department Government of Hong 

Kong Special Administrative Region, 2004) โดยมีสาระสําคัญ 

ประกอบดวย 

สวนที่ 1 SEA คืออะไร (What is SEA) ประกอบดวย 1) คํานิยาม 

แ ล ะ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ข อ ง  SEA 2)  ป ร ะ โ ย ช น ข อ ง  SEA  

3) ควรจัดทํา SEA เมื่อใด และ 4) ใครควรจะดําเนินการจัดทํา 

SEA 

สวนที่  2 กลไกของ SEA ในเขตบริหารพิ เศษฮองกงแห ง

สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบดวย 1) วิวัฒนาการของ SEA 

Environmental Protection Department (EPD) ไ ด ช ว ย ผู

ปฏิบัติใหสามารถระบุ PPP ที่ควรจัดทํา SEA โดยการ

ออกแบบรายการตรวจสอบหนาเดียว (A One - Page 

Checklist) ขึ้ น ใน  ค . ศ .  1998  และถื อ เป นส วนหนึ่ งของ

หนังสือเวียนของรัฐบาล โดยมีจุดมุงหมายเพื่อชวยใหหนวยงาน 

ซึ่งโดยทั่วไป จะไมมีความรูดานสิ่งแวดลอมมากนัก สามารถระบุ

ขอกังวลดานสิ่งแวดลอมอยางมีแบบแผนและเปนระบบเพื่อสราง

ความเชื่อมโยงระหวาง PPP และผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

ตัวอยางเชน รายการตรวจสอบสามารถแจงใหผูใชตรวจสอบวา 

PPP ของหนวยงานตัวเองอาจเช่ือมโยงกับนโยบายหรือประเด็น

กรมคุมครองสิ่งแวดลอม (Environment Protection Department: 

EPD) 

                                                           
2 ไมปรากฎรายละเอยีดคําแนะนาํที่เปนภาษาอังกฤษทาํใหไมสามารถระบุสาระสําคัญของ Guidance ได 
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ตารางที่ 2.1-1 การเปรียบเทียบกลไกการขับเคลื่อนในประเทศตาง ๆ (ตอ) 

ประเทศ กฎหมาย/ ขอกําหนดที่เกี่ยวของ คาํแนะนํา (Guidance) การบังคับใช SEA หนวยงานขับเคลื่อน SEA/ กํากับดูแล 

- The 1999 Policy Address กําหนดใหหนวยงาน

ดานนโยบายทั้งหมดดําเนินการประเมินผลกระทบของ

ความย่ังยืน (Sustainability Impact Assessment) 

สําหรับขอเสนอดานนโยบายหลักที่มีความสําคัญ 

- The 2002 Policy Address กํ า ห น ด ใ ห มี ก า ร 

“ประเมินความยั่งยืน (Sustainability Assessment)” 

และ “ผลอยางย่ังยืน (Sustainability Implications)” 

สําหรับขอเสนอหลัก ตั้งแตเมษายน 2002 

 

2) ความแตกตางระหวางรูปแบบและแนวทาง SEA 3) ขอกําหนด

ดานการบริหารจัดการ และ 4) ขอกําหนดดานกฎหมาย 

สวนที่ 3 วิธีการจัดทํา SEA ประกอบดวย 1) กระบวนการทั่วไป

ในการจัดทํา SEA 2) ความแตกตางที่สําคัญของกระบวนการ

จัดทําสําหรับ SEA แตละประเภทที่แตกตางกัน และ 3) ระเบียบ

วิธีการจัดทํา SEA 

สวนที่ 4 ประสบการณจัดทําSEA ของประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก และ

แนวโน มของ โลก  ประกอบด วย  1)  ก ารพัฒนาอย า งยั่ ง ยื น  

2) เกณฑการจัดทํา SEA ของ IAIA และ 3) ความทาทายและประเด็น

สําคัญ 

ดานสิ่งแวดลอมอยางไร เชน การขนสง การจายและการใชไฟฟา 

การใชประโยชนที่ดินที่สําคัญ และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

พ้ืนที่ออนไหวตอระบบนิเวศ หรือมีความคิดเห็นดานสิ่งแวดลอมที่

เก่ียวของหรือมุมมองที่ถูกระบุ เปนตน 

6) เนเธอรแลนด  - European SEA Directive 2001/42/EC ที่มีความ

สอดคลองหรือไดรับการสนับสนุนโดยกฎหมายที่มีการ

บังคับใชอยูเดิม คือ 

1)  The Environmental Management Act 1979 

(“Wet Milieubeheer”) Mainly Chapter 7  ( Wij 

Juliana et al., 2018) 

2)  The Decree on Environmental Impact 

Assessment 1994 (“Besluit Ilieueffectrapportage”) 

(Liv Malin Andreasson et al., 2020) 

- มีคําแนะนําการจัดทํา SEA ระดับชาติ (National Guidance) 

- มีคูมือ/ คําแนะนําในการจัดทํา SEA ทั่วไป (SEA Manual/ 

General Guidance) 

มีชองทางท่ีจะสามารถเขาสูกระบวนการจัดทํา SEA จํานวน 2 

ชองทาง คือ 

ชองทางแรก คือ SEA บังคับใชกับแผนหรือแผนงานท่ีเปนกรอบ

ชี้นําการดําเนินกิจกรรมที่ตองจัดทํา EIA หรืออยางนอยเปนแผน

หรือแผนงานที่เปนกรอบชี้นํากิจกรรมดังกลาวขางตนบางสวน 

ประกอบดวย 

1) เปนกรอบชี้นําการกําหนดที่ตั้งหรือเสนทางสําหรับกิจกรรม

เหลานั้น หรือ 

2) เปนกรอบสําหรับการพิจารณาท่ีตั้ง 1 แหง หรือเสนทาง 1 

เสนทาง หรือมากกวาจากจํานวนท่ีตั้งหลายแหงหรือเสนทางหลาย

เสนทาง โดยในสวน C และสวน D ของภาคผนวกของ The 

Decree on Environmental Impact Assessment 1994 

(“Besluit milieueffectrapportage”) คอลัมนที่สามจะอธิบาย

อยางชัดเจนวามีแผนประเภทใดที่ตองจัดทํา SEA และขอกฎหมาย

ที่เก่ียวของกับแผนเหลานี้ 

ชองทางท่ีสอง คือ SEA เปนขอบังคับสําหรับแผนหรือแผนงาน 

ซึ่งกิจกรรมที่รวมอยูในแผนจะตองมีการประเมินความเหมาะสม

ต า ม  The Act on Nature Conservation 2 0 1 7  ( Wet 

Natuurbescherming) และ The Dutch Implementation of 

the Birds and Habitats Directives 

1) หนวยงานที่มีอํานาจในการตัดสินจัดทําแผนหรือแผนงาน จะเปน

หนวยงานที่สามารถตัดสินใจจัดทํา SEA ไดดวยตัวเอง 

2) หนวยงานที่มีอํานาจในการจัดทําแผนหรือแผนงาน อาจหมายถึง 

เทศบาล จังหวัด หรือ หนวยงานระดับประเทศ แตหากพิจารณาในเชิง

ตัวเลข จะพบวา SEAs สวนใหญดําเนินการโดยเทศบาลที่มีอํานาจ 

3) หนวยงานที่มีอํานาจในการจัดทํา SEA จะตองขอคําแนะนําเกี่ยวกับ

การจัดทํารายงานสิ่งแวดลอมจาก The Netherlands Commission 

for Environmental Assessment (NCEA) เ พ่ื อ พิ จ า ร ณ า แ ล ะ

ตรวจสอบวา รายงาน SEA มีขอมูลที่จําเปนสําหรับการตัดสินใจในการ

วางแผนหรือแผนงานที่ครบถวน เพียงพอ และถูกตองหรือไม แต

อยางไรก็ตาม ในทายท่ีสุดแลวความรับผิดชอบตอคุณภาพที่เพียงพอ

ของรายงานดานสิ่งแวดลอมนั้นเปนความรับผิดชอบของหนวยงานที่มี

อํานาจในการจัดทําแผนหรือแผนงานท่ีไมสามารถหลีกเลี่ยงได 

 

7) สหรัฐอเมริกา The National Environmental Policy Act ห รื อ 

NEPA (ค.ศ. 1969) และฉบับแกไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 2000 

เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่เปนตนกําเนิดของ

การจัดทํา SEA ภายใต NEPA ซึ่งเปนกฎหมายที่ระบุเจตนารมณ

และหลักการแบบกวางๆมาอยางยาวนานจึงมีการจัดทําเอกสาร

คําแนะนําในรูปแบบ Guidance ออกมาเปนจํานวนมากและ

National Environmental Policy Act of 1969 หมวดที่ 1 สวนที่ 

102 กําหนดให นโยบาย กฎระเบียบ และกฎหมายสาธารณะของ

สหรัฐอเมริกาจะได รับการตีความและบริหารตามนโยบาย 

ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี ้

1) คณะกรรมการคุณภาพสิ่งแวดลอม (Council on Environmental 

Quality) ประกอบด วยสมา ชิก  3 คน ที่ ไ ด รั บการแต ง ตั้ ง โ ดย

ประธานาธิบดี เพื่อประเมินแผนงานและกิจกรรมของรัฐบาลกลางตาม
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ตารางที่ 2.1-1 การเปรียบเทียบกลไกการขับเคลื่อนในประเทศตาง ๆ (ตอ) 

ประเทศ กฎหมาย/ ขอกําหนดที่เกี่ยวของ คาํแนะนํา (Guidance) การบังคับใช SEA หนวยงานขับเคลื่อน SEA/ กํากับดูแล 

หลากหลายทั้งในการประเมินสิ่งแวดลอมในการจัดทําแผนเชิง

พ้ืนที่และเชิงประเด็นเปนจํานวนมาก อาทิ  

1)  Guidelines for Human Exposure Assessment ตี พิ ม พ

เดือนตุลาคม ค.ศ. 2019 

2)  Environmental Management Guideline ตี พิ ม พ เ ดื อ น

กรกฎาคม ค.ศ. 2004 

3)  Guidelines for Implementation of Executive Order 

13141–Environmental Review of Trade Agreements 

ตีพิมพเดือนธันวาคม ค.ศ. 2000 

4) Cumulative Effects Assessment ตี พิมพ เดือนสิงหาคม 

ค.ศ. 1999 

5)  EPA Guidance for Consideration of Environmental 

Justice in Clean Air Act Section 309 Reviews ตีพิมพเดือน

กรกฎาคม ค.ศ. 1999 

6)  Environmental Review Manual for Wastewater 

Facilities Planning ตีพิมพเดือนธันวาคม ค.ศ. 1987 

7) Scoping Guidance ตีพิมพเดือนเมษายน ค.ศ. 1981 

8)  A Review of Environmental Impact Assessment 

Methodologies ตีพิมพเดือนเมษายน ค.ศ. 1974 

9)  Environmental Impact Statement Guidelines ตี พิ ม พ

เดือนเมษายน ค.ศ. 1973 

นโยบายที่กําหนดไวในหมวด 1 ของ NEPA3 การริเริ่มและใหเสนอแนะ

นโยบายระดับชาติในการสงเสริมการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอม 

รวมทั้งจัดทํารายงานสถานการณสิ่งแวดลอมสงใหกับประธานาธิบดี

เพ่ือรายงานตอสภาคองเกรส 

2) หนวยงานคุมครองสิ่งแวดลอม (United States Environmental 

Protection Agency: EPA) ทําหนาที่เปนกลไกขับเคลื่อนหลักในระดับ

ปฏิบัติรวมถึงการจัดทําเอกสาร และรายงานวิชาการและการยกระดับ

การจัดการดานสิ่งแวดลอมดานตาง ๆ 

8) นิวซแีลนด  

 

Resource Management Act (RMA) ค.ศ. 1991 และ

ฉบับแกไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2013 และ ค.ศ. 2017 

พ้ืนฐานของการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ของ

ประเทศนิวซีแลนด คือ มาตรา 32 ของ RMA ซึ่งเปนการประเมิน

นโยบาย แผน และแผนงานตาง ๆ (Government of New 

Zealand, 2017) ทั้งนี้  แมวาจะไมมีคําแนะนําโดยละเอียด 

ที่อธิบายถึงวิธีดําเนินการประเมินดานสิ่งแวดลอมของ นโยบาย

แผน และแผนงาน แตในทางปฏิบัติ กฎหมายมาตรานี้ไดแนะนํา

ทางออมใหมีการพัฒนารายงาน SEA ที่เรียกวา "รายงานมาตรา 

32 ( Section 32 Report)  "  ซึ่ งจะถูกจั ดทํ า ข้ึนหลั งจากม ี

การประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของแผน และแผนงาน 

นิวซีแลนดไมมีขอกําหนดทางกฎหมายสําหรับ SEA เปนการเฉพาะ

และ ไมพบอยางชัดเจนในกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ แนวโนม 

ของนิวซีแลนด คือ การรวมองคประกอบพ้ืนฐานของการประเมิน

สิ่งแวดลอมเขากับกฎหมายการวางแผนแทนการแนะนํา SEA  

อยางชัดเจนภายใตกฎหมายเฉพาะหรือแนวทางท่ีมีผลผูกพัน 

ทางกฎหมาย  

ดังนั้น ขอกําหนดสําหรับ SEA ในนิวซีแลนดจึงมีแนวโนมที่จะ

เปนไปโดยปริยายมากกวาชัดเจน (McGimpsey and Morgan, 

2013; Sadler, 2011; Dixon, 2005) องคประกอบของ SEA สะทอน

ใหเห็นในพระราชบัญญัติการจัดการทรัพยากร (RMA) ค.ศ. 1991 

สําหรับหนวยงานที่เก่ียวของกับการประเมินสิ่งแวดลอมระดับแผนของ

นิวซีแลนด ประกอบดวย 

1) นโยบายระดับชาติ  (National Policy Statements) นโยบาย

ช าย ฝ ง ท ะ เ ล ร ะ ดั บ ป ร ะ เ ท ศ  ( New Zealand Coastal Policy 

Statements) จัดทําโดย หนวยงานภายใตรัฐบาลกลาง (Central 

Government) 

2) นโยบายภูมิภาค (Regional Policy Statements) แผนภูมิภาค 

(Regional Plans) แผนชายฝงทะเลระดับภูมิภาค (Regional Coastal 

plan) จัดทําโดยกรรมการภูมิภาค (Regional Councils) 

                                                           
3 นโยบายสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ สวนที ่101 (a) วาดวยเจตนารมณในการจัดการสิ่งแวดลอม (b) วาดวยแนวทางในการจดัการสิ่งแวดลอม สวนที่ 102 (a) วาดวยนโยบายดานการใชเทคนิค (b) วาดวยวิธีการขั้นตอน (c) วาดวยการจัดทาํรายงานสิ่งแวดลอม (d) วาดวยหนวยงานทีต่องปฏิบัติตามกฎหมายนี้ (e) การศกึษา พัฒนา และอธิบาย

ทางเลอืกที่เหมาะสม (f) นโยบายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ (g) การสรางความพรอมใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ (h) การใชขอมูลทางนิเวศวิทยา (i) การชวยเหลือ the Council on Environmental Quality ที่จัดตั้งข้ึน ตามหมวด II ของพระราชบัญญัตินี้ และสวนที ่103 วาดวยการทบทวนกฎหมายและระเบยีบไมใหขัดกับกฎหมายนี ้
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ตารางที่ 2.1-1 การเปรียบเทียบกลไกการขับเคลื่อนในประเทศตาง ๆ (ตอ) 

ประเทศ กฎหมาย/ ขอกําหนดที่เกี่ยวของ คาํแนะนํา (Guidance) การบังคับใช SEA หนวยงานขับเคลื่อน SEA/ กํากับดูแล 

และมีการใชทางเลือกในรายงาน SEA สําหรับการตัดสินใจ

เก่ียวกับแผนหรือแผนงาน  

นอกเหนือจากมาตรา 32 แลวสวนอ่ืน ๆ ของ RMA ยังเนนถึง

องคประกอบสําคัญบางประการที่สนับสนุนการนํา SEA ไปใช 

ประการแรก มีคําจํากัดความที่กวางกวาของ "สิ่งแวดลอม" 

ภายใตมาตรา 2 ของ RMA โดยกําหนด "ความหมายของ

แวดลอม" ครอบคลุม  

ก. ระบบนิเวศและสวนประกอบตาง ๆ รวมถึงผูคนและชุมชน 

ข. ทรัพยากรธรรมชาติและกายภาพทั้งหมด 

ค. คุณคาของความสะดวก (Amenity Values) และ 

    ง. สภาพสังคม เศรษฐกิจ สุนทรียภาพ และวัฒนธรรมที่สงผล

กระทบตอขอ ก ถึง ค และเรื่องอื่น ๆ (Government of New 

Zealand, 2017) 

    นอกจากนี้วัตถุประสงคหลัก ของ RMA คือการสงเสริมการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและกายภาพอยางยั่งยืน (Ministry 

for Environment, 2018) โดย มาตรา 5 ของ RMA ใหคําจํากัด

ความของ "การจัดการท่ีย่ังยืน" ไววาเปน "การจัดการการใช  

การพัฒนาและการปกปองทรัพยากรธรรมชาติและทางกายภาพ

ในทิศทางหรือในอัตราที่ชวยใหผูคนและชุมชนสามารถใช

ประโยชนทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของตนเพื่อ 

ค วาม เ ป น อยู ท่ี ดี แ ล ะ เ พ่ื อ สุ ขภ าพแล ะความปล อดภั ย 

ของคณะกรรมการได (Ministry for Environment, 2018) และ

ที่สําคัญคือมาตรา 5(2) เนนยํ้าสิ่งที่สอดคลองกับหลักการ 

ของ SEA คือ การหลีกเลี่ยง แกไข หรือบรรเทาผลกระทบที่ไมพึง

ประสงคตอสิ่งแวดลอมที่เกิดจากกิจกรรมการพัฒนา (Resource 

Management Act (RMA), 1991; 2017) 

(แกไขเพิ่มเติมใน ค.ศ. 2013 และใน ค.ศ. 2017) ซึ่งกําหนดใหมีการ

ประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมสําหรับแผน นโยบายและ

แผนงาน ระดับภูมิภาคและเขต ทั้งหมดเพื่อประโยชนสําหรับการ

จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร  ( Ministry for Environment, 2 0 1 8 ; 

Government of New Zealand, 2 0 1 3 ; McGimpsey and 

Morgan, 2013; Dixon, 2005; Memon, 2005)  

โดยสวนท่ีเก่ียวของกับการวางแผนภายใตพระราชบัญญัติที่มีความ

หนาถึง 780 หนาฉบับนี้  จะอยูที่  สวนที่  5 (Part 5) มาตรฐาน 

(Standard) นโยบาย (Policy Statement) และแผน (Plan) ซึ่งจะ

ระบุประเภทของนโยบายและแผนที่จะตองมี วิเคราะหด าน

สิ่งแวดลอม ประกอบดวยนโยบายระดับชาติ (National Policy 

statements) นโยบายชายฝงทะเลระดับประเทศ (New Zealand 

Coastal Policy Statements) นโยบายภูมิภาค (Regional Policy 

Statements) แผนภูมิภาค (Regional Plans) และแผนเขต (District 

Plans)  

3) แผนเขต (District Plans) จัดทําโดย กรรมการเขตและจังหวัด 

(District and City Councils) 

4) สวนรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดลอม และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จะมี

หนาที่ ในการใหคําแนะนํา นโยบายดานสิ่งแวดลอม มาตรฐาน

สิ่งแวดลอมระดับชาติ การจัดทําแผนดานสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ ติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม พิจารณาและคิดคนมาตรการ 

ทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อใหบรรลุเปาหมายของกฎหมายจัดการ

ทรัพยากร (RMA 1991 มาตรา 24, 2012)  

9) สโลวีเนีย European SEA Directive 2001/ 42/ EC ถ า ยทอด

การบังคับใชโดยกฎหมายในประเทศโดย The New 

Environmental Protection Act (Zakon o Varstvu 

Okolja – ZVO-1) 2004 

สโลวีเนียไมมีแนวทาง SEA เปนการเฉพาะ แตดําเนินการท่ี

สอดคลองกับ EU SEA Directive โดย The New Environmental 

Protection Act (Zakon o varstvu okolja – ZVO-1) 2004 หมวด 

3 วาดวยการบูรณาการการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดลอม 

(Integrated Environmental Impact Assessment) ซึ่งทําหนาที่

เสมือนคําแนะนํา โดยมีกฎหมายมาตราตาง ๆ ที่ เกี่ยวของ 

ประกอบดวย 

SEA มีผลบังคับใชสําหรับแผน/ แผนงานดานการเกษตร การปาไม

การประมง พลังงาน อุตสาหกรรม การขนสง การจัดการของเสีย

การจัดการน้ํา การสื่อสารโทรคมนาคม การทองเที่ยว การวางผัง

เมืองและประเทศ หรือการใชที่ดิน และที่ กําหนดไวใน EIA 

Directive หรือ The Habitats Directive หรือที่อาจมีผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ 

 

สโลวีเนียมีการจัดตั้ง “แผนกยุทธศาสตรสิ่งแวดลอม” ซึ่งเปนหนวยงาน

อิสระแยกตางหากภายในคณะกรรมการสิ่งแวดลอม โดยมีหนาที่ คือ 

1) ใหความเห็นในขั้นตอนการกลั่นกรอง (Screening) และเผยแพรทาง

เว็บไซต 

2) ใหความเห็นเกี่ยวกับรายงานสิ่งแวดลอม 

3) อนุมัติการยอมรับดานสิ่งแวดลอม (Environmental Acceptability 

Approval) และเผยแพรทางเว็บไซต 
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ตารางที่ 2.1-1 การเปรียบเทียบกลไกการขับเคลื่อนในประเทศตาง ๆ (ตอ) 

ประเทศ กฎหมาย/ ขอกําหนดที่เกี่ยวของ คาํแนะนํา (Guidance) การบังคับใช SEA หนวยงานขับเคลื่อน SEA/ กํากับดูแล 

1) มาตรา 40 วาดวย การบูรณาการการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม  

2) มาตรา 41 วาดวยรายงานสิ่งแวดลอม  

3) มาตรา 42 วาดวย ความเห็นของกระทรวงและองคกรอ่ืน ๆ 

เก่ียวกับรายงานสิ่งแวดลอม  

4) มาตรา 43 วาดวยการมีสวนรวม  

5) มาตรา 44 วาดวยผลกระทบขามพรมแดน  

6) มาตรา 45 วาดวยการประเมินแผนของประเทศสมาชิกสหภาพ

ยุโรป  

7) มาตรา 46 วาดวยการอนุมัติแผน  

8) มาตรา 47 วาดวยการแจงใหทราบในการนําแผนไปสูการปฏิบัต ิ 

9) มาตรา 48 วาดวยการติดตามประเมินผลการนําแผนไปสูการ

ปฏิบัติ และ  

10) มาตรา 49 วาดวย บทบัญญัติพิเศษเกี่ยวกับการบูรณาการการ

ประเมินรางแผนชาต ิ 

 

10) แอฟริกาใต The National Environmental Management Act 

(ค.ศ. 1998) และที่แกไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2014  

กฎหมายฉบับนี้แมจะไมใชกฎหมายสําหรับ SEA โดยตรงแตเปน

กฎหมายที่บังคับใหหนวยงานของรัฐบาลกลางและระดับจังหวัด 

ที่ภารกิจความรับผิดชอบมีความเสี่ ยงที่จะส งผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมจะตองจัดทําแผนสิ่งแวดลอมในข้ันการนําไปปฏิบัติ และ

แผนจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental Implementation and 

Management Plan) 

ทั้งน้ี แผนสิ่งแวดลอมทั้งในข้ันการนําไปปฏิบัติและการจัดการนั้น

บังคับใชครอบคลุมทั้งระดับนโยบาย แผน และแผนงาน และการ

ตัดสินใจตาง ๆ โดยมาตรา 12 (a) ของกฎหมายนี้ไดระบุวัตถุประสงค

ของแผนสิ่ งแวดลอมในขั้นการนําไปปฏิ บัติ  และแผนจัดการ

สิ่งแวดลอมไววา “เพ่ือประสานงานและสรางความเปนหน่ึงเดียวดาน

สิ่งแวดลอมสําหรับนโยบาย แผน และแผนงาน และการตัดสินใจของ

หนวยงานระดับชาติตาง ๆ และ สวนราชการระดับจังหวัดและระดับ

ทองถิ่นที่ปฏิบัติหนาท่ีหรือไดรับมอบหมายใหดําเนินงานให

ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ

การปกปองสิ่งแวดลอมที่ย่ังยืน เพ่ือลดความซ้ําซอนของขั้นตอนและ

บทบาทหนาที่ และ สงเสริมความสม่ําเสมอในการปฏิบัติหนาที่ท่ี

สงผลกระทบเชิงบวกตอสิ่งแวดลอม” โดยเน้ือหาของแผนท่ีระบุไวใน

มาตรา 13 อาทิ การอธิบายวานโยบาย แผน และแผนงาน จะสงผล

ใน Schedule 1 ของกฎหมายฉบับนี้ไดระบุหนวยงานระดับชาติที่

ภารกิจตามหนาที่อาจสงผลกระทบสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 

1) Department of Environmental Affairs 

2) Department of Rural Development and Land Reform 

3) Department of Agriculture, Forestry and Fisheries 

4) Department of Human Settlements 

5) Department of Trade and Industry 

6) Department of Water Affairs 

7) Department of Transport 

8) Department of Tourism 

9) Department of Defense 

10) Department of Public Enterprises และ 

11) Department of Public Works 

สวน Schedule 2 ของกฎหมายฉบับนี้ไดระบุหนวยงานระดับชาติ

ที่ภารกิจตามหนาที่ที่อาจเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 

1) Department of Environmental Affairs 

2) Department of Water Affairs 

3) Department of Mineral Resources 

4) Department of Energy 

หมวดที่ 2 ของกฎหมายนี้ไดกลาวถึงสถาบันที่จะมีบทบาทในการ

ขับเคลื่อนกฎหมายนี้ว าประกอบดวย อาทิ สภา ท่ีปรึกษาดาน

สิ่งแวดลอมแหงชาติ (National Environmental Advisory Forum)  

คณะกรรมการเพ่ือความรวมมือดานสิ่งแวดลอม (Committee for 

Environmental Co-Ordination) กระทรวงกิจการสิ่งแวดลอมและ

การทองเท่ียว (Ministry of Environmental Affairs and Tourism)  

และ กระทรวงแรและพลังงาน (Ministry of Minerals and Energy) 

เปนตน รวมทั้งหนวยงานที่เปนเจาของนโยบาย แผน และแผนงาน 
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ตารางที่ 2.1-1 การเปรียบเทียบกลไกการขับเคลื่อนในประเทศตาง ๆ (ตอ) 

ประเทศ กฎหมาย/ ขอกําหนดที่เกี่ยวของ คาํแนะนํา (Guidance) การบังคับใช SEA หนวยงานขับเคลื่อน SEA/ กํากับดูแล 

กระทบสําคัญตอสิ่งแวดลอมอยางไร (โดย SEA เปนเครื่องมือหนึ่งที่

ระบุในกฎหมายฉบับปรับปรุง ค.ศ. 2014) อธิบายวิธีการท่ีหนวยงาน

ระดับชาติหรือจังหวัดที่เกี่ยวของจะสามารถตรวจสอบไดวานโยบาย 

แผน และแผนงาน ของหนวยงานไดปฏิบัติตามหลักการภายใต

กฎหมายนี้  

รวมทั้งในหมวด 4 ไดระบุถึงแนวทางการตัดสินใจท่ียุติธรรม และการ

จั ดการคว ามขั ดแย ง  ( Fair Decision Making and Conflict 

Management) หมวดที่  5 ว าดวยการบูรณาการการจัดการ

สิ่งแวดลอม เปนตน 

จึงกลาวไดวากฎหมายฉบับน้ีแมจะไมใชกฎหมาย SEA โดยตรงแตมี

วัตถุประสงค และรูปแบบที่ใกลเคียงกับ SEA อยางมาก 

5) Department Rural Development and Land Reform 

6) Department of Health และ 

7) Department of Labour 

11) สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

- The "Regulations on Environmental Impact 

Assessment for Planning (October, 2009)” 

- Environmental Impact Assessment Law of the 

People's Republic of China (2 0 1 8  revision) 

(MJICOMG, 2018) หมวด (Section) ที่ 4  

มี การจั ดทํ าแนวทาง คือ  Technical Guidelines for Plan 

Environmental Impact Assessment General Principles 

(September, 2014) (เนื่องจากไมมีเนื้อหาท่ีเปนภาษาอังกฤษ 

จึงทําใหที่ปรึกษา ไมสามารถตรวจสอบโครงสรางของคูมือได) 

(MEEPRC, 2014) 

- มาตรา 7 (1) ของกฎหมาย EIA คือ แผนการใชประโยชนท่ีดิน 

แผนการกอสราง แผนการใชประโยชนพ้ืนที่ลุมแมน้ํา และพื้นที่

ทางทะเลในภูมภิาค 

- มาตรา 8 ของกฎหมาย EIA คือ “แผนพิเศษ (Special Plan)" สําหรับ

การพัฒนาอุตสาหกรรม การเกษตร การเลี้ยงสัตว การปาไม พลังงาน 

การอนุรักษน้ํา การคมนาคม การกอสรางในเมืองการทองเที่ยว 

และทรัพยากรธรรมชาต ิ

- หนวยงานที่ตองจัดทํา SEA คือ หนวยงานเจาของแผนของรัฐบาล

กลางและรัฐบาลทองถ่ินระดับเทศบาล หรือ ที่สูงกวา  

- หนวยงานท่ีมีบทบาทขับเคลื่อน การจัดทํา SEA ในสาธารณรัฐ

ป ร ะ ช า ช น จีน  ท่ี เ รี ย ก ว า  EIA for Plan (PEIA)  คื อ  The State 

Environmental Protection Administration (SEPA) 

12) สาธารณรัฐ

สังคมนิยม

เวียดนาม 

Law on Environmental Protection No. 55/ 2014/ QH13 

บทท่ี 2 การวางแผนเพ่ือการคุมครองสิ่ งแวดลอม  

ก า ร ป ร ะ เ มิ น สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ร ะ ดั บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร   

การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดลอม และแผนการ

คุมครองสิ่งแวดลอม  

คําแนะนําในการจัดทํา SEA ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ถูกระบุอยางละเอียดใน Law on Environmental Protection 

2014 หมวดที่ 2 สวนที่ 2 ดังน้ี 

1) มาตรา 13 วาดวยขอบเขตของแผนที่จะตองมีการจัดทํา SEA  

2) มาตรา 14 วาดวยการดําเนินการเพ่ือจัดทํา SEA ซึ่งจะระบุถึง

หนวยงานที่ตองรับผิดชอบในการจัดทํา SEA การระบุถึงชวงเวลา

ที่เหมาะสมในการจัดทํา SEA การนํา SEA ไปใชประโยชน และ

หนวยงานที่มีหนาที่จัดทํารายงาน SEA 

3) มาตรา 15 วาดวยสาระสําคัญของรายงาน ซึ่งประกอบดวย  

3.1) ความจําเปน บทบัญญัติทางกฎหมายพื้นฐาน สําหรับ 

การจัดทํายุทธศาสตร แผน และขอเสนอ  

3.2) ระเบียบวิธีในการจัดทํา SEA  

3.3) สรุปสาระสําคัญของยุทธศาสตร แผน และขอเสนอ  

3.4) พ้ืนที่ที่อาจไดรับผลกระทบเมื่อมีการนํายุทธศาสตร แผน 

และขอเสนอไปสูการปฏิบัติ  

มาตรา 13 ไดระบุถึงขอบเขตของแผนที่จะตองมีการประเมิน

สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ประกอบดวย 

1) ยุทธศาสตรและการวางแผนท่ัวไปสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของภูมิภาค ภูมิภาคทางเศรษฐกิจที่สําคัญ ระเบียงและ

เสนทางการพัฒนา (Corridors and Belts) 

2) การวางแผนทั่วไปสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

เมืองและจังหวัดที่ขึ้นกับรัฐบาลกลางและหนวยทางเศรษฐกิจท่ีมี

การบริหารรูปแบบพิเศษ  

3) ยุทธศาสตรและการวางแผนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ การแปรรูป

และการสงออก เทคโนโลยีขั้นสูง และเขตอุตสาหกรรม 

4) ยุทธศาสตรและการวางแผนการขุดเจาะและการใชประโยชน

จากทรัพยากรธรรมชาติท่ีครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัดขึ้นไป 

5) ยุทธศาสตร การวางแผน และขอเสนอสําหรับการพัฒนา

อุตสาหกรรม และรายสาขา ในระดับชาติ ระดับทองถิ่น และระดับ

จังหวัด ที่อาจสงผลกระทบสําคัญตอสิ่งแวดลอม 

มาตรา 14  กําหนดให หนวยงานกํากับดูแลที่ไดรับมอบหมายใหจัดทํา

ยุทธศาสตร แผน และขอเสนอที่ระบุในมาตรา 13 จะตองรับผิดชอบใน

การจัดเตรียมหรือวาจางหนวยงานที่ปรึกษาเพื่อจัดทํารายงาน 

การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร โดยจะตองดําเนินการไป

พรอม ๆ กับกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร การวางแผน และ ขอเสนอ 

และ จะตองรับผิดชอบในการจัดทํารายงานการประเมินสิ่งแวดลอม

ระดับยุทธศาสตรเพ่ือเสนอตอผูมีอํานาจเพ่ือทําการตรวจสอบ 

มาตรา 16 กําหนดให  

1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดําเนินการตรวจสอบ

รายงานการประเมินสิ่ งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ในสวนของ

ยุ ท ธศ าส ต ร  ก า ร ว า ง แผ น  และ ข อ เ ส นอที่ รั ฐ ส ภ า  รั ฐ บ าล  

และนายกรัฐมนตรีตองพิจารณา 

2) กระทรวงและหนวยงานระดับกรม ตองตรวจสอบรายงานการ

ประเมินสิ่ งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ในสวนของยุทธศาสตร   

การวางแผน และขอเสนอภายในขอบเขตอํานาจของตัวเอง  
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ตารางที่ 2.1-1 การเปรียบเทียบกลไกการขับเคลื่อนในประเทศตาง ๆ (ตอ) 

ประเทศ กฎหมาย/ ขอกําหนดที่เกี่ยวของ คาํแนะนํา (Guidance) การบังคับใช SEA หนวยงานขับเคลื่อน SEA/ กํากับดูแล 

3.5) ความสอดคลองของยุทธศาสตร แผน และขอเสนอ  

กับมมุมองและวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอม  

3.6) การประเมินและคาดการณผลกระทบดานบวกและดาน

ลบ ที่อาจเกิดจากยุทธศาสตร แผน และขอเสนอ  

3.7) ประเมินและคาดการณที่เกี่ยวของกับผลกระทบท่ีเกิด

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในสวนที่เช่ือมโยงกับการ

นํายุทธศาสตร แผน และขอเสนอไปสูการปฏิบัติ  

3.8) การปรึกษาหารือผูมีสวนไดเสียและผู ท่ีเกี่ยวของใน

กระบวนการจัดทํา SEA  

3.9) มาตรการความยั่งยืนทั้งในการสงเสริมผลกระทบเชิงบวก

และบรรเทาผลกระทบเชิ งลบท่ีเ กิดจากกระบวนการนํ า

ยุทธศาสตร แผน และขอเสนอไปสูการปฏิบัติ และ  

3.10) ประเด็นสําคัญท่ีควรมีการศึกษาวิจัย เพิ่มเติมใน

กระบวนการนํายุทธศาสตร แผน และขอเสนอไปปฏิบัติ และ

ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา 

4) มาตรา 16 วาดวยการตรวจสอบคุณภาพรายงาน SEA 

ประกอบดวยบทบาทในการตรวจสอบรายงานของหนวยงานแต

ละระดับ การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพรายงาน 

(Inspection Council) และการสงรายงานใหกับหนวยกํากับ

ดูแล หนวยงาน และผูเช่ียวชาญท่ีเก่ียวของใหความเห็น 

5) มาตรา 17 วาดวยการรับความเห็นและรายงานผลสรุปของ

การตรวจสอบรายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรที่

มีสาระสําคัญ ประกอบดวย การจัดทํารายงาน SEA ฉบับสมบูรณ 

การยกรางยุทธศาสตร แผน และขอเสนอที่อยูบนพ้ืนฐานของ 

SEA และ การตอบสนองตอขอคิดเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบคุณภาพ โดยหนวยงานกํากับที่รับผิดชอบจัดทํา

รายงาน SEA จะตองเขียนผลการตรวจสอบสงใหกับหนวยงานที่

มีอํานาจในการอนุมัติยุทธศาสตร แผน และขอเสนอ และ ผลสรุป

ของการตรวจสอบรายงานการประเมินสิ่ งแวดลอมระดับ

ยุทธศาสตร จะถูกใชเปนพ้ืนฐานสําหรับการอนุมัติยุทธศาสตร 

การวางแผน และขอเสนอ โดยหนวยงานที่มีอํานาจ 

6) การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร การวางแผนและขอเสนอสําหรับ

การดําเนินการ ขอ 1, 2, 3, 4 และ 5 

3) คณะกรรมการประชาชนของจังหวัด (Provincial People’s 

Committees) จะตองตรวจสอบรายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ

ยุทธศาสตร  ในส วนที่ เ ก่ียวของกั บยุทธศาสตร  การวางแผน  

และขอเสนอที่อยูภายใตขอบอํานาจของคณะกรรมการฯ เพ่ือใหความ

เห็นชอบและที่อยู ในเขตอํานาจของสภาประชาชน (People’s 

Council)  

โดยการตรวจสอบรายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร

จะตองดําเนินการโดย “กรรมการตรวจสอบ (Inspection Council)” 

ที่จัดตั้งโดยหัวหนาหนวยงานหรือผูไดรับมอบหมายของหนวยงานท่ี

รับผิดชอบในการจัดทํารายงานการประเมินสิ่ งแวดลอมระดับ

ยุทธศาสตร 

 

13) โปรตุเกส  European SEA Directive 2001/ 42/ EC ถ า ย ท อด

การบังคับใชภายในประเทศโดย Decree - Law 

มี แ น ว ท า ง  SEA ท่ี เ รี ย ก ว า  “ Strategic Environmental 

Assessment Better Practice Guide -  Methodological 

Guidance for Strategic Thinking in SEA” เ ขียนโดย Maria 

1) แผนระดับชาติ/ ภูมิภาค ประกอบดวย แผนรายสาขา (Sector 

Plans)  แผน เชิ ง พ้ืนที่  ( Spatial Nature Plans)  แผนการ ใช

ประโยชนที่ดินระดับภูมิภาค (Regional Land-Use Plans) 

หนวยงานหลักที่เก่ียวของกับกระบวนการ SEA ประกอบดวย 

1) หนวยงานภาครัฐ ไดแก  
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ตารางที่ 2.1-1 การเปรียบเทียบกลไกการขับเคลื่อนในประเทศตาง ๆ (ตอ) 

ประเทศ กฎหมาย/ ขอกําหนดที่เกี่ยวของ คาํแนะนํา (Guidance) การบังคับใช SEA หนวยงานขับเคลื่อน SEA/ กํากับดูแล 

232 /2 007 , of 15  June, Amended by Decree-

Law 58/ 2011 of 4 May (SEA Decree)  

do Rosário Partidário ฉบับลาสุ ด เผยแพร ใน  ค .ศ .  2012 

สาระสําคัญในแนวทางฉบับนี้ ประกอบดวย 4 สวนหลัก 

1) สวนที่ 1 ความรูทั่วไปเก่ียวกับ SEA (What is SEA?) 

2) สวนที่ 2 กลไกการขับเคลื่อน SEA ในโปรตุเกส (What are 

the Mechanisms for SEA in Portugal?) 

3) สวนท่ี 3 ตัวแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร และกรอบการทํางาน

ข อ ง  CDF ( Strategic Thinking Model in SEA and CDF 

Framework) และ 

4) สวนที่ 4 การจัดทํา SEA (Doing the SEA) 

2) แผนระดับอนุภูมิภาค/ เทศบาล (Sub-Regional/ Municipal) 

ประกอบดวย แผนระหวางเทศบาล (Inter-Municipal Plans) 

แผนแมบทเทศบาล (Municipal Master Plans) แผนพัฒนาเมือง 

(Urban Development Plans) และ แผนออกแบบเมือง (Urban 

Design Plans) 

1.1) สํานักงานสิ่งแวดลอมโปรตุเกส (The Portuguese Environment 

Agency)  

1.2) คณะกรรมการประสานงานและพัฒนาภูมิภาค (The Regional 

Coordination and Development Commissions)  

1.3) สถาบันการอนุรักษธรรมชาติและปาไม  (The Institute for 

Nature Conservation and Forestry)  

1.4) คณะกรรมการด านสุขภาพ (The Directorate-General of 

Health)  

1.5) เทศบาล  

2) หนวยงานเอกชน ไดแก หนวยงานที่เกี่ยวของกับพื้นที่ อาทิ บริษัท

ขนสงและพลังงานที่ไดรับสัมปทานการใหบริการทางถนนหรือทาง

รถไฟของประเทศ การขนสงพลังงาน เปนตน  

ซึ่งมีขั้นตอนดําเนินการดงัน้ี 

2.1) หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนหรือแผนงานมีหนาที่ 

ประกอบดวย  

2.1.1) พิจารณาวาแผนและแผนงาน ควรตองจัดทํา SEA 

หรือไม 

2.1.2) กําหนดขอบเขตของการประเมิน และขอมูลที่จะ

รวบรวมไวในรายงานสิ่งแวดลอม 

2.1.3) จัดทําแผนหรือแผนงานและสรางการมีสวนรวมของ

ประชาชน 

2.1.4) การจัดเตรียมแผนหรือแผนงานฉบับสมบูรณ จัดทําถอย

แถลงดานสิ่งแวดลอม (Environmental Statement) และนําเอกสาร

ทั้งหมดเสนอตอสาธารณะ โดยการเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน 

2.1.5) ติดตามตรวจสอบผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของแผน 

ทั้งนี้  ในการดําเนินการทุกกระบวนการดังกลาวขางตน ควรมี

ปรึกษาหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบดานสิ่ งแวดลอมร (อาทิ  

หนวยงานภาครัฐท่ีระบุไวขางตน ) 

2.2)  สํ านักงานสิ่ งแวดลอมของโปรตุ เ กส  (The Portuguese 

Environment Agency) รับหนาที่ในการตรวจสอบการดําเนินการตาม

กฎหมายและการเผยแพรขอมูล เพื่อใหแนใจวาเปนไปตาม European 

SEA Directive โดยสํานักงานจะจัดทํารายงานและสงใหกับหนวยงาน

สิ่งแวดลอมของบรรดาประเทศสมาชิก EU เปนประจําทุกป โดย

รายงาน จะประกอบดวย ภาพรวมเก่ียวกับความสอดคลองของรายงาน
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ตารางที่ 2.1-1 การเปรียบเทียบกลไกการขับเคลื่อนในประเทศตาง ๆ (ตอ) 

ประเทศ กฎหมาย/ ขอกําหนดที่เกี่ยวของ คาํแนะนํา (Guidance) การบังคับใช SEA หนวยงานขับเคลื่อน SEA/ กํากับดูแล 

ดานสิ่งแวดลอมและเนื้อหาของ EU SEA Directive ฉบับปจจุบันและ

การเสนอมาตรการท่ีเห็นวาจําเปน 

2.3) หลังจากการนําแผนหรือแผนงานไปสูการปฏิบัติแลว หนวยงาน

ที่รับผิดชอบในการพัฒนาควรสงเอกสารที่เก่ียวของกับการประเมินที่

ดําเนินการทั้งหมด ไปยังสํานักงานสิ่งแวดลอมของโปรตุเกส และควรมี

การเปดเผยเอกสารเหลานี้ตอสาธารณะโดยหนวยงานที่รับผิดชอบใน

การจัดทําแผนหรือแผนงานผานทางเว็บไซตที่เก่ียวของและเว็บไซตของ

สํานักงานสิ่งแวดลอมของโปรตุเกส 

14) สวีเดน  

 

- European SEA Directive 2001/ 42/ EC ถายทอด

การบังคับใชโดยกฎหมายในประเทศโดย 

1) The Environmental Code (1998: 808) (Chapter 

6)  

2)  The Ordinance (1998:905) on Environmental 

Impact Statements and SEA Reports.  

โดย Code (1998:808) (Chapter 6) ระบุวา แผนและ

แผนงานบางประเภทที่รางขึ้นหรือแกไขโดยหนวยงาน

ของรัฐและหนวยงานเทศบาล ควรเปนไปตามการ

ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) และ

สามารถดูขอกําหนดเพิ่มเติมไดจาก The Ordinance 

(1998: 905) on Environmental Impact Statements 

and SEA Reports  

 

มีแนวทาง SEA ทั่ วไป เรียกว า “Practical Guidelines on 

Strategic Environmental Assessment of Plans and 

Programmes (September 2010)” สาระสําคัญ ประกอบดวย 

1) บทนํา ประกอบดวย จุดมุงหมาย คําจํากัดความ และการ

ประเมินผลกระทบดวยวิธีการอ่ืน ๆ  

2) กระบวนการ ประกอบดวย การกลั่นกรอง การใหคําปรึกษาใน

การกลั่นกรอง การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับผลกระทบสําคัญท่ีมีตอ

ประเทศอ่ืน การใหคําปรึกษาเก่ียวกับนิยามขอบเขตของรายงาน 

SEA รายงาน SEA และทางเลือกตาง ๆ การนําไปใชในการ

วางแผนและแผนงาน  

3) ประเด็นทั่วไป ประกอบดวย วิธีการจัดทํา SEA ใหมีคุณภาพดี  

และ SEA ที่คุณภาพไมดี ภาคสวนอ่ืน ๆ (นอกเหนือจากเจาของ

แผน) ในกระบวนการจัดทํา SEA การบูรณาการกระบวนการ

วางแผนและการจัดทํา SEA การประสานความรวมมือกับการ

ประเมินรูปแบบอ่ืน ๆ  

4) การกลั่นกรอง ประกอบดวย เกณฑพื้นฐาน และขอยกเวน 

แผนและแผนงานท่ีเขาขายเกณฑพื้นฐาน แนวคิดและมุมมองที่

สําคัญเกี่ยวกับการกลั่นกรอง  

5)  การปรึกษาหารือ  ประกอบด วย  จุดมุ งหมายในการ

ปรึกษาหารือ ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการปรึกษาหารือแตละ

กลุม การดําเนินงานปรึกษาหารือที่จะเกิดข้ึน 

6) ขอบเขตเน้ือหาของรายงาน SEA ประกอบดวย จุดมุงหมาย

ขอบเขตเนื้อหา โครงรางของรายงาน SEA และระดับการลง

1) แผนและแผนงานที่ ร ะบุ ไว ในมาตรา  4 ของกฎหมาย 

ประกอบดวย  

1.1) แผนขยะของเทศบาล  

1.2) แผนพลังงานของเทศบาล  

1.3) แผนการขนสงและจราจรของมณฑลหรือเขตปกครอง 

(County)4  

1.4) แผนปฏิบัติการ (Action Programmes)  

1.5) ผังเมืองรวมระดับเทศบาล (Municipal Comprehensive 

Physical Plans)  

1.6) แผนโครงสรางพ้ืนฐานดานจราจรและขนสงระดับประเทศ  

1.7) แผนงานภายใต EU Structural Fund  

2) แผนและแผนงานที่อาจพิจารณาจัดทํา SEA ประกอบดวย  

2.1) แผนฉุกเฉินตามกฎหมายโรคระบาดในสัตว (Epizootic 

Diseases)  

2.2) แผนงานจัดหาที่อยูอาศัย  

2.3) แผนการใหบริการฉุกเฉิน  

2.4) แผนงานการพัฒนาพื้นที่ชนบท  

2.5) แผนเพ่ือตอสูกับขาวโอตปา  

2.6) แผนงานการออกแบบรายละเอียดแผนการพัฒนา  

2.7) แผนงานการพัฒนาภาค  

2.8) แผนการจัดการอุทยานแหงชาติและเขตคุมครองธรรมชาติ

และวัฒนธรรม  

2.9) แผนสงเสริมการจราจร  

2.10) การออกแบบที่เก่ียวของกับผลประโยชนของชาติ  

1) หนวยงานจัดทํา SEA เน่ืองจากบทท่ี 6 มาตรา 11 ของกฎระเบียบ

การจัดทําแผนหรือแผนงานบางประเภทที่หนวยงานของรัฐและ

หนวยงานเทศบาลจัดทําข้ึน ควรอยูภายใต SEA ทําให SEA ในสวีเดน

สวนใหญถูกจัดทําโดยเทศบาล 

2) คณะกรรมการบริหารเขตและเทศบาลอื่น ๆ ท่ีไดรับผลกระทบ จะ

ไดรับการปรึกษาหารือในข้ันตอนการคัดกรองและกําหนดขอบเขต ตาม 

บทที่  3 สวนท่ี 13 ของ The Environmental Code และสวนท่ี 6 

ของ The Ordinance (1998: 905) 

3) แผนและแผนงานที่ เปนผลประโยชนระดับชาติ  จะตองมี 

การปรึกษาหารือกับหนวยงานระดับชาติที่เก่ียวของ เชน สํานักงาน

คุมครองสิ่ งแวดลอมแหงสวีเดน (The Swedish Environmental 

Protection Agency) และหนวยงานดานการจัดการทางทะเลและนํ้า

ข อ ง ส วี เ ด น  ( The Swedish Agency for Marine and Water 

Management) ตามบทที่ 6 มาตรา 13 ของ The Code and Section 

6 of the Ordinance  

                                                           
4 มีฐานะรองลงจากรัฐ (ซึ่งมีรัฐบาลอิสระจากรัฐบาลกลาง) แตใหญกวาหมูบานหรือเมือง 
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ตารางที่ 2.1-1 การเปรียบเทียบกลไกการขับเคลื่อนในประเทศตาง ๆ (ตอ) 

ประเทศ กฎหมาย/ ขอกําหนดที่เกี่ยวของ คาํแนะนํา (Guidance) การบังคับใช SEA หนวยงานขับเคลื่อน SEA/ กํากับดูแล 

รายละเอียดของรายงาน SEA และ ความแตกตางของขอบเขต

รายงาน SEA ในแตละขั้นตอน 

7) ทางเลือกตาง ๆ ประกอบดวย จุดมุ งหมายในการสราง

ทางเลือก ทางเลือกที่มีเหตุมีผล ทางเลือกในระดับยุทธศาสตร 

ทางเลือกทั่วไป และกระบวนการของทางเลือกที่หลากหลาย 

8) รายงาน SEA ประกอบดวย จุดมุงหมายของรายงาน SEA 

คุณภาพของรายงาน SEA วิธีการวัดประเภทตาง ๆ การจัดการ

ความไมแนนอน ความหลากหลายของขั้นตอนในรายงาน SEA 

เน้ือหาของรายงาน SEA และ ระเบียบวิธีและเครื่องมือ 

9) การนํา SEA ไปใชในการวางแผนและแผนงาน ประกอบดวย 

การตัดสินใจในการนําไปใช และขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแผนหรือ

แผนงานที่ไดนํา SEA ไปใชแลว  

10) บทสรุปพิเศษ ประกอบดวย จุดมุงหมายของบทคัดยอ และ

เน้ือหาของบทคัดยอพิเศษ 

11) การติดตาม (Monitoring) ประกอบดวย จุดมุงหมายของการ

ติดตาม ความรับผิดชอบในการติดตามและชวงเวลาในการ

ติดตาม สิ่งที่ควรติดตาม ควรดําเนินการติดตามอยางไร ขาวสาร

ที่ใชในการติดตาม และขาวสารท่ีไดจากการติดตาม ผลการ

ติดตามและวิธีการวัด และการดําเนินการเมื่อขอเสนอแนะจาก 

SEA ไมไดรับการปฏิบัต ิ

3)  แผนและแผนงานอื่ น  ๆ  ท่ีอ าจ พิจารณาใช แนวทาง  SEA  

เปนรายกรณี  จะแสดงอยู ในส วน 4 ของขอกํ าหนดเกี่ ย วกับ 

การประ เมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล อมและการปฏิบั ติ ง าน 

ตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยั งอาจใช เกณฑ ในภาคผนวก 4  

ของกฎหมายวาดวยการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและ SEAs 

ในภาคผนวก 4 ท้ังน้ีสวีเดนไมมีขอยกเวนที่ชัดเจนในกฎหมายอื่น ๆ 

นอกเหนือจากที่ระบุไว ในขอ 3.8 ของ EU SEA Directive โดย

คําแนะนําเกี่ยวกับแผนและแผนงานที่ตองจัดทํา SEA จะปรากฎอยูใน 

EPAs General Guidelines 
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 กระบวนการจัดทํา SEA  

จากการทบทวนการดําเนินการ SEA ในตางประเทศ พบวา มีองคประกอบหลักใน 

การดําเนินการ SEA ประกอบดวย การกลั่นกรอง (Screening) การกําหนดขอบเขต (Scoping) การพัฒนา

และประเมินทางเลือก (Alternative) การประเมิน/ ปองกัน (Assessment and Protect) การจัดทํารายงาน

สิ่งแวดลอม (Environmental Statement) และการติดตาม (Follow Up) โดยมีองคประกอบดานการมีสวน

ร วม (Public Participation) เป นองคประกอบที่ เ ชื่ อมโยง กับองคประกอบ อ่ืน  (Cross - Cutting)  

ทุกองคประกอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

กระบวนการกลั่นกรองในการจัดทํา SEA แบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ 1) กําหนดประเภท

แผนท่ีตองจัดทํา SEA อยางชัดเจน 2) ใช เกณฑ (Criteria) ในการกําหนดประเภทแผนที่ตองจัดทํา SEA  

3) ระบุประเภทแผนชัดเจนและใชเกณฑในการกําหนดแผนที่ตองจัดทํา SEA  

 

ประกอบดวย 9 ประเทศ คือ เดนมารก สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐเช็ก สโลวเีนีย 

แอฟริกาใต สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โปรตุเกส และสวีเดน  

 

ประกอบดวย 4 ประเทศ คือ แคนาดา เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา และนิวซีแลนด  

 

มีเพียงประเทศเดียว คือ เนเธอรแลนด  

โดยสรุป กลาวไดวาประเทศที่จัดทํา SEA สวนใหญ (10 จาก 14 ประเทศ) มีการระบุ

ประเภทของแผนที่ตองจัดทํา SEA อยางชัดเจน 

 

ขั้นตอนการกําหนดขอบเขต ไมมีการกําหนดรูปแบบเฉพาะสามารถปรับเปลี่ยนได ขึ้นอยูกับ

บริบทของแตละประเทศ แตมีลักษณะที่เปนสาระสําคัญที่ทําใหสามารถแบงกลุมประเทศที่มีขอกําหนดใน 

การกําหนดขอบเขตแตกตางกัน คือ การปรึกษาหารือ (Consultation) และ การกําหนดขอบเขตประเด็น 

ที่ตองมีการวิเคราะห ดังนี้  
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โดยสามารถแบงไดเปน 2 กลุม คือ กลุมประเทศที่บังคับใหตองมีการปรึกษาหารือ

ในขั้นการกําหนดขอบเขต กับ ประเทศที่ไมมีขอบังคับ และจากการทบทวนกรณีตางประเทศจํานวน 14 

ประเทศ พบวา ประเทศที่บังคับใหการกําหนดขอบเขตตองมีการปรึกษาหารือ ประกอบดวย สาธารณรัฐเช็ก 

เดนมารก เนเธอรแลนด โปรตุเกส สโลวีเนีย สวีเดน และสหราชอาณาจักร ซึ่งทุกประเทศเปนประเทศท่ีตอง

ตอบสนอง EU SEA Directive ในฐานะประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป  

 

ประเทศท่ีมีการกําหนดขอบเขตเนื้อหาขั้นต่ําของรายงานสิ่งแวดลอมไวในระเบียบ

กฎหมายในลักษณะตาง ๆ อาทิ แคนาดา นิวซีแลนด สวีเดน สหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม  

ตัวอยางขอบเขตเนื้อหาขั้นต่ํา ตัวอยางเชน แคนาดาไดกําหนดประเด็นที่ตองทํา

การวิเคราะห ประกอบดวย ความถี่และชวงระยะเวลาในการเกิดผลกระทบ ตําแหนงและขนาดของผลกระทบ 

ระยะเวลาเกิดผลกระทบ ความเสี่ยงที่เก่ียวของกับผลกระทบ สิ่งแวดลอมที่เกิดความเสียหายแลวไมสามารถ

ฟนฟูกลับมาเหมือนเดิมได และลักษณะการสะสมของผลกระทบ  

สวนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ไดกําหนดประเด็นที่ตองมีการวิเคราะห 

ในการจัดทํา SEA ประกอบดวย สภาพแวดลอมทางธรรมชาติและเศรษฐกิจสังคมของพ้ืนที่ไดรับผลกระทบจาก

ยุทธศาสตร แผน และขอเสนอ ความสอดคลองของยุทธศาสตร แผน และขอเสนอ ตอมุมมองและวัตถุประสงค

ในการคุมครองสิ่งแวดลอม แนวโนมของผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบตอประเด็นสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดข้ึนจาก

การนํายุทธศาสตร แผน และขอเสนอ ไปสูการปฏิบัติ และ แนวโนมผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ในระหวางการดําเนินการตามยุทธศาสตร การวางแผน และขอเสนอ 

 

จากการทบทวนทบทวนกรณีตางประเทศจํานวน 14 ประเทศ พบวา ทุกประเทศไมม ี

การออกกฎระเบียบเก่ียวกับวิธีการกําหนดทางเลือกหรือจํานวนทางเลือกขั้นต่ําหรือข้ันสูง แตมีขอกําหนด 

ในการกําหนดทางเลือกที่คลายคลึงกัน คือ 1) การจัดทําทางเลือกศูนย (Zero Alternative) หรือ ทางเลือก 

ที่เปน“สถานะปจจุบัน (Current State)” หรือ “ไมทําอะไร (Do Nothing)” โดยประเทศที่มีขอกําหนดนี้

บังคับไว อาทิ สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก เนเธอรแลนด เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน 

สโลวีเนีย แอฟริกาใต สวีเดน สหราชอาณาจักร และ 2) การจัดทําทางเลือกที่สมเหตุสมผล (Reasonable 

Alternative) ประเทศที่กลาวถึงทางเลือกที่สมเหตุสมผล อาท ิสาธารณรัฐเช็ก เนเธอรแลนด เขตบริหารพิเศษ

ฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (ใชคําวา Preferred Options) สโลวีเนีย แอฟริกาใต (ใชคําวา A Best 

Practicable Environmental Option) 
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สาระสําคัญอีกประการหนึ่ งที่สําคัญสําหรับกระบวนการประเมินทางเลือก คือ  

การวิเคราะหสถานการณพื้นฐาน (Baseline Analysis) ซึ่งเปนการกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ

ดานสิ่งแวดลอมที่คาดวาจะเกิดขึ้นหากไมมีแผนและแผนงานไปสูการปฏิบัติทั้งในปจจุบันและในอนาคต  

เพื่อเปนพ้ืนฐานในการอธิบายผลกระทบของแผนหรือแผนงานและทางเลือกตาง ๆ โดยประเทศที่ระบุ

ขอกําหนดเก่ียวกับเรื่องนี้เอาไว อาทิ สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก เนเธอรแลนด เขตบริหารพิเศษฮองกง 

แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน สวีเดน สหราชอาณาจักร เปนตน 

สวนความครอบคลุมของขอบเขตทางเลือกนั้น พบวา เกือบทุกประเทศมีการกําหนด

ขอบเขตทางเลือกที่ครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม แตอาจมีบางประเทศที่ใหความสําคัญ

กับบางประเด็นในการประเมินผลกระทบของทางเลือกตาง ๆ เชน ดานสุขภาพ (อาทิ แคนาดา สาธารณรัฐเชก 

สหรัฐอเมริกา) ความยั่งยืน (อาทิ แคนาดา เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน สหราช

อาณาจักร) ชายฝงทะเล (อาทิ นิวซีแลนด) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (อาทิ สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม) 

 

พบวาทุกประเทศที่มีการระบุถึงการบรรเทาผลกระทบและการติดตาม แตอาจมี

การใช ภาษาที ่แตกตางกันไป โดยสาระสําคัญจะประกอบดวย มาตรการบรรเทาผลกระทบดาน

สิ ่งแวดลอมที ่ไม พึงประสงค และมาตรการเพิ ่มผลกระทบดานสิ ่งแวดลอมเช ิงบวก การติดตาม

สถานการณสิ่งแวดลอมและสถานการณการพัฒนา ตัวอยางเชน 

- ประเทศแคนาดา ระบุวา จะตองมีการวิเคราะหและพิจารณาถึงความจําเปนใน

การกําหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบที่สามารถลดหรือขจัดผลกระทบสิ่งแวดลอมทางลบที่อาจ

เกิดขึ้นจากขอเสนอ และโอกาสในการเพ่ิมผลประโยชนดานสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้น และ มาตรการบรรเทา

ผลกระทบหรือการใชประโยชนจากโอกาสควรอยูดวยกันหรือเปนมาตรการเดียวกัน  

- เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ระบุวา ตองกําหนดประเด็นปญหา

สิ่งแวดลอมและมาตรการบรรเทาผลกระทบของทางเลือกที่ตองการ (Preferred Option(s)) ในกรณี 

ที่มีผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เหลืออยู (Residual Environmental Implications) และตองมีการตรวจสอบ

สถานการณดานสิ่งแวดลอมและติดตามผลการพัฒนาในอนาคต 

- ประเทศแอฟริกาใต ระบุวา จะตองระบุมาตรการเพ่ือหลีกเลี่ยง ลด และชดเชย

ผลกระทบหลักที่ระบุ โดยควรหลีกเลี่ยงผลกระทบที่ไมพึงประสงคกอน จากนั้นจึงทําการลด และการแกไขเปน

วิธีสุดทาย ดวยการใชมาตรการที่เหมาะสม และหากขอมูลไมครบถวนและมีความเสี่ยงที่จะเกิดการ

เปลี่ ยนแปลงขนานใหญที่ รายแรงหรือไมสามารถฟนคืนสภาพไดควรใชแนวทางปองกันไวกอน 

(Precautionary Approach) นอกจากนี้  จะตองมีการกําหนดความสําคัญของผลกระทบที่ เหลืออยู  

(Determine the Importance of the Residual Impacts) เม่ือมีกําหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบแลว
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และกําหนดความสําคัญของผลกระทบที่คาดการณไวเพื่อดําเนินการติดตามตรวจสอบโดยเปรียบเทียบกับ

เกณฑและวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอมที่ระบุไว และดําเนินการตรวจสอบวาขอเสนอที่ไดรับการนําไปสู 

การปฏิบัตินั้น มีการดําเนินการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมหรือบรรลุวัตถุประสงคหรือไม และ มีการดําเนินการ 

ที่สงผลกระทบตอบสนองตอวัตถุประสงคของนโยบาย แผน หรือแผนงานที่ไดอนุมัติหรือไม 

- ประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุวา ถอยแถลงดานผลกระทบควรครอบคลุมมาตรการ

หลีกเลี่ยง ลดความเสียหายดานสิ่งแวดลอมใหเหลือนอยท่ีสุด รวมถึงการคุมครอง การฟนฟู และการปรับปรุง

สิ่งแวดลอม และเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการบรรเทาผลกระทบ มาตรการควรกําหนดเทคนิคที่เหมาะสม

และมีแนวโนมที่จะสามารถปฏิบัติไดจริง 

- สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระบุวา จะตองมีการกําหนดมาตรการในการรักษาแนวโนม

ผลกระทบเชิงบวก และการควบคุมและบรรเทาแนวโนมผลกระทบเชิงลบตอประเด็นสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดจาก

การนํายุทธศาสตร แผนและขอเสนอไปสูการปฏิบัติ และจะตองระบุประเด็นที่ตองไดรับการวิจัยเพิ่มเติม 

ในขั้นตอนการนํายุทธศาสตร แผน ขอเสนอ ไปสูการปฏิบัติ และขอเสนอแนวทางดําเนินการ 

 

รายงานถือเปนผลผลิตที่สําคัญของการจัดทํา SEA เนื่องจากมีหลายประเทศที่บังคับ 

ใหหนวยงานที่ขออนุมัติในการนํานโยบาย แผน แผนงาน หรือขอเสนอไปสูการปฏิบัติ จะตองนําเสนอถอย

แถลงดานสิ่ งแวดลอม (Environmental Statement: ES) หรือถอยแถลงผลกระทบดานสิ่ งแวดลอม 

(Environmental Impact Statement: EIS) แนบมากับขอเสนอนโยบาย แผน หรือแผนงาน ท่ีตองการให

หนวยงานที่มีอํานาจในการอนุมัติพิจารณา สวนขอบเขตเนื้อหาของแผนนั้นพบวาทุกประเทศที่ทําการศึกษา 

มีการกําหนดสาระสําคัญที่จะตองมีการรายงาน โดยบางประเทศจะมีการกําหนดในกฎหมายหรือขอบังคับ  

แตมีบางประเทศที่มีการกําหนดในคําแนะนํา (Guidance) ตัวอยางประเทศที่กําหนดขอบเขตสาระสําคัญ 

ในรายงานอยูในกฎหมายดานสิ่งแวดลอม อาทิ กลุมประเทศสหภาพยุโรปที่ตองตอบสนอง EU Directive 

สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

สิ่งที่นาสนใจอีกประการหนึ่งของการจัดทํารายงาน SEA คือการระบุใหมีการจัดทํา

รายงานที่ไมใชเทคนิค (Non - Technical Report) หรือรายงานสําหรับประชาชนทั่วไป และมีหลายประเทศ 

ที่มีขอกําหนดใหมีการจัดทํารายงานในข้ันการกําหนดขอบเขต (Scoping Report) อยางไรก็ตาม รายงาน 

การกําหนดขอบเขตมักเปนรายงานที่ไมเปนทางการ แตเปนกระบวนการผลิตรายงานเพ่ือนําไปสูกระบวนการ

ปรึกษาหารือ จะพบมากในกลุมประเทศสหภาพยุโรปที่ดําเนินการตาม European Union Directive (EU 

Directive)  

สิ่งท่ีสําคัญที่สุดของการจัดทํารายงานคือ การปรึกษาหารือและการมีสวนรวม ทั้งนี ้

จากการตรวจสอบประเทศตัวอยางพบวาทุกประเทศบังคับใหรายงาน SEA หรืออาจเรียกในชื่ออ่ืน (ข้ึนกับ 

ขอกฎหมาย) อาทิ ES หรือ EIS จะตองนํารายงานเขาสูกระบวนการปรึกษาหารือภาคสวนที่เกี่ยวของและ 
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รับฟงความคิดเห็นของสาธารณะ และจะตองนําผลหรือขอแนะนําในรายงานไปใชประโยชนในการจัดทํา

นโยบาย แผน และแผนงาน 

 

การมีสวนรวมเปนกระบวนการตอเนื่อง (Continuing Process) ที่มีความสําคัญตอ 

การจัดทํา SEA ระดับสูงมาก สิ่งที่นาสนใจสําหรับกระบวนการมีสวนรวม คือ ประเทศตาง ๆ ไดระบุให 

การมีสวนรวมมีบทบาทอยางเปนทางการในกระบวนการจัดทํา SEA กระบวนการใดบาง จากการสํารวจ

ประเทศตัวอยาง 14 ประเทศ พบวา มีการระบุใหการมีสวนรวมมีบทบาทอยางเปนทางการอยู 2 ขั้นตอนหลัก 

คือ การกําหนดขอบเขตการประเมิน (Scoping) และการจัดทํารายงาน (Reporting)  

อยางไรก็ตามหลายประเทศมีขอแนะนําใหดําเนินการปรึกษาหารือหรือการมีสวนรวม

รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งสําหรับกระบวนการกลั่นกรอง โดยเฉพาะกลุมประเทศที่ใชวิธีการกําหนดเกณฑ 

ในการพิจารณาแผนหรือแผนงานที่ตองจัดทํา SEA รวมท้ังการสนับสนุนใหมีกระบวนการมีสวนรวมในข้ันตอน

การประเมินและวิเคราะหผลกระทบทางเลือก ตลอดจนการกําหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบรรเทา

ผลกระทบ โดยเครื่องมือที่มักนํามาใชคือการสํารวจความคิดเห็น และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

สวนดานกรอบเวลาในการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมนั้นมักพบในกลุมประเทศ 

ในสหภาพยุโรป แตพบวามีความแตกตางกันในดานจํานวนวันที่กําหนดสําหรับการรับฟงความคิดเห็นจากภาค

สวนตาง ๆ และสาธารณชน อาทิ สาธารณรัฐเช็ก จํานวน 20 วัน เดนมารก จํานวน 8 สัปดาห, เนเธอรแลนด 

6 สัปดาห สโลวีเนีย จํานวน 30 วัน สวีเดนไมกําหนดอยางเปนทางการ เชนเดียวกับสหราชอาณาจักร 

แตพบวากรณีของเวลล อยูที่ประมาณ 28 วัน สวนสกอตแลนด ประมาณ 60 วัน สวนสหรัฐอเมริกากําหนด 

ในขั้นกําหนดขอบเขต 90 วัน และขั้นการรายงาน 30 วัน  

อีกประเด็นหนึ่งที่กลุมประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปใหความสําคัญอยางสูง คือ การรับฟง

ความคิดเห็นขามพรมแดน อาทิ เนเธอรแลนด ระบุวา ประเทศภาคีที่คาดวาไดรับผลกระทบจากการนําแผน

หรือแผนงานไปปฏิบัติจะไดรับแจงในขั้นตอนการกําหนดขอบเขต หากคาดวาจะมีผลกระทบขามแดนที่สําคัญ 

หรือมีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นบอยครั้ง โดยเริ่มจากการ “การแจงอยางไมเปนทางการ” ดวยการใหขอมูลเก่ียวกับ

แผนหรือแผนงาน และเมื่อมีขอมูลเก่ียวกับผลกระทบขามแดนท่ีอาจเกิดข้ึน นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหขอ

ความชวยเหลือจากประเทศท่ีไดรับผลกระทบในเรื่องตาง ๆ เพื่อดําเนินกระบวนการปรึกษาหารือ เชน 

หนวยงานใดและวิธีการปรึกษาสาธารณะขามแดน เปนตน และเมื่อมีการจัดทํารางแผนหรือแผนงานและ

รายงานดานสิ่งแวดลอม ฝายที่ไดรับผลกระทบจะไดรับขอมูลและการแจงใหทราบอยางเปนทางการอีกครั้ง 

รายละเอียดในแตละประเด็นเปนรายประเทศท้ัง 14 แสดงดังตารางที่ 2.1-2 
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ตารางที่ 2.1-2 การเปรียบเทียบขั้นตอน SEA ในตางประเทศ 

ประเทศ การกลั่นกรอง 
การกําหนดขอบเขตเนื้อหาและขอบเขตทาง

เทคนิคในการประเมินผลกระทบ 
กระบวนการมีสวนรวม 

การพัฒนาทางเลือกและการรายงาน

สถานการณปจจบุัน 
รายงาน SEA 

การบรรเทาผลกระทบและ 

การติดตาม 
การควบคุมและกาํกับ SEA 

1) แคนาดา มีหลักการที่กําหนดไวใน Cabinet Directive ค.ศ. 

1990 แกไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1999 คือ 

1) เปนขอเสนอนโยบาย แผน และแผนงานที่ตอง

เสนอใหรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรอีนุมัติ และ  

2) เปนขอเสนอนโยบาย แผน และแผนงาน ที่อาจ

ส งผลกระทบสํ าคัญตอสิ่ ง แวดลอม ในขั้ นการ

นําไปฏิบัต ิ

3) ขอเสนอนโยบาย แผน และแผนงานที่ไมเขาขายที่

ตอ งจัดทํ า  SEA แตอาจได รับการสนับสนุนให

ดําเนินการเพื่อชวยสงเสริมการดําเนินการตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ยั่ งยืนของรัฐบาลหรือ

เนื่องจากสาธารณชนมีความกังวลในระดับสู ง 

4) ผลการตรวจสอบเบื้องตน (Preliminary Scan) 

ระบุว าอาจสงผลกระทบที่สําคัญตอสิ่งแวดลอม 

5) ไมเขาขายขอเสนอนโยบาย แผน หรือแผนงานที่

ไดรบัการยกเวนเปนกรณพีิเศษ (Special Cases) 

1) วัตถุประสงคของการประเมินผลกระทบ 

คือ ตองตอบคําถามสําคัญใหไดวา… 

1.1) อะไรคือผลลัพธของขอเสนอที่เปนไป

ไดทั้งผลลัพธทางตรงและทางออม  

1.2 )  ผลลัพธ เหล านี้ มีปฏิ สัมพั นธ กั บ

สิ่งแวดลอมอยางไร และ  

1.3) ขอบเขตและลักษณะของปฏิสัมพันธ

ดานสิ่งแวดลอมเหลานี้คืออะไร 

2) กรอบทั่วไปในการกําหนดขอบเขตการ

ประเมิน ประกอบดวย 

2.1)  ค ว า ม ถี่ แ ล ะ ช ว ง ร ะ ย ะ เ ว ล า 

(Frequency and Duration) ในการเกิดผล

กระทบวาเกิดครั้งเดียวหรือหลายครั้ง สงผล

ระยะยาวหรือระยะสั้น 

2.2) ตําแหนงและขนาด (Location and 

Magnitude) ข อ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ครอ บ คลุ ม

ขอบ เขต  ระดับท อ งถิ่ น  ระดับภู มิ ภ าค 

ระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ 

2.3) ระยะเวลา (Timing) เกิดผลกระทบมี

แนวโนมที่จะเกิดขึ้นในชวงเวลาที่มีความ

ออนไหวตอลักษณะดานสิ่งแวดลอมเปนการ

เฉพาะหรือไม 

2.4)  ความเสี่ ยง (Risk) มีความเสี่ ยงที่

เกี่ยวของกับผลกระทบในระดับสูงเพียงใด เชน 

ความเสี่ยงในการสัมผัสสารปนเปอนหรือ

มลภาวะของมนุษยหรือพืชและสัตวสูงหรือไม 

2.5 )  สิ่ ง ที่ ไ ม ส า ม า ร ถ ย อ น ก ลั บ ไ ด  

( Irreversibility) ผ ลก ระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น เป น

ผลกระทบที่ไมสามารถแกไขหรือฟนฟูใหกลับ

สูสภาพเดิมไดใชหรือไม 

2.6) ลักษณะของการสะสม (Cumulative 

Nature) ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีแนวโนมที่จะ

รวมกับผลกระทบอื่น ๆ ในลักษณะที่อาจ

คุกคามองคประกอบดานสิ่ งแวดลอมบาง

องคประกอบหรือไม 

1) ควรระบุถึงความกังวลของกลุมที่นาจะไดรับ

ผลกระทบมากที่สุด รวมทั้งผูมีสวนไดเสียจากการ

นํานโยบาย แผน และแผนงานไปสูการปฏิบัติ และ

ความกังวลของสาธารณะ 

2) สรางการมีสวนรวมของผูมีและผูมีอํานาจ

ตัดสินใจตั้งแตตน (Early Stage) ของกระบวนการ 

SEA 

3) แหลงขอมูลความกังวลของประชาชน ควร

ประกอบดวย   

3.1) กระบวนการวิเคราะหทางเศรษฐกิจและ

สังคม  

3.2) การปรึกษาสาธารณะที่ดําเนินการอยาง

ตอเนื่องของหนวยงาน  

3.3) ผูเชี่ยวชาญและหนวยงานตาง ๆ  

3.4)  องคกรพัฒนาเอกชนและผู เชี่ ยวชาญ

ภายนอกที่ไมใชบุคลากรของรัฐ   

3.5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัด 

เขตการปกครอง และเทศบาล และ 

3.6) กลุมชาติพันธุ หรือกลุมที่มีความเปราะบาง 

(Vulnerable Groups)  

4) การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา SEA 

ควรสอดคลองกับการมีสวนรวมในการพัฒนา

ขอเสนอนโยบาย แผน หรอื แผนงานโดยรวม และ

ควรใชประโยชนจากกิจกรรมการมีสวนรวมของ

สาธารณะที่มีอยูเดิมที่อาจกําลังดําเนินการอยู  

5) ควรผนวกเอกสารที่นําเสนอตอสาธารณะหรือ

แบบสํารวจรวมไวในผลการจัดทํา SEA เพื่อเปน

เอกสารอางอิงสําหรับการแกไขปญหาขอกังวลดาน

สิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้น 

1) ใหความสําคัญกับการประเมินโอกาส และ 

เปรียบเทียบผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของ

ทางเลือกแตละทางเลือกที่ถูกระบุในนโยบาย 

แผน หรอืแผนงานที่พัฒนาขึ้นมาใหม 

2) การเปรียบเทียบนี้จะมีสวนสําคัญในการ

ชวยระบุวาจะปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง 

(Modifications or Changes) นโยบาย แผน 

หรือแผนงานใหสามารถลดความเส่ียง 

ดานสิ่งแวดลอมลงไดอยางไร 

1) ใหความสําคัญกับการจัดทําและ

เสนอรายงานตอสาธารณะเพื่อใหแนใจ

วากระบวนการ SEA เปดกวางและมี

ความรบัผิดชอบ 

2) หนวยงานที่รับผิดชอบตองจัดทํา

แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล  SEA เ กี่ ย ว กั บ

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ตลอดจน

ผล ก ร ะ ท บ ต อ เ ป า ห ม า ย แ ล ะ ค า

เปาหมายของยุทธศาสตรการพัฒนาที่

ยั่งยืนของรฐับาล  

3) เนื้อหาของรายงานสามารถกําหนด

ขอบเขตตามบริบทของแตละกรณี  

แ ต ต อ ง แ ส ด ง ใ ห เ ห็ น ว า ป จ จั ย

สิ่งแวดลอมดานตาง ๆ ไดถูกบูรณาการ

เขากับกระบวนการตัดสินใจอยาง

ครบถวนและรอบดาน  

4) รายงานที่นําเสนอสาธารณะควร

บูรณาการและนําเสนอองคประกอบ

และกลไกตาง ๆ ที่อยูในรายงานเลม

หลักใหสาธารณะไดรับทราบใหมาก

ที่สุดเทาที่จะสามารถทําได 

5) ขอเสนอนโยบาย แผน และแผนงาน

ที่ เกี่ยวของกับผลกระทบดานลบที่

สํ าคัญหรือสรางความกั งวลใหกับ

สาธารณะในระดับสูง จะตองเผยแพร

เ อกสา รที่ ร ะบุ ถึ งผลกระทบด า น

สิ่งแวดลอมตอสาธารณะอยางละเอียด

มากกวาขอเสนอที่ไมสงผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอมรุนแรง 

1) มีการวิเคราะหและพิจารณาถึง

ค ว า ม จํ า เ ป น ใ น ก า ร กํ า ห น ด

มาตรการบรร เทาผลกระทบที่

สามารถลดหรือขจัดผลกระทบ

สิ่งแวดลอมทางลบที่อาจเกิดขึ้นจาก

ขอเสนอ และโอกาสในการเพิ่ม

ผลประโยชนดานสิ่งแวดลอมที่อาจ

เกิดขึ้น  

2) มาตรการบรรเทาผลกระทบหรือ

การใชประโยชนจากโอกาสควรอยู

ดวยกันหรือเปนมาตรการเดยีวกัน  

3) ควรมีการตั้งคําถามที่สําคัญ 2 

คําถาม คือ  

3.1) มาตรการที่กําหนดสามารถ

บรรเทาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่

ไมพึงประสงคไดหรือไม และ  

3.2) มาตรการที่กําหนดสามารถ

เพิ่มผลกระทบดานสิ่งแวดลอมเชิง

บวกไดหรือไม 

กลไกที่ใชในการควบคุมคุณภาพ

ในการจัดทํา SEA ประกอบดวย 

1) Cabinet Directive 

2) ใหหนวยงานเจาของขอเสนอ

รับผิดชอบตอการนําผล SEA ไปใช

ประโยชนในการวางแผน 

3) ใชกลไกการเผยแพรสาธารณะ

เปนเคร่ืองมือในการตรวจสอบ 

4) ใชความรบัผิดชอบของรัฐมนตรี

และคณะรัฐมนตรีที่เปนกลไกใน

การอนุมัตินโยบาย แผน และ

แผนงานมาเปนกลไกบังคับใหตอง

จัดทํา SEA ที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

5) ใชกลไกคณะกรรมการดาน

สิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยาง

ยั่ งยืน ซึ่ งอยูภายใตรั ฐสภามา

กํากับดูแลใหนโยบาย แผน และ

แผนงานภายใตความรับผิดชอบ

ของรฐับาลตองนําไปสูความยั่งยืน 

 

 

 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด 2-23 
 

ตารางที่ 2.1-2 การเปรียบเทียบขั้นตอน SEA ในตางประเทศ (ตอ) 

ประเทศ การกลั่นกรอง การกําหนดขอบเขตเนื้อหาและขอบเขตทาง

เทคนิคในการประเมินผลกระทบ 

กระบวนการมีสวนรวม การพัฒนาทางเลือกและการรายงาน

สถานการณปจจบุัน 

รายงาน SEA การบรรเทาผลกระทบและ 

การติดตาม 

การควบคุมและกาํกับ SEA 

2) สาธารณรัฐ

เช็ก 

The Act No. 100/2001 Coll., on Environmental 

Impact Assessment (The EIA Act) ไดระบุรายการ

แผนและแผนงานที่ตองมีการประเมินผลกระทบ

สิ่ งแวดล อมที่ สอดคล อ งกั บ  EU Directive โดย

เพิ่มเติมแผน "การพัฒนาภูมิภาค" หรือ "สิ่งแวดลอม

รวมถึงการอนุรักษธรรมชาติ" ขึ้นมา และไดกําหนด

เกณฑในการกลั่นกรอง แผนและแผนงานที่ตอง

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมประกอบดวย  

1) เปาประสงคที่เด็ดเดี่ยวชัดเจน (Purposefulness) 

ของชุดทางเลือกที่นํามาใชเปนแนวทางเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคที่แผนและแผนงานไดกําหนดเอาไว  

2) ผลกระทบของแผนและแผนงานที่มีตอการพัฒนา

อยางยั่งยืนของพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ (ครอบคลุม

ดานเศรษฐกิจและสังคม) 

3) ความสําคัญและความเปราะบางของพื้นที่ที่อาจ

ไดรับผลกระทบ โดยคํานึงถึงความหนาแนนของ

ประชากร การตั้งถ่ินฐาน และระดับความเปนเมือง 

4) ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากแผนและ

แผนงาน รวมถึงความสัมพันธกับแผนและแผนงานอื่น ๆ 

ที่ดําเนินการในพื้นที่เดียวกัน 

 

1)  วั ตถุประสงคของขั้นตอนการกําหนด

ขอบเขตและการกลั่นกรอง คือ การระบุ

เนื้อหาและขอบเขตของรายงานสิ่งแวดลอมที่

มีความเฉพาะเจาะจง (ผลกระทบของแผน

และแผนงานตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของ

ประชาชน) โดยขั้นตอนการกําหนดขอบเขต

และการกลั่นกรองจะรวมเขาดวยกัน  

2) การกําหนดขอบเขตตามพระราชบัญญัติ

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม เจาหนาที่ผู

มีอํานาจจะดําเนินการกําหนดขอบเขตภายใน 

35 วัน เริ่มตั้งแตวันที่มีการเผยแพรรางแผน

และแผนงานใหประชาชนและหนวยงานที่

เกี่ยวของไดแสดงความคิดเห็น โดยมีกรอบ

ระยะ เวลา ในการรั บความคิ ด เห็ นและ

ปรึกษาหารือ 20 วัน และตองไมนอยกวานี้ 

หลังจากผานระยะเวลาการปรึกษาหารือ 20 

วัน หนวยงานที่มีอํานาจมีเวลา 15 วันในการ

สรุปวาแผนและแผนงานจะดําเนินการตาม

ขั้นตอน SEA หรือไม และจะระบุเนื้อหาและ

ขอบเขตของรายงานดานสิ่งแวดลอม 

1) การออกแบบและการระบุหนวยงานที่เกี่ยวของ

และสาธารณชน โดย คําวา "สาธารณะ" ถูกกําหนด

ไวในกฎหมาย วาหมายถึง "บุคคลหนึ่งหรือหลาย

คน" ทุกคนสามารถสงความคิดเห็นตอขั้นตอน SEA 

ถอยแถลงหรือขอคิดเห็นทั้งหมดที่ไดรับในทุก

ขั้นตอนของกระบวนการ SEA ภายในชวงเวลาที่

กําหนด จะถูกนํามาพิจารณาโดยหนวยงานที่มี

อํานาจ ไมวาจะสงโดยบุคคลธรรมดาหรือองคกร

พัฒนาเอกชน 

2) การปรึกษาหารือและการมีสวนรวมของ

ประชาชนในขั้นตอนตาง ๆ ของ SEA ประชาชน

สามารถแสดงความคิดเห็นได โดยการสงความ

คิดเห็นไปยังหนวยงานที่มีอํานาจ และอาจเขารวม

กิจกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

ขณะเดียวกันเอกสารสําคัญทั้ งหมดของ SEA 

รวมถึงแผนและแผนงานขามพรมแดนจะอยูใน

ระบบขอมูล SEA5 โดยประเทศสมาชิกสหภาพ

ยุโรปที่ไดรับผลกระทบจากแผนและแผนงาน  

จะไดรับเอกสารเผยแพร ที่ไดรับทั้งหมดในทุก

ขั้นตอนของ SEA 

3) วิธีการและระยะเวลาในการใหคําปรึกษาของ

สาธารณะ ประชาชนมีโอกาสที่จะเขารวมในทุก

ขั้นตอนของกระบวนการ SEA มีสิทธิ์สงความ

คิดเห็นในชวง 20 วันของการเผยแพรแผนและ

แผนงานในขั้นตอนการกลั่นกรอง และการกําหนด

ขอบเขต (สิ่งนี้เกินกวาขอกําหนดของ EU SEA 

Directive) รวมทั้ งการจัดใหมีการรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชน 

4) การปรึกษาหารือขามพรมแดน สาธารณรัฐเช็ก

ในฐานะประเทศภาคีสหภาพยุโรป จะตองแจงให

ภาคีที่อาจไดรับผลกระทบจากรางแผนและ

แผนงาน และจัดรายงานดานสิ่งแวดลอม โดยมี

ขั้นตอนทั่วไป คือแจงใหภาคทีี่อาจไดรบัผลกระทบ

ทราบ เมื่อไดมีการจัดทํารายงานดานสิ่งแวดลอม

แลว ยกเวนแผนหรือแผนงานที่สงผลกระทบสําคัญ

ตอดินแดนของประเทศเพื่อนบาน หรือ แผนหรือ

แผนงานระดับชาติดานพลังงานหรือการขนสงที่

สําคัญ กระทรวงสิ่งแวดลอมจะตองแจงใหประเทศ

1) ความหมายของทางเลือกและการประเมิน

ทางเลือกในทางปฏิบัติ/ ประเภทของทางเลือก  

คําจํากัดความของ “ทางเลือกที่สมเหตุสมผล 

( Reasonable Alternatives)” ไ ม ไ ด ถู ก

กําหนดไวในพระราชบัญญัติการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดลอม แตหนวยงานที่มีอํานาจ

อาจกําหนดให ทางเลือกที่สมเหตุสมผลของ

แผนและแผนงาน แตจะตองอธิบายอยาง

ละเอียด สวนในการประเมินทางเลือก จะตอง

มี ก า รนํ า ท า ง เ ลื อ ก ต า ง  ๆ  ไปป ระ เมิ น

เป รี ย บ เที ยบ กั บท า ง เ ลื อ กศู น ย  ( Zero 

Alternative) ห รื อ ท า ง เ ลื อ ก ที่ เ ป น

“สถานะปจจุบัน (Current State)” หรือ “ไม

ทําอะไร (Do Nothing)” เปนอยางนอย 

2) การรายงานสถานการณปจจุบัน (Baseline 

Reporting) ขอกําหนดสําหรับรายงานดาน

สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ใ น ภ า ค ผ น ว ก  9  ข อ ง

พระราชบัญญัติการประเมินผลกระทบ

สิ่ งแวดลอม ระบุระดับรายละเอียดของ

คําอธิบายสถานการณสิ่งแวดลอมในปจจุบัน 

(Baseline Study) ในรายงานสิ่ งแวดลอม 

คอนขางกวางและระบุวาควรประกอบดวย

ข อ ค ว า ม แ ล ะ ก ร า ฟ ก  โ ด ย  Czech 

Methodological Guidance ที่ออกใน ค.ศ. 

2004 และ 2015 ไดกําหนดเกณฑสําหรับ

คําอธิบายสถานการณสิ่งแวดลอมในปจจุบัน 

วาเปนการกลาวถึงวิวัฒนาการดานสิ่งแวดลอม

ที่คาดวาจะเกิดขึ้นหากไมมีแผนและแผนงาน

ไปสูการปฏิบัติ เปนการคาดการณแนวโนม

การพัฒนาในปจจุบัน โดยมีเอกสารพื้นฐานที่

สามารถนําไปใชประโยชนได อาทิ รายงาน

ดานสิ่งแวดลอมของสาธารณรัฐเช็กที่ออกโดย

กระทรวงสิ่งแวดลอมเปนประจําทุกป และ

เอกสารอื่น ๆ เชน เอกสารการวิเคราะหการ

วางแผน (เอกสารการวิเคราะหระดับภูมิภาค) 

แหลงที่มาของแผนที่จาก Czech Office for 

Surveying เปนตน 

รายงานสิ่งแวดลอม จะเปนการบูรณาการขอมูลแผนและแผนงานและรายงาน

สําหรับประชาชน (Non-Technical Report) จะถูกสงไปยังหนวยงานที่มี

อํานาจในการอนุมัติแผนและแผนงาน และสงตอไปยังเทศบาลที่มีอํานาจใน

การนําแผนไปปฏิบัติ เพื่อเผยแพรใหประชาชนทราบ สวนหนวยงานที่มีอํานาจ

ในการอนุมัติแผนจะตองเผยแพรสิ่งเหลานี้ทางออนไลนบนระบบสารสนเทศ

ของ SEA ดวย นอกเหนือจากขอมูลที่กําหนดโดยภาคผนวก I ของ EU 

Directive แลว ภาคผนวก 9 ของพระราชบัญญัติการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม ยังกําหนดใหรายงานดานสิ่งแวดลอม ตองประกอบดวย  

1) รายละเอียดของมาตรการที่จะดําเนินการเพื่อปองกัน หลีกเลี่ยง ลด หรือ

ชดเชยผลกระทบเชิงลบที่สําคัญตอสิ่งแวดลอม ที่ระบุหรือสันนิษฐานวาจะ

เกิดขึ้นในระหวางการดําเนินการตามแผนหรือ แผนงาน 

2) การกําหนดตัวชี้วัด (เกณฑ) สําหรับการคัดเลือกโครงการที่จะตอบสนอง

แผนหรือแผนงาน 

3) ผลกระทบของแผนหรือแผนงานที่อาจมีตอสุขภาพของประชาชน 

4) สรุปขอมูลขางตนที่ เปนรายงานสําหรับประชาชน (Non-Technical 

Summary)  

5) สรุปการตัดสินใจตามขอตกลงในขั้นตอนการกําหนดขอบเขตและการคัด

กรองและขอคิดเห็นที่ไดรับเกี่ยวกับแผนและแผนงานในแงของผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชน 

6) สรุปและขอเสนอแนะดานสิ่งแวดลอม และ รางแผนและแผนงาน 

กลาวไดวาควบคุมโดย 

1) EU SEA Directive 

2) The EIA Act 

3) กลไกการปรึกษาหารือและรับ

ฟงความคดิเห็นสาธารณะ 

4) ความโปร งใสในการเขาถึ ง

ขอมูลของสาธารณะและภาคสวน

ตาง ๆ ผานระบบสารสนเทศ SEA 

ทางเว็บไซต 

                                                           
5 http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce 
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ตารางที่ 2.1-2 การเปรียบเทียบขั้นตอน SEA ในตางประเทศ (ตอ) 

ประเทศ การกลั่นกรอง การกําหนดขอบเขตเนื้อหาและขอบเขตทาง

เทคนิคในการประเมินผลกระทบ 

กระบวนการมีสวนรวม การพัฒนาทางเลือกและการรายงาน

สถานการณปจจบุัน 

รายงาน SEA การบรรเทาผลกระทบและ 

การติดตาม 

การควบคุมและกาํกับ SEA 

เพื่อนบานรับทราบตั้งแตการกําหนดขอบเขต โดย

ประเทศเพื่อนบานอาจแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

แผนหรือแผนงานตั้ งแตขั้นตอนแรกของการ

ประเมิน 

3) เดนมารก 1)  Act no. 316 of 5 May 2004 on 

Environmental Assessment of Plans and 

Programmes (The SEA Act) และมีการปรับปรุ ง

ตอ เนื่ อ ง เปน  A General Act of Environmental 

Assessment of Plans and Programmes and of 

Specific Projects No. 425 of 18 May 2016 ( VI 

Margrethe den anden, af Guds Nåde 

Danmarks Dronning, gør vitterligt ,2016)  มี ผ ล

บังคับใชกับแผนงานและโครงการทุกประเภทโดยไม

คํานึงถึงแหลงที่มา ไมวาจะเปนระดับทองถิ่น ระดับ

ภูมิภาคหนวยงานและรัฐบาลกลาง ตั้งแตวันที่ 16 

พฤษภาคม พ.ศ. 2017 

2) วิธีการกลั่นกรอง ใชวิธีการพิจารณาเปนกรณ ีๆ ไป

ตามเกณฑในภาคผนวก 3 ของ A General Act of 

Environmental Assessment of Plans and 

Programmes and of Specific Projects No. 425 

of 18 May 2016 ซึ่งจะลอตาม ภาคผนวก 2 ของ 

EU SEA- Directive 2001/ 42/ EC 

วัตถุประสงคของรายงานการกําหนดขอบเขต 

คือ การตรวจสอบคุณสมบัติและระบุเนื้อหา

และขอบเขตของรายงานสิ่งแวดลอม ภายใต

กรอบของภาคผนวก 4 ของ A General Act 

of Environmental Assessment of Plans 

and Programmes and of Specific 

Projects 2016 ( European Commission, 

2016) ที่ไดมีการนําภาคผนวก I ของ EU SEA 

Directive 2001/ 42/ EC มาบรรจุเอาไว 

1) การออกและการระบุหนวยงานที่เก่ียวของและ

สาธารณชน 

- Ministerial Order No. 958 of 27 June 2016 

ระบุวาหนวยงานที่เกี่ยวของในแตละประเด็น เชน 

สุขภาพ น้ํา มรดกทางวัฒนธรรม เปนตน จะมีการ

พิจารณาเปนกรณี ๆ ไป และเปนความรับผิดชอบ

ของหนวยงานที่มีอํานาจในการจัดทํา SEA โดย 

แนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมจะอธิบายถึง

วิธีการกําหนดและระบุหนวยงานที่ เกี่ยวของ

ภายในขอบเขตของขอ 6.3  

- สําหรับประชาชนที่เกี่ยวของในฐานะเจาของ

ทรัพยสิน เจาของธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งไดรับผลกระทบที่

สําคัญจากแผนหรือแผนงาน จะถูกกําหนดไวใน

ก ร ณี เ ฉ พ า ะ  แ ต  A General Act of 

Environmental Assessment of Plans and 

Programmes and of Specific Projects 2 0 1 6 

ไมไดแยกประชาชนที่กังวลใจและประชาชนทั่วไป

ออกจากกัน และทุกคนจะไดรับเชิญใหเขารวมใน

ขั้นตอนตาง ๆ ของการปรึกษาหารือ  

- สํ า ห รั บ ห น ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ นั้ น  ก ร ะ ท ร ว ง

สิ่งแวดลอมและอาหาร จะเปนหนวยงานหลักที่

เปนหนวยงานที่ไดรับเชิญเขารวมไมวาหนวยงาน

เจาของแผนจะเปนหนวยงานใด 

2) การปรึกษาหารือและการมีสวนรวมของ

ประชาชนในขั้นตอนตาง ๆ ของ SEA ประชาชน

ต า ม คํ า จํ า กั ด ค ว า ม ใ น ข อ  1 จ ะ ไ ด รั บ ก า ร

ปรึกษาหารือเกี่ยวกับรางรายงานสิ่งแวดลอม และ

หากแผนหรือแผนงานที่จัดทําขึ้นถูกนําไปปฏิบัติ 

แนวทางการปฏิบัตเิพื่อตอบสนองขอกังวลใจตาง ๆ

ของสาธารณะจะมีผลบังคับตามกฎหมายดวย

เชนเดียวกัน 

3) ระยะเวลาของการปรึกษาหารือสาธารณะ คือ 8 

สัปดาห 

4) การปรึกษาหารือขามพรมแดน A General Act 

of Environmental Assessment of Plans and 

Programmes and of Specific Projects 2 0 1 6 

1) ความหมายของทางเลือกและการประเมิน

ทางเลือกในทางปฏิบัติ/ ประเภทของทางเลือก 

ข อ ง  A General Act of Environmental 

Assessment of Plans and Programmes 

and of Specific Projects 2016 ภาคผนวก 

4 ไดนํา EU SEA-Directive 2001 ภาคผนวก 

I มาอนุมานใชปฏิบัติในเดนมารก แตไมไดระบุ

แนวคิดเกี่ยวกับทางเลือกเอาไว อยางไรก็ตาม 

Guidance ค.ศ. 2006 ไดอธิบายถึงแนวคิด

ของทางเลือกตลอดจนเกณฑสําหรับการเลือก

ทางเลือก เชนเดียวกับ แนวทางการประเมิน

สิ่ ง แ วดล อมที่ ไ ด อ ธิ บ า ยถึ ง แนวคิ ดขอ ง

ทางเลือกตลอดจนเกณฑในการเลือกทางเลือก

เอาไวดวย 

2) การรายงานสถานการณปจจุบัน (Baseline 

Reporting) 

เปนหั วขอหนึ่ งที่ต อ งอยู ในรายงานด าน

สิ่งแวดลอมและครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ที่

ระบุ ไ ว ในภาคผนวก 4 วรรค f) ของ A 

General Act of Environmental 

Assessment of Plans and Programmes 

and of Specific Projects 2016  โ ด ย

แนวทางการประเมินสิ่งแวดลอม ไดใหตวัอยาง

วา  อาจมีการรวบรวมขอมูลสําหรับการ

รายงานสถานการณจากที่ใดไดบาง 

ภาคผนวก 4 ใน A General Act of 

Environmental Assessment of 

Plans and Programmes and of 

Specific Projects 2016 ได นํ า เอา

ภาคผนวก I ของ EU SEA-Directive 

2001 มาบรรจุเอาไว และ The New 

Guidance to the Environmental 

Assessment Act ไดอธิบายถึงเนื้อหา

ของรายงานสิ่งแวดลอม และรายงาน

สรุปสําหรับประชาชนทั่วไป (Non - 

Technical Summary) เอาไวดวย 

ขึ้นอยูกับแตละแผนหรือแผนงาน โดย 

แนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมได

กํ าหนดกรอบการพิ จ า รณาและ

ตรวจสอบเรื่องน้ีเอาไวเปนการท่ัวไป 

กลาวไดวาควบคุมโดย 

1) EU SEA Directive 

2) A General Act of Environmental 

Assessment of Plans and 

Programmes and of Specific 

Projects 2016 

3)  The New Guidance to the 

Environmental Assessment Act 

( General Act of Environmental 

Assessment of Plans and 

Programmes and of Specific 

Projects 2016) 

4) กลไกการปรึกษาหารือและรับฟง

ความคิดเห็นสาธารณะ 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด 2-25 
 

ตารางที่ 2.1-2 การเปรียบเทียบขั้นตอน SEA ในตางประเทศ (ตอ) 

ประเทศ การกลั่นกรอง การกําหนดขอบเขตเนื้อหาและขอบเขตทาง

เทคนิคในการประเมินผลกระทบ 

กระบวนการมีสวนรวม การพัฒนาทางเลือกและการรายงาน

สถานการณปจจบุัน 

รายงาน SEA การบรรเทาผลกระทบและ 

การติดตาม 

การควบคุมและกาํกับ SEA 

กําหนดใหหนวยงานเพื่อการจัดการน้ํ าและ

ธรรมชาติภายใตกระทรวงสิ่งแวดลอมและอาหาร 

จะเปนจุดศูนยกลางของการปรึกษาหารือขาม

พรมแดน 

4) เนเธอรแลนด แผนที่จะจัดทํา SEA แบงเปน 2 กลุมหลัก  

กลุมแรกคือ: SEA มีผลบังคับใชสําหรับแผนหรือ

แผนงานใด ๆ ที่เปนกรอบสําหรับกิจกรรมที่จะตองทํา 

EIA โดยลักษณะของแผน คือ 1) กําหนดพื้นที่หรือ

เสนทางสาํหรับกิจกรรมเหลานั้นหรือ 2) ในแผนมีการ

พิจารณาพื้นที่หรือเสนทางสําหรับกิจกรรมนั้นอยาง

นอย 1 แหงหรือ 1 เสนทาง โดยในสวน C และสวน 

D ข อ ง ภ า ค ผ น ว ก ข อ ง  The Decree on 

Environmental Impact Assessment 1994 (Besluit 

Milieueffectrapportage) ในคอลัมนที่สามซึ่งอธิบาย

ไวอยางชัดเจนวาแผนประเภทใดบางที่เกี่ยวของ 

กลุมที่สองคือ: แผนหรือแผนงานใด ๆ ที่กิจกรรม 

ในแผนจะตองมีการประเมินความเหมาะสมตาม The 

Act on Nature Conservation 2017 (“Wet 

natuurbescherming”) แ ล ะ  The Dutch 

Implementation of the Birds and Habitats 

Directives 2011 (European Commission, 2011) 

1) ขั้นตอนของ SEA จัดใหมีระยะการกําหนด

ขอบเขตอย า งเปนทางการในระหวา งที่

หนวยงานที่มีอํานาจในการจัดทําแผนแจง

หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมดเกี่ยวกับแผนงาน

หรือแผนงานและ SEA และใหปรึกษาเกี่ยวกับ

ขอบเขตและระดับรายละเอียดของขอมูล  

The Environmental Management Act 

1979 (มาตรา 7.8) กําหนดให “หนวยงานที่

เ กี่ ย ว ข อ ง ทั้ ง ห ม ด  ( All Relevant 

Authorities)” เปน “ที่ปรึกษา และจะตองมี

สวนรวมในการจัดทําแผน” 

2) หนวยงานที่มีอํานาจตองแจงใหสาธารณชน

ทราบถึงความตั้งใจที่จะรางแผนและการทํา 

SEA ใ น แ ผ น นี้  The Environmental 

Management Act 1979 (มาตรา 7.9 อนุ 2) 

กําหนดวา "หนวยงานของรัฐจะตองใหโอกาส

กับผูที่ตองการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวของ

ดวยวิธีการและกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม" 

และสามารถขอคําแนะนํา เกี่ยวกับขอบเขต

และระดับรายละเอียดของรายงาน SEA จาก 

The Netherlands Commission for 

Environmental Assessment (NCEA) ได 

1) การกําหนดและการระบุหนวยงานที่เกี่ยวของ

และประชาชน หนวยงานที่มีอํานาจตองปรึกษา

หนวยงาน “ที่เกี่ยวของ (Relevant)” หรือ“ที่มีขอ

กังวลใจ (Concerned)” ทั้งในชวงของการกําหนด

ขอบเขตและหลังจากจัดทํารายงาน SEA แลว 

หนวยงานใดที่ถือวา“ เกี่ยวของ” หรือ“กังวลใจ” 

ขึ้นอยูกับขอกําหนดทางกฎหมายสําหรับแผนหรือ

แผนงานที่เปนปญหา เชน แผนของเทศบาล (อยาง

นอย) จะมีการปรึกษาเจาหนาที่ของเทศบาลที่มี

พรมแดนติดกัน ขณะที่แผนหรือแผนงานจาก

ระดับชาติหรือระดับจังหวัด (อยางนอย) ตอง

ปรึกษา เจ าหน าที่ เทศบาลของพื้ นที่ ที่ ได รั บ

ผลกระทบ สวนคําวา "สาธารณะ" เปนไปตาม  

The Environmental Management Act 1979 

(มาตรา 7.11) ที่กําหนดไววาหมายถึง "ทุกคน" 

(รวมถึงองคกรพัฒนาเอกชน) 

2) การปรึกษาหารือและการมีสวนรวมของ

ประชาชนในขั้นตอนตาง ๆ ของ SEA มีสอง

ชว ง เวลาที่ จํ า เป นสําหรับการปรึกษาหารือ

สาธารณะในการจัดทํา SEA 

2.1) หนวยงานที่มีอํานาจจะตองแจงใหสาธารณชน

ทราบถึงความตั้งใจที่จะรางแผนและการทํา SEA 

เ กี่ ย ว กั บ แ ผ น นี้  The Environmental 

Management Act 1979 (มาตรา 7.9 อนุ 2) กําหนด

วา "จะมีการเสนอโอกาสใหกับมุมมองของหนวยงาน

รัฐที่ตองการแสดงความเห็นภายใตวิธีการและกรอบ

เวลาที่กําหนดไว" 

2.2) เมื่อแผนฉบับรางพรอมแลว จะตองสงพรอม

กับรายงาน SEA เพื่อใหสาธารณชน ตรวจสอบ 

โ ด ย  The General Administrative Law Act6 

โดยประชาชนมีเวลา 6 สัปดาหในการแสดงความ

คิดเห็น โดยหนวยงานที่มีอํานาจอาจเลือกที่จะ

แทรกการปรึกษาหารือสาธารณะและหรือขอมูลใน

1) ความหมายของทางเลือกและการประเมิน

ทางเลือกในทางปฏิบัติ/ ประเภทของทางเลือก 

The Environmental Management Act 

1979 (มาตรา 7.7) กําหนดวา ควรอธิบาย

เหตุผลในการเลือกทางเลือกที่พิจารณาไวใน

รายงาน SEA คูมือภาษาดัตชเกี่ยวกับ SEA ได

อธิบายแนวทางในการเลือกทางเลือกที่

เหมาะสม โดยการประเมินทางเลือก อาจ

แตกตางกันไดอยางกวางขวาง เชน ทางเลือก

เชิงพื้นที่  (Spatial Alternatives) ทางเลือก

ทางเทคนิค (Technical Alternatives) เปน

ตน 

2) การรายงานสถานการณพื้นฐาน (Baseline 

Reporting) The Environmental Management 

Act 1979 (มาตรา 7.7) กําหนดวา "จะตองอธิบาย

สถานะปจจุบันของสิ่งแวดลอมที่อาจไดรับ

ผลกระทบจากกิจกรรมหรือทางเลือกที่เสนอ

เอาไว รวมถึงในกรณีที่ไมมีการดําเนินกิจกรรม

หรือทางเลือกใด ๆ "ไวในรายงาน SEA เพื่อ

เปนพื้นฐานในการอธิบายผลกระทบของแผน

หรือแผนงานและทางเลือกตาง ๆ 

The Environmental Management 

Act 1979 มาตรา  7.7: A ว า ด ว ย  

คําชี้ แจงผลกระทบสิ่ งแวดลอมที่

เกี่ยวของกับแผนจะตองจัดทําขึ้นโดย

หนวยงานที่มีอํานาจและอยางนอย

ตองประกอบดวย 

1) คํ า อ ธิ บ า ย เ ป า ป ร ะ ส งค ข อ ง

กิจกรรมที่เสนอ 

2) รายละเอียดของกิจกรรมที่เสนอ

และทางเลือกที่สมเหตุสมผลและ

ไดรับการพิจารณา และเหตุผลใน

การเลอืกทางเลอืกดังกลาว 

3) นําเสนอภาพรวม ความเกี่ยวของ

ของแผนที่นํามาใชกอนหนานี้กับ

กิจกรรมที่ เสนอและทางเลือกที่

อธิบายไว 

4) คําอธิบายสถานะปจจุบันของ

สิ่งแวดลอม และในขณะที่กิจกรรมที่

เสนอหรือทางเลือกที่พิจารณาเอาไว

อาจสงผลกระทบ ตลอดจนการ

พั ฒ น า ที่ ค า ด ว า จ ะ เ กิ ด ขึ้ น ใ น

สิ่ งแวดลอมหากไมมี การดํ า เนิน

กิจกรรมหรือทางเลือกใด ๆ 

5) คํ า อธิ บ ายด า นสิ่ ง แ วดล อมที่

กิจกรรมที่ เสนอหรือทางเลือกที่

พิจารณาไวอาจสงผลกระทบและ

อธิ บ ายว า ผลกระทบ เกิ ดขึ้ น ไ ด

อยางไร 

6) เปรียบเทียบการพัฒนาที่คาดวา

จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมในกรณีที่

ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม กิ จ ก ร ร ม ห รื อ

ทา ง เ ลื อ ก ที่ พิ จ า รณา เอ า ไ ว กั บ

ทางเลือกอื่น ๆ 

ภ า ย ใ ต  The Environmental 

Management Act 1979หนวยงาน

ที่มีอํานาจ (ซึ่ งไดทําการตัดสินใจ

เกี่ยวกับแผนหรือแผนงาน) จะตอง

ป ร ะ เ มิ น ผ ล ที่ ต า ม ม า จ า ก ก า ร

ดําเนินการตามแผน โดยมาตรา 7.37 

อนุ 3 กําหนดใหหนวยงานที่มีอํานาจ

ตองกําหนดเวลาในการเริ่มติดตาม

ตรวจสอบตามที่อางถึงในมาตรา 7.39 

( ต ร ว จส อบ ผล ก ระ ทบ ขอ งก า ร

ดําเนินการตามแผนตอสิ่งแวดลอม) 

รวมถึงวิธีดําเนินการตรวจสอบ 

1) EU SEA Directive  

2) The Environmental Management 

Act 1979 

3)The Netherlands Commission 

for Environmental Assessment 

(NCEA) 

4)  คํ า แนะนํ าก ารจั ดทํ า  SEA 

ระดับชาติ  (National Guidance) 

และคูมือและคําแนะนําการจัดทํา 

SEA ทั่ ว ไ ป  ( SEA Manual and 

General Guidance) 

5).กลไกการปรึกษาหารือและรับ

ฟงความคดิเห็นสาธารณะ 

                                                           
6 The General Administrative Law Act 
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ตารางที่ 2.1-2 การเปรียบเทียบขั้นตอน SEA ในตางประเทศ (ตอ) 

ประเทศ การกลั่นกรอง การกําหนดขอบเขตเนื้อหาและขอบเขตทาง

เทคนิคในการประเมินผลกระทบ 

กระบวนการมีสวนรวม การพัฒนาทางเลือกและการรายงาน

สถานการณปจจบุัน 

รายงาน SEA การบรรเทาผลกระทบและ 

การติดตาม 

การควบคุมและกาํกับ SEA 

ขั้นตอนอื่น ๆ เพิ่มเติมขึ้นอยูกับชนิดและขอบเขต

ของแผนหรือแผนงานและ SEA  

ในขณะที่ฉบับรางของแผนและรายงาน SEA กําลัง

ถูกตรวจสอบโดยสาธารณะ หนวยงานที่มีอํานาจ

จะต อ งขอคํ าแนะนํ า เกี่ ย วกับรายงานด าน

สิ่งแวดลอมจาก NCEA เพื่อขอคําแนะนําเกี่ยวกับ

รายงานสิ่งแวดลอม วามีขอมูลที่เกี่ยวของและ

จํา เปนถูกตองครบถวนสําหรับการตัดสินใจ

เกี่ยวกับแผนหรอืแผนงานหรือไม 

3) การปรึกษาหารือขามพรมแดน ตามกฎทั่วไป 

ภาคีที่ไดรับผลกระทบจะไดรับแจงในขั้นตอนการ

กําหนดขอบเขต หากคาดวาจะมีผลกระทบขาม

แดนที่สําคัญ หรือมีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นบอยครั้ง 

โดยเริ่มจากการ “การแจงอยางไมเปนทางการ” 

ดวยการใหขอมูลเกี่ยวกับแผนหรือแผนงาน และ

เมื่อมีขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบขามแดนที่อาจ

เกิดขึ้น นอกจากนี้ยั ง เปดโอกาสใหขอความ

ชวยเหลือจากฝายที่ไดรับผลกระทบในเรื่องตาง ๆ 

เชน หนวยงานใดและวิธีการปรึกษาสาธารณะขาม

แดน เปนตน และเมื่อมีการจัดทํารางแผนหรือ

แผนงานและรายงานดานสิ่งแวดลอม ฝายที่ไดรับ

ผลกระทบจะไดรับขอมูลและการแจงใหทราบ

อยางเปนทางการอีกครั้ง 

7) อธิบายเกี่ยวกับมาตรการในการ

ปองกัน กําจัด หรือฟนฟู ผลกระทบ

ที่รายแรงตอสิ่งแวดลอมที่เกิดจาก

กิจกรรมเทาที่จะสามารถเปนไปได 

8) ภาพรวมของขอจํ ากัด ในการ

ดํ า เ นิ น ก า ร  ข อ  4) แ ล ะ  5) อั น

เนื่องมาจากการขาดขอมูลท่ีจําเปน 

9) บทสรุปที่ใหขอมูลกับประชาชน

ทั่วไปอยางเพียงพอเพื่อใหสามารถ

ป ร ะ เ มิ น ร า ย ง า น ผ ล ก ร ะ ท บ

สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ใ น ภ า พ ร ว ม แ ล ะ

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจาก

กิจกรรมที่ เสนอและทางเลือกที่

พิจารณา 

 

5) เขตบริหาร

พิ เ ศ ษ ฮ อ ง ก ง

แหงสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

ก ร ม คุ ม ค ร อ ง สิ่ ง แ ว ด ล อ ม   ( Environmental 

Protection Department: EPD) ไดชวยผูปฏิบัติให

สามารถระบุนโยบาย แผน และแผนงาน ที่ควรจัดทํา 

SEA โดยการออกแบบรายการตรวจสอบหนาเดียว (A 

One-Page Checklist) ขึ้นใน ค.ศ. 1998 และถือเปน

ส วนหนึ่ งของหนั งสือ เ วี ยนของรั ฐบาล โดยมี

จุดมุงหมายเพ่ือชวยใหหนวยงาน ซึ่งโดยทั่วไป จะไมมี

ความรูดานสิ่งแวดลอมมากนัก สามารถระบุขอกังวล

ดานสิ่งแวดลอมอยางมีแบบแผนและเปนระบบเพื่อ

สรางความเชื่อมโยงระหวาง นโยบาย แผน และ

แผนงาน  และผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ตัวอยางเชน 

รายการตรวจสอบสามารถแจงใหผูใชตรวจสอบวา 

นโยบาย แผน และแผนงาน ของหนวยงานตัวเองอาจ

เชื่อมโยงกับนโยบายหรือประเด็นดานสิ่งแวดลอม

อยางไร เชน การขนสง การจายและการใชไฟฟา การ

ใชประโยชนที่ดินที่สําคัญ และการพัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน พื้นที่ออนไหวตอระบบนิเวศ หรือมีความ

1) กรมคุมครองสิ่งแวดลอม  จะทํางานอยาง

ใกลชิดกับหนวยงานจัดทํา SEA ในการออกแบบ

รางการศึกษาที่เฉพาะเจาะจงสาํหรับแตละ SEA 

รวมถึงการพิจารณาวาประเด็นใหม ๆ ที่อาจ

เกิดขึ้นในการจัดทํา SEA เพื่อชวยผูจัดทํา SEA 

ในการกําหนดขอบเขตประเด็นสิ่งแวดลอมที่

เ กี่ ย ว ข อ ง ที่ จ ะ ศึ ก ษ า ใ น  SEA โ ด ย 

Environmental Study Management Group 

ที่จัดตั้งโดย EPD จะชวยอํานวยความสะดวก 

และใหคําปรึกษาเบื้องตนในประเด็นสําคัญ และ

ชวยประสานงานและการจัดการ เพื่อใหมั่นใจได

วาประเด็นสิ่ งแวดลอมตาง ๆ จะไดรับการ

ประเมินอยางมืออาชีพและนําไปสูการเพิ่ม

โอกาสในการสรางผลลัพธที่ยั่งยืนมากขึ้น 

2) การรวบรวมขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของหรือ

การศึกษาภูมิหลัง การศึกษาขอมูลพื้นฐานชวย

ใหมีความเขาใจสถานการณสิ่งแวดลอมใน

1) ผูจัดทํา SEA ควรริเริ่มการสื่อสารกับผูมีสวนได

เสีย เพื่อพยายามที่จะบรรลุ สถานการณที่ทุกฝาย

ชนะไปดวยกัน (“Win - Win” Situation) 

2) ผูจัดทํา SEA ควรสื่อสารกับหนวยงานดาน

สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ความ

ถูกตอง และความเพียงพอของ SEA กอนที่จะ

ส รุ ป ผ ล  แ ล ะ เพื่ อ ใ ห เ กิ ดป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ

ประสิทธิภาพ การสื่อสารกับทุกระดับตั้งแตตนใน

ทุกขั้นตอนที่เปนไปไดจึงมีความสําคัญ 

3) เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิสัมพันธกับ 

ผูมีสวนได เสีย เอกสารใชควรมีวัตถุประสงค   

ขอคนพบ SEA ที่สําคัญ กระบวนการจัดทํา SEA 

ผลการประเมินทั้งหมด และขอเสนอแนะจาก SEA 

และเปนมิตรกับผูเขารวมทั้งในเชิงพื้นที่และภูมิ

หลังที่แตกตางกัน 

1) การระบุและการประเมิน ทางเลือกที่

เปนไปได  ตัว เลือก (Option) ที่ เปนไปได

ทั้งหมด และวิธีการทางเลือก (Alternative) 

ตาง ๆ สําหรับนโยบาย แผน และแผนงานจะ

ไดรับการระบุเพื่อการพิจารณาเบื้องตน การ

ปรับแตงและการประเมินผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอมที่สําคัญของตัวเลือกและทางเลือก 

ภายใตสถานการณที่แตกตางกัน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งควรระบุและตรวจสอบสถานการณ 

" ก ร ณี ที่ เ ล ว ร า ย ที่ สุ ด  ( Worst Case) " 

เชนเดียวกันกับการระบุประเด็นและผลที่

ตามมาของสถานการณ "ไมทําอะไรเลย (Do - 

Nothing) " เพ่ือใชเปนเกณฑมาตรฐานในการ

ประเมิน ขณะที่ตัวเลือก และทางเลือก ที่

พบวาไมมีความเปนไปไดหรือไมสามารถ

ยอมรบัไดควรถูกคัดออก 

เนื่ องจากใน SEA Manual ของเขต

บริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนไมไดระบุแนวทางการ

เขียนรายงานเอาไวชัดเจน แตมี Link ให

เขาไปดูรายละเอียดซึ่งเปนภาษาจีน ทํา

ใหที่ปรึกษา มีขอจํากัดในการอานทํา

ความเขาใจ จึงไดแกปญหาโดยเขาไป

ศึกษาโครงสรางรายงานเรื่อง Hong 

Kong 2030 :  Planning Vision and 

Strategy ซึ่งเปนรายงาน SEA ที่จัดทํา

ขึ้นเมื่อ ค.ศ. 2007 โดย กรมการวางแผน 

( Planning Department)  พ บ ว า

โครงสรางรายงาน ประกอบดวย 

ส วน A : บริ บทด านสิ่ งแวดล อม

(Environmental Context) ประกอบดวย  

1) บทนํา  

เพื่อใหแนใจวา SEA มีประโยชนอยาง

แทจริ ง  คือ  ตองกํ าหนดประเด็น

ปญหาสิ่ งแวดลอมและมาตรการ

บรรเทาผลกระทบของทางเลือก 

ที่ ต อ ง ก า ร  ( Preferred Option)  

ในกรณีที่มีผลกระทบดานสิ่งแวดลอม

ที่เหลืออยู (Residual Environmental 

Implications) แ ล ะ ต อ ง มี ก า ร

ตรวจสอบสถานการณดานสิ่งแวดลอม

และตดิตามผลการพัฒนาในอนาคต 

1)  The 1 9 9 2 ’s Governor’s 

Policy  

2) The Environmental Impact 

Assessment Ordinance (EIAO) 

1997  

3) The 1999 Policy Address  

4) The 2002 Policy Address  

5) Hong Kong Strategic 

Environmental Assessment 

Manual (November 2004)   

6)  The Advisory Council on 

Environment (ACE)  

7)  Environmental Protection 

Department (EPD) 

8) กลไกการปรึกษาหารือและการ

เผยแพรขอมูลทางเว็บไซต 
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ตารางที่ 2.1-2 การเปรียบเทียบขั้นตอน SEA ในตางประเทศ (ตอ) 

ประเทศ การกลั่นกรอง การกําหนดขอบเขตเนื้อหาและขอบเขตทาง

เทคนิคในการประเมินผลกระทบ 

กระบวนการมีสวนรวม การพัฒนาทางเลือกและการรายงาน

สถานการณปจจบุัน 

รายงาน SEA การบรรเทาผลกระทบและ 

การติดตาม 

การควบคุมและกาํกับ SEA 

คิดเห็นดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของหรือมุมมองที่ถูก

ระบุ เปนตน 

ปจจุบันดีขึ้น ซึ่งจะชวยอํานวยความสะดวกใน

กระบวนการ SEA  

การศึกษาขอมูลพื้นฐานที่ดีและเปนมืออาชีพ 

จะชวยระบุปญหาและโอกาสดานสิ่งแวดลอม

และอํานวยความสะดวกในการคัดกรองและการ

กําหนดขอบเขตที่เหมาะสม 

สถานการณดานสิ่งแวดลอม ควรถูกระบุโดยใช

พารามิเตอรเชิงยุทธศาสตรที่เหมาะสมกับระดับ

รายละเอียดที่ตองการวิเคราะห และไมควรถูก

เปลี่ยนแปลงในภายหลังเพื่อสรางการยอมรับ

ดานสิ่ งแวดลอมหรือเพื่อใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรทางเลือกที่ตองการ แตขอมูลควร

สามารถเปนรากฐานสํ าหรับการประเมิน

ลักษณะและขอบเขตของผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้นจากตัวเลอืกตาง ๆ ที่กําลังพิจารณา 

อยางไรก็ตามการรวบรวมขอมูลพื้นฐานใหมมี

คาใชจายสูงและใชเวลานาน ดังนั้น จึงควรนํา

ขอมูลพื้นฐานที่มีอยูและพรอมใชงานมาใชให

เกิดประโยชนสูงสุด 

2) การระบุและการประเมินตัวเลือกที่ตองการ 

(Preferred Options) ตัว เลือกที่ ได รับการ

พัฒนาปรับแตงแลวหรือตัวเลือกที่ตองการ 

(Preferred Options) ควรไดรับการประเมิน

และระบุผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เหลืออยู 

( Residual Environmental Implications) 

รวมทั้ งการวิ เคราะหและทํานายความไม

แนนอนดานผลกระทบสิ่งแวดลอมและขอ

สันนิษฐานที่สําคัญ เชน ปจจัยดานกรอบเวลา

ที่ยาวนาน เปนตน เพื่อนําไปสูการกําหนด

มาตรการบรรเทาผลกระทบ  

นอกจากนี้ควรมีการระบุถึงขอดีและขอเสียที่

สําคัญของตัวเลือกที่ตองการ และหากตัวเลือก

ที่สงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมนอยที่สุดไมได

รับ เลือก ก็ควรมีการอธิบายเหตุผลหรือ

เงื่อนไขเบื้องหลังอยางชัดเจน เพื่อใหผูม ี

สวนไดเสยีที่เกี่ยวของไดพิจารณาอยางชัดเจน 

2) สถานการณพื้ นฐาน (Baseline 

Condition)  

3)  ทุ นด า นสิ่ ง แ วดล อ มและขี ด

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ร อ ง รั บ 

(Environmental Capital Stock and 

Carrying Capacity)  

4) ขอจํากัดและโอกาสดานสิ่งแวดลอม 

( Environmental Constraints and 

Opportunities)  

5) วั ตถุ ประสงคด านสิ่ งแวดล อม 

(Environmental Objectives) 

สวน B : ตัวเลือกและการประเมินผล (The 

Options and Evaluation) ประกอบดวย 

6)  ก า ร พั ฒ น า ตั ว เ ลื อ ก  ( The 

Development of the Options) 

7) การประเมินสิ่ งแวดลอมระดับ

ยุทธศาสตร (Strategic Environmental 

Assessment) 

8)  ก ารประเมิ นผลยุ ทธศาสตร  

(Evaluation of the Strategies)  

สวน C : หนทางที่จะกาวไปขางหนา 

(The Way Forward) ประกอบดวย 

9) การริเริ่มและการนําไปสูการปฏิบัติ 

(Initiatives and Their Implementation)  

10) สรุ ปสาระสํ าคัญ (Summary 

Remarks) โดยพบวามาตรการบรรเทา

ผลกระทบถูกบรรจุอยูในบทนี้ดวย 

9)  ก ล ไกกา รอนุ มั ติ แ ผนและ

แผนงานของ Executive Council 

for Policy Approval 

6) นิวซีแลนด Resource Management Act (RMA) ค . ศ .  1991 

และฉบับแกไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2013 และ ค.ศ. 2017 

สวนที่ 5 (Part 5) ระบุใหมาตรฐาน นโยบาย และ

แผน (Plan) ที่จะตองมีวิ เคราะหดานสิ่งแวดลอม 

ประกอบดวย 

- นโยบายระดับชาติ  

- นโยบายชายฝงทะเลระดับประเทศ  

- นโยบายภูมิภาค  

- แผนภูมิภาค 

- แผนเขต  

RMA ค.ศ. 1991 ไดกํ าหนดขอบเขตการ

ป ร ะ เ มิ น เ อ า ไ ว โ ด ย แ ย ก เป น ป ร ะ เ ภ ท 

ประกอบดวย 

1)  มาตรา  43 - 44 ว า ด ว ยขอบเขตของ

มาตรฐานสิ่งแวดลอมระดับชาติ 

2)  มาตรา  45 - 55 ว า ด ว ยขอบ เขตการ

ประเมินนโยบายระดับชาต ิ

3)  มาตรา  56 - 58 ว า ด ว ยขอบ เขตกา ร

ประเมินนโยบายชายฝงทะเลของประเทศ

นิวซแีลนด 

4)  มาตรา 59 -  62 ว าดวยขอบเขตการ

ประเมินนโยบายภูมิภาค 

สวนที่  6 ของ RMA ค.ศ. 1991 วาดวยความ

ยินยอมของภาคสวนตาง ๆ ตั้งแตมาตรา 87 - 139 

จะเปนสาระที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมทั้งหมด

ครอบคลุมทั้ งหนวยงานที่ เกี่ ยวของ ทองถิ่น 

สาธารณะชน โดยมีการระบุวิธีการ เครื่องมือ 

กระบวนการ ผูเขารวม จนถึงการตัดสินใจ และ 

Schedule 1 กําหนดใหจัดใหมีการปรึกษาหารือ

ในกระบวนการจัดทําแผน 

 

สวนที่ 5 ของ RMA ค.ศ. 1991 มาตรา 32 

กํ า ห น ด ใ ห มี ก า ร พิ จ า ร ณ า ท า ง เ ลื อ ก 

ผลประโยชน และตนทุน กอนการนําเสนอ

นโยบายและแผน ตลอดจนการประเมินสิ่งที่

จะเกิดขึ้นกอนการดําเนินการ รวมทั้งการ

พิจารณาความไมแนนอนและความเส่ียง 

 

เนื่องจากนิวซีแลนดไมมีคูมือเก่ียวกับ 

SEA โดยตรง และ RMA 1991 มีการ

ระบุเฉพาะโครงสรางเนื้อหาของ

นโยบายและแผนระดับตาง ๆ เอาไว 

ที่ปรึกษา จึงขอยกตัวอยางโครงสราง

ร า ย ง า น  SEA เ รื่ อ ง  Strategic 

Environmental Assessment : Application 

to Transport Planning in New Zealand 

ที่สนับสนุนเงินทุนโดย Transfund 

New Zealand และจัดทําโดย Barry 

Sadler และคณะ เผยแพรเมื่อ ค.ศ. 

2004 โดยรายงานมีโครงสราง ดังน้ี 

RMA ค . ศ .  1 9 9 1  ม า ต ร า  35 

กําหนดใหตองมีการติดตามตรวจสอบ

ดานสิ่งแวดลอม 

1) RMA ค.ศ. 1991 

2)  การประสานงานและกา ร

เชื่อมตอระหวางภาคสวนและ

ระหวางองคกร (เชน เชื่อมโยงไป

ยังกระบวนการที่สูงกวาและระดับ

การตัดสินใจที่ต่ํากวา) 

3)  บู รณ า ก า ร กั บ โ ค ร ง ส ร า ง

นโยบายและการวางแผนที่มีอยู 

(Kabir and Morgan, 2020) 
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ตารางที่ 2.1-2 การเปรียบเทียบขั้นตอน SEA ในตางประเทศ (ตอ) 

ประเทศ การกลั่นกรอง การกําหนดขอบเขตเนื้อหาและขอบเขตทาง

เทคนิคในการประเมินผลกระทบ 

กระบวนการมีสวนรวม การพัฒนาทางเลือกและการรายงาน

สถานการณปจจบุัน 

รายงาน SEA การบรรเทาผลกระทบและ 

การติดตาม 

การควบคุมและกาํกับ SEA 

5. มาตรา  63 - 70 ว า ด ว ย ขอบ เขตกา ร

ประเมินแผนภูมิภาค 

6. มาตรา  72 -  77 ว าด วยขอบเขตการ

ประเมินแผนเขต 

1) บทนํา ซึ่งระบุ วัตถุประสงค ความ

เปนมา และ โครงสรางของรายงาน 

2) ความเขาใจเกี่ยวกับการประเมิน

สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

3) ประสบการณตางประเทศเกี่ยวกับ 

SEA สําหรับการจัดทําแผนคมนาคม

ขนสง 

4)  น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น ด า น ก า ร

ค ม น า ค ม ข น ส ง ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ

นิวซีแลนด สาระสําคัญจะพูดถึ ง

กรอบน โยบายและกฎหมายที่

เกี่ยวของกับการคมนาคมขนสง 

5)  โอกาสของ  SEA ในแผนการ

คมนาคมขนสงของนิวซีแลนด โดย

บ ท นี้ จ ะ เ ป น บ ท ส า ร ะ ห ลั ก  ที่

ประกอบดวย 

5.1) ภาพรวม (Overview) 

5.2) ยุทธศาสตรของรฐับาล  

5.3) ยุทธศาสตรระดับภูมิภาค 

5.4) ยุทธศาสตรและแผนงาน

ระดับอนุภูมิภาค 

5.5) กองทุนการคมนาคมขนสง

ทางบก 

5.6) การพิจารณาทางเลอืก 

5.7) การติดตาม 

5.8) บทสรุป 

6) บทสรุปและขอเสนอแนะ 

7) โปรตุเกส Decree-Law 232/ 2007, of 15 June, Amended 

by Decree-Law 58/ 2011 of 4 May (SEA 

Decree) กําหนดใหแผนที่ตองมีการจัดทํา  SEA 

ประกอบดวย 

1) แผนระดับชาติ/ ภูมิภาค ประกอบดวย แผนราย

สาขา แผนเชิงพื้นที่ แผนการใชประโยชนที่ดินระดับ

ภูมิภาค 

2) แผนระดับอนุภูมิภาค/ เทศบาล ประกอบดวย 

แผนระหวางเทศบาล แผนแมบทเทศบาล แผนพัฒนา

เมือง และแผนออกแบบเมือง  

ใน“Strategic Environmental Assessment 

Better Practice Guide - Methodological 

Guidance for Strategic Thinking in SEA” 

ค.ศ. 2012 (Partidario, 2021) ใชคําวา บริบท

และยุ ทธศาสตรที่ สํ า คัญ  ( Context and 

Strategic Focus)  ป ร ะ ก อ บ ด ว ย  4 

กระบวนการหลัก คือ 

1) การวิ เคราะหกรอบปญหา (Problem 

Framework) 

2) การวิ เคราะหกรอบการบริหารจัดการ 

(Governance Framework) 

3) การวิ เคราะหกรอบยุทธศาสตรอางอิ ง 

(Strategic Reference Framework) 

ใน Partidario (2021) จะระบุในขั้นตอนที่เรียกวา 

ขั้นตอนตอเนื่ อง (Continuous Stage)  ดังนั้ น 

ขอแนะนําฉบับนี้จึงกลาวถึงกระบวนการมีสวนรวม

วาควรดําเนินการทุกขั้นตอนที่มีการตัดสินใจ ดวย

กลุมผูมีสวนได เสีย วิธี การ และระยะเวลาที่

เหมาะสมและเพียงพอ 

ใน Partidario (2021)  ใชคํ าว า  การสร า ง

เสนทางสูความยั่งยืน และคําแนะนําในการใช

ง า น  ( Establishing Pathways for 

Sustainability and Guidelines) 

ประกอบดวย 3 กระบวนการหลัก คือ 

1)  ก ารประ เมิ น โอกาสและความ เสี่ ย ง 

(Assessment of Opportunities and Risks) 

2)  ก ารประ เมิ นยุ ท ธศาสตร  ( Strategic 

Assessment)  

3)  ก า ร จั ด ทํ า คํ า แ นะ นํ า ในก า ร ใช ง า น

ยุทธศาสตร (Guideline) 

 

ใน  Partidario ( 2021)  ได แนะนํ า

โครงสรางรายงานไวถึง 5 รายงาน 

ประกอบดวย 

1) รายงานปจจัยการตัดสินใจที่

สําคัญ (Critical Decision Factors 

Report) 

2) รายงานการประเมินทางเลือก 

(Options Assessment Report) 

3)  ร า ย ง า น ด า น สิ่ ง แ ว ด ล อ ม 

(Environmental Report) 

4) บทสรุปสําหรับประชาชนทั่วไป 

(Non-Technic Summary) และ 

ใน Partidario (2021) ระบุประเด็น

นี้ไวในขั้นตอนที่ตองดําเนินการตอเนื่อง

(Continuous Stage) ดวยเชนเดียวกัน 

โ ด ย ป ร ะ เ ด็ น ที่ ค ว ร ติ ด ต า ม

ประกอบดวย การตรวจสอบผลการ

ประเมินกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ประเด็นที่

มีความเสี่ยงและความไมแนนอน 

ประสิทธิผลในการนํายุทธศาสตรไปใช

ในการวางแผน การตรวจสอบการ

เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นระหวางการ

นํายุทธศาสตรไปใช ความจําเปน

ปรับเปลี่ยนเสนทางเชิงยุทธศาสตร 

เปนตน สวนการบรรเทาผลกระทบ

1) EU SEA Directive  

2) Decree-Law 232/ 2007, of 15 

June, Amended by Decree - 

Law 58/ 2011 of 4 May (SEA 

Decree) 

3)  Strategic Environmental 

Assessment Better Practice 

Guide - Methodological Guidance 

for Strategic Thinking in SEA 

ค.ศ. 2012 

4) การปรึกษาหารอืและกระบวนการ

มีสวนรวม 
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ตารางที่ 2.1-2 การเปรียบเทียบขั้นตอน SEA ในตางประเทศ (ตอ) 

ประเทศ การกลั่นกรอง การกําหนดขอบเขตเนื้อหาและขอบเขตทาง

เทคนิคในการประเมินผลกระทบ 

กระบวนการมีสวนรวม การพัฒนาทางเลือกและการรายงาน

สถานการณปจจบุัน 

รายงาน SEA การบรรเทาผลกระทบและ 

การติดตาม 

การควบคุมและกาํกับ SEA 

4)  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ก ร อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น 

(Assessment Framework) 

5) ถอยแถลงดานสิ่งแวดลอมเพื่อการ

ตั ด สิ น ใ จ  ( Environmental 

Statement with Information on 

the Decision) 

นั้ นจะสอดคล อ งกั บการกํ าหนด

ยุทธศาสตรปองกันความเสี่ยง 

5) หนวยงานเจาของแผนและ

ห น ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง ทั้ ง ที่

เหนือกวา ระดับเดียวกัน และ 

ต่ํากวา 

8) สโลวีเนีย 1) แผนและแผนงานภายใตขอกําหนด SEA และ

ขอยกเวน เปนไปตาม EU SEA Directive คือ บังคับ

ใชสําหรับแผน และแผนงานดาน การเกษตร การปา

ไม การประมง พลังงาน อุตสาหกรรม การขนสงการ

จั ดก า ร ขอ ง เ สี ย  ก า รจั ดก า รน้ํ า  ก า ร สื่ อ ส า ร

โทรคมนาคม การทองเที่ยว การวางผังเมืองและผัง

ประเทศ หรือการใชประโยชนที่ดิน และแผนที่บรรจุ

โครงการที่ถูกระบุวาจะตองมีการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม หรือใหมีการประเมินสิ่งแวดลอมภายใต 

Habitats Directive หรือแผนที่ อาจมีผลกระทบ

สิ่งแวดลอมอื่น ๆ 

2) แนวทางและเกณฑการกลั่นกรอง ถูกกําหนดใน 

มาตร 40 ของ the Environmental Protection Act 

2004 และThe Decree on Criteria for Determining 

the Likely Significance of Environmental Effects of 

Certain Plans, Programmes or Other Acts and Its 

Modifications in the Environmental Assessment 

Procedure 2009 โดยมาตรา 2 ไดกําหนดเกณฑในการ

พิจารณาความสําคัญของผลกระทบซึ่ง ไดแก 

2.1) ลักษณะของแผนและแผนงาน ที่มีคุณสมบัติ 

ดังนี้ 

2.1.1) แผนหรือแผนงานทําหนาที่กําหนด

กรอบสาํหรับโครงการและกิจกรรมอื่น ๆ ไมวาจะเปน

เชิงพื้นที่ตั้ง ลักษณะขนาดและสภาพการดําเนินงาน 

หรือโดยการจัดสรรทรัพยากร 

2.1.2) แผนหรือแผนงานมีอิทธิพลตอแผน

และแผนงานอื่น ๆ รวมทั้งที่อยู ในสายลําดับชั้น

เดียวกัน 

2.1.3) ความเกี่ยวของกับแผนหรือแผนงานที่

ทําหนาที่การบูรณาการขอพิจารณาดานสิ่งแวดลอม 

โดยเฉพาะเพ่ือสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2.1.4) ปญหาสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับแผน

หรือแผนงาน 

2.1.5) ความเกี่ยวของของแผนหรือแผนงาน

สําหรับการดําเนินการตามกฎหมายชุมชนดาน

1) การกําหนดขอบเขตเปนไปโดยสมัครใจ  

2) มาตรา 5 ของพระราชกฤษฎีกา กําหนดให

แ ผนหรื อ แผนงาน ที่ ซั บ ซ อน มาก  ห า ก

หนวยงานเจาของแผนมีความประสงคนําเสนอ

กระทรวงที่รับผิดชอบดานสิ่งแวดลอมใหความ

คิดเห็นและอนุมัติขอบเขต 

1) การกําหนดและการระบุหนวยงานที่เกี่ยวของ

และสาธารณชน การปรึกษาหารือกับกระทรวง

และองคกรตาง ๆ ถูกกําหนดไวในมาตรา 40 (2) 

ของ The Environmental Protection Act 2004 

โดยกําหนดขอผูกพันไววา หนวยงานจัดทําแผนมี

หนาที่สงรายงานดานสิ่งแวดลอมไปยังกระทรวง

และองคกรตาง ๆ ที่รับผิดชอบปญหาสิ่งแวดลอม 

ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิทัศน สุขภาพและมรดก

ทางวัฒนธรรม โดยกระทรวงเหลานั้น ไดแก  

กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข 

ก ร ะ ท ร ว ง เ ก ษ ต ร  ก ร ะ ท ร ว ง ป า ไ ม  แ ล ะ

คณะกรรมการบริหารจัดการน้ํา สวนมาตรา. 43 

กําหนดวา “สาธารณะ” หมายถึง สาธารณชน

ทั่วไป 

2) การปรึกษาหารือและการมีสวนรวมของ

ประชาชนในขั้นตอนตาง ๆ ของ SEA 

2.1) ขั้นการกําหนดขอบเขต: การกําหนด

ขอบเขตเปนไปโดยสมัครใจ แตจะตองแจงให

สาธารณชนทราบและเปดโอกาสใหแสดงความ

คิดเห็นเปนระยะเวลา 30 วัน 

2.2) ขั้นรายงานสิ่งแวดลอม: มาตรา 40 (2) 

ของ The Environmental Protection Act 2004 

ระบุวาหนวยงานเจาของแผนมีความรับผิดชอบ

และหนาที่ในการนําเสนอรายงานดานสิ่งแวดลอม

และแผน เพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

และตอบสนองตอความคิดเห็นดวย โดยประชาชน

ทุกคนสามารถใหขอมูลและแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับรายงานสิ่งแวดลอมและแผนในกรอบเวลา 

30 วัน 

3) วิธีการและระยะเวลาในการปรึกษาหารือ

สาธารณะ 

วิธีการ: การประชาพิจารณ การนําเสนอตอ

สาธารณะการปรึกษาหารือโตะกลม และการ

อภิปรายสาธารณะ 

ระยะเวลา: 30 วัน 

1) ความหมายของทางเลือกและการประเมิน

ทางเลือกในทางปฏิบัติ/ ประเภทของทางเลือก 

ม า ต ร า  3  The Decree on Criteria for 

Determining the Likely Significance of 

Environmental Effects of Certain Plans, 

Programmes or Other Acts and Its 

Modifications in the Environmental 

Assessment Procedure 2009  กําหนดใหมี

การประเมินทางเลือกที่เหมาะสม มาตรา. 6 

กําหนดวารายงานสิ่งแวดลอมตองอธิบาย

เหตุผลในการเลือกทางเลือกตาง ๆ ซึ่งไดมีการ

ประเมินผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นใน

รายงานสิ่งแวดลอม 

2) การรายงานสถานการณพื้นฐาน ภาระ

ผู ก พั น ใ น  The Decree on Criteria for 

Determining the Likely Significance of 

Environmental Effects of Certain Plans, 

Programmes or Other Acts and Its 

Modifications in the Environmental 

Assessment Procedure 2009 กํ า ห น ด

เนื้อหาของรายงานสิ่งแวดลอมและขั้นตอน

โดยละเอียดสําหรับการประเมินผลกระทบ

ของแผนและแผนงาน ที่มีตอสิ่งแวดลอม คือ 

คําอธิบายสถานะของสิ่งแวดลอมและการ

พัฒนาในรายงานสิ่งแวดลอมในกรณีที่ จะไมมี

การเสนอแผน (เรียกวาตัวเลือก 0) 

1) มาตรา. 6 ของ The Decree on 

Criteria for Determining the Likely 

Significance of Environmental Effects 

of Certain Plans, Programmes or 

Other Acts and its Modifications in 

the Environmental Assessment 

Procedure 2009 กําหนดวารายงาน

ดานสิ่ งแวดลอมตองมีการจัดทํา

บ ท ส รุ ป ที่ ไ ม ใ ช เ ท คนิ ค  ( Non - 

Technical Summary)  

2) คุณภาพรายงานสิ่งแวดลอมเปน

ขอผูกพันสําหรับของหนวยงาน

วางแผน แตกระทรวงที่รับผิดชอบ

ดานสิ่งแวดลอมจะตองทําหนาที่ให

ความเห็น  

3) ในกรณีที่มีความคิดเห็นเชิงลบ

และไมสามารถนําเสนอรายงานดาน

สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ต อ ส า ธ า ร ณ ะ ไ ด  

หนวยงานจะตองรับความเห็นไป

ปรับปรุง 

1) การติดตามตรวจสอบเปนบทหนึ่ง

ของรายงานดานสิ่งแวดลอม 

2)  ห า ก เ ส น อ ใ ห มี ก า ร ติ ด ต า ม

ตรวจสอบ จะตองรวมอยูในแผนดวย 

3) การตัดสินใจในการติดตามเปน

ส ว นหนึ่ ง ข อ งก า รตั ดสิ น ใ จด า น

สิ่งแวดลอมขั้นสุดทายในการยอมรับ

แผนและแผนงาน 

1) EU SEA-Directive  

2)  Environmental Protection 

Act 2004 

3) The Decree on Criteria for  

Determining the Likely 

Significance of Environmental 

Effects of Certain Plans, 

Programmes or Other Acts 

and its Modifications in the 

Environmental Assessment 

Procedure 2009 

4) การปรึกษาหารอืและกระบวนการ

มีสวนรวม 

5) สํานักยุทธศาสตรสิ่งแวดลอม 

ภายใตการกํากับของ Directorate 

for Environment มีหนาที่: 

5.1) พิจารณาตัดสินใจในการ

กลั่นกรอง และเผยแพรทางหนา

เว็บไซต 

5.2 )  ให ความ เห็น เกี่ ย วกั บ

รายงานสิ่งแวดลอม 

5.3) อนุมัติการยอมรับดาน

สิ่งแวดลอมและการเผยแพรทาง

เว็บไซต 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด 2-30 
 

ตารางที่ 2.1-2 การเปรียบเทียบขั้นตอน SEA ในตางประเทศ (ตอ) 

ประเทศ การกลั่นกรอง การกําหนดขอบเขตเนื้อหาและขอบเขตทาง

เทคนิคในการประเมินผลกระทบ 

กระบวนการมีสวนรวม การพัฒนาทางเลือกและการรายงาน

สถานการณปจจบุัน 

รายงาน SEA การบรรเทาผลกระทบและ 

การติดตาม 

การควบคุมและกาํกับ SEA 

สิ่งแวดลอม (เชน แผนและแผนงานที่เชื่อมโยงกับการ

จัดการขยะหรือการคุมครองน้ํา) 

2.2) ลักษณะของผลกระทบและพื้นที่ที่อาจจะ

ไดรบัผลกระทบ โดยมีขอพิจารณา ดังน้ี 

2.2.1) ความนาจะเปน ชวงระยะเวลา ความถี่ 

และความสามารถฟนฟูกลับคืนมาของสิ่งแวดลอมที่

ไดรบัผลกระทบ 

2.2.2) ลักษณะการสะสมของผลกระทบ 

2.2.3) ลักษณะขามพรมแดนของผลกระทบ 

2.2.4) ความเสี่ยงตอสุขภาพของมนุษยหรือ

สิ่งแวดลอม (เชน จากอุบัติเหต ุเปนตน) 

2.2.5)  ขนาดและขอบเขตเชิ งพื้ นที่ ของ

ผลกระทบ (พื้นที่ทางภูมิศาสตร  และขนาดของ

ประชากรที่นาจะไดรับผลกระทบ) 

2.2.6) คุณคาและความเปราะบางของพื้นที่ที่

อาจไดรับผลกระทบเนื่องจาก 1) ลักษณะพิเศษทาง

ธรรมชาติหรือมรดกทางวัฒนธรรม 2) เกินมาตรฐาน

คุณภาพสิ่งแวดลอม 3) มีการใชประโยชนที่ดินเขมขน 

4)  กระทบตอพื้นที่หรือภูมิทัศนที่มีสถานะการ

คุมครองระดับชาติ ชุมชน หรือนานาชาต ิ

การใหขอมูลขอมูล: เว็บไซต หนังสือพิมพ ขาว

เทศบาล 

4) การใหคําปรึกษาขามพรมแดน ขอมูลจะถูก

สงไปลวงหนา แตการปรึกษาหารือเริ่มขึ้นหลังจาก

การสงรายงานดานสิ่งแวดลอม 

9) แอฟริกาใต 1) แอฟริกาใตมีการพัฒนาแนวทาง SEA เปนการ

เ ฉ พ า ะ  ชื่ อ  Guideline Document Strategic 

Environmental Assessment in South Africa 

จัดทํา โดย CSIR7 และ DEAT8 ตีพิมพ  เมื่ อ เดือน

กุมภาพันธ ค.ศ. 2000  

2) ตอมาไดมีการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับ SEA ที่

มี ลั ก ษ ณ ะ ทั่ ว ไ ป ชื่ อ  Strategic Environmental 

Assessment (SEA) Resource Document: 

Introduction to the Process, Principles and 

Application of SEA 9 ตีพิมพ เมื่อเดือนมิถุนายน 

ค.ศ. 2007 ซึ่งไดระบุถึงสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการ 

กลั่นกรองไววา  

การกลั่นกรอง คือ การพิจารณาวาจําเปนตองมี SEA 

หรือไม และควรมีรายละเอียดระดับใด โดยการ

กลั่นกรองสามารถทําได โดยอางถึ งรายการใน

1) เอกสาร ค.ศ. 2007 ไดระบุสาระสําคัญโดย

ใหความหมายของการระบุขอบเขตวาเปนการ

ระบุประเด็นสําคัญและผลกระทบที่ตอง

ต ร ว จ ส อ บ  ( Identify the Important Issues 

and Impacts that Need to be Examined) 

โดยระบุวาวิธีการและขั้นตอนในการกําหนด

ขอบเขตในการจัดทํา EIA สามารถนํามาปรับ

ใชกับกระบวนการของ SEA ได และควร

ดําเนินการกําหนดขอบเขตตั้งแตชวงตนของ

กระบวนการ SEA ตลอดจนควรมีความโปรงใส

และเปนระบบ  

2) จุดมุ งหมายของขั้นตอนนี้  คือ  การให

ความสําคัญกับผลกระทบที่เกี่ยวของกับการ

ตัดสินใจและการกํ าหนดอ า งอิ งสํ าหรับ

การศึกษาในขั้นตอนถัดไป 

เอกสารแนวทาง ค.ศ. 2000 และ ค.ศ. 2007 ไมได

ระบุเกี่ยวกับการมีสวนรวมที่ชัดเจนเพียงแตเขียน

ไววาในขั้นตอนของการกําหนดขอบเขต และการ

รายงานควรจัดใหมีการปรึกษาหารือ แตใน The 

National Environmental Management Act 

(ค.ศ.1998) และที่แกไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2014 หมวด

ที่ 4 วาดวยการตัดสินใจที่ยุติธรรมและการจัดการ

ค ว า ม ขั ด แ ย ง  ( Fair Decision-Making and 

Conflict Management) มาตรา 17 (2) ระบุวา

บุคคลใดบุคคลหนึ่ งอาจรองขอใหรัฐมนตรีที่

เกี่ยวของ MEC10 หรือสภาเทศบาล จัดใหมีการ

ประชุมผูมีสวนไดเสียและผูไดรับผลกระทบ โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหบรรลุขอตกลงท่ีอางถึงหรือการ

ประนีประนอมความเห็นที่ไมลงรอยกันภายใต

ขอบเขตกฎหมายนี้ และรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ MEC 

เอกสาร ค .ศ .  2007 ได ระบุสาระสํ าคัญ 

ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทางเลือกออกเปน  

2 ขั้นตอนหลัก คือ   

1) การพิจารณาทางเลือก (Consideration of 

Alternatives)  

1.1) เปนการระบุและเปรียบเทียบขอบเขต

ของทางเลือก รวมทั้งตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับ

สิ่ ง แ ว ด ล อ ม  ( A Best Practicable 

Environmental Option) 

1.2) เปนการกําหนดทางเลือกที่นําไปสูการ

บรรลุวัตถุประสงคของขอเสนอและสรุป

ประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 

โดยทางเลือกที่พัฒนาควรรวมทางเลือกที่ไม

ตองทําอะไร (Do-Nothing Alternative) และ

ตัวเลือกที่ดีตอสิ่งแวดลอมมากที่สุด (Best 

เ อ ก ส า ร  ค . ศ .  2 0 0 7  ไ ด ร ะ บุ

สา ระสํ าคัญที่ เ กี่ ย วข อ งกั บกา ร

รายงานผลออกเปน 3 ขั้นตอนหลัก 

คือ   

1) รายงาน (Report)  

1.1) เปนการอธิบายผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอมที่เกิดจากขอเสนอและ

ขอ เสนอทํา ให เกิดผลกระทบได

อยางไร  

1.2) โดยทั่วไปแลวจะมีการจัดทํา

รายงานหรือแถลงการณ SEA เพื่อ

เปดเผยตอสาธารณะแยกตางหาก 

โดยรายงานอาจมีความยาวและ

รูปแบบแตกตางออกไป 

เ อ ก ส า ร  ค . ศ .  2 0 0 7  ไ ด ร ะ บุ

สาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการบรรเทา

ผลกระทบและการติดตามออกเปน 3 

ขั้นตอนหลัก คือ   

1) การบรรเทา (Mitigation): เปนการ

ระบุมาตรการเพื่อหลีกเลี่ยง ลด และ

ชดเชยผลกระทบหลักที่ระบุ โดย  

1.1) ควรหลีกเลี่ยงผลกระทบที่ไม

พึงประสงคกอน จากนั้นจึงทําการลด

และ การแกไขเปนวิธีสุดทาย โดยการ

ใชมาตรการที่เหมาะสม  

1.2) หากขอมูลไมครบถวนและมี

ความเสี่ยงที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง

ขนานใหญที่รายแรงหรือไมสามารถ

กลไกสําคัญในการควบคุมและ

กํากับการจัดทํา SEA ในแอฟริกาใต

ในปจจุบันประกอบดวย 

1)  The National Environmental 

Management Act (ค.ศ.1998) และ

ที่แกไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2014 

2) เอกสารแนวทาง ค.ศ. 2000 

และ ค.ศ. 2007 

3)  รั ฐ ม น ต รี ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง  the 

Member of the Executive 

Council และสภาเทศบาล 

4) Department of Environmental 

Affairs and Tourism 

5) กระบวนการปรึกษาหารือและ

การมีสวนรวม 

                                                           
7 The Council for Scientific and Industrial Research: CSIR 
8 Department of Environmental Affairs and Tourism: DEAT 
9 CSIR (2007) Strategic Environmental Assessment (SEA) Resource Document: Introduction to the Process, Principles and Application of SEA, CSIR Report ENV-S-C 2002-073, Version 4. Environmental, Stellenbosch, South Africa. 
10 "MEC" (the Member of the Executive Council) เปนบุคคลที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายใหรับผิดชอบกิจการดานสิง่แวดลอม 
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ตารางที่ 2.1-2 การเปรียบเทียบขั้นตอน SEA ในตางประเทศ (ตอ) 

ประเทศ การกลั่นกรอง การกําหนดขอบเขตเนื้อหาและขอบเขตทาง

เทคนิคในการประเมินผลกระทบ 

กระบวนการมีสวนรวม การพัฒนาทางเลือกและการรายงาน

สถานการณปจจบุัน 

รายงาน SEA การบรรเทาผลกระทบและ 

การติดตาม 

การควบคุมและกาํกับ SEA 

กฎหมายหรือที่ แนวทาง SEA ระบุ เอาไว  หรือ

พิจารณาเปนกรณีไป โดยแผนหรือแผนงานจะไดรับ

การกลั่นกรองเพื่อพิจารณาวามีแนวโนมที่จะมี

ผลกระทบสําคัญตอสิ่งแวดลอมหรือไม  

นอกจ ากขั้ น ตอนที่ ร ะบุ ว า เ ป นขั้ น ตอน 

Scoping โดยตรงแลว เอกสารฉบับนี้ยังระบุ

ขั้นตอนแยกออกมา แตกลาวไดวาสามารถอยู

ในขั้นตอน Scoping ได คือ 

3) การรวบรวมขอมูลดานสิ่งแวดลอม ซึ่งเปน

การรวบรวมขอมูลทั่วไปที่จําเปนในการจัดทํา 

SEA ซึ่ งอาจเปนขอมูลดานกฎหมายหรือ

กระบวนการ รวมถึงขอมูลเฉพาะของขอเสนอ 

(แผนหรือแผนงาน) โดยขั้นตอนนี้จะมีการ

ดําเนินการในขั้นตอนการกลั่นกรองและการ

กําหนดขอบเขต โดยทั่ ว ไปแล ว  จะเป น

คําอธิบายสภาพแวดลอมที่ไดรับผลกระทบ 

 

หรือสภาเทศบาล อาจแตงต้ังผูอํานวยความสะดวก

ในการจัดประชุมตามมาตรา 22  

Practicable Environmental Option : 

BPEO)  

1.3) วิธีการที่สามารถใชเพื่อเปรียบเทียบ

ทางเลือกมีหลากหลาย ไดแก การประเมิน

หลาย เกณฑ  (Multi-Criteria Evaluation) 

และการวิ เคราะหตนทุนผลประโยชนดาน

สิ่งแวดลอม (Environmental Benefit Cost 

Analysis) 

2)  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ผ ล ก ร ะ ท บ  ( Impact 

Analysis)  เ ป น ก า ร ร ะ บุ  ทํ า น า ย  แ ล ะ

ประเมินผลขอเสนอและทางเลอืกหลัก 

2.1) วิธีการวิเคราะหตามตัวชี้วัดสามารถ

แสดงแนวโนมของผลกระทบ เชน การสูญเสีย

ที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้น  

2.2) การพัฒนาสถานการณจําลองและการ

ประมาณการณแนวโนมเปนตัวอยางของ

วิธีการฉายภาพอนาคต 

2.3) สามารถปรับใชวิธีการตาง ๆ ที่ใชใน

การจัดทํา EIA (เชน GIS และ ตารางเมทริกซ

ผลกระทบ)  

2.4) อยางไรก็ตาม การใชวิธีการประเมิน

เพียงวิธีการเดียว ไมนาจะสามารถประเมินผล

กระทบทั้งหมดได  

2) การตรวจสอบคุณภาพ (Review 

of Quality) รายงาน SEA ควรไดรับ

การตรวจสอบกอนสงใหหนวยงานที่

มีอํานาจตัดสินใจ เพื่อใหแนใจวามี

ขอมูลที่จําเปนสําหรับการตัดสินใจที่

ถู ก ต อ งแ ละ เพี ย งพ อ  โ ด ยก า ร

ตรวจสอบสามารถดําเนินการไดโดย

หนวยงานอิสระหนวยงานที่มีอํานาจ 

หรือหนวยงานดานสิ่งแวดลอม 

3.การตัดสินใจ (Decision-Making) 

หนวยงานที่มีอํานาจในการตัดสินใจ

อนุมัติ ปฏิเสธ หรือแกไขขอเสนอ มี

ภาระผูกพันหรือหนาที่ที่ จะตอง

คํานึงถึงผลลัพธจาก SEA (รวมถึง 

การมีสวนรวมของประชาชน) และ

ควรระบุเหตุผลในการตัดสินใจ 

 

ฟนคืนสภาพไดควรใชแนวทางปองกัน

ไวกอน (Precautionary Approach) 

2)  ก ารกํ า หนดความสํ าคัญขอ ง

ผลกระทบที่ เหลืออยู  (Determine 

the Importance of the Residual 

Impacts) เมื่ อมีกํ าหนดมาตรการ

บรรเทาผลกระทบแลวควรมีการ

คาดการณผลกระทบที่เหลืออยูและ

กําหนดความสําคัญของผลกระทบที่

คาดการณไวเพื่อดําเนินการติดตาม

ตรวจสอบโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ

และวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอมที่

ระบุไว 

3) การติดตามตรวจสอบ (Monitoring) 

เปนการติดตามตรวจสอบวาขอเสนอที่

ไดรับการนําไปสูการปฏิบัตินั้น  

3.1) มีการดําเนินการที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมหรือบรรลุวัตถุประสงค

หรือไม 

3.2)  มี ก า รดํ า เ นิ นการที่ ส งผล

กระทบตอบสนองตอวัตถุประสงค

ของนโยบาย แผน หรือแผนงานที่ได

อนุมัติหรือไม  

10. สวีเดน The Ordinance (1998: 905) on Environmental 

Impact Statements and SEA Reports กํ า ห น ด

แนวทางในการกลั่นกรอง ดังนี ้

1) แผนและแผนงานภายใตขอกําหนด SEA และ

ขอยกเวนแผนและแผนงานที่ระบุในมาตรา 4 ควร

จัดทํา SEA เนื่องจากมีแนวโนมที่จะสงผลกระทบ

สําคัญตอสิ่งแวดลอม ประกอบดวย  

1.1) แผนดานขยะของเทศบาล  

1.2) แผนดานพลังงานของเทศบาล  

1.3) แผนดานการขนสงของเขต (County Transport 

Plans)  

1.4) แผนงานการปฏิบัติ  

1.5 )  แ ผ นก าย ภ าพ ขอ ง เท ศบ า ล  ( Municipal 

Comprehensive Physical Plans)  

1.6) แผนระดับชาติดานโครงสรางการขนสง  

1.7) แผนงานภายใตกองทุนสหภาพยุ โรป (EU 

Structural Fund)  

1) แนวทางการกําหนดขอบเขต  

1.1) กอนที่หนวยงาน/ เทศบาลจะตัดสินใจ

เกี่ ยวกับขอบเขตการประเมินและระดับ

รา ยละ เอี ย ดขอ งถ อ ยแถลงผลกระทบ

สิ่ งแวดลอม จะตองปรึกษาเทศบาลและ

คณะกรรมการบริหารเขต ที่ไดรับผลกระทบ

จากแผนหรือแผนงาน สวนแผนและแผนงาน

ร ะ ดั บ ป ร ะ เ ท ศ  จ ะ ต อ ง มี ก า ร ป รึ ก ษ า  

the Swedish Environmental Protection 

Agency, the Swedish Agency for Marine 

and Water Management และหนวยงาน

บริหารสวนกลางอื่น ๆ ที่ ไดรับผลกระทบ 

(หมวดที่ 6 มาตรา 13 ของประมวลกฎหมาย)  

1.2) การประเมินสิ่งแวดลอม ประกอบดวย

ขอมูล (และเหตุผลประกอบ) เกี่ยวกับวิธีการ

ประเมิน และการเสนอความรูเกี่ยวกับเนื้อหา

ของแผนและแผนงาน ความสนใจของ

1) การกําหนดและการระบุหนวยงานที่เกี่ยวของ

และสาธารณชน  

1.1)  ก า ร ร ะ บุ ส า ธ า ร ณ ะ  ( The Public)  

แ ล ะ ห น ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง  ( Concerned 

Authorities) จะพิจารณาเปนกรณี และคําว า 

“สาธารณะ” ครอบคลุมถึงองคกรพัฒนาเอกชน

ดวย  

1.2) หนวยงาน/ เทศบาลที่เกี่ยวของแตละแหง จะ

พิจารณาจากสถานการณเฉพาะของแตละแผน/ 

แผนงาน 

2) การปรึกษาหารือและการมีสวนรวมของ

ประชาชนในขั้นตอนตาง ๆ ของ SEA  

2.1) การกลั่นกรอง ผลการตัดสินใจจัดทํา SEA 

จะตองรายงานและเปดเผยตอสาธารณะ (ตาม

มาตรา  6 ของ  The Ordinance on EIAs and 

SEAs 1998) โดย The EPA General Guidelines 

ระบุวาแนวทางการเปดเผยตอสาธารณะอาจ

1) ความหมายของทางเลือกและการประเมิน

ทางเลือกในทางปฏิบัติ/ ประเภทของทางเลือก 

ขอกําหนดเกี่ยวกับทางเลือกตางถูกกําหนด

โ ด ย  ห ม ว ด ที่  6 ม า ต ร า  12 ข อ ง  the 

Environmental Code 1998 แตไมพบวามี

คํ า จํ า กั ดคว ามทา งกฎหมายขอ งคํ า ว า 

"ทางเลือก" มีเพียงการระบุวาทางเลือกที่

สมเหตุสมผล (Reasonable Alternatives) 

จะตอ งอธิบายถึ งแนวทางในการบรรลุ

เปาหมายของแผนและแผนงาน รวมถึง

แนวทางอื่น ๆ ในการใชประโยชนที่ดินหรือ

สถานที่ ท า ง เลื อกสํ าหรั บกิ จ กรรมหรื อ

ม า ต ร ก า ร  โ ด ย  The EPA General 

Guidelines 2010 ก ล า ว ถึ ง  “ท า ง เ ลื อ ก ที่

สมเหตุสมผล ที่คํ านึงถึ งจุดมุ งหมายและ

ขอบเขตทางภูมิศาสตรของแผน/ แผนงานควร

ไดรบัการระบุ อธิบาย และประเมินดวย” 

เนื้อหาของรายงานดานสิ่งแวดลอมและ

บทสรุปที่ไมใชดานเทคนิค เนื้อหาที่

จําเปนในรายงานดานสิ่งแวดลอมที่

ระบุไว ในหมวดที่  6 สวนที่  12 ของ 

The Environmental Code 1998 

ตั วอย างเช น คํ าอธิ บายเกี่ ยวกั บ

สภาพแวดลอมในพื้นที่ที่มีแนวโนมที่

จะไดรับผลกระทบสําคัญ คําอธิบาย

เกี่ยวกับวัตถุประสงคดานคุณภาพ

สิ่ งแวดล อมที่ เกี่ ยวข อง และการ

พิจารณาดานสิ่งแวดลอมอื่น ๆ ไดถูก

นําไปดําเนินการอยางไรในแผนหรือ

แผนงาน และคําอธิบายของผลกระทบ

สําคัญตอสิ่งแวดลอมซึ่งมีแนวโนมที่จะ

เกิดขึ้นกับความหลากหลายทางชีวภาพ 

ประชากร สุขภาพของมนุษย สัตวปา 

พืช ที่ ดิน น้ํ า อากาศ ปจจั ยด าน

ก า ร เ ต รี ย ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ  The 

Environmental Code 1998 and 

Government Bill ระบุวาหนวยงาน

และเทศบาลที่นําแผนและแผนงาน 

ไปใชตองมีหนาที่ติดตามตรวจสอบ 

แต ไ ม มี ข อ กํ า ห นด โด ยละ เอี ย ด

เกี่ยวกับวิธีการติดตามตรวจสอบในแง

ของระยะเวลา ความสม่ําเสมอ หรือ

วิธีการ 

1) EU SEA Directive 

2)  The Environmental Code 

1998 

3)  The Ordinance (1998: 905) 

on Environmental Impact 

Statements and SEA reports 

4)  The Swedish Environmental 

Protection Agency and the 

Swedish Agency for Marine และ 

Water Management 

5)  The County Administrative 

Board 

6)  ห น ว ย ง า น ที่ เ ป น เ จ า ข อ ง

ขอเสนอ 

7) กระบวนการปรึกษาหารือ

สาธารณะ 
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ตารางที่ 2.1-2 การเปรียบเทียบขั้นตอน SEA ในตางประเทศ (ตอ) 

ประเทศ การกลั่นกรอง การกําหนดขอบเขตเนื้อหาและขอบเขตทาง

เทคนิคในการประเมินผลกระทบ 

กระบวนการมีสวนรวม การพัฒนาทางเลือกและการรายงาน

สถานการณปจจบุัน 

รายงาน SEA การบรรเทาผลกระทบและ 

การติดตาม 

การควบคุมและกาํกับ SEA 

1.8) แผนฉุกเฉินภายใตพระราชกฤษฎีกาโรคระบาด

ในสัตว  

1.9) แผนงานการสงเสริมที่อยูอาศัย  

1.10) แผนงานสําหรบัการปฏิบัตกิารฉุกเฉิน  

1.11) แผนงานเขตชนบท  

1.12)  แผนกา รต อสู กั บข า ว โอ ตป า  ( Plans to 

Combat Wild Oats)  

1.13) แผนงานการจัดทํารายละเอียดแผนพัฒนา  

1.14) แผนงานการพัฒนาภูมิภาค  

1.15) แผนการจัดการอุทยานแหงชาติและการ

อนุรักษธรรมชาติและวัฒนธรรม  

1.16) แผนสงเสริมการจราจร  

1.17) การออกแบบที่ เกี่ยวของกับผลประโยชน

แหงชาต ิ

2) สําหรับแผนและแผนงานอื่น ๆ ที่ใชแนวทางการ

พิจารณาเปนกรณีโดยอาศัยเกณฑบางประการจะระบุ

ไวในมาตรา 4 ของ The Ordinance on EIAs and 

SEAs 1998 

3) ภาคผนวก 4 ของกฎหมายนี้จะลอตามภาคผนวก 2 

ของ EU SEA Directive ทั้ งนี้  พบว า  สวี เดนไมมี

ขอยกเวนเกี่ยวกับแผนและแผนงานที่ไมตองจัดทํา 

SEA อยางชัดเจนในกฎหมายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่

ระบุไวในมาตร 3.8 ของ EU SEA Directive  

สาธารณชน และการกลาวถึ งประเด็นที่

สามารถทําใหดีขึ้นในการจัดทําแผนหรือ

แผนงานในขั้นตอนการขออนุมัติ 

1.3) รายงานการกําหนดขอบเขตมักไมใช

รายงานที่เปนทางการ และไมมีขอกําหนด

อยางเปนทางการเก่ียวกับวิธีการจัดทําเอกสาร

ขอบเขต แตโดยสวนใหญ จะเปนการจัดทํา

เปนบันทึกขอความสั้น ๆ (Short Memo) โดย

เจาหน าที่ สํ านักวางแผน (สวนใหญ เปน

เ ท ศ บ า ล )  ไ ป ยั ง  The County 

Administrative Board และมีการอภิปราย

กันในที่ประชุมปรึกษาหารือ  

1.4) โดยปกติรายงานการกําหนดขอบเขตจะ

คอนขางสั้นอยูระหวาง 3-10 หนาและจะ

จัดทําขึ้นโดยคํานึงถึงขอบเขตเชิงกายภาพ 

ขอบเขตเชิงพ้ืนที่และประเด็นสําคัญ  

1.5) วัตถุประสงคของรายงาน คือ เพื่อให

แนใจวา SEA มุงเนนประเด็นที่พิจารณาวามี

ความสําคัญและเพื่อใหแนใจวาประเด็นเหลานี้

ไดรับการพิจารณาในขั้นตอนการวางแผน 

ในทางปฏิบัติบันทึกขอความจะไดรับการ

อ นุ มั ติ จ า ก ที่ ป ร ะ ชุ ม  The County 

Administrative Board ผานทางจดหมาย  

1.6) รายงานการกําหนดขอบเขตไมคอยไดรับ

การตีพิมพในรายงานดานสิ่งแวดลอม แต

ขอมูลในรายงานนี้มักถูกใชเพื่ออธิบายถึง

วิธีการดําเนินการกําหนดขอบเขตวาไดมีการ

ป รึ ก ษ า ห า รื อ กั บ  The County 

Administrative Board อย า งถู ก ต อ งต า ม

หลักการของการกําหนดขอบเขตของ SEA 

 

พิจารณาเปนรายกรณีไป แตอยางนอยผลการ

ตัดสินใจควรมีอยูในเว็บไซตของหนวยงานและ

เทศบาลหรื อ ติ ดป ระก าศ  โ ดย  The EPA’s 

Practical Guidelines on Strategic 

Environmental Assessment of Plans and 

Programmes 2010 ระบุวาควรรายงานผลการ

กลั่นกรองโดยเร็วที่สุดหลังจากไดขอสรุปขั้นตอน

ตาง ๆ และรายงานควรระบุความเห็นของทุกฝาย

ที่ปรึกษาหารือกันอยางชัดเจนตามขอกําหนดของ 

SEA  

2.2) รายงานดานสิ่งแวดลอม เนื่องจาก SEA และ

การจัดทําแผน/ แผนงานเปนกระบวนการที่

ดําเนินการควบคูกันไป รายงานดานสิ่งแวดลอมจึง

ถูกนําเสนอในเวลาเดียวกับรางแผน/ แผนงาน 

ดังนั้น หนวยงาน/ เทศบาลที่จัดทํารายงาน SEA 

จะตองจัดทําและรางแผน/ แผนงานเผยแพรตอ

สาธารณะ เทศบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของดวย 

(หมวดที่ 6 มาตรา 14 ของ The Environmental 

Code และมาตรา 8 ของ The Ordinance on 

EIAs and SEAs 1998) ส วนวิ ธี การในการแจ ง

ขอมูลใหกับสาธารณชน ที่ระบุในมาตรา 9 ของ 

EU SEA Directive ไมไดมีการระบุเอาไวใน The 

Environmental Code 1998 อยางไรก็ตาม แตมี

ขอความที่ความคลายคลึงกับวิธีการจัดทํารายงาน 

SEA อ ยู ใ น  6 ม า ต ร า  14 ข อ ง  The 

Environmental Code 1998 

3) วิธีการและระยะเวลาในการใหคําปรึกษา

สาธารณะ ไมมีขอกําหนดอยางเปนทางการ

เกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาในการใหคําปรึกษา

สาธารณะ แตใน The EPA General Guidelines 

2010 ไดระบุไวว า ระยะเวลาของการปรึกษา

สาธารณะควรมีอยางนอย 3 สัปดาห 

4) การใหคําปรึกษาขามพรมแดน ขอกําหนดใน

การใหคําปรึกษาขามพรมแดนมีอยูในหมวด 6 

สวนที่ 15 ของ the Environmental Code 1998 

5.2 ก า ร ร า ย ง า น ส ถ า น ก า ร ณ พื้ น ฐ า น 

(Baseline Reporting) ในหมวดที่ 6 มาตรา 

12 ข อ ง  The Environmental Code 1998 

ระบุวาการประเมินจะตองมีคาํอธิบายเกี่ยวกับ

สถานการณสิ่ งแวดลอมในปจจุบัน (The 

Current Environmental Situation) แ ล ะ

ส ถ า น ะ ข อ ง สิ่ ง แ ว ด ล อ ม  ( The 

Environmental Status) และการพัฒนาดาน

สิ่งแวดลอมที่เปนไปไดหากไมมีการนําแผน

หรือแผนงานไปสูการปฏิบัต ิ

ภูมิอากาศ ทรัพยสินทางวัตถุ ภูมิทัศน 

อาคาร โบราณสถานและวัฒนธรรมที่

ยังดํารงอยู และมรดกทางวัฒนธรรม

อื่น ๆ ตลอดจนความสัมพันธซึ่งกันและ

กันระหว างสิ่ งแวดลอมดานตาง ๆ 

เหลานี ้

11) สหราช

อาณาจักร 

1) แผนและโปรแกรมภายใตขอกําหนด SEA และ

ขอยกเวน แผนการที่เกี่ยวของทั้งหมดขึ้นอยูกับ SEA 

แผนสวนใหญเปนแผนทองถิ่น ที่จัดทําโดยหนวยงาน

วางแผนทองถิ่น 

1) การจัดทําขอบเขตควรประกอบมีการ

กํ าหนดบริบท  (Context) วั ตถุ ป ระสงค  

( Objectives) แ น ว ท า ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น 

(Approach of the Assessment) และการ

1) การกําหนดและการระบุหนวยงานที่เกี่ยวของ

และสาธารณชน 

1.1) ขอบังคับกําหนดใหหนวยงานจัดทําแผน

ดําเนินการตามขั้นตอนตามที่เห็นสมควรในการ

จัดเตรียมเอกสารที่ เกี่ยวของเสนอตอบุคคลที่

1) ความหมายของทางเลือกและการประเมิน

ทางเลือกในทางปฏิบัติ /ประเภทของทางเลือก 

1.1) ไมมีคําจํากัดความของ "ทางเลือกที่

สมเหตุสมผล (Reasonable Alternatives)" 

สําหรับการวางแผนในประเทศอังกฤษ  

เนื้อหาของรายงานดานสิ่งแวดลอม

และบทสรุปที่ไมใชดานเทคนิค  

1)  The Environmental Assessment 

of Plans and Programmes 

Regulations 2004 ไดนําขอกําหนดใน

การเตรียมการติดตามตรวจสอบ 

1) หนวยงานที่รับผิดชอบควรติดตาม

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญที่

เกิดจากการดําเนินการตามแผนเพื่อ

ระบุผลกระทบที่ไมคาดคิดในระยะ

1) EU SEA Directive  

2) The Environmental Assessment 

of Plans and Programmes 

Regulations 2004 
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ตารางที่ 2.1-2 การเปรียบเทียบขั้นตอน SEA ในตางประเทศ (ตอ) 

ประเทศ การกลั่นกรอง การกําหนดขอบเขตเนื้อหาและขอบเขตทาง

เทคนิคในการประเมินผลกระทบ 

กระบวนการมีสวนรวม การพัฒนาทางเลือกและการรายงาน

สถานการณปจจบุัน 

รายงาน SEA การบรรเทาผลกระทบและ 

การติดตาม 

การควบคุมและกาํกับ SEA 

2) แนวทางและเกณฑการกลั่นกรอง (กําหนดตาม

ภาคผนวก II ของ EU SEA Directive)  

2.1) หนวยงานที่มีอํานาจจัดทําแผน พิจารณาวาแผน

ที่รับผิดชอบจําเปนตองจัดทํา SEA ตามขอกําหนด

ของมาตรา 3 (2) ของ EU SEA Directive หรือไม 

2.2) หน วยงานเจาของแผนอาจจะปรึกษากับ

หนวยงานใหคาํปรึกษา (The Consultation Bodies) 

เพื่อพิจารณาวารางแผนมีแนวโนมที่จะมีผลกระทบ

สําคัญตอสิ่งแวดลอมหรือไม ทั้งนี้ มีแผนเพียงไมกี่

แผนอยูในกลุมที่ตองปรึกษาหนวยงานใหคําปรึกษา 

แตแผนดังกลาวทั้งหมดจะไดรบัการกลั่นกรองเปนกรณ ีๆ  

ไป 

ระบุประเด็นดานสิ่งแวดลอมและวัตถุประสงค

ที่เกี่ยวของ  

2) ภายใตกฎขอบังคับของสหราชอาณาจักร 

ไมจําเปนตองมีรายงานการกําหนดขอบเขต

อยางเปนทางการตามกฎหมาย แตควรให

คว ามสํ าคัญกั บกา รดํ า เนิ นก า รตาม  A 

Practical Guide to the Strategic 

Environmental Assessment Directive 

(September 2005) ซึ่งจะเปนประโยชนใน

การนําเสนอขอมูลในขั้นตอนการกําหนด

ขอบเขต  

3) จะตองมีการปรึกษาหารืออยางเปนทางการ

กับหนวยงานใหคําปรึกษาเพื่อใชประโยชน

จากแหลงขอมูลดานสิ่งแวดลอมระดับมือ

อาชีพตั้งแตในระยะเริ่มตนของกระบวนการ 

SEA 

พิจารณาวาอาจไดรับผลกระทบหรือมีแนวโนมทีจ่ะ

ไดรับผลกระทบหรือมีสวนไดสวนเสียในการ

ตัดสินใจและการนําแผนหรือแผนงานไปสูการ

ปฏิบัติใหเขามามีสวนรวมในการประเมิน  

1.2) ผูมีสวนไดเสียจะครอบคลุมทั้งระดับบุคคล

แ ล ะ อ ง ค ก ร  ( The Public Consultees)  

และองคกรใหคํ าปรึกษา (The Consultation 

Bodies/ Authorities) 

2) การปรึกษาหารือและการมีสวนรวมของ

ป ร ะ ช า ช น ใ น ขั้ น ต อ น ต า ง  ๆ  ข อ ง  SEA 

การปรึกษาหารือสาธารณะอยางเปนทางการ  

จะเกิดขึ้นหลังจากการจัดทํารางแผนและรายงาน

ดานสิ่ งแวดลอม แตอาจมีการมีสวนรวมของ

ประชาชนอยางไมเปนทางการในกระบวนการ

จัดทํา SEA เกิดขึ้นกอนหนานี้ อาทิ การประชุม

สาธารณะเพื่อการกําหนดวัตถุประสงค และการ

พัฒนาทางเลือกตาง ๆ เปนตน 

3) วิธีการและระยะเวลาในการใหคําปรึกษา

สาธารณะ  

3.1) หลังจากการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของแลว

เสร็จหนวยงานที่รับผิดชอบการวางแผนจะตอง

ดําเนินการดังน้ี โดยเร็วที่สุด 

3.1.1) สงสําเนาเอกสารไปยังหนวยงาน

ใหคํ าปรึกษาแตละแหง (Each Consultation 

Body) 

3.1.2) ดําเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อ

นําสงเอกสารไปยังบุคคลที่หนวยงานเจาของแผน

อื่น ๆ ที่อาจจะไดรับผลกระทบหรือมีสวนไดสวน

เสียกับการตดัสินใจที่เกี่ยวของหรือการนําแผนและ

แผนงานไปปฏิบัติ (The Public Consultees) ให

เขามามีสวนรวมในการประเมิน 

3.1.3)  แจ งสถานที่ ติดต อหน วย งาน

เจาของแผนอื่นที่อาจไดรับผลกระทบไดรับทราบ 

(อาจรวมถึงเว็บไซต) เนื่องจากอาจมีการขอดู

เอกสารที่เก่ียวของ และ 

3.1.4)  ข อ ค ว า ม ร ว ม มื อ อ ง ค ก ร ใ ห

คํ า ปรึ กษา  (The Consultation Bodies) แ ละ

หนวยงานเจาของแผนอื่นที่อาจไดรับผลกระทบ 

(The Public Consultees) ใหแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวของ รวมถึงระบุสถานที่

1.2) A Practical Guide to the Strategic 

Environmental Assessment Directive 

(September 2005) ระบุ ว า  “ทาง เลื อกที่

สมเหตุสมผล” เปนทางเลือกที่ผูจัดทําแผน

พิจารณาวาเปนตัวเลือกที่มีความสมจริง 

(Realistic Options) และมีความแตกตางกัน  

1.3) ทางเลือกจะตองมีความแตกตางกัน

อยางชัดเจนเพียงพอที่จะแสดงให เห็นถึ ง

ผลกระทบดานความยั่งยืนที่แตกตางกันของ

แตละทางเลือก  เพื่ อ ใหสามารถทํ าการ

เป รี ย บ เที ยบกั น ได อ ย า งมี ค ว ามหมาย 

(Meaningful Comparisons)  

1.4) ทุกทางเลอืกจะตองมีความสมจริงและ

สามารถนําไปสูการปฏิบัติได (Realistic and 

Deliverable) รวมทั้ งควรครอบคลุมขอมูล

เกี่ยวกับแนวโนมในอดีตและแนวโนมใน

อนาคต และสถานการณ "ไมทําอะไรเลย (Do 

Nothing)" 

2) การรายงานสถานการณพื้นฐาน (Baseline 

Reporting) ขอมูลสถานการณพื้นฐาน จะถูก

รวบรวมในขั้นตอนแรกสุดของกระบวนการ

ประเมิน และใชประโยชนในขั้นตอนการ

กําหนดขอบเขต และขอมูลสถานการณ

พื้ น ฐานจะถู กนํ า ไปบรรจุ ไว ในรายงาน

สิ่งแวดลอมดวย 

ภาคผนวก 1 ของ EU SEA Directive 

มาผนวกเอาไว  

2)  การวางผั ง เมืองและประเทศ

ภายใน สหราชอาณาจักร มีการออก

กฎหมายแยกจากกัน โดยกําหนดให

หนวยงานวางแผนทองถ่ินดําเนินการ

ประเมินความยั่งยืน  

3) ในการประเมินความยั่งยืนจะรวม

เ อ า ข อ กํ า ห น ด ข อ ง  EU SEA 

Directive และการพิจารณาประเด็น

ทางสังคม และเศรษฐกิจดวย 

เริ่มตน และเพื่อใหสามารถดําเนินการ

แกไขไดอยางเหมาะสม  

2) รายละเอียดของการเตรียมการ

ติดตามตรวจสอบ จะตองรวมอยูใน

รายงานดานสิ่งแวดลอม และบรรจุอยู

ในแผน/ แผนงาน  

3)  ควรรายงานผลการติดตามใน

รายงานการติดตามประเมินผลของ

หนวยงาน 

3) The Environmental Assessment 

of Plans and Programmes 

Regulations (Northern Ireland) 

2004 

4) Environmental Assessment 

(Scotland) Act 2005 

5) The Environmental Assessment 

of Plans and Programmes 

Regulations (Wales) 2004 

6) A Practical Guide to the Strategic 

Environmental Assessment Directive 

(September 2005) 

7)  The Consultation Bodies/ 

Authorities 

8) The Public Consultees 
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ตารางที่ 2.1-2 การเปรียบเทียบขั้นตอน SEA ในตางประเทศ (ตอ) 

ประเทศ การกลั่นกรอง การกําหนดขอบเขตเนื้อหาและขอบเขตทาง

เทคนิคในการประเมินผลกระทบ 

กระบวนการมีสวนรวม การพัฒนาทางเลือกและการรายงาน

สถานการณปจจบุัน 

รายงาน SEA การบรรเทาผลกระทบและ 

การติดตาม 

การควบคุมและกาํกับ SEA 

และระยะเวลาที่จะตองสงความคิดเห็นกลับมาให

หนวยงานเจาของแผน 

3.2) ไม ไดมีการกํ าหนด “ระยะเวลาการ

ปรึกษาหารือ” ไวในกฎขอบังคับในอังกฤษหรือ

ไอรแลนดเหนือหรือในสกอตแลนด แตตองมีกรอบ

ระยะเวลาเทาที่ จะมั่นใจไดวา หนวยงานให

คําปรึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของจะไดรับโอกาส

ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ ยวกับเอกสารที่

เกี่ยวของอยางมีประสิทธิผล โดยในสกอตแลนด

ระยะเวลาเฉลี่ยของการใหคําปรึกษาอยูที่ประมาณ 

60 วัน  ใน เวลส  ก ารปรึกษาหารือจะตองมี

ระยะเวลาไมนอยกวา 28 วันและมีระยะเวลาเทาที่

จะมั่นใจไดวาหนวยงานใหคําปรึกษาและที่ปรึกษา 

สาธารณะจะไดรับโอกาสในการแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิผล 

4. การใหคําปรึกษาขามพรมแดน  

4.1) ดวยตําแหนงทางภูมิศาสตรของสหราช

อาณาจักร ทําใหแผนสวนใหญไมคอยมีผลกระทบ

ขามพรมแดน  

4.2) อยางไรก็ตาม ในกรณีที่หนวยงานเจาของ

แผนเห็นวา แผนที่หนวยงานรับผิดชอบมีแนวโนม

ที่จะมีผลกระทบสําคัญตอสิ่งแวดลอมของประเทศ

สมาชิกอื่น จะตองแจงใหรัฐมนตรีตางประเทศ

ทราบถึงผลกระทบที่เปนเหตุผลและสงสําเนาแผน

ที่ เ กี่ ย ว ข อ งและราย งานสิ่ ง แ วดล อ ม ไปยั ง

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ  

4.3)  ห า ก รั ฐ มน ต รี ว า ก า ร ก ร ะ ทร ว ง ก า ร

ตางประเทศ เห็นวาการดําเนินการตามแผนในสวน

ใดสวนหนึ่งของ สหราชอาณาจักรมีแนวโนมที่จะมี

ผลกระทบสําคัญตอสิ่ งแวดลอมของประเทศ

สมาชิกอื่น หรือประเทศสมาชิกที่มีแนวโนมวาจะ

ไดรับผลกระทบสําคัญจากการดําเนินการตามแผน

รองขอ 

4.4) รัฐมนตรีตางประเทศอาจจัดสงรางแผนและ

แนบรายงานสิ่งแวดลอมไปยังประเทศสมาชิกที่

อาจได รับผลกระทบพิจารณากอนจะมีการ

ดําเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อนําแผน

ไปสูการปฏิบัติ 
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ตารางที่ 2.1-2 การเปรียบเทียบขั้นตอน SEA ในตางประเทศ (ตอ) 

ประเทศ การกลั่นกรอง การกําหนดขอบเขตเนื้อหาและขอบเขตทาง

เทคนิคในการประเมินผลกระทบ 

กระบวนการมีสวนรวม การพัฒนาทางเลือกและการรายงาน

สถานการณปจจบุัน 

รายงาน SEA การบรรเทาผลกระทบและ 

การติดตาม 

การควบคุมและกาํกับ SEA 

12) สหรัฐ 

อเมริกา 

1) The National Environmental Policy Act หรือ 

NEPA (ค.ศ. 1969) และฉบับแกไขเพิ่มเติม ค.ศ. 

2000 เปนกฎหมายตนน้ําที่ทําใหเกิดนโยบายดาน

สิ่งแวดลอม และเปาหมายสําหรับการคุมครอง  

การบํารุงรักษา และการปรับปรุงใหดีขึ้น  

2) ไดกําหนดกระบวนการในการนําไปปฏิบัติเพื่อให

บรรลุเปาหมายของหนวยงานตาง ๆ ของรัฐบาลกลาง

โดยมาตรา 102 กําหนดใหหนวยงานของรฐับาลกลาง 

นําประเด็นเกี่ยวกับดานสิ่งแวดลอมไปพิจารณาใน

การจัดทําแผน และการตัดสินใจ โดยการใชหลัก 

สหวิทยาการ (Interdisciplinary) อยางเปนระบบ 

โดยเฉพาะอย างยิ่ งการจัดทํารายละเอียดถอย

แ ถ ล ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม 

( Environmental Impact Statement: EIS) ข อ ง

ทางเลือกในการดําเนินการหลัก ๆ ที่ทําใหเกิดผล

กระทบสําคัญตอสิ่งแวดลอม รวมทั้ง ยังระบุใหมีการ

ใชวิธีการที่เหมาะสมในการสนับสนุนใหการออกแบบ

การพัฒนาและแผนงาน (Initiatives and Programs) 

มีสวนในการสนับสนุนการปองกันไมใหคุณภาพ

สิ่งแวดลอมของโลกเสื่อมโทรมลง 

3) กระบวนการในการนํา NEPA ไปสูการปฏิบัติจะ

ประกอบดวยการวิเคราะห 3 ระดับ ขึ้นอยูกับวา

ขอเสนอการดําเนินการ แผน หรือ แผนงานสงผล

กระทบที่สําคัญตอสิ่งแวดลอมหรือไม ประกอบดวย  

3.1 ระดับที่ 1 ขอเสนอที่ยกเวนไมตองจัดทําถอย

แถลงด านสิ่ ง แวดลอม (Categorical Exclusion 

Determination)  

3.2 ระดับที่ 2 การประเมินและคนหาวาขอเสนอไม

สงผลกระทบสําคัญตอสิ่งแวดลอม (Preparation of 

an Environmental Assessment and Finding of 

No Significant Impact: EA/ FONSI)  

3.3 ระดับที่ 3 การจัดทําถอยแถลงผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม (Preparation of an Environmental 

Impact Statement: EIS)  

4) ดังนั้น ขั้นตอนที่เทียบไดกับการ Screening ของ

การจัดทํา SEA โดยทั่วไป คือ การวิเคราะหในระดับ 

ที่ 1 ซึ่งเปนกระบวนคัดขอเสนอที่ไมตองประเมินดาน

สิ่งแวดลอมออกโดยเทียบกับเกณฑที่ไดมีการกําหนด

จากการตรวจสอบ NEPA พบว าไมมีการ

กลาวถึงขึ้นตอน Scoping เอาไว เมื่อเดือน

เมษายน ค.ศ. 1981 U.S. EPA ไดเผยแพร

เอกสารที่ เรียกวา Scoping guidance โดย

แนะนําวิธีการกําหนด Scoping ไวจํานวน 8 

ขั้นตอนหลัก คือ  

1) เริ่มกําหนดขอบเขตเมื่อมีขอมูลเพียงพอ  

2) จัดเตรียมความพรอมของขอมูล  

3) ออกแบบกระบวนการกําหนดขอบเขต  

4) แจงใหสาธารณะรับทราบ 

5) จัดการประชุมสาธารณะ  

6) ประเมินวาตองทําอะไรเพื่อตอบสนอง

ขอคิดเห็นจากการประชุมสาธารณะ  

7) จัดสรรและมอบหมายงานพรอมทั้งจัดทํา

ตารางการปฏิบัติงาน 

8) ขอแนะนําอื่น ๆ 

1) เอกสารชื่อ  Public Involvement and the 

Environmental Impact Statement ที่เผยแพร

โดย U.S. EPA เมื่อ  ค.ศ. 1990 ระบุว า NEPA 

กําหนดใหหนวยงานจะตองใหโอกาสกับพลเมืองใน

การมีสวนสําหรับการจัดทําถอยแถลงผลกระทบ

ดานสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมนี้ไมไดหมายถึง

เพียงการใหขอมูลขาวสารแตหมายถึงการมีสวน

รวมอยางมีความหมาย ดวยการสื่อสารสองทาง 

โดยกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทํา EIS 

ประกอบดวย  

1.1) การเขารวมในขั้นตอนการกําหนดขอบเขต 

โดยการนํากลุมผูที่มีสวนไดเสียมาหาขอตกลง

รวมกันเพ่ือใหไดขอสรุปขอบเขตประเด็นที่จะบรรจุ

ไวในราง EIS การมีสวนรวมในขั้นตอนนี้จะเปนการ

รวบรวมความคิดเห็นของผูเขารวมการประชุมใน

ชวงแรกของกระบวนการวางแผน โดยหนวยงาน

เจาของแผนจะตองพิจารณาทุกความคิดเห็นอยาง

รอบคอบกอนที่จะยกราง EIS โดยภายหลังจากการ

จัดประชุมในขั้นตอนนี้จะมีการรับฟงความคิดเห็น

ตอเนื่อง 90 วัน  

1.2) การเขารวมในขั้นตอนการตรวจสอบ EIS  

เมื่อราง EIS แลวเสร็จ หนวยงานเจาของแผน

จะตองจัดใหมีการประชุมรับฟงความคิดเห็น โดย

ภายหลังจากมีการรับฟงความคิดเห็นในขั้นตอนนี้

แลว จะตองมีการรับฟงความเห็นตอเนื่องเปน

ระยะเวลา 30 วันนับจากวันประชุมรับฟงความ

คิดเห็นในขั้นการตรวจสอบ EIS 

1.3) กลุม เปาหมายในการมีสวนรวม ควร

ประกอบดวย หนวยงานระดับรัฐบาลกลามลรัฐ 

และทองถิ่น ชนเผา กลุมผูสนับสนุน และกลุมผู

ไดรบัผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบ 

U.S. EPA ไดใหความเห็นในเอกสารชื่อ Public 

Involvement and the Environmental 

Impact Statement ที่เผยแพรโดย U.S. EPA 

เมื่อ ค.ศ. 1990 เก่ียวกับทางเลอืกวา 

1)  หากผลกระทบสํ าคัญที่ เกี่ ย วของกั บ

ขอเสนอไมสามารถลดลงไดในระดับที่เพียงพอ 

EPA เ ส น อ ว า ท า ง เ ลื อ ก ที่ เ ป น มิ ต ร กั บ

สิ่งแวดลอมที่สุดเปนทั้งทางเลือกที่มีเหตุมีผล

และเปนทางเลือกที่มีความเปนไปไดสูง 

2) ควรจะหลีกเลี่ยงขอเสนอที่เปนตนทางของ

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมทางลบบางสวน

หรือทั้งหมด 

เอกสารชื่อ  Public Involvement 

and the Environmental Impact 

Statement ที่เผยแพรโดย U.S. EPA 

เมื่อ ค.ศ. 1990 ระบุว า EIS ควร

ประกอบดวย  

1) คําอธิบายเกี่ยวกับการดําเนินการ 

แผน และแผนงาน ที่ประกอบดวย 

พื้นที่ที่อาจไดรับผลกระทบรวมถึง

ขอมูลและเทคนิคที่เพียงพอที่จะทํา

ใหการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

มีความถูกตอง 

2) การวิเคราะหผลประโยชนและ

ผลกระทบเชิงลบตอสิ่งแวดลอมที่ไม

สามารถหลีก เลี่ยงได  ครอบคลุม

มลพิษดานอากาศ น้ํา และที่ดิน และ

ภาวะคุกคามตอสุขภาพ 

3) ทางเลือกสําหรับการดําเนินการ 

แผน หรอืแผนงาน 

4) การประเมินผลกระทบระยะยาว 

และความสัมพันธกับผลกระทบระยะ

สั้นที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไดรบัผลกระทบ 

5) ผลกระทบที่เกิดขึ้นถาวร และ ไม

สามารถฟนฟูกลับมาใหมได ที่เปน

ผลมาจากการนําขอเสนอไปสูการ

ปฏิบัต ิ

6) การชี้วัด และวิธีการที่หนวยงาน

เจาของข อ เสนอนํ ามาใช ในการ

ทํานายผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

U.S. EPA ไดใหความเห็นในเอกสาร

ชื่ อ  Public Involvement and the 

Environmental Impact 

Statement ที่เผยแพรโดย U.S. EPA 

เมื่อ ค.ศ. 1990 เกี่ยวกับการบรรเทา

ผลกระทบวา 

1)  ถอยแถลงดานผลกระทบควร

ครอบคลุมมาตรการหลีกเลี่ยง ลด

ความเสียหายดานสิ่งแวดลอมใหเหลือ

นอยที่สุด การคุมครอง การฟนฟู และ

การปรับปรุงสิ่งแวดลอม 

2) เพื่อเพิ่มประสิทธิผล มาตรการควร

กําหนดเทคนิคที่ เหมาะสมและมี

แนวโนมที่จะสามารถปฏิบัติไดจริง 

เ อ กสา รชื่ อ  Facts About The 

National Environmental 

Policy Act ที่ เผยแพร โดย U.S. 

EPA เมื่ อ เดือนกั นยายน ค .ศ . 

1989 ไดกลาวถึงองคประกอบใน

การขับเคลื่อน EA และ EIS ว า

ประกอบดวย 

1) NEPA 

2)  The Executive Office of 

the President a Council on 

Environmental Quality 

(CEQ) ทําหนาที่ประเมินแผนงาน

และกิจกรรมของรัฐบาลกลางตาม

นโยบายที่กําหนดไวในหมวด I 

ของ NEPA รวมทั้ งริ เริ่มและให

เสนอแนะนโยบายระดับชาติใน

การสงเสริมการยกระดับคุณภาพ

สิ่งแวดลอม 

3)  ห น ว ย ง า น รั ฐบ า ลก ล า ง 

(Federal Agency) มีหนาที่ตอง

รับผิดชอบตามขอกําหนดของ 

NEPA อาทิ การกํากับดูแลการ

วิเคราะหสิ่งแวดลอม การรวมมือ

กั บ ท อ ง ถิ่ น  ก า ร ช ว ย เ ห ลื อ

หนวยงานเจาของขอเสนอ รวมทั้ง

ตอบสนองตอ CEQ11 

4) EPA จัดทําและตรวจสอบตาม

ข อ กํ า ห น ด  NEPA ร ว ม ทั้ ง 

ตรวจสอบและ เผยแพรความ

คิดเห็นของสาธารณะเกี่ยวกับ

ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดจาก

ข อ เสนอหลั ก  ๆ  ร วมทั้ งก า ร

ตอบสนอง CEQ 

5) สาธารณะ มีสวนรวมในการ

จัดทําการกําหนดขอบเขต เสนอ

ประเด็นที่ควรบรรจุใน EIS และให

ความเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห

                                                           
11 The council on Environmental Quality 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด 2-36 
 

ตารางที่ 2.1-2 การเปรียบเทียบขั้นตอน SEA ในตางประเทศ (ตอ) 

ประเทศ การกลั่นกรอง การกําหนดขอบเขตเนื้อหาและขอบเขตทาง

เทคนิคในการประเมินผลกระทบ 

กระบวนการมีสวนรวม การพัฒนาทางเลือกและการรายงาน

สถานการณปจจบุัน 

รายงาน SEA การบรรเทาผลกระทบและ 

การติดตาม 

การควบคุมและกาํกับ SEA 

เอาไว และระดับที่ 2 ซึ่งเปนการวิเคราะหหรือคนหา

วาขอเสนอที่ไมถูกคัดออกในการวิเคราะหระดับที่ 1 

ส ง ผลก ระทบที่ สํ า คัญต อสิ่ ง แ ว ดล อ มหรื อ ไม   

หากไมสงผลกระทบ หนวยงานก็จะระบุวา “ไมสงผล

กระทบสําคัญ หรือ FONSI”  

5) อาจมีการกําหนดมาตรการเพื่อลดศักยภาพในการ

เกิดผลกระทบสําคัญสําหรับการดําเนินการ แผน  

หรือแผนงาน ที่ถูกระบุวา “FONSI” 

และข อค นพบของหน วย งาน

เจาของขอเสนอ 

 

13) สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

Environmental Impact Assessment Law of the 

People's Republic of China (2018 Revision) 

หมวด (Section) ที่  4 ระบุวาแผนที่ตองประเมิน

สิ่งแวดลอม หรือ EIA for Plan (PEIA) ประกอบดวย 

1) มาตรา 7 (1) คือ แผนการใชประโยชนที่ดิน 

แผนการกอสราง แผนการใชประโยชนพื้นที่ลุมแมน้ํา 

และพื้นที่ทางทะเลในภูมิภาค 

2) มาตรา 8 ของกฎหมาย EIA คือ “แผนพิเศษ 

(Special Plan)” สําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม 

การเกษตร การเลี้ยงสัตว การปาไม พลังงาน การ

อนุรักษน้ํา การคมนาคม การกอสรางในเมือง การ

ทองเที่ยว และทรัพยากรธรรมชาติ 

1)  Environmental Impact Assessment 

Law of the People’s Republic of China 

(2018  Revision) ม าตรา  10 ( 1)  ระบุ ว า

จะตองมีการวิเคราะหคาดการณและประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากการ

ดําเนินการตามแผน 

2)  เ นื่ อ ง จ า ก ไ ม มี เ อ ก ส า ร  Technical 

Guidelines for Plan Environmental 

Impact Assessment General Principles 

(September 1, 2014) ซึ่งอาจเปนเอกสารที่

ร ะบุ ร า ยละ เอี ย ด ก า ร  Scoping ใ นภ า ค

ภาษาอังกฤษ ที่ปรึกษา จึงสืบคนจากเอกสาร 

เรื่อง “Environmental Impact Assessment in 

China” ( Zhu and Lam, 2 0 0 9 )  โ ด ย ใ น

เอกสารฉบับดังกลาวนี้ไมไดกลาวถึงขั้นตอน

การ Scoping แตระบุขั้นตอนของ PEIA ที่อาจ

เทียบเคียงไดกับ SEA  คือ การวิ เคราะห

ขอเสนอของแผน (Overview the Proposed 

Plan) 

1) ตามมาตรา 8 และ 11 ของ Environmental 

Impact Assessment Law of the People’s 

Republic of China (2018 Revision) แผนงาน

พิ เศษที่ มี แนว โน มส งผลกระทบด านลบต อ

สิ่งแวดลอม และเกี่ยวของโดยตรงกับสิทธิและ

ผลประโยชนดานสิ่ งแวดลอมของประชาชน 

หนวยงานที่จัดทําแผนควรจัดประชุม ประชา

พิจารณ หรือใชแนวทางอื่นในการรวบรวมความ

คิดเห็นเกี่ยวกับรางถอยแถลง PEIA จากสถาบัน 

ผูเชี่ยวชาญ และสาธารณชนที่เกี่ยวของกอนที่จะ

สงใหหนวยงานที่มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ โดย

หนวยงานที่จัดทําแผนควรพิจารณาความคิดเห็น

เกี่ยวกับรางถอยแถลง  PEIA อยางจริงจังและแนบ

คําอธิบายวาความคิดเห็นไดถูกนํามาใชหรือไมไป

พรอมกับรางถอยแถลง PEIA เพื่อขออนุมัต ิ

2) ตามมาตรา 11 ของ Environmental Impact 

Assessment Law of the People’s Republic 

of China (2018 Revision) ระบวุา คณะกรรมการ

ที่มีอํานาจอนุมัติแผน ควรตรวจสอบเนื้อหาของ

การมีสวนรวมของประชาชนในถอยแถลงของ 

PEIA ดังน้ี 

2.1) หนวยงานจัดทําแผนไดจัดประชุม จัด

ประชาพิจารณ หรือกิจกรรมในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อ

รวบรวมความคดิเห็นเกี่ยวกับ ราง PEIA จากหนวย

ที่เกี่ยวของ ผูเชี่ยวชาญและประชาชนกอนสงขอ

อนุมัติหรือไม 

2.2) หนวยงานจัดทําแผนไดมีการรวบรวมและ

พิจารณาความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของ

ผูเชี่ยวชาญ และสาธารณชนเกี่ยวกับรางถอยแถลง 

PEIA อยางจริงจัง พรอมทั้งแนบคําอธิบายวาความ

คิดเห็นเกี่ยวกับ PEIA ไดถูกนําไปใชหรือไมเพราะ

เหตุผลใด 

Zhu and Lam (2009) พบวา PEIA มีขั้นตอน

ที่ใกลเคียงกับขั้นตอนการพัฒนาและประเมิน

ทางเลือกในการจัดทํา SEA คือ  

1) การอธิบายสถานการณดานสิ่งแวดลอมใน

ปจจุบัน  

2) การวิเคราะหและประเมินผลกระทบดาน

สิ่ งแวดลอม โดยมาตรา 7 วรรค 2 ของ

Environmental Impact Assessment Law 

of the People's Republic of China (2018 

Revision) ระบุวา จะตองอธิบาย 

2.1) ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดจากแผน

โดยครอบคลุมการวิเคราะห การทํานาย และ

การประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่

เปนไปได ที่เกิดจากแผน  

2.2) กําหนดยุทธศาสตรและมาตรการใน

การปองกัน หรือบรรเทาผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอมที่ไมพึงปรารถนา  

2.3) สงใหหนวยงานที่มีอํานาจในการ

ตรวจสอบและอนุมัติแผนในฐานะที่เปนสวน

หนึ่งของแผน 

Zhu and Lam ( 2 0 0 9 )  ร ะ บุ ว า

รายงาน PEIA ประกอบดวย 

1) หลักการทั่วไป  

2) การวิเคราะหขอเสนอของแผน 

3)  การอธิ บายสถานการณด าน

สิ่งแวดลอมในปจจุบัน 

4) การวิ เคราะหและประเมินผล

กระทบสิ่งแวดลอม 

5)  ข อ เ ส น อ แ นะ แ ผ น ง า น แ ล ะ

มาตรการบรรเทาผลกระทบ 

6) การติดตามและประเมินผล 

7) การมีสวนรวมของประชาชน  

8) ความยากและความไมแนนอน 

9) สรุปสําหรับผูบริหาร 

1) การบรรเทาผลกระทบ เนื่องการ

จัดทํ า  PEIA เปนการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดลอมของแผน ดังนั้น 

แผนงานและมาตรการที่กําหนดใน

รายงานทั้งหมด จึงมีเปาหมายเพื่อ

บรรเทาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม

เปนหลักมากกวาจะเปนทางเลือกใน

การพัฒนา 

2) ก า ร ติ ด ต า ม  Environmental 

Impact Assessment Law of the 

People’s Republic of China 

(2018 Revision) ไ ด ร ะ บุ ใ ห มี ก า ร

กําหนดแนวทางการติดตามรวมถึง

การวิเคราะหความยากและความไม

แ น น อ น  ( Difficulties and the 

Uncertainties) 

- หนวยงานที่ตองจัดทํา SEA คือ 

หนวยงานเจาของแผนของรัฐบาล

กลางและรัฐบาลทองถิ่นระดับ

เทศบาล หรือ ที่สูงกวา  

- หนวยงานที่มีบทบาทขับเคลื่อน 

การจัดทํ า  SEA ในสาธารณรั ฐ

ประชาชนจีน หรือที่เรียกวา REIA 

(Regional EIA) แ ล ะ  PEIA (EIA 

for Plan) คื อ  SEPA (The State 

Environmental Protection 

Administration) 

- ห น ว ย ง า น ที่ มี อํ า น า จ ต า ม

กฎหมายในการอนุมัติแผนที่มีการ

จัดทํา PEIA 
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ตารางที่ 2.1-2 การเปรียบเทียบขั้นตอน SEA ในตางประเทศ (ตอ) 

ประเทศ การกลั่นกรอง การกําหนดขอบเขตเนื้อหาและขอบเขตทาง

เทคนิคในการประเมินผลกระทบ 

กระบวนการมีสวนรวม การพัฒนาทางเลือกและการรายงาน

สถานการณปจจบุัน 

รายงาน SEA การบรรเทาผลกระทบและ 

การติดตาม 

การควบคุมและกาํกับ SEA 

3)  หน ว ย งานที่ มี อํ า นา จด า นก ารคุ มค รอ ง

สิ่งแวดลอม ควรแนบคาํแนะนําจากการมีสวนรวม

ของประชาชนไวในถอยแถลงของ PEIA และสงไป

ยังหนวยงานที่มีอํานาจอนุมัติแผน และหนวยงาน

ที่อนุมัติแผนควรพิจารณาความคิดเห็นสาธารณะ

และขอเสนอแนะจากหนวยงานที่มีอํานาจดานการ

คุมครองสิ่งแวดลอมอยางเต็มที่ และควรอธิบาย

เหตุผลในกรณีที่ไมพิจารณาตามคําแนะนําของ

หนวยงานที่มีอํานาจคุมครองสิ่งแวดลอม 

4) มาตรา 7 ของกฎหมาย ของ Environmental 

Impact Assessment Law of the People’s 

Republic of China (20 1 8  Revision) ร ะบุ ว า

หนวยงานจัดทํา PEIA สําหรับแผนการใชประโยชน

ที่ดิน แผนภูมิภาค แผนลุมน้ํา และแผนพื้นที่ทาง

ทะเล ควรนําสาระสําคัญที่ เกี่ ยวของกับการ

ประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมไปรับฟงความ

คิดเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 

ในระหวางกระบวนการจัดทํา PEIA ยกเวนแผนที่

เกี่ยวของกับขอมูลดานความมั่นคงแหงชาติหรือ

ขอมูลท่ีเปนความลบั 

14) สาธารณรัฐ

สังคมนิยม

เวียดนาม  

Law on Environmental Protection No. 55/ 

2014/ QH13 มาตรา 13 ไดระบุถึงขอบเขตของแผน

ที่จะตองมีการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 

ตามรายละเอยีดที่ไดนําเสนอแลวใน ตารางที ่2.1-1  

1) Law on Environmental Protection No. 

55/ 2014/ QH13 มาตรา 13 ระบุเนื้อหาที่

สอดคลองกับขั้นตอนการกําหนดขอบเขต 

(Scoping) คือ จะตองมีการระบุวิธีดําเนินการ

ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

2)  ที่ ป รึ กษ า ไ ด ต ร ว จสอบ  เ อกสา รชื่ อ 

Strategic Environmental Assessment of 

The National Plan for Power 

Development for the Period 2011-2020 

with Perspective to 2 0 3 0  ( PDP VII) 

(Ministry of Industry and Trade, 2011) . 

พบวามีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการกําหนด

ขอบเขตอยูใน บทนํา คอื 

2.1) กําหนดประเด็นสําคัญทางเศรษฐกิจ 

สังคมและสิ่งแวดลอมของประเทศที่นากังวล

ใจ และจัดลาํดับความสําคัญประเด็นที่สมควร

ไดรับการพิจารณาใน PDP โดยประเด็นและ

ลําดับความสําคัญเหลานี้ เกี่ยวของกับการ

พัฒนาพลังงานทั้ง 5 ประเภท คือ ไฟฟาพลัง

น้ําพลังงานความรอน พลังงานนิวเคลียร 

1)  Law on Environmental Protection No. 

55/ 2014/ QH13 มาตรา 15 ไดระบุสาระสําคัญ

ที่ เกี่ ยวของกับการมีสวนรวม คือ ตองมีการ

ปรึกษาหารือในกระบวนการประเมินสิ่งแวดลอม

ระดับยุทธศาสตร 

2)  เ อ ก ส า ร ชื่ อ  Strategic Environmental 

Assessment of The National Plan for Power 

Development for the Period 2011-2020 

with Perspective to 2030 (PDP VII) 

บทที่  4 มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการมีสวนรวม  

สรุปได ดังนี ้

2.1). วัตถุประสงคในการปรึกษาหารือ เกี่ยวของ

กับ  

2.1.1) ประเด็นดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญและ

ตัวชี้วัดที่ตองทําการประเมิน  

2.1.2) แนวทาง SEA และวิธีการประเมินผล  

2.1.3) การวิ เคราะหผลการประเมินผล

กระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอมของทางเลือก

ตาง ๆ ในการพัฒนาพลังงาน และ 

1) Law on Environmental Protection No. 

55/ 2014/ QH13 มาตรา 13 ไดระบุเนื้อหาที่

สอดคลองกับขั้นตอนการพัฒนาและประเมิน

ทางเลือก ประกอบดวย 

1.1) การวิ เคราะหสภาพแวดลอมทาง

ธรรมชาติและเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่ไดรับ

ผลกระทบจากยุทธศาสตร แผน และขอเสนอ 

1.2) การประเมินความสอดคลองของ

ยุทธศาสตร แผน และขอเสนอ ตอมุมมองและ

วัตถุประสงคในการคุมครองสิ่งแวดลอม 

1.3) การประเมินและการคาดการณ

แนวโนมของผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบตอ

ประเด็นสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากการนํา

ยุทธศาสตร แผน และขอเสนอ ไปสูการปฏิบัต ิ

1.4) การประเมินและคาดการณแนวโนม

ผลก ระ ทบต อ ก า ร เปลี่ ย น แปล งส ภา พ

ภูมิอากาศ ในระหวางการดําเนินการตาม

ยุทธศาสตร การวางแผน และขอเสนอ 

2)  เอกสารชื่ อ  Strategic Environmental 

Assessment of The National Plan for 

Law on Environmental Protection 

No. 55/ 2014/ QH13 มาตรา 15. วา

ด วยสาระสํ าคัญของรายงานการ

ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

ประกอบดวย 

1) ความจํา เปนและเหตุผลทาง

ก ฎ ห ม า ย สํ า ห รั บ ก า ร จั ด ทํ า

ยุทธศาสตร แผน และขอเสนอ 

2) วิธีการในการประเมินสิ่งแวดลอม

ระดับยุทธศาสตร 

3 )  ส รุ ป ส า ร ะ สํ า คั ญ ที่ อ ยู ใ น 

ยุทธศาสตร แผน และ ขอเสนอ 

4) สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและ

เศรษฐกิจสังคมของพื้นที่ซึ่งอาจไดรับ

ผลกระทบจากยุทธศาสตร แผน และ

ขอเสนอ 

5) การประเมินความสอดคลองของ

ยุทธศาสตร แผน และขอเสนอ กับ

มุมมองและวัตถุประสงคดานการ

คุมครองสิ่งแวดลอม 

1).Law on Environmental Protection 

No. 55/ 2014/ QH13 มาตรา 15 ไดระบุ

เนื้ อหาที่สอดคลองกับขั้นตอนการ

บรรเทาผลกระทบและการติดตาม คือ 

1.1)  ม า ต ร ก า ร ใ น ก า ร รั ก ษ า

แนวโนมผลกระทบเชิงบวก และการ

ค ว บ คุ ม แ ล ะ บ ร ร เ ท า แ น ว โ น ม

ผ ล ก ร ะ ท บ เ ชิ ง ล บ ต อ ป ร ะ เ ด็ น

สิ่ งแวดลอมที่อาจเกิดจากการนํา

ยุทธศาสตร แผนและขอเสนอไปสูการ

ปฏิบัต ิ

1.2) ประเด็นที่ตองไดรับการวิจัย

เพิ่มเติมในขั้นตอนการนํายุทธศาสตร 

แผน ขอเสนอ ไปสูการปฏิบัติ และ

ขอเสนอแนวทางดําเนินการ 

2) เ อ ก ส า ร ชื่ อ  Strategic 

Environmental Assessment of 

The National Plan for Power 

Development for the Period 

2011-2020 with Perspective to 

1).Law on Environmental Protection 

No. 55/ 2014/ QH13  

1.1) มาตรา 16 วาดวยการรว

จ ส อ บ ร า ย ง า น ก า รป ร ะ เ มิ น

สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ได

ระบุเนื้อหาที่สอดคลองกับขั้นตอน

ก า ร ค ว บ คุ ม แ ล ะ กํ า กั บ 

ประกอบดวย 

1.1.1) ความรับผิดชอบใน

การตรวจสอบรายงานการประเมนิ

สิ่งแวดระดับยุทธศาสตร มีดังนี ้

1.1.1.1)  ใ ห ก ร ะ ท ร ว ง

ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ

สิ่งแวดลอม ดําเนินการตรวจสอบ

รายงานฯ ในสวนของยุทธศาสตร 

แผน และขอเสนอที่รัฐสภา รฐับาล 

และนายกรัฐมนตรีพิจารณา 

1.1.1.2)  รั ฐ ม น ต รี แ ล ะ

หนวยงานที่อยูภายใตรั ฐมนตรี   

ตองจัดใหมีการตรวจสอบรายงานฯ 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด 2-38 
 

ตารางที่ 2.1-2 การเปรียบเทียบขั้นตอน SEA ในตางประเทศ (ตอ) 

ประเทศ การกลั่นกรอง การกําหนดขอบเขตเนื้อหาและขอบเขตทาง

เทคนิคในการประเมินผลกระทบ 

กระบวนการมีสวนรวม การพัฒนาทางเลือกและการรายงาน

สถานการณปจจบุัน 

รายงาน SEA การบรรเทาผลกระทบและ 

การติดตาม 

การควบคุมและกาํกับ SEA 

พลังงานหมุนเวียน และการขยายสายสง (สาย 

500 และ 220kV) โดย 

2.1.1) การจัดทํา SEA เริ่มตนดวยการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดประเด็นสําคัญ

ด านเศรษฐกิ จ สั งคม และประเด็ นด าน

สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับมุมมองความยั่งยืน

และยุทธศาสตรของ PDP โดยมีประเด็ น

เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับ PDP 

จํานวน 20 ประเด็นของ PDP ถูกอภิปรายใน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ และชุดของประเด็น

เชิงยุทธศาสตรสําคัญ ที่เปนผลของการประชุม

เชิงปฏิบัติการนี้ เปนสวนสําคัญที่สุดที่ใชเปน

กรอบการวิเคราะหใน SEA นี ้ 

2.1.2) ผลของการปรึกษาหารือรอบ

แรกและการจัดอันดับ ใชวิธีการใหคะแนน 

(Using the Scoring Method) โดยหนวยงาน

เฉพาะดานและหนวยงานบริหารในพื้นที่ ทํา

ใหคณะทํางานเลือกประเด็นสิ่งแวดลอมระดับ

ยุทธศาสตรที่สําคัญได จํานวน 12 ประเด็น 

และ ไดพัฒนาตัวชี้วัดสําหรับการประเมินแต

ละประเดน็เหลานี ้

2.1.3) ในการคัดเลือกประเด็นและ

ตัวชี้วัดเหลานี้คณะทํางานไดกํ าหนดโดย

พิจารณาบริบทของนโยบายที่เกี่ยวของกับ

นโยบายระดับชาติและเปาหมายตาง ๆ 

ประกอบดวย  

2.1.3.1) การลดความยากจนและ

สรางความเปนธรรมทางสังคม  

2.1.3.2) การคุมครองสิ่งแวดลอมของชาต ิ 

2.1.3.3) ประสิทธิภาพดานพลังงาน

และการอนุรักษ  

2.1.3.4) การพัฒนาพลังงานทางเลือก 

2.1.3.5) การตอบสนองการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ  

 

2.1.4) ความเหมาะสมของรางมาตรการ

บรรเทาผลกระทบที่ใชรองรับกับผลกระทบดาน

สังคมและดานสิ่งแวดลอมที่สาํคัญ 

2.2) วิธีการปรึกษาหารือและการมีสวนรวม 

โครงการนี้เลือกใชเคร่ืองมือสําคัญ 2 เครื่องมือ คือ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการและการใชแบบสํารวจ 

ดังนี้ 

2.2.1)  ใ ช ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร 

ประกอบดวย 

2.2.1.1) การประชุมเชิงปฏิบัติการคร้ังที่ 1  

2.2.1.1.1) มีวัตถุประสงค  เพื่อรวบรวม

ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับแนวทาง 

SEA และ วิ ธี ก า รป ระ เ มิ นผ ล  แ ล ะปร ะ เด็ น

ยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอมที่จะประเมินใน SEA 

ของ PDP VII  

2.2.1.1.2)  ผู เ ข า ร ว ม ก า ร ป ร ะ ชุ ม

ประกอบดวย ผูแทนของกระทรวงที่เกี่ยวของและ

กรมตาง ๆ หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของการจัดการ

และจําหนายไฟฟา จังหวัดที่มี โครงการดาน

พลังงานขนาดใหญ และ NGOs ระดับนานาชาติที่

ทํางานในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

2.2.1.2) การประชุมเชิงปฏิบัติการคร้ังที่ 2  

2.2.1.2.1) มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมความ

คิดเห็นของผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับ 1) การประเมิน

และเปรยีบเทียบทางเลอืกที่เสนอ 2) มาตรการลด

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ 3) ความเหมาะสม

ของขอเสนอที่เกี่ยวของกับแผนและขอเสนอแนะ  

2.2.1.2.2)  ผู เ ข า ร ว ม ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง

ปฏิ บัติ กา รครั้ งนี้ เหมื อนกับการประชุ ม เชิ ง

ปฏิบัติการครั้งแรก และมีกิจกรรมเพิ่มเติมควบคู

กับการประชุมฯ คือ การสัมภาษณผูที่มีบทบาท

สําคัญในภาคสิ่งแวดลอมและพลงังาน 

2.2.2)  การใช แบบสํ ารวจ โดยตารา ง

ผลกระทบ (Impact Matrices) ที่ประกอบดวย 

รายการผลกระทบที่อาจเกิดจากการพัฒนา

พลังงานและการขยายโครงขาย รวมทั้งเกณฑใน

การจัดอันดับผลกระทบ สําหรับโครงการพัฒนา

ไฟฟาจํานวน 221 โครงการ ถูกสงไปยังสํานักงาน

อุตสาหกรรมและการคาจังหวัดและสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด ที่มี

Power Development for the Period 

2011 -2020  with Perspective to 2030 

(PDP VII) พบว ามีสาระสําคัญของวิธีการ

พัฒนาและประเมินทางเลือกระบุอยูใน บทนํา  

สรุปได ดังนี ้

2.1) พัฒนาทางเลือก กําลังไฟฟาใน PDP 

VII และสรางตัวเลือกการใชและการจัดหา

พลังงานและทางเลือกอื่น ไว ในกรอบการ

วิเคราะห โดยคํานึงถึงเปาหมายระดับชาติ 

โดย คณะทํางาน SEA ไดจัดทําทางเลือก 2 

ทางเลือก เพื่อพิจารณา ประกอบดวย 

ทางเลือกที่ 1: เพื่อเพิ่มอัตราการประหยัด

พลังงานและประสิทธิภาพจาก 1-3% (BAU) 

เปน 5-8% ใน พ.ศ. 2573 (ทางเลือกดาน 

อุปสงค) ทางเลือกที่  2: สมมติวามีการใช

พลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้นจาก 4% (BAU) เปน 

10% ใน พ.ศ. 2573 (ทางเลือกดานอุปทาน) 

2.2) กําหนดบทบาทของ GIS Analysis ใน

การจัดทํา SEA ทั้งกระบวนการ 

2.3) รวบรวมขอมูลและกรอบการวิเคราะห

สถานการณพื้ นฐาน (Baseline Analysis) 

ประกอบดวย 

2.3.1) ตัวชี้วัดที่สามารถวัดเชิงปริมาณ

ได ใหระบุและรวบรวม 1) ขอมูลผลกระทบ

สิ่งแวดลอมที่มีพรอมอยูแลว 2) ขอมูลซึ่งที่

ปรึกษา ADB มีพรอมอยูแลว 3) ขอมูลจาก

แ ห ล ง อื่ น  แ ล ะ  4)  ข อ มู ล ที่ เ ชี่ ย ว ช า ญ

ระดับประเทศรวบรวมเพิ่มเติม 

2.3.2) จั ด ทํ า โ ค ร ง ส ร า ง แ ล ะ

พารามิเตอรสําหรับการวิเคราะห GIS และ

ระบุตัวชี้วัดที่เหมาะสมสําหรับการวิเคราะห 

GIS โดยพิจารณาจากที่ตั้งของโรงไฟฟาใน

อนาคต สายสง และพื้นที่ไดรับผลกระทบจาก

โรงไฟฟาพลังความรอน (ผลกระทบจากการ

ปลอยกาซ) และพื้นที่ไดรับผลกระทบจาก

โรงไฟฟาพลังน้ํา (ผลกระทบจากการสราง

เขื่อนและพื้นที่โดยรอบ) พื้นที่ไดรับผลกระทบ

ที่อยูหางจากโรงไฟฟาไมเกิน 10 กม. และ

พื้นที่อยูหางจากโรงงานไมเกิน 30 กม. 

6) การประเมินและการคาดการณ

แนวโนมผลกระทบเชิงบวกและเชิง

ลบต อประ เด็ นสิ่ ง แวดลอมที่ จ ะ

เกิดขึ้นในกรณีที่มีการดําเนนิการตาม

ยุทธศาสตร แผน และขอเสนอ 

7) การประเมินและการคาดการณ

โดยอางอิงถึงแนวโนมผลกระทบตอ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน

ร ะ ห ว า ง ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม

ยุทธศาสตร แผน และขอเสนอ 

8) การปรึกษาหารือในกระบวนการ

ป ร ะ เ มิ น สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ร ะ ดั บ

ยุทธศาสตร 

9) มาตรการในการรักษาแนวโนม

ผลกระทบเชิงบวก การควบคุมและ

บรรเทาแนวโนมผลกระทบเชิงลบตอ

ประ เด็ นสิ่ ง แ วดล อมที่ บ รรจุ ใ น

ยุทธศาสตร แผนและขอเสนอ 

10) ประเด็นที่ตองไดรับการวิจัย

เพิ่มเติมในขั้นตอนการดําเนินการ

ตามยุทธศาสตร แผน ขอเสนอ และ

ขอเสนอแนะแนวทางดําเนินการ 

2 0 3 0  ( PDP VII) ( Ministry of 

Industry and Trade, 2 0 1 1 )  มี

ส า ระสํ าคัญของวิ ธี ก า รบรร เท า

ผลกระทบ คอื  

2.1) ระบุพื้นที่และทางเลอืกในการ

บรรเทาผลกระทบ และการจายคาชด

ชดเชย สําหรับพื้นที่และผูที่ ไดรับ

ผลกระทบในทางลบจากการพัฒนา

โรงไฟฟาและสายสง 

2.2) ระบุแนวทางการชดเชยและ

การบรรเทาผลกระทบดวยแนวทางที่

เ หม า ะ สมตาม กฎระ เ บี ยบแล ะ

ประสบการณที่ดีของสาธารณรัฐสังคม

นิยมเวียดนาม และประเทศอื่น ๆ 

2.3) ประเมินผลกระทบทางการ

เงินและทางเลือกในการจัดหาเงินทุน

สําหรับมาตรการบรรเทาผลกระทบ

และการชดเชย รวมถึงศักยภาพของ

กลไกการแบงปนผลประโยชนตาม 

Decree No. 9 9 /  2 0 1 0 /  ND-CP 

dated 2 4  September 2 0 1 0  on 

Payment for Environmental 

Services. 

2.4) เสนอแผนงานการตรวจสอบและ

การจัดการเพื่อใหบรรลุเปาหมายการ

ปกปองสิ่งแวดลอม 

ในสวนของยุทธศาสตร แผน และ

ขอเสนอภายในเขตอํานาจของตน  

1.1.1.3)  คณะกรรมการ

ประชาชนของจังหวัด (Provincial 

People’s Committees) จะตอง

ตรวจสอบรายงานฯ ในสวนที่

เกี่ยวของกับยุทธศาสตร แผน และ

ขอเสนอภายในขอบเขตอํานาจ

ของกรรมการ และอยูในขอบเขต

อํานาจของสภาประชาชนในระดับ

เดียวกัน 

1.2) การตรวจสอบรายงานการ

ป ร ะ เ มิ น สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ร ะ ดั บ

ยุทธศาสตร จะตองดําเนินการโดย

กรรมการตรวจสอบ (Inspection 

Council) ที่จัดตั้งโดยหัวหนาหรือ

ผูที่ไดรับมอบหมาย ของหนวยงาน

ที่รับผิดชอบในการจัดทํารายงาน

การประเมินสิ่ งแวดลอมระดับ

ยุทธศาสตร  

1.3) หนวยงานที่รับผิดชอบใน

การตรวจสอบรายงานการประเมิน

สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรจะตอง

จัดใหมีการตรวจสอบและประเมิน

ขอมูลท่ีระบุไวในรายงานฯ รวมถึง

ดําเนินการสํารวจและรวบรวมความ

คิดเห็นจากหนวยงานกํากับดูแล 

องคกร และผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ 

2)  ม าตรา  17 ว า ด ว ย ก า ร รั บ

ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบ

และรายงานผลสรุปของการ

ตรวจสอบรายงานการประเมิน

สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ระบุ

สาระสําคัญที่สอดคลองกันขั้นตอน

การกํากับตรวจสอบ ดังน้ี 

2.1)  ห น ว ย ง า น ที่ จั ด ทํ า

ยุทธศาสตร แผน และขอเสนอ 

จะตองรับผิดชอบในการจัดทํา

รายงานฯใหแลว เสร็ จสิ้นและ

จัดทํา รางยุทธศาสตร แผน และ
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ตารางที่ 2.1-2 การเปรียบเทียบขั้นตอน SEA ในตางประเทศ (ตอ) 

ประเทศ การกลั่นกรอง การกําหนดขอบเขตเนื้อหาและขอบเขตทาง

เทคนิคในการประเมินผลกระทบ 

กระบวนการมีสวนรวม การพัฒนาทางเลือกและการรายงาน

สถานการณปจจบุัน 

รายงาน SEA การบรรเทาผลกระทบและ 

การติดตาม 

การควบคุมและกาํกับ SEA 

ขอเสนอการเสนอการลงทุนที่สําคัญใน PDP VII 

ผลที่รวบรวมไดจะถูกนําไปใชในกระบวนการ

วิเคราะห SEA ดวย 

 

3) ศึกษาทางเลือกของ PDP VII ทั้งดานอุป

สงค และดานอุปทาน รวมถึงสถานการณ

พื้นฐาน ขอมูลเกี่ยวกับที่ตั้ งศักยภาพของ

โรงไฟฟา สายสงใหม และเขตผลกระทบของ

โรงไฟฟาพลังน้ําและโรงไฟฟาประเภทอื่น ๆ 

4) วิ เคราะหผลกระทบทางเลือกและถวง

น้ําหนัก ประกอบดวย 

4.1) การวิ เคราะหความแตกตางของ

ผลกระทบโดยใชการประเมินมูลคาทาง

เศรษฐกิจและการใหคะแนน 

4.2) การวิเคราะหผลกระทบทางกายภาพ

เชิงปริมาณ ทั้งผลกระทบดานบวกและดานลบ

ของตัวเลือกแหลงจัดหาไฟฟาตาง ๆ ที่อยูใน 

SEA 

4.3) การประเมินทางเศรษฐกิจ ที่เปนไปได

ของตนทุนและผลประโยชนของผลกระทบที่

เกิดจากตัวเลือกแหลงจัดหาไฟใน PDP VII 

เพื่อเปรียบเทียบและการจัดอันดับ และพัฒนา

ตัวชี้วัดท่ีแสดงใหเห็นถึงขนาดของผลกระทบที่

ไมสามารถประเมินมูลคาได 

4.4) การจัดอันดับโครงการแหลงจัดหา

ไฟฟา (สําหรับพลังงานความรอน) ในขอเสนอ

ทางเลือกการจัดหาพลังงาน โดยพิจารณาจาก

ตัวชี้วัดที่สําคัญ เปาหมายระดับประเทศและ

ความออนไหวของสถานที่ตั้งโครงการ 

ขอเสนอ เปนลายลักษณอักษรบน

พื้นฐานของการวิจัยที่เหมาะสม

และอ า งถึ งการตอบสนองตอ

คณะกรรมการ ตรวจสอบ 

2.2) หนวยงานที่รับผิดชอบใน

การตรวจสอบรายงานการประเมนิ

สิ่ งแวดลอมระดับยุทธศาสตร

จะตองสงรายงานเกี่ยวกับผลการ

ตรวจสอบไปยั งหน วยงานที่ มี

อํานาจในการอนุมัติยุทธศาสตร 

แผน และขอเสนอ เปนลายลักษณ

อักษร และ 

2.3) ผลสรุปการตรวจสอบ

รายงานเกี่ ยวกับการประเมิน

สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร จะ

ถูก ใช เปนพื้ นฐานสํ าหรับการ

อนุ มั ติ ยุ ท ธศาสตร  แ ผนและ

ขอเสนอโดยหนวยงานที่มีอํานาจ 
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 เทคนิค วิธีการ ขั้นตอนและแนวทาง SEA ที่เหมาะสมและเลือกใชได 

จากการศึกษาทบทวนเทคนิค วิธีการ และการดําเนินการ SEA จากเอกสารระดับนานาชาติ 

พบวา การจัดทํา SEA ในข้ันตอนตาง ๆ ยังไมมีเทคนิคและวิธีการสําหรับการดาํเนินการ SEA ที่ตายตัว เทคนิค

และวิธีการที่ไดมีการทบทวนไวนั้น สามารถเลือกใช และปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับบริบทสถานการณ 

ของประเทศนั้น ๆ ได โดยเทคนิคและวิธีการตาง ๆ ท่ีจะเลือกใชในการศึกษา SEA ควรมีลักษณะ ดังนี้ 

(Souloutzoglou and Tasopoulou, 2020) 

- ตองมีความเหมาะสม สอดคลองกับวัตถุประสงค ซึ่งสามารถผนวกรวมประเด็นสําคัญ  

(Key Issue) เขาสูกระบวนการตัดสินใจได 

- สามารถผนวกรวมเพ่ือนําไปสูการตัดสินใจในชวงระยะเวลาที่เหมาะสมได  

- สามารถบูรณาการประเด็นการพิจารณาในสาขาตาง ๆ รวมกันได อาทิ การจัดการรายสาขา 

การบริหาร และวิธีการ 

- มีการพิจารณาถึงความไมแนนอน (Uncertainties) 

- มีความโปรงใสและสามารถนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคได 

- สามารถเขาใจไดงาย 

- ชวยประหยัดคาใชจายได 

- สามารถชวยในการเสนอทางเลือกเพิ่มเติมจากมาตรการที่กําหนดไว เพ่ือชวยในการบรรเทา

ผลกระทบทางลบได 

- สามารถนํามาใชในการเปรียบเทียบทางเลือกตาง ๆ ได 

จากการทบทวนพบวา มีเทคนิคและวิธีการที่สามารถนํามาประยุกตใชในการดําเนินการ SEA 

มากถึง 350 เทคนิค (Souloutzoglou and Tasopoulou, 2020) แตมีเพียงไมก่ีเทคนิคที่มีประสิทธิภาพและ

สามารถนํามาปฏิบัติไดจริง โดยมีหลายหลักเกณฑในการจัดกลุมเทคนิคและวิธีการที่ใชใน SEA เชน การจัด

กลุมโดยพิจารณาความสอดคลองกับระดับและการนําไปใชงาน การพิจารณาความสอดคลองกับขอมูลที่มีอยูหรือ

ปจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน โดยสามารถสรุปไดดังตารางที่ 2.1-3 นอกจากนี้ ยังพบวา เทคนิคและวิธีการ

ของ SEA นั้น สามารถปรับเปลี่ยนหรือเลือกใชใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคและขั้นตอนการดําเนินการ SEA  

ในแตละขั้นตอนได ซึ่งตัวอยางการประยุกตใชวิธีการและเทคนิค SEA ในแตละขั้นตอนการดําเนินการ SEA 

แสดงดังตารางที่ 2.1-4 
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ตารางที่ 2.1-3 การเปรียบเทียบเทคนคิและวิธีการในกระบวนการ SEA 

เทคนิคและวิธีการ 
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คุณภาพ 
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เทคนิคและวิธีการที่สอดคลอง
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การวิเคราะหศักยภาพ (Carrying Capacity Analysis) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - ? 

รายการตรวจสอบ (Checklist) √ √ ? ? √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

การประเมินความสอดคลอง (Compatibility Assessment) √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

การวิเคราะหตนทุนและประโยชนของโครงการ (Cost Benefit 

Analysis: CBA) 

- √ - - √ √ √ √ √ - √ - - 

การวิเคราะหรอยเทาทางนิเวศ (Ecological Footprint Analysis) - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - ? 

การพิจารณาโดยผูเชี่ยวชาญ (Expert Judgement) √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) √ - ? √ √ √ √ √ √ ? ? ? ? 

การใชคําถามนํา (Guiding Questions) √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

การวิเคราะหโดยใชตัวชี้วัด (Indicators) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

การวิเคราะหการแบงสรรการใชประโยชนที่ดิน (Land Use 

Partitioning Analysis) 

√ - - ? √ √ √ ? √ √ - - - 

การวิเคราะหวงจรชีวิต (Life Cycle Analysis: LCA) - √ - - √ √ √ - √ - √ ? - 

การทบทวนวรรณกรรมหรือกรณศึีกษา (Literature/ Case Review) √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

เมตริกซ (Matrices) - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด 2-42 
 

ตารางที่ 2.1-3 การเปรียบเทียบเทคนิคและวิธีการในกระบวนการ SEA (ตอ) 

เทคนิคและวิธีการ 
เชิง

คุณภาพ 
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ปริมาณ 

เทคนิคและวิธีการที่สอดคลองกับระดับและ 

การนําไปใชงาน 

เทคนิคและวิธีการที่สอดคลอง
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การสรางแบบจําลอง (Modeling) - √ - ? √ ? √ ? √ ? ? - - 

การวิเคราะหหลายหลักเกณฑ (Multi Criteria Analysis: MCA) - √ - - √ ? √ ? √ - √ √ ? 

การวิเคราะหโครงขาย (Network Analysis) √ - √ √ √ ? √ √ √ √ √ √ √ 

การซอนทับแผนท่ี (Overlay Mapping) √ - - √ ? - √ √ √ ? ? ? ? 

การมีสวนรวมสาธารณะ (Public Participation) √ - ? ? √ ? √ √ √ √ √ √ √ 

การประเมินคุณภาพชีวิต (Quality of Life Assessment: QoLA) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) √ √ - ? √ ? √ √ √ ? √ ? - 

การวิเคราะหสถานการณ/ การวิเคราะหความออนไหว (Scenario/ 

Sensitivity Analysis) 

√ √ ? √ √ √ √ ? √ - ? - - 

การวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis) √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

การวิเคราะหความเปราะบาง (Vulnerability Analysis) √ - √ √ √ - √ √ √ ? √ - - 

ที่มา: ปรับปรุงจาก Souloutzoglou and Tasopoulou (2020) 

หมายเหตุ :    √ หมายถึง สามารถนํามาประยุกตใชได 

    ? หมายถึง สามารถนํามาประยุกตไดบางสวน  

    - หมายถึง ไมสามารถนํามาประยุกตใชได 
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ตารางที่ 2.1-4 ตัวอยางการประยุกตใชวิธีการและเทคนิคในแตละข้ันตอน SEA 
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การวิเคราะหศักยภาพ (Carrying Capacity Analysis) √ √ - √ √ √ - √ - ? √ - - 

รายการตรวจสอบ (Checklist) √ √ √ √ - √ √ - √ - √ ? √ 

การประเมินความสอดคลอง (Compatibility Assessment) √ - - - - - - - - - √ ? - 

การวิเคราะหตนทุนและประโยชนของโครงการ (Cost Benefit 

Analysis: CBA) 

- √ - - √ √ √ √ √ - √ ? - 

การวิเคราะหรอยเทาทางนิเวศ (Ecological Footprint Analysis) - √ - √ √ √ - √ - ? √ - - 

การพิจารณาโดยผูเชี่ยวชาญ (Expert Judgement) √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ ? 

การใชคําถามนํา (Guiding Questions) √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ 

การวิเคราะหโดยใชตัวชี้วัด (Indicators) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ 

การวิเคราะหการแบงสรรการใชประโยชนที่ดิน (Land Use 

Partitioning Analysis) 

√ - - - - √ √ - ? ? √ - - 

การวิเคราะหวงจรชีวิต (Life Cycle Analysis: LCA) - √ - - √ - √ √ √ √ √ √ - 

การทบทวนวรรณกรรมหรือกรณศึีกษา (Literature/ Case Review) √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ 

เมตริกซ (Matrices) - √ √ - √ √ √ ? - - √ √ √ 

การสรางแบบจําลอง (Modeling) - √ - - √ √ ? √ ? ? √ - - 
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ตารางที่ 2.1-4 ตัวอยางการประยุกตใชวิธีการและเทคนิคในแตละข้ันตอน SEA (ตอ) 
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การวิเคราะหหลายหลักเกณฑ (Multi-Criteria Analysis: MCA) - √ - - - - √ √ - - √ ? - 

การวิเคราะหโครงขาย (Network Analysis) √ - - - √ √ ? - √ √ √ ? - 

การซอนทับแผนที่ (Overlay Mapping) √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ ? 

การมีสวนรวมสาธารณะ (Public Participation) √ - ? √ √ √ √ ? ? ? √ √ ? 

การประเมินคณุภาพชีวิต (Quality of Life Assessment: QoLA) √ √ ? ? √ √ √ - - - √ √ ? 

การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment) √ √ ? - - √ √ - ? ? √ - - 

การวิเคราะหสถานการณ/การวิเคราะหความออนไหว (Scenario/ 

Sensitivity Analysis) 

√ √ - - - √ √ √ ? ? √ - - 

การวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis) √ - - - √ √ √ √ - - - - - 

การวิเคราะหความเปราะบาง (Vulnerability Analysis) √ - - - √ - √ √ - - - - - 

ที่มา: ปรบัปรุงจาก Souloutzoglou and Tasopoulou., (2020) 

หมายเหตุ :    √ หมายถึง สามารถนํามาประยุกตใชได 

    ? หมายถึง สามารถนํามาประยุกตไดบางสวน  

    - หมายถึง ไมสามารถนํามาประยุกตใชได 
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อยางไรก็ตาม พบวาแตละเทคนิคและเครื่องมือ SEA ที่ประยุกตใชอยูในปจจุบัน อาจไม

สามารถนํามาประยุกตใชไดในทุกข้ันตอนของ SEA โดยปจจัยหลักของการเลือกใชเทคนิคและเครื่องมือ  

คือ ความเชี่ยวชาญ ความเพียงพอของขอมูลและทรัพยากร ตลอดจนวัตถุประสงคในแตละขั้นตอนของ SEA  

จากการทบทวนทําใหสามารถแบงประเภทของเทคนิคและเครื่องมือ ออกไดเปน 2 ประเภทหลัก 

ไดแก เทคนิคและเครื่องมือเชิงคุณภาพ และเทคนิคเชิงปริมาณ ซึ่งทั้ง 2 ประเภท มีความเหมาะสมในการ

ประยุกตใชสําหรับแตละขั้นตอนของ SEA ที่แตกตางกัน โดยเทคนิคและเครื่องมือเชิงคุณภาพ เชน  

การพิจารณาโดยผูเชี่ยวชาญ (Expert Judgement) การใชคําถามนํา (Guiding Questions) การวิเคราะห

โดยใชตัวชี้วัด (Indicators) และเมตริกซ (Matrices) เปนตน สามารถนําไปประยุกตใชไดในทุกระดับทั้งระดับ

นโยบาย แผน และแผนงาน และสามารถประยุกตใชไดในกรณีที่มีขอมูลไมสมบูรณ หรือขอมูลมีความ 

ไมแนนอน เนื่องจากเปนเทคนิคและเครื่องมือท่ีไมจําเปนตองใชอุปกรณ เครื่องมือเฉพาะ ใชทรัพยากรนอย 

รวมถึงสามารถประยุกตใชไดในพื้นที่หรือบริบทท่ีมีความออนไหวทางการเมืองไดดวย ทําใหเทคนิคเชิงคณุภาพ

โดยเฉพาะ เทคนิคการใชดุลยพินิจโดยผูเชี่ยวชาญ (Expert Judgement) และเทคนิคการ Mapping โดยใช

ตารางเมตริกซ (Matrices) เปนที่นิยมและถูกนํามาประยุกตใชทั้งในข้ันตอนการกลั่นกรอง การกําหนดขอบเขต

การวิเคราะห การประเมินผลกระทบสะสม รวมถึงการกําหนดมาตรการในการบรรเทาผลกระทบ สวนเทคนิค

เชิงปริมาณ อาทิ เทคนิคการวิเคราะหตนทุน - ผลประโยชน (Cost-Benefit Analysis: CBA) เทคนิคการใช

แบบจําลองทางคณิตศาสตร (Modeling) สามารถนํามาประยุกตใชในกระบวนการวิเคราะหในระดับการจัดทํา

แผน และแผนงานได แตอาจไมเหมาะสมที่จะประยุกตใชในการวิเคราะหเพื่อพัฒนานโยบายได เนื่องจากเปน

เทคนิคที่จําเปนตองใชขอมูลในการวิเคราะหอยางละเอียด เฉพาะเจาะจง และมีความชัดเจน ผลลัพธที่ไดจาก

การวิเคราะหสวนใหญอาจเปนผลลัพธในเชิงตัวเลข ซึ่งในการกําหนดนโยบาย เปนการกําหนดกรอบภาพรวม

การดําเนินงานของแผน และแผนงาน ทีเ่ปนการกําหนดกรอบการดําเนินงานกวาง ๆ ซึ่งไมจําเปนตองใชขอมูล

ที่เฉพาะเจาะจงมากนัก ดังนั้น เทคนิคและเครื่องมือเชิงปริมาณจึงไมเหมาะสมกับการนํามาประยุกตใชใน

กระบวนการกําหนดนโยบาย นอกจากนี้ พบวา เทคนิคและเครื่องมือเชิงปริมาณบางเทคนิค จําเปนตองใช

เครื่องมือเฉพาะทาง และบุคลากรที่ใชเทคนิคและเครื่องมือดังกลาว ตองมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะหดวย 

(Souloutzoglou and Tasopoulou, 2020) 

อยางไรก็ตาม พบวาในบางขั้นตอนของ SEA อาจสามารถประยุกตใชเทคนิคและเครื่องมือทั้ง 

2 ประเภท เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของแตละขั้นตอนที่มีความจําเพาะเจาะจง เชน ขั้นตอนการพัฒนา 

และประเมินทางเลือก เปนตน (Souloutzoglou and Tasopoulou, 2020) ทั้งนี้ สามารถสรุป จุดแข็ง 

และจุดออนของแตละเทคนิคและเครื่องมือที่นิยมนํามาประยุกตใชในกระบวน SEA ไดดังตารางที่ 2.1-5
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การวิเคราะหศักยภาพ 

(Carrying Capacity Analysis) 

√ √ - เปนการวัดผลกระทบโดยเทียบเกณฑมาตรฐาน 

- ชวยในการพิจารณาผลกระทบทั้งระบบ 

- สามารถระบุปจจัย/ ขอจํากัดดานเวลาได 

- อาจมีปญหากรณีมีเกณฑมาตรฐานท่ีหลากหลาย 

- บางกรณีจําเปนตองใชขอมูลในการวิเคราะหคอนขางมาก 

รายการตรวจสอบ 

(Checklist) 

√ √ - เปนเครื่องมืออยางงาย กระชับ 

- ไมซับซอน  

- ชวยในการพิจารณาผลสภาพแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมตาง ๆ 

- สามารถเปรียบเทียบขอมูลใหเห็นภาพไดงายและชัดเจน 

- ไมยืดหยุน 

- ไมแสดงถึงการปฏิสัมพันธกันของผลกระทบ 

- ไมแสดงความสัมพันธเชิงสาเหตแุละผล 

- ไมสามารถระบุความเปนไปไดหรือลําดับความสําคัญของ

ผลกระทบไดอยางชัดเจน 

การประเมินความสอดคลอง 

(Compatibility Assessment) 

√ - - ชวยในการตรวจสอบความสอดคลองของการดําเนินงานระหวางแผนหรือ

แผนงานได 

- เปนการประเมินแบบนามธรรมคอนขางสูง ทําใหผลลัพธท่ีได

อาจจะไมสะทอนความเปนจริง 

- อาจใชระยะเวลาในการดําเนินการมาก 

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ต น ทุ น แ ล ะ

ประโยชนของโครงการ  

(Cost-Benefit Analysis: CBA) 

- √ - เปนวิ ธีการเดียวที่ทําใหมูลคาของสิ่ งแวดลอมไดรับการพิจารณาใน

กระบวนการตัดสินใจ 

- เปนการวิเคราะหทางออม จึงจําเปนตองใชขอมูลจํานวนมาก 

- จําเปนตองอาศัยผูเชี่ยวชาญทางดานเศรษฐศาสตรเปนหลัก  

ทําใหผูมีสวนไดเสียมีบทบาทเพียงผูใหขอมูลเทานั้น 

การวิเคราะหรอยเทาทางนิเวศ 

(Ecological Footprint 

Analysis) 

- √ - ชวยในการระบุขีดจํากัดของการดําเนินการตามแผนหรือแผนงานได 

- ชวยในการพิจารณาประเด็นใหครอบคลมุปญหา/ ผลกระทบดานตาง ๆ ใน

ระบบนิเวศได 

- สามารถพิจารณาผลกระทบทั้งขอบเขตเชิงพ้ืนท่ีและเวลาได 

- ชวยในการพิจารณาถึงความยั่งยืนของระบบ 

- สามารถใชไดเฉพาะระบบที่มีปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับ

สิ่งแวดลอม 

- จําเปนตองใชขอมูลจํานวนมาก 

- การกําหนดตวัชี้วัดคอนขางยาก และอาจไมสะทอน 
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การใชดุลยพินิจของเชี่ยวชาญ 

(Expert Judgement) 

√ - - เปนวิธีที่งายและมีคาใชจายต่ํา 

- ไมจําเปนตองใชอุปกรณเฉพาะทาง 

- สามารถพิจารณาขอมูลหลายประเภทรวมกันได 

- สรางกรอบการศึกษาที่เปนระบบสําหรับการวิเคราะหได 

- ใชไมคอยไดผลกับเกณฑ/ตัวชี้วัดการประเมินผลกระทบหลาย ๆ 

เกณฑ 

- ไมสามารถทําซ้ําได 

- การอภิปรายผลขึ้นอยูกับความสามารถของผูเชี่ยวชาญ 

- ขาดการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสีย 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

(Geographic Information 

System: GIS) 

√ - - สามารถนํามาวิเคราะหผลกระทบสะสมเชิงพื้นท่ี และวิเคราะหขอบเขต/ 

ทิศทางผลกระทบสะสมได 

- นํามาพิจารณาแสดงถึงทางเลือกเชิงยุทธศาสตรได 

- สามารถแสดงผลไดชัดเจน เขาใจงาย 

- สามารถนํามาวิเคราะหผลกระทบสะสมในขอบเขตพื้นท่ีและผลกระทบขาม

แดนท่ีชัดเจน 

- จําเปนตองมีขอมูลเชิงพ้ืนท่ีครบถวน 

- ไมสามารถบอกถึงกระบวนการสะสมของผลกระทบได 

- การระบุขนาดของผลกระทบ ทําไดยาก 

- ไมสามารถระบุผลกระทบทางออมได 

การวิเคราะหการแบงสรรการ

ใชประโยชนที่ดิน 

(Land Use Partitioning 

Analysis) 

√ - - เปนการวิเคราะหขนาดและคุณภาพของพื้นท่ีแบบเสนตรง 

- สามารถประเมินผลออกมาในลักษณะของระดับคะแนน (Grading) และ

แสดงผลในรูปแบบของกราฟได 

- สามารถพิจารณาผลกระทบสะสมที่เปลี่ยนแปลงไปในพ้ืนท่ีได 

- จําเปนตองใชขอมูลจํานวนมาก 

การวิเคราะหวงจรชีวิต 

(Life Cycle Analysis: LCA) 

- √ - ชวยในการพิจารณาผลกระทบท้ังหมดของการดําเนินการตามแผนหรือ

แผนงาน ตลอดชวงระยะเวลาของแผนหรือแผนงานนั้น 

- จําเปนตองใชขอมูลในการวิเคราะหจํานวนมาก 

- ตองใชระยะเวลาในการรวบรวมขอมูล 

- ในบางกรณีอาจทําใหผลสรุปมีความขัดแยงกัน เนื่องจาก 

การพิจารณาเปรียบเทียบที่แตกตางกันมาก 

เมตริกซ 

(Matrices) 

- √ - เปนการตรวจสอบแบบ 2 มิติ 

- ใชประเมินผลกระทบในขั้นตอนการกําหนดขอบแขตการศึกษา และการ

เปรียบเทียบทางเลือกได  

- ไมสามารถระบุปริมาณของผลกระทบได 

- ไมแยกแยะประเภทของผลกระทบสะสม 

- เปนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเปนสวนใหญ 
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- ประยุกตใชในการระบุและประเมินผลกระทบทางออมและผลกระทบสะสม

ไดจากหลากหลายสาเหต ุ

- ชวยในการสรุปผลกระทบทั้งหมดที่เกิดขึ้นไดอยางชัดเจน และงายตอการ

อภิปรายผล 

การสรางแบบจําลอง 

(Modeling) 

- √ - เปนการประเมินเชิงปริมาณ 

- สามารถนํามาวิเคราะหไดท้ังในเชิงพื้นท่ีและเวลา 

- สามารถแสดงผลไดชัดเจน 

- สามารถระบุความสัมพันธระหวางสาเหตุและผลกระทบได 

- จําเปนตองใชขอมูลมาก 

- อาจมีคาใชจายสูง 

- อาจตองใชระยะเวลาในการวิเคราะหนาน 

- จําเปนตองใชการวิเคราะหผลจากผูเชี่ยวชาญ 

การวิเคราะหหลายหลักเกณฑ 

(Multi-Criteria Analysis: 

MCA) 

- √ - เปนวิธีการท่ีชัดเจน โปรงใส และงายตอการตรวจสอบ  

- สามารถใชในการวิเคราะหและเปรียบเทียบทางเลือกได 

- ชวยในการระบุทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 

- ชวยลดความซับซอนโดยการแปลงผลการประเมินเปนคาคะแนนบนฐาน

เดียวกัน 

- สามารถทําไดโดยผูเชี่ยวชาญ หรือผานการมีสวนรวมของประชาชนได 

- ความเที่ยงตรงของขอมูลและผลลัพธยอมขึ้นกับผูที่ใหคะแนน

และกําหนดคานํ้าหนัก 

การวิเคราะหโครงขาย 

(Network Analysis) 

√ - - สามารถระบุความเชื่อมโยงระหวางสาเหตุและผลกระทบที่สําคัญได 

- สามารถระบุสมมติฐานในการทํานายผลกระทบได 

- สามารถระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามแผนหรือแผนงานได 

- สามารถพิจารณาโครงขายหรือวงจรของผลกระทบสะสม 

- ชวยในการวิเคราะหการปฏิสมัพันธในการเกิดผลกระทบสะสมในวงกวางได 

- ดําเนินการไดงาย รวดเร็ว ประหยัดคาใชจาย 

- สามารถใชกับวิธีการมีสวนรวมของประชาชนได 

- ไมสามารถวิเคราะหผลกระทบสะสมเปนเชิงปริมาณได 

- ไมสามารถทําซ้ําได 
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การซอนทับแผนท่ี 

(Overlay Mapping) 

√ - - สามารถวิเคราะหและระบุการกระจายตัวของผลกระทบในเชิงพ้ืนที่ได 

- สามารถวิเคราะหผลกระทบปจจัยตาง ๆ รวมกันได 

- สามารถใชระบุผลกระทบสะสมได 

- แสดงผลที่สามารถเขาใจไดงาย 

- เหมาะสมกับพื้นท่ีทุกขนาด 

- คาใชจายต่ํา 

- จําเปนตองมีขอมูลเชิงพ้ืนท่ีครบถวน 

- ไมสามารถบอกถึงกระบวนการสะสมของผลกระทบได 

- การระบุขนาดของผลกระทบ ทําไดยาก 

- ไมสามารถระบุผลกระทบทางออมได 

การมีสวนรวมสาธารณะ 

(Public Participation) 

√ - - จะสงผลให SEA มีประสิทธิภาพ และไดรับการยอมรับจากประชาชน 

- ชวยลดความขัดแยงไดบางสวน 

- ใชระยะเวลานาน 

- อาจไมสามารถหาขอยุตใินบางประเด็นตาง ๆ ได 

การประเมินคุณภาพชีวิต 

(Quality of Life 

Assessment: QoLA) 

√ √ - สามารถระบุประเด็นสําคัญในพื้นท่ีได 

- สามารถพิจารณาผลลัพธของคุณภาพชีวิตทั้งเชิงบวกและเชิงลบได รวมถึง

พิจารณาคุณภาพชีวิตในปจจุบันและอนาคตได 

- สามารถเสนอทางเลือกที่ยืดหยุนได 

- สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

- เปนเครื่องมือที่เขาใจไดยาก ซับซอน 

การประเมินความเสี่ยง 

(Risk Assessment) 

√ √ - ชวยในการวิเคราะหและประเมินความเส่ียง ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ

ดําเนินการตามแผนหรือแผนงานได 

- สามารถระบุผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นได รวมถึงสามารถประมาณการ

ขอบเขตและความถี่ที่จะเกิดผลกระทบได 

- สามารถแปลงผลการประเมินเปนมูลคาได 

- ผลการประเมินอาจมีความไมแนนอน ขึ้นอยูกับสมมติฐานท่ี

กําหนด 

การ วิ เคราะหสถานการณ / 

การวิเคราะหความออนไหว 

(Scenario/ Sensitivity 

Analysis) 

√ √ - นํามาพิจารณาความยั่งยืนของแผนหรือแผนงานภายใตสถานการณตาง ๆ ได 

- ชวยในการประเมินตนทุนและประโยชนของการดําเนินงานตามแผนหรือ

แผนงานได 

- หากมีปจจัยที่ตองวิเคราะหมาก ก็จะทําใหตองใชระยะเวลาและ

คาใชจายในการรวบรวมขอมูลมากขึ้น 
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ตารางท่ี 2.1-5 ตัวอยางขอดีและขอเสียของเทคนิคและเครื่องมือที่ประยุกตใชในแตละข้ันตอน SEA (ตอ) 

เทคนิคและเครื่องมือ 
เชิง

คุณภาพ 

เชิง

ปริมาณ 
จุดแข็ง/ ขอดี จุดออน/ ขอเสีย 

- ชวยในการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงปจจัยตาง ๆ 

ในสถานการณที่แตกตางกันได 

การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 

โอกาส และอุปสรรค 

(SWOT Analysis) 

√ - - ชวยในการพิจารณาจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ในการดําเนินการ

ตามแผนหรือแผนงานได 

- ใชในการเปรียบเทียบผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นได 

- จําเปนตองใชขอมูลมาก 

- จําเปนตองใชการวิเคราะหผลจากผูเชี่ยวชาญ 

- เปนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเปนสวนใหญ 

การวิเคราะหความเปราะบาง 

(Vulnerability Analysis) 

√ - - ชวยในการวิเคราะหผลกระทบตอความเปราะบางของสิ่งแวดลอม 

- ชวยในการวิเคราะหครอบคลุมประเด็นความออนไหว 

- สามารถแสดงผลกระทบเชิงพ้ืนท่ีในรูปแบบเชิงปริมาณได 

- เหมาะสมกับการวิเคราะหผลกระทบที่สามารถแสดงในรูปแบบ

แผนท่ีเทานั้น 

การวิเคราะหแนวโนม 

(Trend Analysis) 

√ √ 

 

- ชวยในการคาดการณการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของปจจัยที่พิจารณาได 

- สามารถแสดงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมทั้งในระยะสั้นและระยะปานกลางได 

- สามารถระบุผลกระทบสะสมในชวงระยะเวลาหนึ่งได 

- สามารถระบุปญหา/ผลกระทบได 

- สามารถกําหนดฐานเปรียบเทียบได 

- จําเปนตองการขอมูลจํานวนมากและตอเนื่องในการวิเคราะห 

- การปรับเกณฑมาตรฐานของระบบมักขึ้นอยูกับตัวบุคคล 

ที่มา: สศช., 2563; Souloutzoglou and Tasopoulou, 2020 
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ตัวอยางการใชเทคนิคในการวิเคราะหและประเมินขอมูลในรายงาน SEA 

สําหรับตัวอยางในการนําเทคนิคตาง ๆ ดังกลาวขางตนมาประยุกตใช มีดังนี ้

 

ใชเทคนิค เมตริกซ (Matrices) ในการประเมินวาวัตถุประสงคของโปรแกรม ADRION  

วามีแนวโนมที ่จะเกิดผลเสีย เปนประโยชน เปนกลาง และไมแนนอนตอประเด็นสิ่งแวดลอมตาง ๆ 

ตัวอยางดังตารางที่ 2.1-6 รวมทั้งการใชคําถามนํา (Guiding Questions) เพ่ือตั้งคําถามในการประเมินดัง

ตารางที่ 2.1-7 และใชการจัดลําดับเชิงปริมาณเพ่ือประเมินโอกาสในการเกิดผลกระทบ (Quantitative 

Rating Scale) ดังตารางที่ 2.1-8 

ตารางที่ 2.1-6 ตัวอยางการใชเทคนิคเมตริกซ (Matrices) ในการประเมินความสัมพันธ 

ปญหาสิ่งแวดลอม วัตถุประสงคเฉพาะของโปรแกรม ADRION เก่ียวของกบัการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมหรือไม 

วัตถุประสงคเรื่องท่ี* 1 6 6 7 11 

วัตถุประสงคเฉพาะที่** 1.1 3.1 3.2 4.1 5.1 

ความหลากหลายทางชีวภาพ ใช ใช ใช ใช ไมใช 

ดิน ไมใช ใช ใช ใช ไมใช 

น้ําผิวดินและน้ําใตดิน ไมใช ใช ใช ใช ไมใช 

อากาศ และการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 

ใช ใช ไมใช ใช ไมใช 

ภูมิ ทัศน มรดกทางวัฒนธรรม 

(รวมถึงการใชประโยชนตาม

หนาที่การใชงาน) 

ไมใช ใช ใช ใช ไมใช 

ประชากร มนุษย สุขภาพ ไมใช ใช ใช ใช ไมใช 

ประสิทธิภาพทรัพยากรและ 

การจัดการทรัพยากรที่เปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม 

ใช ไมใช ไมใช ใช ไมใช 

หมายเหต:ุ  

* วัตถุประสงคเรื่องที ่1: เสริมสรางงานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม, วัตถุประสงคเรื่องที่ 6: ปกปองสิ่งแวดลอมและสงเสริมประสิทธิภาพ

ของทรัพยากร, วัตถุประสงคที่ 7: สงเสริมการขนสงอยางยั่งยืนในโครงสรางพ้ืนฐานยที่สําคัญ, วัตถุประสงคที่ 11: การเพ่ิมขีดความสามารถของ

หนวยงานและการบริหารอยางมีประสิทธิภาพโดยการเสริมสรางขีดความสามารถของหนวยงานและประสิทธิภาพของการบริการสาธารณะที่

เกี่ยวของกับการดําเนินการของ EUSAIR 

** วัตถุประสงคเฉพาะที่ 1.1: สนับสนุนการพัฒนาเครือขายนวัตกรรมและคลัสเตอรระหวางภูมิภาคและองคกรตางๆ ในภูมิภาค, วัตถุประสงค

เฉพาะที่ 3.1: สงเสริมการประเมินทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอยางยั่งยืนตามการเติบโตในภูมิภาค, วัตถุประสงคเฉพาะที่ 3.2: เพิ่มขีด

ความสามารถในการแกไขปญหาความเปราะบางดานสิ่งแวดลอม การกระจายตัว และการปกปองระบบนิเวศในภูมิภาค, วัตถุประสงคเฉพาะที่ 4.1: 

การบูรณาการเพิ่มขีดความสามารถสําหรบัการขนสงในภูมิภาค, วัตถุประสงคเฉพาะที่ 5.1: สนับสนุนและกํากับแผนปฏิบัติการ EUSAIR 

ที่มา: ปรับปรุงจาก Silva et al, 2014 
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ตารางที่ 2.1-7 ตัวอยางการใชคําถามนํา (Guiding Questions) เพื่อตั้งคําถามในการประเมิน 

ปญหาสิ่งแวดลอม คําถาม 

ความหลากหลายทางชีวภาพ - แผนงานเชิงปฏิบัติการสนับสนุนวัตถุประสงคของ EU 2020 เพ่ือหยุดการสูญเสียความหลากหลาย

ทางชีวภาพหรือไม 

- แผนงานเชิงปฏิบัติการจะปรับปรุงคุณภาพ/ ปริมาณของพื้นที่คุมครอง โดยเฉพาะเครือขาย 

Natura 2000 หรือไม 

ดิน - แผนงานเชิงปฏิบัติการจะชวยปกปองคุณสมบัติของดินและการปดทับหนาดินหรือไม 

- แผนงานเชิงปฏิบัติการจะมีผลกระทบตอสภาวะของพ้ืนที่ท่ีปนเปอนหรือไม 

- แผนงานเชิงปฏิบัติการจะสงเสริมการจัดการขยะอยางยั่งยืนโดยมุงเนนท่ีการหลีกเลี่ยงการทิ้งขยะ

และลดการถมดินหรือไม 

น้ําผิวดินและน้ําใตดิน - แผนงานเชิงปฏิบัติการจะมีอิทธิพลตอคุณภาพน้ําผิวดินและหรือน้ําใตดินในแงของ Water 

Framework Directive ('สถานะทางนิเวศวิทยาและทางเคมีที่ด'ี) หรือไม 

- แผนงานเชิงปฏิบัติการจะสงผลกระทบตอสัณฐานวทิยาของนํ้าของระบบลุมน้ําหรือไม 

- แผนงานเชิงปฏิบัติการจะสรางผลกระทบตอการใชทรัพยากรนํ้าอยางยั่งยืนหรือไม 

- แผนงานเชิงปฏิบัติการจะชวยกระชับการประสานงานระหวางลุมน้ําระหวางประเทศเพ่ือ 

การจัดการทรัพยากรนํ้า และการบรรลุวัตถุประสงคดานส่ิงแวดลอมรวมถึงการจัดการและ 

การปองกันความเสี่ยงและการดําเนินการแกไขหรือไม 

อากาศ และการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 

- แผนงานเชิงปฏิบัติการจะนําไปสูการลดมลพิษทางอากาศหรือไม 

- แผนงานเชิงปฏิบัติการจะนําไปสูการลดกาซเรือนกระจกหรือไม 

- แผนงานเชิงปฏิบัติการจะเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานหรือไม 

- แผนงานเชิงปฏิบัติการจะเปลี่ยนบทบาทของแหลงพลังงานหมุนเวียนหรือไม 

- แผนงานเชิงปฏิบัติการจะนําไปสูการลดการปลอยมลพิษที่เก่ียวของกับการขนสงหรือไม 

- แผนงานเชิงปฏิบัติการจะนําไปสูการปรับปรุงการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หรือไม 

ภูมิทัศน มรดกทางวัฒนธรรม 

(รวมถึงการใชประโยชนตาม

หนาท่ีการใชงาน) 

- แผนงานเชิงปฏิบัติการจะอํานวยความสะดวกในการคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมหรือไม 

- แผนงานเชิงปฏิบัติการจะสนับสนุนการอนุรักษหรือฟนฟูภูมิทัศน และมรดกวัฒนธรรมที่มีคุณคา

หรือไม 

- แผนงานเชิงปฏิบัติการจะสนบัสนุนการพัฒนาเมืองและภูมิภาคอยางยั่งยืนหรือไม 

- แผนงานเชิงปฏิบัติการจะมีอิทธิพลตอความตองการท่ีดินเพ่ือการพัฒนาเมืองหรือไม 

- แผนงานเชิงปฏิบัติการจะเพ่ิมการปองกันอันตรายจากธรรมชาติหรือไม 

ประชากร มนุษย สุขภาพ - แผนงานเชิงปฏิบัติการจะสนับสนุนความพยายามที่จะลดความเสี่ยงดานสุขภาพท่ีเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม

หรือไม 

- แผนงานเชิงปฏิบัติการจะกระตุนการลดลงของสัดสวนของประชากรที่สัมผัสกับเสียงรบกวนหรือไม 

ประสิทธิภาพทรัพยากรและ

การจัดการทรัพยากรท่ีเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม 

- แผนงานเชิงปฏิบัติการจะสนับสนุนแนวคิดและนวัตกรรมดานประสิทธิภาพของทรัพยากรใน

ภูมิภาคหรือไม 

- แผนงานเชิงปฏิบัติการจะสงเสริมการขนสงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมหรือไม 

- แผนงานเชิงปฏิบัติการจะสงเสริมการใชแหลงพลังงานหมุนเวียนที่หาไดในทองถิ่นหรือไม 

- แผนงานเชิงปฏิบัติการจะสงเสริมการรวมระบบพลังงานในภูมิภาคหรือไม 

ที่มา: ปรบัปรุงจากจาก Silva et al., 2014 
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ตารางที่ 2.1-8 ตัวอยางการใชการจัดลําดับเชิงปริมาณเพื่อประเมินโอกาสในการเกิดผลกระทบ 

(Quantitative Rating Scale) 

ธรรมชาติของผลกระทบ + ผลกระทบดานบวกตอสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดข้ึนได 

+/ - ผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบที่อาจเกิดขึ้นได 

- ผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นได 

0 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่มีแนวโนมวาไมสําคัญ (หรือไมเกี่ยวของ) 

= ไมสามารถทําการประเมินได (ไมมีการใหคะแนน เน่ืองจากไมมีขอมูลหรือมีขอมูลไม

เพียงพอ) สามารถใหคะแนนระดับกลางได : 0/ + หรือ 0/ - 

ความนาจะเปนของผลกระทบ เปนไปไดมาก/ นาจะเปน/ ไมแนนอน 

ความถ่ี คงท่ี/ บอย/ เปนครั้งคราว 

ระยะเวลา ระยะยาว/ ระยะสั้น 

การยอนกลับ ยอนกลับไมได/ ยอนกลับได 

ผลกระทบขามพรมแดน ไมมีผลกระทบขามพรมแดน/ มีโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบขามพรมแดน 

ที่มา: ปรับปรุงจาก Silva et al., 2014 

 

ใช เทคนิคการซอนทับแผนที่  (Overlay Mapping) ในการประเมินความเสี่ ยงใน 

การปนเปอน และใชเทคนิคการประเมินความสอดคลอง (Compatibility Assessment) ในการระบุวา

วัตถุประสงคของทางเลือกมีแนวโนมที่จะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางไรดังตารางท่ี 2.1-9 
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ตารางที่ 2.1-9 ตัวอยางการใชเทคนิคการประเมินความสอดคลอง (Compatibility Assessment) 

 
มีแนวโนมท่ีจะปรับปรุงสถานะของ วัตถุประสงค

ดานสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ 

มีแนวโนมท่ีจะขัดแยงกับสถานะของ วัตถุประสงค

ดานสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ 

(มีแนวโนมจะบรรเทาลงได) 

อาจมีความขัดแยงกับสถานะของ 

วัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ 

(ไมนาจะบรรเทาไดเต็มที่) 

สถานการณทางเลือก 1 

การพัฒนาควอนตัมสูง 

ปฏิสัมพันธโดยตรงอันเปนผลมาจากการการพัฒนาใน

พ้ืนที่: C1 S1 M1 M2 M3 

ปฏิสัมพันธทางออมอันเปนผลมาจากการลดความ

จําเปนในการพัฒนาในพ้ืนที่อ่ืน ภายในภูมิภาคดับลินท่ี

สําคัญ: B1 B2 B3 PHH1 PHH2 C1 W1 W2 W3 M1 

M2 M3 CH1 CH2 L1 

ความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นจะลดลง: B1 B2 B3 CH1 

CH2 W1 W2 W3 M1 M2 M3 

ความขัดแย งอันเปนผลมาจากการพัฒนา

ควอนตัมสูง: 

B2 B3 PHH1 PHH2 C1 L1 

สถานการณทางเลือก 2 

การพัฒนาควอนตัมปานกลาง 

ปฏิสัมพันธโดยตรงอันเปนผลมาจากการรวมการ

พิจารณาดานสิ่ งแวดลอมเขากับแผน: B1 B2 B3 

PHH1 PHH2 S1 W1 W2 W3 M1 M2 M3 C1 CH1 

CH2 L1 

ปฏิสัมพันธทางออมอันเปนผลมาจากการลดความ

จําเปนในการพัฒนาในพ้ืนที่อ่ืน ภายในภูมิภาคดับลินท่ี

สําคัญ: B1 B2 B3 PHH1 PHH2 W1 W2 W3 M1 M2 

M3 CH1 CH2 L1 

ความขัดแยงท่ีอาจเกิดขึ้นจะลดลง: 

B1 B2 B3 PHH1 PHH2 S1 W1 W2 W3 M1 M2 M3 

C1 CH1 CH2 L1 

 

สถานการณทางเลือก 3A 

การพัฒนาควอนตัมต่ํา  (ใชรูปแบบ

ผสม) 

สงผลโดยตรงอันเปนผลมาจากการพัฒนาในพ้ืนที่ใน

ปริ มาณนอย :  B1 B2 B3 PHH1 PHH2 S1 C1 CH1 

CH2 L1 

ความขัดแยงท่ีอาจเกิดขึ้นจะลดลง: 

B1 B2 B3 PHH1 PHH2 W1 W2 W3 M1 M2 M3 CH1 

CH2 L1 

ปฏิสัมพันธทางออมอันเปนผลมาจากการไมลดความ

จําเปนในการพัฒนาที่อื่นภายในภูมิภาคดับลินที่สําคัญ: 

B1 B2 B3 PHH1 PHH2 W1 W2 W3 M1 M2 M3 CH1 

CH2 L1 

ความขัดแย งอันเปนผลมาจากการพัฒนา

ควอนตัมต่ํา: S1 C1 
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Error! Not a valid result for table. (ตอ) 

 
มีแนวโนมท่ีจะปรับปรุงสถานะของ วัตถุประสงค

ดานสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ 

มีแนวโนมท่ีจะขัดแยงกับสถานะของ 

วัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ 

(มีแนวโนมจะบรรเทาลงได) 

อาจมีความขัดแยงกบัสถานะของ 

วัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ 

(ไมนาจะบรรเทาไดเต็มที่) 

สถานการณทางเลือก 3B 

การพัฒนาควอนตัมต่ํา (ภาคครัวเรือน

ใชงาน 100%) 

ปฏิสัมพันธโดยตรงอันเปนผลมาจากการพัฒนาในพื้นท่ี

ต่ํา (โดยมีแนวโนมวาจะเดินทางนอยลงดวยรูปแบบ

การขนสงท่ียั่ งยืน) : B1 B2 B3 PHH1 PHH2 S1 C1 

CH1 CH2 L1 

ความขัดแยงท่ีอาจเกิดขึ้นจะลดลง: 

B1 B2 B3 PHH1 PHH2 W1 W2 W3 M1 M2 M3 CH1 CH2 L1 

ปฏิสัมพันธทางออมอันเปนผลมาจากการไมลดความจําเปนใน

การพัฒนาท่ีอื่น ภายในภูมิภาคดับลินท่ีสําคัญ: B1 B2 B3 PHH1 

ความขัดแย งอันเปนผลมาจากการพัฒนา

ควอนตัมต่ํา: S1 C1 

หมายเหต:ุ  B1 คือ เพื่อใหแนใจวาไดเปนไปตาม Habitats and Birds Directives ที่เกี่ยวกับการคุมครองแหลงที่อยูอาศยัและสายพันธุในพื้นที่ยุโรป 

B2 คือ เพื่อใหแนใจวาไดเปนไปตามมาตรา 10 ของ Habitats Directive ที่เกี่ยวกับการจัดการลักษณะของภูมิทัศน โดยอาศัยโครงสรางเชิงเสนและตอเนื่องหรือหนาที่ของพวกมันทําหนาที่ทีละขั้น (กําหนดหรือไม) - มี

ความสําคัญตอพืชและสัตวปา และจําเปนสําหรับการยายถิ่น การกระจาย และการแลกเปลี่ยนทางพันธุกรรมของพันธุสัตวปา 

B3 คือ เพื่อหลีกเล่ียงผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอแหลงท่ีอยูอาศัย สายพันธุ ลักษณะทางส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวของ หรือทรัพยากรที่ยั่งยืนอื่น ๆ ในพื้นที่ที่กําหนด รวมทั้งแหลงสัตวปา และเพ่ือใหแนใจวาไดเปนไปตาม

พระราชบัญญัติสัตวปา พ.ศ. 2519-2553 ที่เกี่ยวกับการคุมครองสายพันธุที่ระบ ุ

PHH1 คือ เพื่อปกปองประชากรและสุขภาพของผูคนที่ไดรับผลกระทบจากการใชที่ดินที่มีลักษณะไมเหมาะสมกับการใชงาน เชน ผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากการจราจรติดขัด การปลอยมลพิษ หรือดนิที่มีการปนเปอน 

PHH2 (and L1) คือ เพื่อปกปองการใชและการเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน สวนสาธารณะ สนามเดก็เลน และทางเดินริมฝง 

S1 คือ เพื่อนําที่ดินที่อาจจะยังมีมลภาวะหรือมีมลพิษตกคางจากการที่เคยประกอบพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมกลับมาใชใหมใหไดมากที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงความจําเปนในการพัฒนาพื้นที่ที่ยังไมเคยมีการพัฒนาหรือประกอบกิจการใด  ๆมากอน 

W1 คือ เพื่อรักษาและปรับปรงุคุณภาพและสถานะของน้ําผิวดิน (หากเปนไปได) 

W2 คือ เพื่อปองกันมลพิษและการปนเปอนของน้ําบาดาล 

W3 คือ เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของระบบการวางแผนและการบริหารความเสี่ยงจากอุทกภัย: แนวทางสําหรบัหนวยงานวางแผน 

C1 คือ เพื่อมีสวนชวยใหเกิดการสัญจรอยางยั่งยืนและชวยอํานวยความสะดวกในการบรรลุเปาหมายในระดับที่สูงขึ้นในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในอากาศ 

M1 คือ เพื่อรองรับการพัฒนาใหมดวยการบําบัดน้ําเสียที่เพียงพอและเหมาะสม 

M2 คือ เพื่อรองรับการพัฒนาใหมดวยน้ําดื่มที่เพียงพอที่ทั้งสะอาดและบริสุทธิ์ 

M3 คือ เพื่อลดปริมาณของเสีย ลดของเสียที่นําไปกําจัดที่หลุมฝงกลบ และเพิ่มการใชซ้ําและการแปรรูปเพื่อนํากลับมาใชใหม 

CH1 คือ เพื่อปกปองมรดกทางโบราณคดี รวมถึงกําหนดเวลารายการที่จะนําไปบันทึกลงในบันทึกอนุสาวรียและสถานที่ และ/หรือ รายละเอียดของรายการเหลานั้น 

CH2 คือ เพื่อปกปองมรดกทางสถาปตยกรรม รวมถึงรายการที่จะทําการบันทึกไวในบันทึกโครงสรางที่ไดรับการคุมครองและพื้นที่อนุรักษทางสถาปตยกรรม และรายละเอียดของรายการเหลานั้น 

L1 (and PHH2) คือ เพื่อปกปองการใชและการเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน สวนสาธารณะ สนามเดก็เลน และทางเดินริมฝง 

ที่มา: ปรับปรุงจาก Dublin City Council, 2017 
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นอกจากนี้ยังพบวารายงานฉบับนี้ใชเทคนิคการประเมินผลสะสม (Cumulative Effects) 

โดยมีการพิจารณาผลสะสมที่อาจเกิดขึ้น 2 ประเภท ไดแก  

1) ผลสะสมภายในแผนที่อาจเกิดขึ้น (Potential Intra - Plan Cumulative Effects)  

สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธระหวางผลดานสิ่งแวดลอมประเภทตาง ๆ ที่เปนผลมาจากแผน แผนงาน ฯลฯ 

ในกรณีที่มีระดับความออนไหวดานสิ่งแวดลอมสูงขึ้น การพัฒนาในอนาคตอาจสงผลใหเกิดความขัดแยงดาน

สิ่งแวดลอมและนําไปสูการเสื่อมสภาพของของสิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานสิ่งแวดลอม

ที่ชวยกําหนดผลที่อาจเกิดข้ึนเหลานี้ เชน ความสัมพันธระหวางสุขภาพของมนุษยและคุณภาพของดิน/ น้ํา/ 

คุณภาพอากาศ/ ความเสี่ยงจากอุทกภัย/ ความสัมพันธระหวางภูมิทัศน/ สิ่งอํานวยความสะดวกและประชากร 

และความสัมพันธระหวางระบบนิเวศและคุณภาพของดิน/ น้ํา ดังตารางที่ 2.1-10 

ตารางที่ 2.1-10 ผลสะสมภายในแผนท่ีอาจเกิดขึ้น (Potential Intra Plan Cumulative Effects) 

สวนประกอบ ความ

หลากหลาย

ทางชีวภาพ 

พืชและสัตว 

ประชากร 

และ

สุขภาพ

มนุษย 

ดิน น้ํา อากาศ 

และปจจัย

ภูมิอากาศ 

สินทรัพย

วัสด ุ

มรดกทาง

วัฒนธรรม 

ภูมิทัศน 

สิ่งอํานวย

ความ

สะดวก 

ความ

หลากหลาย

ทางชีวภาพ 

พืชและสัตว 

 ไมมี มี มี ม ี มี ไมมี ม ี

ประชากร 

และสุขภาพ

มนุษย 

  มี มี ม ี มี ไมมี ม ี

ดิน    ม ี ไมมี ม ี ไมมี ไมมี 

น้ํา     ไมมี ม ี ไมมี ไมมี 

อากาศ และ

ปจจัย

ภูมิอากาศ 

     ม ี ไมมี ไมมี 

สินทรัพยวัสดุ       มี ม ี

มรดกทาง

วัฒนธรรม 

       มี 

ภูมิทัศน สิ่ง

อํานวยความ

สะดวก 

        

ที่มา: ปรบัปรุงจาก Dublin City Council, 2017 
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2) ผลกระทบสะสมระหวางแผนที่อาจเกิดขึ้น (Potential Inter - Plan Cumulative 

Effects) สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นจากผลของการดําเนินการตามแผนหนึ่งเกิดข้ึนรวมกับแผน แผนงาน และการพัฒนาอ่ืน 

โดยผลกระทบที่เกิดข้ึนอาจเปนผลมาจากผลกระทบที่เหลืออยู (Residual Adverse Effects) จากมาตรการ

บรรเทา หรือไมไดมีมาตรการบรรเทาผลของแผน หรือ แผนงานอื่น ๆ ตัวอยางดังตารางที่ 2.1-11 

ตารางที่ 2.1-11 ผลสะสมระหวางแผนท่ีอาจเกิดขึน้ (Potential Inter Plan Cumulative Effects) 

องคประกอบดาน

สิ่งแวดลอม 

ผลเชิงบวกที่สําคัญ ที่มีแนวโนมท่ี

จะเกิดขึน้ 

ผลท่ีอาจเกิดขึ้นท่ีสําคัญ 

หากไมมีการบรรเทา 

ผลขางเคียงตกคางท่ีไม

สําคัญ 

ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ พืชและสัตว 

- สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก

ชวยลดผลกระทบโดยรวมที่มีตอ

ระบบนิเวศ เนื่องจากการใชประโยชน

จากท่ีดินที่พัฒนาแลวแตวางเปลา 

และการใชสาธารณูปโภคท่ีมีอยู 

- มีการจัด เตรียมเขตกันชน ซึ่ ง

รวมถึงที่อยูนอกพ้ืนที่อุตสาหกรรม 

สาธารณูปโภคที่มีอยู และพื้นที่สิ่ง

อํานวยความสะดวกตามแนวชายฝง 

จะชวยลดความขัดแยงกับทรัพยากร

ทางนิเวศ (ทีอ่ยูอาศัย) 

- สถานทีแ่ละสิ่งอํานวยความสะดวก

ชวยปกปองระบบนิเวศในสวนที่

เก่ียวกับการจัดหาน้ํา 

- สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก

ชวยสนับสนุนการปกปองระบบนิเวศ

อันเปนผลมาจากโรคท่ีมีนํ้าเปนพาหะ 

- เกิดขึ้นจากทั้งการกอสราง

และการดําเนินงานของการ

พั ฒ น า แ ล ะ โ ค ร ง ส ร า ง

พ้ืนฐานที่ เกี่ ยวของ:  การ

สูญเสียและความเสียหายตอ

ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง

ชีวภาพในพ้ืนที่ แหลงที่อยู

อาศัยและชนิดพันธุ ของพืช

และสัตว และการรบกวน

ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง

ชีวภาพ รวมถึงพืชและสัตว 

- การสูญเสีย การเสื่อมสภาพ 

และการถูกรบกวนของแหลง

ที่ อยู อาศั ย ส งผลต อการ

กระจายตัวของพืชและสัตว 

- การรบกวนและการยาย

ถิ่นของสัตวคุมครอง 

- การสูญ เสี ยแหล งที่ อ ยู

อาศัยและชนิดพันธุที่ไมได

รับการคุมครอง จากการ

เปลี่ยนการใชประโยชนท่ีดิน 

ที่มา: ปรับปรุงจาก Dublin City Council, 2017 

 

-  เทคนิค SWOT and TOWS and SOAR Analysis และการมีสวนรวมในการจัดทํา 

การกําหนดขอบเขต 

- เทคนิคการการวิเคราะหโดยใชตัวชี้วัด (Indicators) ในการพัฒนาทางเลือก  

- เทคนิคการจัดลําดับเชิงปริมาณเพ่ือประเมินโอกาสในการเกิดผลกระทบ (Quantitative 

Rating Scale) ในการประเมินผลกระทบทางเลือก 

-  เทคนิค Multi - Criteria Analysis และการมีสวนรวมในการจัดลําดับความสําคัญ

ทางเลือก  
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- เทคนิค SOAR Analysis และการมีสวนรวมในการจัดทําการกําหนดขอบเขต  

- เทคนิค SWOT and TOWS Analysis ในการพัฒนาทางเลือก  

- เทคนิค Trend Analysis และแบบจําลองคณิตศาสตร ในการประเมินผลกระทบ

ทางเลือก 

- เทคนิค Multi - Criteria Analysis และการมีสวนรวมในการจัดลําดับความสําคัญ

ทางเลือก  

 

- เทคนิค Trend Analysis และการมีสวนรวมในการจัดทําการกําหนดขอบเขต  

- เทคนิค SWOT and TOWS and SOAR Analysis and Trend Analysis และการมี

สวนรวมในการพัฒนาทางเลือก  

- เทคนิคการจัดลําดับเชิงปริมาณเพ่ือประเมินโอกาสในการเกิดผลกระทบ (Quantitative 

Rating Scale) และการมีสวนรวมในการประเมินผลกระทบทางเลือก 

- เทคนิค Multi - Criteria Analysis และการมีสวนรวมในการจัดลําดับความสําคัญ

ทางเลือก  

 

- เทคนิค Trend Analysis การวิเคราะหความเสี่ยง SWOT and SOAR Analysis และ 

การมีสวนรวมในการจัดทําการกําหนดขอบเขต  

- เทคนิคการจัดลําดับความสําคัญ (Prioritization) และการมีสวนรวมในการพัฒนา

ทางเลือก  

- เทคนิคแบบจําลองทางคณิตศาสตร และการมีสวนรวมในการประเมินผลกระทบ

ทางเลือก  

- เทคนิค Multi - Criteria Analysis และการมีสวนรวมในการจัดลําดับความสําคัญ

ทางเลือก  
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- เทคนิคกรอบการวิเคราะห Framework Analysis, Root Cause Analysis, Driving 

Force Analysis, Critical Decision Framework Assessment และการมีสวนรวมในการจัดทํา Scoping 

- เทคนิค SWOT and TOWS Analysis, Trend Analysis และการมีสวนรวมในการ

พัฒนาทางเลือก  

- เทคนิค Cause - Effect Analysis, Prioritization Quadrant และเทคนิคการประเมิน

ความเสี่ยงในการประเมินผลกระทบทางเลือก และจัดลําดับความสําคัญทางเลือก  

 ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จและลมเหลวในดําเนินการ SEA จากตางประเทศ 

 

ปจจุบันแนวทางปฏิบัติ SEA ยังคงยึดหลักปฏิบัติตามแนวทางการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment: EIA) ซึ่งเปนผลมาจากการบังคับใชตามขอกําหนด 

หรือกฎหมายที่มีอยู และมักมีผลลัพธสุดทายเพียงรายงานฉบับสมบูรณเพ่ือใหสอดคลองและเปนไปตาม

ระเบียบขอกําหนดที่ระบุไว (Lobos and Partidario, 2014) จากการศึกษาทบทวนการดําเนินการ SEA  

ในตางประเทศ พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินการ SEA ในปจจุบัน ประกอบดวย 7 ปจจัยหลัก 

(Rehhausen et al., 2018) ไดแก 

1)  ข อ กํ า ห น ด ด า น ก ฎ ห ม าย แ ล ะแ น ว ท า ง  SEA ( Legal Requirements and 

Guidelines for SEA) ที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม เนื่องจากยังมีความไมชัดเจนและรายละเอียดที่ไม

เพียงพอสําหรับกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทํา SEA ในแตละขั้นตอน เชน การกลั่นกรอง การกําหนด

ขอบเขต และการติดตามตรวจสอบ เปนตน นอกจากนี้พบวา แนวทางและขอบเขตในการประเมินผลกระทบ

สะสมที่ไมชัดเจน ยังคงเปนอุปสรรคท่ีสําคัญในการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร

2) วัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอม (Specific Environmental Objectives) เกี่ยวของกับ

การบูรณาการวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอมเขาสูวัตถุประสงคของแผน 

3) การกําหนดนโยบาย (Prior Policy-Making) พบวา ไมมีการประเมินผลกระทบที่จะ

เกิดจากการดําเนินการตามนโยบาย รวมถึงการประเมินความยั่งยืนของนโยบายดวย 

4) ความหลากหลายและความพรอมของขอมูลท่ีเกี่ยวของ (Heterogeneity and 

Availability of Data) เชน รายละเอียดเชิงพื้นที่ที่เก่ียวของดานสิ่งแวดลอมและการจัดการสิง่แวดลอมในพ้ืนที่

ที่เก่ียวของ เปนตน 

5) ความรวมมือของหนวยงานที่เก่ียวของ (Cooperation) โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยน 

องคความรูและขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือใชในข้ันตอนการวิเคราะหผลกระทบสะสม รวมถึง
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ขอมูลดานสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของสําหรับการจัดทําแผนหรือแผนงานเชิงพ้ืนที่หรือรายสาขาอ่ืน ๆ เชน ดาน 

การจัดการพลังงานทดแทน การจัดการของเสีย เปนตน 

6) ความกระตือรือรนของหนวยงาน (Institutions Willingness to Learn) พบวา  

หลายหนวยงานยังขาดความกระตือรือรนที่จะบูรณาการ SEA เขาสูแผนหรือแผนงานของหนวยงาน  

ซึ่งการดําเนินการในชวงตนจึงจําเปนตองมีกฎหมายหรือขอบังคับเพ่ือชวยในการขับเคลื่อน SEA และให

หนวยงานตาง ๆ ปฏิบัติตามกอน 

7) การจัดการคุณภาพ (Quality Management) จําเปนตองมีผูเชี่ยวชาญดาน SEA ดวย 

นอกจากนี้ พบวา ทีมที่รับผิดชอบในการจัดทํา SEA ไมไดมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของจัดทําแผนหรือแผนงาน 

เนื่องจากขอจํากัดดานทรัพยากรบุคคล ซึ่งลวนสงผลตอการควบคุมคุณภาพการดําเนินการ SEA 

จากการศึกษาทบทวนการดําเนินการ SEA ในตางประเทศ พบวา หลายประเทศประสบ

ความสําเร็จในการบูรณาการ SEA เขาสูแผนหรือแผนงาน แตยังไมบรรลุวัตถุประสงคความยั่ งยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs) ได เนื่องจากเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น เปนเปาหมาย 

ในระยะยาวและคอนขางครอบคลุม (Comprehensive) รวมถึงยังขาดความรูความเขาใจในการขับเคลื่อน 

SEA และแนวทางการดําเนินการ SEA ที่ชัดเจน (Del Campo et al., 2020; Rehhausen 2018)  

แตในบางประเทศ โดยเฉพาะกลุมประเทศกําลังพัฒนา พบวา ไมสามารถบูรณาการ

ผลการศึกษา SEA เขาสูการวางแผนหรือจัดทําแผนหรือแผนงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผล

การดําเนินการ SEA ไมถูกนําเสนอหรือใชประกอบการตัดสินใจของผูมอํีานาจ เชน การดําเนินการศึกษา SEA 

สําหรับการวางแผนการใชพลังงานทดแทน ในประเทศแอฟริกาใต ซึ่งกลุมผูมีสวนไดเสีย ประกอบดวย 

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุมอนุรักษสิ่งแวดลอม และประชาชนที่สนใจ แสดงความคิดเห็นและขอหวง

กังวลตอการวางแผนดานพลังงานทดแทนที่แตกตางกัน อยางไรก็ตาม ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมใหความเห็นวา  

ผลการดําเนินการ SEA ยังไมประสบความสําเร็จในการนําไปประกอบการตัดสินใจหรือบูรณาการเขาสูนโยบาย

ของหนวยงานภาครัฐ (Cape et al., 2018)  

และจากการทบทวนผลการดําเนินการ SEA ในตางประเทศ พบวา กลไกการขับเคลื่อน

หรือบังคับใช SEA ยังคงเปนอุปสรรคสําคัญตอการศึกษา SEA เชน การแตงตั้งหนวยงานในการควบคุมและ

กํากับดูแล โครงสรางการบริหาร กระบวนการมีสวนรวมในการศึกษา SEA รวมถึงการขาดความรวมมือจาก

หนวยงานตาง ๆ และการจํากัดการเขาถึงขอมูล ซึ่งอุปสรรคตาง ๆ เหลานี้ ลวนสงผลตอการดําเนินการและ

ประสิทธิ ภาพของ  SEA (Rehhausen et al. , 2018; Monteiro and Partidário, 2017; Bidstrup and 

Hansen, 2014; Slunge and Tran, 2014) 

 

จากการทบทวนผลการดําเนินการ SEA ในตางประเทศ พบวา การดําเนินการ SEA  

ในหลายประเทศยังคงมีความทาทายในประเด็นตาง ๆ โดยเฉพาะความตระหนักถึงความจําเปนในการจัดทํา 
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SEA (Willingness) ความทาทายในดานโครงสรางการบริหาร (Institutional Context) และกระบวนการ 

มีสวนรวม (Participation) ตัวอยางเชน หนวยงานดานการคุมครองสิ่ งแวดลอม (Environmental 

Protection Agency) ในประเทศจีน มีความจําเปนตองดําเนินการศึกษา SEA แตมีขอจํากัดในดาน 

ความพรอมหรือทรัพยากรบุคคล ซึ่งสงผลตอการวางโครงสรางการบริหารและการดําเนินการ SEA ใหมี

ประสิทธิภาพ (Wu and Ma, 2019)  

นอกจากนี้ พบวา กระบวนการมีสวนรวม ยังเปนอีกหนึ่งความทาทายที่สําคัญสําหรับ 

การดําเนินการ SEA โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเปดเผยขอมูลและการถายทอดขอมูลใหแกผูมีสวนไดเสีย  

เพ่ือสงเสริมใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนจากผูมีที่เก่ียวของตาง ๆ เนื่องจากขอมูลเชิงเทคนิคดานสิ่งแวดลอม

ที่รวบรวมไดหรือไดจากการวิเคราะห เปนขอมูลเฉพาะดานและคอนขางเขาใจยาก ทําใหผูมีอิทธิพลหรือผูมี

อํานาจตัดสินใจไมสามารถนําขอมูลดังกลาวมาประกอบการตัดสินใจได (Kuldna et al., 2015; Sheate and 

Partidário, 2010; Wu and Ma, 2019)  

ดังนั้น กระบวนการแลกเปลี่ยนและถายทอดขอมูล จึงเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยน

ทัศนคติของผูมีอํานาจตัดสินใจ (Polido et al., 2018) โดยการถายทอดขอมูลสามารถทําไดหลายวิธี เชน  

การถายทอดขอมูลผานการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และการอภิปราย (Discussion) เปนตน 

เนื่องจากวิธีการตาง ๆ เหลานี้ เปนวิธีการที่เนนการสื่อสารสองทาง (Two - Way Communication) ซึ่งเปด

โอกาสใหผูมีสวนไดเสียแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็นตอการดําเนินการ SEA ได (Sheate and 

Partidário, 2010; Illsley et al., 2014) ซึ่งกระบวนการมีสวนรวมนี้จะนําไปสูกระบวนการตัดสินใจที่มี

ประสิทธิภาพ (Mah and Hills, 2014; Wu and Ma, 2019)  

 SEA ที่มีประสิทธิผลและปจจัยสําคัญ (SEA Effectiveness and Critical Factors) 

การทบทวนเก่ียวกับประเด็น SEA ที่มีประสิทธิผลและปจจัยสําคัญ ไดพิจารณาทบทวนจากแหลงขอมูล

จากรายงาน 2 ฉบับ ไดแก  “SEA Effectiveness Criteria-Equally Valid in all Countries: The 

Case of Italy” เปนรายงานที่ไดมีการศึกษา ทบทวน และวิเคราะหบทความตาง ๆ รวมกวา 45 ฉบับ 

ที่ เ ก่ียวของกับ SEA มาตั้ งแตอดีต จนถึง ค.ศ.  2002 และ “Review of Critical Factors for SEA 

Implementation” เปนรายงานท่ีไดมีการศึกษา ทบทวน และวิเคราะหบทความตาง ๆ รวมกวา 30 ฉบับที่

เก่ียวของกับ SEA มาตั้งแต ค.ศ. 2001 จนถึง ค.ศ. 2010 ซึ่งการทบทวนรายงานทั้ง 2 ฉบับดังกลาว จะชวย 

ใหเห็นภาพของการพัฒนา SEA ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันนําไปสูการวิเคราะหประเด็นสงเสริมที่มีประสิทธิผล 

ในการจัดทํา SEA ได รายละเอียดดังตอไปนี้ 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด 2-62 
 

 ผลการศึกษาจากรายงานเรื่อง “SEA Effectiveness Criteria-Equally Valid in all 

Countries: The Case of Italy”(Fischer and Gazzola, 2006) 

 

รายงานฉบับนี้ไดเสนอผลการศึกษาจากการใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content 

Analysis) ของหนังสือหลักที่เก่ียวของกับ SEA จํานวน 45 เลม และเอกสารจากการประชุมตาง ๆ ที่เกิดขึ้น

ตั้งแตอดีตจนถึง ค.ศ. 2002  

 

จากรูปท่ี 2.2-1 แสดงจํานวนสิ่งพิมพท่ีจําแนกตามประเทศที่ผูเขียนวรรณกรรมเกี่ยวกับ 

SEA อาศัยอยู พบวา ผูเขียนที่อาศัยอยูในสหราชอาณาจักรมีบทบาทในวรรณกรรม SEA ระดับนานาชาติมาก

ที่สุดดวยเอกสารตีพิมพ 15 จาก 45 เรื่อง หรือรอยละ 33 แตหากนับรวมงานตีพิมพที่อยูในกลุมองคกรระหวาง

ประเทศ แตผูเขียนอาศัยอยูในประเทศสหราชอาณาจักรอีกจํานวน จํานวน 7 เรื่องเขาดวยกัน ก็จะทําให

วรรณกรรมดาน SEA ที่ถูกเขียนโดยผูเขียนที่อาศัยอยูในประเทศสหราชอาณาจักรเพ่ิมเปน 22 เรื่องหรือ 

มีอัตราสวนถึงรอยละ 40 ขณะที่ผูเขียนจากประเทศอ่ืนทุกประเทศมีผลงานตีพิมพไมเกินประเทศละ 3 เรื่อง 

หรือรอยละ 6.7 เทานั้น หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือจํานวนผลงานตีพิมพดาน SEA ของประเทศตาง ๆ รวมกัน 

คิดเปนรอยละ 27 ของจํานวนเอกสารตีพิมพทั้งหมด ซึ่งสะทอนใหเห็นวาวงวรรณกรรม SEA คอนขาง 

ถูกครอบงําโดยนักวิชาการที่ทํางานอยูในสหราชอาณาจักร 

 
ที่มา:  ปรับปรุงจาก Fischer and Gazzola, 2006 

รูปที่ 2.2-1 จํานวนงานตีพิมพเกี่ยวกับ SEA ระดับนานาชาติ จําแนกตามประเทศที่พํานักของผูเขียน  



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) รายงานการศกึษาฉบบัสมบูรณ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด 2-63 
 

เมื่อพิจารณารูปที่ 2.2-2 พบวาเอกสารทั้งหมดกลาวถึงกรณีศึกษา จํานวน 243 กรณี 

และประเทศท่ีถูกนําไปเปนกรณีศึกษามากท่ีสุด คือ เนเธอรแลนด ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงประสบการณ 

ที่กวางขวางของประเทศเนเธอรแลนดเก่ียวกับ SEAs รายสาขา (อาทิ ขยะ พลังงาน และการขนสง) ซึ่งจัดทํา

ขึ้นตามพระราชบัญญัติการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมแหงชาติ (The National EIA Act) ตามมาดวย 

สหราชอาณาจักรซึ่ง SEA สวนใหญ เปนดานการพัฒนาพ้ืนที่และการใชประโยชนที่ดิน และแผนหรือแผนงาน 

ดานการขนสง เมื่อรวมกรณีศึกษาในประเทศสหราชอาณาจักรและเนเธอรแลนดแลว พบวา มีอัตราสวน 

รอยละ 47 ของกรณีทั้งหมด สวนกรณีศึกษาในประเทศอิตาลีมีอัตราสวนเพียงรอยละ 2 ของกรณีศึกษา

ทั้งหมดที่ถูกนําเสนอในวงวรรณกรรม ดาน SEA ระหวางประเทศ ซึ่งแสดงใหเห็นวากรณีตัวอยางของการจัดทํา 

SEA ที่เผยแพรอยูในวงวรรณกรรมระดับโลกเกือบครึ่งหนึ่งเปนเนื้อหาที่เก่ียวของกับประเทศเนเธอรแลนดและ 

สหราชอาณาจักร 

 
ที่มา: ปรบัปรุงจาก Fischer and Gazzola, 2006 

รูปท่ี 2.2-2 แสดงจํานวนประเทศที่เปนกรณีศึกษาของ SEA ที่อยูในเอกสารท้ัง 45 ฉบับ  

สวนรูปที่ 2.2-3 แสดงถึงความถี่ของอางอิงถึงระบบ SEA ของประเทศตาง ๆ พบวา  

มีเอกสารที่กลาวถึงระบบ SEA ของสหราชอาณาจักร เปนอัตราสวนรอยละ 14 จากทุกกรณี ตามดวย

เนเธอรแลนด รอยละ 13 สหรัฐอเมริกา รอยละ 8 แคนาดา รอยละ 7 และนิวซีแลนด รอยละ 6 สวนองคกร

ระหวางประเทศ คือ คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission: EC) มีอัตราสวนรอยละ 10 และ

ธนาคารเพ่ือการพัฒนาหรือองคกรความชวยเหลือ (Development Banks/ Aid Agencies) ขณะที่ระบบ 

SEA ของอิตาลีไมถูกกลาวถึงในงานตีพิมพระดับนานาชาติแมแตฉบับเดียว 
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด 2-64 
 

กลาวโดยสรุปจากการวิเคราะหเนื้อหาเอกสารตีพิมพระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของกับ SEA 

จํานวน 45 ฉบับตั้งแตอดีตจนถึง ค.ศ. 2002 สะทอนใหเห็นวาระบบและประสบการณเกี่ยวกับ SEA ที่ไดรับ

ความสนใจในวงวรรณกรรมดาน SEA ระดับนานาชาติ มีเพียงไมก่ีประเทศ โดยพบวา แนวทางปฏิบัติของ 

สหราชอาณาจักรและเนเธอรแลนดไดรับกความสนใจมากที่สุด ขณะที่ผูเขียนที่อยูในสหราชอาณาจักรมีสวน

เก่ียวของของเอกสารตีพิมพสูงเปนพิเศษ สวนการถูกนําไปใชเปนกรณีศึกษานั้นการจัดทํา SEA ในสหราช

อาณาจักรและเนเธอรแลนดคิดเปนครึ่งหนึ่งของกรณีทั้งหมด หรือกลาวไดวา แนวคดิ SEA ของประเทศในกลุม

สหภาพยุโรป โดยเฉพาะสหราชอาณาจักรและเนเธอรแลนดครอบงําวงวรรณกรรม SEA ระดับโลกทั้งในมิติ

ของนักวิชาการ พ้ืนที่ศึกษา และระบบ ดังนั้น จึงมีความเปนไปไดวาบทเรียนที่ไดรับและขอสรุปเก่ียวกับ

ประสิทธิผลของ SEA นั้นสะทอนถึงประสบการณของสองประเทศนี้ จึงอาจตองมีการตั้งคําถามเกี่ยวกับ 

ความถูกตองโดยทั่วไปสําหรับการนําไปใชกับทุกประเทศ 

 
ที่มา: ปรบัปรุงจาก Fischer and Gazzola, 2006 

รูปท่ี 2.2-3 ระบบ SEA ของประเทศตาง ๆ ในเอกสารตีพิมพทั้ง 45 ฉบับ  

 

เกณฑประสิทธิผลของ SEA ปรากฏครั้งแรกในวงวรรณกรรมระดับนานาชาติในชวงกลาง

ทศวรรษที่ 1990 โดยมีการใชคําศัพทที่หลากหลาย อยางไรก็ตาม ในเวลาตอมามีเพียงคําเดียวที่ใชกัน คือ 

“เกณฑประสิทธิผล (Effective Criteria)” เนื่องจากผูเขียนทุกคนตางมีจุดมุงหมายที่อยูในใจรวมกัน คือ 

“ทําใหการประยุกตใช SEA มีประสิทธิผล” โดยเกณฑประสิทธิผลของ SEA จะเก่ียวของกับประเด็น 

การตัดสินใจที่ถูกชี้นําโดยวัตถุประสงค (Objective-led) ประสิทธิภาพ (Efficient) ความเชื่อมโยงเก่ียวของกัน 

(Relevant) ความรับผิดชอบ (Accountability) ความโปรงใส (Transparent) การปรับปรุงเพ่ือใหดีขึ้น 
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อยางตอเนื่อง (Iterative) การประยุกตใช (Adaptive) ความยืดหยุน (Flexible) การบูรณาการ (Integrated) 

และความยั่งยืน (Sustainable) หรือ กลาวโดยรวมแลวประกอบดวย 2 ประเด็นหลัก คือ “บริบทเกี่ยวกับ 

การตัดสินใจโดยใช SEA” และ “ระเบียบวิธีการทํา SEA” ที่มีความเฉพาะเจาะจง โดยเปนที่เขาใจรวมกันวา 

การมีเกณฑที่มีความจําเพาะเจาะจงในแตละบริบทเปนเงื่อนไขที่จําเปนของ SEA ที่มีประสิทธิผล  

 

ในระดับนานาชาติสามารถวิเคราะหและสรุปไดวา ควรประกอบดวย  

1) การมีกรอบการทํางานเชิงสถาบัน ที่ถูกสรางขึ้นสําหรับการพิจารณา

ประสิทธิผลดาน “สิ่งแวดลอม” (โดยเฉพาะอยางยิ่งดานกายภาพและชีวภาพ) ในกระบวนการจัดทํานโยบาย 

แผน และแผนงาน (PPP) รวมถึงความตระหนักเก่ียวกับความสําคัญของปญหา “สิ่งแวดลอม” เชนเดียวกับ

การดํารงอยูของกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ถูกนําไปใชในการกําหนดวัตถุประสงคของ SEA 

2) ประสิทธิผลของความรวมมือและการมีสวนรวม ของประชาชนใน

กระบวนการจัดทํานโยบาย แผน และแผนงาน 

3) ประสิทธิผลของระบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมในระดับโครงการ 

(EIA) ที่ดําเนินการเชื่อมตอจาก SEA  

 

ในระดับนานาชาติสามารถวิเคราะหและสรุปไดวา ควรประกอบดวย 

1) ความเขมขนของความรับผิดชอบตามบทบาทและการควบคุมคุณภาพ SEA 

ใหอยูในระดับสูง 

2) การขับเคลื่อนโดยผู มีสวนไดเ สียในการจัดทํา SEA ที่มุงเนนสิ่ งสําคัญ 

(Focused) การปรับปรุงใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง (Iterative) ความยืดหยุน (Flexible) และการประยุกตใชอยาง

เหมาะสม (Adaptable) ของกระบวนการ SEA ที่เปดใหประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ  

3) การมีงบประมาณและระยะเวลาที่เพียงพอและขอมูลพื้นฐาน (Baseline 

Information) ดานสิ่งแวดลอม ที่สามารถนํามาใชงานไดและมีความนาเชื่อถือ โดยเฉพาะการประเมิน

ทางเลือกและผลกระทบของทางเลือกในการจัดทํา SEA  
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กลองขอความที่ 1 

เกณฑประสิทธิผลของ SEA ที่ถูกระบุในเอกสารตีพิมพระดับนานาชาต ิ

1. SEA ควรมีประสิทธิผลในการสรางความม่ันใจ วา “มุมมองดานสิ่งแวดลอม” ไดรับการพิจารณาอยาง

เหมาะสมในกระบวนการจัดทํานโยบาย แผน และแผนงาน  

2. SEA ควรมีการบูรณาการและมุงสูความย่ังยืน โดยทําหนาที่สนับสนุนกระบวนการวางแผนในเชิงรุก  

ซึ่งไดรับการขับเคลื่อนจากเปาหมายและวัตถุประสงคที่ชัดเจน และนอกจากการพิจารณามุมมอง 

ดานสิ่งแวดลอมแลว SEA ควรพิจารณามุมมองดานเศรษฐกิจและสังคมดวย 

3. SEA ควรถูกดําเนินการอยางมืออาชีพและผูที่ดําเนินการควรมีความรับผิดชอบ โดย SEA ควรทํา

รายงานท่ีแสดงเหตุผลวาวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอมและความยั่งยืนไดรับการพิจารณาในกระบวนการ

ตัดสินใจของการจัดทํานโยบาย แผน และแผนงานอยางไร ดวยวิธีการที่เรียบงายและโปรงใส โดยการ

ควบคุมคุณภาพซึ่งถือเปนองคประกอบที่สําคัญมากสําหรับเกณฑภายใตบริบทนี้ 

4. SEA ควรถูกขับเคลื่อนโดยผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะการนําความคิดเห็นและความกังวลใจของ

สาธารณะมาเปนปจจัยนําเขา (Inputs) ในการดําเนินการ เพ่ือใหมั่นใจวาขอมูลขาวสารเหลานี้ไดถูก

นํามาใชในกระบวนการจัดทํานโยบาย แผน และแผนงาน 

5. SEA ควรใหขอมูลท่ีเพียงพอ เชื่อถือได และใชงานไดอยางมีประสิทธิผล โดยใชงบประมาณและเวลา 

ที่เหมาะสม 

6. SEA ควรมีการปรับปรุงใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง (Iterative) โดยถือเปนสวนหนึ่งของวงจรการตัดสินใจ 

ที่กําลังดําเนินอยู รวมถึงควรสรางแรงบันดาลใจสําหรับการวางแผนในอนาคต โดยการปรับปรุงแกไข 

การตัดสินใจเชิงยุทธศาสตรท่ีอาจเกิดขึ้น โดยในบริบทนี้อาจมีความจําเปนตองนํา SEA ไปใชในขั้นตอน

ที่เหมาะสมสําหรับกระบวนการจัดทํา EIA ของโครงการ ที่อยูภายใตกรอบนโยบาย แผน และแผนงาน 

ที่ไดกําหนดข้ึน 

7. SEA ควรมีความยืดหยุน (Flexible) และปรับใหเหมาะสมกับกระบวนการนโยบาย แผน และแผนงาน  
ที่มา:  ปรับปรุงจาก Fischer and Gazzola, 2006 

 

 

ในการวางแผนของอิตาลี ประเด็นดานสิ่งแวดลอมที่นํามาพิจารณาสวนใหญจะเปน

แงมุมเชิงวัฒนธรรม ตัวอยางเชน คุณภาพของศูนยประวัติศาสตร ภูมิสถาปตยและอนุสาวรีย เปนตน  

โดยสภาพแวดลอมดานชีวภาพและกายภาพ (ซึ่งเปนประเด็นสําคัญใน SEA) ยังไดรับความสนใจอยูในวงจํากัด 

และในทางปฏิบัติประเด็นเหลานี้ก็ยังไมไดถูกนําไปใหสาธารณชนพิจารณาในกระบวนการตัดสินใจ จึงสามารถ

กลาวไดวาประเทศอิตาลีมีความตระหนักตอปญหาสิ่งแวดลอมดานกายภาพและชีวภาพในกระบวนการทํา

นโยบาย แผน และแผนงานในระดับต่ํา 
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ยังมีอุปสรรคในการนํา SEA ไปใชอยางมีประสิทธิผลในอิตาลี เนื่องจากการขาด

ความรวมมือและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพระหวางผูท่ีเกี่ยวของ (Actors) กับการวางแผนในภาคสวน

และระดับที่แตกตางกัน และทําใหอุปสรรคสําหรับแนวทางในการตัดสินใจที่สอดคลองและโปรงใส และ

โดยท่ัวไปบทบาทของสาธารณชนในการตัดสินใจท่ีเก่ียวของกับประเด็นสาธารณะของอิตาลีมีคอนขางจํากัด

และถูกควบคุมโดยกฎหมายระดับประเทศและระดับภูมิภาค แมแตในการจัดทํา EIA ระดับโครงการ และเมื่อ

พิจารณาขอบังคับในกระบวนการจัดทํา EIA ของอิตาลี คือ “The EIA Directive” (DPCM2 of 1988) พบวา

มีขอบัญญัติและขั้นตอนตาง ๆ ที่ลดทอนอํานาจของประชาชน (ทําใหประชาชนมีสวนรวมเพียงแจงขอมูล

ขาวสารใหทราบ) หรือใหอํานาจระดับต่ํา (เพียงการออกความเห็นในกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะ)" 

นอกจากนี้ยังระบุให “สาธารณชนมีสวนรวมในขั้นตอนหลังการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเทานั้น หรือ เมื่อ

ไดมีการยื่นคําขอเพ่ือใหมีการตัดสินเก่ียวกับความเหมาะสมดานสิ่งแวดลอม”  

 

ระบบ EIA ของอิตาลีไดรับการอธิบายโดยผูเขียนหลายคนวา “ไมมีประสิทธิผล” 

ในขณะที่ขอบังคับ EIA ถูกนํามาใชเมื่อ ค.ศ. 1988 ตามขอกําหนดของยุโรป (337/ 85/ EC) แตมีผลตอ

การจัดทํา EIA นอยมาก เนื ่องจากการบังคับใชยังออนแอ กระบวนการวางแผนโครงการ ยังคงไมมี

โครงสราง ไมโปรงใส ไมเปดกวางเพียงพอ และมีบริบททางการเมืองสูง สงผลใหการจัดทํา EIA ไดถูกใชใน

ลักษณะที่มีความยืดหยุนสูง และสวนใหญจะขึ้นอยูกับเจตจํานงและความตองการของผูเสนอโครงการ  

ยิ่งไปกวานั้น โครงการมักจะไดรับการพัฒนาไปแลวและล้ําไปขางหนากอนที่จะเริ่ม

จัดทํา EIA ดวยเหตุนี้ การจัดทํา EIA จึงถูกนําไปใชในลักษณะของการประเมินหลังจากมีการตัดสินใจที่จะ

ดําเนินการโครงการแลวมากกวาจะเปนกิจกรรมเชิงรุกที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในชวงกอนดําเนินการ และ

โดยปกติ EIA ในอิตาลีจะไมมีการพิจารณาทางเลือก “ไมตองทําอะไร (Do - Nothing)” 

ผลที่ตามมาคือ นับตั้งแตการนํามาใชครั้งแรก EIA ในอิตาลีไดรับการพิจารณาวา

เปนองคประกอบที่ขัดขวางกระบวนการพัฒนาและไมจําเปน โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือปรากฎวามีประโยชนจาก

การนํามาใชที่จํากัดมาก ปญหาในบริบทของการใช EIA อยางมีประสิทธิผล ไดแก การขาดแนวทางวิธีการ

ดําเนินการที่มีความตอเนื่องและเปนเพียงสวนหนึ่งของ “The EIA Directive (85/ 337/ EEC) ที่บังคับใชเม่ือ 

ค.ศ. 1985” 

ทําใหอาจสรุปไดวาประเทศของอิตาลียังขาดกรอบการจัดทํา EIA ทั้งที่มีการ

ดําเนินการมานานกวา 25 ป และยังลมเหลวในการจัดใหมีแนวทางที่ดี เนื่องจากพบวาเกือบทุกภูมิภาคของ

อิตาลีมีกฎหมาย EIA เปนของตัวเอง แตมีการใหความหมายและใชคําศัพทที่แตกตางกัน (Friedberg., 1995) 

และเมื่อจําเปนตองดําเนินการจัดทํา EIA ระดับโครงการตามขอกําหนดของสหภาพยุโรป นักการเมืองอิตาลี

มักจะดําเนินการตาม "ขอกําหนดขั้นต่ําท่ีจําเปนเพื่อตอบสนองคําขอของคณะกรรมาธิการและยื้อเวลา 
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ในการแกไขปญหาที่ยาก ๆ" และผูวิจัยมองวาสาเหตุหลักประการหนึ่งของทัศนคติแบบนี้ คือ “การรับรูดาน

สิ่งแวดลอมยังไมพัฒนาเต็มที่” 

 

จากนําเสนอกอนหนานี้สะทอนวาองคประกอบเชิงบริบทสําหรับการประยุกตใช SEA ที่มี

ประสิทธิผลในอิตาลีนั้นยังดอยการพัฒนา เนื่องจากอิตาลีไมมีกรอบการทํางานเชิงสถาบันที่กําหนดไว รวมถึง

การตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอมยังอยูในระดับต่ํา ไมมียุทธศาสตรการพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับการกําหนด

วัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอม ในขณะเดียวกันก็มีความแตกตางในระดับภูมิภาค กลาวโดยทั่วไป คือ ระบบ EIA 

ของอิตาลียังทํางานไดไมเต็มประสิทธิผล EIA มักจะถูกนําไปใชลาชาเกินไป และจะดําเนินการในลักษณะ 

ที่ยืดหยุนสูงตามสิ่งที่ผูเสนอเห็นวาเหมาะสม และสุดทาย คือ ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ

สาธารณะไมเพียงพอ 

 

เมื่อพิจารณาขอคนพบจากโครงการวิจัยเปรียบเทียบแนวทางการวางแผนระหวาง

ประเทศที่ดําเนินการโดย IsoCarp,12 พบวา “ปญหาดานประสิทธิผล ความรับผิดชอบและการประสานงาน 

เปนหัวใจสําคัญของกลไกทั้งหมดของการวางแผน (อิตาลี)” โดยเนื้อหาของนโยบาย แผน และแผนงาน มักจะ

ถูกกําหนดโดยการใชดุลยพินิจทางการเมืองและการเจรจาตอรอง ดังนั้น เพื่อให SEA สามารถทํางานไดอยางมี

ประสิทธิผล จําเปนตองมีการระบุและติดตามบทบาทและความรับผิดชอบใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน และภารกิจนี้

ควรเปนของคณะกรรมการ EIA ของอิตาลี แตบทบาทนี้ไดลดลงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดย

รัฐบาลนายเบอรลุสโคนี่ (Berlusconi)13 

ปจจุบัน กลไกการควบคุมคุณภาพของทั้งกระบวนการ SEA และผลลัพธของ SEA 

ของอิตาลียังไมดี และมีขอสังเกตวาผูเสนอนโยบาย แผน และแผนงาน ไมไดถูกแยกจากผูประเมินใน

กระบวนการจัดทํา SEA อยางชัดเจนรวมถึงความรับผิดชอบก็ไมชัดเจนดวยเชนเดียวกัน ผลที่ตามมา คือ ทําให

ไมสามารถบอกไดวาผลกระทบของ SEA ในการทํานโยบาย แผน และแผนงาน เปนอยางไร รวมถึงการไมไดมี

การกําหนดบทบาทและความรับผิดชอบ เชน ในภูมิภาคลอมบารเดีย (Lombardia) เทศบาลสามารถอนุมัติ

แผนของตนเองไดตามกฎหมายโดยไมตองมีการตรวจสอบอิสระที่เหมาะสม และหากนํา SEA มาเปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนการวางแผนที่ ดําเนินการอยู รอยละ 99 ของเทศบาลจะดําเนินการอนุมัติ SEA ดวยตนเอง และ

จะทําใหความรับผิดชอบและการควบคุมคุณภาพขาดหายไป  

                                                           
12 International Society of City and Regional Planners, http://www.isocarp.org. 
13 นายกรัฐมนตรีของอิตาลีในชวงเวลานั้น 
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ดังที่ไดกลาวไวขางตน การจัดทํานโยบาย แผน แผนงาน โครงการ และการจัดทํา 

SEA ตลอดจนกระบวนการ EIA ในอิตาลีไดรบัอิทธิพลจากการเมืองสูง และมีเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน

เพียงเล็กนอย ผู ท่ีมีอํานาจ เชน นักการเมืองและนักอุตสาหกรรม มักจะขับเคลื่อนกระบวนการเหลานี ้

ในลักษณะที่ยืดหยุนสูงและสามารถปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลา 

ผลที่ตามมาคือ การตัดสินใจมักเปนผลมาจากการเจรจาและการทําธุรกรรม

ทางการเมืองที่ไมโปรงใสและเปนความลับ แทนที่จะเปนผลของกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวมที่ถูก

ขับเคลื่อนโดยผูมีสวนไดสวนเสียเปดเผยและโปรงใส  

ยิ่งไปกวานั้น การตัดสินใจเชิงยุทธศาสตรสวนใหญจะเกิดขึ้นจากหนวยงานระดับสูง

ของรัฐบาลเนื่องจากหลักการตามลําดับชั้นและการใหการสนับสนุนของขอกําหนดของระบบการวางแผนอิตาลี 

การตัดสินใจเหลานี้จึงไมสามารถแกไขหรือปฏิเสธได ภายใตบริบทนี้ ทําใหระดับความรับผิดชอบและ 

การควบคุมคุณภาพ SEA อยูในระดับต่ํา ความเสี่ยงที่กระบวนการวางแผนจะเอื้อตอประโยชนทางการเมือง 

อุตสาหกรรม หรือผลประโยชนประเภทอื่น ๆ เหนือบุคคลทั่วไปจึงมีอยูสูง ดวยเหตุนี้ การอนุมัติ PPP และ

โครงการจึงเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับผลประโยชนตาง ๆ  

ดังนั้นหากนํา SEA ไปใชในลักษณะที่ยืดหยุนและปรับเปลี่ยนไดตามที่แนะนําโดย

เกณฑประสิทธิผลของ SEA ที่มาจากวรรณกรรมระหวางประเทศ ก็มีแนวโนมวา ผูเสนอแผนจะใช SEA  

ในแบบที่คณะกรรมการพิจารณาวาเหมาะสม ทายที่สุดแลว สิ่งนี้จะนําไปสูการประสานกันอยางกลมกลืนและ

ใกลชิดระหวาง ความลับ ความไมโปรงใส ระหวางกระบวนการจัดทํานโยบาย แผน และแผนงาน และ 

การจัดทํา SEA  

 

ในปจจุบัน ความขัดแยงระหวางสถาบัน ระบบราชการ ความลับ และการมี 

สวนรวมในการจัดทํานโยบาย แผน แผนงาน และโครงการ รวมทั้ง SEA และ EIA ที่ไมเพียงพอ ทําให 

ขาดขอมูลท่ีเพียงพอ ขาดความนาเชื่อถือ และไมสามารถใชงานได ในบริบทนี้ผูเชี่ยวชาญชาวอิตาลี ไดให

ขอเสนอวา ขอกําหนดใหมในการจัดทํา SEA ควรนํามาใชรวมกับกฎหมายใหมสําหรับการทํานโยบาย แผน 

และแผนงาน เพ่ือใหการเมืองมีความลับและความไมโปรงใสนอยลง แตมี "เหตุผล" มากข้ึน ภายใตบริบทนี้

คณะกรรมการยังเสนอวา SEA ควรอยูบนพ้ืนฐานของการใชขอมูลพื้นฐานดานสิ่งแวดลอมที่ชัดเจนและโปรงใส

อยางกวางขวางและนําแนวทาง SEA แบบ Impact - Based มาใช 
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การนําเสนอกอนหนานี้ แสดงใหเห็นวาทั้ง “เกณฑบริบท” และ “เกณฑระเบียบวิธี” 

สําหรับการประยุกตใช SEA ที่มีประสิทธิผลในอิตาลีนั้นยังดอยการพัฒนา จากการทบทวนวรรณกรรมและผล

การสํารวจความเห็นของผูเชี่ยวชาญชาวอิตาลี ทําใหสามารถออกแบบเกณฑประสิทธิผลของ SEA ที่เปน

ทางเลือกสําหรับอิตาลีได ดังแสดงในกลองขอความที่ 2 

ความแตกตางที่สําคัญ ระหวางเกณฑประสิทธิผลที่มาจากวรรณกรรมระหวางประเทศ 

กับเกณฑที่นําเสนอในกลองขอความที่  2 คือ วิธีการพัฒนาและประยุกตใช SEA เ ม่ือพิจารณาตาม 

กลองขอความที่ 2 สามารถคาดหวังไดวาระบบ SEA ที่มีประสิทธิผลจะพัฒนาในอิตาลีข้ึนไดทันที เมื่อมี

ขอกําหนดการนําไปบังคับใชอยางมีประสิทธิผล และหากเปนไปไดหนวยงานที่บังคับใชควรเปนหนวยงาน

อิสระ ทั้งนี้ การมีกฎหมายสิ่งแวดลอมที่เขมแข็งข้ึนและขอบเขตบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนขึ้น ถือ

เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหเกิด SEA มีประสิทธิผล 

นอกจากนี้ การนําแนวทาง “สิ่งแวดลอมพ้ืนฐาน (Environmental Baseline)” และ

เกณฑความเหมาะสมดานสิ่งแวดลอมข้ันต่ํา จะสนับสนุนให SEA สามารถทําใหเกิดนโยบาย แผน และ

แผนงาน ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น ตรงขามกับเกณฑ SEA ที่มีเขมงวดมากและอธิบายเอาไวในเกณฑ

ประสิทธิผลที่นําเสนอโดยวรรณกรรมระหวางประเทศ (ดูกลองขอความที่ 1) เนื่องจากระบบ SEA ที่มี

ประสิทธิผลสามารถพัฒนาไดหากนําแนวทางยืดหยุน ปรับเปลี่ยนได และบูรณาการมาประยุกตใช  

ความคลายคลึงกันระหวางเกณฑที่นําเสนอในกลองขอความที่ 1 และ 2 คือ การมีอยูของ

บริบทบางประการ เชน กรอบการทํางานเชิงสถาบันและกฎหมาย (ดานสิ่งแวดลอม) ตลอดจนความรับผิดชอบ

ตามบทบาทหนาที่ของผูที่รับผิดชอบ SEA และการควบคุมคุณภาพ 

จากขอคนพบนี้ ขอเสนอแนะหลักสําหรับอิตาลี คือ “ไมควรนําแนวทาง SEA ที่ยืดหยุนมา

ใช”ทั้งนี้ หากพิจารณาประสบการณเก่ียวกับการจัดทํา EIA ที่ยืดหยุนเปนประสบการณเชิงลบ และการจัดทํา 

SEA ในแบบที่มีความยืดหยุน อาจหมายถึง การปลอยใหนโยบาย แผน และแผนงาน ที่มีลักษณะตอบสนอง 

ทางการเมืองสูง ไมโปรงใสและไมสามารถตรวจสอบได และไมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน  

ดังนั้น SEA ในอิตาลี จึงสมควรอยูบนพ้ืนฐานของกระบวนการท่ีเขมงวดและมีโครงสราง

ชัดเจน และอยูภายใตการควบคุมที่เขมงวดโดยหนวยงานอิสระ (หากเปนไปได) และองคกรนี้จําเปนตองมี

อํานาจอยางเพียงพอที่จะสามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดอยางแทจริง 
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กลองขอความที่ 2 

เกณฑ SEA ที่มีประสิทธิผลสําหรับประเทศอิตาลี 
1. มีข้ันตอนที่เขมงวดและชัดเจนรวมถึงขอบัญญัติสําหรับการจัดทํา SEA ของรัฐบาล 
2. กําหนดความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของผูที่รับผิดชอบในการจัดทํา SEA พรอมทั้งมีการควบคุม

และการตรวจสอบที่เขมงวดโดยหนวยงานอิสระ 
3. มีกฎหมายดานสิ่งแวดลอมและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมในระดับโครงการท่ีเขมงวดข้ึน 
4. นิยามบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนยิ่งข้ึน รวมถึงการแยกหนวยงานผูจัดทําแผนและผูประเมิน

ดานสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน 
5. ใชแนวทาง “สิ่งแวดลอมขั้นพ้ืนฐาน” สําหรับการจัดทํา SEA โดยใช “เกณฑความเหมาะสมดาน

สิ่งแวดลอม” ตามเกณฑขั้นต่ํา 
6. ขอกําหนดอยางเปนทางการในการพิจารณาทางเลือกตาง ๆ รวมถึงทางเลือก “ไมตองทําอะไรเลย” 

กอนจะมีการจัดทํา SEA 
7. จัดสรรทรัพยากรใหมากขึ้นและจัดใหมีการฝกอบรมที่ดีขึ้น 

ที่มา:  ปรับปรุงจาก Fischer and Gazzola, 2006 

 

บทความนี้แสดงใหเห็นวา เกณฑประสิทธิผล SEA ที่เผยแพรในวรรณกรรมระดับ

นานาชาติตั้งแตอดีตจนถึง ค.ศ. 2002 ไดรับการพัฒนาขึ้นมาจากการปฏิบัติและประสบการณของ 

บางประเทศที่ไดรับการคัดเลือกเพียงไมก่ีประเทศเทานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง สหราชอาณาจักร เนเธอรแลนด 

และองคกรพัฒนาเอกชน/ องคกรระหวางประเทศ สวนประเทศอิตาลีมีวรรณกรรมดาน SEA ที่ตีพิมพในระดับ

นานาชาตินอยมาก 

เกณฑประสิทธิผลของ SEA ที่นํามาใชในวรรณกรรมระหวางประเทศสามารถแบงยอย

ออกเปนมุมมองดานบริบทและระเบียบวิธี รวมถึงกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับการกําหนดจุดมุงหมาย 

และวัตถุประสงคพื้นฐานของ SEA ความรวมมือที่มีประสิทธิผล และการมีสวนรวมของประชาชน และ

ระบบการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดลอมที่มีประสิทธิผล ซึ ่ง SEA สามารถใหการสนับสนุนในขั ้นของ 

การวางแผนได 

ดานระเบียบวิธี รวมถึงความรับผิดชอบและการควบคุมคุณภาพท่ีมีความเขมขนระดับสูง 

โดยผูมีสวนไดสวนเสียเปนผูขับเคลื่อนกระบวนการ SEA มุงเนนประเด็นสําคัญ มีกระบวนการปรับปรุงใหดีข้ึน

อยางตอเนื่อง มีความยืดหยุนและปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยเปดใหประชาชนทั่วไปมีสวนรวม 

ในการใหขอมูลและความคิดเห็น รวมถึงมีการสรางขอมูลพื้นฐานดานสิ่งแวดลอม และการประเมินทางเลือก

และผลกระทบที่เพียงพอ เชื่อถือได และสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิผล โดยใชระยะเวลาและงบประมาณ

อยางมีประสิทธิภาพ  

ในอิตาลี พบวา มุมมองดานบริบทยังดอยพัฒนาอยางมาก ท้ังการไมมีวัตถุประสงค 

ดานสิ่งแวดลอมที่ชัดเจนและมีวัฒนธรรมการจัดทํานโยบาย แผน และแผนงานท่ีอิงกับการเมืองสูง จึงเปน 
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ที่นาสงสัยวาควรนํา SEA มาใชในฐานะเปนเครื่องมือที่มีความยืดหยุนหรือไม สิ่งนี้ไดรับการสนับสนุนจาก 

ความไมมีประสิทธิผลที่สามารถสังเกตไดของระบบ EIA ที่มีความยืดหยุน และหากพิจารณาในบริบทนี้ ก็อาจ

กลาวไดวาความยืดหยุนในอิตาลีมีแนวโนมที่จะตอบสนองผลประโยชนทางการเมืองที่มีอยู โดยจะถูกใชเปน

ขออางที่จะไมเปลี่ยนแปลงอะไรเลย และจากหลักฐานท่ีไดรับชี้ใหเห็นวาระบบ SEA ที่มีประสิทธิผลในอิตาลี

จะตองอยูบนพ้ืนฐานของการกําหนดบทบัญญัติโดยรัฐบาลที่ชัดเจนและเขมงวด 

กลาวโดยทั่วไป คือ กฎหมายสิ่งแวดลอมและจัดทํา EIA ระดับโครงการจําเปนตองม ี

ความเขมแข็งมากขึ้น ผูจัดทํา SEA จําเปนตองมีความรับผิดชอบ และ SEA จําเปนตองอยูภายใตการกํากับดูแล

อยางเขมงวด และหากเปนไปไดหนวยงานกํากับดูแลควรเปนหนวยงานอิสระ ในบริบทนี้จํา เปน 

ตองกําหนดบทบาทและความรับผิดชอบของผูท่ีเกี่ยวของอยางชัดเจนและจําเปนตองมีผูประเมินแยกตางหาก

จากผูเสนอนโยบาย แผน และแผนงาน  

ทั้งนี้ การจัดทํา SEA ควรปฏิบัติตามแนวทาง “สิ่งแวดลอมข้ันพื้นฐาน” และทายที่สุดแลว

การบังคับใชที่ดีจะข้ึนอยูกับเจตจํานงทางการเมืองที่ใหความสําคัญกับการพิจารณาสภาพแวดลอมดานชีวกายภาพ

ภายในกระบวนการวางแผนอยางเต็มที่ โดยเจตจํานงดังกลาวนี้ จะตองแสดงใหเห็นในการพัฒนาเงื่อนไขและ

กรอบการทํางานที่เอ้ืออํานวยสําหรับ SEA ที่มีประสิทธิผล  

จึงทําใหสามารถสรุปไดวา การท่ีเกณฑประสิทธิผลของ SEA จะสามารถชวยผูปฏิบัติงาน

ประสบความสําเร็จไดนั้น จําเปนตองมีการปรับสิ่งเหลานี้ใหเหมาะกับระบบการใชงานที่มีบริบทแตกตางกันไป

ของแตละประเทศ การนําเสนอเฉพาะประสบการณและมุมมองของประเทศที่มีบทบาทครอบงําวงวรรณกรรม

ระดับนานาชาติอยูในปจจุบัน ไมไดทําใหเกิดการพัฒนาวรรณกรรมดาน SEA ระดับนานาชาติที่สําคัญ ภายใต

บริบทนี้ ไมเพียงแตตองใหขอมูลเก่ียวกับประสิทธิผลของกรอบกฎหมายและเชิงสถาบันของประเทศเทานั้น แต

ยังตองใหความสําคัญประเด็นที่เก่ียวของกับวัฒนธรรมของระบบการตัดสินใจของแตละประเทศดวย 

 ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก ร า ย ง า น เ รื่ อ ง  “ Review of Critical Factors for SEA 

Implementation” (Zhang et al., 2013) 

 

มีการวิจัยอยางกวางขวางเก่ียวกับปจจัยตาง ๆ และผลกระทบที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผล

ของ SEAs แตพบวา นอกเหนือจากการใชภาษาท่ีไมชัดเจนเพื่ออธิบายปจจัยเหลานี้แลว การอธิบาย

ความสัมพันธระหวางปจจัยหลักและกระบวนการดําเนินการของ SEA ยังมีคอนขางนอย คําถามจึงมีอยูวาจะ

สามารถวิเคราะหปจจัยสําคัญที่จะชวยใหเราเขาใจประสิทธิผลของ SEA ไดอยางไร ภายใตบริบทท่ีสําคัญ  

3 ประการ ประกอบดวย 

ประการแรก ความหลากหลายของปจจัยที่ระบุและวิ เคราะห ที่จะชวยใหเขาใจ

เปาประสงคที่สําคัญของ SEA มากยิ่งขึ้น ยังคงเปนที่ถกเถียงและมีความทาทายอยางมากจากความคาดหวัง 

ที่แตกตางกันสําหรับ SEA ที่จัดทําขึ้น โดยมีผูใหความสนใจและใหคุณคาอยางหลากหลาย เชนเดียวกับใน ค.ศ. 
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1996 ที่ Sadler และ Verheem ไดใหคําจํากัดความเก่ียวกับวัตถุประสงคของ SEA ที่ไดรับการตอบรับเปน

อยางดี วา “... เพื่อใหแนใจวาการพิจารณาดานส่ิงแวดลอมและทางเลือกตาง ๆ จะไดรับการแกไขโดยเร็ว

ที่สุดเทาที่จะเปนไปไดและมีความสําคัญเทียบเทากับปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมในนโยบาย แผน หรือ

แผนงานการพัฒนา”  

แตอยางไรก็ตาม วัตถุประสงคของ SEA มักจะมีความคลุมเครือ เนื่องจากไมสามารถใช

รวมกันไดเสมอไป และอาจมีขอกําหนดแตกตางกันไปตามกลุมคนที่มีกรอบการใหคุณคาท่ีไมตรงกันหรือขัดแยงกัน  

ประการที่สอง เนื่องจากวัตถุประสงคของ SEA ไดรับการปรับใชในระหวางข้ันตอน 

การเจรจาและการประนีประนอม ซึ่งเปนกระบวนการที่เปนความสัมพันธภายในระบบของ SEA เอง ทําใหม ี

ความยากยิ่งขึ้นในการกําหนดวัตถุประสงคของ SEA และกําหนดชองวางระหวางผลผลิตของ SEA ที่คาดหวัง

และที่เกิดขึ้นจริงไดอยางแมนยํา  

ประการท่ีสาม การเชื่อมโยง (Mapping) ปจจัยที่สําคัญ ชวยใหเขาใจวาควรระบุ 

จุดเชื่อมโยงที่ออนแอหรือขาดหายไปของกระบวนการดําเนินการ หรือ ในกรณีที่การนําไปใชงานไดรับอิทธิพล

จากขาราชการระดับปฏิบัติในพ้ืนที่หรือผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ การกําหนดปจจัยสําคญั จึงสามารถชวยใหเรา

ระบุแนวทางปฏิบัติที่ดีท่ีสุดได  

สุดทายแตไมทายสุด การวิเคราะหปจจัยสามารถทําไดในระดับที่แตกตางกัน ไมวาจะเปน

การวิเคราะหในข้ันตอนเฉพาะของกระบวนการ SEA หรือ กรณีที่มีการทบทวนหนึ่งครั้งหรือหลายครั้ง หรือ

แมแตระบบ SEA ทั้งระบบ โดยหวังเปนอยางยิ่งวาจะทําใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ SEA เพ่ิมขึ้นทั้งในทาง

ปฏิบัติและทางทฤษฎ ี

 

งานวิจัยไดใหความหมาย “ปจจัยสําคัญ (Critical Factors)” ในการศึกษานี้วา หมายถึง 

“ปจจัยท่ีมีสวนสนับสนุนหรือขัดขวางการดําเนินการ SEA ที่มีประสิทธิผล” โดยไดทําการทบทวน

วรรณกรรมอยางละเอียด จํานวน 30 บทความที่ตีพิมพระหวาง ค.ศ. 2000 - 2010 โดยทําการวิเคราะห 

ปจจัยท่ีมีการถกเถียงกันทั้งในฐานะท่ีเปน “เงื่อนไข” “เกณฑ” “หลักการ” “ปจจัย” หรือองคประกอบอ่ืน ๆ 

ที่เก่ียวของกับการนํา SEA ไปสูการปฏิบัติ โดยงานวิจัยไดตั้งชื่อปจจัยที่เก่ียวของกับระบบ SEA ทั้งระบบ และ 

กระบวนการนําไปปฏิบัติเปนการทั่วไปวาเปน "ปจจัยทั่วไป (General Factors)" และ "ปจจัยขั้นตอน 

(Stage Factors)" ในกรณีท่ีปจจัยเหลานี้เกี่ยวของกับขั้นตอนเฉพาะข้ันตอนใดขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการ

จัด ทํา SEA โดยทฤษฎีที่ ถูกนํ ามาใช เปนแกนกลางของงานวิจั ยนี้  คื อ “ทฤษฎีการนําไปปฏิบัติ  

(Implementation Theory)” ซึ่งมีการใชงานมาตั้งแตทศวรรษที่ 1970 และเปนตนกําเนิดทฤษฎีตาง ๆ  

ที่อธิบายวานโยบายถูกนําไปใชในการเปลี่ยนแปลงสภาพความเปนอยูทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมของ

เราไดอยางไร รวมถึงไดใช Concept of Arenas เพ่ือตรวจสอบปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอคุณภาพและ
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ประสิทธิผลของกระบวนการ SEA ทฤษฎีเชิงสถาบัน (Institutional Theory) ที่มีแนวคิดวาใครไดรับอนุญาต

ใหมีสวนรวมในกิจกรรมอะไร  

 

ผูวิจัยไดใชตัวแบบเชิงเหตุผลเปนจุดเริ่มตน โดยตารางที่ 2.2-1 ไดกําหนดกลุมการจัดแบง

ขั้นตอนของ SEA ออกเปน 2 กลุม คือ 1) การแบงกลุมแบบดั้งเดมิ (Traditional Model) 2) การแบงกลุมตาม

ตัวแบบความครอบคลุมครบถวน (Comprehensive Model) ท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากทฤษฎีทางการเมือง

และระบบการจัดการสิ่งแวดลอม และไดเพิ่มการมีสวนรวมของประชาชนเปนขั้นตอนแยกตางหากตาม

นักวิชาการบางคน สวนการแบงกลุมที่ใชในการวิจัยนี้อยูในคอลัมนที่สามของตาราง 

ตารางที่ 2.2-1 ตัวแบบการนํา SEA สูการปฏิบัติในแตละขั้นตอน 

ขั้นตอน SEA แบบดั้งเดมิ ตัวแบบท่ีครอบคลุม ตัวแบบท่ีใชในการวิจัยนี ้
- การกําหนดวาระ กอนการจัดทํา SEA (Pre-SEA) 
- การริเริ่ม/ การตดัสินใจ 
- การกําหนดนโยบาย/ แผน 
การกลั่นกรอง (Screening) การกลั่นกรอง (Screening) การเตรียมความพรอมในระดับพื้นที่ 

(Preparing the Ground) การกําหนดขอบเขต (Scoping) การกําหนดขอบเขต (Scoping) 
การระบุทางเลือก  การระบุทางเลือก 
การคาดการณและการประเมินผล การคาดการณและการประเมินผล การประเมินและปกปอง 

(Assessment and Protection) การบรรเทาผลกระทบ (Mitigation) การบรรเทาผลกระทบ (Mitigation) 
การมีสวนรวมของสาธารณะ การมีสวนรวมของสาธารณะ การมีสวนรวมของสาธารณะ 
การจัดทําขอมูลและการรับฟง การจัดทําขอมูลและการรับฟง การสรุป (Wrap it Up) 
การตรวจสอบรายงานดาน
สิ่งแวดลอม (Review EIS) 

การตรวจสอบรายงานดานสิ่งแวดลอม
(Review EIS) 

การตรวจสอบและตดิตาม 
(Monitoring and Follow-Up) 

การตรวจสอบและตดิตาม 
(Monitoring and Follow - Up) 

- การนําไปปฏิบัติและการดําเนินการ 
(Application and Implementation) 

การดําเนินการหลังการจัดทํา SEA 
(Post-SEA) 

- การตอบสนองและการประเมินผล
(Feedback and Evaluation) 

- การดําเนินนโยบาย/ แผน การสราง
ความตอเนื่อง และการยกเลิก  

ที่มา: ปรับปรุงจาก Zhang et al., 2013) 

ในการศึกษานี้ ผูวิจัยสามารถระบุปจจัยที่สําคัญสําหรับการดําเนินการ SEA ออกเปน 2 

กลุมยอย คือ 1) ปจจัยกลุมที่สามารถวิเคราะหไดวามาจากขั้นตอนใดของ SEA ซึ่งเรียกวา "ปจจัยขั้นตอน 

(Stage Factors)" และ 2) ปจจัยท่ีไมสามารถแยกแยะไดวาเก่ียวกับขั้นตอนใดในกระบวนการ SEA แตเปน

ปจจัยที่เก่ียวของกับกระบวนการทั้งหมดในภาพรวม เรียกวา "ปจจัยทั่วไป (General Factors)"  
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คําถามที่ยังคงอยู คือ ปจจัยทั่วไปที่มีจํานวนมากเหลานี้จะดีหรือไมดี แตควรถูก

มองวาขาดความเปนรูปธรรมหรือไม การอภิปรายอยางกวาง ๆ เกี่ยวกับปจจัยสําคัญซึ่งคาดหวังวาปจจัย

สําคัญทั่วไปจะกลายเปนปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของกับขั้นตอนเฉพาะของกระบวนการ SEA หรือควรคาดหวังให

ปจจัยทั่วไปเปนเรื่องทั่วไปและสงผลกระทบตอ SEA ทั้งหมดในวงกวางมากขึ้น 

ทั้งปจจัยขั้นตอนและปจจัยทั่วไป มีความเกี่ยวของในการอธิบายประสิทธิผลของ 

SEA ดังนั้น จึงเปนไมไดที่จะหาคําตอบสําหรับคําถามการวิจัยที่มีความกาวหนาผานระยะ “ความเปนทั่วไป” 

ไปแลว (โดยการอุปนัย) ดังนั้น การนําเสนอคําถามการวิจัยในอนาคตจึงสมควรตองพิจารณาถึงความสัมพันธ

กับปญหาที่มีความจําเพาะเจาะจง (เชน การนิรนัย (Deduction))14 นอกจากนี้ความรูใหม ๆ ที่ไดรับการใช

                                                           
14 การใหเหตุผลแบบนิรนัยเปนวิธีการใหเหตุผลโดยสรุปผลจากขอความซึ่งเปนความจริงทั่วไปมาเปนขออางเพื่อสนับสนุนใหเกิดขอสรุปที่เปน
ความรูใหมที่เปนขอสรปุสวนยอย ขอสรุปที่ไดจากการใหเหตผุลแบบนิรนัยนั้นจะเปนขอสรุปที่อยูในขอบเขตของเหตุเทานั้น จะเปนขอสรุปที่กวาง
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แบบสอบถามเปนหลัก ซึ่งเปนวิธีการที่มักจะใชในการถามคําถามทั่วไป จึงเปนเพียงการผลิตซ้ําความรูทั่วไป

ที่มีอยูชุมชนการวิจัย SEA สิ่งนี้อาจเก่ียวของกับวิธีการกําหนดแนวความคิดเกี่ยวกับปญหาการวิจัยอยางนอย 

3 วิธ ี

ประการแรก ปจจัยทั่วไปที่อธิบายอาจเปนเรื่องทั่วไป เนื่องจากมีการจัดการกับปญหาที่

เฉพาะเจาะจงเหมือนกับเปนเรื่องทั่วไป กลาวคือ ปจจัยที่มาจากขั้นตอนเฉพาะของ SEA จะถูกกลาวถึงราวกับ

วาเปนเรื่องทั่วไป แตสําหรับ SEA ปจจัยดังกลาวเปนเรื่องที่มีความจําเพาะเจาะจง ในกรณีนี้ การวิจัยควร

พยายามแกไขปจจัยท่ัวไปใหเปนปจจัยข้ันตอนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ระเบียบวิธีตามความหมายนี้จึงควรใช

วิธีการเชิงคุณภาพเพ่ือตรวจสอบประสบการณในข้ันตอนเฉพาะจะมีความเหมาะสมมากกวา 

ประการท่ีสอง ปจจัยทั่วไปอาจมีอยูทั่วไปในธรรมชาติ เชน“ความไววางใจ” “เจตจํานง” 

และ“ความโปรงใส” ซึ่งเปนปรากฏการณท่ีครอบคลุมทุกสวนของ SEA ดังนั้น จึงอยูในหมวดหมูของปจจัย

ทั่วไป ปรากฏการณเหลานี้สามารถพิจารณาโดยทําการวิจัยแบบกรณีศึกษาและวิธีการเชิงลึกอื่น ๆ 

ประการที่สาม ความรูท่ัวไปสามารถเกี่ยวของกับสิ่งที่คาดหวังตามปกติ ซึ่งโดยทั่วไปจะ

เกิดขึ้นโดยไมตองเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับเนื้อหาของทฤษฎีที่ชัดเจน ตัวอยางเชน ความไววางใจ มักถูก

ชี้ใหเห็นวาเปนปจจัยทั่วไป แตนอกเหนือจากการกลาวถึงและใชในความหมายในชีวิตประจําวันแลว  

ยังสามารถใชในความหมายพ้ืนฐานได ดังนั้น การวิจัยควรเกี่ยวของกับเนื้อหาทางสังคมศาสตรที่ไดรับการ

ยอมรับมากขึ้น ซึ่งสามารถจัดใหอยูในกลุม Grounds Theory บนพื้นฐานความสมดุลทางทฤษฎีที่เหมาะสม

ระหวางปจจัยข้ันตอนและปจจัยทั่วไป  

 

การพิจารณากระบวนการ SEA ในฐานะท่ีเปนกระบวนการนําไปปฏิบัติอยางแทจริง  

ยังไดรับการยืนยันจากขอคนพบหลายประการในบทความนี้  

ประการแรก มีหลักฐานชัดเจนวาคุณลักษณะของกระบวนการนําไปปฏิบัติในฐานะ  

“การขับเคลื่อนจากภาครัฐ (Governed)” โดยสรรพกําลังทั้งภายในและภายนอกของกระบวนการ SEA  

แตในขอเท็จจริง คือปจจัยสําคัญที่ระบุสวนใหญ ถูกระบุวาเปน ปจจัยทั่วไป ผลลัพธของงานวิจัยนี้ยืนยันวา 

การนําไปใชเปนกระบวนการที่ประกอบดวยอิทธิพลจากบนลงลางและจากลางข้ึนบน โดยพบวา ขั้นตอน  

“การระบุทางเลือก” และ “การคาดการณ” กอใหเกิดปจจัยสําคัญจํานวนมากที่สุด เชนเดียวกับ “การมี 

สวนรวมของประชาชน” ซึง่สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของกระบวนการจากลางขึ้นบนดวย 

ความสําคัญของ “ปจจัยสําคัญทั่วไป” ยังเนนดวยวา “บริบท” เปนลักษณะเดนสําหรับ

กระบวนการจัดทํา SEA โดยท่ี “ประสิทธิผล” เปนผลมาจากการดํารงอยูของปจจัยสําคัญหลายประการท่ีมี

อิทธิพลตอการกาวยางและทิศทางของกระบวนการ SEA นอกจากนี้ ยังตองตระหนักวากระบวนการนโยบาย

                                                           
หรือเกินกวาเหตุไมได การใหเหตุผลแบบนิรนัยประกอบดวยขอความ 2 กลุม โดยขอความกลุมแรกเปนขอความที่เปนเหตุ เหตุอาจมีหลาย ๆ เหตุ 
หลาย ๆ ขอความ และขอความกลุมที่สองจะเปนขอสรุป และขอความในกลุมแรกและกลุมที่สองจะตองมีความสัมพันธกัน 
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เริ่มตนที่นี่ ดังนั้น คําทั่ว ๆ ไป เชน ความมุงมั่นและความไววางใจ และ ผลประโยชนเชิงยุทธศาสตร ไดบงชี ้

สิ่งเหลานี้อยางชัดเจน นอกจากนี้ ยังพบวา การปรึกษาหารือระหวางนักการเมืองและนักวางแผนเกิดขึ้น 

ในขั้นตอนนี้ และสงผลทําใหความแตกตางระหวางนโยบายและการวางแผนไมชัดเจน แตเปนสิ่งที่ควรคา 

แกการกลาวถึงวา วิธีที่นักการเมืองมีปฏิสัมพันธกับนักวางแผน และข้ันตอนการวางแผน มักจะตองการ 

การออกแบบนโยบายที่ดีข้ึนซึ่งถือเปนกุญแจสูความสําเร็จในอนาคต 

บทบาทในฐานะหนวยงานหรือฝายอ่ืน ๆ ที่รวมอยูในกระบวนการจัดทํา SEA ที่สงผล

กระทบอยางชัดเจนตอผลลัพธของกระบวนการ เชน องคกรบริหารระดับสูง ท่ีจะมีบทบาทสําคัญในการสราง

สมดุลระหวางอํานาจในการสรางผลลัพธ ที่เก่ียวของกับเวลาและทรัพยากร  

 ความกาวหนาในการประยุกตใช SEA ของประเทศไทย 

การดําเนินการ SEA ในประเทศไทย เริ่มปรากฎขึ้นตั้งแต พ.ศ. 2547 โดยมีการขับเคลื่อนการดําเนินการ 

SEA มาเปนระยะ โดยมี สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) เปนหนวยงาน

หลักในการดําเนินงาน จนกระทั่งในวันจันทรที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

(สปท.) ไดมีมติเห็นชอบตอขอเสนอการปฏิรูปดานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของประเทศ และไดเสนอ

คณะรัฐมนตรีรับทราบ เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 โดยขอเสนอดังกลาวมีประเด็นที่เก่ียวของ

กับการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment: SEA) ใหสํานักงาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เปนหนวยงานหลักในการดําเนินงานผลักดันการนํา SEA 

มาใชกับการวางแผนพัฒนาของประเทศไทยอยางเปนรูปธรรม ภายใน 3 ป 

ตอเนื่องมาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) ไดระบุถึงการ

ผลักดันใหแนวทางการจัดทําการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรใหมีผลบังคับใชทางกฎหมาย เพื่อให 

SEA เปนที่ยอมรับและมีการนําไปใชในการวางแผนพัฒนาประเทศอยางเปนรูปธรรม โดยเมื่อวันอังคารที่ 1 

สิงหาคม พ.ศ. 2560 มีคําสั่งนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีมอบหมายให สศช.และกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนเจาภาพในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ

ยุทธศาสตร SEA และเมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 นายกรัฐมนตรีไดมีคําสั่งที่ 2/2560 แตงตั้ง 

คณะอนุกรรมการ SEA ภายใต “คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.)” มี สศช.และ สผ. เปนฝาย

เลขานุการรวม เพ่ือเปนกลไกในการวางแนวทางการพัฒนา SEA ของประเทศ และผลักดัน SEA มาใชกับ 

การวางแผนพัฒนาประเทศอยางเปนรูปธรรมในระยะตอไป  

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการ SEA ไดแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาการจัดทํา SEA และคณะทํางานจัดทํา

แนวทาง SEA เพ่ือเปนกลไกสนับสนุนการทํางานของคณะอนุกรรมการฯ พรอมท้ังมอบหมายคณะทํางานฯ 

นําเสนอรายงานความกาวหนาตอคณะอนุกรรมการ SEA เพ่ือเสนอตอ กพย. ตอไป 

ตอมาในการประชุม กพย. ครั้งท่ี 1/ 2561 เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 ไดมีมติรับทราบ

รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานทั้งหมดจํานวน 5 เรื่อง คือ  
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1) การผลักดันการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment: 

SEA) มาใชกับการวางแผนการพัฒนาประเทศอยางเปนรูปธรรม  

2) รายงานความกาวหนาผลการดําเนินการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ใน พ.ศ. 2560 

(กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2560) และใน พ.ศ. 2561 (มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2561)  

3) แนวทางการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่: การจัดกลุมจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อน

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

4) แนวทางการเพ่ิมอันดับความกาวหนาการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ของประเทศไทยในเวทีโลก และ  

5) การปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการ เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน และการปรับปรุงหนวยงาน

รับผิดชอบหลักของเปาหมายที่ 6 สรางหลักประกันใหมีน้ําใช และมีการบริหารจัดการน้ําและการสุขาภิบาล

อยางยั่งยืนสําหรับทุกคน  

ซึ่ง คณะกรรมการ กพย. ไดมีมติเห็นชอบในหลักการของ รางขอเสนอการจัดทําการประเมินสิ่งแวดลอม

ระดับยุทธศาสตรและ รางแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA Guideline) และใหมีการ

แตงตั้งคณะกรรมการระดับชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เพ่ือขับเคลื่อนงาน SEA ไปสูการปฏิบัติ 

อยางเปนรูปธรรมตอไป รวมทั้ง ใหหนวยงานที่รับผิดชอบเรงสรางความรูความเขาใจใหกับประชาชน 

หนวยงานที่เกี่ยวของและผูมีสวนไดเสีย ถึงความสําคัญของ SEA และแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน โดยได

กําหนดประเภทของแผน/ แผนงานและพ้ืนที่ที่ควรจัดทํา SEA ในเบื้องตน ไดแก  

รายสาขา 3 แผน ประกอบดวย  

- แผนดานคมนาคม  

- แผนพัฒนาพลังงานและปโตรเลียม  

- แผนพัฒนาทรัพยากรแร  

เชิงพ้ืนที่ 4 แผน ประกอบดวย  

- ผังเมืองตามที่คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติกําหนด  

- แผนบริหารจัดการลุมน้ําหรือแผนพัฒนาชายฝงทะเล  

- แผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะหรือพื้นที่พิเศษ  

- แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมหรือการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน  

- แผนหรือแผนงานในรายสาขาหรือเชิงพ้ืนที่ หรือโครงการขนาดใหญตามความเห็น

ของคณะกรรมการระดับนโยบายของหนวยงานรฐั 

เพ่ือใหสามารถนําผลการจัดทํา SEA มาประกอบการพัฒนาแผนงานหรือโครงการสําคัญของประเทศ 

ใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม เชน การบริหารจัดการลุมน้ํา การพัฒนาดานการจราจรและขนสง การพัฒนา
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ระบบปองกันการกัดเซาะชายฝงในระดับพื้นที่ การพัฒนาอากาศยาน โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เปนตน  

รวมทั้ง ที่ประชุม กพย. มีมติเห็นชอบใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการระดับชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรี 

เปนประธาน เพ่ือขับเคลื่อน SEA มาใชในการวางแผนพัฒนาประเทศอยางเปนรูปธรรม และใหหนวยงาน 

ที่เก่ียวของเรงสรางความรูความเขาใจใหกับประชาชนและหนวยงานที่เก่ียวของและผูมีสวนไดเสียใหเล็งเห็น 

ถึงความสําคัญของ SEA และรับทราบแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน 

ซึ่งในชวงที่ผานมา สศช. ไดใหความสําคัญกับการสรางความรูความเขาใจเรื่อง SEA และการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดทําแผน ใหสามารถนํา SEA ไปใชเปนเครื่องมือในกระบวนการ

วางแผนที่มีเปาหมายมุงสูการพัฒนาอยางยั่งยืนไดอยางมีประสิทธิภาพโดยใน พ.ศ. 2562 สศช.ไดจัดใหมีการ

ฝกอบรมทางวิชาการดาน SEA ทั่วประเทศ จํานวน 6 ครั้ง ใน 5 ภูมิภาค และไดรับผลตอบรับการอบรม 

เปนอยางดี นอกจากนั้น สศช.ยังไดจัดทําโครงการนํารองการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรกับการ

พัฒนาเชิงพื้นที่: จังหวัดระยอง รวมท้ังการปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรใหมี

ความเหมาะสมและชัดเจนในการนําไปสูการปฏิบัติ ตลอดจนการจัดทํา รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  

วาดวยการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พ.ศ. .... ซึ่งกําหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ

และขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนงาน SEA ในระยะตอไป และกําหนด

ประเภทของแผนที่ควรทํา SEA ในเบ้ืองตน ไดแก 1) แผนดานคมนาคม 2) แผนพัฒนาพลังงานและปโตรเลียม 

3) แผนการบริหารจัดการแร 4) แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 5) ผังเมือง 6) แผนพัฒนาชายฝงทะเล 7) 

แผนพื้นที่พัฒนาพิเศษ และ 8) แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม หรือการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีลักษณะคลายคลึง 

ดังนั้น ที่ปรึกษาไดดําเนินการทบทวน องคความรู และการขับเคลื่อนที่เกี่ยวของกับ SEA ของประเทศ

ไทย โดยไดพิจารณาทบทวนการศึกษาในชวงพ.ศ. 2560 - 2564 เนื่องจากเปนชวงระยะเวลาที่ไดมีการผลักดัน

ใหเกิดการขับเคลื่อน SEA ภายในประเทศอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) ที่กําหนดใหมีการผลักดันการนําแนวทาง SEA มีผลบังคับใช 

ทางกฎหมายเพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยจะพิจารณาทั้งหมด 9 การศึกษา โดย

สรุปผลการทบทวนแยกออกเปน 4 ประเด็นหลัก ไดแก 

- ระบบและกลไกการดําเนินงาน SEA เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนในทางปฏิบัต ิ

- การใชกระบวนการ SEA ในการจัดทําแผนหรือแผนงาน เชิงพ้ืนที่และรายสาขา 

- เทคนิค วิธีการ ขั้นตอนและแนวทาง SEA ที่เหมาะสมและเลือกใชได 

- ปญหา อุปสรรค ความทาทายและขอเสนอแนะในการใช SEA 
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 ทบทวนองคความรู และผลการดําเนินการ SEA ที่ผานมา 

 

ในชวงระยะที่ผานมา สศช. รวมกับ สผ. ไดรับมอบหมายในฐานะฝายเลขานุการ

คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ในคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) 

ใหเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรใหเปนท่ียอมรับและถูก

นํามาใชเปนกรอบในการวางแผนพัฒนาประเทศอยางเปนรูปธรรม โดยในพ.ศ. 2561 กพย. ไดเห็นชอบ 

ในหลักการของขอเสนอกลไกการขับเคลื่อน SEA และแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA 

Guideline) ใหเรงสรางความรูความเขาใจใหกับหนวยงานที่เ ก่ียวของ ประชาชน และผู มีสวนไดเสีย  

ถึงความสําคัญของ SEA และแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน และใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการระดับชาติ 

โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อขับเคลื่อนงาน SEA ในระยะตอไป 

รวมทั้ง กําหนดประเภทของแผนที่ควรทํา SEA ในเบื้องตน ไดแก 1) แผนดานคมนาคม 2) แผนพัฒนาพลังงาน

และปโตรเลียม 3) แผนพัฒนาทรัพยากรแร 4) ผังเมือง 5) แผนบริหารจัดการลุมน้ําและชายฝงทะเล  

6) แผนพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะหรือพ้ืนที่พิเศษ และ 7) แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม หรือการพัฒนาพ้ืนที่ท่ีมี

ลักษณะคลายคลึง 

ในพ.ศ. 2562 สศช. ไดจัดทํา “โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ

ยุทธศาสตร” ขึ้น ซึ่งถือเปนการขับเคลื่อน SEA ที่สําคัญของประเทศไทย โดยมีผลลัพธที่สําคัญ คือ การพัฒนา

องคความรู และสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองตามหลักวิชาการ และ สามารถนํา SEA ไปใชในกระบวนการ

วางแผนไดอยางมีประสิทธิภาพใหกับบุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของผานการจัดฝกอบรมทางดานวิชาการ SEA 

ทั่วประเทศ  

นอกจากนี้ สศช. ยังรวมสนับสนุนการจัดทํา “โครงการนํารองการประเมินสิ่งแวดลอม

ระดับยุทธศาสตรกับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่: จังหวัดระยอง” รวมทั้งการปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอม

ระดับยุทธศาสตรใหมีความเหมาะสมและชัดเจนในการนําไปสูการปฏิบัติ ตลอดจนการจัดทํา “(ราง) ระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พ.ศ. ....” ซึ่งกําหนดใหมีการจัดตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (กสย.) ที่มี สศช. เปนฝายเลขานุการ เพ่ือ

ขับเคลื่อนงาน SEA ในระยะตอไป 

จากการทบทวนองคความรูที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อน SEA ในประเทศไทย พบวา 

ในชวงที่ผานมากลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนการใช SEA ใหเกิดข้ึน คือ กลไกเชิงสถาบันที่ขับเคลื่อน 

ใหหนวยงานที่เก่ียวของไดมีการดําเนินการจัดทํา SEA โดยเฉพาะหนวยงานที่เก่ียวของกับแผนหรือแผนงาน 

ที่ถูกระบุไวใน (ราง) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พ.ศ. ....  

ที่ สศช. กําลังผลักดันใหมีผลบังคับใชอยางเปนรูปธรรมโดยเร็ว โดยแผนหรือแผนงานที่ถูกระบุไวใน (ราง) 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ฉบับดังกลาว เปนแผนพัฒนาที่อาจสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบ
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ในวงกวาง รวมไปถึงการปลูกฝงแนวคิดในการพัฒนาใหแกหนวยงานพัฒนาตาง ๆ ใหเล็งเห็นถึงความสําคัญ

ของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมอบหมายใหเปนภารกิจ

หรือบทบาทสําคัญหนึ่งของหนวยงานท่ีจะตองปฏิบัติภารกิจภายใตหนวยงานนั้นใหตอบสนองตอเปาหมายเพ่ือ

การพัฒนาที่ยั่งยืนใหได ซึ่ง SEA จะถือเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยใหการพัฒนาตาง ๆ มีเปาหมายเพ่ือไปสู

การพัฒนาที่ยั่งยืนได  

 

จากการทบทวนรายงานการจัดทํา SEA ในชวง พ.ศ. 2560 - 2563 จํานวน 9 โครงการ 

ทําใหสามารถสรุปกระบวนการจัดทํา SEA ของแตละโครงการโดยนํามาเปรียบเทียบกับขั้นตอนกระบวนการ 

SEA ที่แนะนําโดย (ราง) แนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พ.ศ. 2563 ที่ สศช. ไดจัดทําข้ึน 

ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนหลัก คือ การกลั่นกรอง การกําหนดขอบเขต การพัฒนาและประเมินทางเลือก 

การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน กระบวนการมีสวนรวม การรายงาน SEA และการติดตามตรวจสอบ  

ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดไดดังตารางที่ 2.3-1 
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ตารางที่ 2.3-1 การเปรียบเทียบขั้นตอน SEA ในประเทศไทย 

โครงการ การกล่ันกรอง การกําหนดขอบเขต การพัฒนาและประเมินทางเลือก 
การกําหนดมาตรการเพื่อ

ความยั่งยืน 
กระบวนการมีสวนรวม รายงาน SEA การติดตามตรวจสอบ 

1) การประเมินสิ่งแวดลอมระดับ

ยุทธศาสตร แผนการจัดการลุม

น้ําปราจีนบุร ี(พ.ศ. 2560) 

- เล็งเห็นถึงความจําเปนในการจัดทํา 

SEA โดยนําแนวทาง SEA ของ สผ. มา

ประยุกตใช เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่มี

ดุลยภาพและยั่ งยืน ทั้ งมิติเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดลอม รวมถึงนําผล

การศึกษามาปรับปรุงคูมือการประเมิน

สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ร ะ ดั บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ใ ห

สอดคลองกับบริบทของประเทศไทย 

- มีการทบทวนแผนหรือแผนงานและ

ขอมูลท่ีเกี่ยวของเพื่อหาความเช่ือมโยงของ

การพัฒนา 

- มีการวิเคราะหประเด็นยุทธศาสตรของ

แผนพัฒนากลุมจังหวัดในพื้นที่ที่เกี่ยวของ 

- มีการกําหนดตัวชี้วัด ผานการมีสวนรวม

ของผูมีสวนไดเสีย 

- มีการคาดการผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน  

- มีการพัฒนาและประเมินทางเลือกรวมกับกลุมผูมีสวน

ไดเสยีในพื้นที่ โดยในขั้นตอนการการพัฒนาทางเลอืกนั้น 

จะรวมถึงการกําหนดทางเลือกที่ไมมีการดําเนินการ (No 

Action Alternative) ดวย 

- การประเมินทางเลือก ประกอบดวย 2 กระบวนการ คือ 

การคาดการณผลกระทบ ตามแตละตัวชี้วัดที่ไดกําหนด

ขึ้นในขั้นตอนการกําหนดขอบเขต และการประเมินและ

จัดลําดับความสําคัญของทางเลือก ดวยเทคนิคการ

ประเมินหลายหลักเกณฑ (Multi-Criteria Analysis) โดย

การเรยีงลําดับ (Rating) และใหคะแนน (Scoring) 

- เปนการกําหนดมาตรการ

บรรเทาผลกระทบ ติดตาม 

และการตรวจสอบ 

- มีการดําเนินการในขั้นตอนของการกําหนด

ขอบเขต (การกําหนดตัวชี้วัด) การพัฒนา

และประเมินทางเลือก และการกําหนด

มาตรการเพื่อความยั่งยืน โดยรูปแบบที่

เลือกใช ไดแก การประชุมรับฟงความคิดเห็น 

- จัดทําเปนรายงานฉบับสมบูรณ - การติดตามตรวจสอบจะ

ถู ก ร ะ บุ ไ ว ใ น ม า ต ร ก า ร

ติดตามตรวจสอบ 

2) การประเมินสิ่งแวดลอมระดับ

ยุทธศาสตรเบื้องตน โครงการ

พัฒนาพื้นที่วังจันทรวัลเลย เพื่อ

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ

พิ เศษภาคตะวันออก (พ.ศ. 

2561) 

- เล็งเห็นถึงความจําเปนในการจัดทํา 

SEA เพื่อใหการพัฒนาพื้นที่เปนไปอยาง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พรอม

ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

- การทบทวนแผนหรือแผนงานและขอมูล

ที่เกี่ยวของเพื่อหาความเชื่อมโยงของการ

พัฒนา 

- มีการกําหนดตัวชี้วัด 

- มีการใชแนวคิดการใชประโยชนพื้นที่ในการพัฒนา

ทางเลือก 

- ใชเทคนิค SWOT Analysis ในการวิเคราะหศักยภาพ

พื้นที่ 

- มีการประเมินทางเลือก โดยใชเทคนิคการประเมินหลาย

ห ลั ก เ ก ณ ฑ  ( Multi- Criteria Analysis)  โ ด ย  ค ณ ะ

ผูเชี่ยวชาญฯ ประกอบกับการประมวลผลจากการรับฟง

ความคดิเห็นของผูมีสวนไดเสีย 

- เปนการกําหนดมาตรการ

บรรเทาผลกระทบ ติดตาม 

และการตรวจสอบ 

- มีการดําเนินการในขั้นตอนการกําหนด

ทางเลือก การพัฒนาและประเมินทางเลือก 

ผานการประชุมรับฟงความคิดเห็น 

- มีรายงานฉบับสมบูรณ - การติดตามตรวจสอบจะ

ถู ก ร ะ บุ ไ ว ใ น ม า ต ร ก า ร

ติดตามตรวจสอบ โดยแบง

ออกเปนมิติเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดลอม 

3) โครงการประเมินสิ่งแวดลอม

ระดับยุทธศาสตร  (Strategic 

Environmental Assessment: 

SEA) ดานการใชประโยชนที่ดิน 

(พ.ศ. 2563) 

-  เ ป น ไ ป ต า ม ข อ สั่ ง ก า ร ข อ ง

น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ที่ ใ ห  ก ร ะ ท ร ว ง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เรงรดัการจัดทําการประเมินสิ่งแวดลอม

ระดับยุทธศาสตร เพื่อกําหนด “การใช

ประโยชนที่ดินของประเทศใหเหมาะสม

และสอดคลองกับการพัฒนาประเทศใน

ทุกมิติ”  

- มีการจัดทํากรอบปญหา การวิเคราะห

รากของปญหา และการวิ เคราะหแรง

ขับเคลื่อน 

- มีการวิ เคราะห าปจจัยสําคัญที่ ตอ ง

ตั ด สิ น ใ จ  ( Critical Decision Factors: 

CDFs)  โ ด ย ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ป ร ะ เ ด็ น

สิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืน 

( Environmental and Sustainability 

Issues: ESI)  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ก ร อ บ

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง  ( Strategic 

Reference Framework-SRF) และการ

วิ เ ค ร า ะ ห ก ร อบก า รบ ริ ห า รจั ด ก า ร 

(Governance Framework) 

- มีการกําหนดวัตถุประสงค เกณฑ และ

ตัวชี้วัดของแตละ CDF 

- เปนการวิเคราะหแนวโนมแบบพลวัตโดยมีวัตถุประสงค

หลักเพื่อสังเกตรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในเชิง

พื้นที่ ซึ่งอาจมีอิทธิพลตอแนวโนมในอนาคต โดยอาศัย

การวิเคราะหเอกสาร การสัมภาษณ การประชุมกลุมยอย

โดยอาศัยเทคนิค Backcasting 

- มีการพัฒนายุทธศาสตรทางเลือกโดยใชเทคนิค SWOT 

และ TOWS Matrix  

- มีการจัดลําดับยุทธศาสตรทางเลือกโดยใช เทคนิค 

Prioritization Quadrants 

- มีการประเมินผลกระทบของยุทธศาสตรทางเลอืกโดยใช

เทคนิค Result Chains Analysis 

- มีการประเมินยุทธศาสตรที่มีเหตุมีผลโดยใชเทคนิค 

Prioritization Matrix 

- มีการประเมินโอกาสและความเสี่ ย งจากการนํ า

ยุทธศาสตรทางเลือกไปสูการปฏิบัติ 

-  กํ าหนดมาตรการในการ

แสวงหาประโยชนจากโอกาส 

(Opportunities) และมาตรการ 

ใ น ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง 

(Weakness) ใหมีโอกาสในการ

เ กิ ด ขึ้ น น อ ย ล ง  ห รื อ ล ด

ผ ล ก ร ะ ท บ ใ น ก ร ณี ที่ เ ป น 

ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ ไ ม ส า ม า ร ถ

หลีกเลี่ยงได 

- มีการดําเนินการในขั้นตอนของการกําหนด

ขอบเขต การพัฒนาและประเมินทางเลือก 

และการกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน 

และรางรายงาน SEA โดยรูปแบบที่เลือกใช 

ไดแก 

- ประชุมสัมมนา 

- การปรึกษาหารือ 

- การระดมความคดิเห็น 

- ประชุมกลุมยอย 

- การสํารวจแบบสอบถาม 

- มีรายงานฉบับสมบูรณ - แบงเปน 2 สวนหลักคือ 

ก า ร ติ ด ต า ม ก า ร นํ า

ขอเสนอแนะจาก SEA ไปสู

การปฏิบัติ และการติดตาม

ประเมินผลการพัฒนาตาม

ขอเสนอแนะของ SEA  

 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด 2-83 
 

ตารางที่ 2.3-1 การเปรียบเทียบขั้นตอน SEA ในประเทศไทย (ตอ) 

โครงการ การกล่ันกรอง การกําหนดขอบเขต การพัฒนาและประเมินทางเลือก การกําหนดมาตรการเพื่อ

ความยั่งยืน 

กระบวนการมีสวนรวม รายงาน SEA การติดตามตรวจสอบ 

4) โครงการศกึษาการประเมิน

สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร

พื้นที่ลุมน้ําชี (พ.ศ. 2563) 

- เล็งเห็นถึงความจําเปนในการจัดทํา 

SEA เพื่อประเมินศักยภาพและขอจํากัด

ของสิ่งแวดลอมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ นําไปสูความสมดุล

แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น ทั้ ง ใ น มิ ติ

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เกิด

ป ร ะ โ ย ช น สู ง สุ ด ต อ ป ร ะ เ ท ศแ ล ะ

ประชาชน  

- มีการทบทวนแผนหรือแผนงานและ

ขอมูลท่ีเกี่ยวของเพื่อหาความเช่ือมโยงของ

การพัฒนา 

- มีการกําหนดวัตถุประสงค และเปาหมาย

การพัฒนา 

- การกําหนดตัวชี้วัดพิจารณาตามบท

วิเคราะหตัวชี้วัดการประเมินสิ่งแวดลอม

ระดับยุทธศาสตรเชิงพื้นที่ใน (ราง) แนว

ทา งก า รประ เมิ นสิ่ ง แ วดล อ ม ระดั บ

ยุทธศาสตร (SEA Guideline)  

-  พิจารณาจากเป าหมายการพัฒนาพื้ นที่ ลุ มน้ํ าชี

ครอบคลุม 3 มิติ ไดแก มิตเิศรษฐกิจ (การเพิ่มรายได และ

คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ลุมน้ําชี) มิติสังคม 

(การกระจายการพัฒนาอยางทั่วถึงและประชาชนมีโอกาส

เขาถึงนํ้ามากขึ้น) และมิติสิ่งแวดลอม (การพัฒนาที่ใหเกิด

ความสมดลุกับสิ่งแวดลอม)  

- กําหนดมาตรการบรรเทา

ผลกระทบ ติดตาม และการ

ตรวจสอบ  

- มีการดําเนินการในขั้นตอนของการกําหนด

ขอบเขต และการพัฒนาและประเมิน

ทางเลือก โดยรูปแบบที่เลือกใช ไดแก 

- การประชุมคณะกรรมการลุมน้ํา 

- ประชุมปฐมนิเทศ 

- ประชุมกลุมยอย 

- จัดทําเปนรายงานฉบับสมบูรณ - การติดตามตรวจสอบจะ

ถู ก ร ะ บุ ไ ว ใ น ม า ต ร ก า ร

ติดตามตรวจสอบ 

5) โครงการศกึษาการประเมิน

สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร

พื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง (พ.ศ. 

2563) 

- เปนแผนหรือแผนงานที่ควรจัดทํา SEA 

ตามที่คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน (กพย.) ไดพิจารณาไว และเพื่อ

เปนประโยชนสําหรับหนวยงานตาง ๆ ที่

เกี่ยวของในการนําผลการศกึษา SEA ไป

จัดทําแผนหลัก (Master Plan) หรือ

ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ

สิ่งแวดลอม (EIA หรือ IEE) ในระดับ

โครงการ เพื่อนําไปสูการพัฒนาลุมน้ํา

สะแกกรังอยางเปนระบบ  

- มีการทบทวนแผนหรือแผนงานและ

ขอมูลท่ีเกี่ยวของเพื่อหาความเช่ือมโยงของ

การพัฒนา 

- มีการกําหนดวัตถุประสงค และเปาหมาย

การพัฒนา 

- การกําหนดตัวชี้วัดพิจารณาตามบท

วิเคราะหตัวชี้วัดการประเมินสิ่งแวดลอม

ระดับยุทธศาสตรเชิงพ้ืนที่ 

- เนนการผสมผสานระหวาง Top-Down Approach 

และ Bottom-Up Approach ซึ่งเปนการผสมผสานทิศ

ทางการพัฒนาจากนโยบายภาครัฐ และจากความตองการ

ของกลุมผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ 

- มีทั้งมาตรการเพื่อความยั่งยืน 

และมาตรก า รบรร เท าผ ล 

ก ร ะ ท บ แ ล ะ ก า ร ติ ด ต า ม

ตรวจสอบ 

- มีการดําเนินการในขั้นตอนของการกําหนด

ขอบเขต และการพัฒนาและประเมิน

ทางเลือก โดยรูปแบบที่เลือกใช ไดแก 

- ประชุมกลุมยอย 

- จัดทํารางรายงานฉบับสมบูรณ 

และมีรายงานการกําหนดขอบเขต

โดยเฉพาะ 

- การติดตามตรวจสอบจะ

ถู ก ร ะ บุ ไ ว ใ น ม า ต ร ก า ร

ติดตามตรวจสอบ 

6)  โ ค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า เ พื่ อ

ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ

สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

โครงการพัฒนาน้ําตนทุนลุม

น้ํ าปราจีนบุ รี  – บางปะกง 

(พ.ศ. 2563) 

- เปนแผนหรือแผนงานที่ควรจัดทํา SEA 

ในรางขอเสนอการจัดทํา SEA ตามที่

คณะอนุกรรมการ SEA มีมติเห็นชอบ

เมื่อ วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561  

- เปนไปตามรางแนวทางการประเมิน

สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พ.ศ. 2563 

ของ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ (สศช.) 

- เปนการบูรณาการมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

เขาสูแผนหรือแผนงาน โดยแบงพื้นที่ออกเปน 3 สวน 

ตามลักษณะทางกายภาพ ระบบเศรษฐกิจ ปญหาและวิถ ี

ชีวิตของชุมชนที่อาศัยอยูแตกตางกันตามพื้นที่ลุมน้ํา 

แตละสวน  

-  เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ ก า ร แ ก ไ ข 

ปรับปรุง หรือสงเสริมใหประเด็น

ยุทธศาสตร นําไปสูวัตถุประสงค

เพื่อความยั่งยืน  

- มีการดําเนินการในขั้นตอนของการกําหนด

ขอบเขต และการพัฒนาและประเมิน

ทางเลือก โดยรูปแบบที่เลือกใช ไดแก 

- ประชุมสัมมนา 

- ประชุมกลุมยอย 

- มีรายงานฉบับสมบูรณ และ 

มีรายงานการกําหนดขอบเขต

โดยเฉพาะ 

- การติดตามตรวจสอบจะ

ถู ก ร ะ บุ ไ ว ใ น ม า ต ร ก า ร

ติดตามตรวจสอบ โดยแบง

ออกเปนมิติเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดลอม 

7) โครงการศึกษาการประเมิน

สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร

พื้นที่ลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออก  

- เล็งเห็นถึงความจําเปนในการจัดทํา 

SEA เพื่อประเมินศักยภาพและขอจํากัด

ของสิ่งแวดลอมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํ า  โดยการประยุกต ใช  

แนวทาง (Guideline) การประเมิน

สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (2561)  

มาใชในการศึกษา 

- มีการทบทวนยุทธศาสตร นโยบาย แผน

หรือแผนงานและขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อหา

ความเช่ือมโยงของการพัฒนา 

- มีการทบทวนขอมูลฐานและวิเคราะห

สภาพพื้นที่ 

- มีการกําหนดเปาประสงค และเปาหมาย

การพัฒนา 

- มีการนําเทคนิคการวิเคราะห SWOT และการวิเคราะห 

TOWS มาใชในการวิเคราะหสภาพแวดลอมของลุมน้ํา 

- มีการเสนอทางเลือกเชิงยุทธศาสตรไว 4 ทางเลือก 

ประกอบดวย ทางเลือกฐาน (No action) ทางเลือกการ

พัฒนาพื้นที่โดยไมมุงเนนเศรษฐกิจ ทางเลือกการพัฒนา

พื้นที่ โดยเพิ่มขีดความสามารถขอฐานเศรษฐกิจเดิม 

(เกษตรกรรมและการทองเที่ยว) ทางเลือกการพัฒนา

พื้นที่โดยเรงการเติบโตทางเศรษฐกิจตามเปาหมายสูงสุด 

มีการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร โดยประยุกตใช

ดัชนีตามแผนแมบทการบริหารจัดการน้ํา 20 ป (พ.ศ.

2561-2580) 

- มีการกําหนดมาตรการเชิ ง

ปองกัน ตามหลักการปองกันไว

ล ว ง ห น า  ( Precautionary 

Principle)  

- มีการดําเนินการในขั้นตอนของการกําหนด

ขอบเขต โดยรูปแบบที่เลือกใช ไดแก 

- ประชุมรับฟงความคิดเห็น 

- การประชุมกลุมยอย 

- อยูในระหวางการศึกษา - อยูในระหวางการศกึษา 
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด 2-84 
 

ตารางที่ 2.3-1 การเปรียบเทียบขั้นตอน SEA ในประเทศไทย (ตอ) 

โครงการ การกล่ันกรอง การกําหนดขอบเขต การพัฒนาและประเมินทางเลือก การกําหนดมาตรการเพื่อ

ความยั่งยืน 

กระบวนการมีสวนรวม รายงาน SEA การติดตามตรวจสอบ 

8) โครงการศึกษาการประเมิน

สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร

พื้ นที่ ลุ มน้ํ ามู ล (ยั งไม เสร็ จ

สมบูรณ) 

-  เ ป น ไ ป ต า ม ข อ กํ า ห น ด ข อ ง

ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร  SEA ภ า ย ใ ต

คณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) 

และเล็งเห็นถึงความจําเปนในการจัดทํา 

SEA เพื่อประเมินศักยภาพและขอจํากัด

ของสิ่งแวดลอมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา โดยบูรณาการทั้งดาน

เศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ งแวดลอมที่

สําคัญในบริบทของลุมน้ํามูล เพื่อนําไปสู

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่

ลุมน้ํามูลอยางยั่งยืน 

- มีการทบทวนยุทธศาสตร นโยบาย แผน

หรือแผนงานและขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อหา

ความเช่ือมโยงของการพัฒนา 

- มีการทบทวนขอมูลฐานและวิเคราะห

สภาพพื้นที่ 

- มีการวิเคราะหปจจัยขอจํากัดและความ

สอดคลองสาํหรับการพัฒนาทางเลือก 

- มีการวิเคราะหปจจัยออนไหวที่มีผลตอ

แผนงานและทางเลอืก 

-  มีการวิ เคราะหสภาพป จจุบั นและ

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของผลกระทบใน

ระยะเวลาตาง ๆ 

-  มี ก า รกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด  โ ดย ใช ก า ร

ต ร ว จ ส อ บ ร า ย ก า ร  ( Formal and 

Informal Checklist) 

- มีการใชเทคนิคการประเมินการประเมิน

ห ล า ย ห ลั ก เ ก ณ ฑ  ( Multi- Criteria 

Analysis) ในการพิจารณาความซับซอน

ของมิตทิี่พิจารณาและตัวชี้วัด 

- เปนการผสมผสานระหวาง Top-Down Approach 

และ Bottom-Up Approach ซึ่งเปนการผสมผสานทิศ

ทางการพัฒนาจากนโยบายภาครัฐ และจากความตองการ

ของกลุมผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ 

- มีการประยุกตใชเมตริกซของผลกระทบ (Matrices of 

Impacts) ในการเปรียบเทียบทางเลือก โดยพิจารณา

รวมกับตัวชี้วัดในแตละมิติ และใชการพิจารณาโดย

ผูเชี่ยวชาญ (Collective Expert Judgment) ในการให

น้ําหนักของแตละมิต ิและระดับผลกระทบตอตัวชี้วัด 

- อยูในระหวางการศึกษา - มีแผนการดําเนินการการมีสวนรวมใน

ขั้นตอนของการกําหนดขอบเขต การพัฒนา

และประเมินทางเลือก และการกําหนด

มาตรการเพื่อความยั่งยืน โดยรูปแบบที่

เลือกใช ไดแก 

- ประชุมรับฟงความคิดเห็น 

- การประชุมกลุมยอย 

 

- อยูในระหวางการศึกษา - อยูในระหวางการศกึษา 

9) โครงการศกึษาการประเมิน

สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

( SEA)  สํ า ห รั บพื้ น ที่ จั ด ตั้ ง

โรงไฟฟาถานหินในภาคใต   

(ยังไมเสรจ็สมบูรณ) 

- เล็งเห็นถึงความจําเปนในการจัดทํา 

SEA เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมและหา

คําตอบวาภาคใตควรมีโรงไฟฟาถานหิน

หรือไม และจะดําเนินการอยางไรให

เหมาะสมซึ่งเปนไปตามหลักของเหตุผล

ทางวิชาการ 

- เปนไปตามรางแนวทางการประเมิน

สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พ.ศ. 2563 

ของ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ (สศช.) 

- การพัฒนาและกําหนดทางเลอืกเชิงยุทธศาสตร 

- การพัฒนาตัวชี้วัด/ เกณฑสําหรับการประเมินทางเลือก 

-การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร 

- การพัฒนาตัวชี้วัด/ เกณฑสําหรับการประเมินพื้นที่ที่

เหมาะสมตอการพัฒนา 

- อยูในระหวางการศึกษา - มีการดําเนินการในขั้นตอนของการกําหนด

ขอบเขต การพัฒนาและประเมินทางเลือก 

และการกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน 

โดยรูปแบบที่เลือกใช ไดแก 

- การเสวนา 

- ประชุมกลุมยอย 

- การสัมภาษณ 

- การสํารวจแบบสอบถาม 

- อยูในระหวางการศึกษา - การติดตามตรวจสอบจะ

ถู ก ร ะ บุ ไ ว ใ น ม า ต ร ก า ร

ติดตามตรวจสอบ 
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จากตารางที่ 2.3-1 ท่ีไดเปรียบเทียบรายละเอียดการจัดทํา SEA ในแตละข้ันตอนของทั้ง 

9 โครงการ อาจกลาวโดยสรุปเปนสาระสําคัญของแตละขั้นตอนไดดังตอไปนี ้

 

จากการทบทวนการดําเนินการ SEA ในชวงที่ผานมา พบวา การจัดทํา SEA  

จะดําเนินการโดยหนวยงานที่เกี่ยวของกับแผนหรือแผนงานที่ถูกระบุไวใน (ราง) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี

วาดวยการประเมินสิ่ งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พ.ศ. .. ..  หรือหนวยงานที่ เล็งเห็นถึงความสําคัญ 

ในการประยุกตใช SEA โดยมีการประยุกตใชคูมือ การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) ของ สผ. 

เพ่ือใหการพัฒนาพื้นที่เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พรอมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

จากการทบทวนการดําเนินการ SEA ในประเทศไทยที่ผานมา พบวาในข้ันตอน 

การกําหนดขอบเขต ประกอบดวยข้ันตอนยอยตาง ๆ เชน การทบทวนยุทธศาสตร นโยบาย แผนหรือแผนงาน 

การทบทวนขอมูลที่เกี่ยวของเพ่ือหาความเชื่อมโยงของการพัฒนา การทบทวนขอมูลฐานและวิเคราะหสภาพ

พ้ืนที่ การวิเคราะหปจจัยขอจํากัดและความสอดคลองสําหรับการพัฒนาทางเลือก และการกําหนดตัวชี้วัด 

เปนตน นอกจากนี้ พบวา มีเทคนิค วิธีการหลากหลายในการกําหนดตัวชี้วัด เชน การตรวจสอบรายการ 

(Formal and Informal Checklist) การประเมินการประเมินหลายหลักเกณฑ (Multi - Criteria Analysis)  

การวิเคราะหปจจัยสําคัญในการตัดสินใจ (Critical Decision Factor: CDF) หรือพิจารณาตามบทวิเคราะห

ตัวชี้วัดการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรเชิงพ้ืนที่ เปนตน ซึ่งเทคนิค วิธีการดังกลาว สามารถ

ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับขอมูล หรือบริบทสภาพแวดลอมได 

 

จากการศึกษาทบทวนขั้นตอนการพัฒนาทางเลือกและประเมินทางเลือกจากการ

ดําเนินการ SEA ที่ผานมา พบวา การพัฒนาทางเลือกเปนผสมผสานระหวางทิศทางการพัฒนาจากนโยบาย

ภาครัฐ (Top - Down Approach) และความตองการของผูมีสวนไดเสียในพ้ืนท่ี (Bottom - Up Approach)  

ซึ่งตองพัฒนาทางเลือกใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาในแตละพื้นที่ดวย จากนั้นจึงดําเนินการประเมิน

ทางเลือก ซึ่งประกอบดวย การคาดการณผลกระทบของทางเลือกตามกรอบแตละตัวชี้วัดที่ไดกําหนดข้ึน 

ในขั้นตอนการกําหนดขอบเขต และจัดลําดับความสําคัญของทางเลือก โดยพบวา มีเทคนิค วิธีการมากมาย  

ที่สามารถนํามาประยุกตใชเพ่ือประเมินและจัดลําดับความสําคัญของทางเลือกได เชน การประเมินหลาย

หลักเกณฑ (Multi - Criteria Analysis) โดยการเรียงลําดับ (Rating) และใหคะแนน (Scoring) เทคนิค 

การวิเคราะห SWOT และเมตริกซของผลกระทบ (Matrices of Impacts) การวิเคราะหหวงโซผลลัพธ 

(Result Chains Analysis) เปนตน นอกจากนี้ พบวาในข้ันตอนการพัฒนาและประเมินทางเลือกจะตอง

ดําเนินการรวมกับผูมีสวนไดเสีย เพ่ือใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาและไดรับการยอมรับจากผูมีสวนไดเสีย 

ในพ้ืนที่ดวย 
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ที่ผานมามาตรการที่ถูกกําหนดข้ึนในการจัดทํา SEA สวนใหญจะยังคงเนน 

การกําหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบ ซึ่งมีความคลายคลึงกับมาตรการที่ถูกกําหนดขึ้นในรายงาน EIA 

โดยเฉพาะการจัดทํา SEA ในชวงตนของการเริ่มขับเคลื่อนอยางจริงจัง แตเมื่อเริ่มมีความชัดเจนของแนวทาง 

SEA มากยิ่งขึ้น การกําหนดมาตรการเริ่มมีเปาหมายเพ่ือมุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น เชื่อมโยงกับการแกไข

ปรับปรุงหรือสงเสริมใหประเด็นยุทธศาสตรนําไปสูวัตถุประสงคเพ่ือความยั่งยืน อีกทั้ง ยังไดมีการพิจารณาถึง

มาตรการในการแสวงหาประโยชนจากโอกาส และการจัดการความเสี่ยงใหมีโอกาสในการเกิดข้ึนนอยลงหรือ

ลดผลกระทบในกรณีที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได 

 

จากการทบทวนการจัดทํา SEA ในประเทศไทยที่ผานมา พบวา มีการดําเนินงาน

ที่หลากหลายและดําเนินการในหลายขั้นตอนของการจัดทํา SEA โดยเฉพาะในขั้นตอนสําคัญ ไดแก  

การกําหนดขอบเขต การพัฒนาและประเมินทางเลือก การกําหนดมาตรการเพื่อความยั ่งยืน หรือ 

การนําเสนอรางรายงาน SEA ซึ่งรูปแบบที่เลือกใชมีทั้งการเสวนา การประชุมกลุมยอย การสัมภาษณ  

การประชุมรับฟงความคิดเห็น การสัมมนา การสํารวจแบบสอบถาม รวมไปถึงการปรึกษาหารือ แตมี 

บางการศกึษาที่ยังไมมีการดําเนินการในข้ันตอนการกําหนดขอบเขต ซึ่งเปนข้ันตอนที่มีความสําคัญและจําเปน

จะตองนําความเห็นจากผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของเขามาผนวกในการศึกษาดวย 

 

จากการทบทวนพบวา ในชวงตนของการเริ่มขับเคลื่อน SEA อยางจริงจัง แตยังไม

มีแนวทางในการจัดทํา SEA ที่ชัดเจนนั้น การจัดทํา SEA สวนใหญจะสรุปเปนผลลัพธสุดทายคือ รายงานฉบับ

สมบูรณเพียงอยางเดียว อยางไรก็ตาม เมื่อเริ่มมีความชัดเจนของแนวทางการจัด SEA มากข้ึน ไดเริ่มมี 

การจัดทํารายงานการกําหนดขอบเขตโดยเฉพาะเพ่ิมมากข้ึน มิใชเพียงการสรุปผลการศึกษาเปนรายงานฉบับ

สมบูรณในตอนทายการศึกษาเพียงเทานั้น ซึ่งรายงานการกําหนดขอบเขตท่ีจัดทําขึ้นจะนําไปใชในกระบวนการ

มีสวนรวมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นตอการกําหนดขอบเขตของการจัดทํา SEA ตอไป 

 

การติดตามตรวจสอบสวนใหญแลวจะถูกผนวกรวมกับมาตรการเพ่ือความยั่งยืน  

โดยระบุเปนมาตรการติดตามตรวจสอบ ซึ่งจะถูกกําหนดข้ึนตั้งแตขั้นตอนการกําหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน 

และมีบางสวนที่ไดแบงมาตรการติดตามตรวจสอบออกเปนมิติตาง ๆ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

มีเพียงโครงการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment: SEA) ดานการใช

ประโยชนท่ีดินเทานั้นที่ไดมีการแยกการติดตามตรวจสอบออกจากมาตรการเพ่ือความยั่งยืน โดยแบงเปน  
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2 สวนหลักคือ การติดตามการนําขอเสนอแนะจาก SEA ไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลการพัฒนา

ตามขอเสนอแนะของ SEA 

 

การวิเคราะหและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร สามารถประยุกตใช

เครื่องมือในการวิเคราะหใหเหมาะสมในแตละขั้นตอนของ SEA ได ซึ่งจากการทบทวนการดําเนินการ SEA  

ในประเทศไทยที่ผานมา พบวา ในชวงที่ผานมาประเทศไทยประยุกตใชเทคนิคตาง ๆ ไดแก การตรวจสอบ

รายการ (Checklist) เมทริกซ (Matrices) การพิจารณาโดยผูเชี่ยวชาญ (Collective Expert Judgment) 

การประเมินหลายหลักเกณฑ (Multi - Criteria Analysis) การซอนทับแผนที่และระบบภูมิสารสนเทศ 

(Overlay Mapping and Geographical Information System) เปนตน ซึ่งในแตละเทคนิคอาจประยุกตใช

ไดในหลายขั้นตอน เชน เทคนิคการวิเคราะห SWOT ที่นิยมนํามาประยุกตใชในการประเมินศักยภาพพ้ืนที ่

ในการพัฒนา ซึ่งเปนการวิเคราะหขอจํากัด และโอกาส โดยพิจารณาจากขอมูลฐานตาง ๆ เพ่ือใหทราบซึ่ง 

การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทั้งที่ไดเกิดขึ้นแลวและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต หรือเทคนิคการประเมิน

หลายหลักเกณฑ (Multi - Criteria Analysis) ซึ่งสามารถประยุกตใชพิจารณาความซับซอนของมิติท่ีพิจารณา

และตัวชี้วัดในขั้นตอนการกําหนดขอบเขตได หรืออาจนํามาใชในขั้นตอนการประเมินทางเลือกได  

ดวยหลักการของการประเมินหลายหลักเกณฑที่ เปนการประเมินในลักษณะของคาคะแนน ทําใหผล 

การประเมินสามารถนํามาประกอบการตัดสินใจไดงายข้ึน อยางไรก็ตาม เทคนิคและเครื่องมือที่ใชใน SEA 

สามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับขั้นตอน SEA และกระบวนการมีสวนรวมได เชน การประเมินหลาย

หลักเกณฑ มุงเนนใหผูมีสวนรวม มีสวนชวยในการจัดลําดับความสําคัญของทางเลือกโดยการเรียงลําดับ 

(Rating) และใหคะแนน (Scoring) ซึ่งผลคะแนนท่ีไดแสดงถึงความพึงพอใจสูงสุดของผูมสีวนไดเสีย เปนตน 

 

จากการทบทวนการดําเนินการ SEA ในประเทศไทย พบวา การดําเนินการ SEA ในชวง 

ที่ผานมา ยังจําเปนตองใหความสําคัญกับการสรางความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับ SEA ในมุมมองตาง ๆ รวมทั้ง

การความตระหนักถึงความสําคัญของ SEA ตลอดจนการสรางความเขมแข็งเชิงสถาบัน (Institutional 

Establishment) รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาองคความรูที่เก่ียวของกับ SEA และที่สําคัญที่สุดคือผลการศึกษา 

ที่ไดจาก SEA ไปใชในการตัดสินใจในกระบวนการจัดทํานโยบาย แผน หรือแผนงาน 

จากการดําเนินการ SEA ที่ผานมา พบวา กระบวนการมีสวนรวมเปนปจจัยสําคัญท่ีมี

ความทาทายในการปรับปรุงและสรางองคความรูที่เก่ียวของมากที่สุด เนื่องจากกระบวนการจัดทํา SEA ในทุก

ขั้นตอนตองการกระบวนการมีสวนรวมท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมีคุณภาพสูง ไมวาจะเปนการกําหนดขอบเขต 

การพัฒนาและประเมินทางเลือก การจัดทํารายงาน และการติดตามตรวจสอบ เปนตน ลวนแตจําเปน 

ตองเลือกรูปแบบกิจกรรมการมีสวนรวมใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของแตละขั้นตอนของ SEA เชน การจัด

ประชุมรับฟงความคิดเห็นเพ่ือระดมสมองจากภาคสวนตาง ๆ ในการพัฒนาทางเลือก การจัดประชุมกลุมยอย
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เพ่ืออภิปรายถึงผลกระทบและความเปนไปไดในการดําเนินการแตละทางเลือกเพื่อนําไปสูการบรรลุ

วัตถุประสงคหรือเปาหมายของแผนหรือแผนงาน เปนตน  

นอกจากนี้พบวา การเขาถึงขอมูลตาง ๆ โดยเฉพาะขอมูลเชิงลึกในแตละพื้นที่ สงผล 

ตอคุณภาพการดําเนินการ SEA เนื่องจากการเผยแพรและเขาถึงขอมูลที่เปนแหลงขอมูลสาธารณะยังมี

ขอจํากัดอยูมากทั้งในดานคุณภาพและความเปนปจจุบัน จึงอาจสงผลใหไมสามารถวิเคราะหประเด็นปญหา 

ขอจํากัด หรือโอกาสในการพัฒนาพ้ืนที่ไดอยางครอบคลุม อีกทั้งพบวา ยังมีขอจํากัดในการติดตามตรวจสอบ

การดําเนินการ SEA เนื่องจากอาจยังไมมีแนวทางและกลไกในการตรวจสอบที่ชัดเจน สงผลใหไมสามารถ

ทราบไดแนชัดวาการดําเนินการ SEA ของประเทศไทยในชวงเวลาที่ผานมา ประสบความสําเร็จ หรือมีปญหา 

อุปสรรคใดบาง และไดนําผลการดําเนินการ SEA เขาไปใชประโยชนในการตัดสินใจในกระบวนการจัดทํา

นโยบาย แผนหรือแผนงานหรือไม 

ดังนั้น จึงสรุปไดวา ปญหา อุปสรรค และความทาทายจากการดําเนินการ SEA  

ในประเทศไทย ประกอบดวย ความรูความเขาใจ กลไกเชิงสถาบันทั้งมิติดานระเบียบกฎหมายและองคกร

ขับเคลื่อน คุณภาพการมีสวนรวม การมีอยู การเขาถึง และคุณภาพของขอมูลที่จะนํามาใชในการวิเคราะห 

และกระบวนการติดตามตรวจสอบที่ชัดเจนทั้งในมิติของการนําผล SEA ไปใชประโยชน การติดตาม

สถานการณดานสิ่งแวดลอม และการติดตามผลการพัฒนาในขั้นการนําแผนหรือแผนงานไปสูการปฏิบัต ิ 

 การทบทวนผลการดําเนินการโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

ใน พ.ศ. 2562 

ในพ.ศ.2562 สศช. ไดจัดทํา “โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร” 

ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคหลักคือ การรวบรวมองคความรูเก่ียวกับ SEA จากแหลงตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ  

การสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับ SEA ใหกับทุกภาคสวนที่เก่ียวของ รวมถึงปรับปรุงและพัฒนา

แนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรและการจัดทําขอเสนอการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ

ยุทธศาสตรของประเทศไทยใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเปนกาวยางในการขับเคลื่อน SEA ที่สําคัญ

ของประเทศอีกกาวหนึ่ง ผลลัพธสําคัญของโครงการ คือ การสรางความรูความเขาใจที่ถูกตอง การจัดทํา

แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม และการสรางโอกาสในการแสดงความคิดเห็นของทุกภาคสวน ซึ่งผลสําเร็จ

เหลานี้มีผลในการแกไขปญหาอุปสรรคไดอยางกาวหนาและเปนแรงกระตุนใหการใช SEA กลับมาเปนประเด็น

สําคัญและเปนรูปธรรม มีวิสัยทัศน มีเปาหมายการใช SEA เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

การดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยเฉพาะการสรางความรูความเขาใจ 

ที่ถูกตองเก่ียวกับ SEA ใหกับทุกภาคสวนที่เก่ียวของ โดยการจัดฝกอบรมทางดานวิชาการ SEA ทั่วประเทศ 

อยางกวางขวาง ซึ่งไดรับความสนใจและมีผูเขารับการอบรมกวา 900 คน โดยหลักสูตรการฝกอบรมแบบ

เขมขน 5 วัน ทําใหความรูความเขาใจที่ถูกตองไปสูบุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของได ถือเปนกาวที่สําคัญ 

ในการขับเคลื่อน SEA ใหเดินหนาในวงกวาง สรางความตระหนักถึงความสําคัญของ SEA โดยเฉพาะกับ
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หนวยงานที่มีบทบาทภารกิจในการจัดทําแผนหรือแผนงาน ใหเห็นถึงความสําคัญของการนํา SEA ไปในการจัดทํา

แผนพัฒนาตาง ๆ และยังทําใหองคความรูของ SEA ในประเทศไทยมีชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

อยางไรก็ตามการอบรมครั้งนี้ เปนเพียงการสรางความรูความเขาใจหลักการ ความสําคัญ 

และความเชื่อมโยงกับแผนหรือแผนงาน จึงอาจตองดําเนินการอยางตอเนื่องตอไปเพ่ือสรางความเขาใจในเชิงลึก

และทักษะในการจัดทํา SEA และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจากหนวยงานเจาของแผนใหสามารถนํา SEA  

ไปใชในกระบวนการวางแผนและแผนงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหมีสมรรถนะเชิงเทคนิค สามารถ

เลือกใชวิธีการศกึษา SEA ที่มีความหลากหลายไดถูกตองและเหมาะสมกับบริบทของแผนแตละประเภทใหมากขึ้น 

นอกจากการจัดฝกอบรมทางดานวิชาการ SEA ทั่วประเทศ อยางกวางขวางแลว ยังไดมี 

การทบทวนและปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ซึ่งมีผลตอการทบทวนขอเสนอ 

การจัดทําการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร และ (ราง) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พ.ศ. …. ดวย โดยบทเรียนและผลผลิตภายใตโครงการ โดยเฉพาะ 

การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมและการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางตอเนื่องและกวางขวาง 

สนับสนุนขอเสนอการขับเคลื่อนที่สรางกลไกการบริหารจัดการ SEA ของประเทศไทย ใหมีกลไกสนับสนุน

ระดับประเทศระดับหนวยงาน และสนับสนุนการใชแนวทาง SEA เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน และระเบียบ

ในการดําเนินงาน อยางไรก็ตาม ผลการดําเนินงานโครงการมีสวนสําคัญทําใหขอเสนอการจัดทํา SEA และ 

(ราง) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พ.ศ. …. ซึ่งกําหนดใหมี 

การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (กสย.) เพ่ือขับเคลื่อนงาน SEA  

ในระยะตอไป โดยอยูในชวงการปรับปรุงใหมีขอบเขต กลไกและองคประกอบที่ครบถวนและชัดเจน และมั่นใจ

วาจะบรรลุสูการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได 

อยางไรก็ตาม เพ่ือใหการผลักดันการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรมีความตอเนื่อง 

ชัดเจน เปนรูปธรรม ควรนําผลสําเร็จสําคัญของการขับเคลื่อนในระยะ พ.ศ. 2561 - 2562 ไปขยายผลตอเนื่อง

และนํารองเพื่อบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน หัวใจสําคัญของความสําเร็จของ SEA ซึ่งเปนเปาหมายของนโยบาย

การขับเคลื่อน SEA ในระยะถัดไป คือ “SEA ตองนําไปใชไดจริงอยางถูกตองและมีการนําไปใชตัดสินใจ 

ในกระบวนการจัดทําแผนและแผนงานการพัฒนา โดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของมีความพรอม มีกลไก

สนับสนุน และมีความเชื่อมโยงสอดคลองกัน” 

 การติดตามและประเมินผล SEA  

ในการทบทวนองคความรูที่เก่ียวของกับการติดตามและประเมินผล SEA ที่มีความเฉพาะเจาะจง 

ที่ปรึกษาตรวจสอบพบวามีเอกสารที่เก่ียวของโดยตรงคอนขางนอย สวนหนึ่งอาจเกิดจากนักวิชาการดาน SEA 

ในระดับสากลอาจไมคอยมีความเชี่ยวชาญดานการประเมินผลมากนัก ขณะที่นักวิชาการดานการประเมินผลก็

อาจไมสนใจดาน SEA ที่คอนขางมีความซับซอน อยางไรก็ตาม ท่ีปรึกษาไดใชความพยายามในการตรวจสอบ

เอกสารท่ีเ ก่ียวของกับการประเมินผล SEA โดยตรงและพบวา เอกสารชื่อ “DAC Guidelines and 
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Reference Series Applying Strategic Environmental Assessment Good Practice Guidance for 

Development Co - Operation” (Oraganisation for Economic Co - operation and Development, 

2006) ซึ่งเปนเอกสารสําหรับการประเมินผล SEA ที่มีเนื้อหาครบถวนสอดคลองกับวิวัฒนาการของ SEA และ

มีความทันสมัยมากท่ีสุดเทาที่จะสามารถหาได ประกอบกับ OECD ซึ่งเปนหนวยงานเผยแพรจัดไดวา 

เปนหนวยงานที่มีองคความรูดานการประเมินผลที่มีความเขมแข็งมากที่สุดหนวยงานหนึ่งของโลกในปจจุบัน 

โดยสามารถสรุปสาระสําคัญที่สามารถนํามาประยุกตใชได ดังนี ้

 บทบาทของการประเมินผล  

โดยทั่วไปการประเมินผลจะทําหนาท่ีตรวจสอบวาการดําเนินการ (An Intervention) บรรลุ

ผลผลิตและผลลัพธตามที่ตั้งใจไวหรือไม โดยมีความทาทาย คือ การทําใหสามารถตรวจสอบความสําเร็จ 

ในการดําเนินการตามวัตถุประสงคอยางชัดเจนและนาเชื่อถือ การประเมิน SEA จึงมีแนวโนมที่จะเกี่ยวของกับ

การตรวจสอบ "ความเหมาะสม" เชิงสาเหตุและผล (Cause Effect Relations) รวมทั้งการตรวจสอบวา SEA 

มีผลตอการออกแบบ หรือ การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย แผน และแผนงาน หรือไม  

วิธีการที่เปนระบบในการประเมินผล (และการติดตาม) สามารถใชรายการคําถามตามที่ระบุไว

เปนเข็มทิศชี้นําการประเมิน และความสําคัญของการติดตามและประเมินผลยอมไมใชการแสวงหาขอพิสูจน

ทางวิทยาศาสตรอยางแนนอน แตเปนกระบวนการในการไตรตรองเพ่ือประเมินและปรับปรุงการตัดสินใจ 

ที่เกิดข้ึนมาแลว (Previous Decisions) ดังนั้น จุดมุงหมายในการประเมินผล SEA จึงเปนกระบวนการ 

ในการเรียนรูวิธี “การยกระดับการบูรณาการมิติดานความย่ังยืนเขากับการตัดสินใจอยางตอเนื่อง” และ

วิธีการปรับปรุงการใชงานและเพ่ิมประสิทธิภาพของ SEA ในฐานะเปนแนวทางสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ในบริบทนี้ การประเมินผล SEA จึงมีบทบาท ดังนี้  

1) ยกระดับการเรียนรูเก่ียวกับความเชื่อมโยงระหวางการจัดทํา/ การประเมิน PPP และผล 

การนําไปสูการปฏิบัติ 

2) สงเสริมบรรลุเปาหมายนโยบาย แผน และแผนงาน โดยการระบุสิ่งที่ตองดําเนินการ

ภายหลังจากที่ PPP ไมสามารถทําใหเกิดผลลัพธตามที่ตั้งใจเอาไว  

3) สงเสริมความรับผิดชอบของผู มีอํานาจตัดสินใจและผูที่เ ก่ียวของ โดยการทําใหผล 

การตัดสินใจมีความโปรงใส  

องคประกอบหลักของการประเมินผล คือ คําจํากัดความของตัวชี้วัดที่เหมาะสม ซึ่งสะทอนถึง

ผลลัพธที่ยั่งยืน อันเปนผลมาจากการนํานโยบาย แผน และแผนงาน ไปสูการปฏิบัติ เนื่องจากตัวชี้วัดมีความสําคัญ 

ในการคนหาระดับความสําเร็จของวัตถุประสงคและเปาหมายในเชิงปริมาณได ดังนั้น จึงควรมีการกําหนดตัวชี้วัด 

ที่เหมาะสมในกระบวนการ SEA เพ่ือใหสามารถรวบรวมขอมูลที่จําเปนในระหวางขั้นตอนการนําไปใชงานได 

อยางไรก็ตาม ในบางแงมุมของการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายดวย

วิธีการเชิงคุณภาพอาจมีความเหมาะสมมากกวา เนื่องจากคําอธิบายที่เปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับ
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วัตถุประสงคที่กําหนดไว สามารถเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงไดมากกวา ทั้งนี้ การประเมินผลไมควรเปน

เพียงแบบฝกหัดทางวิชาการ แตควรนําไปสูผลลัพธที่เปนรูปธรรม อยางนอยประกอบดวย  

1) คําแนะนําเชิงบวกเก่ียวกับการดําเนินการในอนาคต 

2) การปรับเปลี่ยนมาตรการในการนําไปปฏิบัติหรือแมกระทั่งการเปลี่ยนแปลง นโยบาย แผน 

และแผนงาน หากผลการประเมินหลังการดําเนินการพบวา การตัดสินใจหรือสมมุติฐานที่ตั้งไวกอนหนามีความ

ผิดพลาด หรือมีขอบกพรองจนอาจทําใหไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่คาดหวังไว และ 

3) มาตรการที่มีความจําเพาะเจาะจงเพื่อพัฒนาและปรับปรุงขีดความสามารถในการเอาชนะ

ชองวางในการดําเนินการ 

 การประเมินผลการสงมอบผลลัพธที่คาดการณไว  

ผลลัพธที่สําคัญที่สุดของ SEA ที่มีคุณภาพดี คือ อิทธิพลในการขับเคลื่อนผลลัพธเชิงบวก 

ของการพัฒนา และ การมีสวนชวยในการยกระดับประสิทธิผลของการพัฒนา แตเนื่องจากการพัฒนาเก่ียวของ

กับกระบวนการที่ซับซอนและไมใชเรื่องงายที่จะแยกผลลัพธการพัฒนาที่เกิดจากการประยุกตใช SEA  

เพียงอยางเดียว จึงเปนเรื่องที่เปนไปไมไดที่จะตรวจสอบจนแนใจไดวาผลลัพธที่ไมยั่งยืนของนโยบาย แผน และ

แผนงาน เกิดจากการหลีกเลี่ยงการจัดทํา SEA โดย กลองขอความที่ 3 จะแสดงรายการคําถามท่ีชวยให 

ผูประเมินสามารถมุงเนนไปที่ประเด็นสําคัญของ SEA ได  

กลองขอความที่ 3  

คําถามสําคัญสําหรับการประเมินการสงมอบผลลัพธท่ีคาดการณไวของนโยบาย แผน และแผนงาน  

สมมติฐานที่เกิดขึ้นในระหวางการจัดทํา SEA 

การคาดการณผลลัพธ ผลกระทบ/ ความตองการของภาคสวนตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในอนาคตไดถูกตองหรือไม 

อิทธิพลของ SEA ตอกระบวนการนโยบาย แผน และแผนงาน 

1) SEA ใหขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับผูรับผิดชอบในการพัฒนานโยบาย แผน และแผนงาน หรือไม 

2) SEA ระบุประเด็นที่สําคัญที่สุดสําหรับผลลัพธท่ียั่งยืน แทนการระบุวาประเด็นดานสิ่งแวดลอม 

ทุกประเด็นมีความสําคัญหรือไม 

3) SEA สะทอนถึงคําถามและขอกังวลที่ยังไมไดรวมอยูในการจัดทํานโยบาย แผน และแผนงาน 

ตั้งแตตนหรือไม? อะไรที่ไดรับการชื่นชมมากที่สุด หรืออะไรที่ไมเก่ียวของ เปนตน 

4) ขอคนพบของ SEA ไดถูกสงตอไปใหผูมีอํานาจตัดสินใจหรือไม 

5) ผูมีอํานาจตัดสินใจมีความปรารถนาที่จะใชขอมูลที่ถูกจัดสงใหไปใชในการตัดสินใจหรือไม 

6) SEA ประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย แผน และแผนงาน หรือทําใหนโยบาย แผน 

และแผนงานเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้นหรือไม 

7) กระบวนการนโยบาย แผน และแผนงาน มีการอางอิงขอคนพบจาก SEA อยางครบถวนหรือไม 
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กลองขอความที่ 3 

คําถามสําคัญสําหรับการประเมินการสงมอบผลลัพธที่คาดการณไวของนโยบาย แผน และแผนงาน (ตอ) 

อิทธิพลของ SEA ตอกระบวนการนํานโยบาย แผน และแผนงาน ไปสูการปฏิบัต ิ

1) SEA ประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงวิธีการนํานโยย แผน และแผนงาน ไปสูการปฏิบัติ

หรือแผนงบประมาณหรือมาตรการอ่ืน ๆ ที่ตามมา เพ่ือทําใหนโยบาย แผน และแผนงาน เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมมากข้ึนอยางแทจริงหรือไม 

2) นโยบาย แผน และแผนงาน ไดนําไปสูการออกแบบมาตรการดําเนินการและผลลัพธที่สะทอน

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้นจริงหรือไม? มีการใชทางเลือกในการนําไปปฏิบัติที่เปน

มิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้นหรือไม 

3) มีขอเสนอแนะของ SEA นําไปสูการเปลี่ยนแปลงการจัดตั้งกลไกเชิงสถาบัน (เชน กลุมที่ปรึกษา

ดานสิ่งแวดลอม การประสานความรวมมือระหวางภาคสวนตาง ๆ ขอกําหนดสําหรับการประเมิน EIA 

สําหรับโครงการที่ตามมา เปนตน) และการกํากับดูแล (เชน การเขาถึงกระบวนการยุติธรรม หรือการเพ่ิมขีด

ความสามารถของผูมีสวนไดเสียท่ีออนแอในกระบวนการจัดการสิ่งแวดลอม เปนตน) ซึ่งสนับสนุนการบูรณาการ

การพัฒนาที่ยั่งยืนและสิ่งแวดลอม ในระหวางการนําแผนไปสูการปฏิบัติหรือไม 

4) มีขอเสนอแนะในการกําหนดผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการนําแผนไปสูการปฏิบัติหรือไม 

อิทธิพลตอเปาหมายทางตรงและทางออมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่ย่ังยืนและสิ่งแวดลอม 

1) มีการชี้วัดใดบางที่ SEA มีสวนในการทําใหเกิดขึ้น 

1.1) ชวยใหบรรล ุSDG 17 และหรือเปาหมายอ่ืน ๆ ทีเ่ก่ียวของหรือไม 

1.2) ชวยยกระดับสถานการณดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ที่เก่ียวของ 

1.3) ชวยยกระดับความโปรงใส ความรับผิดชอบ และการกํากับดูแลหรือไม 

2) ประโยชนที่เกิดจากการพัฒนาอยางยั่งยืนจากคําแนะนําของ SEA มีมากกวาตนทุนที่เก่ียวของกับ

การดําเนินการหรือไม 

ผลลัพธในการสรางขีดความสามารถและอทิธิพลตอความรับผิดชอบ 

1) SEA ชวยสรางขีดความสามารถ โดยการฝกอบรมผูมีอํานาจตัดสินใจหรือผูปฏิบัติงานหรือไม 

2) SEA ชวยเสริมอํานาจ (Empower) ใหกับผูมีสวนไดเสียท่ีออนแอและเปราะบางหรือไม 

3) SEA ชวยเพิ่มความโปรงใสของกระบวนการตัดสินใจและความรับผิดชอบของผูมีอํานาจตัดสินใจ

ตอผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของนโยบาย แผน และแผนงานหรือไม 

4) ผูมีอํานาจตัดสินใจ ใหเหตุผลหรือแกไขการตัดสินใจตามขอคนพบและผลการติดตามตรวจสอบ

ของ SEA หรือไม 

5) การประยุกตใช SEA นําไปสูความเขาใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพของแนวทางนี้และอาจสนับสนุน

ใหมีการจัดทํา SEA สําหรับนโยบาย แผน และแผนงานที่จะจัดทําขึ้นภายหลังอีกหรือไม 
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 การประเมินผลเพื่อการตรวจควบคุมคุณภาพ (Evaluation as Quality Control Check) 

ในความหมายท่ีเปนทางการของ “ SEA ที่ดี (Good SEA)” ควรมีประกอบดวย 

1) มีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน 

2) มีการบูรณาการกับโครงสรางนโยบายและการวางแผนที่มีอยูเดิม 

3) มีความยืดหยุน ดําเนินการซ้ําเพื่อใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง และประยุกตใหสอดคลองกับแตละ

บริบท 

4) วิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนและความเสี่ยงของนโยบาย แผน และแผนงาน ที่เสนอ 

และทางเลือกตาง ๆ เทียบกับกรอบวัตถุประสงค หลักการ และเกณฑ ความยั่งยืน 

5) มีการใหเหตุผลที่ชัดเจนสําหรับการเลือกทางเลือกที่ตองการ (Preferred Options) และ

สําหรับการยอมรับเกี่ยวกับการยอมไดยอมเสียที่สําคัญ (Acceptance of Significant Trade-Offs) 

6) มีการระบุโอกาสและขอจํากัด ดานสิ่งแวดลอมและดานอ่ืน ๆ 

7) มีการพิจารณาเก่ียวกับความเชื่อมโยงและการยอมไดยอมเสียระหวางดานสิ่งแวดลอม สังคม 

และเศรษฐกิจ 

8) มีการมสีวนรวมของผูมีสวนไดเสียท่ีสําคัญ และมีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

9) มีการดําเนินการอยางมีประสิทธิผล ใหความสําคัญกับมีเปนอิสระ และมีระบบประกัน

คุณภาพ 

10) มีความโปรงใสตลอดกระบวนการ และการสื่อสารผลลัพธ 

11) มีความคุมคา 

12) มีการสนับสนุนใหมีการตรวจสอบกระบวนการจัดทํา SEA หลังจากแลวเสร็จอยางเปน

ทางการและมีการติดตามตรวจสอบผลลัพธของ PPP 

13) สรางขีดความสามารถทั้งในการดําเนินการและการใชงาน SEA 

โดยแนวทางการประเมินผลที่สอดคลองกับหลักการสําคัญที่ระบุไวขางตนไดอธิบายไวอยางละเอียด 

ในรายการตรวจสอบ ในกลองขอความที่ 4 
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กลองขอความที่ 4  

คําถามสําคัญสําหรับการประเมินเพื่อการตรวจควบคุมคุณภาพการนําเสนอและคุณภาพของขอมูล 

ในการจัดทํา SEA 

การนําเสนอและคุณภาพของขอมูล 

1) ขอมูลที่ไดรับจากกระบวนการของ SEA นั้นเพียงพอหรือไม (กลาวคือ ครอบคลุม เขมงวดและ

ผูอานสามารถทําความเขาใจได) จากมุมมองของผูรับผิดชอบในการพัฒนานโยบาย แผน และแผนงาน 

หรือไม และอะไรคือสิ่งท่ีขาดหายไป 

2) ขอมูลที่จัดทําโดยกระบวนการ SEA เพียงพอ (ดูขอ 1) จากมุมมองของผูมีสวนไดเสียหลักหรือไม 

และอะไรคอืสิ่งที่ขาดหายไป 

การประสานความรวมมือและการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย 

1) มีการประสานความรวมมืออยางมีประสิทธิผลระหวางทีม SEA และผูรับผิดชอบในการพัฒนา 

นโยบาย แผน และแผนงาน หรือไม เพราะเหตุใด จะปรับปรุงใหดีขึ้นไดอยางไร 

2) การมีสวนรวมของประชาชนมีประสิทธิผลหรือไม เพราะเหตุใด จะปรับปรุงใหดีขึ้นไดอยางไร 

3) มีความพยายามท่ีจะใหผูมีสวนได เสียที่ ไมมี อํานาจหรือมีอํานาจนอยกวาเขามารวมใน 

การปรึกษาหารือหรือไม หากมกีารดําเนินการประสบความสําเร็จแคไหน 

การอธิบายขั้นตอน SEA ในรายงาน 

1) เปาประสงคและจุดมุงหมายของ SEA ไดรับการอธิบายพรอมกับการกลาวถึงกฎระเบียบที่

สนับสนุนกระบวนการและเอกสารของ SEA หรือไม 

2) มีการหารือเก่ียวกับขอบเขตของ SEA หรือไม 

วัตถุประสงคในการใชประโยชน SEA 

1) มีการอธิบายและกําหนดวัตถุประสงคสําคัญในการใชประโยชนจาก SEA หรือไม 

2) รายงาน SEA ไดระบุและอธิบายความขัดแยงใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นระหวางวัตถุประสงคของ SEA กับ 

นโยบาย แผน และแผนงาน และระหวางวัตถุประสงคของ SEA กับนโยบาย แผน และแผนงานอ่ืน ๆ 

หรือไม 

ทางเลือก 

1) ทางเลือกตาง ๆ ที่เปนไปไดในนโยบาย แผน และแผนงาน รวมถึงทางเลือก “ไมเปลี่ยนแปลง” ได

มีการอธิบาย และการพิจารณาความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ SEA หรือไม 

2) ไดมีการระบุเหตุผลในการตัดทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งออกไปหรือไม 
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กลองขอความที่ 4  

คําถามสําคัญสําหรับการประเมินเพื่อการตรวจควบคุมคุณภาพการนําเสนอและคุณภาพของขอมูลใน

การจัดทํา SEA (ตอ) 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

1) ในกรณีที่มีแนวโนมวาจะมีผลกระทบสําคัญตอสิ่งแวดลอม ไดมีการอธิบายผลกระทบดังกลาว

อยางชัดเจนหรือไม 

2) มีความพยายามจัดลําดับความสําคัญของผลกระทบที่สงผลตอความยั่งยืนมากที่สุดหรือไม 

3) มีการอธิบายวิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมหรือไม 

4) ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบไดรับการสงเสริมหรือบรรเทาครบถวนหรือไม 

5) เมื่อมีความไมแนนอนในการประเมินผลกระทบและสมมติฐานที่เกิดขึ้น ไดมีการตัดสินใจในการ

รับมือกับสถานการณที่เลวรายท่ีสุดหรือไม 

6) มีการอธิบายมาตรการบรรเทาผลกระทบอยางชัดเจน และแสดงความมุงมั่นท่ีจะปองกัน ลด หรือ

แกไขผลกระทบเชิงลบที่สําคัญตอสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดจากการนํานโยบาย แผน และแผนงาน ไปสูการ

ปฏิบัติหรือไม 

การวางแผนติดตามกิจกรรมและการนําไปสูการปฏิบัต ิ

1) ไดมีการกําหนดตัวชี้วัดสําหรับการติดตามอยางชัดเจนหรือไม และมีพ้ืนฐานมาจากรายงาน SEA

หรือไม มีความสอดคลองขอมูลฐานและวัตถุประสงคของนโยบาย แผน และแผนงาน และ SEA หรือไม 

2) มีการเชื่อมโยงการติดตามไปยังข้ันตอนการติดตามผลอื่น ๆ ที่อาจมีการระบุไว เชน โครงการ EIA 

แนวทางการออกแบบโครงการ เปนตน 

3) มีคําแนะนําสําหรับข้ันตอนการนําไปสูการปฏิบัติอยางชัดเจนหรือไม 

4) มีการกําหนดตัวชี้วัดระดับผลลัพธหรือไม และมีแผนการประเมินผล (ท่ีมีงบประมาณเพียงพอและ

มีการมอบหมายความรับผิดชอบอยางชัดเจน) เพื่อใหการมุงเนนดานความยั่งยืนของ SEA สามารถดําเนิน

ตอไปได นอกเหนือจากขั้นตอนการวางแผนหรือไม 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ SEA ในภาพรวม 

1) ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียหลัก (โดยเฉพาะกลุมที่มีอํานาจนอยกวา) และผูที่รับผิดชอบใน 

การพัฒนา PPP เก่ียวกับองคประกอบตาง ๆ ของ SEA เปนอยางไร 

2) จะสามารถปรับปรุงใหดีขึ้นไดอยางไรในอนาคต 

ขอจํากัด และโอกาส 

1. อะไรคือขอจํากัด ที่สําคัญที่สุดในการบรรลุเปาหมายการจัดทํา SEA ที่มีประสิทธิผล 

2) อะไรคอืปจจัยเชิงบวกที่สําคัญที่สุดของความสําเร็จในการจัดทํา SEA  
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 ตัวแบบการประเมินผลท่ีเลือกใชกันในวงการประเมินผลการพัฒนา 

ในปจจุบันมีตัวแบบที่ใชในการติดตามและประเมินผลอยูไมมากนัก แตผูประเมินสามารถ

ประยุกตใชงานไดตามบริบทของนโยบาย แผน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ตองการประเมิน อาทิ  

 

Logical Framework Method (LFM) หรืออาจเรียกวา Log Frame เปนเครื่องมือ

เหมาะสมกับระบบการติดตามและประเมินผลที่เริ่มตนจากการตรวจสอบผลผลิตกอนที่จะขยับไปติดตาม

ผลลัพธและผลกระทบ (กรณีท่ีอยูในชวงระยะเวลาที่เหมาะสม) LFM ไดรับการพัฒนาโดย The American 

Aid Agency เพ่ือใชในการยกระดับการบริหารจัดการโครงการสําหรับโครงการพัฒนาในประเทศตาง ๆ LFM 

เปนวิธีการที่ใชแนวคิด Top Down ในการคิดคนระดับชั้นของวัตถุประสงค (Objective Hierarchy) ของ

โครงการ โดยวัตถุประสงคในระดับที่ต่ํากวาจะทําหนาที่สนับสนุนวัตถุประสงคในระดับที่สูงขึ้นไป โดยสวนใหญ

ไดมีการแบงระดับชั้นของวัตถุประสงคของโครงการ รูปท่ี 2.4-1 โดยสามารถอธิบายไดดังนี ้

 

เปาหมายของโครงการ เปนเหตุผลเบื้องหลังในการตัดสินใจดําเนินโครงการและ 

เปนการอธิบายเหตุผลในการดําเนินโครงการที่สะทอนวัตถุประสงคระยะยาว (Long-Term Objective) หรือ

ในระดับผลกระทบ 
 

 
 

ที่มา: ปรับปรุงจาก Baccarini, 1999 

รูปที่ 2.4-1  ระดับชั้นของวัตถปุระสงคโครงการ 
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เปาประสงคของโครงการมุงเนนการระบุถึงผลระยะสั้น (Near-Term Effects) 

หรือผลลัพธ ที่เกิดขึ้นกับผูใชจากการใชประโยชนผลผลิต (Outputs) ของโครงการที่มีการสงมอบ เปาประสงค 

ของโครงการเปนพาหนะในการนําไปสูการบรรลุเปาหมายโครงการ และเปนตัวกําหนดปริมาณและคุณภาพ

ของผลผลิตโครงการ (Project Outputs) ความสําเร็จในการบรรลุเปาประสงคสามารถชี้วัดถึงระดับ

ความสามารถในการตอบสนองความตองการของผูใชประโยชนจากโครงการ เปาหมายและเปาประสงค 

ของโครงการจะเปนตัวอธิบายวาทําไมจึงตองมีโครงการข้ึนมา  

ตารางที่ 2.4-1 ตัวอยางการกําหนดเปาประสงคโครงการ 

โครงการ 
เปาหมาย 

(ผลกระทบ) 
เปาประสงค โครงการ 

เปาหมาย 

(ผลกระทบ) 

พั ฒ น า โ ค ร ง ส ร า ง

อินเทอรเน็ตสําหรับ

เกษตรกร 

คุณภาพชี วิตที่ดี ข้ึน

ของเกษตรกร 

เกษตรกรจําหน าย

ผลผลิ ตผ าน ระบบ

ออนไลน 

สัญญาณอินเทอรเน็ต งบประมาณ/ คนงาน 

 

เปนผลที่เกิดขึ้นทันที มีลักษณะเฉพาะเจาะจงในแตละโครงการ เปนผลจากการ

ดําเนินกิจกรรมโครงการ ผลผลิตของโครงการจะบอกวาอะไรจะเกิดข้ึนจากโครงการ 

 

คือทรัพยากรที่ถูกนํามาใชในการดําเนินงานแตละกิจกรรมของโครงการ อาทิ 

งบประมาณ ทรัพยากรมนุษย เปนตน 

LFM เปนหวงโซตรรกะที่ประกอบดวย 2 คําถามหลัก คือ “อยางไร-ทําไม” เพ่ือ

แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางระดับชั้นของวัตถุประสงคที่มุงเนนผลลัพธและผลกระทบ มิใชการใช

ทรัพยากร โดยมีคําวา “ทําไม” เปนเปาหมาย และคําวา “อยางไร” เปนวิธีการ “หวงโซตรรกะ อยางไร 

ทําไม” จะเชื่อมโยงระหวางระดับชั้นของวัตถุประสงคโครงการทั้ง 4 ระดับชั้น โดยเริ่มตนจากเปาหมาย

โครงการ โดย 1) ตั้งคําถามวา “ทําอยางไรจึงจะบรรลุเปาหมายหรือผลกระทบของโครงการ” คําตอบที่ไดคือ 

“การบรรลุเปาประสงคหรือผลลัพธของโครงการ” 2) ตั้งคําถามตอวา “ทําอยางไรจึงบรรลุเปาประสงคหรือ

ผลลัพธของโครงการ” คําตอบที่ได คือ “ตองบรรลุผลผลิตโครงการ” และ 3) ตั้งคาํถามตอวา “ทําอยางไรจึงได

ผลผลิตโครงการ” คําตอบคือ “ปจจัยนําเขาที่ใช” 

ในทายที่สุดจะสามารถตรวจสอบยอนกลับจาก “ผลผลิตโครงการ” โดยตั้งคําถาม

วา “ทําไม” ประกอบดวย 1) ตั้งคําถามยอนกลับวา “ทําไมจึงตองใชปจจัยนําเขา” คําตอบคือ “เพ่ือใหได

ผลผลิตโครงการ” 2) ตั้งคําถามตอวา “ทําไมตองไดผลผลิตโครงการ” คําตอบคือ “เพ่ือใหบรรลุเปาประสงค
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หรือผลลัพธ” 3) ตั้งคําถามวา “ทําไมตองบรรลุเปาประสงคหรือผลลัพธ” คําตอบคือ “เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

หรือผลกระทบ”  

ดังนั้น LFM จึงแสดงใหเห็นถึงสาเหตุและผลกระทบ (Cause-and-Effect) ระหวาง

ระดับชั้นของวัตถุประสงคโครงการ และที่สําคัญท่ีสุดคือทําใหทราบวาโครงการ/แผนงาน/ มาตรการที่จัดทํา

ขึ้นไดมีสวนในการนําไปสูการบรรลุเปาหมายหรือผลกระทบท่ีตองการหรือไม LFM มีประโยชนเปนอยางมาก

ในการพิจารณาความสําเร็จของโครงการ กลาวคือ 

- ความสําเร็จเชิงการจัดการ (Management Success) จะเชื่อมโยงกับ

วัตถุประสงคใน LFM ระดับผลผลิตโครงการ (Project Outputs) และระดับปจจัยนําเขาท่ีใชในโครงการ 

(Project Inputs)  

- ความสําเร็จเชิงผลผลิต (Product Success) จะเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค 

ใน LFM ระดับเปาหมายหรือผลกระทบของโครงการ และเปาประสงคหรือผลลัพธของโครงการดังรูปท่ี 2.4-2 

 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Baccarini, 1999 

รูปท่ี 2.4-2 กรอบแนวคิดในการวัดความสําเร็จโครงการโดยประยุกตใช LFM 

 

Outcome Mapping ใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงที่ไดรับอิทธิพลจากแผนงาน 

เชนเดียวกับ เทคนิค Logical Framework อยางไรก็ตาม Outcome Mapping ไดรับการออกแบบมาเพ่ือ

รับมือกับความซับซอนและเปนตัวแบบที่ไมไดดําเนินงานตามโมเดลเชิงเสนของการเปลี่ยนแปลง  

Outcome Mapping ไ ด รั บ ก า ร พัฒ น า โ ด ย  The International Development 

Research Centre ของประเทศแคนาดา และคูมือ Outcome Mapping ที่ครบถวนครอบคลุมถูกพัฒนาข้ึน

เปนครั้งแรกใน ค.ศ. 2001 Outcome Mapping พยายามระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงของคน กลุม 

และองคกรที่เกิดจากแผนงานโดยตรง โดยไมพยายามพิสูจนสาเหตุหรือระบุแหลงที่มาสําหรับการเปลี่ยนแปลง

เหลานั้น แตพยายามที่จะแสดงการเชื่อมโยงเชิงตรรกะระหวางการเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมของแผนงาน 

(Earl, 2001) 
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Outcome Mapping เปนวิธีการติดตามประเมินผลแบบมีสวนรวม โดยวิธีการนี้ 

ใชหลักการของการมีสวนรวมอยางเขมขน ทั้งในการออกแบบและการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือสงเสริม 

ความเปนเจาของและการใชงานขอคนพบท่ีได วิธีการนี้ถูกออกแบบใหเปน “เครื่องมือสรางจิตสํานึก  

สรางฉันทามติ และเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowerment) สําหรับผูที่ทํางานภายใตแผนงานการพัฒนา”  

บางคนนําวิธีการ Outcome Mapping มาใชงานอยางเต็มรูปแบบ ในขณะที่บางคนใช

บางองคประกอบและหลักการบางอยางเทานั้น Outcome Mapping ถือเปนหนึ่งในเครื่องมือและวิธีการที่มี

ความซับซอน และถูกมองวาเปนทางเลือกนอกเหนือจาก Logical Framework และ Results-Based 

Management 

วิธีการใชงาน 

Outcome Mapping ไดรับการออกแบบมาเพ่ือใชในตอนเริ่มตนการดําเนินงานของ

แผนงาน โดยมีขั้นตอนหลักที่สําคัญ 3 ขั้นตอน 

ขั้นตอนแรก คือ การออกแบบระบบติดตามประเมินผล โดยมีเจตนาที่จะสรางความเห็น

เก่ียวกับจุดมุงหมายที่แผนงานตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลง รวมท้ังกําหนดยุทธศาสตรในการนําขอมูลที่

ไดมาใชประโยชน โดยในขั้นตอนนี้จะชวยตอบคําถาม 4 ขอ คือ 1) อะไรคือวิสัยทัศนที่แผนงานตองการใหการ

สนับสนุน (Contribute) 2) หุนสวนการพัฒนาท่ีอยูในขอบเขตของแผนงานมีใครบาง 3) อะไรคือความ

เปลี่ยนแปลงท่ีแผนงานพยายามใหเกิดขึ้น 4) แผนงานจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดอยางไร 

ขั้นตอนที่สอง คือ การติดตามผลลัพธและผลการดําเนินงาน ขั้นตอนนี้จะทําใหไดกรอบ

การทํางานสําหรับการติดตามการดําเนินการของแผนงาน และความคืบหนาของหนวยงานตาง ๆ ที่สงผลตอ

การบรรลุ “ผลลัพธ” ในขั้นตอนนี้จะใชวิธีการใหหนวยงานตาง ๆ ประเมินตัวเอง 

ขั้นตอนที่สาม คือ การวางแผนการประเมินผล ซึ่งเปนการระบุลําดับความสําคัญของ 

การประเมินผลและพัฒนาแผนการประเมินผล 

ขั้นตอนหลักทั้ง 3 ขั้นตอนนี้จะประกอบดวยข้ันตอนยอย ๆ อยูภายใน สามารถสรุปไดดัง

รูปท่ี 2.5-3 แตละข้ันตอนเหลานี้จะถูกบรรจุเอาไวในขั้นตอนการวางแผนติดตามประเมินผล โดยใช

กระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียอยางครอบคลุมทุก ๆ ข้ันตอน โดยสามารถอธิบายแตละขั้นตอนของ 

Outcome Mapping ไดดังนี ้
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ที่มา: ปรับปรุงจาก Earl, 2001 

รูปที่ 2.4-3 ขั้นตอนหลักทั้ง 3 ขั้นตอน และขั้นตอนยอย ๆ ท่ีอยูภายในกระบวนการ Outcome Mapping 

ประการแรก วิสัยทัศน การพัฒนา (ขั้นตอนที่ 1) ซึ่งจะสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงอันเปน

ผลมาจากการพัฒนาที่แผนงานคาดหวังวาจะเกิดขึ้น จะอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง 

สังคม หรือสิ่งแวดลอม ที่แผนงานหวังวาจะชวยทําใหเกิดขึ้นมา โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงานควรมีสวน

ชวยในการบรรลุวิสัยทัศน ลําดับถัดไปคอืการกลาวถึง ภารกิจ (ขั้นตอนท่ี 2) ที่อธิบายถึงวิธีการที่แผนงานตั้งใจ

สนับสนุนวิสัยทัศน คําอธิบายภารกิจจะระบุลักษณะที่แผนงานจะตองสนองตอวิสัยทัศน แตจะยังไมระบุ

รายการกิจกรรมทั้งหมดที่แผนงานจะดําเนินการ จากนั้นระบุขอบเขตของหุนสวนการพัฒนาท่ีเกี่ยวของ 

(ข้ันตอนท่ี 3) คือบุคคล กลุม หรือ องคกร ที่แผนงานจะตองทํางานรวมกัน (Interacts) โดยตรงมีโอกาสที่จะ

ไดรับอิทธิพลจากแผนงาน ทั้งนี้ ขอบเขตของหุนสวนการพัฒนาอาจมีเพียงองคกรเดียว หรืออาจครอบคลุม 

บุคคล กลุม หรือองคกรหลายกลุม  

สวนในขั้นตอนท่ี 4 เปนการระบุถึงความทาทายดานผลลัพธ ที่กลุมหุนสวนการพัฒนา 

จะไดรับจากแผนงาน โดยอธิบายถึงพฤติกรรม ความสัมพันธ กิจกรรม หรือการกระทําของบุคคลกลุม หรือ

สถาบันที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง หากแผนงานประสบความสําเร็จอยางสูง ความทาทายที่เกิดข้ึนนั้นจะเปน

การอธิบายที่เนนการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม 

จากนั้นจึงทําการระบุ เครื่องหมายแสดงความกาวหนา (ขั้นตอนที่ 5) สําหรับแตละกลุม

หุนสวนการพัฒนา สิ่งเหลานี้สามารถพิจารณาไดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ตั้งแตระดับต่ําสุดท่ีคาดหวัง

วาจะเห็นหุนสวนการพัฒนาตอบสนองแผนงานในชวงตน สิ่งที่อยากจะเห็น และสิ่งที่รัก (ฝน) ที่จะเห็น  

หากแผนงานไดเขาไปมีอิทธิพลอยางลึกซึ้งตอหุนสวนการพัฒนา 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) รายงานการศกึษาฉบบัสมบูรณ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด 2-101 
 

เครื่องหมายแสดงความกาวหนาเหลานี้ (ตารางที่ 2.4-2) แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง 

ที่สามารถวัดได และจะแสดงความกาวหนาวาการดําเนินการมีโอกาสไปสูผลลัพธท่ีตองการของแผนงานหรือไม 

สิ่งนี้ถูกออกแบบมาเพ่ือแสดงความกาวหนาในฐานะเครื่องหมาย (Markers) แทนท่ีจะเปนตัวชี้วัดแตละตัว 

ซึ่งเปนสิ่งท่ีพบไดจากการใชเทคนิค Logical Framework 

ตารางที่ 2.4-2  เครื่องหมายแสดงความกาวหนาในการบรรลุผลลัพธ 

สิ่งที่คาดหวังวาจะไดเห็นจาก

พันธมิตร ... 

- ดําเนินการฝกอบรมเพ่ือโตตอบกบัชุมชนไดดีขึ้น 

- เชิญชุมชนเขารวมใหความคดิเห็น 

- ตรวจเยี่ยมชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบเปนประจํา 

สิ่งที่อยากจะเห็นจากพันธมิตร ... - การพัฒนานโยบายและความตกลงสําหรับการมสีวนรวมกับชุมชน 

- การรับความคดิเห็นจากชุมชน และมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน 

- การประชุมกันเปนประจําเพ่ือพิจารณาความคดิเห็นและขอแนะนาํจากชุมชน 

- การแกไขโครงการตามความคดิเห็นของชุมชน 

สิ่งที่รัก (ฝน) ที่จะเห็นจาก

พันธมิตร ... 

- การพัฒนาโครงการและแผนงานควบคูไปกับชุมชน 

- เชิญตัวแทนชุมชนเขาสูการประชุมเพ่ือการตัดสินใจ 

- รับผิดชอบตอชุมชนดวยการรายงานความคืบหนาและบทเรยีนที่ไดเรียนรูใหชุมชน

ไดรับรูอยางสม่ําเสมอ 

ในข้ันตอนที่ 6 แผนท่ีเชิงยุทธศาสตร จะไดรับการพัฒนาขึ้น เพ่ือระบุยุทธศาสตร 

ที่แผนงานใชเพ่ือใหสามารถบรรลุความสําเร็จของความทาทายดานผลลัพธแตละรายการ ทั้งนี้ ความทาทาย

ดานผลลัพธสวนใหญจะใชชุดของยุทธศาสตรแบบผสมผสาน (Mixed Set of Strategies) เนื่องจากเชื่อวา 

จะทําใหมีศักยภาพในการประสบความสําเร็จมากขึ้น สวนจุดมุงหมายของขั้นตอนที่ 7 คือการระบุวิธีการ

ปฏิบัติงานขององคกรที่จะทําใหการดําเนินการแผนงานมีประสิทธิภาพ แนวทางปฏิบัติขององคกรจะอธิบาย

ถึงประสิทธิภาพขององคกรท่ีมีศักยภาพในการสนับสนุนหุนสวนการพัฒนา และรักษาการเปลี่ยนแปลงอันพึง

ปรารถนาที่เกิดจากการแทรกแซง/ การพัฒนาใหดํารงอยูอยางยั่งยืน 

จากนั้นจะมีการระบุลําดับความสําคัญของการติดตามและประเมินผล (ขั้นตอนที่ 8) 

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการใชเวลาและทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดสําหรับสิ่งที่จําเปนมากที่สุด  

การจัดลําดับความสําคัญในการติดตามการดําเนินงานจะแบงออกเปน 1) การติดตามการนําแผนไปปฏิบัต ิ

ของหนวยงาน 2) ความความคืบหนาสูผลลัพธท่ีหุนสวนการพัฒนากําลังบรรลุถึง และ 3) ยุทธศาสตร 

ที่แผนงานใชเพ่ือกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในกลุมหุนสวนการพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 9-11 ประกอบดวยการพัฒนารายงานเพ่ือติดตามความคืบหนา 3 ดาน ดังท่ี

อธิบายไวขางตน ประกอบดวย รายงานแรก คือ รายงานผลลัพธที่เกิดขึ้นกับหุนสวนการพัฒนา รวมถึง

เครื่องหมายแสดงความคืบหนาท่ีกําหนดไวในข้ันตอนที่ 5 โดยคําอธิบายของระดับการเปลี่ยนแปลงอาจเปน 
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“ระดับต่ํา” “ปานกลาง” หรือ “สูง” รวมถึงการบันทึกสถานที่ และบันทึกวากลุมใดที่ไดแสดงใหเห็นถึง 

ความเปลี่ยนแปลง 

จากนั้นเ พ่ือใหแผนงานมีวิธีการที่ เปนระบบในการตรวจสอบการดําเนินการใน 

การสนับสนุนหุนสวนการพัฒนา จะตองมีการจัดทํารายงานยุทธศาสตรท่ีสามารถปรับเปลี่ยนได รายงานนี้

บันทึกขอมูลเก่ียวกับยุทธศาสตรที่ใช และจะถูกบันทึกในระหวางการประชุมติดตามแผนงาน เชนเดียวกับ

รายงานผลการดําเนินงาน ที่จะถูกสรางขึ้นสําหรับแผนงาน เพื่อบันทึกขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานของ

หนวยงานจะถูกบันทึกในระหวางการประชุมติดตามผลการดําเนินงานดวยเชนเดียวกัน 

ขั้นตอนสุดทาย (ขั้นตอนที่ 12) คือการพัฒนาแผนการประเมินผล ท่ีมีการกําหนด 

เคาโครงประเด็นที่ทําการประเมินผล วิธีการใชประโยชนจากขอคนพบ ขอคําถาม แหลงขอมูล และวิธีการที่ใช

ในการประเมินผล ทีมที่ทําการประเมินผล วันที่จะดําเนินการประเมินผล เพ่ือเปนแนวทางในการออกแบบ 

การประเมินผล 

 

การประเมินผลกระทบ คือ การระบุอยางเปนระบบเกี่ยวกับผลกระทบทั้งในเชิงบวกหรือ

เชิงลบ ทั้งที่ตั้งใจหรือไมตั้งใจ สามารถใชกับระดับครัวเรือน สถาบัน และสภาพแวดลอมที่เกิดจากกิจกรรม 

การพัฒนา อาทิ โครงการหรือแผนงาน การประเมินผลกระทบชวยใหเขาใจขอบเขตของกิจกรรมที่เขาถึง

สมาชิกในชุมชน และขนาดของผลกระทบที่มีตอสวัสดิการของผูคนไดดีขึ้น 

การประเมินผลกระทบอาจดําเนินการไดตั้งแตการสํารวจตัวอยางขนาดใหญ ซึ่งเปน 

การเปรียบเทียบประชากรท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการ และกลุมควบคุม โดยเปรียบเทียบกอนและหลัง หรือ

อาจเปนการประเมินอยางรวดเร็วดวยประชากรขนาดเล็ก ๆ และการประเมินแบบมีสวนรวม โดยใช 

การประเมินผลกระทบจากการสัมภาษณกลุม การสัมภาษณเชิงลึกผูที่มีความสําคัญ (Key Informants) 

วิเคราะหกรณีศกึษาและประเมินจากขอมูลทุติยภูมิท่ีมีอยู 

 

1. สามารถวัดผลลัพธและผลกระทบของกิจกรรมและแยกแยะสิ่งเหลานี้จาก

อิทธิพลของปจจัยภายนอกอ่ืน ๆ 

2.ชวยในการใหความกระจางชัดวาคาใชจายในการดําเนินงานกิจกรรม โครงการ/ 

แผนงานมีเหตุมีผลหรือไม 

3. ทําใหเกิดขอมูลสําหรับการตัดสินใจวาจะขยาย ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือ

ยกเลิกโครงการ แผนงาน หรือนโยบาย 

4. สะทอนบทเรียนสําหรับปรับปรุงการออกแบบและการจัดการแผนงานโครงการ

ในอนาคต 
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5. ทําใหเกิดชุดขอมูลในการเปรียบเทียบประสิทธิผลของการพัฒนาในแตละ

ทางเลือก 

6. เสริมสรางความตระหนักรับผิดชอบ (Accountability) ตอผลที่เกิดขึ้นใหกับทุก

ภาค สวนท่ีเก่ียวของ  

 

ขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบในการประเมินผลภายใตตัวแบบการประเมินผล

กระทบ สามารถสรุปไดดังตารางที่ 2.4-3 

ตารางที่ 2.4-3  ขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบในการประเมินผลภายใตตัวแบบการประเมินผล

กระทบ 

ขอไดเปรียบ ขอเสียเปรียบ 

1. แสดงใหเห็นถึงขนาดผลลัพธและผลกระทบสําหรับ

กลุมผูไดรับประโยชนในแตละกลุม แตละภูมิภาค หรือ

แตละชวงเวลาตาง ๆ  

1. บางแนวทางมีราคาแพงมากและใชเวลานาน ถึงแมจะมี

วิธีการที่เร็วกวาและประหยัดกวาแตยังจําเปนที่จะตอง

ใชเทคนิคที่มีระเบียบวิธีท่ีเขมแข็ง 

2. ใหคําตอบสําหรับคําถามในการพัฒนาท่ีสําคัญที่สุด คือ 

1) การพัฒนาสามารถสรางความแตกตางในระดับใด  

2) ผลลัพธที่เปนผลจากการพัฒนาคืออะไร  

3) จะสามารถดําเนินการอยางไรใหดีข้ึนกวาเดิม 

2. ในกรณี ท่ีผู มี อํ านาจการต องการขอมู ลสํ าหรั บ 

การตัดสินใจที่รวดเร็ว แนวทางนี้อาจมีอรรถประโยชน

นอยลง 

3. เปนการวิเคราะหอยางเปนระบบและมีความเขมงวดใน

ดานระเบียบวิธี ทําใหผูกําหนดนโยบายหรือผูมีอํานาจ

ในการตัดสินใจมีความมั่นใจในการตัดสินใจ 

 

ที่มา: ที่ปรึกษา, 2564 

 

เทคนิคการวิเคราะหหวงโซผลลัพธ ในการวิเคราะหความสัมพันธของผลผลิต ผลลัพธ 

และผลกระทบ ท่ีเกิดจากการดําเนินงานภายใตแผนงาน โครงการ ตาง ๆ ที่เก่ียวของ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

ขั้นตอนท่ี 1 พัฒนาหวงโซผลลัพธเบื้องตน เริ่มตนดวยการพัฒนาหวงโซแบบงาย ๆ 

(หรืออาจจะยังไมสมบูรณ) บนพื้นฐานของปจจัยตาง ๆ ที่เปนกรอบแนวคิดในการพัฒนา การดําเนินการ 

ในขั้นตอนนี้ เปนเพียงการแปลงปจจัยตาง ๆ ใหเปน “ผลที่เกิดข้ึน” โดยปจจัยเหลานี้ โดยทั่วไป คือ ปจจัยท่ีเปน

กลาง ๆ (อาทิ นโยบายดานสิ่งแวดลอมของรัฐบาล) หรือ อาจจะเปนปจจัยดานลบ (อาทิ ความออนแอดาน

ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร) ในขณะที่ผลที่เกิดขึ้น (Results) อาจอยูในรูปของความเปลี่ยนแปลง 

ที่ตองการใหเกิดข้ึนกับปจจัยตาง ๆ ดังกลาวขางตน (อาทิ บุคลากรมีประสิทธิภาพการทํางานสูงขึ้น) โดย 
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Results Chain ท่ีไมซับซอนนี้จะอยูบนพื้นฐานของกรอบแนวคิดในการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติกับสิ่งที่

ตองการใหเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน ดังตัวอยางรูปท่ี 2.5-4 

 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Baccarini, 1999 

รูปที่ 2.4-4  การแปลงหวงโซแนวคิดเปนหวงโซผลลัพธเบื้องตน 

ขั้นตอนท่ี 2 ดําเนินการเชื่อมโยงหวงโซผลลัพธ ขั้นตอนนี้ถือเปนข้ันตอนที่ยากที่สุด คือ 

การทําหวงโซผลงานใหเสร็จสมบูรณ โดยเพ่ิมผลงานขั้นกลางที่จําเปนทั้งหมด โดยอาศัยตรรกะ “ถา…ดังนั้น 

หรือ If…Then” ที่ชัดเจนและมีเหตุผล ซึ่งตามปกติสามารถดําเนินการไดหลายวิธี วิธีการหนึ่ง คือ การทํางาน

จากซายไปขวา โดยตั้งคําถามวา ผลลัพธข้ันกลางของยุทธศาสตรควรเปนอยางไร อะไรคือผลลัพธข้ันกลางที่จะ

สรางขึ้น และผลลัพธใดที่จําเปนตองเพ่ิมเติมเพ่ือลดภาวะคุกคามหรืออุปสรรคที่จะเกิดขึ้น 

อีกวิธีการหนึ่ง คือ ทํางานจากขวาไปซาย โดยตั้งคําถามวาอะไรที่จําเปนตองเกิดขึ้น 

เพ่ือลดภัยคุกคามหรืออุปสรรค ผลลัพธอะไรที่จําเปนตองทําใหเกิดขึ้น เปนตน อีกวิธีการหนึ่ง คือ การระดม

สมองเพ่ือใหไดผลลัพธขั้นกลางแลวจัดวางลงบนหวงโซตลอดทั้งหวงโซ เพ่ือใหมีความชัดเจนกับตรรกะ 

เชิงสาเหตุและผลหรือตรรกะ “ถา…ดังนั้น” ท่ีเชื่อมโยงระหวางผลงานแตละคู จะมีการตรวจสอบใหแนใจวา 

การเชื่อมโยงเหลานี้มีความเปนเหตุเปนผล (เชน การเพิ่มความรูควรจะเปนสาเหตุที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติ) และไมไดเปนเพียงแคการเรียงลําดับเรื่องราว (เชน หนวยงานคุมครองสตรีจะทํางานเพื่อลด 

ความตองการโสเภณีเด็กในประเทศกอนจะพยายามจะลดความตองการของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ) 

ในกรณีที่ตองการพัฒนายุทธศาสตรใหม สําหรับภัยคุกคามที่ไมไดระบุเอาไวในอดีต  

ควรดําเนินการพัฒนาหวงโซผลที่เกิดข้ึนจากขวาไปซายเพื่อใหมีความชัดเจนเก่ียวกับสิ่งท่ีตองทําใหสําเร็จ  

เพ่ือลดผลกระทบของภัยคุกคามที่มีตอเปาหมาย ตัวอยางเชน หากกําลังเริ่มตนระบุวาการพัฒนาที่อยูอาศัย

เปนภัยคุกคามตอพื้นท่ีชายฝงทะเล ดังนั้น จึงจําเปนตองระบุวา การพัฒนาที่อยูอาศัยกําลังสรางความเสื่อม

โทรมใหกับระบบนิเวศชายฝง เนื่องจากไมไดมีการกอสรางที่อยูอาศัยในบริเวณพ้ืนท่ีที่เหมาะสม (ซึ่งสามารถ 

ทําใหดีขึ้นไดดวยการวางแผนที่ดีกวา) หรือหากปญหาปจจุบัน คือ โรงงานบําบัดน้ําเสียมีการใชงานหนักเกินไป

และการพัฒนาท่ีเพ่ิมขึ้นจะทําใหปญหานี้มีความรุนแรงมากขึ้น (ซึ่งจะตองไดรับการสนับสนุนจากสาธารณะ

เพ่ือปรับปรุงโรงงานเหลานี้ใหดีข้ึน) อยางไรก็ตาม หากมีความเขาใจภัยคุกคามเปนอยางดีและมีประสบการณ

สองถึงสามปในการนํายุทธศาสตรที่มีความจําเพาะเจาะจงไปสูการปฏิบัติ การสรางหวงโซผลงานจากซาย 

ไปขวาก็อาจทําไดงายกวา ดังรูปที่ 2.5-5 ทีมงานโครงการลุมน้ําบลูริเวอรรูสึกวาหากสามารถเพิ่มความรู 
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ของผูบริโภคเก่ียวกับปลาสเตอรเจียนได สิ่งนี้จะเพิ่มความสนใจในการอนุรักษปลาสเตอรเจียนซึ่งจะเปลี่ยน

ความตองการไขปลาคารเวียรของผูบริโภคใหลดลงได และทําใหประชากรปลาสเตอรเจียนมีจํานวนมากขึ้น

และลดความเสี่ยงในการสูญพันธของปลาชนิดนี ้

 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Baccarini, 1999  

รูปที่ 2.4-5  การเชื่อมโยงหวงโซผลลัพธ 

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบวา “Results Chain” ที่สรางขึ้นเปน “Results Chain” ที่ดี

หรือไม โดย “Results Chain” ที่ดีควรเปนไปตามเกณฑตอไปนี้: 

- มุงเนนผลที่เกิดข้ึน (Results Oriented): กลองตาง ๆ ควรบรรจุผลลัพธท่ีตองการ 

(เชน ลดการลา) และไมใชการดําเนินกิจกรรม (เชน ดําเนินการศึกษา) 

- มีการเชื่อมโยงเชิงสาเหตุ: มีการเชื่อมตอท่ีชัดเจนวา “ถา…แลว” ระหวางกลอง

ผลลัพธแตละกลองอยางตอเนื่อง 

- แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง: แตละกลองควรแสดงถึงความหวังเก่ียวกับ

ความสําเร็จเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของปจจัยที่เก่ียวของ (เชน ดีขึ้น เพ่ิมขึ้น หรือ ลดลง) 

- มีความสมบูรณอยางมีเหตุมีผล: มีกลองผลลัพธอยางเพียงพอสําหรับการสราง 

การเชื่อมโยงแบบมีตรรกะแตไมควรมีมากจนทําให “Results Chain” มีความซับซอนมากเกินไป 

- เรียบงาย: ในแตละกลองควรมเีพียงผลลัพธเดียว 

สําหรับการทํางานในข้ันตอนนี้ ควรมีการตรวจสอบ “Results Chain” ที่พัฒนาขึ้นมากับ

เกณฑ “Results Chain ท่ีดี” เพื่อใหแนใจวา มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ โดยเฉพาะอยางยิ่งควรตองแนใจวา

“Results Chain” มุงเนนผลลัพธ เนื่องจากขอผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นอยูเสมอในการพัฒนา “Results Chain” คือ

ผูที่จัดทํามักระบุรายการกิจกรรมทั้งหมดที่ตองทําเพ่ือนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ การดําเนินการในลักษณะนี้เปน

การพัฒนา “Implementation Chain” ไมใชการพัฒนา “Results Chain” ทั้ งนี้  “ Implementation 

Chain” จะไมแสดงความเปนเหตุเปนผลเชิงตรรกะที่เชื่อมโยงยุทธศาสตรกับผลกระทบที่ตองการแตเปนการ

รอยเรียงกระบวนการทํางาน ดังนั้น “Implementation Chain” จึงไมไดใหสมมติฐานที่จะตองทดสอบเพ่ือให

ทราบวายุทธศาสตรที่กําหนดข้ึนสามารถใชงานไดหรือไม ดังตัวอยางรูปท่ี 2.4-6 
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ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Baccarini, 1999 

รูปที่ 2.4-6  ตัวอยางหวงโซการดําเนินงานที่ไมใช หวงโซผลลัพธ 

ขั้นตอนท่ี 4 การพัฒนาผลลัพธท่ีสําคัญไปสูการกําหนดวัตถุประสงค (Objective) ที่ด ี

ผลลัพธแตละรายการในหวงโซผลลัพธ เปนสถานที่ที่สามารถกําหนดวัตถุประสงคได  

แตในความเปนจริง คือ ไมจําเปนตองเอาทุกผลลัพธมากําหนดวัตถุประสงค แตอยางไรก็ตาม หากสามารถรู

อยางชัดเจนวาผลลัพธใดมีความจําเปนสําหรับสมมติฐานที่อยูเบื้องหลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ก็ยอมเปน

เรื่องที่ดีที่จะกําหนดวัตถุประสงคของผลลัพธดังกลาว และจําเปนตองกําหนดใหผลลัพธดังกลาวนี้เปนผลลัพธ

สําคัญของหวงโซผลลัพธนี้ ความสําคัญคือ ผูที่เกี่ยวของจะตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาวาผลลัพธใด 

ในหวงโซมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง และดําเนินการกําหนดวัตถุประสงคสําหรับผลลัพธเหลานี้ อยางนอยที่สุด 

คือ ควรเลือกผลลัพธที่คิดวาจะไมเกิดผลกระทบที่ตองการใหเกิดข้ึนหากไมมีผลลัพธนี้ สวนที่เหลืออาจไม

จําเปนตองกําหนดเปนวัตถุประสงค นอกจากนี้ ควรมีการกําหนดวัตถุประสงคในการลดภัยคุกคาม (ระบ ุ

ในกลองสีมวง) และโดยทั่วไปจะแนะนําใหมีการกําหนดวัตถุประสงคในจุดตาง ๆ ท่ีหลากหลายในหวงโซ

ผลลัพธ ดังรูปท่ี 2.5-7 

 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Baccarini, 1999 

รูปที่ 2.4-7  การกําหนดวัตถุประสงคโดยพจิารณาจากผลลัพธสําคัญจากหวงโซผลลัพธ 

นอกจากนี้ ยังเปนเรื่องสําคัญที่จะตองใหความสนใจกรอบเวลาในการเกิดข้ึนของแตละ

ผลลัพธในหวงโซผลลัพธ ตามกฎทั่วไป เมื่อมีการพัฒนา (ราง) วัตถุประสงค ควรมีตรวจสอบเพ่ือใหแนใจวา

สอดคลองกับเกณฑการกําหนดวัตถุประสงคท่ีดี ดังนี้ 

1) มุงเนนผลลัพธ (Results Oriented) โดยระบุการเปลี่ยนแปลงที่จําเปนสําหรับ 

การคุกคามหรือปญหาอุปสรรคที่สําคัญและปจจัยอ่ืน ๆ ที่ผลตอเปาหมายดานผลกระทบของโครงการหนึ่ง

โครงการหรือหรือมากกวา 

2) ระบุกรอบเวลา (Time Limited) ที่สามารถบรรลุไดภายในระยะเวลาที่กําหนด 

3) สามารถวัดได (Measurable) สามารถกําหนดวิธีการวัดที่เชื่อมโยงกับมาตรวัด

มาตรฐานอยางใดอยางหนึ่ง (อาทิ เปนตัวเลข เปนรอยละ เปนสัดสวน หรือทั้งหมด หรือ นอกเหนือจากนี้) 
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4) มีความเจาะจง (Specific) มีการกําหนดนิยามชัดเจนเพ่ือใหทุกคนที่เกี่ยวของ 

ในโครงการมีความเขาใจเหมือนกันวา “คําศัพท” ที่ถูกระบุเอาไวในวัตถุประสงคหมายถึงอะไร 

5) สามารถปฏิบัติได (Practical) วัตถุประสงคที่กําหนดควรสามารถปฏิบัติไดจริงและ

เหมาะสมกับบริบทของหนวยงานรับผิดชอบและพ้ืนที่ดําเนินการโครงการ 

ขั้นตอนท่ี 5 การกําหนดตัวชี้วัดเพื่อติดตามและประเมินประสิทธิผลของยุทธศาสตร  

เมื่อมีการพัฒนาหวงโซผลลัพธและมีการเชื่อมโยงวัตถุประสงคและเปาหมายผลกระทบ

เขาดวยกันแลว ควรมีการระบุตัวชี้วัดที่ควรใชเพ่ือตรวจสอบประสิทธิผลของยุทธศาสตร ดวยการพัฒนาหวงโซ

ผลลัพธและการตั้งเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีดี จะทําใหงายตอการกําหนดตัวชี้วัดที่มีความจําเพาะเจาะจง

และสะทอนผลการดําเนินงาน โดยสามารถนํามาจากการระบุวัตถปุระสงคที่ดีไดโดยตรง 

ขั้นตอนท่ี 6 การจัดทําเอกสารการดําเนินงาน 

เมื่อสามารถพัฒนาหวงโซผลลัพธไดแลว ควรมีการบันทึกสิ่งที่ทําขึ้นมาโดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรในการจัดทําแผนภูมิความเชื่อมโยงของหวงโซผลลัพธ โดยอาจใชโปรแกรม Word หรือ 

PowerPoint รวมทั้งเขียนคําอธิบายความสัมพันธของยุทธศาสตร ผลลัพธ และผลกระทบที่เปนเปาหมายของ

หวงโซผลลัพธเพ่ือใหผูอ่ืนที่ไมไดมีสวนรวมในการจัดทําหวงโซผลลัพธเกิดความเขาใจสมมติฐาน รวมทั้ง

สามารถใชประโยชนเปนเอกสารสําหรับการระดมความคิดเห็น และการตัดสินใจสําหรับผูมีอํานาจในการ

ตัดสินใจอยางเปนทางการ 

 ตัวแบบการประเมินผลท่ีเลือกใชสําหรับการติดตามและประเมินผล SEA ของประเทศไทย 

เนื่องจากตัวแบบที่นําเสนอในหัวขอ 2.5.4 ทั้ง 4 เทคนิคเปนเทคนิคที่ ใหความสําคัญกับ  

ผล (Result) ในระดับตาง ๆ มากกวาการมุงเนนกระบวนการ (Process) และไมมีตัวแบบใดเลยที่ให

ความสําคัญกับบริบท (Context) อาทิ LFM ใหความสําคัญกับระดับชั้นของวัตถุประสงค (Hierarchy of 

Objective)  ตั ว แบบ  Outcome Mapping ใ ห ค ว ามสํ า คั ญ กับผ ล ลั พ ธ  ตั ว แ บบ  Impact Analysis  

ใหความสําคัญกับผลกระทบ สวน Result Chain Analysis ใหความสําคัญกับผลลัพธและผลกระทบ 

ดังนั้น ที่ปรึกษาจึงพิจารณาวาตัวแบบดานการติดตามและประเมินผลที่เหมาะสมท่ีสุด 

นํามาประยุกตใชเพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการ SEA ของประเทศไทยเพื่อใหสอดคลองกับแนวทาง 

การประเมินของ OECD ที่ ไดนําเสนอไปแลวขางตน คือ ตัวแบบ CIPP Model (Context; Inputs; 

Processes; Produces) โดยมีความเปนมาและคุณสมบัติกับการประเมินผลโครงการ SEA ซึ่งเปนโครงการ 

ที่มีลักษณะ Process Based ที่มุงใหความสําคัญกับองคประกอบของโครงการตั้งแตบริบท คือ การกลั่นกรอง 

(Screening) และการกําหนดวัตถุประสงค (Sustainable Objective) กระบวนการ คือ การกําหนดขอบเขต 

(Scoping) การระบุและการประเมินทางเลือก (Alternative Development & Assessment) การกําหนด

มาตรการความยั่งยืน (Sustainability Measures) การมีสวนรวม (Participation) และผลลัพธ คือ การนํา 
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SEA ไปใชประโยชนในการวางแผน และการติดตามประเมินผล เนื่องจากตัวแบบ CIPP มีองคประกอบที่สอด

รับกับองคประกอบเชิงโครงสรางของโครงการ SEA โดยมีรายละเอียดประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

 

ตั วแบบ CIPP Model (Context; Inputs; Processes; Produces)  ถูกพัฒนา ข้ึนมา

ในชวงทศวรรษที่ 1960 ในฐานะทางเลือกหนึ่งในการประเมินผลที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายในขณะนั้น 

โดยมีการอธิบายแนวทางการประเมินผลตามตัวแบบนี้อยางละเอียดในหนังสือชื่อ Educational Evaluation 

and Decision Making (Stufflebeam et al., 1971) ตัวแบบ CIPP เปนตัวแบบการประเมินผลที่อยูบน

พ้ืนฐานแนวคิดที่มองวาวัตถุประสงคที่สําคัญที่สุดของการประเมินผลไมใชเพ่ือการพิสูจนผลการดําเนินงาน

ในชวงที่ผานมาวาประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด แตใหความสําคัญสูงสุดกับการยกระดับผลการ

ดําเนินงานในอนาคตใหประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นกวาในชวงที่ผานมา โดยหลักการพ้ืนฐานการใชตัวแบบ 

CIPP Model มีจุดมุงหมายในการสงเสริมและสนับสนุนใหผูที่รับผิดชอบแผนงานใหไดรับประโยชนและใชผล

สะทอนจากการประเมินในการบรรลุจุดมุงหมายที่สําคัญ หรือ อยางนอยดําเนินการใหดีท่ีสุดภายใตขอจํากัด

ดานตาง ๆ ที่ตองเผชิญ 

CIPP Model ไดรับการพัฒนาขึ้นมาจากความพยายามในการประเมินโครงการซึ่งไดรับ 

การสนับสนุนด านการ เงินผ าน The Elementary and Secondary Education Act of 1965 (ESEA)  

โดยกฎหมายฉบับนี้ไดสนับสนุนเงินงบประมาณหลายพันลานเหรียญสหรัฐ ใหกับโรงเรียนในระดับ Districts 

ทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาโดยมีเปาประสงคเพื่อแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําดานการศึกษาใหกับนักเรียน และ

ดําเนินการปรับปรุงคณุภาพการศึกษาระดับประถมและระดับมัธยมทั้งระบบ  

 

ในการทําความเขาใจตัวแบบ CIPP Model ซึ่งใหความสําคัญกับการประเมินผล 4 

องคประกอบหลัก ไดแก บริบท (Context) ทรัพยากรนําเขา (Inputs) กระบวนการ (Processes) และ ผลผลิต 

(Products) รายละเอียดดังรูปท่ี 2.4-8 

 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Stufflebeam et al., 1971 

รูปที่ 2.4-8 กระบวนการประเมินโดยใช CIPP Model 
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โดยทั้ง 4 องคประกอบของ CIPP Model มีความสําคัญและมีบทบาทในการวางแผน  

การนําไปปฏิบัติ และการประเมินโครงการ โดย Stufflebeam (2003) ไดพิจารณาวา 

 

วัตถุประสงคในการประเมินผลบริบท คือ เปนการประเมินความพรอมของ

สภาพแวดลอมโดยรวม (Overall Environment Assessment) ของโครงการ เปนการตรวจสอบจุดมุงหมาย

ในปจจุบันและการจัดลําดับความสําคัญ รวมทั้งประเมินวาวัตถุประสงคที่ไดมีการกําหนดเอาไวเพียงพอที่จะ

ตอบสนองความตองการหรือความจําเปนที่ไดมีการประเมินเอาไวแลวหรือไม 

การประเมินบริบทมักจะกลาวถึงในฐานะการประเมินความจําเปนในการดําเนิน

โครงการ (Needs Assessment) โดยตั้งคําถามวา “อะไรที่จําเปนตองทําใหสําเร็จ” รวมทั้งชวยในการประเมิน

ปญหา ทรัพยสิน และโอกาส พิจารณาจาก Stufflebeam and Shinkfield (2007) การประเมินบริบท คือ 

การกําหนดความเกี่ยวของของบริบท การกําหนดประชากรเปาหมาย และประเมินความจําเปนของประชากร

เปาหมายการกําหนดโอกาสที่จะตอบสนองความจําเปน การวินิจฉัยปญหาในการตอบสนองความจําเปน  

และตัดสินใจวาจุดมุงหมายของโครงการเพียงพอที่จะตอบสนองความจําเปนของประชากรเปาหมายหรือไม 

โดยวิธีการในการประเมินบริบท สามารถดําเนินการไดดวยวิธีการตาง ๆ ทั้งการวิเคราะหระบบ การสํารวจ 

การทบทวนเอกสาร การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ การรับฟงความคิดเห็น การสัมภาษณ การวินิจฉัย และการใช 

Delphi Technique (Dalkey and Helmer, 1963) 

 

วัตถุประสงคในการประเมินทรัพยากรนําเขาคือเพ่ือชวยในการกําหนดแผนงาน 

ที่จําเปนตองดําเนินการ โดยในระหวางการประเมินทรัพยากรนําเขา ผูเชี่ยวชาญ ผูประเมิน และผูมีสวนไดเสีย

จะกําหนดหรือคิดคนแนวทางที่มีศักยภาพที่จะดําเนินโครงการ จากนั้น จะทําการประเมินศักยภาพของแนว

ทางการดําเนินงานและจัดทําแผนในการดําเนินงาน  

การประเมินทรัพยากรนําเขา ชวยในการกําหนดโครงการที่สอดคลองกับ 

ความจําเปน โดยตั้งคําถามวา “จะสามารถตอบสนองความจําเปนใหสําเร็จไดอยางไร” รวมท้ังกําหนด

กระบวนการและยุทธศาสตรที่มีโอกาสนําไปสูผลลัพธที่ตองการไดมากที่สุด ผลที่ตามมาคือ การอธิบายและ

ประเมินศักยภาพของระบบในปจจุบัน เพื่อคนหาและตรวจสอบวิธีการที่สอดคลองกับศักยภาพที่มีอยู พรอม

ทั้งเสนอแนะโครงการเชิงยุทธศาสตรที่เปนทางเลือกในการพัฒนา ผลท่ีไดจากขั้นตอนการประเมินทรัพยากร

นําเขาคือโครงการถูกออกแบบใหสอดคลองในการตอบสนองความจําเปน การประเมินผลในข้ันตอนนี้ตองการ

แผนการดําเนินงานโครงการที่คอนขางสมบูรณสําหรับการประเมินผลโครงการที่ไดมีการดําเนินการไปแลว 

การประเมินทรัพยากรนําเขา ครอบคลุมทั้ง การตรวจสอบความพรอมของวัสดุ 

อุปกรณ เครื่องมือ ความพรอมของบุคลากร ความพรอมดานงบประมาณ และกรอบระยะเวลาใน 

การดําเนินงาน รวมทั้งยุทธศาสตรและกระบวนการในการดําเนินงาน หัวใจสําคัญของการประเมินทรัพยากร 
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ครอบคลุมแผนงานที่เกี่ยวของ การศึกษาความเหมาะสม แนวทางอ่ืน ๆ ที่เปนทางเลือก คาใชจายใน 

การดําเนินงานความคุมคาของโครงการ โดยสามารถดําเนินการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของ การศึกษาดูงาน

โครงการตัวอยาง หรือทําการวิเคราะหโดยใชเทคนิคตาง ๆ อาทิ Cost Analysis, Logic Model, Program 

Evaluation and Review Techniques (PERT) (Stufflebeam and Shinkfield, 2007) 

 

การประเมินผลกระบวนการดําเนินงานโครงการ จะดําเนินการดวยการตั้งคําถาม

วา “งานที่กําลังดําเนินการจะสําเร็จหรือไม” แลวดําเนินการตรวจสอบกระบวนการดําเนินงานของโครงการ 

ที่อยูระหวางการดําเนินงาน วัตถุประสงคสําคัญของการประเมินกระบวนการดําเนินงาน ครอบคลุม การจัดทํา

เอกสารกระบวนการและนําเสนอผลสะทอนในประเด็นตาง ๆ อยางระมัดระวัง ประกอบดวย 1) ขอบเขต

กิจกรรมที่ไดกําหนดเอาไวไดมีการดําเนินการ และ 2) มีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงแผนหรือไม 

นอกจากนี้แลว วัตถุประสงคของการประเมินกระบวนการอีกประการหนึ่งคือ การประเมินขอบเขต 

ที่ผูรับผิดชอบยอมรับและสามารถรับผิดชอบตามบทบาทของตนเองได 

วิธีการประเมินกระบวนการจะครอบคลุม การติดตามและระบุกระบวนการท่ีเปน

ปญหาอุปสรรคและขอบกพรองที่ไมไดมีการคาดการณเอาไว การอธิบายถึงความจําเปนในการปรับเปลี่ยน

กระบวนการทํางาน การจัดเก็บขอมูลเพ่ิมเติม สําหรับการปรับเปลี่ยนแผนงานใหเปนไปในทิศทางที่ถูกตอง 

การจัดทําเอกสารเพื่ออธิบายกระบวนการดําเนินงานในขั้นการปฏิบัติ การปฏิสัมพันธและการสังเกตการณ 

การดําเนินงานของผูที่รับผิดชอบดําเนินโครงการ (Stufflebeam and Shinkfield, 2007) สวนเทคนิคที่ใช 

ในการประเมินกระบวนการดําเนินงาน ประกอบดวย การสังเกตการณในพ้ืนที่ดําเนินโครงการ การสัมภาษณ 

ผูที่รับผิดชอบโครงการ การใชแบบสอบถาม การใหคะแนน การวิเคราะหเนื้อหาการสัมภาษณ การบันทึกภาพ 

การศึกษากรณีศึกษา การสัมภาษณกลุม การใหผูรับผิดชอบโครงการประเมินตัวเองรวมกับทีมงาน และ 

การประเมินการเบิกจายงบประมาณ  

การประเมินกระบวนการมีความสําคัญในการติดตามประเมินผลเนื ่องจาก  

1) ทําใหไดรับขอมูลเพื่อใชประโยชนในการปรับเปลี่ยนโครงการที่มาจากพื้นที่ดําเนินการโครงการ และ  

2) สงเสริมใหเกิดการพัฒนาความสัมพันธระหวางผูประเมินและผูที่เก่ียวของทําใหเกิดความเติบโตของ

สมรรถนะและทักษะความเปนมืออาชีพท่ีอยูบนพ้ืนฐานของความเขาใจกัน ความรวมมือกัน ที่สามารถสงเสริม 

ใหโครงการมีความยั่งยืนในระยะยาว 

 

การประเมินผลผลิต เปนการอธิบายและประเมินผลลัพธ (Outcomes) ของ

โครงการ โดยตั้งคําถามวา “โครงการประสบความสําเร็จแลวหรือยัง” และเปนการประเมินที่คลายคลึงกับ 

การประเมินผลลัพธ จุดมุงหมายของการประเมินผลผลิต คือ เพื่อวัด เพ่ือแปลความหมาย และเพ่ือตัดสิน

ผลลัพธของโครงการ โดยการประเมินคุณธรรม (Merit) คุณคา (Worth) ความสําคัญ (Significance) และ 
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ความตรงไปตรงมา (Probity) โดยมีเปาประสงคเพ่ือยืนยันขอบเขตที่ความจําเปนของผูที่เก่ียวของทุกฝายไดรับ 

การตอบสนอง  

Stufflebeam & Shinkfield (2007) ไดใหคําแนะนําวา ควรใชการผสมผสาน

เทคนิคตาง ๆ ในการประเมินกลุมผลลัพธที่มีความซับซอน การดําเนินการดวยวิธีการดังกลาวจะมีสวนชวยอยาง

มากในการตรวจสอบความถูกตองของขอคนพบที่หลากหลาย ขอบเขตของเทคนิคท่ีกวางขวางมีความเหมาะสม

กับการประเมินผลผลิต ประกอบดวย รายงานและบันทึกผลลัพธที่เกิดข้ึน การสัมภาษณผูไดรับประโยชน และ 

ผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ การศึกษากรณีตัวอยาง การรับฟงความคิดเห็น การประชุมกลุมยอย การวิเคราะห

เอกสารและบันทึก การวิเคราะหภาพถาย การทดสอบใชงาน การใหคะแนน การเปรียบเทียบตนทุนและ

ผลลัพธ เปนตน  

การประเมินผลผลิต สามารถตอบสนองเปาประสงคสําคัญในการติดตาม

ประเมินผลอยางนอย 3 ประการ คือ 1) ทําใหไดรับขอมูลโดยสรุปท่ีสามารถใชในการตัดสินระดับคุณธรรม 

และผลกระทบของโครงการที่ไดมีการติดตามประเมินผล 2) ทําใหไดรับขอมูลท่ีเปนระบบที่สามารถใชใน 

การปรับปรุงและยกระดับการนําโครงการไปปฏิบัติในอนาคต และ 3) ทําใหไดรับขอมูลเชิงลึกในการทําให

โครงการมีความยั่งยืนและเกิดประโยชนอยางแทจริง เนื่องจากขอมูลที่ไดรับจะทําใหเกิดการปรับเปลี่ยน

โครงการใหมีความเหมาะสมสูงสุด 

 บทสรุปจากการทบทวนวรรณกรรม 

 การทบทวนประสบการณการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรของตางประเทศ 

 

 

การทบทวนประสบการณการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) ของ

ตางประเทศ จํานวน 14 ประเทศ สรุปไดวา 

 

ทุกประเทศมีระบบกฎหมายหรือระเบียบที่สงเสริมความเปนทางการของ

ระบบ SEA จึงสะทอนใหเห็นวาความเปนทางการและการมีกฎหมายรองรับเปนหัวใจสําคัญของกระบวนการ

ขับเคลื่อน SEA โดยประเทศกลุมใหญที่สุด (6 จาก 14 ประเทศ) มีการจัดทํากฎหมาย SEA ขึ้นมาเปน 

การเฉพาะ และสวนใหญ (9 จาก 14 ประเทศ) ออกเปนกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ SEA ในระดับพระราชบัญญัติ 

(Act) สวนที่เหลืออาจออกในรูปแบบพระราชกฤษฎีกา คําสั่งคณะรัฐมนตรี และระเบียบ (มักอยูในกลุมสหภาพ

ยุโรปที่มี EU Directive กํากับอยูแลว) 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด 2-112 
 

 

พบวาสามารถจัดกลุมการจัดทําคําแนะนําของประเทศตาง ๆ ออกเปน 3 

ลักษณะ คือ 1) มีการจัดทําคําแนะนําการจัดทํา SEA ทั่วไป โดยพบวามีประเทศที่มีการจัดทําคําแนะนํา SEA  

ในลักษณะที่เปนคําแนะนําทั่วไป (General Guidance) มีจํานวนถึง 10 ประเทศจาก 14 ประเทศ 2) กลุมที่มี

รายละเอียดคําแนะนําในกฎหมายหลักมากเพียงพอที่จะสามารถประยุกตใชในการจัดทํา SEA ประเทศที่มี

คําแนะนําลักษณะนี้มีจํานวน 3 ประเทศ และ 3) กลุมประเทศที่มีการจัดทําคําแนะนําเปนรายสาขาหรือ 

เชิงพ้ืนที่หรือรายประเด็น มีจํานวน 4 ประเทศ ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวาการจัดทําคําแนะนําสามารถดําเนินการ

ไดหลายรูปแบบทั้งการบรรจุอยูในกฎหมายหลัก การจัดทําคําแนะนําในลักษณะทั่วไป และคําแนะนํารายสาขา 

รายพ้ืนที่ หรือรายประเด็น 

 

สามารถสรุปไดวา SEA ถูกบังคบัใชในกระบวนการจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร 

แผน แผนงาน และขอเสนอ ที่สําคัญ โดยลักษณะการบังคับใชแบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ 1) กําหนดประเภท

แผนที่ตองจัดทํา SEA ชัดเจน มีจํานวน 10 ประเทศจาก 14 ประเทศ 2) ใชเกณฑ (Criteria) ในการกําหนด

ประเภทแผนท่ีตองจัดทํา SEA มีจํานวน 4 ประเทศ และ 3) ระบุประเภทแผนชัดเจนและใชเกณฑในการ

กําหนดแผนที่ตองจัดทํา SEA มีเพียงประเทศเดียว คือ เนเธอรแลนด จึงทําใหสามารถสรุปไดวาประเทศ 

สวนใหญ มีการระบุประเภทของแผนที่ตองจัดทํา SEA อยางชัดเจน  

 

ทั้ง 14 ประเทศ ที่ดําเนินการศึกษามอบอํานาจใหหนวยงานที่มีอํานาจใน 

การจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร แผน หรือขอเสนอ เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดทํา SEA สวนกลไก 

ในการสงเสริมคุณภาพ SEA นั้น พบวา ทุกประเทศอาศัยหลายกลไกในการทํางานรวมกัน ประกอบดวย 

กฎหมาย คําแนะนํา หนวยงานที่มีบทบาทในการคุมครองสิ่งแวดลอม การปรึกษาหารือ และการมีสวนรวม 

ของประชาชน ในการแนะนําหรือตรวจสอบรายงานสิ่งแวดลอม รวมถึงกลไกการอนุมัติกอนที่นโยบาย 

ยุทธศาสตร แผน หรือขอเสนอจะถูกนําไปสูการปฏิบัติ 

 

จากการทบทวนการดําเนินการ SEA ในตางประเทศ พบวา สวนใหญมีองคประกอบหลัก

ในการดําเนินการ SEA ที่ใกลเคียงกัน คือ ประกอบดวย การกลั่นกรอง (Screening) การกําหนดขอบเขต 

(Scoping) การพัฒนาและประเมินทางเลือก (Alternative) การประเมิน/ ปองกัน (Assessment/ Protect) 

การจัดทํารายงานสิ่ งแวดลอม (Environmental Statement) และการติดตาม (Follow Up) โดยมี

องคประกอบดานการมีสวนรวม (Public Participation) เปนกระบวนการที่ตองดําเนินการตอเนื่องเชื่อมโยง

กับองคประกอบอื่น (Cross-Cutting) ทุกองคประกอบ สามารถสรุปได ดังนี ้
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กระบวนการกลั่นกรองในการจัดทํา SEA แบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ ใช

วิธีการกําหนดประเภทแผนที่ตองจัดทํา SEA อยางชัดเจน ใชเกณฑ (Criteria) ในการกําหนดประเภทแผนที่

ตองจัดทํา SEA และระบุประเภทแผนชัดเจนและใชเกณฑในการกําหนดแผนท่ีตองจัดทํา SEA ตามที่เสนอ 

ไปแลวขางตน 

 

สามารถสรุปไดวาไมมีการกําหนดรูปแบบเฉพาะสามารถปรับเปลี่ยนได ขึ้นอยู

กับบริบทของแตละประเทศ แตมีลักษณะที่เปนสาระสําคัญที่ทําใหสามารถแบงกลุมประเทศที่มีขอกําหนด 

ในการกําหนดขอบเขตแตกตางกัน คือ การปรึกษาหารือ (Consultation) และ การกําหนดขอบเขตประเด็น 

ที่จะตองดําเนินการวิเคราะห กลาวคือ มีหลายประเทศที่บังคับใหการกําหนดขอบเขตตองมีการปรึกษาหารือ

อยางเปนทางการกับองคกรปรึกษาหารือ (Consultation Body) โดยประเทศกลุมนี้ทั้งหมดเปนประเทศที่ตอง

ตอบสนอง EU SEA Directive ในฐานะประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป นอกจากประเด็นเรื่องการปรึกษาหารือ

อยางเปนแลวยังพบวาประเด็นเรื่องการกําหนดขอบเขตประเด็นข้ันต่ําที่ตองมีการวิเคราะหและบรรจุไว

รายงานสิ่งแวดลอม โดยพบวามีหลายประเทศที่กําหนดไวในระเบียบกฎหมาย อาทิ แคนาดา นิวซีแลนด 

สวีเดน สหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

 

ทุกประเทศไมมีการออกกฎระเบียบเก่ียวกับวิธีการกําหนดทางเลือกหรือ

จํานวนทางเลือกข้ันต่ําหรือขั้นสูง แตมีขอกําหนดคลายคลึงกัน คือ การกําหนดใหมีการระบุทางเลือก “ไมทํา

อะไร (Do Nothing)” ขณะที่ มีบางประเทศที่กลาวถึงทางเลือกที่สมเหตุสมผล (Reasonable Option/ 

Alternative) หรือทางเลือกที่ตองการ (เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ใชคําวา 

Preferred Options) แอฟริกาใต ใชคําวา Best Practicable Environmental Option) นอกจากนี้แลวยัง

พบวาเกือบทุกประเทศระบุใหขั้นตอนนี้ตองมีการวิเคราะหสถานการณพ้ืนฐาน (Baseline Analysis) เพื่อเปน

พ้ืนฐานในการอธิบายผลกระทบของแผนหรือแผนงานและทางเลือกตาง ๆ สวนความครอบคลุมของขอบเขต

ทางเลือกนั้น พบวา เกือบทุกประเทศมีการกําหนดขอบเขตทางเลือกที่ครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม แตอาจมีบางประเทศเนนบางประเด็นขึ้นมาเปนพิเศษ อาทิ ดานสุขภาพ ความยั่งยืน ชายฝงทะเล 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  

 

ทุกประเทศที่มีการระบุถึงการบรรเทาผลกระทบและการติดตาม แตอาจมี

การใชภาษาที่แตกตางกันไป โดยสาระสําคัญจะประกอบดวย มาตรการบรรเทาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ไม

พึงประสงคได และ มาตรการเพิ่มผลกระทบดานสิ่งแวดลอมเชิงบวก และการติดตามสถานการณสิ่งแวดลอม
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และสถานการณการพัฒนา แตมีบางประเทศท่ีมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมขึ้นมา อาทิ แคนาดา แนะนําวา 

มาตรการบรรเทาผลกระทบหรือการใชประโยชนจากโอกาสควรอยูดวยกันหรือเปนมาตรการเดียวกัน ขณะที่

เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศแอฟริกาใต ระบุวา ตองกําหนดประเด็น

ปญหาสิ่งแวดลอมและมาตรการบรรเทาผลกระทบของทางเลือกที่ตองการ (Preferred Option (s)) ในกรณีที่

มีผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เหลืออยู (Residual Environmental Implications) 

 

ทุกประเทศมีขอกําหนดใหตองมีการจัดทํา รายงาน SEA และเนื่องจากมี

หลายประเทศที่บังคับใหหนวยงานท่ีขออนุมัติในการนํานโยบาย ยุทธศาสตร แผน แผนงาน หรือขอเสนอไปสู

การปฏิบัติ จะตองนําเสนอถอยแถลงดานสิ่งแวดลอม (Environmental Statement-ES) หรือถอยแถลง

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Statement-EIS) แนบมากับขอเสนอนโยบาย แผน 

หรือแผนงาน ที่ตองการขออนุมัติ  

สวนขอบเขตเนื ้อหาของรายงานนั ้นบางประเทศจะมีการกําหนดใน

กฎหมายหรือขอบังคับแตมีบางประเทศที ่มีการคําหนดในคําแนะนํา (Guidance) สิ ่งที ่น าสนใจอีก

ประการหนึ่งของการจัดทํารายงาน SEA คือ การระบุใหมีการจัดทํารายงานท่ีไมใชเทคนิค (Non-Technical 

Report) หรือรายงานสําหรับประชาชนทั่วไป และมีหลายประเทศที่มีขอกําหนดใหมีการจัดทํารายงานในขั้น

การกําหนดขอบเขต (Scoping Report) แตรายงานการกําหนดขอบเขตมักเปนรายงานที่ไมเปนทางการ โดย

สิ่งที่สําคัญที่สุดของการจัดทํารายงานคือการปรึกษาหารือและการมีสวนรวม ซึ่งตรวจสอบพบวาทุกประเทศ

บังคับใหรายงาน SEA หรืออาจเรียกในชื่ออื่น (ข้ึนกับขอกฎหมาย) อาทิ ES หรือ EIS จะตองถูกนําเขาสู

กระบวนการปรึกษาหารือภาคสวนที่เก่ียวของและรับฟงความคิดเห็นของสาธารณะ และจะตองนําผลหรือ

ขอแนะนําในรายงานไปใชประโยชนในการจัดทํานโยบาย แผน หรือแผนงาน 

 

ประเทศตาง ๆ มักระบุใหการมีสวนรวมมีบทบาทอยางเปนทางการใน

กระบวนการจัดทํา SEA อยู 2 ขั้นตอนหลัก คือ การกําหนดขอบเขต (Scoping) และการจัดทํารายงาน 

(Reporting) อยางไรก็ตามหลายประเทศมีขอแนะนําใหดําเนินการปรึกษาหารือหรือการมีสวนรวมรูปแบบใด

รูปแบบหนึ่งสําหรับกระบวนการกลั่นกรอง (Screening) หรือกระบวนการอื่น ๆ ที่เก่ียวของใหมากที่สุดเทาที่

จะสามารถทําได เชน ขั้นตอนการประเมินและวิเคราะหทางเลือก การกําหนดมาตรการที่เหมาะสมใน 

การบรรเทาผลกระทบ โดยเครื่องมือที่มักนํามาใชคือการสํารวจความคิดเห็น และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

สวนดานกรอบเวลาในการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมนั้น มักพบวามี 

การระบุถึงในกลุมประเทศในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา อยูระหวาง 20-90 วัน ข้ึนอยูกับแตละประเทศ 

หรือ แตละข้ันตอนการจัดทํา SEA แตพบวาประเทศตางมักใหเวลาในขั้นตอนการกําหนดขอบเขตมากกวา

ขั้นตอนการรายงานผล เชน สหรัฐอเมริกากําหนดกรอบระยะเวลารับฟงความคิดเห็นในข้ันกําหนดขอบเขต  
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90 วัน และขั้นการรายงาน 30 วัน เปนตน นอกจากนี้ยังพบวากลุมประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปใหความสําคัญ

อยางสูงกับการรับฟงความคิดเห็นขามพรมแดน  

 SEA ที่มีประสิทธิผล และปจจัยสําคัญ (SEA Effectiveness and Critical Factors)  

จากการทบทวนงานวิจัย ท่ีเปนงานทบทวนเอกสารที่สําคัญจํานวน 2 ผลงาน ท่ีได มี 

การตรวจสอบประเด็นสําคัญในการสงเสริมประสิทธิผลในการจัดทํา SEA โดยการพยายามคนหาปจจัยสําคัญ 

ประกอบดวย 

 

ซึ่งไดนําเสนอขอคนพบ เก่ียวกับเกณฑประสิทธิผลในการจัดทํา SEA โดยจําแนกเปน

เกณฑที่เกิดจากการตรวจสอบวรรณกรรมระดับสากลจํานวน 45 ผลงาน ซึ่งพบวามีเกณฑประสิทธิผล 

ที่สําคัญ จํานวน 7 เกณฑ ประกอบดวย 

1) SEA ควรมีประสิทธิผลในการสรางความมั่นใจวา “มุมมองดานสิ่งแวดลอม” ไดรับ 

การพิจารณาอยางเหมาะสมในกระบวนการจัดทํานโยบาย แผน และแผนงาน  

2) SEA ควรมีการบูรณาการและมุงสูความยั่งยืน โดยทําหนาที่สนับสนุนกระบวนการ

วางแผนในเชิงรุกโดยไดรับการขับเคลื่อนจากเปาหมายและวัตถุประสงคที่ชัดเจน และนอกจากการพิจารณา

มุมมองดานสิ่งแวดลอมแลว SEA ควรพิจารณามุมมองดานเศรษฐกิจและสังคมดวย 

3) SEA ควรถูกดําเนินการอยางมืออาชีพและผูที่ดําเนินการควรมีความรับผิดชอบ โดย 

SEA ควรทํารายงานที่แสดงเหตุผลวาวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอมและความยั่งยืนไดรับการพิจารณา 

ในกระบวนการตัดสินใจของการจัดทํานโยบาย แผน และแผนงานอยางไร ดวยวิธีการท่ีเรียบงายและโปรงใส 

โดยการควบคุมคุณภาพถือเปนองคประกอบที่สําคัญมากสําหรับเกณฑภายใตบริบทนี ้

4) SEA ควรถูกขับเคลื่อนโดยผูมีสวนได เสีย โดยเฉพาะการนําความคิดเห็นและ 

ความกังวลใจของสาธารณะมาเปนปจจัยนําเขา (Inputs) ในการดําเนินการ เพ่ือใหมั่นใจวาขอมูลขาวสาร

เหลานี้ไดถูกนํามาใชในกระบวนการจัดทํานโยบาย แผน และแผนงาน  

5) SEA ควรใหขอมูลที่เพียงพอ เชื่อถือได และใชงานไดอยางมีประสิทธิผล โดยใช

งบประมาณและเวลาที่เหมาะสม 

6) SEA ควรมีการปรับปรุงใหดี ข้ึนอยางตอเนื่อง (Iterative) โดยถือเปนสวนหนึ่ ง 

ของวงจรการตัดสินใจที่กําลังดําเนินอยู รวมถึงควรสรางแรงบันดาลใจสําหรับการวางแผนในอนาคตโดย 

การปรับปรุงแกไขการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตรที่อาจเกิดขึ้น โดยในบริบทนี้อาจมีความจําเปนตองนํา SEA ไปใช 

ในข้ันตอนที่เหมาะสมสําหรับกระบวนการจัดทํา EIA ของโครงการ ที่อยูภายใตกรอบนโยบาย แผน และ

แผนงานที่ไดกําหนดขึ้น  
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7) SEA ควรมีความยืดหยุน (Flexible) และปรับใหเหมาะสมกับกระบวนการ PPP 

รวมท้ังไดเสนอแนะเกณฑประสิทธิผลในการขับเคลื่อน SEA สําหรับประเทศอิตาลีที่อาจมี

บริบทหลายประการสอดคลองกับประเทศไทย โดยจัดทําเปนขอเสนอ 7 เกณฑดวยเชนกัน ประกอบดวย 

1) มีขั้นตอนที่เขมงวดและชัดเจนรวมถึงขอบัญญัติสําหรับการจัดทํา SEA ของรัฐบาล 

2) กําหนดความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของผูที่รับผิดชอบในการจัดทํา SEA พรอม

ทั้งมีการควบคุมและการตรวจสอบที่เขมงวดโดยหนวยงานอิสระ 

3) มีกฎหมายดานสิ่งแวดลอมและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมในระดับโครงการ 

ที่เขมงวดขึ้น 

4) นิยามบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงการแยกหนวยงานผูจัดทํา

แผนและผูประเมินดานสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน 

5) ใชแนวทาง “สิ่ งแวดลอมข้ันพ้ืนฐาน” สําหรับการจัดทํา SEA โดยใช  “เกณฑ 

ความเหมาะสมดานสิ่งแวดลอม” ตามเกณฑข้ันต่ํา 

6) ขอกําหนดอยางเปนทางการในการพิจารณาทางเลือกตาง ๆ รวมถึงทางเลือก “ไมตอง

ทําอะไรเลย” กอนจะมีการจัดทํา SEA 

7) จัดสรรทรัพยากรใหมากขึ้นและจัดใหมีการฝกอบรมที่ดีขึ้น 

 

ไดดําเนินการการทบทวนงานวิจัยตีพิมพนานาชาติที่เกี่ยวของกับ SEA บนฐานขอมูล 

Scopus ในชวง ค.ศ. 2000-2010 จํานวน 30 บทความ โดยมีขอคนพบสําคัญ คือ ผูเขียนไดแบงปจจัยสําคัญ 

ของ SEA โดยยึดตัวแบบการนําไปปฏิบัติ (Implementation Model) ออกเปน 2 กลุม คือ  

 

ซึ่งหมายถึงปจจัยสําคัญที่มีบทบาทอยูในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือมากกวา  

1 ขั้นตอน สรุปไดวามีปจจัยสําคัญที่อยูในขั้นตอนตาง ๆ ดังนี ้

1) ขั้นกอนจัดทํา SEA (Pre-SEA Stage) มีปจจัยสําคัญในข้ันตอนนี้เพียงปจจัย

เดียว คือ “ความมุงมั่นทางการเมือง”ในการจัดทํา SEA 

2) ขั้นการจัดทํา SEA (กลั่นกรอง กําหนดขอบเขต และทางเลือก) มีปจจัย

สําคัญในขั้นตอนนี้ จํานวน 18 แนวคิด โดยแบงออกเปน ขั้นการกลั่นกรอง จํานวน 1 แนวคิด การกําหนด

ขอบเขต จํานวน 6 แนวคิด และการกําหนดทางเลือก จํานวน 11 แนวคิด  

3) ขั้นการประเมินและการปกปอง (Assess and Protect) มีปจจัยสําคัญ 

ในข้ันตอนนี้ จํานวน 10 แนวคิด แบงออกเปนปจจัยสําคัญในข้ันการประเมินผลกระทบหรือผลประโยชน 

จํานวน 9 แนวคิด และปจจัยสําคัญในขั้นการบรรเทาผลกระทบ จํานวน 1 แนวคิด  
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4) ขั้นการมีสวนรวมของสาธารณะ (Public Participation) มีปจจัยสําคัญที่มี

บทบาทในข้ันตอนการมีสวนรวมของสาธารณะ จํานวน 24 แนวคิด  

5) ขั้นการสรุปผลหรือรายงานผล (Wrap it Up) มีปจจัยสําคัญที่มีบทบาท 

ในข้ันตอนนี้ จํานวน 7 แนวคิด แบงออกเปนปจจัยสําคัญในการจัดทําขอมูลและการรับฟง จํานวน 2 แนวคิด 

ขัน้การตรวจสอบรายงานดานสิ่งแวดลอม (Review EIS) จํานวน 4 แนวคิด และขั้นการตรวจสอบและติดตาม 

(Monitoring and Follow-Up) จํานวน 1 แนวคิด 

6) ขั้นตอนหลัง SEA (The Post-SEA Stage) มี จํานวน 5 แนวคิด โดยทั้ง  

5 แนวคิดเปนปจจัยสําคัญในข้ันการใหขอเสนอแนะและการประเมินผล (Feedback and Evaluation) 

เมื่อพิจารณากลุมปจจัยข้ันตอน อาจกลาวไดวาขั้นตอนที่มีปจจัยสําคัญฝงตัว 

อยูมากที่สุด คือ “การมีสวนรวมของสาธารณะ” ทั้งนี้อาจเนื่องจากการมีสวนรวมมักมีสวนเกี่ยวของกับ

ขั้นตอนอื่น ๆ ดวย รองลงมา คือ ขั้นตอนการระบุทางเลือก และ ขั้นตอนการประเมินผลกระทบหรือ

ผลประโยชน 

 

ซึ่งหมายถึงปจจัยสําคัญที่ไมสามารถนํามาอธิบายวาอยูในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง

หรือสองสามขั้นตอนได เนื่องจากเกี่ยวของกับกระบวนการทั้งหมดของ SEA แตสามารถแบงกลุมปจจัยสําคัญ

กลุมนี้ออกเปน 4 กลุมหลัก ประกอบดวย 

1)  ก ลุ ม ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ค ว า ม เ ข า ใ จ  ( Communication and 

Understanding) มีปจจัยสําคัญที่มีบทบาทในกลุมนี้ จํานวน 58 แนวคิด แบงออกเปนปจจัยดานความเขาใจ 

SEA จํานวน 30 แนวคิด การใหความรูเก่ียวกับผลประโยชนของ SEA จํานวน 8 แนวคิด แนวทางกวาง ๆ

เก่ียวกับ SEA จํานวน 11 แนวคิด และ ความโปรงใสและการทําใหเขาใจงาย จํานวน 8 แนวคิด 

2) กลุมทรัพยากรและขีดความสามารถ (Resources and Capacities) มี

ปจจัยสําคัญท่ีมีบทบาทในขั้นตอนนี้ จํานวน 34 แนวคิด แบงออกเปนปจจัยสําคัญเก่ียวกับ เวลาในการจัดทํา 

SEA จํานวน 8 แนวคิด งบประมาณในการจัดทํา SEA จํานวน 4 แนวคิด ทรัพยากร (อาทิ กําลังคน 

ผูเชี่ยวชาญ) จํานวน 9 แนวคิด และความสามารถของผูปฏิบัติงาน 15 แนวคิด 

3) กลุมเวลาและองคกร (Timing and Organization) มีปจจัยสําคัญที่ มี

บทบาทในขั้นตอนนี้ จํานวน 82 แนวคิด แบงออกเปน ปจจัยดานการ บูรณาการ จํานวน 15 แนวคิด กรอบ

ระยะเวลาในการพัฒนาองคกรขับเคลื่อน จํานวน 18 แนวคิด การพัฒนาเครือขาย จํานวน 19 แนวคิด กรอบ

การทํางานเชิงสถาบัน จํานวน 9 แนวคิด ความยืดหยุนของระบบ SEA จํานวน 3 แนวคิด และการมีกฎหมาย

ที่ชัดเจน 11 แนวคิด 

4) กลุมเจตจํานงและความเชื่อม่ัน (Will and Trust) มีปจจัยสําคัญที่เก่ียวของ

กับเจตจํานงและความเชื่อมั่น จํานวน 28 แนวคิด  
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เมือ่พิจารณา กลุมปจจัยท่ัวไป อาจกลาวไดวาปจจัยท่ีสําคัญมากที่สุด 5 อันดับแรก 

คือ ปจจัยดานความเขาใจเกี่ยวกับ SEA (30 แนวคิด) เจตจํานงและความเชื่อมั่นตอ SEA (28 แนวคิด)  

การพัฒนาเครือขาย (19 แนวคิด) กรอบระยะเวลาในการพัฒนาองคกรขับเคลื่อน (18 แนวคิด) และ ปจจัย

ดานการบูรณาการ (15 แนวคิด) 

 การศึกษาเชิงลึกกรณีตางประเทศ  

ที่ปรึกษาไดทําการศึกษาเชิงลึกการขับเคลื่อน SEA ของตางประเทศเพ่ือเปนการขยายใหเห็น

รายละเอียดการขับเคลื่อน SEA ของประเทศท่ีไดรับการยอมรับวามีการจัดการดานสิ่งแวดลอมท่ีดีท่ีสุด

ประเทศหนึ่งของโลก คือ ประเทศแคนาดา และประเทศที่มีอิทธิพลในการนําเสนอองคความรูที่เก่ียวของกับ

วงการ SEA ในระดับนานาชาตมิากที่สุดใน 2 ทศวรรษที่ผานมา คือ สหราชอาณาจักร โดยสามารถสรุปได ดังนี้ 

 

โครงสรางการขับเคลื่อน SEA ของประเทศแคนาดาสามารถนํามาจัดระบบเพ่ือ 

ความสะดวกในการทําความเขาใจโดยสามารถแบงออกไดเปน 11 องคประกอบหลัก ประกอบดวย 

 

ประเทศแคนาดาไดขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรโดยอาศัย

กฎระเบียบ ท่ีเรียกวา“The Cabinet Directive on the Environmental Assessment of Policy, Plan 

and Program Proposals” โดยมีแนวคิดในการขับเคลื่อนสําคัญ คือ 1) การพิจารณาดานสิ่งแวดลอม 

ควรรวมเขากับการวิเคราะหทางเลือกแตละทางเลือก 2) มีการนําผลการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร

เขามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ 3) หนวยงานตาง ๆ ควรใชทุกกลไกตาง ๆ ท่ีมีอยูเพื่อเปดใหประชาชน 

มีสวนรวมอยางเต็มที่ดวยวิธีการที่เหมาะสม และ 4) จะตองจัดทํารายงานเก่ียวกับผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

ที่เปนผลมาจากการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรเพ่ือรายงานตอสาธารณะอยางละเอียด 

 

ประเทศแคนาดาไดมีการระบุความเชื่อมโยงระหวาง เปาประสงค และผลที่คาดวา

จะไดรับจาก SEA อยางชัดเจน ประกอบดวย 1) ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรการพัฒนาอยางยั่งยืนของ

รัฐบาลกับการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 2) เปาประสงคและบทบาทของ “The Cabinet 

Directive on the Environmental Assessment of Policy, Plan and Program Proposals” ท่ี ชั ด เ จ น 

และ 3) การระบุผลประโยชนท่ีเกิดจากการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

 

1) คณะรัฐมนตรี มีความรับผิดชอบรวมกันในการตรวจสอบการตัดสินใจ 

ในขอเสนอวาอยูบนพ้ืนฐานของการพิจารณาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมอยางเต็มที่  
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2) รัฐมนตรี รัฐมนตรีแตละคน มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการตามขอเสนอที่

เสนอตอคณะรัฐมนตรี และองคประกอบที่เกิดจากการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

3) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสิ่งแวดลอม มีบทบาทในการกําหนดกรอบ

การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมสําหรับประเทศแคนาดาและการสง เสริมการประยุกตใชการ

ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรกับขอเสนอนโยบาย แผน และแผนงาน 

4) เจาหนาที่ระดับกรมและหนวยงาน มีหนาที่รับผิดชอบในการตรวจสอบวา

ขอพิจารณาดานสิ่งแวดลอมไดรับการบูรณาการเขากับทางเลือกการพัฒนาในขอเสนอนโยบาย แผน และ

แผนงานอยางเหมาะสม กอนที่จะนําเสนอเพ่ือใหรัฐมนตรีตัดสินใจ 

5) กรมสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Environment and 

Climate Change Canada) ชวยจัดหาผูเชี่ยวชาญดานการวิเคราะหทางเทคนิคและวิทยาศาสตรและให

คําแนะนําเก่ียวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและผลกระทบดานสิ่งแวดลอมใหกับหนวยงานตามคําขอ 

6)  หน ว ย ง าน ป ระ เ มิ นด า น สิ่ ง แ วด ล อ มแ ค นา ด า  ( The Canadian 

Environmental Assessment Agency) เปนหนวยงานสนับสนุนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสิ่งแวดลอม 

ในการสงเสริมการประยุกตใชการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ใหคําปรึกษากับกรมสิ่งแวดลอมและ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและหนวยงานอ่ืน ๆ และ ทําหนาที่ฝกอบรมเพื่อยกระดับการดําเนินงาน 

การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

7) คณะกรรมการด านสิ่ งแวดลอมและการพัฒนาอย า ง ย่ังยืน  (The 

Commissioner of the Environment and Sustainable Development) กํ า กั บดู แ ล รั ฐ บ าล ใน 

การปกปองสิ่งแวดลอมและสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยผลักดันใหรัฐบาลกําหนด “นโยบาย การดําเนินงาน

และแผนงานสีเขียว” และจะตรวจสอบความกาวหนาในการดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

1) หลักการบูรณาการตั้งแตเริ่มตน (Early Integration) 2) หลักการตรวจสอบ

ทางเลือก (Examination of Alternatives) 3) หลักการความยืดหยุน (Flexibility) 4) หลักการประเมินตัวเอง 

( Self-Assessment) 5)  ห ลั ก ร ะ ดั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ที่ เ ห ม า ะ ส ม  ( Appropriate Level of Analysis)  

6) หลักการความรับผิดชอบตามบทบาท (Accountability) และ 7) หลักการอาศัยกลไกขับเคลื่อนที่มีอยูใน

ปจจุบัน (Use of Existing Mechanisms) 

 

จะถูกนําไปใชภายใต 2 สถานการณ คือ 1) ขอเสนอนโยบาย แผน และแผนงาน 

ที่ตองเสนอใหรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอนุมัติ และ 2) ขอเสนอนโยบาย แผน และแผนงาน ที่อาจสงผลให

เกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญทั้งในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้ันการนําไปปฏิบัติ  
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มีแนวปฏิบัติที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) มีความยืดหยุนในการนําไปใชประโยชน

สําหรับการขอเสนอนโยบาย แผน และแผนงานไดอยางหลากหลาย 2) ไมจําเปนตองใชทักษะ ขอมูล และ

ความเชี่ยวชาญหรือตองใชทรัพยากรและระยะเวลาในการดําเนินการมากเกินไป และ 3) เปนระบบที่อาศัย

พ้ืนฐานการวิเคราะหเชิงตรรกะและโปรงใส (Based on Logical and Transparent Analysis) และการจัดทํา

เอกสารการประเมินที่เปนลายลักษณอักษร 

 

1) ระบุขอบเขตและลักษณะของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ภายใตกรอบ 3 คําถาม 

คือ อะไรคือผลลัพธของขอเสนอที่เปนไปไดทั้งผลลัพธทางตรงและทางออม ผลลัพธเหลานี้มีปฏิสัมพันธกับ

สิ่งแวดลอมอยางไร และ ขอบเขตและลักษณะของปฏิสัมพันธดานสิ่งแวดลอมเหลานี้คืออะไร 

2) ระบุความจําเปนในการบรรเทาผลกระทบหรือการใชประโยชนจากโอกาส 

ภายใตกรอบ 2 คําถาม คือ มาตรการที่กําหนดสามารถบรรเทาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ไมพึงประสงค 

ไดหรือไม และ มาตรการที่กําหนดสามารถเพ่ิมผลกระทบดานสิ่งแวดลอมเชิงบวกไดหรือไม 

3) ขอบเขตและลักษณะของผลกระทบตกคาง ภายใตกรอบคําถามสําคัญ คือ 

“ผลกระทบสิ่งแวดลอมอะไร ที่อาจจะยังคงอยูภายหลังจากที่มีการดําเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบแลว” 

4) การติดตาม (Follow-Up) ภายใตกรอบคําถามสําคัญ คือ “ผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอมในภาพรวมที่อาจเกิดข้ึนจากการนํานโยบาย แผน และแผนงานสูการปฏิบัติภายหลังจากมี 

การดําเนินการตามมาตรการบรรเทาผลกระทบหรือสงเสริมการใชประโยชนจากโอกาสแลวคืออะไร 

5) ความกังวลใจของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ภายใตกรอบคําถามสําคัญ 

คือ อะไรคือขอกังวลของสาธารณชนและผูมีสวนไดเสียที่อาจเกิดขึ้นในการนําขอเสนอนโยบาย แผน หรือ 

แผนงานไปสูการปฏิบัติ 

 

1) ขอเสนอที่จัดทําขึ้นเพื่อแกปญหาหรือตอบสนองตอเหตุฉุกเฉิน (โดยรัฐมนตรี 

เปนผูรับผิดชอบในการกําหนดสถานการณฉุกเฉิน) 2) ในกรณีที่เปนเรื่องที่มีความเรงดวน ยกตัวอยาง เชน  

การแกไขปญหาดานเศรษฐกิจหรือภาคอุตสาหกรรม เพื่อใหทันกับสถานการณ และ 3) ประเด็นที่ไดรับ 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมมากอนแลว หรือแผนงานที่ไดรับการประเมินสิ่งแวดลอมมาแลวกอนหนานี้

หรือมีการสงเรื่องให  Treasury Board ประเมินแลว หรือเปนโครงการที่มีการประเมินภายใต “The 

Canadian Environmental Assessment Act” 
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1) ความถ่ีและชวงระยะเวลา (Frequency and Duration) เพ่ือตอบคําถามวา

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนจะเกิดเพียงครั้งเดียวหรือเกิดข้ึนหลายครั้ง และ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเปน

ผลระยะสั้นหรือผลระยะยาว 

2) ตําแหนงและขนาด (Location and Magnitude) เพ่ือตอบคําถามวาผลกระทบ

ที่คาดการณไวคืออะไร จะครอบคลุมขอบเขต ระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาต ิ

3) ระยะเวลา (Timing) เพ่ือตอบคําถามวาผลกระทบมีแนวโนมที่จะเกิดข้ึน 

ในชวงเวลาที่มีความออนไหวตอลักษณะดานสิ่งแวดลอมเปนการเฉพาะหรือไม 

4) ความเสี่ยง (Risk) เพื่อตอบคําถามวามีความเสี่ยงที่เก่ียวของกับผลกระทบ 

ในระดับสูงเพียงใด ตัวอยางเชน ความเสี่ยงในการสัมผัสสารปนเปอนหรือมลภาวะของมนุษยหรือพืชและสัตว

สูงหรือไม หรือมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือไม 

5) สิ่งที่ไมสามารถยอนกลับได (Irreversibility) เพ่ือตอบคําถามวาผลกระทบ 

ที่เกิดขึ้นเปนผลกระทบที่ไมสามารถแกไขหรือฟนฟูใหกลับสูสภาพเดิมไดใชหรือไม 

6) ลักษณะของการสะสม (Cumulative Nature) เพ่ือตอบคําถามวาผลกระทบ 

ที่เกิดข้ึนมีแนวโนมท่ีจะรวมกับผลกระทบอ่ืน ๆ ในลักษณะที่อาจคุกคามองคประกอบดานสิ่งแวดลอม 

บางองคประกอบหรือไม 

 

กําหนดใหมีการระบุถึงความกังวลของกลุมที่นาจะไดรับผลกระทบมากที่สุด 

รวมท้ังผูมีสวนไดเสียจากการนํานโยบาย แผน และแผนงานไปสูการปฏิบัติ ตลอดจนความกังวลของสาธารณะ 

อยางเหมาะสม ดวยการสรางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียและผูมีอํานาจตัดสินใจตั้งแตข้ันตอนแรก (Early 

Stage) 

 

ระบุวาหนวยงานตาง ๆ สามารถกําหนดเนื้อหาและขอบเขตของรายงานตามบริบท

ของแตละกรณี แตตองไมลืมวัตถุประสงคหลัก คือ เพ่ือแสดงใหเห็นวาปจจัยสิ่งแวดลอมดานตาง ๆ ไดถูก

บูรณาการเขากับกระบวนการตัดสินใจอยางครบถวนรอบดาน และควรบูรณาและนําเสนอองคประกอบและ

กลไกตาง ๆ ที่อยูในรายงานเลมหลักใหสาธารณะไดรับทราบใหมากที่สุดเทาที่จะสามารถทําได 

โดยสรุป สามารถกลาวไดวาการขับเคลื่อนของประเทศแคนาดามีลักษณะที่มีความ

ยืดหยุนสูง เนนการใชระเบียบวิธีที่เรียบงาย โดยใหความสําคัญกับทรัพยากรเดิมที่มีอยู และการประเมินตัวเอง
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ที่สามารถใชเทคนิคที่ไมซับซอนในการประเมิน มีการกําหนดบทบาทของผูที่เกี่ยวของอยางชัดเจน และใช

วิธีการควบคุมคุณภาพโดยสาธารณะและผูใชประโยชน (User Control) 

 

 

ไดระบุวัตถุประสงคในการจัดทํา SEA ไววา “เพื่อใหมีการปกปองสิ่งแวดลอม 

อยางเขมขนและเพ่ือนําไปสูการบูรณาการการพิจารณาดานสิ่งแวดลอมเขากับการจัดทําและการนําแผนและ

แผนงานไปสูการปฏิบัติเพ่ือสงเสริมความยั่งยืนการพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับนโยบายที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม 

โดยขอกําหนดในการจัดทํา SEA EU SEA Directive กําหนดให SEA มีผลบังคับสําหรับแผนและแผนงาน 

ประกอบดวย 1) การจัดทําแผนหรือแผนงานการเกษตร ปาไม ประมง พลังงาน อุตสาหกรรมการขนสง  

การจัดการขยะและของเสีย การจัดการน้ํา โทรคมนาคม การทองเที่ยว การวางเมืองและชนบทหรือการใช

ที่ดินและการกําหนดกรอบสําหรับการพัฒนาในอนาคตสําหรับโครงการที่ระบุไวในภาคผนวกของ 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ตาม Directive หรือ 2) แผนหรือแผนงานที่มีแนวโนมที่จะสงผล

กระทบตอพื้นที่ไดกําหนดไววาจะตองมีการประเมินตามมาตรา 6 หรือ 7 ของ Habitats Directive  

 

ประกอบดวย แผนและแผนงานที่มีแนวโนมท่ีจะสงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

ที่สําคัญ แผนหรือแผนงานท่ีใชพื้นที่ขนาดเล็กในระดับทองถ่ิน และการปรับเปลี่ยนบางสวน (Minor 

Modifications) โดยการพิจารณาวาแตละกรณีจําเปนตองจัดทํา SEA หรือไม หนวยงานที่ผูรับผิดชอบจะตอง

ปรึกษากับหนวยงานใหคําปรึกษา (The Consultation Bodies หรือ Consultation Authorities สําหรับ 

ในสกอตแลนด) สวนแผนและแผนงานตาง ๆ ที่ไดรับการยกเวนไมตองจัดทํา SEA ประกอบดวย แผนและ

แผนงานการปองกันประเทศหรือชวยเหลือพลเรือนในภาวะฉุกเฉิน แผนและแผนงานดานการเงินหรือ

งบประมาณ และแผนและแผนงานที่ไดรับการสนับสนุนโดย The EU Structural Funds and the European 

Agricultural Guidance and Guarantee Fund ตั้งแต ค.ศ. 2000 ถึง ค.ศ. 2006 หรือ ค.ศ. 2007  

 

ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติสําหรับการประเมินสิ่งแวดลอมสําหรับแผนและ

แผนงานประเภทตาง ๆ ในสหราชอาณาจักร ประกอบดวย 5 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การรวบรวมและนําเสนอ

ขอมูลฐานดานสิ่งแวดลอมและปญหาปจจุบัน ตลอดจนแนวโนมที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 2) การคาดการณ

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมสําคัญท่ีอาจเกิดจากแผนหรือแผนงาน รวมถึงทางเลือกเชิงยุทธศาสตรตาง ๆ ที่อยู

ภายใตแผนหรือแผนงาน 3) การกําหนดมาตรการในการลดผลกระทบที่เกิดจากผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

เชิงลบ 4) การกําหนดใหการปรึกษาสาธารณะและหนวยงานที่มีความรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอมเปนสวนหนึ่ง



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด 2-123 
 

ของกระบวนการประเมิน และ 5) การติดตามตรวจสอบผลกระทบดานสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากแผนหรือแผนงาน 

ในขั้นตอนการนําแผนไปสูการปฏิบัติ 

 

ไมไดกําหนดวาใครจะเปนผูจัดทํา SEA แตโดยปกติแลวจะเปนหนาที่ของหนวยงาน

ที่รับผิดชอบจัดทําและ/หรือนําแผนหรือแผนงานไปสูการปฏิบัติ แตควรใหความสําคัญกับการบูรณา

กระบวนการประเมินกับกระบวนการจัดทําแผนหรือแผนงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของดวย  

 

มีหลักการสําคัญ คือ “ไมจําเปนตองเพ่ิมรายละเอียดหรือใชทรัพยากรใด ๆ มากไป

กวาที่จะใชประโยชนตามวัตถุประสงคของ SEA” แตรายงานสิ่งแวดลอมควรจะครอบคลุมสาระสําคัญ 

ประกอบดวย 1) ขอมูลที่จําเปนอยางสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงความรูและวิธีการประเมินในปจจุบัน  

2) เนื้อหาและรายละเอียดของแผนหรือแผนงาน 3) วัตถุประสงคและขอบเขตทางภูมิศาสตรของแผนหรือ

แผนงาน 4) กระบวนการและข้ันตอนการตัดสินใจ และ 5) ขอบเขตที่เหมาะสมในการประเมินประเด็นที่มี

ความสําคัญตอกระบวนการตัดสินใจ 

 

เมื่อตองการบูรณาการ SEA เขากับการประเมินประเภทอ่ืน ๆ เชน การประเมิน

ความยั่งยืน การประเมินความเสมอภาค หรือการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ ควรพิจารณาสิ่งตาง ๆ 

ประกอบดวย 1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการรวบรวมขอมูลใหสามารถรวบรวมขอมูลที่จําเปนตองใชเพื่อ

ประโยชนในการประเมินลักษณะตาง ๆ ไดอยางครอบคลุม 2) ความสอดคลองกันของวัตถุประสงคที่ระบุใน

การประเมินรูปแบบตาง ๆ 3) ความเขากันไดหรือสามารถเทียบเคียงกันไดของผลการประเมินที่ใชเทคนิค 

การพยากรณและการทํานายที่แตกตางกัน อาทิ ระหวางขอมูลทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม  

4) หากเปนไปไดควรมีการบูรณาการข้ันตอนการประเมินโดยใชเพียงกระบวนการเดียวเพื่อใหไดประโยชน 

จากการทํางานรวมกัน และ 5) สนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหเกิดความโปรงใสในการตัดสินใจ โดยใช

เทคนิคการวิเคราะหที่ทําใหเกิดขอคนพบที่สามารถเทียบเคียงกับแหลงอ่ืน ๆ หรือพ้ืนที่อื่น ๆ ได 

 

1) หนวยงานที่มีอํานาจรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอม จะตองไดรับการปรึกษาหารือ

ในขั้นตอนของการกําหนดขอบเขตและการรายงานสิ่งแวดลอม โดยไดกําหนดใหหนวยงานเหลานี้มีบทบาท

เปน “หนวยงานใหคําปรึกษา (หรือ The Consultation Bodies ในอังกฤษ และ Consultation Authorities 

ในสกอตแลนด)” 

2) “สาธารณชน” และ “หนวยงานใหคําปรึกษา” จะตองไดรับการปรึกษาหารือ 

เก่ียวกับรางแผนหรือแผนงานและรายงานดานสิ่งแวดลอม และจะตองไดรับโอกาสในการแสดงความคิดเห็น
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ตั้งแตเนิ่น ๆ ดวยวิธีการมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพและกรอบระยะเวลาในการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสม

และเพียงพอ  

3) ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่น ๆ จะตองไดรับการปรึกษาหารือ หากแผนหรือ

แผนงานที่กําลังจะมีการจัดทํามีแนวโนมที่จะกอใหเกิดผลกระทบที่สําคัญตอสิ่งแวดลอมในดินแดนของประเทศ

ตาง ๆ เหลานั้น โดยจะตองไดรับการปรึกษาหารือในข้ันการกลั่นกรอง (Screening) ซึ่งเปนกระบวนการ

ตัดสินใจวา แผนหรือแผนงานจําเปนตองจัดทํา SEA หรือไม  

 

1) อังกฤษ ประกอบดวย Countryside Agency, English Heritage, English 

Nature, และ The Environment Agency  

2) ไอรแลนดเหนือ ประกอบดวย The Department of the Environment’s 

Environment และ Heritage Service  

3) สกอตแลนด ประกอบดวย Historic Scotland, Scottish Natural Heritage, 

และ The Scottish Environment Protection Agency  

4) เวลส  ประกอบดวย Cadw (Welsh Historic Monuments), Countryside 

Council for Wales, และ The Environment Agency Wales 

 

1) “The Directive” ไดใหนิยามคําวา “สาธารณะ” วาหมายถึง “บุคคล

ธรรมดาหรือบุคคลตามกฎหมายตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไปเมื่อพิจารณาตามขอกฎหมายหรือแนวปฏิบัติของประเทศ 

รวมทั้ง สมาคม องคกร หรือกลุม” โดยสาธารณชนที่จะไดรับการปรึกษาหารือรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ

“ประชาชนที่ไดรับผลกระทบหรือมีแนวโนมที่จะไดรับผลกระทบหรือมีผลประโยชนในแผนหรือแผนงานรวมถึง

องคกรพัฒนาเอกชนหรือองคกรที่ไมใชหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของ” 

2) แนวปฏิบัติในการปรึกษาหารือ คือ หนวยงานที่รับผิดชอบแผนหรือแผนงาน

ตองใหเวลาอยางเพียงพอสําหรับการปรึกษาหารือในกระบวนการจัดทําแผนหรือแผนงานและรายงาน

สิ่งแวดลอม และควรมีการจัดทําโครงรางวิธีการปรึกษาหารือ ที่ประกอบดวย วัตถุประสงคของกระบวนการ

ปรึกษาหารือ กิจกรรมการปรึกษาหารือที่จะดําเนินการ ขอมูลและเอกสารที่จะรายงานใหผูเขารวมไดรับทราบ 

วิธีการตอบรับเขารวมการปรึกษาหารือ และวิธีการที่หนวยงานรับผิดชอบแผนและแผนงานจะตอบสนองหรือ

ใหขอมูลยอนกลับไปยังผูใหคําปรึกษา โดย อาศัยทักษะ ความรู และประสบการณของวิทยากร/ ผูดําเนิน

รายการ รูปแบบของการปรึกษาหารือและการมีสวนรวมในระดับบุคคลและองคกรจะแตกตางกัน  

อยางเหมาะสม  
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3) การปรึกษาหารือขามพรมแดนกับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป กรณีท่ี

หนวยงานรับผิดชอบแผนหรือแผนงาน คาดการณวาจะตองมีการปรึกษาหารือขามแดน ก็จะตองคํานึงถึงเวลา

ที่จําเปนตองใชสําหรับการประสานงานระดับรัฐบาลที่เก่ียวของ การระบุและการปรึกษาหารือกับหนวยงาน

ภาครัฐและหนวยงานดานสิ่งแวดลอมของประเทศสมาชิกท่ีไดรับผลกระทบและการพิจารณาความคิดเห็น 

ที่เกิดขึ้น 

 

ไดถูกใชเพ่ือใหบรรลุเปาประสงคในการขับเคลื่อนการจัดทํา SEA และสะทอนให

เห็นถึงกรอบยุทธศาสตรของรัฐบาลสหราชอาณาจักร ประกอบดวย 1) การใชชีวิตอยู กับขอจํากัด 

ดานสิ่งแวดลอม 2) การดูแลสังคมใหเขมแข็ง สุขภาพดีและเปนสังคมที่มีความยุติธรรม 3) การบรรลุถึง

เศรษฐกิจที่ยั่งยืน 4) การสงเสริมธรรมาภิบาล และ 5) ใชความเขมแข็งทางวิทยาศาสตรอยางมีความรับผิดชอบ  

 ความกาวหนาในการประยุกตใช SEA ของประเทศไทย 

 

1) สศช. รวมกับ สผ. ไดรับมอบหมายจาก “คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(กพย.)” ใหเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อน SEA ใหเปนรูปธรรม  

2) กพย. ไดเห็นชอบในหลักการของขอเสนอกลไกการขับเคลื่อน SEA และแนวทาง 

การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA Guideline) ใหเรงสรางความรูความเขาใจใหกับหนวยงาน 

ที่เก่ียวของ ประชาชน และผูมีสวนไดเสียถึงความสําคัญของ SEA และจัดทําแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน  

3) มีการแตงตั้งคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อขับเคลื่อนงาน SEA ในระยะตอไป รวมทั้ง 

กําหนดประเภทของแผนที่ควรทํา SEA ในเบื้องตน ไดแก 1) แผนดานคมนาคม 2) แผนพัฒนาพลังงานและ

ปโตรเลียม 3) แผนพัฒนาทรัพยากรแร 4) ผังเมือง 5) แผนบริหารจัดการลุมน้ําและชายฝงทะเล 6) แผนพัฒนา

พ้ืนที่เฉพาะหรือพ้ืนที่พิเศษ และ 7) แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม หรือการพัฒนาพื้นที่ที่มีลักษณะคลายคลึง 

4) สศช. จัดทํา “โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร” ขึ้น ซึ่งถือ

เปนการขับเคลื่อน SEA ที่สําคัญของประเทศไทย ผลลัพธที่สําคัญที่ได คือ การพัฒนาองคความรู และสราง

ความรูความเขาใจที่ถูกตองตามหลักวิชาการ และ สามารถนํา SEA ไปใชในกระบวนการวางแผนไดอยางมี

ประสิทธิภาพใหกับบุคลากรและผูมีสวนเก่ียวของผานการจัดฝกอบรมทางดานวิชาการ SEA ทั่วประเทศ  

5) สศช. ยังไดจัดทํา “โครงการนํารองการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรกับการ

พัฒนาเชิงพ้ืนที่: จังหวัดระยอง” รวมทั้งการปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

ใหมีความเหมาะสมและชัดเจนในการนําไปสูการปฏิบัติ และจัดทํา “(ราง) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พ.ศ. ....”  



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด 2-126 
 

 

การจัดทํา SEA ของหนวยงานตาง ๆ ในชวง พ.ศ. 2560-2563 จํานวน 9 โครงการ  

มีข้ันตอนที่สําคัญ คือ การกลั่นกรองการกําหนดขอบเขต การพัฒนาและประเมินทางเลือก การกําหนด

มาตรการเพื่อความยั่งยืน กระบวนการมีสวนรวม การรายงาน SEA และการติดตามตรวจสอบ ซึ่งม ี

ความสอดคลอง กับ (ราง) แนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ท่ีจัดทําโดยคณะทํางานจัดทํา

แนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พ.ศ. 2561 และ (ราง) แนวทางการประเมินสิ่งแวดลอม

ระดับยุทธศาสตร พ.ศ. 2563 ที่ สศช., 2563  ไดจัดทําขึ้น แตอาจยังมีขอจํากัดในการดําเนินการที่เปน

รายละเอียดการดําเนินงานแตละขั้นตอน ซึ่ง สศช. จะดําเนินการประเมินผลเพื่อคนหาประเด็น สาเหตุ และ

แนวทางในการปรับปรุงใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง 

 

1) สศช. ไดจัดทํา “โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร” โดยมี

ผลลัพธสําคัญของโครงการ คือ การสรางความรูความเขาใจที่ถูกตอง โดยการจัดฝกอบรมทางดานวิชาการ 

SEA ทั่วประเทศ อยางกวางขวาง ซึ่งไดรับความสนใจและมีผูเขารับการอบรมกวา 900 คน ดวยหลักสูตร 

การฝกอบรมแบบเขมขน 5 วัน  

2) สศช. ไดมีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

ซึ่งมีผลตอการทบทวนขอเสนอการจัดทําการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร และ (ราง) ระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พ.ศ. …. โดยใชชุดขอมูลจากบทเรียนจากการ

พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมและการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางตอเนื่องและกวางขวาง  

3) สศช. ไดสนับสนุนขอเสนอการขับเคลื่อนที่สรางกลไกการบริหารจัดการ SEA  

ของประเทศไทย ใหมีกลไกสนับสนุนระดับประเทศ ระดับหนวยงาน และสนับสนุนการใชแนวทาง SEA  

เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน และระเบียบในการดําเนินงาน โดยยก (ราง) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา

ดวยการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พ.ศ. …. ที่กําหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาการ

ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (กสย.) ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนงาน SEA ในระยะตอไป โดยอยูในชวงการ

ปรับปรุงใหมีขอบเขต กลไกและองคประกอบที่ครบถวนและชัดเจน และมั่นใจวาจะบรรลุสูการเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรีได 

บทสรุป เพ่ือใหการผลักดันการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรมีความตอเนื่อง ชัดเจน 

เปนรูปธรรม ควรนําผลสําเร็จสําคัญของการขับเคลื่อนในระยะ พ.ศ. 2561 - 2563 ไปสืบตอขยายผลและ 

นํารองเพ่ือบรรลุการพัฒนาท่ียั่งยืน หัวใจสําคัญของความสําเร็จของ SEA ซึ่งเปนเปาหมายของนโยบาย 

การขับเคลื่อน SEA ในระยะถัดไป คือ “SEA ตองนําไปใชจริงอยางถูกตองและบูรณาการกับแผนและ
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แผนงานการพัฒนา โดยหนวยงานที่เกี่ยวของมีความพรอม มีกลไกสนับสนุน และมีความเชื่อมโยง

สอดคลองกัน” 

 การติดตามประเมินผลโครงการ SEA  

 

ที่ปรึกษา ไดดําเนินการตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวของกับการประเมินผล SEA โดยตรงและ

พบว า  เ อกสา รชื่ อ  “DAC Guidelines and Reference Series Applying Strategic Environmental 

Assessment Good Practice Guidance for Development Co-Operation” ซึ่งไดนําเสนอสาระสําคัญ

ประกอบดวย บทบาทของการประเมินผล SEA ซึ่งมีบทบาทสําคัญ 3 ประการ คือ 1) การยกระดับการเรียนรู

เก่ียวกับความเชื่อมโยงระหวางการจัดทํา/ การประเมินนโยบาย แผน และแผนงาน และผลการนําไปสู 

การปฏิบัติ 2) การสงเสริมบรรลุเปาหมาย PPP โดยการระบุสิ่งที่ตองดําเนินการภายหลังจากที่นโยบาย แผน 

และแผนงาน ไมสามารถทําใหเกิดผลลัพธตามที่ตั้งใจเอาไว และ 3) การสงเสริมความรับผิดชอบของผูมีอํานาจ

ตัดสินใจและผูที่เก่ียวของ โดยการทําใหผลการตัดสินใจมีความโปรงใส นอกจากนั้นรายงานฉบับนี้ยังนําเสนอ

แนวทางในการประเมินผล SEA โดยไดแนะนําคําถามชี้นําสําหรับการประเมินผลเพ่ือวัตถุประสงค 2 ประการ 

คือ  

 

ซึ่งจะประกอบดวยกลุมคําถาม 5 กลุมหลัก คือ 1.1) กลุมคาํถามเก่ียวกับสมมติฐาน

ที่เกิดขึ้นในระหวางการจัดทํา SEA 1.2) กลุมคําถามเก่ียวกับอิทธิพลของ SEA ตอกระบวนการนโยบาย แผน 

และแผนงาน 1.3) กลุมคําถามเกี่ยวกับอิทธิพลของ SEA ตอกระบวนการนํานโยบาย แผน และแผนงาน ไปสู

การปฏิบัติ 1.4) กลุมคําถามเก่ียวกับอิทธิพลตอเปาหมายทางตรงและทางออมที่เก่ียวของกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

และสิ่ งแวดลอม และ 1.5) กลุมคําถามเ ก่ียวกับผลลัพธในการสรางขีดความสามารถและอิทธิพล 

ตอความรับผิดชอบ 

 

ซึ่งจะประกอบดวยกลุมคําถาม 5 กลุมหลัก คือ 2.1) กลุมคําถามเกี่ยวกับ 

การนําเสนอและคุณภาพของขอมูล 2.2) กลุมคําถามเกี่ยวกับการประสานความรวมมือและการมีสวนรวม 

ของผูมีสวนไดเสีย 2.3) กลุมคําถามเก่ียวกับการอธิบายขั้นตอน SEA ในรายงาน 2.4) กลุมคําถามเก่ียวกับ

วัตถุประสงคในการใชประโยชน SEA 2.5) กลุมคําถามเก่ียวกับทางเลือก 2.6) กลุมคําถามเก่ียวกับ 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 2.7) กลุมคําถามเก่ียวกับการวางแผนติดตามกิจกรรมและการนําไปสู 

การปฏิบัติ 2.8) กลุมคาํถามเก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการ SEA ในภาพรวม และ 2.9) กลุมคาํถาม

เก่ียวกับขอจํากัดและโอกาส 
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นอกจากการทบทวนแนวทางการประเมินผล SEA แลวที่ปรึกษา ยังไดทํา 

การทบทวนตัวแบบการประเมินผลที่ใชงานกันอยูในวงวิชาการดานประเมินผลในปจจุบัน ประกอบดวย  

1) เทคนิค Log Frame (Logical Framework Method: LFM) 2) เทคนิค Outcome Mapping 3) เทคนิค 

Impact Evaluation 4) เทคนิค Results Chains Analysis และ ตรวจสอบพบวา ทั้ง 4 เทคนิคเปนเทคนิค 

ที่ใหความสําคัญกับ “ผล (Result)” ในระดับตาง ๆ มากกวาการมุงเนนกระบวนการ (Process) และไมม ี

ตัวแบบใดเลยที่ ใหความสําคัญกับบริบท (Context) โดย ตัวแบบ LFM ใหความสําคัญกับระดับชั้น 

ของวัตถุประสงค (Hierarchy of Objective) ตัวแบบ Outcome Mapping ใหความสําคัญกับผลลัพธ   

ตัวแบบ Impact Evaluation ใหความสําคัญกับผลกระทบ สวน Result Chain Analysis ใหความสําคัญ 

กับผลลัพธและผลกระทบ  

 

จากการทบทวนตัวแบบการติดตามประเมินผลดังกลาวขางตน ทําใหที่ปรึกษา 

พิจารณาไดวาทั้ง 4 ตัวแบบขางตนซึ่งมุงเนนผล (Result) จึงอาจไมสอดคลองกับแนวทางการประเมินผล 

ของ OECD ที่ใหความสําคัญตั้งแตเจตจํานง (Willing) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ (Outcome)  

ในการติดตามประเมินผล SEA ที่ปรึกษา จึงพิจารณาวาตัวแบบดานการติดตามและประเมินผลท่ีเหมาะสม

ที่สุดนํามาประยุกตใชเพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการ SEA ของประเทศไทยเพื่อใหสอดคลองกับแนว

ทางการประเมินของ OECD ที่ไดนําเสนอไปแลวขางตน คือ ตัวแบบ CIPP Model (Context; Inputs; 

Processes; Produces) โดยความสอดคลองระหวาง ตัวแบบ CIPP Model และการจัดทํา SEA สามารถ

เทียบได ดังนี ้

- การประเมินบริบท สอดคลองกับเจตจํานง การกลั่นกรอง และการกําหนด

วัตถุประสงคความยั่งยืน 

- การประเมินปจจัยนําเขา สอดคลองกับการประเมินองคประกอบเชิงสถาบัน 

งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล 

- การประเมินกระบวนการ สอดคลองการกําหนดขอบเขต การระบุและ 

การประเมินทางเลือก การกําหนดมาตรการความยั่งยืน และการมีสวนรวม  

- การประเมินผลลัพธ สอดคลองกับการนํา SEA ไปใชประโยชนในการวางแผน 

และการติดตามประเมินผลการบรรลุผลลัพธในการนําแผนหรือแผนงานไปสูการปฏิบัติ 
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 ขอเสนอแนะแนวทางการใชประโยชนจากขอคนพบในวรรณกรรมเพื่อพัฒนา SEA ของ

ประเทศไทย 

 ขอเสนอแนะเกี่ยวระบบและกลไกการดําเนินงาน SEA มีขอเสนอแนะดังนี้ 

1) ดานระเบียบกฎหมาย ควรมีกฎหมายหรือระเบียบที่สงเสริมความเปนทางการของระบบ 

SEA โดยในระยะแรกควรจัดทําเปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี และอาจพัฒนาเปนพระราชบัญญัต ิ

ในภายหลัง โดยในข้ันการจัดทําเปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี อาจแยกออกมาตางหากแตหากเปน

พระราชบัญญัติอาจผนวกรวมกับพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  

2) การจัดทําคําแนะนํา (Guidance) ควรมีการจัดทําคําแนะนําครอบคลุมทั้ง คําแนะนํา 

การจัดทํา SEA ทั่วไป และคําแนะนําเปนรายสาขาหรือเชิงพ้ืนที่หรือรายประเด็น  

3) การบังคับใช SEA ควรกําหนดประเภทแผนหลักที่ตองจัดทํา SEA ชัดเจน แตอาจม ี

การกําหนดเปนเกณฑ (Criteria) หรือ รายการตรวจสอบ (Checklist) สําหรับการตรวจสอบใหแนใจวาแผน

หรือแผนงานดังกลาวตองจัดทํา SEA หรือไม  

4) หนวยงานขับเคล่ือน/กํากับดูแลการจัดทํา SEA หนวยงานที่มีอํานาจจัดทํา SEA คือ 

หนวยงานที่มีอํานาจในการจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร แผน หรือขอเสนอ โดยกําหนดให “คณะกรรมการเพื่อ

การพัฒนาที่ย่ังยืน (กพย.)” เปนกลไกหลักในการสงเสริมและการควบคุมคุณภาพโดยการสนับสนุนของ สศช.

และสผ. 

 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการจัดทํา SEA มีดังนี้ 

1) ขั้นตอนพื้นฐานของการจัดทํา SEA ควรประกอบดวย การกลั่นกรอง (Screening)  

การกําหนดขอบเขต (Scoping) ทางเลือก (Alternative) การประเมิน/ปองกัน (Assessment/ Protect)  

การจัดทํารายงานสิ่ งแวดลอม (Environmental Statement) และการติดตาม (Follow Up) โดย มี

องคประกอบดานการมีสวนรวม (Public Participation) เปนกระบวนการที่ตองดําเนินการตอเนื่องเชื่อมโยง

กับองคประกอบอ่ืน (Cross - Cutting) ทุกองคประกอบ  

2) ขั้นตอนการกลั่นกรอง ควรระบุแผนหรือแผนงานที่ตองจัดทํา SEA อยางชัดเจน และใช

เกณฑ (Criteria) หรือเช็คลิสตสําหรับใหหนวยงานเจาของแผนไดตรวจสอบดวยตัวเอง และใชกลไก

อนุกรรมการภายใต กพย.ในการใหคําแนะนําหรือชวยตรวจสอบใหเกิดความแนใจอีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งอาจใช

กลไก Preliminary Scan เพื่อลดจํานวนแผนหรือแผนงานท่ีตองทํา SEA เนื่องจากบางแผนหรือแผนงาน 

อาจไมไดสงผลกระทบที่สําคัญตอสิ่งแวดลอม  

3) ขั้ นตอนการกํ าหนดขอบเขต ควรมีการ กําหนดใหการ กําหนดขอบเขตตองมี 

การปรึกษาหารืออยางเปนทางการกับอนุกรรมการภายใต กพย. ท่ีทําหนาที่เปนองคกรใหคําปรึกษา 

(Consultation Body) และอาจมีการจัดทํารายงานการกําหนดขอบเขต อยางไมเปนทางการเพ่ือใช
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ประกอบการปรึกษาหารือ รวมทั้งควรมีการกําหนดขอบเขตประเด็นที่บังคับใหตองมีการวิเคราะหและ

คาดการณ เพ่ือบรรจุไวรายงานสิ่งแวดลอม  

4) การพัฒนาและประเมินทางเลือก ควรมีการการกําหนดใหมีการระบุทางเลือก “ไมทําอะไร 

(Do Nothing)” และทางเลือกที่ตองการ (Preferred Alternative) และตองมีการวิเคราะหสถานการณ

พ้ืนฐาน (Baseline Analysis) เพ่ือเปนพื้นฐานในการอธิบายเพ่ือเปรียบเทียบผลกระทบของแผนหรือแผนงาน

และทางเลือกตาง ๆ รวมทั้งทางเลือกที่ตองการ รวมทั้งใหมีการกําหนดขอบเขตทางเลือกที่ครอบคลุมทั้งดาน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และประเด็นที่ตองใหความสําคัญเปนพิเศษตามบริบทของแผน และ 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  

5) การกําหนดมาตรการเพื่อความย่ังยืนและการติดตาม ควรมีการกําหนดมาตรการเพ่ือ

ความยั่งยืน ที่มีสาระสําคัญ ประกอบดวย มาตรการบรรเทาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ไมพึงประสงค 

มาตรการเพ่ิมผลกระทบดานสิ่งแวดลอมเชิงบวก และแผนการติดตามสถานการณสิ่งแวดลอมและสถานการณ

การพัฒนา รวมทั้ง มาตรการบรรเทาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เหลืออยู (Residual Environmental 

Implications) ผลการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดลอมยังไมอยูในระดับที่ยอมรับได 

6) การจัดทํารายงาน สาระสําคัญในรายงาน SEA อยางนอยควรประกอบดวย  

6.1)  ร ายง านส รุ ป สํ าหรั บปร ะชา ชนทั่ ว ไป  (Non - Technical Summary) 

สาระสําคัญควรประกอบดวย สรุปกระบวนการ SEA สรุปผลกระทบสําคัญที่เกิดจากแผนหรือแผนงาน  

สรุปคําชี้แจงเก่ียวกับความแตกตางของทางเลือกตาง ๆ ภายใตแผนหรือแผนงาน และสรุปผลการปรึกษาหารือ 

การรับฟงความเห็นของประชาชน และการตอบสนองตอความคิดเห็นและขอกังวลใจที่ไดรับ 

6.2) ระเบียบวิธีท่ีใช สาระสําคัญควรประกอบดวย แนวทางที่นํามาใชในการจัดทํา SEA 

การปรึกษาหารือและการมีสวนรวมของประชาชน ความยากลําบากหรือขอจํากัดในการรวบรวมขอมูลหรือ

การประเมิน 

6.3) ความเปนมาและความสําคัญ สาระสําคญัควรประกอบดวย วัตถุประสงคของ SEA 

และวัตถุประสงคของแผนหรือแผนงาน 

6.4) วัตถุประสงคของ SEA และสถานการณสิ่งแวดลอม สาระสําคัญควรประกอบดวย 

การเชื่อมโยงของแผนที่จัดทํา SEA ไปยังแผน แผนงาน และบริบทอ่ืนในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับ

ภูมิภาคและ ระดับทองถิ่น และวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของ ตลอดจนวิธีการพิจารณาสิ่งตาง ๆ

ดังกลาวขางตน รวมทั้งคําอธิบายลักษณะสถานการณพ้ืนฐาน (Baseline) และการคาดการณสถานการณ 

ในอนาคต ประเด็นและปญหาดานสิ่งแวดลอม ขอจํากัดดานขอมูล และสมมติฐานตาง ๆ ที่ใช และวัตถุประสงค 

เปาหมายและตัวชี้วัดของประเด็นสําคัญที่ดําเนินการวิเคราะห 

6.5) ประเด็นและทางเลือกภายใตแผนหรือแผนงาน สาระสําคัญควรประกอบดวย  

การพิจารณาทางเลือกเชิงยุทธศาสตรสําคัญและวิธีการ การเปรียบเทียบผลกระทบสิ่งแวดลอมสําคัญ 
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ของทางเลือกตาง ๆ วิธีการพิจารณาประเด็นดานสิ่งแวดลอมเพื่อใชในการเลือกทางเลือกเชิงยุทธศาสตร 

ที่เหมาะสม ทางเลือกตาง ๆ ที่พิจารณาและสาเหตุที่ไมเลือกทางเลือกเหลานี้ และมาตรการความยั่งยืนที่เสนอ 

6.6) การนํา SEA ไปใชในการกําหนดนโยบาย แผนหรือแผนงาน สาระสําคัญ 

ควรประกอบดวย ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญของ นโยบาย แผน หรือแผนงาน วิธีการพิจารณาปญหา

สิ่งแวดลอมในการกําหนดนโยบาย แผน หรือแผนงาน มาตรการความยั่งยืนท่ีเสนอ และความไมแนนอนและ

ความเสี่ยง 

6.7) การนํานโยบาย แผน หรือแผนงานไปสูการปฏิบัติ สาระสําคัญควรประกอบดวย 

การเชื่อมโยงไปยังแผนและแผนงานและระดับโครงการอ่ืน ๆ (การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม แนวทาง 

การออกแบบ เปนตน) และ ขอเสนอในการติดตามประเมินผล  

7) กระบวนการมีสวนรวม ควรกําหนดใหมีการมีสวนรวมอยางนอย 2 กระบวนการ คือ  

การกําหนดขอบเขต (Scoping) และการจัดทํารายงาน (Reporting) สวนกระบวนการอ่ืน ๆ เชน ขั้นตอน 

การประเมินและวิเคราะหทางเลือก การกําหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบรรเทาผลกระทบ อาจใชวิธี 

การสงเสริมและสนับสนุน สวนกรอบเวลาในการรับฟงความคิดเห็นนั้นในข้ันการกําหนดขอบเขตไมควร 

นอยกวา 45 วัน และขั้นการรายงานผลไมควรนอยกวา 30 วันตอเนื่องนับจากวันที่มีการจัดประชุมสาธารณะ

หรือการรับฟงความคิดเห็น 

 ปจจัยสําคัญท่ีสงเสริมประสิทธิผลในการจัดทํา SEA  

เนื่องจากประสิทธิผลของการจัดทํา SEA จะเกี่ยวของกับ 3 ประเด็นหลัก คือ 1) SEA ที่มี

คุณภาพดี 2) การนํา SEA ไปใชในการตัดสินใจในการจัดทํานโยบาย แผน และแผนงาน และ 3) นโยบาย แผน 

และแผนงานที่นํา SEA ไปใชในการตัดสินใจ ไดนําไปสูการนําไปปฏิบัติที่กอใหเกิดความยั่งยืน หรือเปนมิตร 

กับสิ่งแวดลอม  

 

ดังที่ ไดนําเสนอไปแลวในหัวขอ 2.5.3 วา SEA ที่มีคุณภาพดี จะประกอบดวย 12 

องคประกอบ คือ 1) มีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน 2) มีการบูรณาการกับโครงสรางนโยบายและการวางแผน

ที่มีอยูเดิม 3) มีความยืดหยุน ดําเนินการซ้ําเพ่ือใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง และประยุกตใหสอดคลองกับ 

แตละบริบท 4) วิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนและความเสี่ยงของนโยบาย แผน และแผนงาน ที่เสนอ  

และทางเลือกตาง ๆเทียบกับกรอบวัตถุประสงค หลักการ และเกณฑ ความยั่งยืน 5) มีการใหเหตุผลที่ชัดเจน

สําหรับการเลือกทางเลือกที่ตองการ (Preferred Options) และสําหรับการยอมรับเกี่ยวกับการยอมได 

ยอมเสียที่สํ าคัญ (Acceptance of Significant Trade-Offs) 6) มีการระบุ โอกาสและขอจํากัด ดาน

สิ่งแวดลอมและดานอ่ืน ๆ 7) มีการพิจารณาเกี่ยวกับความเชื่อมโยงและการยอมไดยอมเสียระหวาง 

ดานสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ 8) มีการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียที่สําคัญ และมีการสงเสริม 

การมีสวนรวมของประชาชน 9) มีการดําเนินการอยางมีประสิทธิผล ใหความสําคัญกับมีเปนอิสระ และ 
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มีระบบประกันคุณภาพ 10) มีความโปรงใสตลอดกระบวนการ และการสื่อสารผลลัพธ 11) มีความคุมคา  

12) มีการสนับสนุนใหมีการตรวจสอบกระบวนการจัดทํา SEA หลังจากแลวเสร็จอยางเปนทางการและ 

มีการติดตามตรวจสอบผลลัพธของ PPP และ 13) สรางขีดความสามารถทั้งในการดําเนินการและการใชงาน 

SEA 

โดยผลการตรวจสอบวรรณกรรมตางประเทศนั้น ขอเสนอจาก Fischer et al. (2006) คือ 

1) มีขั้นตอนที่ เขมงวดและชัดเจนรวมถึงขอบัญญัติสําหรับการจัดทํา SEA ของรัฐบาล 2) มีกําหนด 

ความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของผูที่รับผิดชอบในการจัดทํา SEA พรอมทั้งมีการควบคุมและ 

การตรวจสอบที่เขมงวดโดยหนวยงานอิสระ 3) มีกฎหมายดานสิ่งแวดลอมและการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมในระดับโครงการที่เขมงวดข้ึน 4) นิยามบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนยิ่งข้ึน รวมถึงการแยก

หนวยงานผูจัดทําแผนและผูประเมินดานสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน 5) ใชแนวทาง “สิ่งแวดลอมขั้นพ้ืนฐาน” 

สําหรับการจัดทํา SEA โดยใช “เกณฑความเหมาะสมดานสิ่งแวดลอม” ตามเกณฑขั้นต่ํา 6) ขอกําหนดอยาง

เปนทางการในการพิจารณาทางเลือกตาง ๆ รวมถึงทางเลือก “ไมตองทําอะไรเลย” กอนจะมีการจัดทํา SEA 

และ 7) จัดสรรทรัพยากรใหมากขึ้นและจัดใหมีการฝกอบรมท่ีดีข้ึน 

สวนขอสรุปจาก Zhang et al. (2013) ระบุวา ปจจัยขั้นตอน ที่สําคัญท่ีสุด คือ การมี 

สวนรวม การกําหนดทางเลือก และการวิเคราะหผลกระทบและผลประโยชน สวนปจจัยทั่วไป ที่สําคัญ 

มากท่ีสุด 5 อันดับแรก คือ ปจจัยดานความเขาใจเก่ียวกับ SEA เจตจํานงและความเชื่อมั่นตอ SEA การพัฒนา

เครือขาย กรอบระยะเวลาในการพัฒนาองคกรขับเคลื่อน และ ปจจัยดานการบูรณาการ  

ซึ่งจะเห็นไดวา Fischer et al. (2006) นั้นใหความสําคัญกับระบบ SEA ที่เขมงวด 

ซึ่งอาจตีความไดวา เปนการใหความสําคัญกับระบบกฎหมายและขอกําหนด ขณะที่ขอคนพบของ  

Zhang et al. (2013) พูดถึงกระบวนการ SEA ที่มีการแยกแยะมากกวาและระบุวา การมีสวนรวม  

การกําหนดทางเลือก และการวิเคราะหผลกระทบ เปนปจจัยข้ันตอนที่ทําให SEA มีคุณภาพสูง ข้ึน  

ซึ่งสอดคลองกับประเทศตาง ๆ ที่ทําการตรวจสอบและพบวาลวนแตมีขอกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับ

การมีสวนรวม ทางเลือก และการประเมินผลกระทบ 

จึงใหสรุปไดวา ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลตอคุณภาพของ SEA ที่นักวิชาการ และ

หนวยงานภาครัฐของประเทศตางใหความสําคัญ คือ 

- ความเปนทางการที่รองรับโดยกฎหมายขอบงัคับ 

- การมีสวนรวมของประชาชน 

- มาตรฐานการจัดทําทางเลือกและการประเมินผลกระทบของแตละทางเลือก 
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ในงานวิจัยสวนใหญมักไมคอยพูดถึงสาเหตุที่ทําให SEA ไมถูกนําไปใชในการตัดสินใจ 

ในการจัดทํานโยบาย แผน และแผนงาน อยางตรงไปตรงมา แต Fischer et al. (2006) ระบุวาหากใช SEA 

แบบยืดหยุนก็จะลมเหลวเหมือนกับการจัดทํา EIA ในชวงที่ผานมาโดยสะทอนวาการเมืองเปนปจจัยที่มี

ความสําคัญอยางมากตอประสิทธิผลของ SEA ในการนําไปใชตัดสินใจอยางโปรงใสซึ่งสอดคลองกับ  

Zhang et al. (2013) ที่ระบุถึงปจจัยสําคัญที่เปนปจจัยทั่วไป 5 อันดับแรก คือ ความเขาใจเก่ียวกับ SEA 

เจตจํานงและความเชื่อมั่นตอ SEA การพัฒนาเครือขาย การพัฒนาองคกรขับเคลื่อน และ การบูรณาการ และ

หากนําไปตรวจสอบกับระบบ SEA ของประเทศตาง ๆ ท่ีทําการทบทวนทั้ง 14 ประเทศท่ีใหน้ําหนัก

ความสําคัญกับการนํา SEA ไปใชในการตัดสินใจในการจัดทํา แผนและแผนงานทุกประเทศ ก็จะสามารถ

ประเมินไดวา ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดประสิทธิผลในประเด็นนี้ คือ 

- ขอบงัคับใหมีการนําผลจากการจัดทํา SEA ไปใชในกระบวนการวางแผน 

- ความเขาใจเกี่ยวกับ SEA ของภาคสวนตาง ๆ 

- เจตจํานงและความเชื่อม่ันตอระบบ SEA 

- การพัฒนาเครือขายและองคกรการขับเคล่ือน  

- การบูรณาการในกระบวนการจัดทํา SEA 

 

ปจจัยสําคัญสําหรับประเด็นนี้เปนผลตอเนื่องมาจาก 2 ประเด็นที่กลาวไปแลวขางตน 

เอกสารที่กลาวถึงเรื่องนี้คอนขางชัดเจน คือ “DAC Guidelines and Reference Series Applying Strategic 

Environmental Assessment Good Practice Guidance for Development Co-operation”ที่ระบุวา  

“…ผลลัพธที่สําคัญที่สุดของ SEA ที่มีคุณภาพดี คือ อิทธิพลในการขับเคลื่อนผลลัพธ 

เชิงบวกของการพัฒนา และ การมีสวนชวยในการยกระดับประสิทธิผลของการพัฒนา แตเนื่องจากการพัฒนา

เก่ียวของกับกระบวนการที่ซับซอนและไมใชเรื่องงายที่จะแยกผลลัพธการพัฒนาที่เกิดจากการประยุกตใช SEA 

เพียงอยางเดียว จึงเปนเรื่องที่เปนไปไมไดที่จะตรวจสอบจนแนใจไดวาผลลัพธที่ไมยั่งยืนของนโยบาย แผน และ

แผนงาน เกิดจากการหลีกเลี่ยงการจัดทํา SEA…” 

อยางไรก็ตาม แมจะเปนเรื่องยากที่จะตรวจสอบไดวา SEA มีบทบาทมากนอยแคไหน 

ในการสงเสริมใหกระบวนการพัฒนาเกิดความยั่งยืน รวมทั้งแทบจะไมมีงานศึกษาเปรียบเทียบผลการพัฒนา 

ในระดับผลลัพธหรือผลกระทบของแผนหรือแผนงานที่มีการจัดทํา SEA และที่ไมมีการจัดทํา SEA เหตุผล

ประการหนึ่งอาจจะเปนเรื่องที่ตรวจสอบไดยากดังท่ีกลาวมาแลวขางตน แตเมื่อพิจารณากฎระเบียบ 
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ของประเทศตาง ๆ แลวพบวาทุกประเทศใหความสําคัญกับมาตรการในการติดตามและมาตรการ 

ในการเยียวยาผลกระทบสําคัญที่เกิดจากการนําแผนหรือแผนงานไปสูการปฏิบัติ ดังนั้น จึงพอที่จะสรุปไดวา

แผนและแผนงานที่ผานกระบวนการจัดทํา SEA มีความเสี่ยงที่จะเกิดความไมย่ังยืนหรือไมเปนมิตร 

ตอสิ่งแวดลอมนอยกวาที่ไมมีการจัดทํา SEA ที่ปรึกษา จึงสรุปวาปจจัยสําคัญที่ทําใหแผนและแผนงานที่มี

การจัดทํา SEA มีโอกาสท่ีจะเกิดความยั่งยืนมากขึ้น คือ 

- มีการกําหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบหรือมาตรการความยั่งยืน 

- มีการติดตามและประเมินผลระดับผลลัพธและผลกระทบของแผน หรือ แผนงาน และ

มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขการตัดสินใจหรือแผนหรือแผนงาน 

 ขอเสนอแนะการศึกษาเชิงลึกกรณีตางประเทศ  

การศึกษาเชิงลึกเปนประโยชนอยางสูงสําหรับการติดตั้งระบบ SEA ที่เขมแข็งของประเทศ 

ซึ่งการทบทวนบทความทางวิชาการตามปกติจะไมสามารถตอบสนองวัตถุประสงคขอนี้ได จากการศึกษาระบบ 

SEA ขอประเทศแคนาดาและสหราชอาณาจักร ซึ่งเปนประเทศที่ทรงอิทธิพลในวงวรรณกรรมระดับนานาชาติ

นั้น ทําใหพอประเมินไดวาระบบของประเทศแคนาดาและสหราชอาณาจักรไดรับอิทธิพลซึ่งกันและกัน ทําให

องคประกอบของระบบสวนใหญมีความคลายคลึงกัน 

ระบบของประเทศแคนาดามีความโดดเดนที่ชัดเจนเก่ียวกับกระบวนการตรวจสอบเบื้องตน 

กระบวนการประเมินตนเองโดยใชเทคนิคท่ีเรียบงาย มีการกําหนดบทบาทของผูที่เก่ียวของกลุมตาง ๆ  

ที่ชัดเจน ทั้งนี้ แมวาจะมีกระบวนการจัดทําที่เรียบงาย แตระบบของแคนาดาระบุคําตอบภาคบังคับจาก SEA 

ที่ทรงพลังเปนอยางมาก 

สําหรับระบบของประเทศสหราชอาณาจักร พบวาเปนระบบที่ เกิดจากกระบวนการ

ประนีประนอมของประเทศในสหภาพยุโรปซึ่งมีสมาชิกที่มีกับการพัฒนาที่แตกตางกัน ดังนั้น จึงจะสัมผัส 

ไดถึงความเขมงวดของระบบ SEA ของประเทศสหราชอาณาจักรที่มีมากกวาระบบของแคนาดา โดยสิ่งที่แสดง

ถึงความเขมงวดที่ชัดเจนคือกระบวนการปรึกษาหารือที่มี ท้ังภาคบังคับและภาคสมัครใจ โดยประเด็น 

การปรึกษาหารือที่เปนภาคบังคับ คือ การปรึกษาหารือกับหนวยใหคําปรึกษาที่มีตั้งแตขั้นตอนการกลั่นกรอง 

การกําหนดขอบเขต และการจัดทํารายงานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะสําหรับขอเสนอแผนหรือแผนงานที่มี

แนวโนมจะสงผลกระทบขามพรมแดนจะเปนขอเสนอที่มีความออนไหวสูง 

สําหรับประเทศไทยนั้น อาจจะสามารถเลือกระบบใดระบบหนึ่ งซึ่งอาจสงผลกระทบ 

ที่ไมแตกตางกันมากนักทั้งในมิติของปญหาอุปสรรคที่ตองฝาฟนหรือความสําเร็จที่ตองการไปใหถึง หรือ  

อาจหาทางออกโดยการผสมผสานทั้งสองรูปแบบนี้โดยนําบริบทของประเทศไทยมาใชพิจารณาประกอบ 

ก็สามารถทําได สวนคําถามวาระบบของประเทศอ่ืนจะเหมาะสมกับประเทศไทยมากกวา 2 ประเทศนี้หรือไม 

อาจตองทําความเขาใจรวมกันวาปรัชญาของ SEA นั้นคอนขางมีความชัดเจน ความแตกตางในเชิงรูปแบบที่พบ

นั้นอาจไมใชสาระสําคัญของความยั่งยืนที่เปนผลของกระบวนการพัฒนา ดังนั้น จึงไมมีระบบไหนที่สามารถ
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เปนแบบใหกับประเทศอ่ืนได แตระบบของทั้งสองประเทศนี้โดยเฉพาะระบบของสหราชอาณาจักรนั้น 

มีประเทศที่ดําเนินการคลายคลึงกันเปนจํานวนมากอยางนอยก็กลุมประเทศในสหภาพยุโรป สวนระบบ 

ของแคนาดานั้นอาจเกิดจากขอกําหนดท่ีไมจําเปนตองประนีประนอมกับประเทศอื่น ๆ เหมือนสหราช

อาณาจักร จึงคอนขางใกลเคียงกับอุดมการณของ SEA มากกวา 

 ขอเสนอแนะในการตอยอดการขับเคลื่อน SEA ในประเทศไทย 

เมื่อพิจารณาของประเทศไทยจะเห็นวาเรามีการติดตั้งระบบ SEA ครั้งแรกมานานพอสมควร  

แตจากความไมตอเนื่องในการดําเนินการอยางเขมขนทําใหประเทศไทยมีเรื่องที่ตองทําอีกมากเกี่ยวกับ 

การพัฒนาระบบ SEA ใหเขมแข็ง อยางนอยหากพิจารณาวาประเทศไทยกําลังจะเลือกแนวทางของ SEA ที่ใช

กฎระเบียบอยางเปนทางการก็จําเปนตองออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ที่ไดรับการยอมรับในการนําไป

ปฏิบัติจากภาคสวนตาง ๆ ที่ไมยืดหยุนเกินไปแตไมเขมงวดจนเกิน ไปซึ่งลักษณะเชนนี้ทําให SEA เปนเครื่องมือ

การพัฒนาที่เปนทั้งศาสตรและศิลป 

อยางไรก็ตาม หากพิจารณาถึงปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อน SEA ที่ไดนําเสนอไปกอนหนานี้  

ที่ปรึกษา เห็นวา สศช. กับกระบวนการขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทยยุคใหม ไดเดินมาถูกทิศทาง 

โดยเฉพาะการใหความสําคัญกับการพัฒนาความเขาใจเก่ียวกับ SEA ซึ่งวงวรรณกรรมระดับสากลสวนใหญ

ระบุวาเปนปจจัยท่ัวไปที่มีความสําคัญมากที่สุด เชนเดียวกับความพยายามในการพัฒนาเจตจํานงและ 

ความเชื่อมั่นตอ SEA ของผูบริหารหนวยงานราชการ ความพยายามในการพัฒนาเครือขายสถาบันการศึกษา 

ความพยายามในการพัฒนาองคกรขับเคลื่อน แตอาจจะยังตองเพิ่มความเขมขนในการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ

เพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัตมิากยิ่งข้ึน รวมทั้ง จําเปนตองใหเวลาในการพัฒนาใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง 

 ขอเสนอแนะในการติดตามประเมินผลโครงการ SEA ของประเทศไทย 

การใชตัวแบบ CIPP Model สะทอนใหเห็นถึงความเหมาะสมของตัวแบบที่จะนํามาใชในการ

ติดตามประเมินผลโครงการ SEA เชนเดียวกับที่ Zhang et al. (2012) ใชตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

(Implementation Model) จัดโครงสราง SEA เพ่ือวิเคราะหปจจัยขั้นตอน (Stage Factors) เนื่องจาก 

ตัวแบบ CIPP Model (Context; Inputs; Processes; Produces) โดยมีความเปนมาและคุณสมบัติกับการ

ประเมินผลโครงการ SEA ซึ่งเปนโครงการที่มีลักษณะ Process-based ที่มุงใหความสําคัญกับองคประกอบ

ของโครงการตั้งแตบริบท คือ การกลั่นกรอง (Screening) และการกําหนดวัตถุประสงค (Sustainable 

Objective) กระบวนการ คือ การกําหนดขอบเขต (Scoping) การระบุและการประเมินทางเลือก 

(Alternative Development & Assessment) การกําหนดมาตรการความยั่งยืน (Sustainability Measures) 

การมีสวนรวม (Participation) และผลลัพธ คือ การนํา SEA ไปใชประโยชนในการวางแผน และการติดตาม

ประเมินผล เนื่องจากตัวแบบ CIPP Model มีองคประกอบที่สอดรับกับองคประกอบเชิงโครงสรางของ

โครงการ SEA  
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บทที่ 3  
การจัดท าหลักสูตร 

และการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA 

3.1 การจัดท าเนื้อหาและหลักสูตร SEA ขั้นสูง และออกแบบรูปแบบและวิธีการฝึกอบรม 
ทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA  

3.1.1 การจัดท าเนื้อหาและหลักสูตร SEA ขั้นสูง 

การจัดท าเนื้อหาและหลักสูตร SEA ขั้นสูง ในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดและพัฒนาจากหลักสูตร 

ที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้พัฒนาขึ้นในช่วงปี 2562 และได้มีการ

ทดลองใช้ในการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะยาว 5 วันแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นการ

สร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการ SEA ที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEA ใน

ภาพกว้าง โดยเนื้อหาและหลักสูตร SEA ขั้นสูง ในปี 2563 นี้มีแนวคิดในการออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นเสริม

เติมเนื้อหาให้มีความลึกซ้ึงมากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของประเด็นความส าคัญที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจ และในส่วน

ของเทคนิควิธีการที่ใช้ในกระบวนการ SEA เพ่ือให้ครอบคลุมถึงกลุ่มเป้าหมายในระดับกลุ่มผู้บริหารระดับสูง 

และเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบการตัดสินใจต่อแผนและแผนงานของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่ในการตัดสินใจ

และน าทางการขับเคลื่อน SEA ได้แก่ การอนุมัติแผนและแผนงาน การพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงาน 

การให้แผนที่น าทาง วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน เป็นต้น ซึ่งหลักสูตรจะมีจุดเน้นของเนื้อหาที่แตกต่าง

กัน เน้นก่อเกิดประโยชน์โดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายระหว่างผู้บริหารและผู้จัดท าแผนและแผนงาน โดยแบ่ง

หลักสูตรออกเป็น 2 หลักสูตรหลัก ได้แก่ 

หลักสูตรส าหรับผู้บริหารระดับสูง ที่เน้นผลลัพธ์ต่อผู้บริหารระดับสูงในด้านการปรับมุมมอง 

วิสัยทัศน์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และความเชื่อม่ันต่อกระบวนการ SEA ภาพรวมของหลักการและแนวทางใน

การใช้ SEA เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ในระยะยาว และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น  

หลักสูตรส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ที่เน้นผลลัพธ์ต่อผู้บริหารระดับกลางและระดับ

ปฏิบัติการ ในด้านขั้นตอนและวิธีการ เทคนิคและเครื่องมือของกระบวนการ SEA สามารถบูรณาการ

กระบวนการ SEA กับกระบวนการจัดท าแผน แผนงาน และการติดตามประเมินผลและก ากับการจัดท า SEA 

ได้ และเข้าใจในความส าคัญของกระบวนการมีส่วนร่วม เป็นต้น  

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาได้รับความเห็นและความคาดหวังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่

ปรึกษาฯ ของโครงการ ก่อนการจัดท ารายงานฉบับต้น ที่เน้นว่าเนื้อหาหลักสูตรที่จะพัฒนาขึ้น ควร มี
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กรณีศึกษาให้ผู้บริหารระดับสูงได้ท าความเข้าใจและเรียนรู้ และมีเนื้อหาส าหรับผู้น าองค์กรที่ส่งเสริมให้เห็น

ความส าคัญและจ าเป็นต้องสนับสนุนให้น าเครื่องมือ กระบวนการ SEA ไปใช้ในการจัดท าแผนการพัฒนา 

ที่เกี่ยวข้องได้ และท าให้ SEA เป็นหนึ่งในเครื่องมือในการบริหารงานของหน่วยงานในก ากับการดูแล เพ่ือ 

การพัฒนาที่ยั่งยืน   

นอกจากความเห็นและความคาดหวังที่ได้รับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง 

ที่ปรึกษาฯ ของโครงการแล้ว ที่ปรึกษายังได้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 

และ ครั้งที่ 2 มาปรับปรุงการจัดท าเนื้อหาและหลักสูตร รวมถึงขั้นตอนและวิธีการฝึกอบรมด้วย โดยการ

ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เป็นการประชุมเพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวัง ต่อเนื้อหา 

กระบวนการ วิธีการและขั้นตอน ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรที่เหมาะสม ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ฯ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม และการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 เป็นการประชุมเพื่อประเมินและ

วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ของหลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ในปี 2562 น าไปสู่ 

การต่อยอดพัฒนาเนื้อหาของหลักสูตร และกระบวนการ วิธีการและขั้นตอน ในการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูง

ด้าน SEA ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนและแผนงานของ สศช. และหน่วยงานเจ้าของแผนและ

แผนงาน ในรายสาขาและเชิงพ้ืนที่ ที่ก าหนดให้มีการจัดท า SEA และผ่านการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA 

ทั่วประเทศในปี 2562 ที่ผ่านมาเข้าร่วมประชุมด้วย จากทั้ง 2 การประชุมดังกล่าว ที่ปรึกษาจึงได้น าข้อคิดเห็น

และข้อเสนอแนะที่ได้รับมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดท าเนื้อหาและหลักสูตร รวมถึงขั้นตอนและวิธีการ

ฝึกอบรม ซึ่งได้สรุปการน าความคิดเห็นมาปรับประยุกต์ใช้ไว้ในบทที่ 7 กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงาน

โครงการ  

ดังนั้น การจัดการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA จึงเป็นโอกาสในการพิจารณาออกแบบ

รูปแบบ วิธีการ และเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม SEA เป็นชุด (Training Modules) โดยก าหนดไว้ส าหรับ

กลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจและความต้องการแตกต่างกัน และต่างต้องมีจุดเน้นที่ต้องเรียนรู้และน าไปใช้งาน

แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร SEA ขั้นสูง ดังต่อไปนี้ 

3.1.2 เนื้อหาหลักสูตร SEA ขั้นสูง 

1) กรอบการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตร 

เนื้อหาหลักสูตร SEA ขั้นสูง ได้พัฒนาเนื้อหาโดยแบ่งออกเป็นหลักสูตรส าหรับผู้บริหาร

ระดับสูง และหลักสูตรส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งมีจุดเน้นของเนื้อหาหลักสูตรที่แตกต่างกัน โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

หลักสูตรส าหรับผู้บริหารระดับสูง ออกแบบเป็นหลักสูตรระยะเวลา 2 วัน โดยแบ่ง

ออกเป็น 4 ช่วงเวลา ช่วงเวลาละ 3 ชั่วโมง ในรูปแบบระบบการประชุมผ่านสื่อออนไลน์ (Video Conference) 

โดยมีจุดเน้นของหลักสูตรเพ่ือท าให้เกิดผลลัพธ์ต่อผู้บริหารระดับสูง ดังต่อไปนี้ 

- แนะน าการใช้แนวคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ส าหรับกระบวนการ SEA 
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- สนับสนุนการใช้กระบวนการ SEA ในการบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว (Long - Term 

Vision) ในการพัฒนา 

- มองฉากทัศน์ (Scenarios) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และมองอนาคตที่คาดหวัง (Desirable 

Future) โดยใช้ SEA 

- เชื่อมั่นในประโยชน์ของ SEA เป็นหนึ่งในเครื่องมือระดับกลยุทธ์ (Strategic Tools) 

จะช่วยสนับสนุนเป้าหมายความยั่งยืนของการพัฒนา (SEA for Sustainability)  

- เข้าใจภาพรวมของหลักการและแนวทางในการใช้ SEA ให้เกิดการบูรณาการกับ 

การจัดแผนและแผนงาน และการใช้ SEA ให้เกิดประสิทธิภาพ (Effectiveness) 

- ตระหนักว่ากระบวนการ SEA ท าให้เกิดทางเลือกที่ เหมาะสมที่สุด (Preferred 

Alternative) บนฐานการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมกับสาธารณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Top - Down and 

Bottom - Up Decision)  

- สนับสนุนระบบและกลไกการด าเนินงานและขับเคลื่อน SEA ที่เหมาะสมกับบริบทของ

ประเทศไทย ผ่านการเรียนรู้จากบทเรียนในไทยและต่างประเทศ 

หลักสูตรส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ออกแบบเป็นหลักสูตรระยะเวลา 5 วันต่อเนื่อง 

และต่อเนื่องจากหลักสูตรส าหรับผู้บริหารระดับสูง โดยมีจุดเน้นเพ่ิมเติมมากขึ้นเพ่ือท าให้เกิดผลลัพธ์ต่อ

ผู้บริหารระดับกลางดังต่อไปนี้ 

- เข้าใจหลักการ ขั้นตอนและวิธีการของกระบวนการ SEA (SEA Guideline) อย่างถูกต้อง  

- สามารถบูรณาการกระบวนการจัดท าแผนและแผนงาน กับกระบวนการ SEA (SEA 

and Planning Integration) 

- สามารถออกแบบขอบเขตการศึกษา SEA (Terms of Reference) ให้ได้ผลลัพธ์ตาม

หลักการและประสิทธิภาพของการศึกษา SEA ที่ดี  

- เข้าใจความส าคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารใน SEA (Participation 

and Communication in SEA)  

- สามารถด าเนินงานการตรวจติดตาม ประเมินผลและก ากับการศึกษา SEA 

(Monitoring, Evaluation and Oversight of SEA) 

- เข้าใจการใช้เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือต่าง ๆ ของ SEA (SEA Techniques and Tools)  

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาได้น าความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และได้ร่วมออกแบบกับผู้เชี่ยวชาญ

ระดับนานาชาติที่มีประสบการณ์ในการด าเนินงานด้าน SEA มาอย่างยาวนาน ตลอดจนความเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญในประเทศมาประกอบการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ด้วย  
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1.1) เนื้อหาบทเรียน 

จากกรอบการพัฒนาหลักสูตรข้างต้น ที่ปรึกษาได้ออกแบบและพัฒนาเนื้อหา

ออกเป็น 5 บทเรียน โดยจะคัดเลือกบทเรียนเพ่ือประกอบเป็นเนื้อหาหลักสูตรส าหรับผู้บริหารระดับสูง และ

หลักสูตรส าหรับผู้บริหารระดับกลางที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม รายละเอียดดังตารางท่ี 3.1-1 

ตารางท่ี 3.1-1 การจ าแนกบทเรียนตามหลักสูตรการฝึกอบรม 

บทเรียน หลักสูตรส าหรับ
ผู้บริหารระดบัสูง 

หลักสูตรส าหรับ
ผู้บริหารระดบักลาง 

บทเรียนท่ี 1: การบูรณาการการวางแผนพัฒนากับ SEA √ √ 

บทเรียนท่ี 2: แนวทาง SEA (SEA Guideline) - √ 

บ ท เ รี ย น ท่ี  3 :  SEA กั บ ก า ร พั ฒ น า ท่ี ยั่ ง ยื น  ( SEA for Sustainable 

Development) 

√ √ 

บทเรียนท่ี 4: กลไกการขับเคล่ือนการใช้กระบวนการ SEA √ √ 

บทเรียนท่ี 5: ความท้าทาย ปัญหาอุปสรรค ประสบการณ์จากการน า SEA ไปใช ้ - √ 

บทเรียนส าหรับเนื้อหาหลักสูตร SEA ขั้นสูง ประกอบด้วยทั้งหมด 5 บทเรียน โดย

รายละเอียดเนื้อหาของแต่ละบทเรียนแสดงดังภาคผนวก ค และมีวัตถุประสงค์ หัวใจหลักของบทเรียนแต่ละบท

ดังนี้ 

(1) บทเรียนที่ 1: การบูรณาการการวางแผนพัฒนากับ SEA  

(1.1) วัตถุประสงค์ 

- การใช้การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการ

ที่ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดท านโยบาย แผน และแผนงานที่มุ่งสู่การพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน  

- เปิดมุมมองประโยชน์ของการใช้ SEA เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา

หลากหลายสาขา และลักษณะที่มีเป้าหมายเพ่ือให้แผนได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน และสร้างการมีส่วน

ร่วมและเกิดจากการตัดสินใจระดับกลยุทธ์ 

(1.2) หัวใจหลักของบทเรียน 

เข้าใจทฤษฎีและวิธีการในการเชื่อมโยง ผสานและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

การจัดท าแผนและแผนงาน กับ SEA รวมถึงขั้นตอนและวิธีการในการบูรณาการผลของกระบวนการ SEA  

กับการจัดท าแผน ความหมายของการบูรณาการในบริบทของแผนกับ SEA ปัจจัยเงื่อนไขและตัวชี้วัดส าหรับ

การบูรณาการเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล ขั้นตอนและช่องทางโอกาสในการบูรณาการผลของ SEA ให้มีอิทธิพล 

ต่อการตัดสินใจและเห็นชอบของแผนลักษณะต่าง ๆ พร้อมเรียนรู้กรณีตัวอย่างการประยุกต์ใช้ SEA  

ในหลากหลายสาขาการพัฒนา ซึ่งมากกว่าที่ใช้ในประเทศไทย ได้แก่ การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและ

การพัฒนาเมืองและชนบท การจัดการแหล่งน้ า การจัดการการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ  
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การจัดการของเสีย และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น ท าความเข้าใจและประโยชน์ของ 

การประยุกต์ใช้ SEA ที่กว้างขวางและยอมรับเป็นกระบวนการที่ประยุกต์ใช้ได้ด้วยเป้าหมายให้แผนการพัฒนา

ที่หลากหลายมีการตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม และเป็นกรอบส าหรับการบรรจุโครงการและกิจกรรม 

การด าเนนิงานต่าง ๆ เข้าไปให้สอดคล้องกับแผน 

(2) บทเรียนที่ 2: แนวทาง SEA (SEA Guideline)   

(2.1) วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือน าแนวทาง SEA ของประเทศไทยไปใช้ โดยเน้นความเข้าใจ

ขั้นตอน วิธีการ และสาธิตการทดลองใช้แนวทาง SEA ในขั้นตอนที่รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน

และตัดสินใจ ส าหรับผู้บริหาร   

- เรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนของกระบวนการ SEA 

ต่าง ๆ ซึ่งจ าเป็นส าหรับการก าหนดขอบเขต การพัฒนาทางเลือก การประเมินทางเลือก การสร้างการมีส่วน

ร่วม การสื่อสาร และอ่ืน ๆ 

(2.2) หัวใจหลักของบทเรียน 

บทเรียนที่ 2 แนวทาง SEA จะเน้นการเรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการ 

SEA ตามแนวทาง SEA ของประเทศไทย ที่ สศช. ได้ปรับปรุงตั้งแต่ พ.ศ. 2562 ซึ่งจะน ามาทดลองใช้ใน 

การฝึกอบรมทุกขั้นตอนตั้งแต่ การกลั่นกรอง การก าหนดขอบเขต การพัฒนาและประเมินทางเลือก  

การก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน การมีส่วนร่วม ตลอดจน การจัดท ารายงาน การติดตามประเมินผล และ

เสริมตัวอย่างของรายละเอียดการด าเนินงานในขั้นตอนส าคัญเพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจได้มากขึ้น  

จากกรณีแนวทางที่ใช้ในประเทศอ่ืน ๆ ด้วย ได้แก่ การก าหนดตัวชี้วัด การสร้างการมีส่วนร่วม การประเมิน

ทางเลือก เป็นต้น พร้อมทั้งแนวทางในการพิจารณาเลือกเทคนิคและเครื่องมือในขั้นตอนกระบวนการ SEA  

ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา เทคนิคเชิงคุณภาพ เทคนิคเชิงปริมาณ ส าหรับการประเมินมิติ

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เทคนิคและเครื่องมือทางวิชาการและสถิติของผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงเครื่องมือ 

ที่ใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วม และน าไปสู่ผลที่ใช้ในการตัดสินใจ ให้น้ าหนักและความถูกต้องแม่นย าใน 

การประเมินทางเลือกท่ีเหมาะสม 

(3) บทเรี ยนที่  3 :  SEA กับการพัฒนาที่ ยั่ ง ยื น  (SEA for Sustainable 
Development)  

(3.1) วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้เข้าใจกรอบแนวคิด ความส าคัญ และจ าเป็นของการใช้ SEA 

เพ่ือเป็นเครื่องมือและกระบวนการในการน าแผนการพัฒนาของประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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(3.2) หัวใจหลักของบทเรียน 

การพัฒนาและการประยุกต์ใช้หลักการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์  ตั้ งแต่ยุคแรกในศตวรรษที่  1970s มาถึงในปี 2020s เ พ่ือเชื่อมโยงกับการสนับสนุนใน 

การด าเนินงานพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เน้นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นแกนหลัก ได้เห็นความส าคัญ

ของด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพ่ือให้เกิดดุลยภาพสู่ความยั่งยืน การสร้างวิสัยทัศน์สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ร่วมกันสร้างฉากทัศน์สู่ความยั่งยืน และน าไปสู่การพัฒนาจากภาครัฐสู่การพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วน (From Government to Governance)  

(4) บทเรียนที่ 4: กลไกการขับเคลื่อนการใช้กระบวนการ SEA  

(4.1) วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้สามารถใช้กลไกการขับเคลื่อนต่าง ๆ ประกอบด้วย นโยบาย 

กฎหมาย องค์กรและเครื่องมือเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน SEA เพ่ือความก้าวหน้าและน าไปปฏิบัติได้จริง  

(4.2) หัวใจหลักของบทเรียน 

เรียนรู้กลไกด้านนโยบาย กฎหมาย องค์กร สถาบัน ตลอดจน

เครื่องมือต่าง ๆ ที่ประเทศอ่ืน ๆ เลือกใช้และพัฒนาขึ้นเพ่ือสนับสนุน รองรับการน า SEA ไปใช้ในบริบท 

ที่เหมาะสมกับประเทศ กลไกการขับเคลื่อนที่บังคับใช้เพ่ือก าหนดให้มีการเริ่มต้นกระบวนการ SEA กลไก

สนับสนุนที่ช่วยส่งเสริมให้เลือกใช้ตามความสมัครใจและความต้องการ หรือความจ าเป็น การปรับปรุงและ

แก้ไขกลไกต่าง ๆ ให้เหมาะสมที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปปฏิบัติได้จริ ง อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนเรียนรู้ความแตกต่างของกลไกการขับเคลื่อนต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งข้อดี  - ข้อเสีย และ

สอดคล้องกับความพร้อม ขีดความสามารถและระดับความต้องการที่แตกต่างกันของประเทศต่าง ๆ  

(5) บทเรียนที่ 5: ความท้าทาย ปัญหาอุปสรรค และประสบการณ์จากการน า 
SEA ไปใช ้

(5.1) วัตถุประสงค์ 

เ พ่ือเรียนรู้ ความท้าทาย ปัญหาอุปสรรค และประสบการณ์ 

การด าเนินงานกระบวนการ SEA ในประเทศต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นบทเรียนในการแก้ไขและปรับปรุงการขับเคลื่อน

ในประเทศไทยให้กว้างขวาง  

(5.2) หัวใจหลักของบทเรียน 

สรุปประสบการณ์และบทเรียนการใช้ SEA ในประเทศทั่วโลก  

ในภูมิภาคต่าง ๆ โดยเฉพาะที่ยังอยู่ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาปรับปรุง ประกอบด้วยประเทศก าลังพัฒนา

ในทวีปอเมริกาใต้ อเมริกากลาง และเอเชีย รวมจ านวนมากกว่า 15 ประเทศ 
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1.2) กรณีศึกษา 

ในการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ที่ปรึกษาได้ออกแบบกรณีศึกษา 

เพ่ือช่วยด าเนินการฝึกอบรมส าหรับหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง ที่เน้นการฝึกปฏิบัติและทดลองจัดท า SEA 

จริง โดยในการฝึกอบรมฯ ได้ออกแบบกรณีศึกษาเป็นชุดข้อมูลสนับสนุนชุดต่าง ๆ พร้อมมีสถานการณ์สมมติ 

(Scenarios) ที่ก าหนดขึ้นในอนาคต ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พิจารณา และใช้ข้อมูลจริงมาประกอบใน 

การสาธิต ทดลอง เรียนรู้กระบวนการศึกษา SEA จนสามารถน าผลการศึกษาไปประกอบและบูรณาการ

ร่วมกับแผนการพัฒนาได้ 

2) ขั้นตอนและวิธีการฝึกอบรม (Training) 

ขั้นตอนและวิธีการฝึกอบรม ที่ปรึกษาได้ออกแบบให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดใน 

การออกแบบและวางแผนฝึกอบรม ซึ่งเป็นการน าเอาแนวคิดใหม่ (Innovative Method) มาผสมผสานร่วมใน

การออกแบบขั้นตอนและวิธีการ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พูดคุยหารือและแลกเปลี่ยนหาวิธีการหรือ

แนวทางการศึกษา SEA ที่เหมาะสม ทั้งในแนวคิดเรื่อง การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นและตอบสนอง (Active 

Learning), การสร้างกระบวนการเรียนเป็นกลุ่ม (Group Work), การใช้กรณีศึกษาในการเรียนรู้และฝึกฝน 

(Casework Methodology), การเน้นการฝึกปฏิบัติประกอบทฤษฎี (Practical Approach), และการใช้

กระบวนการคิดตีความปัญหาอย่างสร้างสรรค์จนได้ต้นแบบที่เหมาะสม (Design Thinking) 

ขั้นตอนและวิธีการฝึกอบรม ที่ปรึกษาได้ออกแบบให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระดับ

ของหลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1) ขั้นตอนและวิธีการฝึกอบรมส าหรับหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง  

หลักสูตรผู้บริหารระดับกลางได้ออกแบบขั้นตอนและวิธีการฝึกอบรมโดยผสมผสาน

ขั้นตอนต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับระยะเวลาและความรู้พ้ืนฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 

เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุตามความต้องการฝึกอบรมให้ได้มากที่สุด โดยยึดหลักการออกแบบ

ตามคู่มือ MOVE Manual (Oepen, 2003) ที่เน้นรูปแบบกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในลักษณะที่เคย

ใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล ในการฝึกอบรมวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ ใน พ.ศ. 2562 แต่ได้ปรับปรุงการให้

น้ าหนักของเนื้อหา ระยะเวลาการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มให้เหมาะสมกับลักษณะของกลุ่มเป้าหมายแต่ละ

กลุ่ม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่  

1) การเรียนรู้ร่วมกัน (Plenary Session) ผ่านการอธิบายรายละเอียดเนื้อหา

ของบทเรียนต่าง ๆ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญไทยและต่างประเทศ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมดจะได้เรียนรู้

ไปด้วยกัน (ส่วนนี้จะให้น้ าหนักเนื้อหาและเวลามากกว่าในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง) 

2) การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมกลุ่ม (Group Session) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในกลุ่มย่อย 

โดยที่ปรึกษาจะแบ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมออกเป็นกลุ่มย่อย เพ่ือให้มีจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อกลุ่ม
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น้อยลง เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเรียนรู้ได้อย่างใกล้ชิดกับวิทยากรประจ ากลุ่ม และมีโอกาส

ในการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติกันในกลุ่มอย่างทั่วถึง (ส่วนนี้จะให้น้ าหนักและเวลามากกว่าในหลักสูตรผู้บริหาร

ระดับกลาง)  

3) การเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติจริง (Casework) โดยที่ปรึกษาจะจัดเตรียม

กรณีศึกษา เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถฝึกปฏิบัติจัดท า SEA ในแต่ละข้ันตอนได้จริง โดยมอบหมายให้

ด าเนินการร่วมกันภายในกลุ่ม เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ปฏิบัติงานกันเป็นทีม ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม

เกิดความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น (ส่วนนี้จะให้น้ าหนักและเวลามากกว่าในหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง) 

เนื่องจากมีความต้องการให้การฝึกอบรม SEA สมบูรณ์และได้ประโยชน์สูงสุด  

การจัดการฝึกอบรมส าหรับหลักสูตรผู้บริหารระดับกลางจึงได้ก าหนดระยะเวลาไว้  5 วัน และแบ่งช่วงของ 

การฝึกอบรมออกเป็น 3 ช่วงหลัก ได้แก่ 

1) ก่อนการฝึกอบรม (Pre – Training Support) เป็นการจัดเตรียมความพร้อม

ของบุคลากร วิทยากรให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง รวมถึงการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้จัด

อบรมและผู้ฝึกอบรม โดยจะมีการชี้แจงรายละเอียดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ และผลที่

คาดว่าจะได้รับของการจัดฝึกอบรมให้เข้าใจและรับทราบ 

2) ระหว่างการฝึกอบรม (Training Support) เป็นการจัดเตรียมเครื่องมือ 

อุปกรณ์ เอกสารต่าง ๆ ให้เหมาะสม โดยอาจมีสื่อที่ใช้ในการจัดฝึกอบรมหลากหลายรูปแบบ ทั้ งสื่อเอกสาร

ประกอบ สื่อการน าเสนอ (Power Point) ที่มีการออกแบบเพ่ือสื่อสารให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจ

เนื้อหาได้โดยง่าย รวมไปถึงการจัดเตรียมกรณีศึกษาท่ีเหมาะสมสามารถเข้าใจได้โดยง่าย  

3) หลังจบการฝึกอบรม (End – of – Training Support) เป็นขั้นตอนส าคัญที่

ช่วยให้สามารถประเมินประสิทธิภาพหรือความส าเร็จในการฝึกอบรมได้ ซึ่งจะมีการจัดเตรียมแบบประเมินผล 

การฝึกอบรมให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ให้ข้อคิดเห็นและประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรการฝึกอบรม

ด้วย 

ทั้งนี้ ในการออกแบบวิธีการ (Method) ในการฝึกอบรม ได้ออกแบบให้สามารถ

ตอบวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมด้วย รายละเอียดดังตารางที่ 3.1-2 และรายละเอียดหลักสูตรผู้บริหาร

ระดับกลางภาคผนวก ค 

2.2) ขั้นตอนและวิธีการฝึกอบรมส าหรับหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 

ขั้นตอนและวิธีการฝึกอบรมส าหรับหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาออกแบบ

ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นระดับผู้บริหารของหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ซึ่งมีอ านาจในการตัดสินใจ โดย

เน้นการเปิดมุมมอง สร้างกระบวนการคิดตีความปัญหาอย่างสร้างสรรค์  (Design Thinking) เป็นหลัก  

จนได้ต้นแบบที่เหมาะสม ไม่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงมากนัก ที่ปรึกษาได้ร่วมออกแบบกับผู้เชี่ยวชาญระดับ

นานาชาติ ซึ่งมีประสบการณ์เกี่ยวกับ SEA มาอย่างยาวนาน และน าบทเรียนข้อดี  - ข้อเสีย จากการจัด
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ฝึกอบรมฯ ส าหรับหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง มาร่วมประกอบการพิจารณาออกแบบด้วย นอกจากนี้  

ที่ปรึกษาได้พิจารณาคัดเลือกวิทยากรพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญในการสื่อสาร สร้างแรงบันดาลใจ รวมทั้งสร้าง

ความน่าสนใจต่อการฝึกอบรมมาประกอบด้วย เพ่ือให้การจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสู งม ี

ความสมบูรณ์มากที่สุด 

อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาใช้รูปแบบการประชุมออนไลน์เชิงปฏิบัติการแบบเสมือน

จริง (Online Virtual Workshop) ส าหรับหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง แทนรูปแบบการฝึกอบรมให้ความรู้ใน

ลักษณะเดียวกับหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งรูปแบบนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมสามารถระดมความเห็น 

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทัศนคติ ในประเด็นส าคัญที่เฉพาะเจาะจง ทั้งระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมกันเองและ

ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศและในประเทศ โดยรูปแบบออนไลน์จะช่วยอ านวย

ความสะดวกให้ผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติสามารถเข้าร่วมได้ และท าหน้าที่เป็นผู้บรรยายหลัก (Keynote 

Speaker) ได้แก่ Prof. Maria และ Dr. Jeremy และมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยรับหน้าที่เป็นผู้อ านวยการ

ประชุมที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในการประชุมให้เกิดการแลกเปลี่ยนอย่างทั่วถึง โดยการใช้ค าถามน าเพ่ือให้

ตรงประเด็น และเกิดการแลกเปลี่ยนที่อยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลข้อเท็จจริงและเป็นไปตามบริบทของประเทศ 

ตลอดการประชุม โดยแบ่งช่วงของการประชุมออกเป็น 3 ช่วงหลักตามประเด็นส าคัญที่มีอิทธิพลอย่างมาก 

ต่อการจัดท า SEA ได้แก่ 

Session 1: SEA and Sustainable Development ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหา

บทเรียนที่ 1 SEA กับการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่จะเน้นในประเด็นการสร้างดุลยภาพสู่ความยั่งยืน การสร้าง

วิสัยทัศน์สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และร่วมกันสร้างฉากทัศน์สู่ความยั่งยืน และน าไปสู่การพัฒนาจาก

ภาครัฐสู่การพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (From Government to Governance)   

Session 2: SEA and Decision Making for Planning ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหา

บทเรียนที่ 2 การบูรณาการการวางแผนพัฒนากับ SEA ที่จะเน้นในประเด็นของการน าผลลัพธ์จาก

กระบวนการ SEA ไปผนวกรวมกับกระบวนการจัดท าแผนอย่างไร และจะมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจ 

หรือสามารถน าไปประกอบการตัดสินใจได้อย่างไร 

Session 3: SEA and Public Participation โดยเน้นไปที่กระบวนการมีส่วน

ร่วมในการขับเคลื่อนการใช้กระบวนการ SEA ซ่ึงสอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียนที่ 3 กลไกการขับเคลื่อนการใช้
กระบวนการ SEA ที่ชวนให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันพิจารณาและแลกเปลี่ยนในประเด็นที่ถือว่าเป็นประเด็น

ส าคัญมากที่สุดประเด็นหนึ่งคือ จะขับเคลื่อน SEA อย่างมีส่วนร่วมอย่างไรให้ประสบความส าเร็จ หรือจะ

ขับเคลื่อนให้เกิดการมีส่วนร่วมได้อย่างไร 

ทั้งนี้ ในการออกแบบวิธีการ (Method) ในการฝึกอบรม ได้ออกแบบให้สามารถ

ตอบสนองวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมด้วย รายละเอียดดังตารางที่ 3.1-3 และรายละเอียดหลักสูตร

ผู้บริหารระดับสูงดังภาคผนวก ค 
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ตารางท่ี 3.1-2 การวิเคราะห์และออกแบบเนื้อหาหลักสูตร SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง 

วัตถุประสงค์ หัวข้อ/ Key Messages วิธีการ (Methods) คุณสมบัติผู้สอน 

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะที่ถูกต้องเกี่ยวกับ SEA 

- ประโยชน์และความส าคัญของ 

SEA 

เป็นเครื่องมือก าหนดกลยุทธ์หรือ

ยุทธศาสตร์ท่ีต้องมองไกล สร้าง

การยอมรับในพื้นท่ี 

เรียนรู้การก าหนดวิสัยทัศน์และการวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ โดย

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ในแผนการพัฒนาพื้นท่ี โดยวิเคราะห์

ครอบคลุมในประเด็นส าคัญน้ีด้วย ได้แก่ 

- ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากนโยบายและแผนท่ีไม่มีการใช้ SEA 

- การบูรณาการระหว่าง SEA กับนโยบายและแผนของต่างประเทศ 

- เข้าใจหลักการ SEA อย่างลึกซึ้ง 

- สามารถสื่อสารและสร้างแรง

บันดาลใจเพื่อต่อยอดได ้

- การติดตามและประเมินผล SEA ท่ีดีและมีประสิทธิภาพเป็น

อย่างไร 

เรียนรู้จากการบรรยาย โดยตรวจรายการและทดลองเขียน (Lecture, 

Checklist and Experimental Writing) หลักเกณฑ์การพิจารณา SEA 

ท่ีมีประสิทธิภาพ และปัญหาอุปสรรคของการจัดท า SEA จากกรณี

ตัวอย่างต่างประเทศ และในประเทศไทย  

- เข้าใจหลักการ SEA 

- เข้าใจหลักการในการจัดท าแผน 

- เ ชี่ ย ว ช า ญ ด้ า น ก า ร ติ ด ต า ม

ประเมินผล 

- การก ากับการจัดท า SEA - รูปแบบการก ากับการจัดท า SEA 

ท่ีดีเป็นอย่างไร 

- กลไกในการก ากับการจัดท า SEA 

คืออะไร 

เรียนรู้จากการบรรยาย โดยตรวจรายการและทดลองเขียน (Lecture, 

Checklist and Experimental Writing) หลักเกณฑ์การก ากับติดตาม 

และปัญหาอุปสรรคของการก ากับการจัดท า SEA จากกรณีตัวอย่าง

ต่างประเทศ และในประเทศไทย  

- เข้าใจหลักการ SEA 

- มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ร่ ว ม เ ป็ น

คณะกรรมการก ากับฯ 

2. เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อน SEA ที่ผ่านมา ทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ 

 ก ารขั บ เคลื่ อ น  SEA ท่ีประสบ

ความส าเร็จเป็นอย่างไร ปัจจัย

ความส าเร็จ ของ SEA  

การบรรยาย (Lecture) และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บทเรียนและ

ปัญหาอุปสรรค (Lessons Learned) จากตัวอย่างต่างประ เทศ

ประกอบการยกตัวอย่าง ปัจจัยความส าเร็จต่าง ๆ  

- มีประสบการณ์ในการขับเคลื่อน 

SEA ของประเทศไทยมาอย่า ง

ยาวนาน 
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ตารางที่ 3.1-3 หลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับสูง 
วัตถุประสงค์ วิธีการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ วิทยากร 

หน่วยที่ 0:  
การเตรียมตัว 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงก่อนการ

ฝึกอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการแบ่งปัน

วิธีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน 

การทบทวนและการประเมินก่อนการฝึกอบรม 
- ขั้นตอนและกระบวนการส าหรับการวางแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารระดับสูงและทีมแผนงาน ในสถาบัน/ 

หน่วยงาน 

- การทดสอบก่อนการฝึกอบรม 

- การมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารระดับสูงและทีมแผนงาน

ในหน่วยงาน และความพร้อมท่ีจะร่วมแบ่งปันกับ

ผู้บริหารระดับสูงท่านอื่น ๆ 

 

หน่วยที่ 1:  
การเกริ่นน าและสนทนาแลกเปลี่ยน 
เ รี ย น รู้ จ า ก วิ ท ย า ก ร คน ไทย ท่ี จ ะ แ บ่ ง ปั น

ประสบการณ์ในกระบวนการตัดสินใจและ SEA 

การเสวนาแบบหมู่คณะ 
- ดูการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการตัดสินใจส าหรับกระบวนการวางแผน 

- การแบ่งปันประสบการณ์และการศึกษาในการน าร่องว่ากระบวนการ SEA ช่วยและส่งผลต่อผู้มีอ านาจตัดสินใจในการจัดท า

แผนได้อย่างไร 

- ผู้บริหารระดับสูงมีโอกาสเรียนรู้จากวิทยากรท่ีแบ่งปัน

ประสบการณ์ในการบูรณาการ SEA เพื่อกระบวนการ

ตัดสินใจที่มีประสิทธิผล 

- นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมการการประเมิน

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

- ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ธงชัย พรรณสวัสด์ิ  

อนุกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา 

- ดร. สมเกียรติ ประจ าวงษ์ เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ  

หน่วยที่ 2:  
แรงบันดาลใจของ SEA ในการวางแผน 
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้บริหารระดับสูงว่า

เครื่องมือ SEA จะช่วยในการตัดสินใจในการ

ด าเนินการตามแผนได้อย่างไร 

การเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกรณีท่ีท้าทาย/ ความล้มเหลว 
- สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจระดับสูงด้วยการเล่าเรื่องราวในกรณีของความล้มเหลวในการวางแผนรายภาคส่วน

และ/ หรือเชิงพื้นท่ี อันเน่ืองมาจากผู้มีส่วนได้เสียและการโต้แย้งของสาธารณชนในการมีส่วนร่วม 

- เน้นย้ าในบางกรณีท่ีพิจารณาเกี่ยวกับการก าหนดแนวทางการพัฒนารายภาคส่วน และการวางแผนโดยมี/ ไม่มี SEA 

- การรับรู้ถึงความส าเร็จและความล้มเหลวของการ

วางแผนเชิงกลยุทธ์ท่ีมี/ ไม่มี SEA 

- Dr. Jeremy Carew - Reid, Regional SEA Consultant, International 

Center for Environment Management, Vietnam 

- Professor Dr. Maria Rosario Partidario, International SEA 

expert, University of Lisbon, Portugal 

หน่วยที่ 3:  
แนวคิดและกระบวนการของ SEA 
ภาพรวมของแนวคิดและกระบวนการของ SEA 

ซ่ึงจ าเป็นส าหรับผู้มีอ านาจตัดสินใจ 

แนวคิดและกระบวนการของ SEA:  
- SEA ท่ีเน้นรูปแบบแนวคิดเชิงกลยุทธ์ และ SEA ท่ีเน้นการศึกษาผลกระทบของการพัฒนา 

- SEA สามารถเข้ากับกระบวนการ SEA และกระบวนการตัดสินใจได้อย่างไร 

- SEA สามารถน าไปใช้ได้ในระดับใด ท้ังในส่วนของผู้ท่ีมีบทบาท และระดับท่ีเกี่ยวข้อง (ระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น) 

- SEA มีบทบาทอย่างไรในความท้าทายระดับโลกท่ีส าคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ 

และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน เป็นต้น 

- SEA มุ่งเน้นไปท่ีอะไร อะไรที่เกี่ยวข้อง อะไรที่จ าเป็นเพื่อใช้ในการจัดล าดับความส าคัญ รวมถึงความยั่งยืนของตัวเลือก 

- SEA มีส่วนร่วมในการด าเนินการท่ีแตกต่างกันได้อย่างไร 

อภิปราย 
- ประสบการณ์การจัดท า SEA, ปัจจัยแห่งความส าเร็จ, ปัญหาอุปสรรค และข้อควรค านึงในการจัดท า SEA รวมถึงกรณีศึกษา

ในต่างประเทศ 

- สาระส าคัญของ SEA ส าหรับผู้มีอ านาจตัดสินใจ 

ในประเทศไทย 

- Professor Dr. Maria Rosario Partidario 

- Dr. Jeremy Carew - Reid 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4.1: 
การตรวจสอบความถูกต้อง 
โอกาสส าหรับการสอบถามและการตอบกลับ

ส าหรับ SEA 

ช่วงถาม - ตอบ 
- เปิดการสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้มีอ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ SEA เพื่อการวางแผนเชิง 

กลยุทธ์ท่ีดีขึ้นในประเทศไทย 

- การชี้แจงแนวคิด กระบวนการ สาระส าคัญ ข้อดี/ 

ข้อเสีย ของการน า SEA ไปใช ้

- Professor Maria Rosario Partidario, University of Lisbon, 

Portugal 

- Dr. Jeremy Carew - Reid, International Center for 

Environment, Vietnam 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4.2:  
การส่งมอบ 
การสร้างความเชื่อมั่นและการตรวจสอบความ

ถูกต้องให้กับผู้มีอ านาจตัดสินใจในการขับเคลื่อน 

SEA 

สุนทรพจน์ของผู้มีอ านาจตัดสินใจส าหรับ SEA 
- ผู้บริหารระดับสูงแต่ละคนกล่าวสุนทรพจน์สั้น ๆ (ประมาณ 10 นาที) เพื่อสะท้อนถึงการขับเคลื่อน SEA และการบูรณาการ 

SEA เข้ากับกระบวนการวางแผนของหน่วยงานของตน 

- การสะท้อนของผู้มีอ านาจตัดสินใจ/  ผู้ เข้ารับการ

ฝึกอบรมต่อ SEA หลังการฝึกอบรม 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

- ผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ 

- Professor Maria Rosario Partidario 

- Dr. Jeremy Carew - Reid 
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3) การติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม 

การประเมินผลการฝึกอบรมจัดท าขึ้นเพ่ือให้เกิดความแน่ใจว่าการฝึกอบรมได้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรม โดยการประเมินผลจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 

3.1) ระยะสั้น (Short Term)  

เป็นการประเมินผลทันทีในช่วงเวลาสั้น ๆ โดยแบ่งออกเป็น  

(1) การประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งที่ปรึกษาได้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมทุกวันภายหลังการฝึกอบรม โดยใช้เทคนิคการประเมินรอยยิ้ม (Smiling 

Face) เพ่ือบ่งบอกถึงสถานภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในภาพรวมว่ามีความรู้สึกต่อการฝึกอบรมในวันนั้น

อย่างไร  

(2) การประเมินผลก่อน – หลัง การฝึกอบรม โดยที่ปรึกษาได้จัดท าแบบทดสอบ

ก่อน – หลังการฝึกอบรม (Pre – Post Test) (รายละเอียดดังภาคผนวก ค) เพ่ือใช้ประเมินความรู้ความเข้าใจ

ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และได้จัดเตรียมแบบประเมินตนเอง (Self - Assessment) (รายละเอียดดัง

ภาคผนวก ค) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า 

SEA และจัดท าแผนและแผนงานก่อนและหลังการฝึกอบรมด้วย ซึ่งจะช่วยประเมินแนวโน้มการพัฒนาของ  

ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม และวัดผลส าเร็จของหลักสูตรที่ ได้ พัฒนาขึ้นนี้ด้วย อีกทั้ งที่ปรึกษา ยังได้ ใช้ 

แบบประเมินผลความพึงพอใจในการฝึกอบรม เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินผลการฝึกอบรมตาม

หลักสูตรที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งสามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการน าไปปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร

ต่อไปไดอี้กด้วย 

3.2) ระยะยาว (Long Term)  

เป็นการประเมินภายหลังที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้กลับไปปฏิบัติงานได้ระยะหนึ่ง 

หรือกลับไปเริ่มด าเนินการจัดท า SEA ภายในองค์กรหรือภายในพ้ืนที่แล้ว ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

สามารถประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรการฝึกอบรมว่าสอดคล้องหรือสามารถน าไปปฏิบัติจริงได้หรือไม่ 

(รายละเอียดดังภาคผนวก ค) 

3.1.3 กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรม ที่ปรึกษาได้พิจารณาและวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับแผนและ

แผนงานที่จะต้องจัดท า SEA ที่ได้ระบุไว้ใน (ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อม

ระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... โดยได้จัดกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้บริหารระดับสูง ที่มีบทบาทและอ านาจในการตัดสินใจก าหนดแผนและแผนงาน 

เช่น กลุ่มผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการก าหนดแผนพัฒนาของประเทศ โดยเฉพาะ สศช. 

เป็นต้น 
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กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้จัดท าแผนและแผนงาน ได้แก่ ผู้อ านวยการกองฯ ของ สศช. และของ

หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้จัดท าแผนและแผนงานภายใต้สังกัดของกระทรวงต่าง ๆ เช่น กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

กลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าวถูกแบ่งออกตามหลักสูตรที่ได้ออกแบบไว้ 2 หลักสูตร ได้แก่ 

หลักสูตรส าหรับผู้บริหารระดับสูง โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มผู้บริหารระดับสูง  

หลักสูตรส าหรับผู้บริหารระดับกลาง โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้จัดท าแผน

และแผนงาน  

ทั้ งนี้  จากแผนและแผนงานที่จะต้องจัดท า SEA ที่ ได้ระบุไว้ ใน (ร่าง) ระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... ทั้งรายสาขาและเชิงพ้ืนที่ รวมทั้งหมด 

8 ประเภทแผนและแผนงาน ที่ปรึกษาวิเคราะห์และจ าแนกแผนและแผนงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ประเภทแผน

และแผนงานในรายสาขาและเชิงพ้ืนที่ เพ่ือหาความเชื่อมโยงของแผนและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่มี

บทบาท ภารกิจหลัก ในการรับผิดชอบตามแผนและแผนงานดังกล่าว ซึ่งสามารถระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดัง

ตารางท่ี 3.1-4 

ตารางท่ี 3.1-4 การระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนและแผนงานที่จะต้องจัดท า SEA 

ประเภทแผน/ แผนงาน แผนและแผนงานท่ีเกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

รายสาขา 

1. คมนาคม  แผนยุทธศาสตร์ส า นักงานปลัดกระทรวง

คมนาคม พ.ศ. 2560 - 2564 

1) ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ส านัก

นโยบายและยุทธศาสตร์ 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง

ของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

2) ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ

จราจร กระทรวงคมนาคม 

2. พลังงาน  แผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้า 

 แผนบริหารจัดการน้ ามันเชื้อเพลิง 

 แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ 

 แผนพลังงานทดแทน 

1) ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะ 

กรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

2) กรมธุรกิจพลังงาน 

3) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

4) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน กระทรวงพลังงาน 

3. การบริหารจัดการแร่  แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 - 

2564 

1) กองทรัพยากรแร่ กรมทรัพยากรธรณี 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 3.1-4 การระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนและแผนงานที่จะต้องจัดท า SEA (ต่อ) 

ประเภทแผน/ แผนงาน แผนและแผนงานท่ีเกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

  2) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

4. ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรน้ า 

 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี 

(พ.ศ. 2561 - 2580) 

 แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

(พ.ศ. 2558 - 2569) 

กองนโยบายและแผนแม่บท  ส า นัก ง าน

ทรัพยากรน้ าแห่งชาต ิ

 

เชิงพื้นที ่

5. ผังเมือง  แผนแม่บทของการพัฒนาเมือง 1) ส านักผังประเทศและผังภาค 

2) ส านักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 

3) ส านักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 

6. ชายฝั่งทะเล  แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่ง (พ.ศ. 2560 - 2579) 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. พื้นท่ีพัฒนาพิเศษ   

 เขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (EEC) 

 แผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก พ.ศ. 2560 - 2565 

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก  

 เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน 

- ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 

 พื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษ 

 ภาคใต้ (SEC) 

 ภาคเหนือ (NEC) 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC) 

 ภาคกลาง - ตะวันตก (CWEC) 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 

8. นิคมอุตสาหกรรม เขต

ป ร ะ ก อ บ ก า ร

อุตสาหกรรม หรือการ

พัฒนาพื้นท่ีท่ีมีลักษณะ

คล้ายคลึงกัน 

 แผนยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 - 2564 

 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 

2559 – 2564 

1) ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงาน

ปลั ดกระทรวงอุ ตสาหกรรม  กระทรวง

อุตสาหกรรม 

2) ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

 นิคมอุตสาหกรรม  แ ผ นยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร นิ คมอุ ต ส า หกร รม 

ปี ง บประมาณ  2561  -  2 565  ( ทบทวน

ปีงบประมาณ 2563) 

ฝ่ายยุทธศาสตร์ การนิคมอุตสาหกรรม 

 เ ขตประกอบการ

อุตสาหกรรม 

 แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) กรม

โรงงานอุตสาหกรรม 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 3-15 
 

3.2 การจัดฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA 

หลังจากได้หลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการ SEA ขั้นสูงแล้ว ที่ปรึกษาได้ด าเนินการฝึกอบรมทาง

วิชาการขั้นสูงด้าน SEA จ านวน 3 ครั้ง ประกอบด้วย ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง จ านวน 2 ครั้ง และส าหรับ

กลุ่มผู้บริหารระดับสูง จ านวน 1 ครั้ง โดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการจัดท า SEA 

มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจ SEA ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ การจัดท ากระบวนการ

วางแผนและแผนงาน การก ากับงาน SEA และการติดตามประเมินผลตลอดจนขั้นตอน วิธีการและเครื่องมือ

ต่าง ๆ ของ SEA เพ่ือให้สามารถเลือกใช้วิธีการศึกษาที่หลากหลายถูกต้องเหมาะสม พร้อมทั้งจัดท า 

การประเมินผลการฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือน ามาปรับปรุงแนวทาง SEA 

ให้มีความถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยเป้าหมายมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวมจ านวน

อย่างน้อย 80 ราย ทั้งนี้ ที่ปรึกษาได้แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 3 ครั้ง ตามหลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้ให้สอดคล้อง

กับกลุ่มเป้าหมายหลักของการฝึกอบรม ดังนี้ 

1) การฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้จัดท า

แผนและแผนงาน ผู้รับผิดชอบจากหน่วยงานเจ้าของแผนและแผนงาน และกลุ่มหน่วยงานหรือบุคลากร 

ที่จะต้องพิจารณาก าหนดขอบเขตงาน (TOR) หรือก ากับและติดตามประเมินผลแผนและแผนงานที่จะต้อง

จัดท า SEA (จ านวนเป้าหมาย ผู้รับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 40 ราย) 

2) การฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 2 ซ่ึงเป็นกลุ่มผู้จัดท า

แผนและแผนงาน ผู้รับผิดชอบจากหน่วยงานเจ้าของแผนและแผนงาน และกลุ่มหน่วยงานหรือบุคลากร 

ที่จะต้องพิจารณาก าหนดขอบเขตงาน (TOR) หรือก ากับและติดตามประเมินผลแผนและแผนงานที่จะต้อง

จัดท า SEA (จ านวนเป้าหมาย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 40 ราย) 

3) การฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับกลุ่มผู้บริหารระดับสูง ที่มีบทบาทและอ านาจ 

ในการตัดสินใจก าหนดแผนและแผนงาน โดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติและระดับประเทศ (จ านวน

เป้าหมาย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 15 ราย) 

ทั้งนี ้รูปแบบการจัดฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA มีรายละเอียดดังนี้ 

3.2.1 การฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 1 

1) วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ ขั้นตอนและวิธีการของกระบวนการ SEA  

ตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (2563) อย่างถูกต้อง และเข้าใจความส าคัญ 

ของกระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารใน SEA  

- เพ่ือพัฒนาทักษะและความสามารถในการจัดท า SEA โดยเฉพาะเรียนรู้และเข้าใจ 

การใช้เทคนิค วิธีการและเครื่องมือต่าง ๆ ของ SEA การบูรณาการกระบวนการจัดท าแผนและแผนงานกับ 
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การจัดท า SEA การก าหนดขอบเขตงาน (TOR) ตลอดจน การติดตาม ประเมินผล และก ากับการศึกษา SEA 

เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามหลักการและประสิทธิภาพของการจัดท า SEA ที่ด ี

2) กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ 

การจัดท าแผนและแผนงานของ สศช. หน่วยงานที่ต้องจัดท าแผนและแผนงาน SEA ตามที่ก าหนดไว้ใน (ร่าง) 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... อ าทิ ส านักงาน

ปลัดกระทรวงพลังงาน ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดล้อม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมทรัพยากรธรณี กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ กรมทรัพยากรชายฝั่ง และหน่วยงานที่มีบทบาทหน้ าที่เกี่ยวข้องกับ SEA  

อย่างน้อย 40 ราย 

3) ระยะเวลาในการฝึกอบรม 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 5 วัน/ ครั้ง จ านวน 1 ครั้ง ในระหว่างวันจันทร์ที่ 26 - วันศุกร์ที่ 

30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

4) รูปแบบการฝึกอบรม 

รูปแบบที่ 1: การน าเสนอเนื้อหาการเรียนรู้บทเรียนด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์ (SEA) 

รูปแบบที่ 2: กิจกรรมกลุ่มและระดมสมอง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ผ่านกรณีศึกษา 

รูปแบบที่ 3: การน าเสนอผลกรณีศึกษาต่อหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA และสรุปผลการฝึกอบรม 

5) การเรียนรู้เป็นกลุ่มแบบการมีส่วนร่วม (Participatory Group Work) 

กระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่มในการฝึกอบรมนี้ ได้ด าเนินการแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรม ออกเป็น 

3 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 10 - 15 ราย 

6) เนื้อหาและรูปแบบการฝึกอบรม 

ที่ปรึกษาได้จัดเตรียมเนื้อหาและรูปแบบการฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ก าหนดไว้

ในขอบเขตการศึกษา (โดยเนื้อหาบทเรียนระบุไว้ในภาคผนวก ค) 

7) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนและแผนงาน ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการ 

ขั้นตอนและวิธีการของกระบวนการ SEA ตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (2563)  
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อย่างถูกต้อง และเข้าใจความส าคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารใน SEA รวมทั้ง มีความสามารถ

ในการจัดท า SEA ตามหลักการและประสิทธิภาพของการจัดท า SEA ที่ด ี

8) การประเมินผลการฝึกอบรม 

การประเมินผลการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การประเมินผลความส าเร็จ

ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และการประเมินผลความเหมาะสมของหลักสูตรการฝึกอบรม 

การประเมินความส าเร็จของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

เกณฑ์การประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมพิจารณาจากระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรม 

โดยต้องอยู่เข้าร่วมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 4 วัน ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด (คิดเป็นร้อยละ 80)  

ทั้งนี้ ได้ส่งหนังสือขอบคุณ และประกาศนียบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรม 

ทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 1 ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด ภายหลังการ

ฝึกอบรมเป็นที่เรียบร้อย 

การประเมินผลความเหมาะสมของหลักสูตรการฝึกอบรม 

การประเมินผลความเหมาะสมของหลักสูตรการฝึกอบรมประเมินจากผลการแสดงความ

คิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านแบบประเมินผลการฝึกอบรม ซึ่งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แสดง

ความเห็น ระบุความพึงพอใจ และให้ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรการฝึกอบรม โดยมีหัวข้อการประเมินเบื้องต้น 

ได้แก่ 

1) ด้านเนื้อหา/ กระบวนการฝึกอบรม 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 

(2) ความเหมาะสมของกระบวนการที่น ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 

(3) ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 

2) ด้านสถานที่/ ระยะเวลา/ สื่อการน าเสนอ 

(1) ความเหมาะสมของสถานที่จัดการฝึกอบรม 

(2) ความเหมาะสมของสื่อประกอบการฝึกอบรม 

(3) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกอบรม 

(4) ความเหมาะสมของอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

(5) การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก 

3) ความพึงพอใจต่อภาพรวมของกิจกรรมการฝึกอบรม 
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9) การจัดล าดับเนื้อหาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

การจัดล าดับเนื้อหาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในระยะเวลาการฝึกอบรมครอบคลุมทั้งหมด  

5 วัน ที่ปรึกษาได้จัดท าเนื้อหาและรูปแบบการฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ก าหนดไว้ในขอบเขต

การศึกษา โดยมีรายละเอียดเนื้อหาบทเรียนและการจัดล าดับเน้ือหาการเรียนรู้ระบุไว้ในภาคผนวก ค 

10) สรุปผลการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 1 

ด าเนินการจัดฝึกอบรมในช่วงวันจันทร์ที่ 26 - วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยมี

ระยะเวลาการฝึกอบรม 5 วัน ซึ่งมีผู้เข้ารวมอบรมรวมจ านวนทั้งหมด 41 ราย โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเดิมจากปี  

2562 เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.9 จากผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งหมด 

(รายละเอียดดังตารางท่ี 3.2-1) ในการฝึกอบรมได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การบรรยายให้ความรู้ และ

การฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ผ่านการท ากิจกรรมกลุ่มและกรณีศึกษา โดยสรุปผลขั้นตอนการฝึกอบรมของแต่ละกลุ่ม

และการถอดบทเรียน รวมถึงรายชื่อและหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม SEA พ.ศ. 2562 - 2563 รายละเอียดดัง

ภาคผนวก ค 

ตารางที่ 3.2-1 สรุปหน่วยงานเข้าร่วมฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 1 

ล าดับ หน่วยงานเข้าร่วมอบรม 
ผู้อบรมเดิม 
(พ.ศ. 2562) 

(ราย) 

ผู้อบรมใหม่ 
(พ.ศ. 2563) 

(ราย) 

รวมจ านวน 
ผู้เข้าอบรม 

(ราย) 

1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ - 1 1 

2 กรมทรัพยากรธรณ ี 2 - 2 

3 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ - 1 1 

4 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 1 - 1 

5 ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาต ิ - 3 3 

6 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  - 1 1 

7 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 6 8 

8 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  4 18 22 

9 สถาบันการศึกษา  - 2 2 

รวมท้ังหมด 9  32 41 
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บรรยากาศการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 1 

โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การบรรยายให้ความรู้ และการฝึกปฏิบัติ

และเรียนรู้ผ่านการท ากิจกรรมกลุ่มและกรณีศึกษา รายละเอียดดังรูปที่ 3.2-1 นอกจากนี้ ผู้บริหารจาก

หน่วยงานได้ร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะช่วงแลกเปลี่ยนผลสัมฤทธิ์จากการฝึกอบรม  โดยมี

รายละเอียดดังภาคผนวก ค 

  
ช่วงพิธีเปิดการฝกึอบรม 

  
ช่วงการน าเสนอกฎกตกิา และวัตถปุระสงค์ของการฝึกอบรม ช่วงการทบทวนพื้นฐานความรู ้SEA 

  
ช่วงการประเมินตนเองก่อนการฝึกอบรม (Pre – Self - Assessment) 

รูปที่ 3.2-1 บรรยากาศการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดบักลาง ครั้งที่ 1 
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ช่วงการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ผ่านการท ากิจกรรมกลุ่มและกรณีศึกษา 

  

  
ช่วงการน าเสนอผลผลิตจากการฝึกอบรม 

รูปที่ 3.2-1 บรรยากาศการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 1 (ต่อ) 
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ช่วงแลกเปลี่ยนผลสัมฤทธิจ์ากการฝึกอบรม 

  
ช่วงแลกเปลี่ยนผลสัมฤทธิจ์ากการฝึกอบรม 

  
ช่วงตอบประเด็นข้อสงสัยด้าน SEA ช่วงพิธีปิดการฝึกอบรม 

รูปที่ 3.2-1 บรรยากาศการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 1 (ต่อ) 
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11) สรุปการประเมินผลการฝึกอบรม 

การประเมินผลการฝึกอบรมจัดท าขึ้นเพ่ือให้เกิดความแน่ใจว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี

ความรู้ความเข้าใจ และทักษะ เกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ด้าน SEA โดยแบ่งออกเป็น 1) การประเมิน

ความรู้เกี่ยวกับ SEA ด้วยแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม (Pre - Post Test) 2) การประเมินตนเอง

เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจด้าน SEA (Self - Assessment) และ 3) แบบรายงานการติดตามประเมินผลหลัง

การฝึกอบรม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

11.1) การประเมินความรู้เกี่ยวกับ SEA โดยแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม 

การประเมินความรู้เกี่ยวกับ SEA โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่  

ก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม โดยใช้แบบทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม เพ่ือประเมินระดับ 

ความเข้าใจในเนื้อหาการฝึกอบรม โดยผู้ เข้าร่วมฝึกอบรม จ านวน 41 ราย มีคะแนนเฉลี่ยก่อนการฝึกอบรม  

5 คะแนนจาก 10 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยหลังการฝึกอบรม 7 คะแนน จาก 10 คะแนน ทั้งนี้พบว่า

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมตอบค าถามผิดซ้ าทั้งแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม 3 อันดับแรก ประกอบด้วย  

ข้อที่ 1 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร พบว่าตอบผิดช่วง

แบบทดสอบก่อน จ านวน 26 ราย และหลังการฝึกอบรม จ านวน 9 ราย ข้อที่ 2 ลักษณะของการประเมิน

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร พบว่าตอบผิดช่วงแบบทดสอบก่อน จ านวน  

6 ราย และหลังการฝึกอบรม จ านวน 10 ราย ข้อที่ 7 หลักการน าเสนอรายงานสู่กระบวนการตัดสินใจที่ดี 

ควรเป็นอย่างไร พบว่าตอบผิดช่วงแบบทดสอบก่อน จ านวน 10 ราย และหลังการฝึกอบรม จ านวน 14 ราย 

รายละเอียดดังภาคผนวก ค 

11.2) แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจด้าน SEA 

แบบประเมินตนเองฯ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบและเข้าใจ 

ในกระบวนการ SEA ของตนเอง รวมถึงสร้างความตระหนักในการเปิดรับข้อมูลด้าน SEA มากยิ่งขึ้น โดยแบ่ง 

การประเมินออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมิน

ตนเองฯ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไดดั้งตารางท่ี 3.2-2 
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ตารางที่ 3.2-2 การประเมินตนเองฯ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ข้อที ่ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 
คะแนน (ร้อยละ) 

ก่อนอบรม หลังอบรม 
1 หลักการและแนวคิด SEA 57.0 90.0 

2 การบูรณาการแผนและการจัดท า SEA 54.5 90.0 

3 การพัฒนาท่ียังยืน 64.8 90.0 

4 กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท า SEA 56.4 90.0 

5 ขั้นตอนการจัดท า SEA 52.7 90.0 

 5.1 การกลั่นกรอง 49.7 88.6 

 5.2 การก าหนดขอบเขต 49.7 85.7 

 5.3 การพัฒนาและประเมินทางเลือก 47.9 88.6 

 5.4 การก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน 47.3 88.6 

 5.5 การจัดท ารายงาน SEA  47.3 82.9 

 5.6 การควบคุมคุณภาพ 46.7 82.9 

 5.7 การติดตามและประเมินผล 47.9 80.0 

11.3) การประเมินผลความเหมาะสมของหลักสูตรการฝึกอบรม 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แสดงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และให้ข้อเสนอแนะ 

ต่อหลักสูตรการฝึกอบรม ผ่านแบบประเมินความคิดเห็นหลังการฝึกอบรมหลักสูตร จ านวน 20 ราย (ร้อยละ 48.8) 

จากผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งหมด 41 ราย ทั้งนี้สามารถสรุปผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรม รายละเอียดดัง

ตารางที่ 3.2-3 

ตารางที่ 3.2-3 สรุปผลการประเมินความคิดเห็นหลังการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย ไม่ตอบ รวม 

1) ด้านเนื้อหา/ กระบวนการฝึกอบรม      

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 85.0 10.0 - 5.0 100 

(2) ความเหมาะสมของกระบวนการท่ีน ามาใช้ในการถ่ายทอดเน้ือหา 80.0 20.0 - - 100 

(3) ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 65.0 25.0 10.0 - 100 

2) ด้านสถานที่/ ระยะเวลา/ สื่อการน าเสนอ      

(1) ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดการฝึกอบรม 85.0 10.0 5.0 - 100 

(2) ความเหมาะสมของสื่อประกอบการฝึกอบรม 65.0 25.0 10.0 - 100 

(3) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกอบรม 65.0 25.0 10.0 - 100 

(4) ความเหมาะสมของอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 70.0 25.0 5.0 - 100 

(5) การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก 75.0 20.0 5.0 - 100 

3) ความพึงพอใจต่อภาพรวมของกิจกรรมการฝึกอบรม  55.0 20.0 - 25.0 100 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 3-24 
 

11.4) การถอดบทเรียนจากการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหาร
ระดับกลาง ครั้งที่ 1 

ภายหลังจากการจัดฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหาร

ระดับกลาง ครั้งที่ 1 โดยได้มีการแบ่งกลุ่มเรียนรู้อออกเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งอาจมีรูปแบบ เทคนิค และวิธีการที่ใช้ใน

การฝึกอบรมแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม ส่งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความสงสัยเกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค 

และวิธีการที่ถูกต้องในการจัดท า SEA ในแต่ละข้ันตอน แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญได้อธิบายรายละเอียดถึงความยืดหยุ่น

ของเทคนิควิธีการที่สามารถน ามาปรับประยุกต์ใช้ได้ และผลผลิตสุดท้ายที่ได้รับเหมือนกัน ดังนั้น ที่ปรึกษา 

จึงไดด้ าเนินการถอดบทเรียนจากกลุ่มการเรียนรู้ทั้ง 3 กลุ่ม เพ่ือหาผลลัพธ์จากการระบุกระบวนการ (Process) 

เครื่องมือและเทคนิค (Tool & Technique) และผลผลิต (Output) เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงรูปแบบ

กระบวนการสอนส าหรับการฝึกอบรมผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 2 และการออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม

ทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับสูง อีกทั้งผลลัพธ์ดังกล่าวจะน าไปสู่การปรับปรุงแนวทาง 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) ต่อไป  

เนื่องด้วยการออกแบบเนื้อหาหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง ได้ออกแบบให้มีเนื้อหา

ที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (2563) โดยเฉพาะเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอน

กระบวนการจัดท า SEA ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนมีโอกาสได้ฝึกทดลองปฏิบัติจริง บนชุดข้อมูลจริงผ่าน

กรณีศึกษาประกอบ อย่างไรก็ตาม ในแต่ละขั้นการด าเนินการอาจมีวิธีการหรือรูปแบบที่ใช้เพ่ือให้ได้มาซึ่ง

ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มการเรียนรู้แต่ละกลุ่ม แม้ว่าจะมีขั้นตอนหลักเดียวกัน ได้แก่ การก าหนด

ขอบเขต การพัฒนาและประเมินทางเลือก การก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน และการบูรณาการผลลัพธ์  

SEA เข้าสู่กระบวนการจัดท าแผน แต่มีรายละเอียดขั้นตอนย่อยภายใต้ขั้นตอนหลักที่แตกต่างกัน ที่ปรึกษา 

จึงได้สรุปรายละเอียดขั้นตอน พร้อมเครื่องมือที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนโดยสังเขปของกลุ่มการเรียนรู้ทั้ง 3 กลุ่ม 

สรุปดังตารางที่ 3.2-4 ทั้งนี้ เพ่ือให้แนวทางการฝึกอบรมมีทิศทางเดียวกันบนรูปแบบวิธีการที่มีประสิทธิภาพ

สูงสุด ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมผู้แทนจาก สศช. จึงได้ร่วมกันวิเคราะห์และสรุปรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม

ในแต่ละข้ันตอนที่ใช้ในการฝึกอบรมดังตารางท่ี 3.2-5 
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 3-25 
 

ตารางที่ 3.2-4 สรุปรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการและเคร่ืองมือท่ีใช้ประกอบในการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง คร้ังท่ี 1 
กลุ่มการเรียนรู้ท่ี 1 กลุ่มการเรียนรู้ท่ี 2 กลุ่มการเรียนรู้ท่ี 3 

ขั้นตอนการด าเนินการ เคร่ืองมือท่ีใช้ ขั้นตอนการด าเนินการ เคร่ืองมือท่ีใช้ ขั้นตอนการด าเนินการ เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. ระบุผู้มีส่วนได้เสีย และแผนการสื่อสาร  1. การก าหนดขอบเขต  1. กระบวนการบูรณาการแผนกับ SEA - 30 Second Questions 

1.1 ระบุผู้มีส่วนได้เสีย - Role Play  

- Stakeholders Identification 

1.1 การพัฒนากรอบปัญหา  

(Problem Framework) 

- PESTEL 

- การทบทวนข้อมูล 

- การปรึกษาหารือ 

2. การก าหนดขอบเขต  

1.2 จัดล าดับผู้มีส่วนได้เสีย - Matrix (จัดล าดับความส าคัญ) 1.2 ก า ร พั ฒ น า ป ร ะ เ ด็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  

(Strategic Issues) 

- Root Cause Analysis 

- Driving Force Analysis 

2.1 ค้นหาปัญหาของกรณีศึกษา - Problem Analysis Cause and Effect 

Analysis 

1.3 Communications Plan - Plan Stakeholders  

- Communications Plan 

1.3 ก า ร พั ฒ น า ป ร ะ เ ด็ น ก า ร พั ฒ น า 

(Development Issues or CDF) 

- Vision, Mission, Objective, Criteria, 

Indicator 

- Strategic Action/ Option 

- Environment Sustainable Relevant 

Analysis 

- Strategic Reference Framework 

Analysis 

- Governance Framework Analysis 

2.2 วิเคราะห์และทบทวนแผนท่ีเกี่ยวข้อง - Compatibility Analysis 

2. การก าหนดขอบเขต  1.4 การประเมินข้อมูลฐาน - Baseline Analysis (SWOT) 2.3 วิเคราะห์เช่ือมโยงแผนกับกระบวนการ

จัดท า SEA 

- Linkage Analysis 

2.1 ทบทวนข้อมูลทั่วไป - Review Case 

- Background Information 

1.5 การก าหนดวัตถุประสงค์ เกณฑ์ ตัวช้ีวัด 

และทางเลือกการพัฒนา 

- SMART 

- การปรึกษาหารือ 

2.4 วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย - Role Play Prioritize 

2.2 วิเคราะห์แรงขับเคลื่อน - Casual Analysis 

- Network 

- Root Cause 

1.6 การพัฒนาและประเมินยุทธศาสตร์

ทางเลือก 

- TOWs Matrix 

- Prioritization Quadrant 

2.5 วิเคราะห์ประเด็นการพัฒนา - Network Analysis 

2.3 วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ - Strategic Issues 2. การพัฒนามาตรการเพื่อความยั่งยืน - Opportunities Analysis 

- Risk Analysis 

2.6 วิเคราะห์แรงขับเคลื่อนส าคัญ - Network Analysis 

2.4 ก าหนดวิสัยทัศน์ SEA (SEA Vision) - Review Vision Plan ที่เกี่ยวข้อง 

- Link to Strategic Issues 

3. การพัฒนาทางเลือกและประเมินทางเลือก  2.7 ก าหนดวิสัยทัศน์ - Content Analysis 

2.5 ทบทวนความสอดคล้ อ ง  Strategic 

Issues กับแผนและแผนงานท่ีสูงกว่า 

- Compatibility Analysis 3.1 การพัฒนาทางเลือก - Compatibility 2.8 ก าหนดตัวช้ีวัด - Link to Objective 

2.6 ก า ห น ด วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  ( Strategic 

Development Objective) 

- Link to Strategic Issue 

 

3.2 การประเมินทางเลือก - Prioritization Matrix 2.9 ความสั มพันธ์ ประ เด็ นยุ ทธศาสตร์ 

หลัก - รอง 

- Network Analysis 

2.7 ก าหนดตัวช้ีวัด  - Link to Objective 4. การติดตามประเมินผล - CIPP Model 

- Logical Framework 

- Outcome Mapping 

- Impact Analysis 

2.10 ปัจจัยขับเคลื่อนและตัวเลือก - Content Analysis 

- Network Analysis 
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 3-26 
 

ตารางที่ 3.2-4 สรุปรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการและเคร่ืองมือท่ีใช้ประกอบในการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง คร้ังท่ี 1 (ต่อ) 
กลุ่มการเรียนรู้ท่ี 1 กลุ่มการเรียนรู้ท่ี 2 กลุ่มการเรียนรู้ท่ี 3 

ขั้นตอนการด าเนินการ เคร่ืองมือท่ีใช้ ขั้นตอนการด าเนินการ เคร่ืองมือท่ีใช้ ขั้นตอนการด าเนินการ เคร่ืองมือท่ีใช้ 

2.8 การประเมินข้อมูลฐาน - Trend Analysis 

- Scenario Analysis 

- Baseline Trend 

5. การจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและการ

สื่อสาร 

- Communication Plan 2.11 การจัดล าดับความส าคัญของตัวช้ีวัด

และคัดเลือกตัวช้ีวัด 

- Rating - Ranking 

3. การพัฒนาและประเมินทางเลือก    2.12 การประเมินข้อมูลฐาน - Trend Analysis 

3.1 พัฒนาทางเลือก - Brainstorming Alternative   2.13 การพัฒนาทางเลือกเบื้องต้น - Content Analysis 

- Network Analysis 

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบของทางเลือก - Quadrant Analysis Alternative Impact   3. การพัฒนาและประเมินทางเลือก  

3.3 จัดล าดับความส าคัญของทางเลือก - Role play Alternative Ranking   3.1 การวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบในแต่

ละประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 

- Cause and Effect Analysis 

3.4 การประเมินทางเลือก - MCA Preferred Alternative   3.2 การประเมินแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงแต่

ละทางเลือก 

- Trend Analysis 

4 .  ก าหนดมาตรกา ร เพื่ อ ค ว ามยั่ ง ยื น 

(Sustainable Development Measure) 

- Brainstorm 

- Check List 

- Sustainability Measures 

  3.3 การจัดล าดับความส าคัญของทางเลือก - Pairwise Analysis 

- Rating - Ranking 

5. ก า ร บู ร ณ า ก า ร ผ ล ลั พ ธ์  SEA เ ข้ า สู่

กระบวนการจัดท าแผน 

- Flow Diagram 

- SEA Integration with Planning 

  4 .  ก าหนดมาตรกา ร เพื่ อ ค ว ามยั่ ง ยื น 

(Sustainable Development Measure) 

- Brainstorm 

- Sustainability Measures 

  5. ก า ร บู ร ณ า ก า ร ผ ล ลั พ ธ์  SEA เ ข้ า สู่

กระบวนการจัดท าแผน 

- Flow Diagram 

- SEA Integration with Planning 
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ตารางที่ 3.2-5 สรุปกระบวนการ (Process) เครื่องมือและเทคนิค (Tool & Technique) และผลผลิต (Output) ของการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA 
ขั้นตอนกระบวนการ SEA (Process) เครื่องมือและเทคนิค (Tool & Technique) ผลผลิต (Output) 

1. ทบทวน/ บูรณาการแผนกับ SEA - 30s Question - แผนผังความสัมพันธ์ SEA กับ Plan 

2. ก าหนดขอบเขตปัญหาของ Case Study - Problem Framework Analysis - Diagram of Problems and Root Causes 
 

- Root Cause Analysis 
 

3. วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย - Stakeholder Analysis - Stakeholder Groups 
 

- Prioritized Quadrant - Hierarchy of Stakeholders 

4. วิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาและแรงขับเคลื่อน - Causal Loop Diagram - Strategic Issues 

- Driving Force Analysis - Driving Forces  

5. ก าหนดวิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ - Content Analysis - Vision and SEA Objectives 

6. ก าหนดตัวชี้วัด  - Indication Development by Strategic Issue Objectives - Assessment Criteria 
  

- Indicators 
  

- Verifiers 

7. จัดล าดับความส าคัญตัวชี้วัด - Pairwise Analysis - Indicator Hierarchy 

8. ประเมินข้อมูลฐาน (Baseline Assessment) - Trend Analysis - Indicator Relative Weight Assessment Output of 

Baseline from the Past to Present 

9. พัฒนาทางเลือก - Strategic Action Analysis - Strategic Option 
 

- Strategic Option Analysis - Strategic Action 

10. ประเมินผลกระทบทางเลือก - Cause and Effect Analysis - Assessment Outputs of Alternative Impacts 
 

- Network Analysis 
 

 
- Scenario Analysis with Trend Analysis 

 

11. จัดล าดับความส าคัญทางเลือก - Pairwise Analysis with Integrated Matrices - Alternative Hierarchy and Relative Weight  

12. การจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร - Stakeholder Analysis - Communication Plan 

13. การบูรณาการผลลัพธ์ SEA เข้าสู่กระบวนการจัดท าแผน - Integration of Sea Output 
 

14. มาตรการเพื่อความยั่งยืน - Measure Analysis from Alternative Impact Assessment Outputs - Sustainable Development Measures 
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ดังนั้น รายละเอียดขั้นตอนดังตารางที่ 3.2-5 ที่ปรึกษาไดน้ าไปก าหนดเป็นขั้นตอน 

การฝึกอบรมส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 2 เพ่ือให้รูปแบบ วิธีการ ในแต่ละกลุ่มเป็นไปในแนวทาง

เดียวกัน เพื่อป้องกันความสงสัยของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่มีต่อรูปแบบ วิธีการ ที่แตกต่างกัน 

นอกจากการถอดบทเรียนในส่วนของเนื้อหาและรูปแบบวิธีการแล้ว ที่ปรึกษา 

ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมผู้แทนจาก สศช. ยังได้พิจารณาครอบคลุมถึงรูปแบบวิธีการของการฝึกอบรมโดยเฉพาะ  

การแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 2 กลุ่มแทน (จากเดิม 3 กลุ่ม) เพ่ือให้มีจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ต่อกลุ่มไม่น้อยจนเกินไปและสามารถร่วมกันฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาได้โดยไม่เป็นการสร้างภาระให้กับผู้เข้า

รับการฝึกอบรมมากนัก และทุกคนมีส่วนช่วยในการสร้างผลผลิตของกลุ่มออกมาได้ตลอดกระบวนการ

ฝึกอบรม รวมถึงได้มีการปรับปรุงสัดส่วนการให้ค่าน้ าหนักความส าคัญระหว่างการบรรยายกลาง (Plenary 

Session) และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่ม (Group Session) โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่มให้มาก

ยิ่งขึ้น ลดการบรรยายกลางลง เพ่ือให้มีระยะเวลาส าหรับการฝึกปฏิบัติจริงมากยิ่งขึ้น เกิดการเรียนรู้จาก 

การลงมอืท าจริงมากยิ่งขึ้น 

3.2.2 การฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 2 

1) วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ ขั้นตอนและวิธีการของกระบวนการ SEA  

ตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (2563) อย่างถูกต้อง และเข้าใจความ ส าคัญ 

ของกระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารใน SEA  

- เพ่ือพัฒนาทักษะและความสามารถในการจัดท า SEA โดยเฉพาะเรียนรู้และเข้าใจ 

การใช้เทคนิค วิธีการและเครื่องมือต่าง ๆ ของ SEA การบูรณาการกระบวนการจัดท าแผนและแผนงานกับ 

การจัดท า SEA การก าหนดขอบเขตงาน (TOR) ตลอดจน การติดตาม ประเมินผล และก ากับการศึกษา SEA 

เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามหลักการและประสิทธิภาพของการจัดท า SEA ที่ด ี

2) กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วยผู้อ านวยการกองฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ 

การจัดท าแผนและแผนงานของ สศช. หน่วยงานที่ต้องจัดท าแผนและแผนงาน SEA ตามที่ก าหนดไว้ใน (ร่าง) 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... อาทิ ส านักงาน

ปลัดกระทรวงคมนาคม ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม การนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก (กพอ.) หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับ SEA และสถาบันการศึกษา อย่างน้อย  

40 ราย 
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3) ระยะเวลาในการฝึกอบรม 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 5 วัน/ครั้ง จ านวน 1 ครั้ง ในวันอังคารที่ 16 - วันพฤหัสบดีที่ 18 

และวันจันทร์ที่ 22 – วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร  

4) รูปแบบการฝึกอบรม 

รูปแบบที่ 1:  การน าเสนอเนื้อหาการเรียนรู้บทเรียนด้าน SEA 

รูปแบบที่ 2:  กิจกรรมกลุ่มและระดมสมอง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ผ่านกรณีศึกษา 

รูปแบบที่ 3:  การน าเสนอผลกรณีศึกษาต่อหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA และสรุปผลการฝึกอบรม 

ทั้งนี้ที่ปรึกษาได้จัดท าแฟ้มเอกสารเนื้อหาการฝึกอบรมโดยทยอยแจกตามหัวข้อบทเรียน 

ที่น าเสนอในช่วงเวลาดังกล่าว 

5) การเรียนรู้เป็นกลุ่มแบบการมีส่วนร่วม (Participatory Group Work) 

กระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่มในการฝึกอบรมนี้ ไดด้ าเนินการแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรม ออกเป็น 

2 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 20 - 25 ราย โดยแบ่งหน่วยงานที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน 

เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ภารกิจและบทบาทในการพัฒนา SEA ใกล้เคียงกัน เพ่ือให้สามารถร่วมกันฝึกปฏิบัติผ่าน

กรณีศึกษาได้อย่างทั่วถึง โดยทุกคนมีส่วนช่วยในการสร้างผลผลิตของกลุ่ม 

6) เนื้อหาและรูปแบบการฝึกอบรม 

ที่ปรึกษาได้จัดเตรียมเนื้อหาและรูปแบบการฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ก าหนดไว้ 

ในขอบเขตการศึกษา ดังที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ 3.1.1 การจัดท าเนื้อหาและหลักสูตร SEA ขั้นสูง (โดยเนื้อหาบทเรียน

ระบุไว้ในภาคผนวก ค) ทั้งนี้ ในส่วนของรูปแบบการฝึกอบรม ที่ปรึกษาได้น าเอาผลลัพธ์จากการถอดบทเรียนจาก 

การฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 1 มาปรับปรุงรูปแบบการฝึกอบรม  

โดยก าหนดแนวทางและขั้นตอนหลักในการจัดท า SEA เพ่ือให้กลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มได้ยึดปฏิบัติตาม ซึ่งช่วยให้รูปแบบ

และขั้นตอนในการจัดท า SEA แต่ละกลุ่มมีทิศทางและแนวทางเดียวกัน โดยรายละเอียดขั้นตอนหลักในการจัดท า 

SEA สรุปดังตารางที่ 3.2-5 นอกจากนี้ จากการสรุปผลการถอดบทเรียนดังกล่าว น าไปสู่การก าหนดกลุ่มย่อย 

การแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 2 กลุ่มแทน (จากเดิม 3 กลุ่ม) โดยแบ่งหน่วยงานที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน

ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ภารกิจและบทบาทในการพัฒนา SEA ใกล้เคียงกัน เพ่ือให้สามารถร่วมกัน

ฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาได้อย่างทั่วถึง โดยทุกคนมีส่วนช่วยในการสร้างผลผลิตของกลุ่ม อีกทั้งได้ปรับปรุงสัดส่วน

การสอนโดยเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่มให้มากยิ่งขึ้น และลดเวลาการบรรยายส่วนกลางลง เพ่ือให้มีระยะเวลา

ส าหรับการฝึกปฏิบัติจริง และลงมือท าจริงมากยิ่งขึ้น 
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7) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนและแผนงาน ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการ 

ขั้นตอนและวิธีการของกระบวนการ SEA ตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (2563)  

อย่างถูกต้อง และเข้าใจความส าคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารใน SEA รวมทั้ง มีความสามารถ

ในการจัดท า SEA ตามหลักการและประสิทธิภาพของการจัดท า SEA ที่ด ี

8) การประเมินผลการฝึกอบรม 

การประเมินผลการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การประเมินผลความส าเร็จ

ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และการประเมินผลความเหมาะสมของหลักสูตรการฝึกอบรม 

การประเมินความส าเร็จของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

เกณฑ์การประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้พิจารณาในประเด็นผู้เข้ารับการฝึกอบรม

จะต้องอยู่เข้าร่วมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 4 วัน ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด (คิดเป็นร้อยละ 80)  

ทั้งนี้ ได้ส่งหนังสือขอบคุณ และประกาศนียบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมไปยัง

หน่วยงานต้นสังกัด ภายหลังการฝึกอบรม 

การประเมินผลความเหมาะสมของหลักสูตรการฝึกอบรม 

การประเมินผลความเหมาะสมของหลักสูตรการฝึกอบรมประเมินจากผลการแสดง 

ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านแบบประเมินผลการฝึกอบรม ซึ่งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ 

แสดงความเห็น ระบุความพึงพอใจ และให้ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรในการฝึกอบรม โดยมีหัวข้อการประเมิน

เบื้องต้น ได้แก่ 

1) ด้านเนื้อหา/ กระบวนการฝึกอบรม 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 

(2) ความเหมาะสมของกระบวนการที่น ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 

(3) ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 

2) ด้านสถานที่/ ระยะเวลา/ สื่อการน าเสนอ 

(1) ความเหมาะสมของสถานที่จัดการฝึกอบรม 

(2) ความเหมาะสมของสื่อประกอบการฝึกอบรม 

(3) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกอบรม 

(4) ความเหมาะสมของอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

(5) การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก 

3) ความพึงพอใจต่อภาพรวมของกิจกรรมการฝึกอบรม  
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9) การจัดล าดับเนื้อหาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

การจัดล าดับเนื้อหาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในระยะเวลาการฝึกอบรมครอบคลุมทั้งหมด  

5 วัน ในเบื้องต้นที่ปรึกษาได้จัดเตรียมเนื้อหาและรูปแบบการฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ก าหนดไว้ใน

ขอบเขตการศึกษา โดยมีรายละเอียดเนื้อหาบทเรียนและการจัดล าดับเน้ือหาการเรียนรู้ระบุไว้ในภาคผนวก ค  

10) สรุปผลการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 2 

ด าเนินการจัดฝึกอบรมในช่วงวันอังคารที่ 16 - วันพฤหัสบดีที่ 18 และวันจันทร์ที่ 22 

– วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม 5 วัน ซึ่งมีผู ้เข้าร่วมฝึกอบรมรวม

จ านวนทั้งหมด 54 ราย โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเดิมจากปี 2562 เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ จ านวน 11 

ราย คิดเป็นร้อยละ 20.4 จากผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งหมด (รายละเอียดดังตารางที่ 3.2-6) ในการฝึกอบรม

ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การบรรยายให้ความรู้ และการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ผ่านการท ากิจกรรม

กลุ่มและกรณีศึกษา โดยสรุปผลขั้นตอนการฝึกอบรมของแต่ละกลุ่มและการถอดบทเรียน รวมถึงรายชื่อ

และหน่วยงานที่เข้าร่วมฝึกอบรม SEA พ.ศ. 2562 - 2563 รายละเอียดดังภาคผนวก ค 

ตารางที่ 3.2-6 สรุปหน่วยงานเข้าร่วมฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 2 

ล าดับ หน่วยงานเข้าร่วมอบรม 

ผู้อบรมเดิม 
(พ.ศ. 2562) 

(ราย) 

ผู้อบรมใหม่ 
(พ.ศ. 2563) 

(ราย) 

รวมจ านวน 
ผู้เข้าอบรม 

(ราย) 
1 กรมโยธาธิการและผังเมือง - 6 6 

2 ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 2 - 2 

3 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 1 1 2 

4 กรมท่าอากาศยาน - 2 2 

5 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย - 1 1 

6 การรถไฟแห่งประเทศไทย - 2 2 

7 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก - 2 2 

8 กรมโรงงานอุตสาหกรรม - 4 4 

9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง - 1 1 

10 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 5 6 

11 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 7 17 24 

12 สถาบันการศึกษา - 2 2 

รวมทั้งหมด 11 43 54 

บรรยากาศการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 2 

โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การบรรยายให้ความรู้ และการฝึกปฏิบัติ

และเรียนรู้ผ่านการท ากิจกรรมกลุ่มและกรณีศึกษา รายละเอียดดังรูปที่ 3.2-2 นอกจากนี้ ผู้บริหารจาก

หน่วยงานได้ร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะช่วงแลกเปลี่ยนผลสัมฤทธิ์จากการฝึกอบรม โดยมี

รายละเอียดดังภาคผนวก ค. 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 3-32 
 

  
ช่วงพิธีเปิดการฝกึอบรม 

  
ช่วงการน าเสนอกฎกตกิา และวัตถปุระสงค์ของการฝึกอบรม ช่วงการทบทวนพื้นฐานความรู ้SEA 

  
ช่วงการประเมินตนเองก่อนการฝึกอบรม (Pre – Self - Assessment) 

  

  
ช่วงการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ผ่านการท ากิจกรรมกลุ่มและกรณีศึกษา 

รูปที่ 3.2-2 บรรยากาศการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดบักลาง ครั้งที่ 2 
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ช่วงการน าเสนอผลผลิตจากการฝึกอบรม 

  

  
ช่วงแลกเปลี่ยนผลสัมฤทธิจ์ากการฝึกอบรม 

  
ช่วงตอบประเด็นข้อสงสัยด้าน SEA ช่วงพิธีปิดการฝึกอบรม 

รูปที่ 3.2-2 บรรยากาศการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 2 (ต่อ) 
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11) สรุปการประเมินผลการฝึกอบรม 

การประเมินผลการฝึกอบรมจัดท าขึ้นเพ่ือให้เกิดความแน่ใจว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้

ความเข้าใจ และทักษะ เกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ด้าน SEA โดยแบ่งออกเป็น 1) การประเมินความรู้

เกี่ยวกับ SEA ด้วยแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม (Pre - Post Test) 2) การประเมินตนเองเกี่ยวกับ

ความรู้ความเข้าใจด้าน SEA (Self - Assessment) และ 3) แบบรายงานการติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม 

ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

11.1) การประเมินความรู้เกี่ยวกับ SEA โดยแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม 

การประเมินความรู้เกี่ยวกับ SEA โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ก่อนการ

ฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม โดยใช้แบบทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม เพ่ือประเมินระดับความเข้าใจ 

ในเนื้อหาการฝึกอบรม โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จ านวน 54 ราย มีคะแนนเฉลี่ยก่อนอบรม 14.3 คะแนนจาก  

20 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยหลังการฝึกอบรม 16.4 คะแนน จาก 20 คะแนน ทั้งนี้พบว่าผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

ตอบค าถามผิดซ้ าทั้งแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม 3 อันดับแรก ประกอบด้วย ข้อที่ 11 การประเมิน

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร พบว่าตอบผิดช่วงแบบทดสอบก่อน 

จ านวน 36 ราย และหลังการฝึกอบรม จ านวน 23 ราย ข้อที่ 5 SEA จ าเป็นจะต้องจัดท าให้แล้วเสร็จ ก่อนเริ่ม

กระบวนการจัดท าแผนและแผนงาน พบว่าตอบผิดช่วงแบบทดสอบก่อน จ านวน 20 ราย และหลังการฝึกอบรม 

จ านวน 11 ราย ข้อที่ 8 SEA จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการจัดท านาน เนื่องจากต้องรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

ในทุกประเด็นทั้งหมดก่อน พบว่าตอบผิดช่วงแบบทดสอบก่อน จ านวน 19 ราย และหลังการฝึกอบรม จ านวน  

14 ราย รายละเอียดดังภาคผนวก ค 

11.2) แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจด้าน SEA 

แบบประเมินตนเองฯ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบและเข้าใจ

ในกระบวนการ SEA ของตนเอง รวมถึงสร้างความตระหนักในการเปิดรับข้อมูลด้าน SEA มากยิ่งขึ้น โดยแบ่ง 

การประเมินออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมิน

ตนเองเบื้องต้นฯ ของผู้เข้าอบรมไดดั้งตารางท่ี 3.2-7 
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ตารางที่ 3.2-7 การประเมินตนเองฯ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ข้อที ่ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 
คะแนน (ร้อยละ) 

ก่อนอบรม หลังอบรม 
1 หลักการและแนวคิด SEA 63.7 97.8 

2 การบูรณาการแผนและการจัดท า SEA 61.6 96.3 

3 การพัฒนาท่ียังยืน 68.4 91.1 

4 กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท า SEA 59.5 91.1 

5 ขั้นตอนการจัดท า SEA 57.4 85.9 

 5.1 การกลั่นกรอง 54.2 85.9 

 5.2 การก าหนดขอบเขต 51.6 87.4 

 5.3 การพัฒนาและประเมินทางเลือก 51.6 86.7 

 5.4 การก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน 48.9 83.0 

 5.5 การจัดท ารายงาน SEA  47.9 75.6 

 5.6 การควบคุมคุณภาพ 47.9 73.3 

 5.7 การติดตามและประเมินผล 48.4 75.6 

11.3) การประเมินผลความเหมาะสมของหลักสูตรการฝึกอบรม 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แสดงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และให้ข้อเสนอแนะต่อ

หลักสูตรการฝึกอบรม ผ่านแบบประเมินความคิดเห็นหลังการฝึกอบรมหลักสูตร จ านวน 38 ราย (ร้อยละ 69.1) 

จากผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งหมด 55 ราย ทั้งนี้สามารถสรุปผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมฯ รายละเอียดดัง

ตารางที่ 3.2-8 

ตารางที่ 3.2-8 สรุปผลการประเมินความคิดเห็นหลังการฝึกอบรม 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ตอบ รวม 

1) ด้านเนื้อหา/ กระบวนการฝึกอบรม      

(1) ความเหมาะสมของเน้ือหาการฝึกอบรม 94.7 5.3 0 0 100 

(2) ความเหมาะสมของกระบวนการที่น ามาใช้ในการถ่ายทอดเน้ือหา 76.3 23.7 0 0 100 

(3) ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 71.1 26.3 2.6 0 100 

2) ด้านสถานท่ี/ ระยะเวลา/ สื่อการน าเสนอ      

(1) ความเหมาะสมของสถานที่จัดการฝึกอบรม 84.2 15.8 0 0 100 

(2) ความเหมาะสมของสื่อประกอบการฝึกอบรม 84.2 13.2 0 2.6 100 

(3) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกอบรม 71.1 28.9 0 0 100 

(4) ความเหมาะสมของอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 73.7 23.7 2.6 0 100 

(5) การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก 92.1 7.9 0 0 100 

3) ความพึงพอใจต่อภาพรวมของกิจกรรมการฝึกอบรม ในครั้งนี้ 60.5 13.2 0 26.3 100 
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11.4) การถอดบทเรียนจากการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหาร
ระดับกลาง ครั้งที่ 2 

จากการจัดฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 2  

ที่ได้มีการแบ่งกลุ่มเรียนรู้อออกเป็น 2 กลุ่ม ตามกรณีศึกษาที่ได้ก าหนดไว้ (การจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษสระแก้ว และการจัดท าแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของจังหวัดสระแก้ว) ซึ่งมีลักษณะและบริบทของการ

จัดท าแผนที่แตกต่างกัน จึงอาจมีรูปแบบ เทคนิค วิธีการ ที่ใช้ในการฝึกอบรมแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม แต่มี

ผลผลิตสุดท้ายที่ได้รับเหมือนกัน ได้ฝึกทดลองปฏิบัติจริงบนชุดข้อมูลจริงเหมือนกัน แต่ยังคงมีขั้นตอนหลัก

เดียวกัน ได้แก่ การก าหนดขอบเขต การพัฒนาและประเมินทางเลือก การก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน 

และการบูรณาการผลลัพธ์ SEA เข้าสู่กระบวนการจัดท าแผนที่ปรึกษาจึงได้สรุปรายละเอียดขั้นตอน พร้อม

เครื่องมือที่ใช้ในแต่ละข้ันตอนโดยสังเขปของกลุ่มการเรียนรู้ทั้ง 2 กลุ่ม สรุปดังตารางท่ี 3.2-9 
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ตารางที่ 3.2-9 สรุปรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการและเคร่ืองมือท่ีใช้ประกอบในการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง คร้ังท่ี 2 
กลุ่มการเรียนรู้ท่ี 1 กลุ่มการเรียนรู้ท่ี 2 

ขั้นตอน SEA เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลผลิต ขั้นตอน SEA เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลผลิต 

1. การกลั่นกรอง (Screening) 

1.1 การบูรณาการจัดท าแผนฯ กับกรณีศึกษา - - 1.1 ก า ร บู ร ณ า ก า ร จั ด ท า แ ผ น ฯ  กั บ

กรณีศึกษา 

Brainstorming นิยามของ Logistics โดยสามารถจัดกลุ่มได้ใน 3 

บริบท: 

- การคมนาคมขนส่ง 

- โครงสร้างพื้นฐาน 

- การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

1) การวิเคราะห์เป้าหมายของแผน - - 1) การวิเคราะห์เป้าหมายของแผน Content Analysis เป้าหมายการพัฒนาในปัจจุบัน ในด้านเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์สมมติในอนาคต 

(based on Case Study) 

2) การก าหนดกรอบและขั้นตอนการบูรณา

การ 

- - 2) การก าหนดกรอบและขั้นตอนการบูรณา

การ 

Content Analysis กระบวนการจัดท าแผน รวมทั้งเครื่องมือ/ เทคนิคที่

ใช้ในแต่ละขั้นตอนของการจัดท าแผน 

2. การก าหนดขอบเขต (Scoping) 

2.1 การทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง - Content analysis - ประเด็นปัญหา 2.1 การวิ เคราะห์และทบทวนแผนหรือ

แผนงานและการทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

- Content Analysis 

- Compatibility Analysis 

- แผนที่เกี่ยวข้อง และประเด็นปัญหา (Issues) 

2.2 การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและสาเหตุ - Root cause analysis 

- Cause-effect analysis 

- ความเชื่อมโยงของปัญหา - สาเหตุ 2.2 การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการ

พัฒนา 

- Cause & Effect Analysis - ความเชื่อมโยงของปัญหา - สาเหตุ 

- อาการที่ปรากฎในแต่ละปัญหา (Symptom) 

- สาเหตุของปัญหาในระบบ SEZ เพื่อหาสาเหตุร่วม 

(Common Cause) 

2.3 การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน - Network analysis - แรงขับเคลื่อนการพัฒนา - SWOT Analysis จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส 

(Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) ของระบบ 

Logistics 

- Root Cause Analysis (Problem Tree 

Analysis) 

สาเหตุของสาเหตุ (Root Cause = ต้นตอของปัญหา) 

เป็นจุดที่ต้องแก้ไขโดยใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ 

3. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย 

3.1 การระบุผู้มีส่วนได้เสีย - Network analysis 

- Stakeholder role-play 

ผู้มีส่วนได้เสีย และล าดับความส าคัญ 3.1 การระบุผู้มีส่วนได้เสีย - Network Analysis ผู้มีส่วนได้เสียใน 4 กลุ่มหลัก: 

- ภาครัฐ 

- ภาคเอกชน 

- ภาคประชาสังคม 

- ภาคประชาชน 

3.2 การจัดล าดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย - Prioritized matrix of 

stakeholders 

3.3 การจัดท าแผนการสื่อสารและการมีส่วน

ร่วม 

 

- Identification of participation 

level for stakeholders 

- Communication strategy & tools 

แผนการสื่อสารและการมีส่วนร่วม 
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ตารางที่ 3.2-9 สรุปรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการและเคร่ืองมือท่ีใช้ประกอบในการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง คร้ังท่ี 2 (ต่อ) 
กลุ่มการเรียนรู้ท่ี 1 กลุ่มการเรียนรู้ท่ี 2 
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4. การก าหนดวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ 

4.1 การวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์และ

ตัวช้ีวัด 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

- แนวทางการพัฒนา 

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลฐาน (ของตัวช้ีวัด) 

4.3 การก าหนดวัตถุประสงค์ความยั่งยืน 

4.4 การก าหนดทางเลือกเบื้องต้น 

- Governance Framework 

- Strategic Reference Framework 

- Environmental Significance 

Issues 

- Strategic Issue 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืน 

4.1 การก าหนดวิสัยทัศน ์ Content Analysis วิสัยทัศน์ของระบบ Logistics ในจังหวัดสระแก้ว 

4.2 การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ Strategic Issues Synthesis 

สังเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร ์โดยอาศัยข้อมูลทีไ่ด้

จ า ก  Cause & Effect Analysis/ SWOT 

Analysis/ Root cause analysis 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

4.3 การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา

ที่ยั่งยืนและตัวช้ีวัด 

Content Analysis - วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ ชิ ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  ( Strategic 

Objectives) 

- เกณฑ์การประเมิน (Assessment Criteria) 

- ตัวช้ีวัด (Indicators) 

- ตัวตรวจสอบ (Verifiers) 

4.4 การประเมินข้อมูลฐาน - Content Analysis 

- Trend Analysis 

แนวโน้มจากอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของตัวช้ีวัดใน

แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้ BAU Scenario 

4.5 การก าหนดทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น Content Analysis - กลยุทธ์ภายใต้แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 

- มาตรการ/ แนวทางในการขับเคลื่อน 

4.6 การจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและการ

สื่อสาร 

Stakeholder Identification แ ผ น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร 

(Communication Plan) 

- กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

- วิธีการมีส่วนร่วม 

5. การพัฒนาและการประเมินทางเลือก (Alternatives Development and Assessment) 

5.1 การพัฒนาทางเลือก Compatibility Analysis ทางเลือกต่าง ๆ 5.1 การพัฒนาทางเลือก Strategic Action Analysis ทางเลือกในการบริหารจัดการ Logistics ของจังหวัด

สระแก้ว 3 ทางเลือก พร้อม BAU ได้แก่  

ทางเลือกที่ 1: มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อตอบสนอง Logistics ของจังหวัดสระแก้ว 

ทางเลือกที่  2: มุ่งเน้นการบริหารจัดการห่วงโซ่

อุปทานเป็นหลัก 

ทางเลือกที่  3: ผสมผสานการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการ

จัดการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ Logistics 

5.2 การประเมินผลกระทบของทางเลือก 

 

 

Rating Ranking of alternative 

 

 

ทางเลือกที่เหมาะสม 

 

 

5.2 การประเมินทางเลือก Trend analysis แนวโน้มจากอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของตัวช้ีวัดใน

แต่ละทางเลือก เทียบกับ BAU Scenario ภายใต้

ประเด็นยุทธศาสตร์เดียวกัน 
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5.3 การประ เมินผลกระทบที่ เ กิ ดจาก

ทางเลือกต่าง ๆ 

Cumulative Impact Assessment (CIA) 

1) พัฒนากิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์  ( Strategic 

Actions) (โดยเลือกมาจากมาตรการเบื้องต้นในแต่

ละทางเลือก) 

2) วิเคราะห์ผลกระทบต่อองค์ประกอบสิ่งแวดล้อม

ในจังหวัดสระแก้ว 

- กิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละทางเลือกภายใต้

กลยุทธ์ 

- องค์ประกอบสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสระแก้วที่จะ

ได้รับการรบกวนจากกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ - 

ผลกระทบทางตรง (Primary Impact) 

- ผลกระทบขั้นที่ 2 (Secondary Impact) 

- ผลกระทบขั้นที่ 3 (Tertiary Impact) 

5.4 การพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือกต่าง 

ๆ 

Multi-Criteria Analysis (MCA) (AHP Pairwise 

comparison), using Expert judgement 

น าผลที่ได้จาก CIA และ Trend analysis ของแต่

ละทางเลือก มาประกอบการตัดสินใจในการเลือก

ทางเลือกที่เหมาะสม 

ทางเลือกที่เหมาะสม 

6. การก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน (Measures for Sustainability) 

6.1 มาตรการเพื่อความยั่งยืน  มาตรการเพื่อความยั่งยืน 5.5 การก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน น ามาตรการ/ แนวทางในการขับเคลื่อนประเด็น

ยุทธศาสตร์ในแต่ละกลยุทธ์ ที่ได้ในขั้นตอนการ

ก าหนดทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น มาพัฒนาเป็น

มาตรการต่าง ๆ ในระยะสั้นและระยะยาว 

- มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ( Enhancement 

Measures) 

- มาตรการลดผลกระทบ (Reducing Measures) 

- มาตรการหลีก เลี่ ย งผลกระทบ ( Avoidance 

Measures) 

6.2 แผนบริหารจัดการฯ Flow Diagram of Planning การบูรณาการแผนกับ SEA  7. การจัดท ารายงาน SEA (SEA Report Preparation) 

การจัดท ารายงาน SEA - รายงาน SEA 

8. การมีส่วนร่วม (Participation) 

8.1 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย Stakeholder Analysis ระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ เสีย ในการ

วางแผนพัฒนาระบบ Logistics ในจังหวัดสระแก้ว 

(มาก/ น้อย = วงใน วงชิด วงใกล้ วงไกล วงห่าง) 

8.2 การจัดล าดับความส าคัญของผู้มีส่วน 

ได้เสีย 

Multi - Criteria Analysis (MCA) (AHP Pairwise 

comparison), using Expert judgement 

ระดับความส าคัญกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
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จากตารางที่ 3.2-9 ซึ่งเป็นการสรุปรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการและ

เครื่องมือที่ใช้ประกอบในการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 2 พบว่า 

แม้ว่าที่ปรึกษาจะได้ก าหนดแนวทางและขั้นตอนหลักในการจัดท า SEA ไว้เพ่ือให้การฝึกอบรมกลุ่มย่อยแต่ละ

กลุ่มได้ยึดปฏิบัติตามและแต่ละกลุ่มย่อยได้พยายามปฏิบัติตามแล้วนั้น แต่ในรายละเอียดขั้นตอนย่อยกลับ

ยังคงมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจากความเชี่ยวชาญของวิทยากรผู้สอนเอง รวมถึงบริบทของ

กรณีศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลให้วิทยากรจะต้องพิจารณาคัดเลือกวิธีการ และเทคนิคให้มีความเหมาะสมกับ

การฝึกปฏิบัติจริงตามกรณีศึกษาที่แต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายด้วย แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของวิธีการและ

เทคนิคในการจัดท า SEA แต่ละขั้นตอนที่สามารถน ามาปรับประยุกต์ใช้ได้ ไม่ตายตัว ขึ้นอยู่กับบริบทของ

การศึกษาประกอบด้วย 

จากการจัดฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ที่ได้

ออกแบบเนื้อหาและยึดตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (2563) เป็นแกนหลักใน 

การฝึกอบรม ซึ่งผลจากการจัดฝึกอบรม ทั้งในส่วนของประเด็นข้อคิดเห็นที่ได้รับ รวมถึงประเด็นต่าง ๆ ที่ได้มี

การแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากรประจ ากลุ่ม ที่ปรึกษาจะน าไปวิเคราะห์และ

น าไปสู่การปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยให้มีความเหมาะสมมาก

ยิ่งขึ้นต่อไป 

3.2.3 การฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับสูง 

1) วัตถุประสงค์ 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะที่ถูกต้องเกี่ยวกับ SEA และการขับเคลื่อน 

SEA ที่ผ่านมา ทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ ให้กับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจ

และขับเคลื่อนการน า SEA ไปใช้ในกระบวนการวางแผนและการจัดท าแผนงานที่มีเป้าหมายไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

2) กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของ สศช. และจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่

ต้องจัดท าแผนและแผนงาน SEA ตามที่ก าหนดไว้ใน (ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมิน

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 ราย 

3) ระยะเวลาในการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับสูง ได้แบ่งออกเป็น 

4 ช่วงเวลา โดยก าหนดจัดในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. วันอังคารที่ 15 – 

วันพุธที่ 16 และวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. ในรูปแบบระบบการประชุมผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) 
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4) เนื้อหาและรูปแบบการฝึกอบรม 

กิจกรรมการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับสูง โดย

ผู้ เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ ผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ( Video Conference) ใช้

ภาษาอังกฤษในช่วงที่บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ โดยมีรูปแบบการฝึกอบรม ดังนี้ 

รูปแบบที่ 1: การเสวนา เรื่อง มุมมองและการใช้เครื่องมือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์ (SEA) ในกระบวนการตัดสินใจแผนการพัฒนาต่าง ๆ 

รูปแบบที่ 2: การอภิปราย เรื่อง Story Telling on Challenged/ Failure Cases, SEA 

Concept and Process,  SEA Mainstreaming in Thailand 

รูปแบบที่ 3: การสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้มีอ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับ 

การประยุกต์ใช้ SEA เพ่ือการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ดีขึ้นในประเทศไทย 

5) บุคลากรในการด าเนินกิจกรรม  

ผู้สอนและบรรยายหลัก 

1) Professor Dr. Maria Rosario Partidario  

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเชิง

พ้ืนที ่

2) Dr. Jeremy Carew - Reid 

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเชิง

พ้ืนที ่

3) ดร. วิเทศ ศรีเนตร  

ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ ด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

1) นายปีติพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา   

ประธานอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

2) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ธงชัย พรรณสวัสดิ์  

อนุกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา 

3) ดร. สมเกียรติ ประจ าวงษ์ เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
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6) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐมีมุมมองแนวคิดเชิงกลยุทธ์ เข้าใจหลักการและ

แนวทางในการใช้ SEA ก่อให้เกิดการบูรณาการกับการจัดท าแผนและแผนงาน เพ่ือก าหนดทิศทางและ 

การสร้างความเข้มแข็งและความมั่นใจให้หน่วยงาน เกิดผลกระทบในทางปฏิบัติของหน่วยงานในการใช้ SEA 

ต่อไป 

7) การประเมินผลการฝึกอบรม 

การประเมินผลการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การประเมินผลความส าเร็จ 

และการประเมินผลความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

การประเมินผลความส าเร็จของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

เกณฑ์การประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม พิจารณาในประเด็นผู้เข้ารับการฝึกอบรม

จะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ครั้ง ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด (คิดเป็นร้อยละ 80)  

ทั้งนี้ จะด าเนินการจัดส่งประกาศเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ข้างต้น ภายหลังการฝึกอบรม

แล้วเสร็จ 

การประเมินผลความเหมาะสมของหลักสูตรการฝึกอบรม 

การประเมินผลความเหมาะสมของหลักสูตรการฝึกอบรมประเมินจากผลการแสดงความ

คิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านแบบประเมินผลการฝึกอบรม ซึ่งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แสดง

ความเห็น ระบุความพึงพอใจ และให้ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรการฝึกอบรม โดยมีหัวข้อการประเมินเบื้องต้น 

ดังนี้ 

1) ด้านเนื้อหา/ กระบวนการฝึกอบรม 

(1) ความเหมาะสมของเนื้อหาการฝึกอบรม 

(2) ความเหมาะสมของกระบวนการที่น ามาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา 

(3) ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 

2) ด้านสถานที่/ ระยะเวลา/ สื่อการน าเสนอ 

(1) ความเหมาะสมของสื่อประกอบการฝึกอบรม 

(2) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกอบรม 

(3) ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการประชุม 

3) ความพึงพอใจต่อภาพรวมของกิจกรรมการฝึกอบรม 

8) การจัดล าดับเนื้อหาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

การจัดล าดับเนื้อหาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในระยะเวลาการฝึกอบรมครอบคลุมทั้งหมด  
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4 วัน ในเบื้องต้นที่ปรึกษาได้จัดเตรียมเนื้อหาและรูปแบบการฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ก าหนดไว้ใน

ขอบเขตการศึกษา โดยมีรายละเอียดเนื้อหาบทเรียนและการจัดล าดับเนื้อหาการเรียนรู้ระบุไว้ในภาคผนวก ค 

9) สรุปผลการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับสูง  

ด าเนินการจัดฝึกอบรมในช่วงวันจันทร์ที่ 14 – วันพุธที่ 16 และศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 

2564 โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม 4 วัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมรวมจ านวนทั้งหมด 18 ราย (รายละเอียดดัง 

ตารางที่ 3.2-10) ในการฝึกอบรมได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การบรรยายให้ความรู้ และการสนทนา

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้มีอ านาจตัดสินใจ โดยสรุปผลขั้นตอนการฝึกอบรมของแต่ละกลุ่มและ

การถอดบทเรียน รวมถึงรายชื่อและหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม SEA ปี 2564 รายละเอียดดังภาคผนวก ค 

ตารางที่ 3.2-10 สรุปหน่วยงานเข้าร่วมอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับสงู 

ล าดับ หน่วยงานเข้าร่วมอบรม 
รวมจ านวนผู้เข้าอบรม 

(ราย) 

1 ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 1 

2 กรมการขนส่งทางราง 1 

3 กรมทางหลวง 1 

4 กรมทางหลวงชนบท 1 

5 กรมท่าอากาศยาน 1 

6 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1 

7 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 1 

8 กรมทรัพยากรธรณี 1 

9 ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ  1 

10 กรมโยธาธิการและผังเมือง 1 

11 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1 

12 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1 

13 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 1 

14 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 

15 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 4 

รวมทั้งหมด 18 

บรรยากาศการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับสูง โดยเน้น

กระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การบรรยายให้ความรู้ และการการสนทนาและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้มีอ านาจตัดสินใจ รายละเอียดดังรูปที่ 3.2-3 นอกจากนี้ ผู้บริหารจาก

หน่วยงานได้ร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะช่วงแลกเปลี่ยนผลสัมฤทธิ์จากการฝึกอบรม  โดยมี

รายละเอียดดังภาคผนวก ค 
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ช่วงลงทะเบียนเข้าระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ช่วงการแจ้งกฎกติกา 

  
ช่วงการเสวนา เร่ือง มุมมองและการใช้เครื่องมือ SEA ในกระบวนการ

ตัดสินใจในการจัดท าแผนการพัฒนาต่าง ๆ 

ช่วงการบรรยาย เร่ือง Story Telling on Challenged/ Failure 

Cases โดย Dr. Jeremy Carew-Reid 

  
ช่วงการบรรยาย เร่ือง Story Telling on Challenged/ Failure Cases โดย Prof. Maria Rosario Partidario 

  
ช่วงการบรรยาย เร่ือง SEA Concept and Process โดย Dr. Jeremy Carew - Reid, ICEM, Vietnam 

รูปที่ 3.2-3 บรรยากาศการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดบัสูง 
ในรูปแบบระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) 
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ช่วงการบรรยาย เร่ือง SEA Concept and Process โดย  Prof. Maria Rosario Partidario 

  
ช่วงการบรรยาย เร่ือง Experiences on doing SEA, Obstacles/ Precautionary (important points to be aware) in doing SEA, Key 

success factors for effective SEA practice, SEA case studies in foreign countries (e.g. Vietnam, Myanmar, etc.) and in 

Thailandโดย Dr. Jeremy Carew - Reid, ICEM, Vietnam 

  

  
ช่วงถาม - ตอบ เร่ือง การสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้มีอ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับการประยกุต์ใช้ SEA เพื่อการวางแผนเชิงกล

ยุทธ์ที่ดีขึ้นในประเทศไทย 

รูปที่ 3.2-3 บรรยากาศการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดบัสูง 
ในรูปแบบระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) (ต่อ) 
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ช่วงการกล่าวสุนทรพจน ์เร่ือง การขับเคลื่อน SEA และการบูรณาการ SEA เขา้กับกระบวนการวางแผนของหน่วยงาน 

  
ช่วงสรุปประเด็นและให้ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญตา่งประเทศ 

  
ช่วงถาม - ตอบประเด็นความเห็นด้าน SEA 

  
                            ช่วงกล่าวปิดการฝึกอบรม                     ช่วงการเปิดกล้องบันทึกภาพร่วมกัน 

รูปที่ 3.2-3 บรรยากาศการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดบัสูง 
ในรูปแบบระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) (ต่อ) 

 

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ได้เข้าร่วมกล่าวสุนทรพจน์ เรื่อง การขับเคลื่อน SEA และ

การบูรณาการ SEA เข้ากับกระบวนการวางแผนของหน่วยงาน โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมทั้งหมด 7 หน่วยงาน 
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ประกอบด้วย 1) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  2) กรมอุตสาหกรรม

พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) 3) กรมทางหลวง (ทล.) 4) ส านักงานนโยบายการขนส่งและจราจร (สนข.) 5) 

ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สนทช.) 6) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และ 7) ส านักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) (รายละเอียดค ากล่าวสุนทรพจน์ของแต่ละหน่วยงานดังภาคผนวก 
ค) โดยประเด็นการกล่าวสุนทรพจน์นั้น เป็นการอธิบายและสรุปผลการเรียนรู้และความเข้าใจเพ่ิมเติมหลังจาก

ที่ท่านเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA (ส าหรับผู้บริหารระดับสูง) โดยเปรียบเทียบระหว่าง  

การเรียนรู้และรายงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่เคยเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA 

(ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง) กับ 2) จากการเรียนรู้และความเข้าใจหลังจากท่านได้แลกเปลี่ยนกับผู้ทรงคุณวุฒิ

ไทยและต่างประเทศ และกับผู้บริหารท่านอ่ืน ๆ โดยตรงในระหว่างการฝึกอบรมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ข้อเสนอรูปแบบการบูรณาการการจัดท าแผนและแผนงาน (เชิงพ้ืนที่หรือรายสาขา)  

ตามภารกิจของหน่วยงานท่าน กับกระบวนการ SEA 

- แนวทางการน า SEA ไปใช้การจัดท าแผนและแผนงาน ตามภารกิจของหน่วยงานท่าน 

- แผนและแผนงานที่คาดว่าจะน า SEA ไปทดลองใช้ในอนาคต 

10) สรุปการประเมินผลการฝึกอบรม 

10.1) การประเมินผลความเหมาะสมของหลักสูตรการฝึกอบรม 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แสดงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และให้ข้อเสนอแนะต่อ

หลักสูตรการฝึกอบรม ผ่านแบบประเมินความคิดเห็นหลังการฝึกอบรมหลักสูตร จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 38.9) 

จากผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งหมด 18 ราย ทั้งนี้สามารถสรุปผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรม รายละเอียดดัง

ตารางท่ี 3.2-11 

ตารางที่ 3.2-11 สรุปผลการประเมินความคิดเห็นหลังการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

มาก ปานกลาง น้อย ไม่ตอบ รวม 

1) ด้านเนื้อหา/ กระบวนการฝึกอบรม      

(1) ความเหมาะสมของเน้ือหาการฝึกอบรม 85.7 14.3 0 0 100 

(2) ความเหมาะสมของกระบวนการที่น ามาใช้ในการถ่ายทอดเน้ือหา 71.4 28.6 0 0 100 

(3) ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมแต่ละบทเรียน 71.4 14.3 14.3 0 100 

2) ด้านระยะเวลา/ สื่อการน าเสนอ      

(1) ความเหมาะสมของสื่อประกอบการฝึกอบรม 100 0 0 0 100 

(2) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกอบรม 85.7 0 14.3 0 100 

(3) ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการประชุม 85.7 14.3 0 0 100 

3) ความพึงพอใจต่อภาพรวมของกิจกรรมการฝึกอบรม ในครั้งนี้ 85.7 14.3 0 0 100 
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10.2) สรุปประเด็นส าคัญที่ได้จากการเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้มี
อ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ SEA เพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ดีขึ้นในประเทศไทย จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ 

(1) นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมการการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

(1.1) ความส าคัญ จุดเด่น/ ข้อด ีและการน า SEA ไปประยุกต์ใช้ 

SEA เป็นเครื่องมือที่ส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างมากต่อการจัดท า

แผน โดยสามารถผนวกรวมได้ตั้งแต่แผนระดับชาติลงมาสู่แผนรายสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกท้ังเป็นกลไกหนึ่ง

ที่จะช่วยให้แผนการพัฒนาต่าง ๆ ได้รับการยอมรับผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมที่เป็นหัวใจหลักส าคัญของ

กระบวนการ SEA แต่จะต้องด าเนินการตั้งแต่เริ่มกระบวนการ SEA และต้องด าเนินการอย่างสร้างสรรค์ 

เหมาะสมกับบริบทและสภาพการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้แผนการพัฒนาสามารถตอบสนองความต้องการได้

อย่างเหมาะสมเป็นที่ยอมรับ 

นอกจากนี้ SEA ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนโดยพิจารณา

ประเด็นสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับมิติอ่ืน ๆ ที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ส่งผลให้แผนมีความรอบด้านมากยิ่งขึ้น 

เป้าหมายไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน SEA โดยเน้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม และสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงานจัดท าแผนและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นท่ี โดย SEA มีกระบวนการที่ยืดหยุ่น สามารถปรับใช้ได้ใน

ทุกบริบททั้งภาพรวมหรือเชิงลึกขึ้นอยู่กับแผนและประเด็นที่ด าเนินการ 

(1.2) ปัญหา/ อุปสรรค/ ความท้าทาย ในการใช้และขับเคลื่อน SEA 

ความท้าทายในการขับเคลื่อนที่ส าคัญ คือ การผลักดันให้ SEA เข้า

ไปสู่หน่วยปฏิบัติ (กลุ่มวางแผน) ของหน่วยงานแผนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้ SEA ถูกระบุเป็นหนึ่งในภารกิจ

ของหน่วยงานและถูกน าไปปฏิบัติผนวกรวมเข้ากับกระบวนการจัดท าแผนได้  โดยการบูรณาการข้ามภาคส่วน

ระหว่างหน่วยงานแต่ละสาขานั้นเป็นอีกหนึ่งความท้าทาย ซึ่งประเทศไทยมีพ้ืนฐานโครงสร้างของหน่วยงาน 

ที่จ าแนกเฉพาะเจาะจง แยกบทบาทภารกิจระหว่างหน่วยงานกันอย่างชัดเจน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม หรือแม้กระทั่งหน่วยงานที่อยู่ภายใต้บริบทเดียวกันก็ตาม ซึ่ง SEA จ าเป็นที่จะต้องอาศัย 

ความร่วมมือในการด าเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท าไปจนกระทั่งการน าไปสู่การปฏิบัติระหว่างหน่วยงาน

และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในหลายภาคส่วน โดยหน่วยงานส่วนใหญ่มักท างานเพียงเพ่ือภารกิจของหน่วยงาน 

จ ากัดกรอบอยู่ภายใต้เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของหน่วยงานเท่านั้น การผลักดัน SEA อาจมีความจ าเป็นที่จะต้อง

สร้างการยอมรับระหว่างหน่วยงานเพ่ือเปิดใจด าเนินการนอกเหนือจากกรอบภารกิจเดิมที่เคยด าเนินการมา

และบูรณาการข้ามภาคส่วนกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่น าไปสู่ความยั่งยืนต่อไป 

ส าหรับความท้าทายอ่ืน ๆ ที่ส าคัญในการขับเคลื่อน SEA ได้แก่ (1) 

เรื่องความชัดเจนในการน า SEA ไปปรับประยุกต์ใช้ทั้งในมุมมองของการก าหนดระดับและประเภทของแผนที่
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ควรท า SEA (2) ความเชื่อมโยงกับเรื่องงบประมาณ ซึ่งมีระเบียบวิธีการในการขออนุมัติที่ซับซ้อนและอาจไม่

ยืดหยุ่น เอ้ืออ านวยต่อการจัดท า SEA (3) การสื่อความให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ SEA  

โดยลดการสื่อสารในเชิงเทคนิควิชาการให้น้อยลง แต่ยังคงความถูกต้องของหลักวิชาการ ปรับให้เข้ากับบริบท

ของผู้มีส่วนได้เสียที่จะสื่อสารด้วยให้มากที่สุด และ (4) การบูรณาการผลลัพธ์จากกระบวนการจัดท า SEA  

เข้าสู่กระบวนการจัดท าแผนและน าไปสู่การปฏิบัติได้จริงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ  

ของผู้บริหารหน่วยงานที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

(1.3) ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการขับเคลื่อน SEA ในอนาคต 

ควรระบุถึงความส าคัญของ SEA ไว้ให้ชัดเจน ในแผนระดับชาติ 

(ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) เพ่ือเป็นกรอบ

แนวทางการพัฒนาตั้งแต่ในระดับประเทศ และส่งผลไปสู่แผนในระดับต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ของการพัฒนา  

โดยการขับเคลื่อนในระยะแรก อาจเป็นการบังคับใช้กฎหมายก่อน เช่น  การประกาศใช้ (ร่าง) ระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... เพ่ือให้หน่วยงานเกิดการเคลื่อนตัว

และเล็งเห็นถึงความส าคัญของการน า SEA ไปปฏิบัติ (ปฏิบัติจริง เรียนรู้จริง เล็งเห็นความส าคัญอย่างแท้จริง) 

ประเดน็ส าคญัคือ การสร้างการยอมรับ ความสมัครใจของหน่วยงาน 

ที่พร้อมจะรับเอา SEA ไปปฏิบัติ ซึ่งต้องอาศัยการสร้างความรู้ความเข้าใจ การปรับเปลี่ยนวิธีคิดมุมมองใน 

การวางแผนการพัฒนา และอาจต้องใช้ระยะเวลาแต่เป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องด าเนินการ โดยผลักดันหรือสร้าง

ความรู้ความเข้าใจให้กับภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การสร้างกลไกในการติดตามข้อมูลข่าวสาร การพัฒนา

สื่อต่าง ๆ ที่จะช่วยสื่อสารหรือเผยแพร่ข้อมูล ท าความเข้าใจต่อสาธารณะได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถเข้าถึง

ได้ง่าย ซึ่งจะช่วยให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจใน SEA ไปในทิศทางและบริบทเดียวกัน ทั้งนี้   

ความน่าเชื่อถือของ SEA สามารถสร้างได้โดยการติดตามประเมินผล ซึ่งต้องมีระบบกลไกลที่เหมาะสมและ 

มีประสิทธิภาพ 

(2) ศ.กิตติคุณ ดร. ธงชัย พรรณสวัสดิ์ อนุกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม 
วุฒสิภา 

(2.1) ความส าคัญ จุดเด่น/ ข้อดี และการน า SEA ไปประยุกต์ใช้ 

SEA เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวางนโยบายและแผน ช่วยให้  

การตัดสินใจสามารถพิจารณาประเด็นได้อย่างรอบด้าน ครอบคลุมทั้งมิติการพัฒนาที่สมดุล (เศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล้อม) เนื่องจาก SEA มีการพิจารณาเป้าหมายการพัฒนาในอนาคตระยะยาวเพ่ือให้เกิดการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน ยึดหลักการป้องกันไว้ก่อน ส่งเสริมให้การจัดท าแผนให้มีความรอบคอบ รอบด้านมากยิ่งขึ้น ซึ่งเหมาะ

กับการจัดท าในแผนระดับที่ 1, 2 และ 3 ซึ่งมีการด าเนินการมาแล้วตั้งแต่ในอดีตแต่อาจไม่ใช่การจัดท า SEA 

เต็มรูปแบบหรือทั้งกระบวนการแต่ได้มีการน าเอาหลักการบางส่วนของการจัดท า SEA มาปรับประยุกต์ใช้ เช่น 

นโยบาย Bio – Circular - Green Economy (BCG) และการจัดท า SEA ที่จังหวัดพะเยา เป็นต้น 
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นอกจากนี้ SEA ยังมีกระบวนการที่ยืดหยุ่น มีวิธีการที่หลากหลายไม่

มีรูปแบบที่ตายตัว สร้างการมีส่วนร่วมและการยอมรับอย่างมีความรู้และมีความหมาย อีกทั้งยังมีการสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้จัดท า SEA และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ทั้งในภาคส่วนราชการ 

นักวิชาการ ประชาชน และเอกชน เพ่ือพิจารณาประโยชน์ร่วมกันสร้างเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกัน  โดย

หน่วยงานหลักที่จะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนให้สามารถพัฒนาและน าไปสู่การปฏิบัติได้ คือ สศช. เนื่องจาก

เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจในการวางแผนพัฒนาประเทศ เป็นผู้ก าหนดทิศทางของการพัฒนาประเทศ 

แต่มีความจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากรของหน่วยงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดท า SEA 

เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงานสามารถจัดท า SEA และด าเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกิจกรรมการ

มีส่วนร่วมซึ่งเป็นหัวใจหลักส าคัญของการจัดท า SEA อีกทั้ง ยังสามารถด าเนินงานในส่วนอ่ืน ๆ ได้อย่าง

ต่อเนื่องภายใตภ้ารกิจของหน่วยงานที่ต้องด าเนินงานในการจัดท าแผนพัฒนาอยู่แล้ว 

ข้อดีของการจัดท า SEA โดยหน่วยงานเอง คือ สามารถด าเนินการได้

ทันที ปรับการด าเนินงานให้สอดคล้องกับช่วงเวลาและความจ าเป็นได้ (เร่งด าเนินการได้) สามารถคัดเลือก

ผู้เชี่ยวชาญได้เอง โดยการด าเนินงานมีความต่อเนื่องไม่สะดุดโดยเฉพาะกิจกรรมการมีส่วนร่วม การเก็บ

รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ และไม่มีข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลาการจ้างงานในกรณีที่ต้องจ้างหน่วยงานหรือองค์กร

ภายนอก ซ่ึงเป็นการฝึกประสบการณ์ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญและศักยภาพ

ให้เกิดขึ้นภายใต้หน่วยงาน มีแผนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และสามารถใช้งบประมาณได้

อย่างยืดหยุ่นไม่จ ากัดแค่เฉพาะภายในกรอบของสัญญาจ้างงาน หากแต่ข้อเสียของกรณีที่หน่วยงานไม่จัดท า 

SEA เอง คือ จ าเป็นต้องพิจารณาคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งขณะนี้ในประเทศไทยยังมีจ านวนผู้เชี่ยวชาญอยู่อย่าง

จ ากัด  

(2.2) ปัญหา/ อุปสรรค/ ความท้าทาย ในการใช้และขับเคลื่อน SEA 

การขับเคลื่อน SEA ในช่วงที่ผ่านมาของประเทศไทยยังคงพบปัญหา 

อุปสรรค และความท้าทาย คือ การขาดข้อมูลและแหล่งข้อมูลในการจัดท า SEA เรื่องความรู้ความเข้าใจของ

ผู้จัดท า SEA โดยเฉพาะกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน และผู้จัดการโครงการ 

ที่เป็นบุคคลส าคัญในการด าเนินกระบวนการ SEA ประเด็นความชัดเจนของการน าไปประยุกต์ใช้ในระดับแผน

ต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานเองยังมีความสับสนเป็นอย่างมาก อีกทั้งหน่วยงานยังคงยึดติดกับแนวทาง SEA (SEA 

Guideline) ที่จ าเป็นต้องมีรายละเอียดขั้นตอนที่ชัดเจนเป็นขั้นตอนตามล าดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการ 

ของ SEA ที่มีความยืดหยุ่นของกระบวนการและขั้นตอน ส่งผลให้การจัดท า SEA ที่ผ่านมาของประเทศไทย

ยังคงไม่ชัดเจน เป็นไปในลักษณะของการจัดท า SEA ที่ต่อยอดจากการท า EIA ซึ่งมุ่งเน้นเพียงการพิจารณา

ศักยภาพและขีดจ ากัดทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจมากกว่า 

การมุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
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การจัดท า SEA ยังไม่มีการประกาศที่มีผลบังคับให้หน่วยงานน าไป

ปฏิบัติ ส่งผลให้หน่วยงานยังไม่น้อมรับไปเป็นบทบาทภารกิจที่ต้องปฏิบัติของหน่วยงาน ไม่มีแรงจูงใจที่จะน า 

SEA มาปฏิบัติใช้ หน่วยงานยังไม่เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดท า SEA หรือยังไม่เข้าใจว่าหากไม่

น าเอา SEA มาปฏิบัติจะเสียโอกาสหรือเสียประโยชน์อย่างไร ทั้งนี้ อาจเนื่องด้วยการขาดงบประมาณในการ

สนับสนุนให้แก่หน่วยงาน และหน่วยงานไม่มีอ านาจมากพอ (Authorities) ที่จะน าผลลัพธ์จากกระบวนกการ 

SEA ไปสู่การปฏิบัติได้ โดยเฉพาะประเด็นที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนอื่น ๆ ประเด็นต่าง 

ๆ นี้ เชื่อมโยงกับทัศนคติผู้บริหารหน่วยงานไปจนถึงผู้บริหารระดับประเทศที่มีต่อความส าคัญของ SEA  

ซ่ึงทัศนคติของผู้บริหารถือเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor) ที่ส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อน SEA 

ได้ โดยมีมุมมองที่มุ่งสู่การพัฒนาในระยะยาวร่วมกัน (Looking Forward) 

(2.3) ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการขับเคลื่อน SEA ในอนาคต 

การขับเคลื่อน SEA ให้ประสบผลส าเร็จนั้น ต้องเริ่มจากการพัฒนา

บุคลากรของหน่วยงานที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนและด าเนินการ SEA โดยเน้นการสร้างความเชี่ยวชาญ  

สร้างศักยภาพขององค์กรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปจนถึงระดับผู้บริหาร ปรับเปลี่ยนมุมมองของการพัฒนา

เข้าสู่มิติการพัฒนาที่ยั่งยืนมากข้ึน อีกท้ังการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ที่จะสามารถ

ช่วยขับเคลื่อน SEA ได้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาในเชิงระบบข้อมูล ฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่จะเป็นส่วนสนับสนุน 

ต่อการจัดท า SEA (Big Data)  

ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับประเทศจัดเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งเสริมให้เกิด

การขับเคลื่อนนี้ได้ โดยจะต้องเข้าใจความส าคัญของการจัดท า SEA และให้ความส าคัญ สนับสนุนด้าน

ทรัพยากรต่าง ๆ ที่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินการ เช่น ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ ระยะเวลา ไปจนถึงการ

บริหารจัดการที่มีล าดับความส าคัญด้วย อย่างไรก็ตาม ในช่วงระหว่างการพัฒนา SEA นี้ อาจพิจารณาใช้ EIA 

ไปก่อนเพื่อรอให้เกิดความชัดเจนของ SEA มากยิ่งขึ้น 

(3) ดร. สมเกียรติ ประจ าวงษ์ เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

(3.1) ความส าคัญ จุดเด่น/ ข้อดี และการน า SEA ไปประยุกต์ใช้ 

สทนช. เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ าของประเทศ และได้เล็งเห็นความส าคัญของการน าเอากระบวนการ SEA มาปรับประยุกต์ใช้ใน

การจัดท าแผน เนื่องจากเป็นการให้ความส าคัญในมุมมองการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม โดย SEA จะช่วยให้เกิดการพิจารณาในมิติต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงในเชิงพ้ืนที่ และในบริบทอ่ืน ๆ  

ที่การพัฒนามีผลสืบต่อด้วย ซ่ึงช่วยสร้างจุดเน้นของการพัฒนาที่จะน าไปสู่การแก้ไข ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

(Changed) ร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเริ่มแรกของการน า SEA มาประยุกต์ใช้อาจไม่เป็นไปตาม

หลักการที่ถูกต้องมากนัก เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน จึงเป็นการด าเนินการควบคู่ไปกับ 
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การเรียนรู้ โดยในระยะเริ่มแรกการน าเอา SEA มาประยุกต์ใช้นั้นเพียงเพ่ือให้ได้ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

เท่านั้น แต่ยังไม่สามารถมองเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนได้จากการด าเนินการตามแผนและแผนงานที่ผนวกผลจาก 

SEA เป็นการมุ่งเน้นน าโครงการมาขยายออกเป็นแผนและแผนงาน (เริ่มจากปลายน้ ามาสู่ต้นน้ า)  

ระยะถัดมาเริ่มมีการพัฒนากระบวนการจัดท า SEA มากยิ่งขึ้น โดย

น าเอาประเด็นเชิงเทคนิคในการบริหารจัดการน้ าเข้ามาผนวกด้วย เช่น การประยุกต์ใช้แบบจ าลอง  

การวิเคราะห์สมดุลน้ า การจัดท าแผนภัยแล้งและน้ าท่วม และการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง เป็นต้น  

มาวิเคราะห์ร่วมกับกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งท าให้ผลลัพธ์ของการน าเอา SEA มาประยุกต์ใช้เกิดความชัดเจน 

มีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  

ระยะสุดท้าย (ปัจจุบัน) สทนช. ได้ปรับปรุงแนวทางการจัดท า SEA 

โดยเน้นให้ผลลัพธ์จากกระบวนการ SEA ไปสู่การจัดท าแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้มากที่สุด 

กล่าวคือ การจัดท า SEA เพ่ือ จัดท าแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและขยายลงไปสู่แผนงาน

โครงการต่อไป (เริ่มจากต้นน้ าขยายลงสู่ปลายน้ า) ซึ่งผลลัพธ์จาก SEA จะมีประสิทธิผลมากท่ีสุด 

(3.2) ปัญหา/ อุปสรรค/ ความท้าทาย ในการใช้และขับเคลื่อน SEA  

จากประสบการณ์การจัดท า SEA ที่ผ่านมา พบความท้าทายที่ส าคัญ 

คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEA ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทราบถึงวัตถุประสงค์ 

เป้าหมายที่แท้จริงของการจัดท า SEA ที่ไม่ใช่เพียงมุมมองเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แตร่วมไปถึงการสร้าง

การมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์หาผู้มีส่วนได้เสียที่แท้จริงซึ่งมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ  

การพัฒนาและเปิดโอกาสให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่  

ความท้าทายหรือสิ่งส าคัญคือเรื่อง งบประมาณ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่า

งบประมาณจะเป็นส่วนสนับสนุนในการจัดท า SEA โดยงบประมาณนี้ต้องถูกให้น้ าหนักความส าคัญกับ

กระบวนการมีส่วนร่วม การพิจารณาอนุมัติงบประมาณจึงถือเป็นปัจจัยส าคัญและมีอิทธิพลอย่างมาก 

ต่อการด าเนินการ ซึ่งต้องพิจารณาถึงเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์ของ SEA กับงบประมาณที่จะน าไปปฏิบัติด้วย 

(อยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ในเชิงงบประมาณ) 

โดยการจะช่วยให้การจัดท า SEA ประสบผลส าเร็จได้นั้น จ าเป็นต้อง

พิจารณาหาจุดร่วมของการพัฒนาให้ได้ รวมเป้าหมายของการพัฒนาจากหลากหลายภาคส่วนเข้าด้วยกัน 

น าไปสู่การสามารถสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานี้ได้ (Partner) เพ่ือร่วมกัน

แก้ไขปัญหา ทั้งในระดับส่วนกลาง และระดับพ้ืนที่ ก่อให้เกิดการบูรณาการข้ามแผนงานให้ได้  อีกทั้งผู้บริหาร

ของหน่วยงานจะต้องเปิดใจและสร้างความร่วมมือก่อให้เกิดการบูรณาการอย่างแท้จริง  

(3.3) ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการขับเคลื่อน SEA ในอนาคต 

การขับเคลื่อน SEA ให้ประสบผลส าเร็จนั้นจะต้องอาศัยการสร้าง 

ความน่าเชื่อถือทั้งในบริบทของหน่วยงานที่จัดท า SEA และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ SEA ด้วย  
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จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความเหมาะสมมาร่วมกันจัดท า SEA หาจุดร่วมของ 

การพัฒนาที่เหมาะสม มีการพิจารณาในมุมมองของการยอมได้ยอมเสีย (Trade - off) ระหว่างการได้

ประโยชน์และเสียประโยชน์ที่เหมาะสมให้ได้ โดยควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการอนุมัติงบประมาณ โดยเฉพาะส านักงบประมาณให้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดท า SEA จึงเป็น

สิ่ งจ าเป็นอย่างมาก เพ่ือให้การจัดท า SEA นั้น มีงบประมาณสนับสนุนและสามารถด าเนินการได้ 

อย่างครอบคลุม ทั้งนี้ การขับเคลื่อนอาจไม่จ าเป็นต้องเป็นการด าเนินการจากส่วนกลางเท่านั้น ในบริบท 

การพัฒนาเชิงพ้ืนที่อาจสามารถขับเคลื่อนผ่านองค์กรภายในพ้ืนที่ ซึ่งมีความใกล้ชิดและเข้าใจบริบทเชิงพ้ืนที่

มากกว่า เช่น สทนช. ได้ขับเคลื่อนผ่านองค์กรผู้ใช้น้ า เป็นต้น   

สรุป 

ความส าคัญ จุดเด่น/ ข้อดี และการน า SEA ไปประยุกต์ใช้ 

- SEA เป็นเครื่องมือที่ส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างมากต่อ 

การจัดท าแผน ซึ่งเหมาะกับการจัดท าในแผนระดับที่ 1, 2 และ 3 โดยสามารถผนวกรวมได้ตั้งแต่แผน

ระดับชาติลงมาสู่แผนรายสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

- SEA จะเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้แผนการพัฒนาต่าง ๆ ได้รับ 

การยอมรับผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมที่เป็นหัวใจหลักส าคัญของกระบวนการ SEA  

- หน่วยงานหลักที่จะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนให้สามารถพัฒนา

และน าไปสู่การปฏิบัติได้ คือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช. ) เนื่องจาก 

เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจในการวางแผนพัฒนาประเทศ เป็นผู้ก าหนดทิศทางของการพัฒนาประเทศ  

ปัญหา / อุปสรรค / ความท้าทาย ในการใช้และขับเคลื่อน SEA  

- ความชัดเจนในการน า SEA ไปปรับประยุกต์ใช้ทั้งในมุมมองของ

การก าหนดระดับและประเภทของแผนที่ควรน า SEA เนื่องจาก SEA เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวางนโยบาย

และแผน ช่วยให้การตัดสินใจสามารถพิจารณาประเด็นได้อย่างรอบด้าน ครอบคลุมทั้งมิติการพัฒนาที่สมดุล  

- การสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้จัดท า SEA และผู้มี

ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาประโยชน์ร่วมกันสร้างเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกัน และการสื่อ 

ความให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ SEA  

- ขาดงบประมาณในการสนับสนุนให้แก่หน่วยงาน และหน่วยงาน 

ไม่มีอ านาจมากพอ (Authorities) ที่จะน าผลลัพธ์จากกระบวนการ SEA ไปสู่การปฏิบัติได้  

- ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญ (Key Success Factor) ที่ส าคัญที่

จะช่วยขับเคลื่อน SEA ได้ โดยมีมุมมองของผู้บริหารที่มุ่งสู่การพัฒนาในระยะยาวร่วมกัน (Looking Forward) 
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ข้อเสนอแนะ / แนวทางการขับเคลื่อน SEA ในอนาคต 

- ควรระบุถึงความส าคัญของ SEA ไว้ให้ชัดเจน ในแผนระดับชาติ 

เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาตั้งแต่ในระดับประเทศ และส่งผลไปสู่แผนในระดับต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ของ

การพัฒนา  

- การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนและ

ด าเนินการ SEA โดยเน้นการสร้างความเชี่ยวชาญ สร้างศักยภาพขององค์กรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปจนถึง

ระดับผู้บริหาร  

- การสร้างความน่าเชื่อถือทั้งในบริบทของหน่วยงานที่จัดท า SEA 

และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ SEA  

- จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความเหมาะสม

มาร่วมกันจัดท า SEA หาจุดร่วมของการพัฒนาที่เหมาะสม มีการพิจารณาในมุมมองของการยอมได้ยอมเสีย 

(Trade - off) ระหว่างการได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ที่เหมาะสมให้ได้  

- การขับเคลื่อนอาจไม่จ าเป็นต้องเป็นการด าเนินการจากส่วนกลาง

เท่านั้น อาจสามารถขับเคลื่อนผ่านองค์กรภายในพ้ืนที่ได ้

- ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

การอนุมัติงบประมาณ และการบูรณาการข้ามภาคส่วนระหว่างหน่วยงานแต่ละสาขา 

- ระบบข้อมูล ฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่จะเป็นส่วนสนับสนุนต่อการจัดท า 

SEA (Big Data) 

10.3) การถอดบทเรียนจากการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหาร
ระดับสูงจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 

(1) Dr. Jeremy Carew - Reid, ICEM, Vietnam 

(1.1) การเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกรณีที่ท้าทาย/ ความล้มเหลว (Story 
Telling on Challenged/ Failure Cases) 

ตัวอย่างความส าเร็จและความล้มเหลวของการจัดท าแผนแต่ละสาขา

โดยศึกษาจากการท า SEA ประกอบด้วย 

(1.2) ความล้มเหลวของการจัดท า SEA 

SEA เป็นเครื่องมือสนับสนุนและชี้แนะประเด็นลักษณะส าคัญต่าง ๆ 

โดยสร้างกระบวนการถ่ายทอดศึกษาองค์ความรู้ สร้างพ้ืนที่ให้เกิดการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการตัดสินใจใน

ระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ซึ่งการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ในประเทศไทยน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอาจต้อง

พิจารณาดังนี้ 1) การเตรียมความพร้อมให้เป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้ 2) การปรับปรุงกระบวนการจัดท า
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แผน และ 3) การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องและหน่วยงานภายนอก  

ซึ่งในปัจจุบันนี้ยังขาดความเชื่อม่ันในการบูรณาการ SEA เข้ากับจัดท า

แผน รวมถึงการเข้าใจกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์ โดยจากการศึกษาของ OECD ได้ยกตัวอย่าง

ประเด็นปัญหาอุปสรรคของการจัดท าแผน สามารถสรุปได้ดังนี้ การจัดท าแผนมีความซ้ าซ้อนและยุ่งยาก  

ใช้เวลาในการจัดท าแผนนานเกินความจ าเป็น ขาดการพิจารณาปัจจัยภายนอก ขาดการประสานงานและ 

การหารือข้ามหน่วยงาน ความล้มเหลวของการประเมินผลของหน่วยงานระดับกลาง ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มี

ส่วนได้เสียที่ส าคัญต่อบทบาทของหน่วยงาน ทั้งนี้จากประเด็นปัญหาดังกล่าวท าให้เกิดความสับสนว่าเกิดจาก

กระบวนการจัดท า SEA หรือกระบวนการจัดท าแผนของหน่วยงาน  

อย่างไรก็ตามหากต้องการประยุกต์ใช้ SEA อย่างมีประสิทธิภาพ

จะต้องเข้าใจถึงข้อจ ากัดและโอกาสของระบบการจัดท าแผนหน่วยงานในปัจจุบันก่อน ดังนั้นประเทศไทยควรมี 

การวางแผนบูรณาการในการประยุกต์ใช้ SEA เข้ากับการจัดท าแผนอย่างเป็นระบบในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

โดยเริ่มต้นจากการจัดท าแผนเชิงพ้ืนที่ 

สรุปปัญหาและอุปสรรคของการจัดท า SEA 

- ขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและขาดประสบการณ์รวมถึง

ความเข้าใจของผู้บริหารระดับประเทศทั้งในเชิงยุทธศาสตร์  

- มีการพิจารณา SEA และพัฒนาในระยะสั้นมากกว่าการพัฒนาใน

ระยะยาว 

- ใช้เวลาในการจัดท าแผนนาน 

- ขาดการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานและภาคประชาชน 

- มีข้อจ ากัดการเข้าถึงของข้อมูล 

- มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลาย แต่ไม่เน้นการชี้ทิศทาง 

การพัฒนา 

(1.2.1) แนวทางความส าเร็จของการจัดท า SEA 

เป้าหมายความส าเร็จของ SEA คือการน าองค์กรไปสู่องค์กร 

การเรียนรู้ โดยสามารถสอดแทรก SEA ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ผ่านกระบวนการการเรียนรู้ หากองค์กรเกิด

การเรียนรู้และตอบสนองการเปลี่ยนแปลง จนสามารถปรับตัวและเรียนรู้การจัดท าแผนการพัฒนาด้านต่าง ๆ 

จะน าไปสู่ความเข้มแข็งขององค์กร โดย SEA สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเสวนา วิพากษ์ วิจารณ์ 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ก่อให้เกิดความเห็นที่แตกต่างกันซึ่งจะน าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น SEA 

มีความส าคัญท่ีท าให้เกิดองค์ความรู้ ท าให้เกิดมติร่วมกัน และส่งเสริมนโยบายที่ส าคัญ ซึ่งมีส าคัญต่อการจัดท า

แผนเป็นอย่างมาก โดยความส าเร็จ SEA สมมติฐาน ได้จาก (1) SEA ต้องพิสูจน์ได้ว่าแนวคิดช่วยส่งเสริม
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นโยบายด้านความยั่งยืนที่แท้จริง ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาและเชื่อมโยงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนได้  

(2) SEA มีส่วนท าให้ปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมจากเดิม และ (3) SEA มีความชัดเจนสามารถท าให้ตระหนักถึง

ความส าคัญในการบูรณาการจัดท าแผนเชิงกลยุทธ์และเชิงยุทธศาสตร์มากข้ึน 

สรุปสิ่งท่ีน าไปสู่การประสบความส าเร็จ 

- การจัดตั้งองค์กรการเรียนรู้ (Learning Organization) การน า

องค์ความรู้ด้าน SEA ไปสอดแทรกในการวางแผนเชิงกลยุทธ์โดยผ่านกระบวนการ SEA จนเกิดการตอบสนอง

ต่อการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงาน จนสามารถน า SEA เข้าไปสู่กระบวนการจัดท าแผนได้  

- เกิดการสร้างพ้ืนที่การมีส่วนร่วม และสร้างกระบวนการตัดสินใจ 

จนกระทั่งน าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ ดังนั้น SEA มีความส าคัญที่ท าให้เกิดมติและความเห็นร่วมกัน 

รวมถึงส่งเสริมนโยบายที่ส าคัญ ได้แก่ 

สมมติฐานความส าเร็จของ SEA  

- SEA ต้องพิสูจน์ได้ว่าแนวคิดช่วยส่งเสริมนโยบายด้านความยั่งยืน

ที่แท้จริง ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาและเชื่อมโยงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนได้  

- SEA สามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้  

- SEA ท าให้ตระหนักถึงความส าคัญในการบูรณาการจัดท าแผน

เชิงกลยุทธ์และเชิงยุทธศาสตร์มากข้ึน 

(1.3) แนวคิดและกระบวนการของ SEA (SEA Concept)  

(1.3.1) การจัดท า SEA ในการบริหารจัดการลุ่มน้ าโตนเลสาบ ในพื้นที่
ประเทศไทย - กัมพูชา 

การบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าโตนเลสาบ โดยการน า SEA มาใช้เป็น

เครื่องมือจัดท าแผนบริหารจัดการน้ าระหว่างประเทศ เพ่ือแก้ไขวิกฤตร่วมกันทั้งภาพรวมในบริเวณต้นน้ าและ

ท้ายน้ า รวมถึงมีการวางแผนยุทธศาสตร์ในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2022 - 2026 (9C - 9T) โดย

การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ระยะ สามารถสรุปเบื้องต้นไดด้ังนี้ 

- ทบทวนและแก้ไขแผนปฏิบัติการลุ่มน้ าย่อย - ปี 2022 

- การจัดหาเงินทุนในระยะที่ 3 เพ่ือรองรับการใช้งาน SAP – ปี 2023 -

2027 

- ก าหนดบทบาทของกระบวนการและเครื่องมือ SEA ให้เป็นแบบ

แผน“ด าเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ข้ามพรมแดนของแผนปฏิบัติการลุ่มน้ า 9C - 9T” 

- ทบทวน ปรับปรุง และจัดท าแผนปฏิบัติการลุ่มน้ าร่วม 
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จากการศึกษาแผนที่ โดยการประเมินและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

เทคนิคต่าง ๆ พบว่าปัญหาเกิดจากอุทกภัยที่ร้ายแรง ภัยแล้ง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงระบบ

นิเวศและความยั่งยืน โดยปัญหาดังกล่าวจะถูกน าไปวิเคราะห์ในกระบวนการ SEA เพ่ือวางแผนการพัฒนาลุ่ม

น้ าระหว่างประเทศ และบูรณาการเข้ากับแผนการพัฒนาลุ่มน้ า ทั้งนี้ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ว่า SEA สามารถ

ช่วยในการบริหารจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได ้ 

(1.3.2) Air Pollution Study (“SEA” type assessment) in Lao 

การศึกษามลพิษทางอากาศในประเทศลาว ด้วยกระบวนการ SEA 

สามารถสรุปได้ 4 ขั้นตอนดังนี้ 

1) การประเมินอุปกรณ์และข้อมูลฐาน และสภาพเศรษฐกิจใน

ประเทศและนอกประเทศ 

2) การประเมินค่ามลพิษ 

3) การประเมินพ้ืนที่และขอบเขตการเกิดมลพิษ และรวบรวมข้อมูล

จากสถานศึกษาเพ่ือน ามาวิเคราะห ์

4) การประเมินหน่วยงานและนโยบาย โดยพิจารณาจากแผนหรือ

นโยบายด้านมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนและระดับชาติ  

ทั้งนี้สามารถสรุปได้ว่า SEA เป็นเครื่องมือหนึ่งในการวิเคราะห์มลพิษ

ทางอากาศของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) สามารถช่วยเก็บข้อมูลและ

วิเคราะห์ข้อมูลผ่านภาพถ่ายดาวเทียม (2) วิเคราะห์การกระจายตัวของมลพิษทางอากาศ (3) วิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างมลพิษทางอากาศ กับภูมิศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา และการใช้ที่ดิน/ ปัจจัยการปกคลุมที่ดิน 

และ (4) วิเคราะห์ความผันผวนของมลพิษทางอากาศตามฤดูกาล โดยข้อมูลที่ได้จะถูกรวบรวมเป็นรายงาน 

การวิเคราะห์การกระจายเชิงพ้ืนที่และเวลาของมลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองใน สปป. ลาวและประเทศ

เพ่ือนบ้าน โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกน าไปประกอบกระบวนการพิจารณายุทธศาสตร์ชาติ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ

ลาวว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, นโยบายด้านกลยุทธ์อุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

เช่น จากการศึกษาการจัดท า SEA ในการบริหารจัดการลุ่มน้ าโตเล

สาบ ในพ้ืนที่ประเทศไทย - กัมพูชา และ Air Pollution Study (“SEA” type assessment) in Lao เป็นต้น 

สรุปได้ว่าสามารถประยุกต์ใช้ SEA ที่เกี่ยวกับประเด็นปัญหาใหม่ ๆ สามารถใช้กับประเด็นอุบัติใหม่ได้ หรือ

ประเด็นที่มีอยู่แล้วได้ และสามารถน ามาเชื่อมโยงกันได้รวมไปถึงประเด็นข้ามพรมแดนเช่นกัน 
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(1.3.3) SEA in China 

สาธารรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศที่บังคับใช้ SEA เป็นเครื่องมือใน 

การจัดท าแผนต่าง ๆ อย่างเข้มงวด แม้กระทั่งในระดับโครงการที่ไม่ได้น า SEA ไปใช้ จะไม่สามารถด าเนินการ

ได้ อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะบังคับใช้ SEA ในการจัดท าแผนอย่างเข้มงวด แต่ไม่ประสบความส าเร็จมากนัก  

จึงต้องสร้างความรู้และการมีส่วนร่วมให้กับหน่วยงานและประชาชน เช่น การฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ  

การอภิปรายระหว่างหน่วยงาน การสร้างความเข้าใจ SEA ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

เพ่ือเกิดการใช้ SEA อย่างมีประสิทธิภาพ  

(1.3.4) SEA in Vietnam 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีกฎหมายในการบังคับใช้ SEA 

ร่วมกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2554 - 2563) อย่างเข้มงวด รวมถึง

บังคับใช้ในหน่วยงานระดับจังหวัด อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้ SEA ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

ยังไม่ได้ประสบความส าเร็จ เนื่องจากมีข้อจ ากัดทางด้านข้อมูล และไม่ได้เริ่มต้นจัดท า SEA จากการมองจาก

ภาพรวม ท าให้กระบวนการ SEA เกิดความล่าช้า จึงต้องสร้างแรงจูงใจในการจัดท า SEA โดยการให้ข้อมูลของ

หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

(1.3.5) การท า SEA ในแผนพัฒนาจังหวัดระยอง 

จังหวัดระยองเป็นจังหวัดหนึ่งในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และเป็นแหล่ง

พลังงานหลักของประเทศไทย ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว  

จนกระท้ังเกิดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในบริเวณแหล่งน้ าชุมชน จึงมีการน า SEA ไป

ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและมีการท างานร่วมกันจากหลายภาคส่วน เนื่องจากเข้าสู่รอบการ

จัดท าแผนใหม่ และมีแรงขับเคลื่อนจากผู้มีอ านาจการตัดสินใจ และเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการจัดท า SEA ซ่ึง

มี 4 ขั้นตอนการศึกษาเป็นดังนี้ 

1) ก าหนดขอบเขตการศึกษา และประเด็นยุทธศาสตร์จากการมีส่วน

ร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ทรัพยากรน้ า ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม 

2) วิเคราะห์ข้อมูลฐาน 

3) วิเคราะห์ความยั่งยืน โดยวิเคราะห์ Strategic Alternatives 

4) แนวทางความยั่งยืน น าไปสู่การพัฒนารายสาขา และคุณภาพชีวิต 

จากกรณีศึกษา พบว่าการขับเคลื่อน SEA ที่ส าคัญคือ (1) การให้

ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในขั้นตอนการก าหนดขอบเขต ( 2) การสนับสนุน 

จากหน่วยงานท้องถิ่นและกลุ่มที่สนใจ (3) การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน (4) การก าหนดวัตถุประสงค์ของ 

การพัฒนาความยั่งยืนของแต่ละกลยุทธ์  (5) การประเมินความสอดคล้องของทางเลือกเชิงกลยุทธ์กับ
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วัตถุประสงค์ (6) การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (7) นอกจากการใช้ SEA เป็นเครื่องมือใน

การจัดท าแผนแล้วยังสามารถประยุกต์ใช้ SEA ที่เก่ียวกับประเด็นปัญหาใหม่ ๆ ได้ 

สรุปแนวคิดและกระบวนการของ SEA (SEA Concept) 

- SEA สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบูรณาการกับประเด็นส าคัญ

ของโลกได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น้ าท่วม น้ าแล้ง เป็นต้น 

- สามารถน าเอา SEA มาประยุกต์ใช้ตามประเด็นระดับโลกที่

เกิดขึ้นในประเทศไทย เช่น แผนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือวางแผนการพัฒนากรุงเทพมหานคร 

หรือการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา น าไปสู่การวิเคราะห์ในกระบวนการ SEA ได้ เพ่ือวางแผนการพัฒนาลุ่มน้ า

ของประเทศได ้

- การศึกษา SEA สร้างให้เกิดพ้ืนที่แลกเปลี่ยน 

- SEA สามารถใช้กับประเด็นอุบัติใหม่ได้ หรือประเด็น Common 

ที่มีอยู่แล้วได้ และสามารถน ามาเชื่อมโยงกันได้หลากหลาย Sector รวมไปถึงประเด็นข้ามพรมแดนด้วย 

- สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วน 

- การก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาความยั่งยืนของแต่ละกลยุทธ์  

- การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

(2) Prof. Maria Rosario Partidario, University of Lisbon, Portugal 

(2.1) การเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกรณีที่ท้าทาย/ ความล้มเหลว (Story 
Telling on Challenged / Failure Cases) 

ตัวอย่างความส าเร็จและความล้มเหลวของการจัดท าแผนแต่ละสาขา

โดยศึกษาจากการท า SEA ประกอบด้วย 

(2.1.1) กรณีท าเหมืองแร่ Kendeng Karts Story 

การท าอุตสาหกรรมเหมืองแร่เป็นแหล่งเศรษฐกิจส าคัญ และเป็น

แหล่งรายได้หลักของประชาชน แต่พ้ืนที่ดังกล่าวถูกระบุเป็นพ้ืนที่คุ้มครองตามกฎหมาย จึงเกิดปัญหา 

ความขัดแย้งระหว่างกฎหมายและผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน ถึงแม้ว่าได้ด าเนินการการศึกษา SEA ในพ้ืนที่แล้ว 

อย่างไรก็ตามหลังจากจบกระบวนการศึกษา SEA แล้วยังคงเกิดปัญหาความขัดแย้งอยู่ เนื่องจากผลการศึกษา 

SEA เน้นการให้ข้อมูลทางวิชาการ แต่ไม่ได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการตัดสินใจเพ่ือแก้ไข

ปัญหาอย่างแท้จริง ท าให้เกิดการชะลอการตัดสินใจ และไม่ได้แก้ไขประเด็นปัญหาที่ส าคญัที่สุด 
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(2.1.2) กรณีปลูกปาล์มน้ ามัน Kendeng Karts Story 

ขยายพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามัน โดยมีเป้าหมาย แผนการปลูก และอัตรา

ผลผลิต โดยห้ามกระทบพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ แต่สามารถใช้พื้นที่รกร้างในการปลูกปาล์มน้ ามันได้ แต่จากการศึกษา

พบว่า พ้ืนที่ป่ายังคงลดหายไป และเกิดความขัดแย้งทางสังคม จึงได้น า SEA มาใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่ง SEA ไม่

สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ เนื่องจากไม่ได้วิเคราะห์หาปัญหาส าคัญอย่างแท้จริง  

กรณีศึกษาของการจัดท า SEA ในกรณีการท าเหมืองแร่ เนื่องจาก 

SEA ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการชะลอการตัดสินใจในการด าเนินโครงการ หรือกรณีการปลูกปาล์มน้ ามันที่

ประเทศอินโดนีเซียล้มเหลว เนื่องจากการท า SEA ไม่ถูกต้อง จึงไม่สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ซึ่ง

รายละเอียดกรณีศึกษา ดังนี้ 

(2.1.3) กรณีการวางแผนการขนส่งในเปรู 

การจัดท าแผนแม่บทโดยใช้ SEA จัดท าแผนคมนาคมการขนส่ง เพ่ือ

ปรับปรุงแผนการคมนาคมขนส่งทั้งระบบบนดินและระบบใต้ดินให้สอดคล้องกัน ให้เกิดเครือข่ายทั้งในเมือง

หลวงและเมืองใกล้เคียง จากการศึกษาแผนในระยะแรก พบว่ามีการศึกษาทางด้านโครงสร้างวิศวกรรม 

เป็นหลัก เมื่อมีการศึกษา SEA เข้ามาในแผนแม่บทท าให้มีมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีการศึกษากลยุทธ์ 

และผู้มีส่วนได้เสียจากการพัฒนาระบบ เกิดมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ และการมีส่วนร่วมมากขึ้น ท าให้ SEA  

ท าหน้าที่ในการก าหนดทางเลือกของการพัฒนาคมนาคมการขนส่งได้อย่างชัดเจนและเกิดการพัฒนายั่งยืนได้ 

กรณีศึกษาของ การจัดท า SEA ในการวางแผนการขนส่งของ

ประเทศเปรู ประสบความส าเร็จ เนื่องจาก SEA ได้มีการประยุกต์ใช้กับแผนแม่บทของการขนส่ง ซึ่ง SEA 

สามารถเพ่ิมคุณค่าของแผนได้จากการท าให้เกิดการพัฒนาการคมนาคมขนส่งไปสู่ความยั่งยืน  จากกรณีศึกษา

สามารถสรุปความส าคัญของ SEA ได้ว่า SEA ที่ดีต้องตอบสนองปัญหาในมิติกลยุทธ์  และยุทธศาสตร์  

มีทางเลือกในการตัดสินใจ และ ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจจะต้องมีความมุ่งมั่นในการด าเนินการ เพ่ือน าไปสู่

การเปลี่ยนแปลงให้ได ้

สรุปความล้มเหลวของการจัดท า SEA 

- ไม่สามารถระบุปัญหา และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ 

- ชะลอการตัดสินใจในการด าเนินโครงการ 

- ใช้เป็นเครื่องมือในการชะลอการตัดสินใจในการด าเนินโครงการ 

- เน้นการให้ข้อมูลทางวิชาการ แต่ไม่ได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อมูล

ส าคัญที่ใช้ในการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง 
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สรุปความท้าทายของการจัดท า SEA 

- ผู้ที่ลงทุนกิจการในพ้ืนที่จะต้องพิจารณาความสมดุลของการ

ลงทุนกับ วิถีชีวิต และความหลากหลายทางชีวภาพ 

- การค านึงถึงความเสี่ยงต่อความหลากหลายทางธรรมชาติ 

- ค่าใช้จ่ายในการจัดท า SEA  

- ผู้มีอ านการตัดสินใจให้ความสนใจและให้ความส าคัญในการจัดท า 

SEA 

- มุมมองทางกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ ซึ่งไม่สามารถมองข้ามปัจจัยทาง

ธรรมชาติได้ 

- ระบุปัญหาเชิงยุทธศาสตร์ และหาทางเลือกในการแก้ไขปัญหา

เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง 

(2.2) แนวคิดและกระบวนการของ SEA (SEA Concept)  

(2.2.1) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

- Impact - Based SEA เริ่มต้นจากการพัฒนา โดยมีการก าหนด

ขอบเขต การคาดการณ์ การประเมิน การบรรเทา และการตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้น  

การบรรเทาผลกระทบ 

- Strategic Thinking SEA: เป็นการคิดวิเคราะห์ในเชิงกลยุทธ์จาก

การพิจารณาแนวทางการพัฒนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างไร ให้ความส าคัญกับกระบวนการ มุมมอง 

กระบวนทัศน์ มากกว่าผลผลิตหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้น (Output) โดยคิดวิเคราะห์และมองการณ์ไกล และหาโอกาส

การพัฒนาศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมและคุณค่าทางสังคมที่จะไปสู่อนาคตได้ จนเกิดการปรับเปลี่ยนและ

ยืดหยุ่นตามสถานการณ์  

(2.2.2) หลักการ วิธีการ และผลผลิตในคิดในเชิงกลยุทธ์ 

- หลักการของการคิดในเชิงกลยุทธ์ เป็นการมุ่งหาการสร้างบริบท

ของการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นการมองในอนาคต  

- วิธีการ การคิดเชิงกลยุทธ์เป็นการมองในหลายสาขาวิชามา

ประยุกต์ใช้เป็นระบบ และเป็นการระบุทิศทางส าหรับการพัฒนา 

- ผลผลิต จะน าไปสู่กระบวนการเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้ และ 

การเปลี่ยนแปลงความคิด 
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- SEA เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะ 

(1) การค านึงถึงประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมในการประกอบการตัดสินใจ (2) การระบุโอกาส 

และทางเลือกเชิงกลยุทธ์ (3) การคาดการณ์และลดความขัดแย้งของนโยบายในสาขาต่าง ๆ (4) การสนับสนุน

ความร่วมมือขององค์กร และ (5) การสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่จะน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพและลด

ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

(2.2.3) กระบวนการตัดสินใจของ SEA  

SEA สามารถน าไปผนวกเข้ากับกระบวนการตัดสินใจได้ 4 รูปแบบ 

ได้แก่ 

- แบบครั้งเดียว (One Opportunity Model) มีขั้นตอนการจัดท า

แผนและแผนงานโดยแยกออกจากการจัดท า SEA วิธีนี้อาจแก้ปัญหาล่าช้า 

- แบบคู่ขนาน (Parallel Model) มีขั้นตอนแบบแผน โดยขั้นตอน

การจัดท าแผนหรือแผนงานแยกออกจากการจัดท า SEA เช่นกัน แต่จะมีการด าเนินการตามขั้นตอน SEA 

คู่ขนานกันไปกับกระบวนการจัดท าแผนและแผนงาน 

- แบบบูรณาการ (Integrated Model) ไม่มีขั้นตอนมาตรฐาน เป็น

รูปแบบขั้นตอนการจัดท าแผนและแผนงาน และขั้นตอนการจัดท า SEA ด าเนินการขั้นตอนร่วมกันและจัดท า

ไปพร้อม ๆ กัน 

- แบบเน้นการตัดสินใจเป็นหลัก (Decision – Centered Model)  

จะยึดขั้นตอนการจัดท าแผนและแผนงานเป็นศูนย์กลาง โดยอาศัยข้อมูลจากผู้จัดท า SEA เพ่ือน าไปปรับใช้ใน 

แต่ละกระบวนการตัดสินใจของแผนและแผนงานตามเห็นสมควร ซึ่งเป็นวิธีที่มีค่อนข้างมีความยืดหยุ่น ใน

อนาคตอาจมีรูปแบบใหม่เข้ามาอีก เน้นการใช้ธรรมาภิบาล 

- SEA เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์ โดย SEA  

มีความส าคัญต่อกระบวนการตัดสินใจ ดังนี้ (1) ช่วยในการก าหนดประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน  

(2) สร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย และองค์กร โดยเฉพาะสถานการณ์ที่ซับซ้อน  

(3) ช่วยให้เกิดความเข้าใจวัตถุประสงค์ของนโยบายและแผน (4) พิจารณาโอกาสและความเสี่ยงด้าน

สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน(5) เปลี่ยนวิธีการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 

(2.2.4) ความสัมพันธ์ของ SEA กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

สภ าพ โ ลกที่ เ ป ลี่ ย นแปล ง ไป  ทั้ ง ใ น เ รื่ อ ง ขอ ง โ ร ค ร ะบาด  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ท าให้มีแนวคิดเพ่ือหาวิธีป้องกันแบบใหม่ 

ดังนั้นต้องค านึงถึงการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ สามารถสร้างตัวเลือกเชิงกลยุทธ์ต่าง ๆ ได้ 
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10.4) สรุปการอภิปรายร่วมกัน เรื่อง การขับเคลื่อน SEA และการบูรณาการ SEA เข้า
กับกระบวนการวางแผนของหน่วยงาน 

(1) ความเข้าใจกระบวนการจัดท า SEA 

SEA เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางเลือกสร้างสรรค์ ครอบคลุม ยืดหยุ่น มอง

ไปถึงโอกาสในอนาคตอย่างรอบด้าน และช่วยพัฒนาพ้ืนที่ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

โดย SEA เน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือให้เจ้าของโครงการทราบถึงความต้องการ ปัญหา อุปสรรค  

การบริหารจัดการ และเพ่ือให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจ (Decision Makers) สามารถน าผลที่ได้จาก SEA ไปใช้ใน

เลือกทิศทางการพัฒนาอย่างเหมาะสมน าไปสู่แก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ SEA ก่อให้เกิดการบูรณาการ

อย่างสมดุลตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(2) การขับเคลื่อน SEA ให้ประสบความส าเร็จ 

- พิจารณาว่าจะใช้ SEA ในรูปแบบการบังคับใช้ หรือขึ้นอยู่กับความสมัครใจ 

- พิจารณาระดับการจัดท าแผนพ้ืนที่น าร่อง 

- พิจารณาผลสัมฤทธิ์ระหว่างการจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า SEA หรือสร้าง

ศักยภาพให้หน่วยงานมีความรู้เพ่ือจัดท า SEA ด้วยตนเอง 

- ค านึงถึงผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบในทุกมิติ ครอบคลุมทั้งด้าน

เศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 

- มีการประเมินขีดความสามารถและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 

- สร้างความมุ่งมั่น และสร้างความเข้าใจ SEA แก่ภาคหน่วยงานและภาค

ประชาชน ที่จะใช้ SEA และน าไปประยุกต์ใช้อย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์ 

สรุป 

- การขับเคลื่อน SEA ได้ด้วยการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร สร้างองค์

ความรู้ เพ่ือให้เกิดการเปิดใจยอมรับผลลัพธ์ของการจัดท า SEA จนเกิดเป็นองค์กรการเรียนรู้ และการสะสม

ประสบการณ ์

- การก าหนดทิศทางการพัฒนาของแต่ละพ้ืนที่อยู่ภายใต้กรอบแผนพัฒนา

พ้ืนที่และแผนยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับความต้องการ วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมแต่ละพ้ืนที่ 

- การจัดสรรงบประมาณการจัดท า SEA ควรให้ความส าคัญการด าเนินการ 

ตามผลลัพธ์ของ SEA มากกว่าการจัดท าแผน 

- การจัดท า SEA ควรค านึงถึง เครื่องมือและวิธีการพัฒนาจากทรัพยากรที่มี

อยู่ และผลประโยชน์ที่ได้ที่การพัฒนา 
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- หน่วยงานจัดท าแผนควรเป็นหน่วยงานที่จัดท า SEA แต่สามารถจ้าง

ผู้เชี่ยวชาญ หรือบริษัทที่ปรึกษา เพ่ือรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้ 

- ควรใช้หลัก Impact Base ร่วมกับ Strategic Thinking ให้เกิดการบูรณา

การในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

- ความท้าทายของกระบวนการ SEA คือการสร้างความเชื่อใจแก่ภาค

ประชาชน  

- การจัดท าแผนควรเริ่มจากการตั้งค าถาม การก าหนดวัตถุประสงค์ เมื่อ

ทราบวัตถุประสงค์ที่ต้องท า SEA เพ่ือให้เกิดกระบวนการจัดท า SEA 

10.5) สรุปประเด็นช่วงกล่าวสุนทรพจน์ เรื่อง การขับเคลื่อน SEA และการบูรณาการ 
SEA เข้ากับกระบวนการวางแผนของหน่วยงาน 

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ได้เข้าร่วมกล่าวสุนทรพจน์ เรื่อง การขับเคลื่อน SEA และ

การบูรณาการ SEA เข้ากับกระบวนการวางแผนของหน่วยงาน จ านวนทั้งหมด 7 หน่วยงาน โดยสามารถสรุป

สาระส าคัญรายละเอียดดังนี้ 

(1) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  

- ข้อเสนอรูปแบบการบูรณาการการจัดท าแผนและแผนงาน (เชิงพ้ืนที่หรือ

รายสาขา) ตามภารกิจของหน่วยงานท่านกับกระบวนการ SEA โดย สผ. ได้น า SEA ไปเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วย

ในการพัฒนาพ้ืนที่ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ในช่วงที่ผ่านมา สผ. ได้จัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเชื่อมประสานการท างานร่วมกันของ 

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดท านโยบาย แผน และแผนงาน เพ่ือบูรณาการมิติด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และ

สังคม อย่างสมดุล ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน บนศักยภาพ และเงื่อนไขของการพัฒนาในระยะยาว และ

ทุกฝ่ายได้ผลประโยชน์ของการพัฒนาร่วมกัน 

- แนวทางการน า SEA ไปใช้ในการจัดท าแผนและแผนงานตามภารกิจของ

หน่วยงาน โดย สผ. จะน าแนวทางของ SEA ไปใช้ในการจัดท าแผน อาทิ แผนสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก (ระยะที่ 2) ซึ่ง สผ. ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบการจัดท าแผนสิ่งแวดล้อมใน

พ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ระยะที่ 2) พ.ศ. 2564 - 2569 และขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนา

และยกร่าง แผนสิ่งแวดล้อมใน EEC ระยะที่ 2  

- แผนและแผนงานที่คาดว่าจะน า SEA ไปทดลองใช้ในอนาคต อาจน า SEA 

ไป ทดลองใช้ในการจัดท าแผนระดับประเทศ และสนับสนุนการจัดท าแผนในระดับพ้ืนที่ อาทิ  การจัดท าแผน 

การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน ากระบวนการ SEA มาใช้ เพ่ือค้นหาผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็น

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้อย่างครอบคลุม โดยเฉพาะประเด็นที่มีความส าคัญ 
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เร่งด่วน และเกิดผลกระทบในวงกว้าง รวมทั้งจัดล าดับความส าคัญของประเด็นดังกล่าว เพ่ือก าหนดกรอบ

ทิศทางที่จะวิเคราะห์ และก าหนดยุทธศาสตร์ ปัจจัยทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งเป้าหมายและตัวชี้วัด 

เพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทั้งนี้ กระบวนการจัดท าแผนฯ เป็น

การด าเนินงานที่เน้น กระบวนการมีส่วนร่วมและบูรณาการการด าเนินงานของทุกภาคส่วน  และการจัดท า

แผนการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนในระดับพ้ืนที่ เช่น เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนคร

พิษณุโลก และเทศบาลเมืองน่าน โดยการประยุกต์ใช้ SEA กับการพัฒนาเมืองที่วางเป้าหมายให้เกิดการ

ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนอย่างมีระบบ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเสีย ร่วมกัน

วางเป้าหมายการพัฒนา วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ มาตรการ และตัวชี้วัดร่วมกัน รวมถึงการติดตามและปรับปรุง

การด าเนินงานข้างต้นให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนเมือง ประเทศ และภูมิภาคต่อไป  

(2) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)  

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่อาจน าหลักการของ SEA  

ไปประยุกต์ใช้ประกอบในการจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 ซึ่งต้องจัดท าให้แล้วเสร็จภายใน

ปี 2564 โดยมีแนวทางการน าไปใช้ จ าแนกตามกระบวนการจัดท า SEA ดังนี้ 

- การกลั่นกรอง โดยมีแนวคิดที่จะก าหนดให้แผนการบริหารจัดการแร่  

เป็นแผนปและแผนงานที่ต้องจัดท า SEA ทั้งนี้การน าแผนแม่บทฯ มาจัดท า SEA อย่างเต็มรูปแบบอาจประสบ

ความยุ่งยาก หรือไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาในการจัดท าหรือปรับปรุงแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2 ซึ่งจะต้อง

ด าเนินการให้เสร็จภายในปี 2564 ได้ จึงจ าเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงการก าหนดขอบเขตที่เหมาะสม 

- การก าหนดขอบเขต โดยมีแนวคิดในการใช้ SEA ในการจัดท าแผนแม่บทแร่ฯ 

ซึ่งเป็นแผนระดับภาพรวมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศและทุกชนิดแร่ อาจจะไม่สามารถใช้หลักการของ SEA เต็มรูปแบบ

เพ่ือก าหนดขอบเขตในภาพรวมในลักษณะ One Size Fit All ได้ เพราะแต่ละพ้ืนที่ก็มีปัจจัยและบริบทของพ้ืนที่

แตกต่างกัน เช่น ระดับการร้องเรียนคัดค้าน ทัศนคติ ศักยภาพของโครงสร้างพ้ืนฐาน ศักยภาพของแหล่งแร่ ฯลฯ 

หรือแต่ละชนิดแร่เองก็มีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน เช่น หินอุตสาหกรรมก็ย่อมมีความแตกต่างจากแร่ทองค า 

แม้จะอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันก็ตาม ดังนั้น การก าหนดขอบเขตของการท า SEA ด้านแร่ยังอาจจะต้องพิจารณาในเชิง

รายพ้ืนที่ หรือรายชนิดแร่ มากกว่าการจัดท าเชิงรายละเอียดในภาพรวม 

- การพัฒนาและประเมินทางเลือก โดยการจัดท าแผนแม่บทการบริหาร

จัดการแร่ มีข้ันตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตามประกาศการมีส่วนร่วมฯ 

ของ คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.) ได้แก่ (1) การจัดประชุมปรึกษาหารือทางเทคนิค 

(Technical Meeting) (2) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อประเด็นที่เป็น

สาระส าคัญ (Focus Group) และ (3) การจัดประชุมเวทีสาธารณะ (Public Hearing) โดยให้มีประเด็นของ

การพิจารณาทางเลือกและความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละ

ขั้นตอน 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 3-66 
 

- การก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน โดยการก าหนดแนวทาง วิธีการ

ด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ และการพัฒนาที่

ยั่งยืน ซึ่งมีองค์ประกอบของมาตรการส่งเสริม มาตรการหลีกเลี่ยง และมาตรการลดหรือบรรเทา ตามหลักการ

ของ SEA และอาจให้มีการทบทวนการจัดท า SEA ในแต่ละรอบของการจัดท าแผนแม่บทแร่ฯ 

- การจัดท ารายงาน SEA การควบคุมคุณภาพของกระบวนการ SEA และ 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เนื่องจากยังเป็นเรื่องใหม่ที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่

ยังไม่มีประสบการณ์ในการด าเนินการ จึงจ าเป็นที่จะต้องประสานกับ สศช. อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสรรหาและ  

ขอค าแนะน าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA เพ่ือด าเนินการ โดยอาจผนวกเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บท 

การบริหารจัดการแร่ฯ 

(3) กรมทางหลวง (ทล.)  

- การวางแผนพัฒนาทางหลวงเหล่านี้ ก็จะมีการน าวิธีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Planning Method) มาประยุกต์ใช้ประกอบการด าเนินงานอยู่แล้ว นั่นคือการจัดท าแผนโดย

ค านึงถึงผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบในทุกมิติ ครอบคลุมทั้งด้ านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน

สิ่งแวดล้อม  อย่างเช่น การมีความคุ้มค่าในการลงทุน การให้ผลตอบแทนที่สูง การกระจายตัวของโครงการ 

การจัดล าดับด าเนินการก่อนหลัง การสนองตอบต่อความต้องการใช้งานของชุมชน การหลีกเลี่ยงการสร้าง

ปัญหาด้านมลพิษแก่ ชุมชน การหลีกเลี่ยงพ้ืนที่อนุรักษ์ทางธรรมชาติ เป็นต้น เพ่ือให้ไดผ้ลลัพธ์หรือแผนงานที่ดี 

- การน า SEA มาใช้เพ่ือประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมในภาพที่ใหญ่  

กว่าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบบเฉพาะโครงการ หรือ EIA และเห็นว่า SEA น่าจะเป็นเครื่องมือที่มี

ประสิทธิภาพ ช่วยให้สามารถพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างครบถ้วนเป็นระบบยิ่งขึ้น โดยน ามา

ประยุกต์ใช้ในการวางแผนในภาพรวมของการพัฒนาในภาคการคมนาคมขนส่ ง (Transport Sector) 

ครอบคลุมทั้งทางบก น้ า และอากาศ ในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง เพ่ือให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจ (Decision Makers) 

สามารถน าผลที่ได้จาก SEA ไปใช้เป็นปัจจัยประกอบในการพิจารณาร่วมกับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและด้าน

สังคมที่เกิดขึ้นจากแผนพัฒนาระบบคมนาคมที่ก าหนดขึ้น ซึ่งมักจะมีการประเมินผลและน ามาใช้ในการ

พิจารณาอยูแ่ล้วแต่เดิม โดยการน าทั้ง 3 ปัจจัยมาพิจารณาร่วมกัน จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจอนุมัติแผน

และ/ หรือการสั่งการให้ปรับปรุงแผนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น (Development) ไดเ้ป็นอยา่งดี ซึ่งในทา้ยที่สุด 

แผนงานที่ไดก้็จะสอดรับกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) 

(4) ส านักงานนโยบายการขนส่งและจราจร (สนข.)  

- ทิศทางการพัฒนาของประเทศเปลี่ยนจากรายสาขาเป็นรายพ้ืนที่มากขึ้น 

สอดคล้องกับการพัฒนา SEA  

- SEA มีการก าหนดทางเลือกทิศทางการพัฒนาทางพ้ืนที่ สามารถประเมินขีด

ความสามารถและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย  
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- SEA อาจช่วยพิจารณารายมิติอ่ืน ๆ นอกจากด้านโครงสร้างวิศวกรรม 

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ท าให้สามารถประเมินแนวทางเลือกได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

- มีแผนจะน า SEA มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงการ MR MAP ที่รวม

แผนการคมนาคมด้านต่าง ๆ 

(5) ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สนทช.)  

- SEA เป็นเครื่องมือส าคัญ ที่ช่วยในการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย แผน 

และแผนงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนงานด้านทรัพยากรน้ า โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก 

พร้อม ๆ ไปกับการบูรณาการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล  

- สิ่งที่ส าคัญในการขับเคลื่อน SEA คือ การสร้างความเข้าใจ SEA แก่ภาค

หน่วยงานและภาคประชาชน และน าไปประยุกต์ใช้อย่างไรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ซึ่งสามารถอธิบาย SEA ได้ดังนี ้

- Screening การพิจารณามติิต่าง ๆ ให้ชัดเจนและครอบคลุม 

- Scoping ก าหนดขอบเขตแนวทางการศึกษา และระยะเวลาใน

การศึกษาพ้ืนที่ลุ่มน้ า โดยผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ในการหาทางเลือกที่ดีที่สุด และงบประมาณที่ใช้ในการท า 

SEA 

- การลงนามในหนังสือยินยอม หรือการท าการมีส่วนร่วมในทุก

ขั้นตอน เพ่ือให้เกิดการยอมรับและเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือก าหนดทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุด  

- การน า SEA ไปเป็นกรอบนโยบายในการวางแผน ตามข้อมูล 

ข้อจ ากัดของทรัพยากรที่มีในพ้ืนที่นั้น ๆ เพ่ือให้ทั้งพ้ืนที่ (Area Base) และประชาชนมีความมั่นคง มั่งคั่ง และ

ยั่งยืน พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศของโลกหรือ Climate Change ได ้

- การน าร่องการท า SEA สาขาทรัพยากรน้ าของ สทนช. จะเป็นประโยชน์ใน 

การช่วยผลักดัน/ ขับเคลื่อน SEA สาขาอ่ืน ๆ อีกอย่างน้อย 6 สาขา ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์ในการวางแผน ก าหนดนโยบายที่เป็นที่ยอมรับน าไปปฏิบัติได้จริง เพ่ือน าไปสู่ความยั่งยืนในที่สุด  

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(6) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)  

- หากมีการบังคับใช้ SEA จะน ามาประยุกต์ใช้กับแผนทั้ง 2 ประกอบด้วย 

แผนนโยบายทรัพยากรและชายฝั่งทะเลแห่งชาติ คาดว่าเทียบเท่าแผนระดับ 3 อยู่ในเกณฑ์ข้อก าหนดของ 

SEA และแผนนโยบายทรัพยากรและชายฝั่งทะเลระดับจังหวัด 23 จังหวัดชายฝั่งทะเลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ผ่านมา

ได้มีการจัดท าแผนปี 61 ซึ่งได้มีการปรับปรุงแผนตาม ครม. ตอนนี้อยู่ในระหว่างการบังคับใช้ ส่วนแผนระดับ
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จังหวัดยังไม่ได้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังมีแผนอ่ืน ๆ เช่น แผนการจัดการชายฝั่ง การจัดการสัตว์น้ าทะเล 

หายาก ป่าชายเลน เป็นต้น ซึ่งเปน็รายสาขาคาดว่าสามารถน า SEA ไปประยุกต์ใช้ได้เช่นกัน   

- ปัญหาและอุปสรรคของการน า SEA ไปประยุกต์ใช้หน่วยงานต้องมี 

ความพร้อมด้านงบประมาณ บุคลากร และความพร้อมของพ้ืนที่ 

(7) ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

(7.1) ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

- SEA จะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการหาทางเลือกการพัฒนาที่ยั่งยืน

และพิจารณาผลกระทบในภาพรวม รวมถึงพิจารณาผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่บนฐานความสมดุลของ

สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ของโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางทะเล ฝั่ง

อ่าวไทยและอันดามันของประเทศไทยที่ครอบคลุมด้าน สังคม เศรฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะมีการศึกษา

เปรียบเทียบรูปแบบการเชื่อมการขนส่ง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะท าให้สามารถก าหนดทางเลือกที่เหมาะสม 

(Propose Alternative) ในการเชื่อมต่อการขนส่งระหว่างพ้ืนที่ทะเลอ่าวไทยและอันดามันของประเทศไทย 

(7.2) ผู้เชี่ยวชาญติดตามประเมินผล 

- SEA มีความคล้ายคลึงกันกับการจัดท าแผน ในส่วนของการเชื่อมโยงของ 

การพัฒนา พบว่าไม่สามารถท าอย่างใดอย่างหนึ่งได้แต่ละประเด็นมีความเกี่ยวข้องกันในหลายมิติ โดย 

การด าเนินงานด้าน SEA ต้องการส่วนประกอบ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 หน่วยงานมีความต้องการและมุ่งมั่นที่

จะใช้ SEA ในการตอบสนองความต้องการของประชาชน SEA จะช่วยท าให้มองเห็นว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้

มากน้อยแค่ไหน และส่วนที่ 2 ข้อมูลของ SEA หรือช่องทางที่เป็นทางการในการจัดท าและการขับเคลื่อน SEA  

- ปัญหาในการขับเคลื่อน SEA ประกอบด้วย งบประมาณไม่พอ บุคลากรไม่

พอ รวมถึงการร่วมมือของประชาชน และความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย  

(7.3) รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

- สศช. พยายามขับเคลื่อน และคาดหวังในไตรมาศที่ 2 ของปี 65 มี

บทเฉพาะกาล และ 180 วันจะมีผลในการบังคับใช้ แต่ไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งที่ด าเนินการอยู่ 

- ร่าง สนร. อยู่ในระยะเริ่มต้นจึงยังไม่มีบทลงโทษ แต่หน่วยงานต้อง

เสนอ SEA ไปพร้อม ๆ กับแผนงานให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง

พิจารณาว่า แผนและแผนงานได้น าเอาผลจาก SEA ไปปรับประยุกต์ใช่หรือไม่ และต้องรายงานผลการน า SEA 

ไปใช้กับคณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

- แผนที่จะต้องท า ขึ้นอยู่กับประกาศพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อม

ระดับยุทธศาสตร์อาจเป็นแผนที่ก่อให้เกิดผลกระทบมากเกินขีดความสามารถ เกินบทบาทภารกิจของ
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หน่วยงาน ผลกระทบข้ามพรมแดนหรือข้ามเขตพ้ืนที่  ซึ่งในการก าหนดระดับแผนจะมีการปรึกษาหารือกับ

หน่วยงานต่าง ๆ  

- บางหน่วยงานมีลักษณะการด าเนินที่เฉพาะ แต่ SEA สามารถ

น าเอาไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายบริบท โดยได้จัดท า SEA Guideline เป็นกระบวนการจัดท าไว้แล้ว ซ่ึงใน

อนาคตอาจมีคู่มือเฉพาะด้านที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละด้าน 

- SEA มีกลไกในการติดตามประเมินผล และการควบคุมคุณภาพ  

ไว้แล้ว 

10.6) สรุปประเด็นที่ได้รับจากการน าเสนอของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

(1) มุมมองข้อดีและข้อเสียต่อการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

- ประโยชน์ของการน า SEA ไปใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท าแผน ซึ่งจะมีส่วน

ช่วยในเรื่องสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 

- น าไปปรับใช้ในแผนที่หน่วยงานมีภารกิจรับผิดชอบ และการบูรณาการข้าม

ภาคส่วนระหว่างหน่วยงานแต่ละสาขา 

- การสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้จัดท า SEA และผู้มีส่วนได้เสีย

ที่เก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณาประโยชน์ร่วมกันสร้างเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกัน 

(2) ประเด็นทีเ่ห็นร่วมกัน  

- ความชัดเจนในการน า SEA ไปปรับประยุกต์ใช้ทั้งในการก าหนดระดับและ

ประเภทของแผนที่ควรจัดท า SEA  

- การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

- วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และความรู้ความเข้าใจของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

ที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง   

- การขับเคลื่อนในช่วงแรกอาจเป็นการบังคับใช้กฎหมายก่อน เพ่ือให้

หน่วยงานเกิดการเคลื่อนตัวและเล็งเห็นถึงความส าคัญของการน า SEA ไปปฏิบัติ 

- การสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ SEA  

(3) ประเด็นที่เป็นเงื่อนไขหรือข้อจ ากัด  

- งบประมาณในการสนับสนุนด้าน SEA 

- บุคลากร ผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า SEA 

- ความชัดเจนของแผนที่จะจัดท า SEA 
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- แนวทาง SEA (SEA Guideline) ที่จ าเป็นต้องมีรายละเอียดขั้นตอนที่ชัดเจน

เป็นขั้นตอนตามล าดับ  

- ขาดข้อมูลและแหล่งข้อมูลในการจัดท า SEA  

(4) มุมมองจากการสังเกตการณ์ของที่ปรึกษาฯ ในการฝึกอบรม 

การขับเคลื่อน SEA จ าเป็นต้องอาศัยทุกภาคส่วนในการสนับสนุน โดยเริ่ม

จากการปรับเปลี่ยนมุมมองของผู้บริหารหน่วยงานให้เห็นถึงความส าคัญของ SEA ความชัดเจนของแผนที่

จะต้องจัดท า SEA รวมถึงงบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อน SEA ประกอบความรู้ความเข้าใจของบุคลากร

ภายในหน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA เพ่ือให้เกิดการบูรณาการเข้ากับแผนอันน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

3.2.4 ข้อค้นพบน าไปสู่การปรับปรุงแนวทาง SEA และแนวทางการขับเคลื่อน SEA ของประเทศ
ไทย 

จากการจัดฝึกอบรมทางวิชาการข้ันสูงด้าน SEA ทุกหลักสูตรตั้งแต่หลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง

ทั้ง 2 ครั้ง และหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมรวมถึงวิทยากรผู้ฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

และสะท้อนประเด็นออกมาในระหว่างการฝึกอบรมอันเป็นประโยชน์ต่อการน าไปปรับปรุ งแนวทาง SEA และ

ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทยในอนาคตต่อไป โดยสรุปดังนี้ 

1) ข้อค้นพบต่อการปรับปรุงแนวทาง SEA 

ในการจัดฝึกอบรมซึ่งได้มีการประยุกต์น าแนวทาง SEA ฉบับปี พ.ศ. 2563 มาพัฒนาเป็น

ส่วนหนึ่งของเนื้อหาหลักสูตร ซึ่งพบว่ายังคงมีความไม่ชัดเจนในบางประเด็น มีความซับซ้อนในบางขั้นตอน ซึ่ง

เป็นช่องว่างส าหรับการพัฒนาปรับปรุงแนวทาง SEA ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ในประเด็น

ดังต่อไปนี้ 

ความเข้าใจต่อเจตจ านงของการน า SEA ไปใช้ ที่มีความลึกซึ้งเชื่อมโยงกับการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วยังคงไม่เข้าใจและยังไม่เห็นภาพของความเชื่อมโยงที่ SEA จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่

สามารถน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนหรือเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่หน่วยงานรับน าไป

ปฏิบัติได้อย่างไร จึงควรเน้นเสริมเนื้อหาที่จะช่วยให้เข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่าง SEA และ SDGs ได้ (SEA 

for SDGs) อธิบายถึงเจตจ านงที่แท้จริงของการน า SEA ไปประยุกต์ใช้ 

แนวคิดพื้นฐานในการจัดท า SEA ที่แม้แต่ในวงนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่ยังคงไม่

กระจ่างชัดในการประยุกต์ใช้แนวคิดทั้งแนวคิดการพิจารณาระดับยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (Strategic - 

based) หรือแนวคิดการพิจารณาผลกระทบ (Impact - based) ซึ่งควรเพ่ิมเติมการอธิบายถึงแนวคิดทั้งสอง

รูปแบบที่แตกต่างกันแต่มีความเชื่อมโยงที่ต่อเนื่องกัน (Spectrum) อย่างไร เพ่ือให้ผู้ใช้แนวทางมีความเข้าใจ

ในแนวคิดพื้นฐานที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดท า SEA ในแต่ละระดับได ้
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ความซับซ้อนของขั้นตอนการจัดท า SEA ที่มีความละเอียดและซับซ้อนโดยเฉพาะใน

ขั้นตอนการก าหนดขอบเขต (Scoping) ที่มีขั้นตอนย่อยเป็นจ านวนมาก ก่อให้เกิดความสับสนและยังไม่เข้าใจ

ถึงความเชื่อมโยงของผลลัพธ์ในแต่ละขั้นตอนย่อยที่เชื่อมโยงส่งถึงกันได้ จึงควรปรับปรุงในขั้นตอนย่อยของการ

ก าหนดขอบเขตมีขั้นตอนที่ลดน้อยลง มุ่งเน้นอธิบายว่าขั้นตอนการก าหนดขอบเขตต้องการให้เกิดผลลัพธ์

ส าคัญอะไร โดยสามารถประยุกต์ใช้ขั้นตอน รวมถึงวิธีการที่แตกต่างกันได้ตามความเหมาะสมเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์

ที่ต้องการ เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นในการน าไปประยุกต์ใช้ของแต่ละหน่วยงาน 

ความสับสนระหว่างการทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Understanding) 
และการประเมินข้อมูลฐาน (Baseline Assessment) ซึ่งส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าการประเมินข้อมูลฐานให้

ด าเนินการไปพร้อมกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือเป็นการด าเนินการเดียวกัน เกิดความสับสนและ

ความคลาดเคลื่อนของการประเมินข้อมูลฐาน ที่มักด าเนินการไปในทุกประเด็นที่ได้มีการทบทวนข้อมูลไว้ เกิน

ความจ าเป็น โดยไม่ได้เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่พิจารณาได้ จึงควรปรับปรุงให้เห็นถึงความชัดเจน

ระหว่าง 2 ขั้นตอนว่า การทบทวนและวิเคาะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นเพียงการท าความเข้าใจในบริบทพ้ืนฐาน

ของพ้ืนที่หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่การประเมินข้อมูลฐานเป็นการพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

ตามกรอบช่วงเวลาที่เหมาะสมตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตของ

ประเด็นส าคัญที่เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ 

การมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญอย่างมาก เป็นหัวใจ

หลักของการจัดท า SEA แต่ยังคงมีข้อสงสัยเป็นอย่างมากว่าจะด าเนินการให้การมีส่วนร่วมในการจัดท า SEA 

ประสบผลส าเร็จหรือมีประสิทธิภาพได้อย่างไร ควรเข้าผนวกตรงขั้นตอนใดหรือช่วงเวลาใดบ้างและผู้ที่จะเข้า

มามีส่วนร่วมที่แท้จริงควรจะเป็นบุคคลใด จะสามารถวิเคราะห์ได้อย่างไร ดังนั้น จึงควรปรับปรุงเนื้อหา

เกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมให้มีความกระจ่างมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย การแนะน า

เทคนิควิธีการมีส่วนร่วมที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ด้วย รวมถึงยกระดับขั้นตอนให้เห็นถึงความส าคัญของ

กระบวนการมีส่วนร่วมว่าเป็นหัวใจหลักท่ีจะช่วยให้การจัดท า SEA มีคุณภาพและได้รับการยอมรับ 

2) ข้อค้นพบต่อการก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทย 

นอกเหนือจากข้อค้นพบที่มีต่อแนวทาง SEA แล้ว ยังวิเคราะห์ได้ถึงข้อค้นพบที่เป็น

ประโยชน์ต่อการน าไปพิจารณาประกอบการก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทยในอนาคตได้ 

ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

- ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนและด าเนินการ SEA โดยเน้น 

การสร้างความเชี่ยวชาญ สร้างศักยภาพขององค์กรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปจนถึงระดับผู้บริหาร จัด 

เป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนนี้ได้  ต้องปรับเปลี่ยนมุมมองของการพัฒนาเข้าสู่มิติ 

การพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น โดยจะต้องเข้าใจความส าคัญของการจัดท า SEA และให้ความส าคัญ รวมถึง
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สนับสนุนด้านทรัพยากรต่าง ๆ ที่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินการ เช่น ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ ระยะเวลา 

ไปจนถึงการบริหารจัดการที่มีล าดับความส าคัญด้วย 

การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ที่จะสามารถช่วยขับเคลื่อน SEA 

ได้ เป็นการสร้างพันธมิตร และการขับเคลื่อนอาจไม่จ าเป็นต้องเป็นการด าเนินการจากส่วนกลางเท่านั้น  

ในบริบทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่อาจสามารถขับเคลื่อนผ่านองค์กรภายในพ้ืนที่ ซึ่งมีความใกล้ชิดและเข้าใจบริบท

เชิงพ้ืนที่มากกว่าได ้

พิจารณาหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความเหมาะสมมาร่วมกันจัดท า SEA หาจุดร่วมของการพัฒนา

ที่เหมาะสม มีการพิจารณาในมุมมองของการยอมได้ยอมเสีย (Trade - Off) ระหว่างการได้ประโยชน์และเสีย

ประโยชน์ที่เหมาะสมให้ได้ 

- ด้านกฎหมายและการบังคับใช้ 

การขับเคลื่อนในระยะเริ่มต้นควรสร้างกลไกการขับเคลื่อนเชิงกฎหมายมาบังคับใช้ก่อน 

ได้แก่ การประกาศใช้ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. 

.... เพื่อให้หน่วยงานเกิดการเคลื่อนตัวและเล็งเห็นถึงความส าคัญของการน า SEA ไปปฏิบัติ 

- การสร้างความรู้ SEA และความเชื่อม่ัน 

การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การสร้างกลไกใน 

การติดตามข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาสื่อต่าง ๆ ที่จะช่วยสื่อสารหรือเผยพร่ข้อมูล ท าความเข้าใจต่อสาธารณะ

ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นวงกว้าง และสามารถเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงการพัฒนาในเชิงระบบข้อมูล ฐานข้อมูลต่าง ๆ 

ที่จะเป็นส่วนสนับสนุนต่อการจัดท า SEA (Big Data) ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วน 

การขับเคลื่อน SEA ให้ประสบผลส าเร็จนั้นจะต้องอาศัยการสร้างความน่าเชื่อถือทั้งใน

บริบทของหน่วยงานที่จัดท า SEA และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ SEA รวมไปถึงการสร้างการยอมรับ 

สร้างความสมัครใจในการน าเอา SEA ไปปฏิบัติ บนพ้ืนฐานการสร้างความรู้ความเข้าใจและปรับเปลี่ยนวิธีคิด

มุมมองในการวางแผนการพัฒนา นอกจากนี้ การสร้างความน่าเชื่อถือของ SEA ก็เป็นสิ่งส าคัญ โดยอาจ

ด าเนินการผ่านการติดตามประเมินผล ซึ่งต้องมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ข้อค้นพบดังกล่าวข้างต้นนี้ ที่ปรึกษาจะน าไปพิจารณาประกอบการปรับปรุงแนวทาง SEA 

และการก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน SEA ต่อไป เพ่ือให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด ซึ่งได้น าเสนอผล 

การปรับปรุงแนวทาง SEA และแนวทางการขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทยไว้ในบทที่ 9 การปรับปรุง 
แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนะการขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทย 



บทที่ 4 

การจัดท าระบบข้อมูลส าคัญด้าน SEA 
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บทที่ 4 
การจัดท าระบบข้อมูลส าคัญด้าน SEA 

ที่ ป รึ กษาด า เนิ นการ จั ดท าระบบข้อมู ลส าคัญที่ สนั บสนุนการจั ดท า  SEA (TOR ข้ อ  5. 5)  

เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ SEA ให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท า SEA 

ให้ กั บหน่ ว ย ง า นที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  โ ด ยส าม า ร ถ เ ข้ า ไ ด้ ที่  www.sea.nesdc.go.th ห รื อ เ ข้ า ผ่ า น ท า ง 

https://www.nesdc.go.th/ ประกอบด้วย 1) การทบทวนระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 2) การออกแบบระบบ

ข้อมูล SEA และ 3) การฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดท าระบบข้อมูลส าคัญและการออกแบบ

แบนเนอร์ (Banner) และไอคอน (Icon) เบื้องต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 การทบทวนระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ที่ปรึกษาด าเนินการทบทวน ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ User Interface และ User Experience 

ส าหรับการใช้งานในอุปกรณ์ (Application / Responsive) เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และอุปกรณ์อ่ืน ๆ 

เป็นต้น เพ่ือให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลในการศึกษา SEA โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

4.1.1 ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบประมวลผล ระบบรายงานผล ระบบน าเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ  

รวบรวม วิเคราะห์ และก าหนดโครงสร้างข้อมูลให้อยู่ในระบบข้อมูลเดียวกัน โดยก าหนดชุด

ข้อมูลสารสนเทศ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงาน

ของ สศช. ในปัจจุบัน วิเคราะห์ ออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูลส าคัญที่สนับสนุนการจัดท า SEA โดยที่ปรึกษาได้

จัดท ารายละเอียดการออกแบบโปรแกรม (Concept for Designing Programming) โดยใช้เครื่องมือภาษา 

Unified Modeling Language (UML) แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับระบบ (Use Case Diagram) 

แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) แผนผังความสัมพันธ์ (Class-Diagram) แผนภาพกิจกรรม

อธิบายกระบวนการท างาน (Activity Diagram) แผนผังความสัมพันธ์ระหว่างแฟ้มข้อมูล (ER-Diagram) 

พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ซึ่งระบุค าอธิบายข้อมูล (Meta Data) ที่บอกรายละเอียดคุณลักษณะ

และคุณภาพข้อมูล (Data Quality) โครงสร้างข้อมูลต่าง  ๆ รายละเอียดของโปรแกรม (Program 

Specification) ที่อธิบายการท างานของโปรแกรมทุกกระบวนงานครอบคลุมทุกกระบวนการของงานที่

สอดคล้องกับ Framework / Design Pattern และรหัสต้นฉบับ (Source Code) พร้อมทั้งออกแบบระบบ

รักษาความปลอดภัย ระบบปฏิบัติการ และรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับใช้การอ้างอิงเพ่ือปรับปรุงแก้ไข

ระบบในอนาคตที่สามารถรองรับการติดตั้ง และควบคุมการท างานของระบบข้อมูล  
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4.1.2 รูปแบบและการพัฒนาระบบข้อมูล SEA  

ด าเนินการออกแบบปรับปรุงเว็บไซต์ ให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวต่อการเข้าใช้งาน 

และมีเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ในเว็บไซต์ และในเนื้อหาหลักของเว็บไซต์  

ซึ่งพัฒนาในรูปแบบ Mobile Site โดยมีการออกแบบฟีเจอร์ให้เหมาะสมรองรับการใช้งานในอุปกรณ์สื่อสาร

เคลื่อนที่ด้วย เช่น มีการเปลี่ยนรูปแบบ เมนู ปุ่มกด ต่าง ๆ เป็นต้น เพ่ือให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น ซ่ึงสามารถเข้าใช้งาน

ได้ในรูปแบบส าหรับการใช้งานในอุปกรณ์ (Application / Responsive) โดยมีการจัดกลุ่มเมนูการใช้งาน

เว็บไซต์ การเผยแพร่ประกอบไปด้วยเนื้อหาเบื้องต้น โดยรูปแบบการสื่อสารได้จัดท าในเมนูภาษาไทย โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

- การออกแบบพัฒนาระบบด้ วย  Web-based Application Technology (Website 

Responsive) และพัฒนาให้สอดคล้อง ตาม Framework และระบุ Platform ของเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย

ของ สศช. 

- การออกแบบให้รองรับการใช้งานได้กับหลากหลายอุปกรณ์ (Application Responsive) 

ประกอบด้วย โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ทั้งนี้ที่ปรึกษาได้ศึกษาเว็บไซต์ของต่างประเทศและ

ประเทศไทยเพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาแนวทางในการออกแบบระบบข้อมูล ประกอบด้วย  

- United Nations <https://sdgs.un.org/> 

- Organisation for Economic Co-operation and Development 

<https://www.oecd.org/> 

- Asian Development Bank <https://www.adb.org/> 

- ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

<https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=index> 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, สศช. <http://nscr.nesdb.go.th/> 

โดยสามารถสรุปได้ว่าเว็บไซต์ของต่างประเทศและประเทศไทย มีการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ

สากลที่เรียบง่าย สวยงาม สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายไม่ยุ่งยากทั้งใน Desktop Site และใน Responsive Site  

4.2 การออกแบบระบบข้อมูล SEA 

4.2.1 การก าหนดสิทธิการใช้ระบบข้อมูล 

ที่ปรึกษาได้ก าหนดสิทธิเพ่ือจ ากัดสิทธิการเข้าใช้งานโดยสามารถแบ่งการเข้าใช้งาน จ านวน  

2 ระดับ ดังนี้  

ระดับผู้ใช้งานทั่วไป ส าหรับเข้าถึงข้อมูลและสืบค้นข้อมูลส าคัญสนับสนุนการจัดท า SEA   

ระดับผู้ดูแลระบบ ส าหรับจัดการข้อมูลและสืบค้นข้อมูลส าคัญสนับสนุนการจัดท า SEA  
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4.2.2 การออกแบบโครงสร้างและรายละเอียดของระบบข้อมูล 

ที่ปรึกษาได้ด าเนินการออกแบบหน้าจอหลัก โดยสามารถน าเข้า/ เพ่ิมเติม/ แก้ไข และเผยแพร่

ข้อมูลที่รองรับฟังก์ชันงานต่าง ๆ ได้ ซึ่งออกแบบให้รองรับการตรวจสอบความถูกต้อง (Validate) ทุก ๆ  

การน าเข้าข้อมูล (Input) อาทิ โครงการขับเคลื่อน SEA ปีงบประมาณ 2562 - 2563 (รูปที่ 4.2-1) ผ่านระบบ

ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและไม่ซับซ้อนและสามารถเพ่ิมเติม/ แก้ไข โดยพัฒนาระบบให้มีระบบตรวจสอบ 

การแก้ไขข้อมูลมาป้องกันการแก้ไขเอกสาร สามารถตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล และแสดงข้อมูลตามโครงสร้าง 

การออกแบบได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ดังตารางท่ี 4.2-1 และรูปที่ 4.2-2 รวมถึงได้ด าเนินการออกแบบเมนู 

การติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ส าหรับการน าเข้าข้อมูล 

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า SEA ในพ้ืนที่น าร่อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 
รูปที่ 4.2-1 สรุปการด าเนินงานโครงการขบัเคลื่อน SEA ปีงบประมาณ 2562 - 2563 

 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 4-4 
 

ตารางที่ 4.2-1 โครงสร้างและรายละเอียดของระบบข้อมูล 
เมนูหลัก เมนูย่อย รายละเอียด 

1. ระดับผู้ใช้งานทั่วไป 

1) รายงานการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร ์ 1.1) รายงานการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ - 

2) ข้อมูล SEA  2.1) การจัดท าค าถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ SEA (Frequently Asked Question: FAQ) - 

2.2) วีดิทัศน์ เรื่อง SEA - 

2.3) โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ SEA - 

2.4) แนวทางและคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ - 

3) โครงการน าร่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กับ

การพัฒนาเชิงพื้นที ่

3.1) โครงการน าร่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพื้นที่: จังหวัด

ระยอง 

(1) โครงการน าร่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดระยอง : การประชุมเชิงปฏิบัติการและ

ระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

(2) โครงการน าร่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดระยอง : การประชุมเชิงปฏิบัติการและ

ระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

(3) โครงการน าร่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดระยอง : การประชุมเชิงปฏิบัติการและ

ระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 3 

(4) โครงการน าร่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดระยอง : การประชุมเชิงปฏิบัติการและ

ระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 4 

 3.2) โครงการติดตามและประเมินผล เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน 

(1) การเข้าพบและประชุมหารือโครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และผู้มีส่วนได้เสียโครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(3) การประชุมกลุ่มย่อยแบบออนไลน์ (Online Focus Group) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)โครงการติดตามและ

ประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

4) โครงการขับเคลื่อนการประเมนิสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

(SEA) 

4.1) โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปี 2562 (1) การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 

- การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 

- การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง ครั้งที่ 3 

- การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4 

(2) การประชุมสนทนาระดับนโยบาย เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สู่แผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(3) การฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้วิทยากรผู้สอนหลักสูตรการฝึกอบรม SEA โดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ 

(4) การจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ 

- การจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ (ภาคกลาง : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

- การจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : กรุงเทพมหานคร) 

- การจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดขอนแก่น) 

- การจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ (ภาคใต้ : จังหวดัสงขลา) 

- การจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ (ภาคเหนือ : จังหวัดเชียงใหม่) 

 - การจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : กรุงเทพมหานคร) 
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ตารางที่ 4.2-1 โครงสร้างและรายละเอียดของระบบข้อมูล (ต่อ) 
เมนูหลัก เมนูยอ่ย รายละเอียด 

   (5) สัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และระดมความคิดเห็นเรื่อง SEA 

- การประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และระดมความคิดเห็นเรื่อง SEA ให้กับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ครั้งท่ี 1 

- การประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และระดมความคิดเห็นเรื่อง SEA ให้กับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ครั้งท่ี 2 

 4.2) โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปงีบประมาณ 2563 (1) การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูง

ด้าน SEA 

- การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การประเมินผลการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA 

ทั่วประเทศ ปี 2562 เพื่อการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA 

- การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) 

- การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น เรื่อง (ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์ พ.ศ. ….” 

(2) การจัดฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA 

- การฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งท่ี 1 

- การฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งท่ี 2 

- การฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับสูง 

(3) การจัดท าระบบข้อมูลส าคัญที่สนับสนุนการจัดท า SEA 

- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้และการบริหารจัดการข้อมูลในระบบข้อมูล SEA และการจัดการข้อมูลโครงการ

ติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมิน

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลในระบบข้อมูล Website SEA ส าหรับผู้ดูแลระบบข้อมูลส าคญั

และการออกแบบแบนเนอร์และไอคอนเบื้องต้น ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ปีงบประมาณ 2563 

(4) การจัดท า SEA ในพื้นที่น าร่องจังหวัดสระแก้ว 

- การเข้าพบและประชุมหารือโครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และผู้มีส่วนได้ เสียโครงการติดตามและ

ประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

- การประชุมกลุ่มย่อยแบบออนไลน์ (Online Focus Group) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) โครงการติดตาม

และประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

(5) การประเมินผลกระบวนการจัดท า SEA ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ด าเนินการในปี 2562 

- การเข้าพบและสัมภาษณ์ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (หน่วยงานเจ้าของแผน

หรือแผนงานท่ีด าเนินการจัดท า SEA) 

- การเข้าพบและสัมภาษณ์ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงานที่ด าเนินการจัดท า 

SEA 
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ตารางที่ 4.2-1 โครงสร้างและรายละเอียดของระบบข้อมูล (ต่อ) 
เมนูหลัก เมนูยอ่ย รายละเอียด 

  - การเข้าพบและสัมภาษณ์ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (หน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงานท่ีด าเนินการจัดท า SEA) 

- การเข้าพบและสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการศึกษากระบวนการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อม ระดับยุทธศาสตร์ 

โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นท่ีลุ่มน้ าจ านวน 4 ลุ่มน้ า ของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

-  การ เข้าพบและสัมภาษณ์ผู้มีส่วน เกี่ ย วข้อ ง ในการศึกษากระบวนการจัดท าการประ เมินสิ่ งแวดล้อม

ระดับยุทธศาสตร์  ( Strategic  Envi ronmental Assessment: SEA) โครงการประ เมินสิ่ งแวดล้อม

ระดับยุทธศาสตร์  ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน  (พื้นที่น าร่องจั งหวัดพระนครศรีอยุธยา )  ของส านักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  

(6) การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และระดมความคิดเห็นเรื่อง การขับเคลื่อน SEA 

- การประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สู่การ

วางแผนอย่างเป็นรูปธรรม 

- การสัมมนาและระดมความคิดเห็นในการเผยแพร่ผลการด าเนินงาน ของโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบั

ยุทธศาสตร์ ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปีงบประมาณ 2563 

(7) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดประเด็นองค์ความรู้ที่ได้จากการทบทวนความรู้เกี่ยวกับ SEA ของประเทศ

เวียดนาม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

5) กลไกการขับเคลื่อน SEA 5.1) ค าส่ังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทศาสตร์ - 

5.2) รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทศาสตร์ - 

6) ติดต่อเรา 6.1) รายละเอียดข้อมูลการติดต่อ - 

7) ข่าวประชาสัมพันธ์ - - 

2. ระดับผู้ดูแลระบบ 
1) โครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

สระแก้ว เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

1) แผน กฎหมาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (1) การทบทวนแผนท่ีเกี่ยวข้อง   

(2) ข้อมูลฐานท่ีเกี่ยวข้อง   

(3) การวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์   

(4) การประเมินข้อมลูฐาน   

(5) การก าหนดทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น   

2) การจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร (1) การจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร  

(2) การเข้าพบและประชุมหารือ โครงการตดิตามและประเมินผลเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

(3) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การก าหนดประเด็นยุทธศาสตรแ์ละผูม้ีส่วนได้เสีย โครงการติดตามและประเมินผลเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

(4) การประชุมกลุ่มย่อยแบบออนไลน์ (Online Focus Group) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) โครงการติดตาม

และประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
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รูปที่ 4.2-2  โครงสร้างและรายละเอียดของระบบข้อมูล 
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4.2.3 การออกแบบการเข้าใช้งานระบบ 

การออกแบบและจัดท าระบบการก าหนดสิทธิ เพ่ือจ ากัดสิทธิการเข้าใช้งานโดยสามารถ 

แบ่งการเข้าใช้งานออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้  

1) ระดับผู้ใช้งานทั่วไป ส าหรับเข้าถึงข้อมูลและสืบค้นข้อมูลส าคัญสนับสนุนการจัดท า SEA   

ออกแบบหน้าจอหลักส าหรับผู้ ใช้งานทั่วไป ให้รองรับการเข้าผ่าน Browser ได้ทั้ง 

Desktop Site บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ PC, Notebook ระบบรองรับการท างาน 2 ภาษา ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษในหัวข้อที่สามารถเผยแพร่ได้ และสามารถเข้าผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้ในรูปแบบ Responsive 

Site รายละเอียดดังรูปที่ 4.2-3 

 
Desktop Site ภาษาไทย 

รูปที่ 4.2-3 หน้าจอหลักระบบข้อมูลโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 
  



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 4-9 
 

 
Desktop Site ภาษาอังกฤษ 

 
Responsive Site 

รูปที่ 4.2-3 หน้าจอหลักระบบข้อมูลโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) (ต่อ) 

  



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 4-10 
 

 
Desktop Site ภาษาอังกฤษ 

 
                                  Responsive Site : ภาษาไทย                                    Responsive Site : ภาษาอังกฤษ 

รูปที่ 4.2-3 หน้าจอหลักระบบข้อมูลโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) (ต่อ) 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 4-11 
 

1.1) การออกแบบหน้าจอส าหรับการเข้าถึงข้อมูล  

การออกแบบหน้าจอส าหรับการเข้าถึงข้อมูลนี้รองรับการแสดงเนื้อหาในรูปแบบ

แสดงหัวข้อและสามารถเลือกเปิดไฟล์รายงานเพ่ือ Download และเปิดอ่านไฟล์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว อาทิ 

การเปิดหัวข้อ ข้อมูลด้าน SEA -> แนวทางและคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ รายละเอียดดัง

รูปที่ 4.2-4 

 
หน้าจอหัวขอ้ย่อยข้อมูลดา้น SEA 

 
หน้าจอค าถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ SEA (Frequently Asked Question: FAQ) 

รูปที่ 4.2-4 หน้าจอการเข้าถึงข้อมูลด้าน SEA แสดงเนื้อหาระบบข้อมูลโครงการขับเคลื่อนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 

 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 4-12 
 

 
หน้าจอแสดงโปสเตอร์ประชาสัมพันธ ์SEA เมื่อ คลิกแล้วเปิดหนา้ต่าง  PDF FILE ขึ้นมาให้ดาวนโ์หลด 

 
หน้าจอแสดงการเปิดไฟล์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ SEA 

รูปที่ 4.2-4 หน้าจอการเข้าถึงข้อมูลด้าน SEA แสดงเนื้อหาระบบข้อมูลโครงการขับเคลื่อนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) (ต่อ) 

 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 4-13 
 

 

 
หน้าจอแสดงคู่มือ SEA ฉบับประชาชน ภาคภาษาไทย 

 
หน้าจอแสดงคู่มือ SEA ฉบับประชาชน ภาคภาษาอังกฤษ 

รูปที่ 4.2-4 หน้าจอการเข้าถึงข้อมูลด้าน SEA แสดงเนื้อหาระบบข้อมูลโครงการขับเคลื่อนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) (ต่อ) 

 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 4-14 
 

  

 
หน้าจอแสดงการเปิดไฟล์คู่มือ SEA ฉบบัประชาชน 

รูปที่ 4.2-4 หน้าจอการเข้าถึงข้อมูลด้าน SEA แสดงเนื้อหาระบบข้อมูลโครงการขับเคลื่อนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 4-15 
 

 
หน้าจอแสดงวีดิทัศน์ SEA 

 
การอ่านไฟล์อิเล็กทรอนกิส์ไฟล์รูปแบบ Video 

รูปที่ 4.2-4 หน้าจอการเข้าถึงข้อมูลด้าน SEA แสดงเนื้อหาระบบข้อมูลโครงการขับเคลื่อนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) (ต่อ) 

1.2) การออกแบบหัวข้อ การด าเนินงานของ สศช. โดยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ 
การด าเนินงาน ดังนี้  

- โครงการน าร่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ กับการพัฒนาเชิง

พ้ืนที ่

- โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

หน้าจอนี้แสดงการด าเนินงานของ สศช. อาทิ โครงการน าร่องการประเมิน

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่: จังหวัดระยอง รายละเอียดดังรูปที่ 4.2-5 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 4-16 
 

 
หน้าจอหัวขอ้ย่อยโครงการน าร่องการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กบัการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

 
หน้าจอโครงการน าร่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพื้นที่: จังหวัดระยอง 

รูปที่ 4.2-5 หน้าจอการเข้าถึงข้อมูลการด าเนินงานของ สศช. แสดงเนื้อหาระบบข้อมูลโครงการน าร่อง 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพืน้ที่ 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 4-17 
 

  
หน้าจอโครงการน าร่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพื้นที่: จังหวัดระยอง 

 
การอ่านไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์ไฟลร์ปูแบบ PDF 

รูปที่ 4.2-5 หน้าจอการเข้าถึงข้อมูลการด าเนินงานของ สศช. แสดงเนื้อหาระบบข้อมูลโครงการน าร่อง 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (ต่อ) 

  



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 4-18 
 

  
หน้าจอแสดงโครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

 

 
หน้าจอแสดงโครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

รูปที่ 4.2-5 หน้าจอการเข้าถึงข้อมูลการด าเนินงานของ สศช. แสดงเนื้อหาระบบข้อมูลโครงการน าร่อง 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (ต่อ) 

  



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 4-19 
 

  
หน้าจอแสดงโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  

 

 
หน้าจอแสดงโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปี 2562 

รูปที่ 4.2-5 หน้าจอการเข้าถึงข้อมูลการด าเนินงานของ สศช. แสดงเนื้อหาระบบข้อมูลโครงการน าร่อง 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (ต่อ) 

  



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 4-20 
 

 

 
หน้าจอแสดงโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปี 2563 

รูปที่ 4.2-5 หน้าจอการเข้าถึงข้อมูลการด าเนินงานของ สศช. แสดงเนื้อหาระบบข้อมูลโครงการน าร่อง 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (ต่อ) 

 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 4-21 
 

1.3) การออกแบบหัวข้อ กลไกการขับเคลื่อน SEA ของไทย 

หน้าจอนี้แสดงรูปแบบกลไกการขับเคลื่อน SEA รายละเอียดดังรูปที่ 4.2-6 

 
หน้าจอหัวขอ้ย่อยกลไกการขับเคลื่อน SEA ของไทย 

 
หน้าจอค าสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

รูปที่ 4.2-6 หน้าจอการเข้าถึงข้อมูลกลไกการขับเคลื่อน SEA แสดงเนื้อหาระบบข้อมูล 
โครงการขับเคลื่อนการประเมนิสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์(SEA) 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 4-22 
 

1.4) รายงานการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

หน้าจอนี้แสดงรูปแบบกลไกการขับเคลื่อน SEA รายละเอียดดังรูปที่ 4.2-7 

 
หน้าจอหัวขอ้รายงานการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 
หน้าจอหัวขอ้รายงานการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

รูปที่ 4.2-7 หน้าจอการเข้าถึงข้อมูลรายงานการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 4-23 
 

 
หน้าจอหัวขอ้รายงานการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 
หน้าจอหัวขอ้รายงานการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ รูปแบบภาษาอังกฤษ 

รูปที่ 4.2-7 หน้าจอการเข้าถึงข้อมูลรายงานการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (ต่อ) 

  



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 4-24 
 

1.5) การออกแบบหัวข้อระบบข้อมูล 

หน้าจอนี้ออกแบบให้สามารถเข้าถึงข้อมูลการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ส าหรับผู้ดูแลระบบ รายละเอียดดังรูปที่ 4.2-8 

 
หน้าจอระบบข้อมูลโครงการติดตามและประเมินผล เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

รูปที่ 4.2-8 หน้าจอการเข้าถึงระบบข้อมูลการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 4-25 
 

1.6) การออกแบบการแสดงผลเนื้อความ  

หน้าจอนี้ออกแบบให้เข้าถึงระบบข้อมูลประกอบการแสดงผล หัวข้อ และ

รายละเอียดเนื้อหา รายละเอียดดังรูปที่ 4.2-9 

 

 
หน้าจอระบบข้อมูลประกอบการแสดงผลหัวข้อ และรายละเอียดเนื้อหา 

 

 
หน้าจอระบบข้อมูลประกอบการแสดงผลหัวข้อ และรายละเอียดเนื้อหา 

รูปที่ 4.2-9 หน้าจอการแสดงผลหัวข้อ และรายละเอียดเนื้อหา 
  



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 4-26 
 

2)  ระดับผู้ดูแลระบบ ส าหรับจัดการข้อมูลและสืบค้นข้อมูลส าคัญสนับสนุนการจัดท า 
SEA  

การออกแบบหน้าจอหลักส าหรับผู้ดูแลระบบ ออกแบบให้รองรับการเข้าผ่าน Browser 

ได้ทั้ง Desktop Site บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ PC, Notebook และสามารถเข้าผ่าน อุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ใน

รูปแบบ Responsive Site โดยมีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส าหรับผู้ดูแลระบบ รายละเอียดดังรูปที่ 
4.2-10 

 

 
หน้าจอเขา้สู่ระบบส าหรับผู้ดูแลระบบ 

 
หน้าจอส าหรับผู้ดูแลระบบ 

รูปที่ 4.2-10 หน้าจอส าหรับผู้ดูแลระบบข้อมูลโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA) 

  



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 4-27 
 

2.1) ออกแบบหน้าจอส าหรับจัดการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

หน้าจอนี้ออกแบบให้สามารถจัดการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ อาทิ  

แบนเนอร์ (Banner) ส าหรับเผยแพร่ในหน้าระบบข้อมูลส าคัญ รายละเอียดดังรูปที่ 4.2-11 

 
หน้าจอจัดการแบนเนอร์ (Banner)  

 
หน้าจอการแก้ไขการจัดการแบนเนอร์ (Banner) 

รูปที่ 4.2-11 หน้าจอส าหรับผู้ดูแลระบบจัดการแบนเนอร์ (Banner) ระบบข้อมูลโครงการขับเคลื่อน
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 

  



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 4-28 
 

2.2) การออกแบบหน้าจอส าหรับจัดการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเมนู  

หน้าจอนี้ออกแบบให้สามารถจัดการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงส าหรับหัวข้อเรื่อง 

ในระบบข้อมูลส าคัญ รายละเอียดดังรูปที่ 4.2-12  

 
หน้าจอรวมในการจัดการเมนูหลัก 

 
หน้าจอการแก้ไขการจัดการเมนูหลัก 

รูปที่ 4.2-12 หน้าจอส าหรับผู้ดูแลระบบจดัการเมนูหลัก ระบบข้อมูลโครงการขับเคลื่อนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 

  



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 4-29 
 

2.3) การออกแบบหน้าจอส าหรับจัดการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเมนูย่อย  

หน้าจอนี้ออกแบบให้สามารถจัดการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงเมนูย่อย ส าหรับหัวข้อ

เรื่องในระบบข้อมูลส าคัญ รายละเอียดดังรูปที่ 4.2-13 

 
หน้าจอรวมในการจัดการเมนูย่อย 

 
หน้าจอการแก้ไขการจัดการเมนูย่อย 

รูปที่ 4.2-13 หน้าจอส าหรับผู้ดูแลระบบจดัการเมนูย่อย ระบบข้อมูลโครงการขับเคลื่อนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 

  



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 4-30 
 

2.4) การออกแบบหน้าจอส าหรับจัดการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในเมนูย่อย  

หน้าจอนี้ออกแบบหน้าจอส าหรับจัดการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในเมนู

ย่อย ส าหรับหัวข้อเรื่องในระบบข้อมูลส าคัญ รายละเอียดดังรูปที่ 4.2-14 

 
หน้าจอรวมในการจัดการข้อมูลภายในเมนูย่อย  

รูปที่ 4.2-14 หน้าจอส าหรับผู้ดูแลระบบจดัการข้อมูลภายในเมนูย่อย ระบบข้อมูลโครงการขับเคลื่อน 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 4-31 
 

 

   
หน้าจอการแก้ไขข้อมูลภายในเมนูย่อย 

รูปที่ 4.2-14 หน้าจอส าหรับผู้ดูแลระบบจดัการข้อมูลภายในเมนูย่อย ระบบข้อมูลโครงการขับเคลื่อน 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) (ต่อ) 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 4-32 
 

2.5) การออกแบบหน้าจอส าหรับจัดการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงข้อมูล ข่าวสาร  

หน้าจอนี้ออกแบบหน้าจอส าหรับจัดการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงข้อมูล ข่าวสาร 

ส าหรับหัวข้อเรื่องในระบบข้อมูลส าคัญ รายละเอียดดังรูปที่ 4.2-15 

 
หน้าจอรวมในการจัดการข่าวสาร  

 
หน้าจอการจัดการข่าวสาร  

รูปที่ 4.2-15 หน้าจอส าหรับผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล ข่าวสาร ระบบข้อมูลโครงการขับเคลื่อน
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 4-33 
 

4.3 การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดท าระบบข้อมูลส าคัญและการออกแบบ  
แบนเนอร์ (Banner) และไอคอน (Icon) เบื้องต้น 

ที่ปรึกษาด าเนินการฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดท าระบบข้อมูลส าคัญและการออกแบบ 

แบนเนอร์และไอคอนเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่ สศช. ที่เกี่ยวข้อง จ านวนทั้งสิ้น 32 ราย เพ่ือเสริมสร้างองค์

ความรู้ เทคนิค และวิธีการใช้งาน การน าเข้าข้อมูลต่าง ๆ ในระบบข้อมูลส าหรับผู้ดูแลระบบข้อมูลโครงการ

ขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และ องค์ความรู้ ทักษะ เทคนิค วิธีการในการ

ออกแบบแบนเนอร์ (Banner) และไอคอน (Icon) ในระบบข้อมูลโครงการขับเคลื่อนให้กับเจ้าหน้าที่ สศช.  

ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้และการบริหารจัดการข้อมูล

ในระบบข้อมูล SEA และการจัดการข้อมูลโครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และครั้งสุดท้ายเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลในระบบ

ข้อมูล Website SEA ส าหรับผู้ดูแลระบบข้อมูลส าคัญ และการออกแบบแบนเนอร์และไอคอนเบื้องต้น  

มีรายละเอียดดังนี้ 

4.3.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้และการบริหารจัดการข้อมูลในระบบข้อมูล SEA และ 
การจัดการข้อมูลโครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการระบบข้อมูล SEA  

ในเว็บไซต์ SEA ของ สศช. และเสริมสร้างทักษะ เทคนิค วิธีการ การน าเข้า-ออกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

โครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการระบบข้อมูล SEA ในเว็บไซต์ SEA ของ สศช. และทักษะ เทคนิค 

วิธีการ การน าเข้า-ออกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

สระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.30 น. 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  7404 ชั้น  4 อาคารสวัสดิ์  แดงสว่ าง  คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบข้อมูล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว ข้อง

ของ สศช. และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรม จ านวน 18 ราย โดยมีบรรยากาศ

การฝึกอบรมดังรูปที่ 4.3-1 และข้อมูลเนื้อหาเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ ดังภาคผนวก ซ   

สรุปผลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อนและหลัง 

เพ่ือให้เกิดความแน่ใจว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ เกี่ยวกับการใช้และ

การบริหารจัดการข้อมูลในระบบข้อมูลฯ ที่ปรึกษาได้ออกแบบให้มีการประเมินผลก่อนการฝึกอบรม (Pre-

Test) และหลังการฝึกอบรม (Post-Test) ทั้งนี้สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
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- การประเมินความรู้เกี่ยวกับ SEA โดยแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม 

การประเมินความรู้เกี่ยวกับ SEA โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ก่อนการ

ฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม โดยใช้แบบทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม เพ่ือประเมินระดับความเข้าใจ 

ในเนื้อหาการฝึกอบรม โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จ านวน 18 ราย มีคะแนนเฉลี่ยก่อนอบรม 3 คะแนนจาก  

5 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยหลังการฝึกอบรม 4 คะแนน จาก 5 คะแนน ทั้งนี้พบว่าผู้เข้าร่วมฝึกอบรมตอบ

ค าถามผิดซ้ าทั้งแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม 2 อันดับแรก ประกอบด้วย ข้อที่ 1 ผู้ใช้งานระบบข้อมูล SEA 

สามารถเข้าถึงระบบข้อมูลได้จากเว็บไซต์ใดต่อไปนี้  พบว่าตอบผิดช่วงแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม จ านวน  

4 ราย และตอบผิดช่วงแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม จ านวน 2 ราย และข้อที่ 2 โครงสร้างและรายละเอียด 

ของระบบข้อมูลประกอบไปด้วยกี่เมนูหลัก พบว่าตอบผิดช่วงแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม จ านวน 9 ราย 

และตอบผิดช่วงแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม จ านวน 1 ราย  

  
บรรยากาศชว่งอบรมเชิงปฏิบัติการ 

  
บรรยากาศชว่งการน าเสนอผลผลิตจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 

รูปที่ 4.3-1 บรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้และการบริหารจัดการข้อมูลในระบบ
ข้อมูล SEA และการจัดการข้อมูลโครงการติดตามและประเมนิผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

สระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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4.3.2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลในระบบข้อมูล Website SEA 
ส าหรับผู้ดูแลระบบข้อมูลส าคัญ และการออกแบบแบนเนอร์และไอคอนเบื้องต้น 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลในระบบข้อมูล Website SEA 

ส าหรับผู้ดูแลระบบข้อมูลส าคัญ และการออกแบบแบนเนอร์และไอคอนเบื้องต้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้าง

องค์ความรู้ในการบริหารจัดการระบบข้อมูล SEA ในเว็บไซต์ SEA ของ สศช. และทักษะ เทคนิค วิธีการ การ

น าเข้า-ส่งออกข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ เทคนิค วิธีการในการออกแบบแบนเนอร์ และ

ไอคอน ในระบบข้อมูลโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เมื่อวันพุธที่ 7 

กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ อาคาร 1 ชั้น 3 ส านักงาน 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบข้อมูล เจ้าหน้าที่ 

ที่เกี่ยวข้องของ สศช. และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมฝึกอบรม จ านวน 14 ราย โดยมี

บรรยากาศการฝึกอบบรมดังรูปที่ 4.3-2 และข้อมูลเนื้อหาเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ ดังภาคผนวก ซ   

สรุปผลการประเมินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เพ่ือให้เกิดความแน่ใจว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ เกี่ยวกับการใช้และ

การบริหารจัดการข้อมูลในระบบข้อมูลฯ และสามารถออกแบบแบนเนอร์ และไอคอน โดยการประเมินผล

ความเหมาะสมของหลักสูตรการฝึกอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แสดงความคิดเห็น ความพึงพอใจ 

และให้ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรการฝึกอบรม ผ่านแบบประเมินความคิดเห็นหลังการฝึกอบรมหลักสูตร จ านวน 6 

ราย (ร้อยละ 45) จากผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งหมด 14 ราย ทั้งนี้สามารถสรุปผลการประเมินหลักสูตรการ

ฝึกอบรม พบว่าผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจมากในภาพรวมของการฝึกอบรม จ านวน 9 ราย (ร้อยละ 66.7) มี

ความพึงพอใจปานกลาง จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 33.3) โดยเนื้อหาการน าเสนอสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

การประชุม จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 77.8) และความชัดเจนของข้อมูลที่น าเสนอในครั้งนี้ จ านวน จ านวน 11 ราย 

(ร้อยละ 77.8) 

  
บรรยากาศชว่งอบรมเชิงปฏิบัติการ 

รูปที่ 4.3-2 บรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลในระบบข้อมูล 
Website SEA ส าหรับผู้ดูแลระบบข้อมูลส าคัญ และการออกแบบแบนเนอร์และไอคอนเบื้องต้น 
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บรรยากาศชว่งฝึกปฏิบัตกิาร 

  
บรรยากาศชว่งการน าเสนอผลผลิตจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 

 

 

ผลงานการออกแบบแบนเนอร์ ผลงานการออกแบบไอคอน 

รูปที่ 4.3-2 บรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลในระบบข้อมูล Website 
SEA ส าหรับผู้ดูแลระบบข้อมูลส าคัญ และการออกแบบแบนเนอร์และไอคอนเบื้องต้น (ต่อ) 

 



บทที่ 5 

โครงการตดิตามและประเมินผล เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

(การจัดท า SEA ในพื้นที่น าร่อง) 
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บทท่ี 5  
โครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษสระแก้ว เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
(การจัดท า SEA ในพื้นที่น าร่อง) 

5.1 การจัดท า SEA ในพื้นที่น าร่องฯ (TOR ข้อ 5.6) 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการพัฒนา
และขับเคลื่อน SEA ให้เป็นที่ยอมรับและน ามาใช้เป็นกรอบในการวางแผนพัฒนาประเทศ ดังนั้น การพัฒนา
องค์ความรู้และศักยภาพด้าน SEA ให้แก่บุคลากรของ สศช. ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท านโยบาย แผน 
และแผนงาน จึงมีความส าคัญเป็นล าดับแรก เนื่องจากบุคลากรสามารถน าความรู้ด้าน SEA มาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการพัฒนานโยบาย แผน และแผนงาน ในรอบการพัฒนาครั้งต่อไป ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้หน่วยงานผู้ใช้แผนได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ และความจ าเป็นของ SEA ด้วยเหตุนี้ การด าเนินการจัดท า SEA 
ในพื้นที่น าร่อง ควรเป็นการท างานแบบบูรณาการระหว่างบุคลากร สศช. จากหลายส่วนงาน หน่วยงานเจ้าของ
แผนหรือแผนงาน และที่ปรึกษา 

สศช. และที่ปรึกษาร่วมก าหนดหลักเกณฑ์การก าหนดพื้นที่น าร่อง เพื่อทดลองน า SEA ซึ่งอ้างอิงวิธีการ
ตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (มกราคม, 2563) โดยรายละเอียดหลักเกณฑ์มีดังนี้ 

1) แผนพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะหรือพ้ืนท่ีพิเศษ: (ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... ประกอบด้วย แผน/ แผนงานรายสาขา 4 ด้าน ได้แก่ แผนงานด้าน
คมนาคม แผนพัฒนาพลังงานและแผนส ารวจและพัฒนาปิโตรเลียม แผนการบริหารจัดการแร่ และแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า รวมถึง แผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ 4 รูปแบบ ได้แก่ ผังเมือง แผนพัฒนาชายฝั่งทะเล 
แผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะหรือพื้นที่พิเศษ และแผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือ
การพัฒนาพื้นที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงแผน/ แผนงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (กสย.) ก าหนด โดยความเห็นชอบของ ครม. ทั้งนี้ ที่ปรึกษามีความเห็นว่า แผนการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ Special Economic Zone (SEZ) ควรได้มีการพิจารณา เนื่องจากเป็นแผนการพัฒนา
ประเทศด้วยแนวคิดใหม่ ซึ่งเป็นนโยบายขับเคลื่อนประเทศโดยมีประกาศตามค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ที่ 72/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ 19 
มิถุนายน พ.ศ. 2557 ครอบคลุม 10 พื้นที่ใน 10 จังหวัด อย่างไรก็ตามโดยทิศทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในระยะเริ่มต้นน้ีส่วนใหญ่จะเป็นแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และจัดต้ังองค์กรในรูปคณะกรรมการ
หรือหน่วยงานเพื่อด าเนินการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ด้วยเหตุนี้ การประยุกต์ใช้ SEA บูรณาการ
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ในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดด้านการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่น าร่องบนหลักการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ถึงแม้ว่าจะด าเนินการเพียง 1 พื้นที่ ผลที่ได้จะช่วยสนับสนุนให้เกิดรูปแบบการพัฒนาที่ชัดเจน  
โดยครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นแม่แบบแห่งการพัฒนาส าหรับพื้ นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  

2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว:  โดยในระยะแรก คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้ออกประกาศ ที่ 1/ 2558 เรื่อง ก าหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ านวน 5 
พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ในจังหวัดตาก จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสงขลา และจังหวัดตราด และใน.
ระยะที่ 2 ได้ออกประกาศ ที่ 2/ 2558 เรื่อง ก าหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ านวน 5 พื้นที่ ได้แก่ 
พื้นที่ในจังหวัดหนองคาย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครพนม และจังหวัดกาญจนบุรี 
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาได้พิจารณาปัญหา โอกาส และความท้าทายจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว แล้วเห็น
ควรด าเนินการน าร่อง SEA ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

(1) นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้ว เป็นนโยบายของรัฐบาล
ส่วนกลางที่ใช้โอกาสจากศักยภาพที่มีอยู่เดิมของพื้นที่เมืองชายแดนมาก าหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
เพื่อต่อยอดโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจต่อไป ทั้งนี้รัฐบาลก าหนดให้เป็นนโยบายระดับชาติที่บรรจุไว้ในกรอบ
ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดน เพื่อดึงดูดให้นักลงทุน
ในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยหลักการและเป้าหมายของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ของรัฐบาลเป็นแนวคิดที่ดีที่ต้องการใช้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเป็นฐานการผลิตและส่งออก ไปยัง
ตลาดประเทศเพื่อนบ้านที่ก าลังขยายตัวไปพร้อม ๆ กับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) อีกทั้ง 
ยังเป็นปัจจัยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 

(2) การขับเคลื่อนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ส่วนใหญ่เป็นการส่งเสริมการลงทุน
ผ่านการตั้งนิคมอุตสาหกรรม และการเพิ่มศักยภาพในพื้นที่โดยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเชิงกายภาพ เช่น 
ด่านศุลกากร การคมนาคม เพื่อรองรับการเกิดข้ึนของนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่  (ประกาศคณะกรรมการ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว เล่ม 134 ตอนพิเศษ 110 
ราชกิจจานุเบกษา 21 เมษายน 2560) โดยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษถูกจัดตั้ง ข้ึนมาเป็นการเฉพาะ 
ตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุน และอ านวย ความสะดวก รวมทั้งการให้สิทธิประโยชน์  
หลายประการแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมหรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจ  
ของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างระบบสาธารณูปโภคที่จ าเป็น  
เพื่อรองรับการลงทุน การจัดหาพื้นที่ให้เช่า รวมทั้งพัฒนาด่านศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง การให้บริการ 
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) การสนับสนุนธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (Small and 
Medium Enterprise: SMEs) และการลงทุนต่อเนื่องของ ไทยในประเทศเพื่อนบ้าน การจัดระเบียบ 
การบริหารแรงงานต่างด้าว รวมถึงการก าหนด แนวทางการฝึกอบรมแรงงาน นอกจากนี้กิจการที่เข้าไปลงทุน
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ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ การอ านวยความสะดวกของหน่วยงานต่าง ๆ 
โดยหากอยู่ในประเภทกิจการที่ก าหนดก็จะได้รับสิทธิประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติม
ของส านักงานการส่งเสริมการลงทุน 

(3) อัตราการเติบโตของจ านวนประชากรเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2558 และเป็นอนัดบั 2 จาก 
10 จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโดยมีค่าเฉลี่ยอัตราการเติบโตระหว่าง พ.ศ. 2555 - 2562 เท่ากับร้อยละ 
0.47 ซึ่งภายหลัง พ.ศ. 2558 ที่มีการประกาศเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จะเห็นว่าอัตราการเติบโต 
ของประชากรสูงข้ึน และเป็นที่น่าสังเกตส าหรับในช่วงก่อนปี 2557 อัตราการเติบโตของจังหวัดสระแก้วอยู่ใน
ระดับปานกลางเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น จากผลดังกล่าว จังหวัดสระแก้วอาจได้รับผลกระทบเชิงสังคมและ
สิ่งแวดล้อมจากนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งหากไม่มีการจัดการที่ดีอาจเกิดผลเชิงลบในพื้นที่ได้ 

(4) อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์จังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ (GPP CVMs) พบว่าจังหวัดสระแก้ว 
มีอัตราการเติบโตของ GPP อย่างต่อเนื่อง ภายหลัง พ.ศ. 2557 และมีอัตราการเติบโตสูงสุดในปี 2561 เมื่อเทียบ
กับพื้นที่อื่น ซึ่งมีอัตราการเติบโต เท่ากับร้อยละ 11.65 จากข้อมูลดังกล่าว แสดงว่าจังหวัดสระแก้วเป็นหนึ่งใน
พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้จากการค้าขายระหว่างชายแดนกับประเทศกัมพูชา 

(5) พื้นที่ตั้งของจังหวัดสระแก้วอยู่ติดกับ “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” 
(Eastern Economic Corridor: EEC) จึงมีผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบ ในมุมมองผลกระทบด้านบวก
คือ การเพิ่มโอกาสทางด้านการลงทุนที่เป็นผลพลอยได้จาก EEC เช่น อุตสาหกรรมทางด้านโลจิสติกส์ เช่ือมต่อ
ทางถนน และรถไฟกับจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง เป็นต้น เพื่อขนส่งสินค้า วัตถุดิบ
ต่าง ๆ ไปยังประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม รวมทั้ง อุตสาหกรรมพื้นฐานอื่น ๆ ซึ่งสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมของ EEC อย่างไรก็ตาม ในอีกมุมมองด้านลบ อาจเกิดความขัดแย้งระหว่างด้านเศรษฐกิจ  
ซึ่งอุตสาหกรรมอื่น ๆ อาจตัดสินใจลงทุนในพื้นที่ EEC แทนการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัด
สระแก้ว ทั้งนี้การจัดท า SEA น าร่อง ในพื้นที่สระแก้ว สามารถน าสู่การประเมินผลกระทบอันเนื่องจาก
สถานที่ตั้งติดกับ EEC ของจังหวัดสระแก้ว พร้อมทั้งน าเสนอมาตรการลดผลกระทบดังกล่าว 

(6) จังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดชายแดนที่มีความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชา จึงต้องพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษควบคู่ไปกับการค้าชายแดน โดยที่การพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือที่มีความใกล้ชิด
แน่นแฟ้นกันมากข้ึนระหว่าง ไทย - กัมพูชา เป็นการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในทุก ๆ มิติ 
ประกอบกับจังหวัดสระแก้วมีความพร้อมไปด้วยศักยภาพและโอกาส เพราะด่านชายแดนอรัญประเทศ  
เป็นจุดผ่านแดนถาวรที่เช่ือมต่อกับจังหวัดบันเจียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา เป็นด่านที่มีมูลค่าระหว่างไทย - 
กัมพูชาสูง และยังเป็นพื้นที่ค้าส่งระหว่างประเทศและค้าปลีกที่มีศักยภาพ เนื่องจากต้ังอยู่ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง
และกรุงเทพฯ ตั้งยังอยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ รวมทั้งสามารถด าเนินการในลักษณะการผลิตร่วมกับ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษปอยเปตโอเนียง ประกอบกับแผนพัฒนาของจังหวัดสระแก้วที่เน้นเป็นเมืองการค้า
ชายแดน จึงควรเร่งรัดศักยภาพของเขตเศรษฐกิจ ชายแดนจังหวัดสระแก้วให้สามารถแข่งขันได้ในระดับ
ภูมิภาค และสามารถดึงดูดธุรกิจการค้า การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมให้เจริญเติบโตต่อไป โดยมี
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การสนับสนุนให้เกิดเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษควบคู่กันไป เพื่อจูงใจเอกชนและเป็นสิ่งท้าทายส าหรับ
การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว  

(7) ยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้วที่ส่งเสริมการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว คือการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ  
การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว และติดต่อกับประเทศกัมพูชา 

ในการขับเคลื่อนทั้งนโยบายภาครัฐและการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว จึงจ าเปน็อยา่ง
ยิ่งที่ต้องมีการวางแผนและพัฒนาในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานทั้งกายภาพ และด้านสังคม เช่น เรื่องประชากร
ที่จะเพิ่มข้ึนในอนาคต เรื่องการศึกษา ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาที่อยู่อาศัย ฯลฯ อันเป็นผลที่จะตามมา
ภายหลังการเกิดขึ้นของนิคมอุตสาหกรรมในเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้ว นอกจากนี้
การพัฒนาใด ๆ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ต้องสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ จึงต้องการการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้เสียจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม 

ดังนั้นถ้านโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบรรลุผลส าเร็จ จะช่วยสร้าง
พื้นที่ลงทุนใหม่บริเวณชายแดนซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการสร้างอาชีพและรายได้ ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน
ของประชาชนให้ท าการค้าและการลงทุนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งท้าทายส าหรบัการพฒันาจงัหวัดสระแกว้ที่สอดรบั
กับนโยบายของประเทศ 

นอกจากนี้จังหวัดสระแก้ว มีความหลากหลายในด้านประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
อาทิการ เ ช่ือมต่อทั้ งตลาดในประเทศ (กรุ งเทพฯ ปริมณฑล ชายฝั่ งทะเลภาคตะวันออก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) และต่างประเทศ (กัมพูชา เวียดนาม) ตลาดแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ความ
หลากหลายของแหล่งท่องเที ่ยว ทั ้งในรูปแบบธรรมชาติ (อุทยานแห่งชาติ) และรูปแบบวัฒนธรรม 
(ปราสาท) และปัญหาด้านการจัดการขยะและน้ าเสีย ทั้งนี้ นอกเหนือจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจแล้ว 
SEA ยังให้ความส าคัญทางด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ทั้งนี้ การด าเนินโครงการน าร่องการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วด้วยการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 2 ระยะ 

ระยะที่ 1 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 – สิงหาคม 2564 เป็นการจัดท ารายงาน 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 
เป็นการติดตามและประเมินความก้าวหน้าการด าเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม
และประเมินความก้าวหน้ามีส่วนเกี่ยวข้องและเช่ือมโยงกับในส่วนที่ 2 ซึ่งเสนอในข้ันตอนย่อย(การวิเคราะห์
ทบทวนแผน/ แผนงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง) ของข้ันตอนการก าหนดขอบเขต ส าหรับส่วนที่ 2 เป็นการจัดท า
กระบวนการ SEA ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ในข้ันตอนการก าหนดขอบเขต  
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ระยะที่ 2 ช่วงระหว่างเดือนกันยายน 2564 – มีนาคม 2565 เป็นการจัดท ากระบวนการ SEA ในพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วให้สมบูรณ์ โดยเป็นข้ันตอนการพัฒนาทางเลือก การประเมินทางเลือก และ
ก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน และจัดท ารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

ทั้งนีจ้ะมีการจัดท าข้อเสนอแนะในการผนวกผลที่ได้จาการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ของการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว กับแผนพัฒนาจังหวัดในข้ันตอนการทบทวนแผน (พ.ศ. 2566 - 
2570) หรือจัดท าแผนพัฒนาใหม่หลังจาก พ.ศ. 2570 เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นรูปแบบการใช้
กระบวนการ SEA กับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอื่น ๆ เพื่อน าไปสู่ความยั่งยืนต่อไป  

5.2 วัตถุประสงค์โครงการ 

วัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อประยุกต์ใช้แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (มกราคม, 
2563) ของ สศช. ส าหรับการพัฒนาเชิงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยคือ 

- เพื่อติดตามและประเมินความก้าวหน้าการด าเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
- เพื่อจัดท ารายงานการก าหนดขอบเขตส าหรับงานระยะที่ 1 และน าผลเพื่อใช้ต่อยอดในการพัฒนา

และประเมินทางเลือก และก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืนส าหรับงานระยะที่ 2 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 
ในการผนวกแนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วกับแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว และพื้นที่ 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอื่น ๆ ต่อไป เพื่อบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน 

5.3 พื้นที่ด าเนินการ 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมีพื้นที่ด าเนินการ จ านวน 4 ต าบล ประกอบด้วย ต าบลผักขะ อ าเภอ
วัฒนานคร ต าบลป่าไร่ บ้านด่าน และท่าข้าม อ าเภออรัญประเทศ และพื้นที่ ใกล้เคียงเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้ว ซึ่งอาจได้รับผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบจากการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว จ านวน 3 ต าบล ประกอบด้วย ต าบลฟากห้วย อรัญประเทศ และบ้านใหม่หนองไทร อ าเภออรัญ

ประเทศ รายละเอียดดังตารางท่ี 5.3-1 และรูปท่ี 5.3-1 

ตารางท่ี 5.3-1 พ้ืนท่ีด าเนินการศึกษา 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล 

1) สระแก้ว 1) วัฒนานคร 1) ผักขะ* 
 2) อรัญประเทศ 2) ป่าไร่* 

  3) บ้านด่าน*  

  4) ท่าข้าม* 

  5) ฟากห้วย  
  6) อรัญประเทศ 

  7) บ้านใหม่หนองไทร 
หมายเหตุ: * ต าบลที่อยู่ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
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ที่มา: สศช., 2564 

รูปท่ี 5.3-1 แผนท่ีพ้ืนท่ีด าเนินการศึกษา 
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5.4 กรอบการด าเนินงานของโครงการ 

งานศึกษานี้ใช้กระบวนการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ( Strategic Environmental 

Assessment: SEA) เป็นเครื่องมือและแนวทางการด าเนินงาน  ดังแสดงในรูปท่ี 5.4-1 ประกอบด้วย 
การกลั่นกรอง การก าหหนดขอบเขต การพัฒนาแลประเมินทางเลือก การก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน
การจัดท ารายงาน SEA การควบคุมคุณภาพของกระบวนการ SEA การติดตามตรวจสอบและประเมินผล  

 
ที่มา: แนวทางการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สศช. มกราคม 2563 

รูปท่ี 5.4-1 ขั้นตอนกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์
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การศึกษาประกอบด้วย 2 ระยะ โดยการด าเนินงานของงานศึกษานี้เป็นระยะที่ 1 เป็นข้ันตอน 
การก าหนดขอบเขต (Scoping) ของ SEA ซึ่งเป็นข้ันตอนส าคัญต่อจากการกลั่นกรอง ในกระบวนการ 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ดังรูปที่ 5.4-2 ประกอบด้วย การวิเคราะห์ทบทวนแผน/ แผนงาน 
และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การระบุขอบเขตเชิงพื้นที่และเวลา การวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ/ แรงขับเคลื่อน 
การพัฒนา การก าหนดวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืนและตัวช้ีวัด 
การประเมินข้อมูลฐาน (สถานภาพและแนวโน้มการพัฒนา) การก าหนดทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น  
การจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร  โดยจะต้องมีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียที่เข้ามาอยู่ใน
กระบวนการมีส่วนร่วมและการจัดท าและเสนอรายงานการก าหนดขอบเขต ซึ่งทั้งนี้กระบวนการมีส่วนรว่มของ
ผู้มีส่วนได้เสียจะต้องผนวกเข้าไปในข้ันตอนต่าง ๆ ของกระบวนการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ซึ่งผลที่ได้จากข้ันตอนการก าหนดขอบเขต (ระยะที่ 1) จะน าไปใช้ต่อยอดในการพัฒนาและประเมินทางเลือก 
และก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน ของกระบวนการ SEA ในระยะที่ 2 ต่อไป  

 
หมายเหตุ: การมีส่วนร่วม คือ ขั้นตอนที่บุคคล/ หน่วยงานเข้ามามีส่วนในกระบวนการตัดสินใจ โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
รวมไปถึง ข้อห่วงกังวลจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยรูปแบบการมีส่วนร่วมสามารถปรับเปลี่ยนได้แล้วแต่ความเหมาะสม 
ที่มา: สศช., 2563  

รูปท่ี 5.4-2 กรอบการด าเนินงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 
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5.5 การจัดท ารายงานการก าหนดขอบเขต (Scoping Report)  

การก าหนดขอบเขตเป็นข้ันตอนที่ส าคัญของ SEA โดยวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบขอบเขตเชิงพื้นที่ 
และประเด็นส าคัญของแผน แผนงาน ที ่เ ชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจ สังคม และสิ ่งแวดล้อม ที่จะน ามา
พิจารณา รวมถึงระดับความละเอียด และขอบเขตเชิงเวลาที่ครอบคลุมในการประเมิน โดยมีข้ันตอนย่อย 
ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ทบทวนแผนและข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวข้อง 2) การระบุขอบเขตเชิงพื้นที่และระยะเวลา  
3) การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ/ แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา 4) การก าหนดเป้าหมายและประเด็น
ยุทธศาสตร์ 5) การก าหนดวัตถุประสงค์เพื ่อความยั ่งยืนและตัวชี ้ว ัด  6)  การประเมินข้อมูลฐาน  
(สถานภาพและแนวโน้มการพัฒนา ) 7) การก าหนดทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น 8) การจัดท าแผนการมี 

ส่วนร่วมและการสื่อสาร และ 9) การจัดท าและเสนอรายงานการก าหนดขอบเขต (สศช., 2563) (รูปท่ี 5.3-1) 
อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติจะน าข้ันตอนที่ 8 การจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร  มาด าเนินการ 
ในข้ันตอน 3 เพื่อวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย และก าหนดวิธีการมีส่วนร่วมที่จะเกิดข้ึนในข้ันตอนต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ 
ใน ขั ้นตอนการก าหนดขอบ เขต ได้จัดท าผังการด าเนินการศึกษา โดยแสดงปัจจัยน าเ ข้า ( Input) 

กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) แสดงดัง รูปท่ี 5.5-2 และอธิบายดังต่อไปนี้ 

 
ที่มา: สศช., 2563 

รูปท่ี 5.5-1 ขั้นตอนการก าหนดขอบเขต (Scoping) 
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ที่มา: วิเคราะห์โดยที่ปรึกษา 

รูปท่ี 5.5-2 ผังการด าเนินการศึกษาแสดปัจจัยน าเขา้ (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) ในขั้นตอนการก าหนดขอบเขต 
 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 5-11 
 

5.5.1 การวิเคราะห์ทบทวนแผนและข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวข้อง  

1) การทบทวนเอกสารทุติยภูมิของแผนและแผนงาน  

การทบทวนเอกสารโดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิและสารสนเทศของแผนและ
แผนงานจากแหล่งข้อมูลของหน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าความเข้าใจลักษณะองค์ประกอบ 
และเนื้อหาส าคัญของแผนหรือแผนงานระดับต่าง  ๆ  ทุกระดับที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่นโยบาย แผน และแผนงาน
ที่เกี่ยวข้องในระดับที่สูงกว่า หรือแผนในระดับเดียวกันที่ต้องพิจารณาควบคู่ไปด้วย เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (9) ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (พ.ศ. 2561 – 2565) แผนแม่บทอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาจังหวัด และแผนงานโครงการ เป็นต้น โดยประเมินความสอดคล้อง ความเช่ือมโยง  
ของแต่ละแผนหรือแผนงานในแต่ละระดับ พร้อมกับการวิเคราะห์ช่องว่างเพื่อใช้ในการพิจารณาแนวทางและ
วิสัยทัศน์ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  

การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาระดับชาติ ตั้งแต่
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ดังรูปท่ี 5.5-3 

 

ที่มา: สศช., 2563 

รูปท่ี 5.5-3 ความเชื่อมโยงของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศ 
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เนื่องด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ได้มีการริเริ่มอย่างเป็นรูปธรรมจาก 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นยุทธศาสตร์หลักที่ 4 โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก ซึ่งมีการพัฒนาเป้าหมาย  ความส าเร็จ 
ในการด าเนินเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ผ่านแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (9) ประเด็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้แก่ ตัวช้ีวัดอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน มูลค่าการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และจ านวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยจังหวัดสระแก้ว ถูกก าหนดให้เป็นเมืองน่าอยู่ภายในช่วง พ.ศ. 
2566 - 2575 ทั้งนี้ปรึกษาได้ท าการวิเคราะห์นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วเพื่อแสดง 
ความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาคตะวันออก และ

แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ตามล าดับ ภายใต้ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมแสดงดังรูปท่ี 5.5-4  

รูปท่ี 5.5-5 และรูปท่ี 5.5-6 ตามล าดับ 

 
ที่มา: การวิเคราะห์โดยที่ปรึกษาเพ่ือแสดงความเชื่อมโยงแนวทางยุทธศาสตร์ของแผนต่าง ๆ บนหลัการพัฒนาที่ยั่งยืน 

รูปท่ี 5.5-4 แนวทางยุทธศาสตรข์องแผนต่าง ๆ บนหลักการพัฒนาท่ียั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 
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ที่มา: การวิเคราะห์โดยที่ปรึกษาเพ่ือแสดงความเชื่อมโยงแนวทางยุทธศาสตร์ของแผนต่างๆ บนหลักการพัฒนาที่งยืน 

รูปท่ี 5.5-5 แนวทางยุทธศาสตรข์องแผนต่าง ๆ บนหลักการพัฒนาท่ียั่งยืนด้านสังคม 
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ที่มา: การวิเคราะห์โดยที่ปรึกษาเพ่ือแสดงความเชื่อมโยงแนวทางยุทธศาสตร์ของแผนต่างๆ บนหลัการพัฒนาที่ยั่งยืน 

รูปท่ี 5.5-6 แนวทางยุทธศาสตรข์องแผนต่าง ๆ บนหลักการพัฒนาท่ียั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 

2) การทบทวนสภาพปัจจุบันของพ้ืนท่ีศึกษา  

ใน พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้ประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ในพื้นที่ 4 
ต าบล ของ 2 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภออรัญประเทศและอ าเภอวัฒนานคร รวม 332 ตารางกิโลเมตร หรือ 
207,500 ไร่ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 260 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากท่าเรือแหลมฉบัง 250 กิโลเมตร 
รวมทั้งมีด่านอรัญประเทศ ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนถาวร เช่ือมต่อกับจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา  
ซึ่งประเทศกัมพูชามีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 แห่ง คือ ปอยเปต - โอเนียง ซันโค - ปอยเปต และ
บริเวณเมืองศรีโสภณ  

การทบทวนสภาพปัจจุบันด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าสิ่งแวดล้อมของพื้นที่

ศึกษา 7 ต าบล 2 อ าเภอ จังหวัดสระแก้ว (อ้างถึงในตารางท่ี 5.3-1) จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทบทวน
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ และสาเหตุ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 

ทั้งนี้พารามิเตอร์ของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าสิ่งแวดล้อมจะน าเสนอในตารางท่ี 5.5-11 ขอบเขต 
เชิงพื้นที่และเชิงเวลา 

3) การติตตามและประเมินผลโครงการการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  

การติตตามและประเมินผลโครงการการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว โดย 
การทบทวนรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ซึ่งการเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี ้

- การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากข้อมูลเอกสารต่าง  ๆ รวมทั้งงานศึกษาวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วในช่วงเวลาที่ผ่านมา  
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โดยประเมินความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (9) ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ (พ.ศ. 2561 - 2580)  

- การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยประชุมกับภาคส่วนต่าง  ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินงานนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว  ซึ่งอาจสะท้อนความก้าวหน้าของ  
ผลการด าเนินงานและอุปสรรคปัญหาพร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้ว 
และใช้พิจารณาประเด็นต่าง ๆ ที่จะใช้ในการด าเนินการ SEA ต่อไปได ้

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ วิเคราะห์ผลไดด้ังต่อไปนี้ 

3.1) การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใน 10 จังหวัด  

การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใน 10 จังหวัด ได้แก่ ตาก เชียงราย 
หนองคาย นครพนม มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา นราธิวาส และกาญจนบุรี โดยมีเป้าหมายและตัวช้ีวัด 
ที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (9) ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ (พ.ศ. 2561 - 2580)  

ดังแสดงในตารางท่ี 5.5-1 

ตารางที่ 5.5-1 เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนดส าหรับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใน 10 
จังหวัด  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 2561 -
2565 

พ.ศ. 2566 -
2570 

พ.ศ. 2571 -
2575 

พ.ศ. 2576 -
2580 

1. ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนเพ่ิมขึ้น 

อัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของ เขต พั ฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน (ร้อย
ละต่อปี) 

ขยายตวั 
ร้อยละ 3.0 

ขยายตวั 
ร้อยละ 3.0 

ขยายตวั 
ร้อยละ 3.0 

ขยายตวั 
ร้อยละ 3.0 

2. การลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เพ่ิมขึ้น 

มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิ เศษชายแดน 
(ล้านบาท) ส าหรับ 10 พ้ืนที่ 

10,000  
ล้านบาท 

10,000  
ล้านบาท 

10,000  
ล้านบาท 

10,000  
ล้านบาท 

3. เมืองในพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่
ได้ รับการพัฒนาให้ เ ป็น
เมืองน่าอยู่มากขึ้น 

จ านวนเมืองในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนที่ได้รับการ
พัฒนาให้ เป็นเมืองน่ าอยู่  
(จ านวนเมือง) 

1 เมือง 
(สงขลา) 

6 เมือง 
(ตาก สระแก้ว 

เชียงราย* 
กาญจนบุรี* 
หนองคาย* 
มุกดาหาร*) 

- 3 เมือง 
(นครพนม 

นราธิวาส และ
ตราด) 

ที่มา: แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (9) ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

จากตารางท่ี 5.5-1 เป้าหมายและตัวช้ีวัดที่ก าหนดส าหรับการพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนใน 10 จังหวัด รวมทั้งจังหวัดสระแก้วด้วย มีตัวช้ีวัดที่สามารถรวบรวม ข้อมูล 
เชิงประจกษ์ได้คือ การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มข้ึน ส่วนการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้นค่อนข้างยากที่จะประเมินได้ และเมืองในพื้นที่เขต
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พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู ่มากขึ้น ต้องใช้เวลาในการประเมิน 
ดังนั้นจึงพิจารณาตัวช้ีวัดการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มข้ึน โดยอธิบายในหัวข้อต่อไป 

3.2) ความก้าวหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว (พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2559 – กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 

รัฐบาลได้เริ่มด าเนินงานพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 10 พื้นที่ชายแดน
เป้าหมาย ได้แก่ ตาก สระแก้ว มุกดาหาร ตราด สงขลา หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส  
และเชียงราย เมื่อปี 2558 เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
จัดระเบียบความมั่นคงชายแดน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศโดยใช้ประโยชน์จากการเป็น
ช่องทางการค้าชายแดนที่ส าคัญของประเทศ การตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจส าคัญของประเทศในภูมิภาค 
และการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) 
เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ต่อมาได้รับการยกเลิกไปโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และปัจจุบัน ได้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) เป็นกลไกในการด าเนินงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2564 

โดยจังหวัดสระแก้วเป็นหนึ่งในสิบจังหวัดของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งรัฐบาล
ได้ให้การสนับสนุนในด้านสิทธิประโยชน์การลงทุน การจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านการบริหารจัดการ
แรงงาน และการลงทุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร การจัดหาพื้นที่พัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์
ส าหรับการลงทุน ดังกล่าวต่อไปนี ้

 การสนับสนุนในด้านสิทธิประโยชน์การลงทุน 

การให้สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมลงทุนในพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

สระแก้วไม่แตกต่างจากพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอื่น ดังแสดงในตารางท่ี 5.5-2 ซึ่งแสดงกิจการทั่วไป 
ตามประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 7/ 2564 และตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ
กิจการเป้าหมายตามที่ กนพ. ก าหนด และตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ) 
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ตารางท่ี 5.5-2 สิทธิประโยชน์การพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

กิจการท่ัวไปตามประกาศของคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุน ท่ี 7/2564 และต้ังอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ[1] 

กิจการเป้าหมายตามท่ี กนพ. ก าหนด และต้ังอยู่ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ)[3] 

1. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2564 
(1) ได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลเพิ่มเติมเป็นเวลา 3 ปี แต่รวมแล้ว
ไม่เกิน 8 ปี  

(1) ได้รับการยกเว้นภาษีนิติบุคคล 8 ปีโดยจ ากัดวงเงินไม่
เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุน
หมุนเวียน 

(2) กิจการในกลุ่ม A1 หรือ A2 ซ่ึงได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคล เป็น
เวลา 8 ปีแล้ว ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไร
สุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติเป็น
ระยะเวลา 5 ปี นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล (อุตสาหกรรมไฮเทค) 

(2) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ส าหรับ
ก าไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตรา
ปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นต่ า) 

(3) ให้ได้รับอนุญาตหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า
ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่เริ่มมีรายได้จาก
การประกอบกิจการ 

(3) ให้ได้รับอนุญาตหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา  
2 เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่
วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ 

(4) ให้ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่ง
อ านวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือ จากการ
หักค่าเสื่อมราคาตามปกติ 

(4) ให้ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือ
ก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน 
นอกเหนือ ไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ 

(5) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร (5) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร 

(6) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็น
ส าหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี 

(6) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวัสดุ
จ าเป็นส าหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี 

(7) อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการ
ส่งเสริม โดยให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนก าหนด 

(7) อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับ
การส่งเสริม โดยให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนก าหนด 

(8) สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร (8) สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร 
2. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 25/ 2564 (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2564) [2] 

เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ก าหนดประเภทกิจการเป้าหมายและเงื่อนไขของกิจการ
ที่ให้การส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว (ภาคผนวก ง) ได้แก่ หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจาก
การเกษตร หมวด 2 แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ขนส่ง หมวด 5 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หมวด 6 เคมีภัณฑ์และพลาสติก หมวด 7 กิจการบริการ
และสาธารณูปโภค 
ที่มา [1] ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 7/2564 เร่ือง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
      [2] ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 25/2564 เร่ือง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว 
      [3] รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายรัฐบาล, สศช., 2560 
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 การส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

(2.1) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท) ได้ส่งเสริม 
การลงทุนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วตั้งแต่พฤษภาคม พ.ศ. 2559 - กันยายน พ.ศ. 2564 ซึ่งมีโครงการขอส่งเสริม
การลงทุนอย่างต่อเนื่อง ในระยะเวลาใกล้ครบ 5 ปี ได้มีการอนุมัติเพื่อส่งเสริมแล้ว 6 โครงการ อาทิ บรรจุ
ภัณฑ์พลาสติก การผลิตอาหารสัตว์ และได้เพิ่ม Metal Parts ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 จากข้อมูล 
การส่งเสริมการลงทุนจะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มการลงทุนที่เพิ่มข้ึน กล่าวคือ เงินลงทุนของโครงการที่ได้รับ 
จากการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องจาก 550 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)  – 1,960 ล้านบาท (พ.ศ. 
2564) ซึ่งเงินลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มข้ึนอย่างน้อย 3.6 เท่าของเงินลงทุน พ.ศ. 2559 หรือ 
1.49 เท่าของเงินลงทุนพ.ศ.2560/ พ.ศ. 2561 หรือ 1.04 เท่าของเงินลงทุนพ.ศ.2562/ พ.ศ.2563  
ดังรูปท่ี 5.5-7 

 
ที่มา: สศช., 2564 

รูปท่ี 5.5-7 โครงการท่ีได้รับการอนุมัติและเงินลงทุนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ระหว่าง พ.ศ. 2559 – 2564 

ข้อมูลจากรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ สศช. (กันยายน พ.ศ. 2564) โดยพิจารณามูลค่าทุนจดทะเบียนของนิติบุคคล

คงอยู่ พ.ศ. 2562 - กันยายน พ.ศ. 2564 ดังตารางท่ี 5.5-3 จ านวน 1,514.05 ล้านบาท ล้านบาท 1,486.01 
ล้านบาท 1,482.90 ล้านบาทต่อปีแสดงถึงการลดลงจาก พ.ศ. 2562 แต่อัตราลดลงไม่มากประมาณ ร้อยละ 
2.05 อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบการลงทุนที่สนับสนุนโดยส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน 
(สกท.) วงเงิน 1,880.6 ล้านบาทใน พ.ศ. 2562 1,881 ล้านบาทใน พ.ศ. 2563 และ 1,960 ล้านบาทใน พ.ศ. 
2563 (จากโครงการที่ขอรับการส่งเสริมฯ 9 โครงการ วงเงิน 7,792 ล้านบาท) และธุรกิจตั้งใหม่ 133 ราย 

วงเงิน 293.50 ล้านบาท ดังแสดงในตารางท่ี 5.5-4 ซึ่งตัวเลขที่แตกต่าง จึงประเมินได้ว่าบางโครงการที่ได้รับ 
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การส่งเสริมการลงทุน อาจยังไม่ได้บันทึกในข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เนื่องจากบางโครงการยังไม่ยื่น
ขอแจ้งจดประกอบกิจการโรงงาน หรือยังไม่พบข้อมูลในฐานข้อมูลของ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ขอรับการส่งเสริมฯ วงเงินประมาณ 5,832 ล้านบาท (7,792 - 1,960 ล้าน
บาท) อยู่ในการพิจารณาของ ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) จึงสรุปว่ามีแนวโน้ม 
การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วเพิ่มข้ึน 

ตารางท่ี 5.5-3 มลูค่าทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลคงอยู่และเงินลงทุนส่งเสริมโดย สกท. 

การลงทุน 
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. 
2562 2563 2564 

มูลค่าทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลคงอยู่ (ล้านบาท) 1,514.05 1,486.01 1,482.90 

เงินลงทุนที่สนับสนุนโดยสกท.(ล้านบาท) 1,880.60 1,881.00 1,960.00 
ที่มา: รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ สศช. (กันยายน พ.ศ. 2564) 

 

ตารางท่ี 5.5-4 จ านวนและทุนจดทะเบียนของธุรกิจใหม่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ระหว่าง 
พ.ศ. 2559 - 2564 

พ.ศ. 2559 2560 2561 2562 2563 กย.  2564   
จ านวนธุรกิจที่จัดตั้งใหม่ (ราย) 17 23 17 24 23 18 

เงินลงทุน (ล้านบาท) 25.25 35.82 32.52 117.70 53.96 28.25 
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2564 

(2.2) ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว 

(ก) โรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในและนอกเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้วมีจ านวนรวม 2,226 รายและทุนจดทะเบียนรวม 12,491.67 ล้านบาท โดยมีถึงร้อยละ 90.93 ของ
จ านวนรวมโรงงานอุตสาหกรรม และร้อยละ 88.13 ของทุนจดทะเบียนรวม อยู่นอกเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

สระแก้ว ดังแสดงในตารางท่ี 5.5-5 แสดงถึงโรงงานอุตสาหกรรมอยู่นอกเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ซึ่งควรพิจารณาในการที่จะเป็นเครือข่ายกับโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วได้ 
ส าหรับการผลิตวัตถุดิบแปรรูปข้ันต้นเพื่อป้อนโรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมายและหรืออุตสาหกรรมแปรรูป
เกษตรมูลค่าสูง 
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ตารางท่ี 5.5-5 โรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในและนอกเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

ท่ีต้ัง 
จ านวน ทุนจดทะเบียน 

ราย % ล้านบาท % 
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 202 9.07 1,482.90 11.87 

อ.อรัญประเทศ (3 ต าบล) 189 8.49 1,448.10 11.59 

อ.วัฒนานคร (1 ต าบล) 13 0.58 34.80 0.28 
นอกเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 2,024 90.93 11,008.77 88.13 

รวมท้ังสิ้น 2,226 100% 12,491.67 100% 
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กันยายน พ.ศ. 2564 

(ข) โรงงานทั้งหมด จ านวน 202 โรงงาน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว เป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมถึงร้อยละ 93.56 ขนาดกลางร้อยละ 5.45 ขนาดใหญ่เพียงร้อยละ 1.00 

(ตารางท่ี 5.5-6) โดยภาพรวมโรงงานทั้งหมด จ านวน 202 โรงงาน มีจ านวนธุรกิจด้านการผลิต (ร้อยละ 
12.38) น้อยกว่าจ านวนการประกอบการด้านการขายปลีก/ ขายส่ง (ร้อยละ 45.54) การบริการ (ร้อยละ 
42.08) จึงพิจารณาว่าจ านวนธุรกิจการผลิตเป็นประเด็นที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาเป็นเครือข่ายในห่วงโซ่
การผลิตได้ ส่วนจ านวนธุรกิจขายปลีก/ ขายส่ง และจ านวนธุรกิจการบริการ เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้อง ในด้าน
ธุรกิจบริการเพื่อเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

ตารางท่ี 5.5-6 จ านวนธุรกิจแบ่งตามขนาดในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  

ธุรกิจ S M L รวม สัดส่วน (%) 
การผลิต 24 1 0 25 12.38 

ขายปลีก/ ขายส่ง 80 10 2 92 45.54 
บริการ 85 0 0 85 42.08 

รวม 189 11 2 202 100 
สัดส่วน (%) 93.56 5.45 0.99 100 - 

หมายเหตุ: เกณฑ์ในการจัดอุตสาหกรรม ได้แก่          
S หมายถึง ธุรกิจขนาดเล็ก ไม่เกิน 50 คน ไม่เกิน 20 ล้าน  
M หมายถึง ธุรกิจขนาดกลาง ระหว่าง 50 – 200 คน ระหว่าง 20 – 200 ล้าน  
L หมายถึง ธุรกิจขนาดใหญ่ 200 คนขึ้นไป ทุนจดทะเบียน 200 ล้านขึ้นไป 

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กันยายน พ.ศ. 2564 
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ตารางท่ี 5.5-6 ธุรกิจคงอยู่สูงสุด 3 อันดับ  

ธุรกิจ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
(%) 

ทุนจดทะเบียน 
(ลบ.) 

ร้อยละ 
(%) 

1 ก่อสร้างทั่วไป  22  10.89 145.80  9.83 
2 การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร 12 5.94 16.35  1.10 
3 อสังหาริมทรัพย์  10  4.95 376.00 25.36 
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กันยายน พ.ศ. 2564 

 การจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านการบริหารจัดการแรงงาน 

การจัดต้ังศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) แล้วเสร็จในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และเปิดให้บริการจดทะเบียนแรงงานกัมพูชาในลักษณะไป – กลับ ซึ่งสามารถพ านัก
ได้เป็นเวลาไม่เกิน 30 วัน โดยประเมินสถานการณ์แรงงานต่างด้าวในจังหวัดสระแก้วช่วง พ.ศ. 2557 – 2563 

ซึ่งแสดงในตารางท่ี 5.5-7 และรูปท่ี 5.5-8 พบว่าในภาพรวมสถานการณ์แงงานต่างด้าวที่เข้ามาที่จังหวัด
สระแก้วมากที่สุดใน พ.ศ. 2561 จ านวน 20,081 คน และลดลงใน พ.ศ. 2562 จ านวน 17,604 คน และลดลง 
อย่างมากเหลือเพียง 4,012 คน ใน พ.ศ. 2563 โดยส่วนใหญ่จะเป็นประเภท กลุ่มที่ใช้บัตรผ่านแดน (Border 
Pass) เมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประมาณร้อยละ 82.8 (15,657/ 
18,802*100) ใน พ.ศ. 2561 และร้อยละ 76.01 (13,020/ 17,129*100) ใน พ.ศ. 2562 ทั้งนี้แรงงานต่างด้าว
เป็นชาวกัมพูชาเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือเมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานต่างด้าวตามมติ  ครม. ประมาณ 
ร้อยละ 97.87 (18,401/ 18,802*100) ใน พ.ศ. 2561 และร้อยละ 95.82 (16,413/ 17,129*100) ใน พ.ศ. 
2562 เนื่องจากจังหวัดสระแก้วมีชายแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชา  
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ตารางท่ี 5.5-7 สถานการณ์แรงงานตา่งด้าวในจังหวัดสระแก้วช่วง พ.ศ. 2557 – 2563 

ประเภท 
พ.ศ. 

2557* 
พ.ศ. 

2558* 
พ.ศ. 

2559* 
พ.ศ. 

2560* 
พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

1) แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย 

116 130 125 350 636 244 192 

- ประเภทมาตรา 9 (อนุญาตให้เข้ามาอยู่
ชั่วคราว) 

105 121 120 295 - - 168 

- ประเภทมาตรา 12 (ยกเว้นมติ ครม).   11 9 5 9 - - - 

- ส่งเสริมการลงทุน  
(พ.ร.ก.การบริหารจัดการท างานของคนต่าง
ด้าวปี 2560 หมวด 4 มาตรา 59) 

- - - 46 40 1 - 

-อนุญาตให้เข้ามาอยู่ชั่วคราว  
(พ.ร.ก.การบริหารจัดการของท างานคนต่าง
ด้าวปี 2560 หมวด 4 มาตรา 59) 

- - - - 588 225 - 

- พ.ร.ก.การบริหารจัดการท างานของคน
ต่างด้าว ปี 2560 หมวด 4 มาตรา 63/1 

- - - - 8 18 24 

2) แรงงานต่างด้าว ตามมติ ครม. 14,081 8,534 5,438 5,364 18,802 17,129 3,603 

 กัมพูชา 13,730 8,311 8,311 5,074 18,401 16,413 2,861 

- กลุ่มน าเข้า (MOU) - - - - 569 797 1,868 

- กลุ่มพสิูจน์สัญชาติ - - - - 2,576 2,596 - 

- กลุ่มท่ีใช้บัตรผ่านแดน (Border Pass) - - - - 15,657 13,020 993 

 ลาว 209 136 76 87 198 257 240 

- กลุ่มน าเข้า (MOU) - - - - 142 197 240 

- กลุ่มพสิูจน์สัญชาติ - - - - 56 60 - 

- กลุ่มท่ีใช้บัตรผ่านแดน (Border Pass) - - - - - - - 

 พม่า 142 87 195 203 203 459 502 

- กลุ่มน าเข้า (MOU) - - - - 38 198 502 

- กลุ่มพสิูจน์สัญชาติ - - - - 165 261 - 

- กลุ่มท่ีใช้บัตรผ่านแดน (Border Pass) - - - -  - - 

3) สัญชาติอ่ืน - - - - 643 231 217 

- กลุ่มคนต่างด้าวท่ัวไป - - - - 595 212 193 

- กลุ่มต่างด้าวเข้ามาตาม BOI - - - - 40 1 - 

- กลุ่มบุคคลพื้นท่ีสูง - - - - 8 18 24 

รวม 14,197 8,664 5,563 5,714 20,081 17,604 4,012 
หมายเหตุ: * แรงงานตา่งดา้วตามมติคณะรัฐมนตรี (คสช.) 
ที่มา: รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวดัสระแก้ว ปี 2557 - 2563, ส านักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว 
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ที่มา: รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2557 - 2563, ส านักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว 

รูปท่ี 5.5-8 จ านวนแรงงานท่ีได้รับอนุญาตให้ท างาน โดยด าเนินการขออนุญาตผา่นศูนยบ์ริการ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 - กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 การลงทุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากร 

ข้อมูลการลงทุนพัฒนาโครงการพื้นฐาน ได้แก่ 

(1) โครงการทางหลวงอรัญประเทศ ชายแดนไทย/  กัมพูชา (บ้านหนอง
เอี่ยนสตึงบท) เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 กรมทางหลวงได้ปรับแก้แนวเส้นทาง และอยู่ระหว่างจัดท า EIA 
เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 - เมษายน พ.ศ. 2560 กรมศิลปากรส ารวจพบโบราณสถานในแนวเส้นทางกรมทางหลวง
ได้ปรับแก้แนวเส้นทาง และอยู่ระหว่างจัดท า EIA ต่อมาจึงได้ก่อสร้างช่วงสะพานข้ามพรมแดนตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และได้ด าเนินการแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 

(2) โครงการทางหลวง 348 อรัญประเทศ แก้วเพชรพลอย และทางหลวง 37 
ทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 กรมทางหลวง
ได้ปรับแก้แนวเส้นทาง และจัดท า EIA และได้เสนอเข้าคณะรัฐมนตรีในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ต่อมาในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 เป็นข้ันตอนการออกพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) เวนคืน และใน
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 อยู่ในข้ันตอนพิจารณาประกวดราคา 

(3) โครงการทางหลวงชนบท (ทล. 348 - บ้านป่าไร่) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2559 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 อยู่ระหว่างการจัดหาที่ดิน และก่อสร้างตั้ งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 
2561 

(4) โครงการทางหลวงชนบท (แยก ทล. 33 - ด่านบ้านคลองลึก, ทางต่างระดับ
ถนนสายแยก 33 - ด่านบ้านคลองลึก) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560  
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อยู่ระหว่างการก่อสร้าง กรมศุลกากรได้รับมอบพื้นที่จากกรมทางหลวง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และ
แล้วเสร็จในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 

(5) โครงการปรับปรุงทางรถไฟช่วงชุมทางแก่งคอย คลองสิบเก้า สุดสะพาน 
คลองลึก (รวมสะพานข้ามคลองลึก) การรถไฟแห่งประเทศไทยด าเนินการปรับปรุงทางในส่วนของฝั่งไทยเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยเหลืองานก่อสร้าง Missing Link ฝั่งกัมพูชา (ปอยเปต 
คลองลึก) และได้ด าเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 

(6) โครงการสร้างสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดสระแก้ว พื้นที่ 77 ไร่ เริ่มจัดหา
ที่ดินเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และส ารวจอสังหาริมทรัพย์ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

ผลการลงทุนก่อสร้างที่ส าคัญในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วแสดงใน

ตารางท่ี 5.5-8 

ตารางท่ี 5.5-8 ผลการลงทุนก่อสร้างท่ีส าคัญในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
การก่อสร้าง ผลการด าเนินงาน 

(1) นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว แล้วเสรจ็ 
(2) ด่านศุลกากรแห่งใหม่บ้านป่าไร่ แล้วเสรจ็ 
(3) การปรับปรุงอาคารด่านพรมแดนบ้านคลองลึก แล้วเสรจ็ 
(4) ทางต่างระดับและถนนเลี่ยงเมือง (ทล.33 - ด่านคลองลึก) แล้วเสรจ็ 
(5) เส้นทางรถไฟแก่งคอย – คลองสิบเก้า - สุดสะพานคลองลึก แล้วเสรจ็ 
(6) ทางหลวงแนวใหม่ 4 ช่องจราจร รวมสะพานข้ามแดนจากชายแดนไทย/
กัมพูชา - บ้านหนองเอี่ยน ทล. 3366 

แล้วเสรจ็ 

(7) ด่านศุลกากรแห่งใหม่ ณ บ้านหนองเอี่ยน คาดวา่จะแล้วเสร็จ พ.ศ. 2565 
(8) ทางหลวงแนวใหม่ 4 ช่องจราจร รวมสะพานข้ามทางรถไฟจากแยก  
ทล.33 (กม.283) - ทล. 3366 

คาดวา่จะแล้วเสร็จ พ.ศ. 2565 

ที่มา: สศช., 2563 

3.3) สภาพปัญหาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

 การลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมของนักลงทุน/ สิทธิประโยชน์ในการลงทุน 

นักลงทุนส่วนใหญ่อาจจะสนใจลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมไม่มาก เนื่องจาก
การเช่าเพื่อประกอบธุรกิจในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งนักลงทุนไม่มีกรรมสิทธ์ิในที่ดิน นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไข
ในการประกอบกิจการหลายประการ อาทิ ต้องมีการท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในลักษณะ
กิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมมีค่าเช่าที่สูงเมื่อเทียบกับพื้นที่นอกนิคม
อุตสาหกรรม ส าหรับการให้สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมลงทุนมีทั้ง กิจการทั่วไปตามประกาศของ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 7/ 2564 และกิจการเป้าหมายตามที่ กนพ. ก าหนดที่ต้ังอยู่ใน 10 เขตพัฒนา
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เศรษฐกิจพิเศษ ทั้งนี้ การส่งเสริมการลงทุนข้ึนอยู่กับประเภทของอุตสาหกรรมไม่ได้ข้ึนกับพื้นที่ ดังนั้น
ถ้าประเภทอุตสาหกรรมต่างจากที่อื่นและเป็นประเภทที่ได้รับสิทธิประโยชน์สูง นักลงทุนคงจะมีความสนใจ
ที่จะลงทุนในจังหวัดสระแก้วมากขึ้น แต่ถ้าเป็นประเภทอุตสาหกรรมที่เหมือนกัน สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริม
ลงทุนจะไม่ต่างกัน ซึ่งแรงจูงใจการลงทุนอาจจะข้ึนอยู่กับปัจจัยอื่นเช่น การเช่าที่ดิน/ กรรมสิทธ์ิที่ดิน การใช้
ที่ดิน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เอื้อความสะดวกสบายแก่นักลงทุน เป็นต้น 

 การคมนาคมขนส่ง 

(2.1) จังหวัดสระแก้วเป็นเพียงประตูการค้าระหว่างประเทศ ไม่ใช่ฐาน
การผลิต  

สินค้าน าเข้า-ส่งออกบริเวณด่านพรมแดนโดยส่วนใหญ่เป็นสินค้า 
ที่ผลิตข้ึนในพื้นที่นิคมจังหวัดอื่น ๆ ของประเทศไทย และสินค้าน าเข้าก็เป็นสินค้าที่สนับสนุนการผลิตในนิคม
อุตสาหกรรมในจังหวัดอื่น ๆ หรือเป็นเพียงการน าเข้าเพื่อส่งออกไปยังประเทศที่สาม จึงไม่ได้ส่งผลต่อ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการจ้างงานในจังหวัดสระแก้ว 

(2.2) การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้วของประเทศกัมพูชาและประเทศไทยในด้านส าคัญ ได้แก ่

(2.2.1) ด้านคมนาคม  

เส้นทางคมนาคมของประเทศไทย มีการขยาย เพิ่มช่องทางจราจร 
รวมทั้งปรับสภาพพื้นผิวจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกจนถึงด่านชายแดนประเทศกัมพูชา แต่ประเทศกัมพูชา
เส้นทางคมนาคมบางเส้นทางยังคงเป็นถนนลูกรัง และไม่เช่ือมต่อกับเส้นทางคมนาคมของไทย รวมทั้ง
การคมนาคมทางรางประเทศไทยมีการพัฒนาระบบรางให้มีประสิทธิภาพ ขณะที่ประเทศกัมพูชาระบบราง
สามารถว่ิงโดยใช้ความเร็วได้เพียง 20 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ท าให้การคมนาคมขนส่งไม่สะดวกต่อการขนส่ง
สินค้า อีกทั้งระบบรางของประเทศกัมพูชาก็ไม่เช่ือมต่อกับประเทศไทยซึ่งประเด็นนี้พิจารณาได้ว่าขอประเทศ
กัมพูชาด้อยกว่าประเทศไทย 

(2.2.2) จุดผ่านแดน  

ประเทศไทยมีการก่อสร้างจุดผ่านแดนเพิ่มเติม โดยได้สร้าง 
สิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณด่านไว้พร้อมแล้ว เพื่ออ านวยความสะดวกในการขนส่ง และสัญจร โดยใช้
นโยบายแยกคน และแยกสินค้าออกจากกัน โดยด่านหนองเอี่ยน ซึ่งเป็นด่านที่อยู่ในความตกลงระหว่าง
ประเทศ อยู่ระหว่างการก่อสร้างทั้งทางฝั่งไทยและกัมพูชา และคาดว่าจะแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2565 การพัฒนา
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ซึ่งจุดผ่านแดนเป็นประเด็นท าให้เกิดความสดวกต่อการคมนาคมขนส่งทั้ง 2 
ประเทศ อย่างไรก็ตามทางฝั่งประเทศไทยมีผลต่อราคาที่ดินในจังหวัดสระแก้วซึ่งมีราคาสูงข้ึนและท าให้เกิด
การเรียกร้องเอกสารสิทธ์ิในที่ดิน  
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นอกจากนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ในจังหวัดสระแก้วเป็นที่ดิน ส.ป.ก. ซึ่ง
หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้ประชาชนเข้ามาท าเกษตรกรรมได้ เมื่อมีการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว ส่งผลให้ราคาที ่ดินในจังหวัดสระแก้วมีราคาสูงขึ้น น ามาซึ ่งการเรียกร้องเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน  
ท ากินของประชาชน จากเอกสารสิทธ์ิ ส.ป.ก. 4 - 01 ให้มีการออกเป็นโฉนดที่ดิน (นส. 4) เพื่อให้ประชาชน 
มีกรรมสิทธ์ิในที่ดินและสามารถน าที่ดินไปซื้อขายได้  

(2.2.3) ปัญหาข้อจ ากัดเกี่ยวกับกฎหมายผังเมืองไม่ เอ้ือต่อ 
การลงทุน  

จังหวัดสระแก้วเป็นพื้นที่ชายแดนมีความอ่อนไหวทางความมั่นคง 
กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงก าหนดไม่ให้มีการสร้างอาคารสูงบริเวณชายแดน (ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่ต าบล
ป่าไร่ ต าบลบ้านด่าน ต าบลท่าข้าม อ าเภออรัญประเทศ และต าบลผักขะ อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
รายละเอียดดังภาคผนวก ง) ดังตัวอย่างเฉพาะเรื่องก่อสร้างอาคาร เช่น 

- ภายในบริเวณที่ 1 ก าหนดให้เป็นพื้นที่พัฒนาเป็นศูนย์กลาง
ด้านพาณิชยกรรม แห่งใหม่ ที่อยู่อาศัย และการค้าชายแดน ทั้งนี้ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารดังต่อไปนี้ 

- ภายในบริเวณที่ 1.2 ห้ามก่อสร้างอาคารอาคารที่มีพื้นที่รวมกัน 
ทุกช้ันในหลังเดียวกันเกิน 10,000 ตารางเมตร  

- ภายในบริเวณที่ 1.3 ห้ามก่อสร้างอาคารที่มีความสูงเกิน 18 เมตร 
และให้มีระยะห่างจากริมฝั่งคลองพรมโหดไม่น้อยกว่า 30 เมตร และห้ามก่อสร้างอาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกช้ัน 
ในหลังเดียวกันเกิน 10,000 ตารางเมตร 

แต่การจัดท าโรงงาน หรือสร้างอาคารในปัจจุบันมีความสูงหรือพื้นที่
เกินกว่าที่กฎหมายก าหนด ในขณะที่ประเทศกัมพูชาไม่มีการก าหนดความสูงของอาคาร ท าให้สามารถสร้าง
อาคารสูงติดแนวชายแดนของประเทศไทยได้ ส่งผลให้เกิดข้อจ ากัดในการพัฒนาพื้นที่ของนักลงทุน รวมถึงผังเมือง
มีการระบุโซนสีส าหรับประกอบกิจการ โดยในจังหวัดสระแก้วส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โซนสีเขียว ซึ่งเป็นพื้นที่
ส าหรับการท าเกษตรกรรม ส่วนพื้นที่สีม่วงและสีชมพู ซึ่งสามารถประกอบกิจการอุตสาหกรรมได้มีน้อยมาก 
จึงไม่เอื้ออ านวยต่อการลงทุน 

(2.2.4) นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่ีจังหวัดสระแก้วยังน้อย 

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชาที่มี
รายได้ระดับปานกลางถึงระดับน้อย และมีความสนใจและเข้ามาเที่ยวเฉพาะในตลาดโรงเกลือ เนื่องจากไม่มี
แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ อาจไม่โดดเด่นดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว 
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(2.2.5) การก่อตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมีผลต่อ
แรงงานภายในจังหวัดสระแก้ว 

ปัจจุบันมีการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วยังมีน้อย
อยู่จึงมีความต้องการแรงงานไม่มาก (พิจารณาจากข้อมูล ณ วันที่ 3 มี.ค. 2564 ในนิคมอุตสาหกรรมปัจจุบัน 
พบว่า มีโรงงานจ านวนทั้งสิ้น 3 บริษัท ซึ่ง 2 บริษัท ประกอบกิจการน าเข้า - ส่งออกเสื้อผ้ามือสอง และ 1 
บริษัท ประกอบกิจการน้ ายาท าความสะอาด และผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจอีก 5 ราย ได้แก่ โรงงานผลิต
ไฟฟ้าจากขยะ และโรงงานคัดแยกเสื้อผ้ามือสองซึ่งไม่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายของการพัฒนาเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ดังนั้นการวิเคราะห์ผลต่อแรงงานพิจารณา 2 ประเด็นดังนี้  

(ก) ข้อมูลด้านแรงงานไทย ในปี 2562 ประชากรจังหวัดสระแก้ว
เป็นผู้มีงานท า จ านวนรวม 322,858 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ซึ่งเมื่อพิจารณา
อาชีพของผู้มีงานท าเฉพาะพื้นที่ ศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว พบว่า ประชาชนโดยส่วนใหญ่ 
อยู่นอกภาคเกษตรกรรมแต่การประกอบอาชีพของประชาชนที่มากที่สุดคือ รับจ้างทั่วไป ท านา ค้าขาย ซึ่งไม่
ตอบสนองทางด้านอุตสาหกรรมมากนัก อย่างไรก็ตามเมื่อมีการพัฒนาทักษะให้กับแรงงานโดยมีการพัฒนา  
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานไทย เพื่อให้มีความสามารถสอดคล้องตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดังโครงการเพิ่มทักษะก าลังแรงงานในพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ 
2563 เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับทักษะแรงงานและรองรับความต้องการลงทุนของผู้ประกอบ
กิจการ และผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่โดยมีการจ้างงานตามอุตสาหกรรม
เป้าหมายของแต่ละจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งนี้มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจ านวน 11,908 คน ส าหรับ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 แห่ง ที่พัฒนาข้ึน (รายงานผลการด าเนินงานของรัฐบาลฯ กระทรวงแรงงาน, 2564) 

(ข) แรงงานต่างด้าว พิจารณาใน 2 ประเด็นย่อยดังนี้ 

- ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 
2557 - 2563, ส านักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว (หัวข้อ 5.5.1.3 หัวข้อ 2.3) การจัดตั้งศูนย์บริการแบบ
เบ็ดเสร็จด้านการบริหารจัดการแรงงาน ) พบว่าในภาพรวม สถานการณ์แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาที่จังหวัด
สระแก้วมากที่สุดใน พ.ศ. 2561 และลดลงใน พ.ศ. 2562 อย่างมากใน พ.ศ. 2563 กล่าวคือจ านวน 20,081 คน 
17,604 คน และ  4,012 คน  ตามล าดับ  โดยส่วนใหญ่จะ เป็นประ เภท  กลุ ่มที ่ใ ช้บ ัตรผ ่านแดน 
(Border Pass) เมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานต่างด้าวตามมติ ครม. ประมาณร้อยละ 82.8 ใน พ.ศ. 2561 และ
ร้อยละ 76.01 ใน พ.ศ. 2562 ทั้งนี้แรงงานต่างด้าวเป็นชาวกัมพูชาเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือเมื่อเปรียบเทียบกับ
แรงงานต่างด้าวตามมติ ครม.ประมาณร้อยละ 97.87 ใน พ.ศ.  2561 และร้อยละ 95.82 (16,413/ 
17,129*100) ใน พ.ศ. 2562  

- ข้อมูลจากรายงานการก าหนดขอบเขตบทที่ 3 หัวข้อ 2.6) 
แรงงาน) ที่อ้างอิงจากจากส านักงานจังวัดสระแก้ว (พ.ศ. 2562) ซึ่งโดยพิจารณาเฉพาะผู้ที่เดินทางเข้ามา 
เพื่อท างาน พบว่ามีจ านวน 50,456 คน โดยส่วนใหญ่เป็นสัญชาติกัมพูชา ซึ่งส่วนใหญ่เข้ามาท างานในกิจการ
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เกษตรและปศุสัตว์ กิจการก่อสร้าง และกิจการต่อเนื่องการเกษตร โดยมีจ านวน 39,895 คน 3,727 คน และ 
2,862 คน ตามล าดับ เมื่อพิจารณาตั้งแต่ พ.ศ. 2557 – 2562 พบว่าจ านวนแรงงานต่างด้าวเพิ่มข้ึน 
อย่างต่อเนื่อง โดยใน พ.ศ. 2562 มีจ านวนมากที่สุด จ านวน 50,456 คน เพิ่มข้ึนจาก พ.ศ. 2561 จ านวน 
11,398 คน โดยส่วนใหญ่เข้ามาท างานในลักษณะไป – กลับ หรือตามฤดูกาล โดยใช้บัตรผ่านแดน (Border 
Pass) อย่างไรก็ตามแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ศึกษามีจ านวนน้อยมาก พบว่าใน พ.ศ. 2562 มีจ านวนแรงงานต่าง
ด้าวรวมทั้งสิ้น 3,183 คน โดยส่วนใหญ่ท างานอยู่ในพื้นที่ต าบลป่าไร่ อรัญประเทศ บ้านใหม่หนองไทร และ
ผักขะ ตามล าดับ ซึ่งมีจ านวน 1,240 คน 618 คน และ 535 คน ตามล าดับ 

ดังนั้น เมื่อพิจารณาในภาพรวมจ านวนแรงงานต่างด้าวที่มากขึ้น
ใน พ.ศ. 2562 มาท างานภาคการเกษตรเป็นหลัก ร้อยละ 78.9 (39859/ 50,456*100) แต่เมื่อพิจารณา
แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ศึกษาคือเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมีจ านวนน้อยมากเมื่อเทียบกับแรงงานรวม 
จึงกล่าวได้ว่าไม่มีผลกระทบกับการพัฒนาเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจ านวนแรงงานต่างด้าว  
ผ่านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) โดยเปรียบเทียบจ านวนแรงงานต่างด้าวกับช่วงก่อนมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 
(พ.ศ. 2557 - 2558) โดยพิจารณาแรงงานต่างด้าวตามมติ ครม. ซึ่งลดลงจาก จ านวน 14,081 คน (พ.ศ. 2557) 
เหลือ 8,534 คน (พ.ศ. 2557) จากนั้นเป็นช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2559 - 2560) 
แรงงานต่างด้าวตามมติ ครม. ยังลดลง 5,364 คน และ 5,364 คน ตามล าดับ แต่เมื่อพิจารณาแรงงานต่างด้าว
ตามมติ ครม. ใน พ.ศ. 2561 และ 2562 เพิ่มขึ้นอย่างมาก กล่าวคือ 18,802 คน และ 17,129 คน ตามล าดับ 
เป็นช่วงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม และส่วนใหญ่เป็นแรงงานประเภทใช้บัตรผ่านแดน ซึ่งประเมินได้ว่า  
มีผลกระทบในเชิงเพิ่มข้ึนของแรงงานต่างด้าวซึ่งอาจเข้ามาใช้แรงงานในช่วงการก่อสร้างได้ 

(2.2.6) การก่อตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมีผล
ค่อนข้างสูงต่อบุคลากรด้านสาธารณสุข แพทย์เฉพาะทาง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ขาดแคลน  

การเข้ามาของแรงงานต่างด้าวโดยใช้บัตรผ่านแดน Border Pass 
ซึ่งได้รับอนุญาตให้สามารถเข้ามาท างานในประเทศไทยได้ 90 วัน โดยต้องมีการประทับตราที่ส านักงานตรวจ
คนเข้าเมืองทุก ๆ 30 วัน และแรงงานต่างด้าวทุกคนต้องซื้อประกันสุขภาพตามระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต  
ให้ท างานและก าหนดโรงพยาบาลในการให้บริการ ท าให้ไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริ การด้านสาธารณสุข 
ของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากจ านวนแรงงานไม่ต่างจากเดิม มีการเสียค่าบริการสุขภาพและก าหนดสถานที่ 
ในการรับบริการ อย่างไรก็ตามแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายยังมีอยู่และค่อนข้างยากที่จะติดตามจึงท าให้มี
ปัญหาด้านบริการสาธารณสุขโดยพิจารณาจากข้อมูลของส านักแรงงานจังหวัดใน พ.ศ. 2562 มีถึง 50,456 คน  
แต่ข้อมูลจากรายงานสถาณการณ์แรงงาน แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาแบบถูกต้อง (ประกอบด้วยแรงงานต่างด้าว
ที่เข้ามาท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แรงงานต่างด้าวที่ตามมติ ครม. แรงงานต่างด้าวสัญชาติอื่น ๆ)  
ใน พ.ศ. 2562 มีเพียง 17,129 คน คิดเป็นร้อยละ 33.95 ของแรงงานใน พ.ศ. 2562 โดยส านักงานจังหวัด 
จึงอาจกล่าวได้ว่ามีแรงงานจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ที่อาจเข้ามาแบบไม่ถูกต้องก็เป็นไปได้ 
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แม้ว่าด้านสาธารณสุขจะมีการจัดท าแผน และเพิ่มศักยภาพ
ด้านสาธารณสุขหลายด้านเพื่อรองรับการเติบโตของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว แต่ก็ยังมีข้อจ ากัด  
ในการสรรหาแพทย์เฉพาะทาง และการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบกับจังหวัดสระแก้วมีพื้นที่
ติดชายแดน มีความเสี่ยงต่อโรคติดต่อข้ามพรมแดน จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทั้งที่เป็นชาวไทย
และชาวต่างด้าว ในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคจ านวนมาก แต่ปัจจุบันยังมีบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ 

โดยจากข้อมูลในตารางท่ี 5.5-9 ประเมินได้ว่าบุคคลากรด้านสาธารณสุขได้แก่บุคคลากรสายงานแพทย์  
ทันตแพทย์ เภสัชกร และ พยาบาลวิชาชีพ ในจังหวัดสระแก้วขาดแคลนทุกสายงานโดยเมื่อเทียบเป็นสัดส่วน
กับจ านวนที่ควรมี (กรอบอัตราก าลังข้ันสูง) พบว่าสายงานแพทย์ขาดแคลนมากที่สุดกล่าวคือร้อยละ 34.7 
รองลงมาคือพยาบาลวิชาชีพร้อยละ 29.7 ส่วนทันตแพทย์และเภสัชกรใกล้เคียงกันคือร้อยละ 23.9 และ 
ร้อยละ 20.2 ตามล าดับ ส่วน รพ.และสสอ.ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วคือ รพ.อรัญประเทศ/ 

สสอ.อรัญประเทศ และ รพ.วัฒนานคร/ สสอ.วัฒนานคร ดังแสดงในตารางท่ี 5.5-10 บ่งช้ีถึงการขาดแคลน
บุคคลกรทางการแพทย์ของ รพ.วัฒนานคร/ สสอ.วัฒนานคร มากกว่า รพ.อรัญประเทศ/ สสอ.อรัญประเทศ 
โดยเฉพาะสายแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ ของ รพ.วัฒนานคร/ สสอ.วัฒนานครขาดแคลนร้อยละ 68.4 และ
ร้อยละ 34.4 เปรียบเทียบกับ รพ.อรัญประเทศ/ สสอ.อรัญประเทศขาดแคลน ร้อยละ 19.6 และ ร้อยละ 27.6 
ตามล าดับ 

ตารางท่ี 5.5-9 จ านวนบุคลากรสาขาขาดแคลน จ าแนกรายหน่วยบริการสุขภาพ พ.ศ. 2563 

สายงาน 
บุคลากรท่ีควรมี บุคคลากรท่ีปฏิบัติงานจริง บุคคลากรท่ีขาด 

จ านวน (คน) จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

แพทย์ 216 141 65.3 75 34.7 

ทันตแพทย์ 67 51 76.1 16 23.9 
เภสัชกร 94 75 79.8 19 20.2 

พยาบาลวิชาชีพ 1,353 951 70.3 402 29.7 
ที่มา: ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว, 2563 

 

ตารางท่ี 5.5-10 จ านวนบุคลากรสาขาขาดแคลน จ าแนกรายหน่วยบริการสุขภาพ พ.ศ. 2563 

สายงาน 
บุคลากรท่ีควรมี บุคคลากรท่ีปฏิบัติงานจริง บุคคลากรท่ีขาด 

จ านวน (คน) จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

รพ.อรัญประเทศ/สสอ.อรัญประเทศ 

แพทย์ 46 37 80.4 9 19.6 
ทันตแพทย์ 9 7 77.8 2 22.2 

เภสัชกร 20 14 70.0 6 30.0 

พยาบาลวิชาชีพ 225 163 72.4 62 27.6 
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ตารางท่ี 5.5-10 จ านวนบุคลากรสาขาขาดแคลน จ าแนกรายหน่วยบริการสุขภาพ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

สายงาน 
บุคลากรท่ีควรมี บุคคลากรท่ีปฏิบัติงานจริง บุคคลากรท่ีขาด 

จ านวน (คน) จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
รพ.อรัญประเทศ/สสอ.อรัญประเทศ 

แพทย์ 46 37 80.4 9 19.6 

ทันตแพทย์ 9 7 77.8 2 22.2 
เภสัชกร 20 14 70.0 6 30.0 

พยาบาลวิชาชีพ 225 163 72.4 62 27.6 
ที่มา: ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว, 2563 

ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่มี
ภูมิล าเนานอกเขตจังหวัดสระแก้ว โดยเฉพาะต าแหน่งนายแพทย์เมื่อชดใช้ทุนครบก าหนดก็จะลาออกและ 
ไปเรียนต่อเฉพาะทางโดยรับทุนต้น สังกัดในจังหวัดอื่น ๆ ท าให้เกิดความขาดแคลนบุคลากรโดยเฉพาะ 
สายงานแพทย์จึงได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา การขาดแคลนบุคลากร โดย จัดสรรแพทย์หมุนเวียนช่วยเหลือกัน
ระหว่างโรงพยาบาลในจังหวัด และวงแผนขอรับบุคคลากรสายแพทย์และพยาบาลเพิ่มข้ึน  

อย่างไรก็ตามในอนาคตจะมีทั้งแรงงานคืนถ่ิน แรงงานจากพื้นที่อื่น 
แรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้น ผลกระทบจะเพิ่มขึ้นทั้งปัญหาการขาดแคลนแพทย์โดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทาง และ
การจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อีกทั้งก าลังคนสาขาที่ต้องการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจสระแก้ว ประกอบด้วย 
อายุรศาสตร์ ตจวิทยา และเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เนื่องจากไม่มีแพทย์ในสาขาน้ีเลย (รายงานทรัพยากรสาธารณสุข 
ประจ าปี 2562, 2563) 

(2.2.7) ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ปัญหาขยะมูลฝอย ทั้งปัญหาขยะมูลฝอยจากครัวเรือนใน
จังหวัดสระแก้ว และขยะมูลฝอยจากสินค้ามือสอง  ปัญหาน้ าเสียจากโรงงาน คุณภาพน้ าตามล าน้ าไม่ได้
มาตรฐาน รวมทั้ง ปัญหามลพิษทางอากาศ ทั้งจากโรงงานไฟฟ้า โรงงานถ่านหิน และการเผาในภาค
เกษตรกรรม ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่มีอยู่ก่อนแล้ว การจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วไม่ได้
ส่งผลให้ปัญหาเหล่านี้เพิ่มข้ึน (เนื่องจากมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดให้ส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ) รวมทั้งมีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 4 ด้าน ประกอบด้วย ความเสี ่ยงภัยดินถล่มและน้ าป ่าหลาก  
ความเสี่ยงวาตภัย พื้นที่เสี่ยงอัคคีภัย พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและฝุ่น PM 2.5  
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3.4) ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นกรอบของการพัฒนา 

 ด้านเศรษฐกิจ 

(1.1) จัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีนิคม
อุตสาหกรรม 

ภายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วให้เอื้อต่อกิจการที่ไม่ได้ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (กิจการที่มีปล่องควัน) ได้ เพื่อให้มีผู้ประกอบการเข้ามาในพื้นที่มากข้ึน กระตุ้นให้
เกิดการจ้างงานมากยิ่งข้ึนซึ่งเท่ากับกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย นอกจากนี้ยังต้องสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียวว่าไม่ใช่ปราศจากมลพิษอย่างสิ้นเชิง คือเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้หลักการเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) คือ การใช้ 3Rs: Reduce (การลด) Reuse (การใช้ซ้ า ) Recycle 
(การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่) 

(1.2) ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว  

โดยใช้มาตรการที่หลากหลายทั้งระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และ
ระยะยาว พร้อมทั้งให้สิทธิประโยชน์แก่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายมากยิ่งข้ึน 

(1.3) เร่งเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่  

ภายใต้แนวคิด “แยกคนและสินค้า” ออกจากกัน และให้น า
เทคโนโลยีรูปแบบ AEO (Authorized Economic Operator) และระบบ MRA (Mutual Recognition 
Agreement) หรือ ระบบ “การท าความตกลงยอมรับร่วม” มาสนับสนุนระบบพิธีการศุลกากร เพื่ออ านวย
ความสะดวกในด้านโลจิสติกส์ และเพื่อดึงดูดความสนใจแก่นักลงทุน 

(1.4) กระตุ้นให้เกิดการท่องเท่ียวในจังหวัดสระแก้ว  

การจัดงานเทศกาล และประเพณีที่ส าคัญในพื้นที่สระแก้ว การให้
สิทธิพิเศษแก่นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
ด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และดึงจุดเด่นของจังหวัดสระแก้ว ทั้งเรื่องสมุนไพร ด้านสาธารณสุข ตลาดโรงเกลอื  
และอื่น ๆ มายกระดับการให้บริการที่ครอบคลุม แปลกใหม่และน่าสนใจมากยิ่งข้ึน เพื่อเป็นการกระตุ้น  
ให้นักท่องเที่ยวหันมาท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้วมากยิ่งข้ึน 

 ด้านสังคม 

(2.1) พัฒนาศักยภาพแรงงาน  

ส่งเสริมการประกอบอาชีพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ส่งเสริมให้ชุมชน องค์กร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็ง รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับ
บริบทการพัฒนาในพื้นที่ 
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(2.2) ทบทวนหรือแก้ไขข้อกฎหมายบางประเภท  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผังเมือง เพื่อดึงดูดใจนกัลงทนุ
และเอื้ออ านวยให้เกิดการจ้างงานเพิ่มมากข้ึน การก าหนดระยะเวลาการอนุญาตท างานระหว่างส านักงาน
จัดหางานและส านักงานตรวจคนเข้าเมืองให้สอดคล้องกัน  

(2.3) สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา  

เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที ่ทั้งสองประเทศร่วมกัน 
โดยมุ่งเน้นเจรจาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ทั้งด้านการคมนาคม 
ด้านการลงทุนด้านแรงงาน ด้านสาธารณสุข และด้านทรัพยากรธรรมชาติข้ามพรมแดน รวมทั้งประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เพื่อให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วเป็นไปตามเป้าหมาย  

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(3.1) จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ภายในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
เพื่อการด าเนินงานป้องกันภัยอย่างทันท่วงที เนื ่องจากเขตนิคมอุตสาหกรรมเป็นเขตประกอบ การ
อุตสาหกรรมซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอัคคีภัย 

(3.2) มีการบูรณาการกันระหว่างการวางผังเมืองและการป้องกันภัย  

(3.2.1) การมีส่วนร่วม 

การสร้างความเข้าใจให้กับ ชุมชนผ่านกระบวนการมี 
ส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูล ประยุกต์ใช้กลไกประชารัฐในการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ และจัดท า
มาตรการเชิงรุก รวมถึงก าหนดเป้าหมายร่วมกันในทุกภาคส่วน ในการน าสังคมไปสู่ความผาสุกแบบมั่งค่ัง
และยั่งยืน 

(3.2.2) การจัดเก็บข้อมูล  

ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสระแก้วควร
จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของ GIS เพื่อสามารถระบุพิกัดและความเสี่ยงภัยของพื้นที่ 

3.5) แนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

แนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีดังนี ้

1) ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการลงทุนเพื่อดึงดูดการลงทุนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยให้สิทธิประโยชน์ทั้งทางด้านภาษีและมิใช่ภาษีเพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุน  ประสิทธิภาพ
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ของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จโดยเฉพาะการให้มีอ านาจในการอนุมัติ อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่ และพัฒนาด่าน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการอ านวยความสะดวกในการผ่านแดน  

2) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตามศักยภาพ 
โดยพัฒนาต่อยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีอยู่เดิม รวมทั้งยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่ให้เอื้อต่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว และเป็นพื้นที่หลักในการ
ขับเคลื่อน การสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในส่วนภูมิภาค ตลอดจนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนให้
มีความพร้อมส าหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะช่วยสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศในภาพรวม  

3) ใช้ประโยชน์และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม อาทิ  
โครงสร้าง พื้นฐานด้านคมนาคม พลังงาน ระบบน้ าประปา ที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล และสถานศึกษา ที่สอดรับ
กับความต้องการของพื้นที่ และมีกลไกที่สามารถรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคติดต่อในพื้นที่และเมือง รวมทั้งรองรับการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่  

4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษ โดยศึกษากฎหมายและ
กฎระเบียบมีอยู่เพื่อปรับปรุงและจัดท าข้อเสนอกฎหมายและกฎระเบียบ และจัดท าระบบฐานข้อมูล เพื่อให้
เอื้อต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ การพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ และการส่งเสริมการลงทุนร่วมระหว่างรัฐและเอกชน 
รวมทั้งส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย และน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ ตลอดจนการจัดต้ังกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

5) ส่งเสริมเศรษฐกิจและการสร้างงานที่สอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส และ 
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของพื้นที่  

6) พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานที่มีประสิทธิภาพ มีระบบส่งเสริมสุขภาพ  
เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ที่เช่ือมโยงกับระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว การประกันสุขภาพและการเข้าเมือง 
โดยการจัดระบบบัตรผ่านแดนหรือบัตรประจ าตัวของแรงงานต่างด้าวแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งก าหนด
มาตรการ และระบบสื่อสารเพื่อดูแลความมั่นคงชายแดนและความปลอดภัยในพื้นที่  

7) พัฒนาเมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้เป็นเมืองน่าอยู่
ที่สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนทั้งจากในและต่างประเทศ ซึ่งจะสนับสนุนการขับเคลือ่น
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ โดยเน้นการจัดท าแผนพัฒนา
เมืองตามแนวคิด ด้านแผนผังภูมินิเวศ และการพัฒนาเมืองรูปแบบต่าง  ๆ อาทิ การเติบโตของเมือง
แบบกระชับ เมืองที่ปรับตัวได้ ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นเมือง
ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการข้ันพื้นฐานที่สามารถ
ส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้ โดยในช่วงปีที่ 1 - 5 เน้นการพัฒนา
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พื้นที่เมืองสงขลา ช่วงปีที่ 6 – 10 เน้นการพัฒนาพื้นที่เมืองตาก สระแก้ว เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย และ
มุกดาหาร และช่วงปีที่ 16 – 20 เน้นการพัฒนาพื้นที่เมืองนครพนม นราธิวาส และตราด  

8) พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและการรักษาพื้นที่สีเขียวที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อ มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการรักษาสภาพแวดล้อม และพื้นที่สีเขียวในเมือง  

9) เสริมสร้างความสามารถของวิสาหกิจชุมชน และภาคเอกชนในพื้นที่  เพื่อ
ผลักดันให้เกิดการเพิ่มข้ึนของขีดความสามารถในการผลิต  

10) สนับสนุนให้ประชาชนและภาคีการพัฒนามีส่วนร่วมในการพัฒนา 

5.5.2 การระบุขอบเขตเชิงพ้ืนท่ีและเชิงเวลา  

ขอบเขตเชิงพื้นที่เป็นการพิจารณาว่าการศึกษาด าเนินการในพื้นที่ใด มีขนาดหรือขอบเขตพื้นที่
เท่าไร ครอบคลุมพื้นที่ที่มีลักษณะส าคัญอะไรบ้าง เช่น ขอบเขตการปกครองพื้นที่ศึกษา ขอบเขตของ
ทรัพยากรระบบนิเวศต่าง ๆ ในพื้นที่ที่ส าคัญ (เช่น ป่าไม้ อุทยาน ลุ่มน้ า แหล่งน้ า เป็นต้น) ลักษณะสภาพ 
ภูมิประเทศ รวมทั้ งพิจารณาไปยังพื้นที่ใกล้ เคียงที่ เกี่ยวข้องและอาจได้รับผลการเปลี่ยนแปลงจาก  
การด าเนินงาน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

ขอบเขตเชิงเวลาเป็นการพิจารณาว่า การศึกษาควรจะต้องมีข้อมูลและประเด็ นที่ส าคัญ
ของการพัฒนาในแต่ละด้านที่ต้องศึกษาย้อนหลังเป็นระยะเวลาเท่าไร และคาดการณ์ไปในอนาคตเป็น
ระยะเวลาเท่าไร เพื่อให้มีข้อมูลที่มีอนุกรมเวลาที่เหมาะสมในข้ันตอนของการประเมินข้อมูลฐาน โดยพิจารณา
ก าหนดขอบเขตเชิงระยะเวลาให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาของแผนพัฒนา อนุกรมเวลาที่เหมาะสมส าหรับ
ข้อมูลที่ควรพิจารณาควรสอดคล้องไปกับแผนพัฒนาดังกล่าว  

ทั้งนี้ การระบุขอบเขตเชิงพื้นที่และเชิงเวลา  ซึ่งเป็นข้อมูลในช่วงเวลาที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน

ดังแสดงในตารางท่ี 5.5-11 ส่วนขอบเขตเชิงพื้นที่เป็นพื้นที่ศึกษา พื้นที่ใกล้เคียง พื้นที่เกี่ยวข้อง และพื้นที่ 
ตามลักษณะของข้อมูล และในอนาคตจะเป็นไปตามช่วงระยะเวลา ตามความเหมาะสมตามแผนแม่บทที่
ก าหนดไว้จาก พ.ศ. 2566 คาดว่าการด าเนินการ SEA ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วแล้วเสร็จ - พ.ศ. 
2579 รวมถึงเพื่อให้สามารถก าหนดแรงขับเคลื่อนของการพัฒนาได้ถูกต้องตรงตามประเด็นที่มีอยู่ในพื้นที่  
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ตารางท่ี 5.5-11 ขอบเขตข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีและเชิงเวลาในการศึกษา SEA  

ข้อมูล 
ระดบัขอ้มูล ข้อมูลเชิงพื้นที ่ ข้อมูลเชิงเวลา 

เหตุผล แหล่งข้อมูล 
จังหวดั SEZ* ต าบล** แคบ*** กว้าง**** 1-2 ปี 1-5 ปี 1-10 ปี  

มากกว่า  
10 ปี ขึ้นไป 

1. สภาพทั่วไป 
1.1 ที่ตั้ง  √ √ √     √ เฉพาะพ้ืนที่ SEZ  และเป็นโครงสร้างถาวร ข้อมูลเชิงเวลาจึง มากกว่า 10 ปีขึ้นไป - ข้อมูลจากส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว 

1.2 ขอบเขตการปกครอง  √  √     √ เฉพาะพ้ืนที่ SEZ และเป็นขอบเขตถาวรหรืออาจเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ข้อมูลเชิงเวลาจึง 
มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 

- ข้อมูลจากกรมการปกครอง 

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ   √ √     √ เฉพาะต าบลในพ้ืนที่ SEZ และเป็นโครงสร้างถาวร ข้อมูลเชิง เวลาจึง มากกว่า 10 ปีขึ้นไป - ข้อมูลจากส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว 

1.4 ลักษณะภูมิอากาศ  
- ฤดูหนาว 
- ฤดูร้อน 
- ฤดูฝน 

√    √    √ ภูมิอากาศแพร่กระจายครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัดไม่เฉพาะต าบลใดต าบลหนึ่งและเป็นลักษณะ
การกระจาย ถ้าใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์ใช้ค่าที่รวบรวม  มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 

- ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา 

1.5 ลักษณะอุทกวิทยาและชลศาสตร์ 
- ลุ่มน้ าและล าน้ า 
- ปริมาณน้ าท่า 
- ความต้องการน้ าใช้ 

√       √ √ อุทกวิทยาและชลศาสตร์ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด ไม่เฉพาะต าบลใดต าบลหนึ่ง อัตราการไหล
ของน้ าเปลี่ยนแปลงด้วยหลายสาเหตุ ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ใช้ค่าที่รวบรวม 1-10 ปีขึ้นไป 

- ข้อมูลจากโครงการชลประทานสระแก้ว 
- ข้อมูลจากเว็บไซต์ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก 
กรมชลประทาน 
- ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
- ข้อมูลจากเว็บไซต์ส านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 
- ข้อมูลจากเว็บไซต์ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

1”5 ทรัพยากรป่าไม้ 
- สภาพทั่วไป 
- ป่าสงวน 
- อุทยานแห่งชาติ 
- พืชพรรณธรรมชาติ 

√ √ √ √ √   √ √ ภาพรวมของจังหวัดเพ่ือทราบทรัพยากรของจังหวัดที่เก่ียวข้องรวมทั้งของพ้ืนที่ SEZ ด้วย  ใน
ด้านผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อมีการพัฒนา SEZ การเติบโตของต้นไม้และการเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนที่ป่าไม้ใช้เวลานานข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ใช้ค่าที่รวบรวม การเติบโตของต้นไม้และการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ใช้เวลานาน ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ใช้ค่าที่รวบรวม 1-10 ปีขึ้นไป 

- ข้อมูลจากส านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 

1.7 พ้ืนที่เส่ียงภัยพิบัติ 
- อุทกภัย 
- ภัยแล้ง 

 √  √    √ √ ปัญหาเส่ียงภัยพิบัติควรบ่งชี้เฉพาะต าบล/อ าเภอในพ้ืนที่ SEZ และข้อมูลที่ใช้ ควรดูทั้งระยะ
กลาง และระยะยาวขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่ 1-10 ปีขึ้นไป 

- ข้อมูล จากเ ว็บไซต์ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ ดิ น  
กรมพัฒนาที่ดิน 

         - ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน 

         -ข้อมูลจาก ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสระแก้ว 

1.8 ดิน***** √    √    √ ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่จังหวัดเพราะเป็นลักษณะทั่วไป  และการเปลี่ยนแปลงของดินใช้เวลานาน 
ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ใช้ค่าที่รวบรวม มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 

- ข้อมูลจากเว็บไซต์กองส ารวจที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

1.9 ที่ดิน 
- การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
- กรรมสิทธิ์ที่ดิน 
- พ้ืนที่ราชพัสดุ 

√    √ √   √ การใช้ที่ดินควรแสดงเป็นภาพรวมของพ้ืนที่จังหวัดซ่ึงมีลักษณะเป็นผืนใหญ่ครอบคลุมพ้ืนที่ 
SEZและใกล้เคียงด้วยและการเปลี่ยนแปลงของที่ดินใช้เวลานาน ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ใช้ค่าที่
รวบรวม มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 

- ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน 

         - ข้อมูลจากส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
- ข้อมูลจากรายงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ของ
ส านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

1.10 ด้านผังเมือง √    √   √  ผังเมืองควรแสดงเป็นภาพรวมของพ้ืนที่จังหวัดซ่ึงมีลักษณะเป็นการใช้ที่ดินครอบคลุมพ้ืนที่ SEZ
และใกล้เคียง ผังเมืองมีการทบทวนทุก 5 ปี จึงใช้ข้อมูลเชิงเวลา 1-10 ปี 

-ข้อมูลจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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ตารางที่ 5.5-11 ขอบเขตข้อมูลเชิงพ้ืนที่และเชิงเวลาในการศึกษา SEA (ต่อ) 

ข้อมูล 
ระดบัขอ้มูล ข้อมูลเชิงพื้นที ่ ข้อมูลเชิงเวลา 

เหตุผล แหล่งข้อมูล 
จังหวดั SEZ* ต าบล** แคบ*** กว้าง**** 1-2 ปี 1-5 ปี 1-10 ปี  

มากกว่า  
10 ปี ขึ้นไป 

1.11 ด่านศุลกากรและจุดผ่านแดน 
- ด่านศุลกากร 
- จุดผ่านแดนถาวร 
- จุดผ่อนปรนเพ่ือการค้า 

 √  √  √    แสดงเฉพาะพ้ืนที่ที่เก่ียวข้องโดยตรงของ SEZ การเปลี่ยนแปลงด่านศุลกากรและจุดผ่านแดน 
ใช้เวลานานมากกว่า 5 ปี ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ ใช้ข้อมูลเชิงเวลา 1- 2 ปี 

- ข้อมูลจากด่านศุลกากรอรัญประเทศ 

1.12 การคมนาคมขนส่ง 
- ถนน 
- รถไฟ 

√   √ √    √ เป็นภาพรวมของจังหวัดเพ่ือแสดงความเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งของพ้ืนที่ SEZ และพ้ืนที่อ่ืน  ๆของ
จังหวัดใกล้เคียงและในจังหวัด รวมทั้งพ้ืนที่ชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ ใช้
ข้อมูลเชิงเวลา 10 ปีขึ้นไป 

- ข้อมูลจากเว็บไซต์กระทรวงคมนาคม 

         - ข้อมูลจากส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว 
         - ข้อมูลจากเว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย 

         - ข้อมูลจากเว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

1.13 สาธารณูปโภค 
- ไฟฟ้า 
- น้ าประปา 

√ √  √ √ √    เป็นภาพรวมของจังหวัดและเฉพาะพ้ืนที่ SEZ เนื่องจากเป็นลักษณะโครงข่ายการให้บริการที่
สามารถให้บริการกันได้ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ ใช้
ข้อมูลเชิงเวลา 1- 2 ปี 

- ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
         - ข้อมูลจากเว็บไซต์ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

         - ข้อมูลจากเว็บไซต์คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน กฟผ. 
กฟน. กฟภ. และ พพ. 

         - ข้อมูลจากเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค 

         - ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ า 
1.14 สาธารณูปการ 
- สถานพยาบาล 
- สถานศึกษา 

√ √   √  √   เป็นภาพรวมของจังหวัดและเฉพาะพ้ืนที่ SEZ เนื่องจากเป็นระบบเครือข่ายการให้บริการที่
สามารถให้บริการเชื่อมโยงกันได้ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ ใช้ข้อมูลเชิงเวลา 1- 5 ปี 

- ข้อมูลจากสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว และร่างแผนยุทธศาสตร์
ด้านสาธารณสุขเพ่ือรับรองเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 
2560-2564 

1.15 ศิลปวัฒนธรรม***** √    √    √ เป็นภาพรวมของจังหวัดซ่ึงครอบคลุมพ้ืนที่ SEZ ด้วย ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง ใช้ข้อมูลเชิง
เวลา มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 

- ข้อมูลจากเว็บไซต์ส านักงานการศึกษาจังหวัดสระแก้ว 

          - ข้อมูลจากเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ 
1.16 ศาสนาและศาสนสถาน***** √    √    √ เป็นภาพรวมของจังหวัดซ่ึงครอบคลุมพ้ืนที่ SEZ ด้วย ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง ใช้ข้อมูลเชิง

เวลา มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 
- ข้อมูลจากส านักงานศิลปวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว 
- ข้อมูลจากเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ 

2. ด้านเศรษฐกิจ 

2.1 สภาพเศรษฐกิจโดยรวม 
- สภาพเศรษฐกิจโดยรวม 
- สาขาที่มีผลผลิตมากที่สุด 
- แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
จังหวัดสระแก้ว 

√ √  √ √  √ √  ครอบคลุมพ้ืนที่ จังหวัดในภาพรวมและภาพเฉพาะอ าเภอ/ต าบลของ พ้ืนที่ SEZ มีการ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจตลอดเวลา ใชข้้อมูลเชิงเวลา 1-10 ปี 

- ข้อมูลจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

2.2 ภาคเกษตร 
- พ้ืนที่ถือครองท าการเกษตร 
- พืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญของจังหวัด
สระแก้ว 
- สัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญ 
- จ านวนเกษตรกร/ ขนาดครัวเรือน 

√ √  √ √ √ √ √  เป็นภาพรวมของพ้ืนที่เกษตรในจังหวัด เนื่องจากจะแสดงถึงศักยภาพในการเป็นแหล่งวัตถุดิบ
ของการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการแปรรูปเกษตร หรือต่อยอดจากพืชผลทางการเกษตรได้ 
และข้อมูลเฉพาะพ้ืนที่จะช่วยให้พิจารณาถึงศักยภาพของพ้ืนที่แบบพัฒนาเฉพาะด้านได้ มีการ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจตลอดเวลา ใชข้้อมูลเชิงเวลา 1-10 ปี 

- ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน 

         - ข้อมูลจากส านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสระแก้ว 
         - ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ 

- ข้อมูลจากสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรรายสินค้า ปี 2560-
2562, สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2560-2562  
และสถานการณ์และแนวโน้มสินค้าเกษตรที่ส าคัญปี 2560-
2562 ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ตารางที่ 5.5-11 ขอบเขตข้อมูลเชิงพ้ืนที่และเชิงเวลาในการศึกษา SEA (ต่อ) 

ข้อมูล 
ระดบัขอ้มูล ข้อมูลเชิงพื้นที ่ ข้อมูลเชิงเวลา 

เหตุผล แหล่งข้อมูล 
จังหวดั SEZ* ต าบล** แคบ*** กว้าง**** 1-2 ปี 1-5 ปี 1-10 ปี  

มากกว่า  
10 ปี ขึ้นไป 

2.3 ภาคอุตสาหกรรม 
- จ านวน ก าลังการผลิต และงบลงทุนของ
โรงงานอุตสาหกรรม 
- อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
- อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 
- การกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม 
- มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 
- โรงงานที่อยู่ใน SEZ พ้ืนที่ศึกษา 
- โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว 
- สินค้าแปรรูป 
- อุตสาหกรรมสีเขียว 

√ √ √ √ √ √ √ √  อุตสาหกรรมมีทั้งในนิคมอุตสาหกรรมของ SEZ และนอกนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ในและนอก
พ้ืนที่ SEZ ได้ จึงจ าเป็นต้องมีข้อมูลทั้งภาพรวมของจังหวัดและพ้ืนที่เฉพาะ SEZ มีการ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจตลอดเวลา ใชข้้อมูลเชิงเวลา 1-10 ปี 

- ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
         -ข้อมูลจากส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 

2.4 ภาคบริการ 
- การท่องเที่ยว 
- สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน 

√    √ √ √   แหล่งท่องเที่ยวครอบคลุมทั้งพ้ืนที่จังหวัด และในพ้ืนที่ SEZ ซ่ึงมีน้อยแห่ง หากจะส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวต้องเชื่อมโยงทั่วจังหวัดรวมทั้งพ้ืนที่ SEZ ด้วย มีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ
ตลอดเวลา ใชข้้อมูลเชิงเวลา 1-5 ปี 

- ข้อมูลจากส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว 
- ข้อมูลจากส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว 

2.5 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SME) 

√    √  √ √  ข้อมูล จ านวนและประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ควรเป็นภาพรวม
ของจังหวัดเพ่ือสร้างเครือข่ายในการเป็น Supply chain ได้   มีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ
ตลอดเวลา ใชข้้อมูลเชิงเวลา 1-10 ปี 

- ข้อมูลจากเว็บไซต์ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 
- ข้อมูลจากเว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
- ข้อมูลจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
- ข้อมูลจากเว็บไซต์กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริม
การเกษตร 
 
 

2.6 การค้าชายแดน 
- มูลค่าและประเภทของการค้าชายแดน-
ผ่านแดน 
- การน าเข้า 
- การส่งออก 

√    √ √   √ ควรแสดงเป็นภาพรวมของจังหวัดเพราะสินค้าไม่ใช่เฉพาะของ SEZ แต่เป็นของจังหวัดสระแก้ว
และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งภาคตะวันออกและภูมิภาคอ่ืน เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งไปยัง
ประเทศเพ่ือนบ้านมีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจตลอดเวลา ใชข้้อมูลเชิงเวลา มากกว่า 10 ปี 
ขึ้นไป 

- ข้อมูลจากด่านศุลกากรอรัญประเทศ 
         - ข้อมูลจากเว็บไซต์กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน 

กรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

3. ด้านสังคม 

3.1 ประชากร 
- จ านวนและอัตราการเพ่ิมของประชาชนกร 
- โครงสร้างประชากร 
- ประชากรแฝง 

√ √ √ √ √  √ √  จ านวนประชากรเป็นภาพรวมทั้งจังหวัด และจ านวนประชากรของต าบลในพ้ืนที่ SEZ ท าให้
ทราบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงได้ในภาพรวมและในภาพเฉพาะพ้ืนที่ได้เมื่อมีการพัฒนา มีการ
เปลี่ยนแปลงด้านประชากรตลอดเวลา ใชข้้อมูลเชิงเวลา 1-10 ปี 

- ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทวงมหาดไทย 

         - ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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ข้อมูล 
ระดบัขอ้มูล ข้อมูลเชิงพื้นที ่ ข้อมูลเชิงเวลา 

เหตุผล แหล่งข้อมูล 
จังหวดั SEZ* ต าบล** แคบ*** กว้าง**** 1-2 ปี 1-5 ปี 1-10 ปี  

มากกว่า  
10 ปี ขึ้นไป 

3.2 แรงงาน 
- โครงสร้างก าลังแรงงาน 
- อาชีพและการจ้างงาน 
- ระดับการศึกษาของแรงงาน 
- ประกันสังคม 
- อัตราการว่างงาน 
- แรงงานต่างด้าว 

√    √ √  √  จ านวนแรงงานเป็นภาพรวมทั้งจังหวัดเพราะข้อมูลเฉพาะต าบลในพ้ืนที่ SEZ คงยังไม่มี แต่
ข้อมูล ภาพรวมจังหวัดท าให้ทราบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการพัฒนา SEZ มีการ
เปลี่ยนแปลงด้านแรงงานตลอดเวลา ใชข้้อมูลเชิงเวลา 1-10 ปี 

- รายงานสถานการณ์จังหวัดสระแก้วปี 2555-2562 ของ
ส านักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว 
- ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ 
- ข้อมูลจากส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 
- ข้อมูลจากส านักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว 
- ข้อมูลจากสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 

         

         

         
         

         

3.3 ความยากจน 
- รายได้ 
- รายจ่าย 

√ √ √ √ √ √   √ ข้อมูลมีทั้งของจังหวัดและต าบลในพ้ืนที่ SEZ จะสามารถท าให้ทราบการเปลี่ยนแปลงได้ทั้ง
ภาพรวมและภาพเฉพาะพ้ืนที่เมื่อมีการพัฒนา SEZ มีการเปลี่ยนแปลงด้านความยากจน
ตลอดเวลาใช้ข้อมูลเชิงเวลา มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 

ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ 

3.4 หนี้สินครัวเรือน 
- ความยากจน 
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

√ √ √ √ √   √  ข้อมูลมีทั้งของจังหวัดและต าบลในพ้ืนที่ SEZ จะสามารถท าให้ทราบการเปลี่ยนแปลงได้ทั้ง
ภาพรวมและภาพเฉพาะพ้ืนที่เมื่อมีการพัฒนา SEZ มีการเปลี่ยนแปลงหนี้สินครัวเรือน
ตลอดเวลาใช้ข้อมูลเชิงเวลา 1-10 ปี 

- ข้อมูลจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
- ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม 

4.1 ขยะและการจัดการ √ √ √ √ √ √    ต้องแสดงภาพรวมของจังหวัดและภาพเฉพาะพ้ืนที่ของต าบล/อ าเภอของพ้ืนที่ SEZ การจัดการ
ขยะสามารถด าเนินการในลักษณะรวมกลุ่มได้ ข้อมูลควรรวบรวม 1-2 ปี 

- ข้อมูลจากส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี)  
- ข้อมูลจากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสระแก้ว 
- ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
- ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

4.2 น้ าเสีย √ √ √ √ √ √    ต้องแสดงภาพรวมของจังหวัดและภาพเฉพาะพ้ืนที่ของต าบล/อ าเภอของพ้ืนที่ SEZ การจัดการ
น้ าเสียสามารถด าเนินการในลักษณะรวมกลุ่มได้ข้อมูลควรรวบรวม 1-2 ปี 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

4.3 มลพิษอากาศ***** √ √ √ √ √ √    ต้องแสดงภาพรวมของจังหวัดและภาพเฉพาะพ้ืนที่ของต าบล/อ าเภอของพ้ืนที่ SEZ เพราะจะได้ทราบ
แหล่งก าเนิดมลพิษอากาศ และการแพร่กระจายของมวลสารข้อมูลควรรวบรวม 1-2 ปี 

- ข้อมู ล จาก เ ว็ บ ไซต์ กอง จัด กา รคุณภาพอากาศ  กรม
อุตุนิยมวิทยา 

          - ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดล 

4.3 ความสามารถในการรองรับปริมาณ
การจราจร***** 

√ √ √ √ √ √    ต้องทราบภาพรวมของจังหวัดและในพ้ืนที่ SEZ เพราะเป็นโครงข่ายถนนซึ่งการคมนาคมขนส่ง
ต้องรองรับการพัฒนา SEZ ได้ข้อมูลควรรวบรวม 1-2 ปี 

- ข้อมูลจากกรมทางหลวง 

ที่มา: ที่ปรึกษา, 2564 
หมายเหตุ: * พ้ืนที่ศึกษาโครงการ SEZ โดยครอบคลุมพ้ืนที่ 7 ต าบล ประกอบด้วย 4 ต าบลในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว และ 3 ต าบลโดยรอบพ้ืนที่ SEZ 
 ** หมายถึง ต าบลที่นอกเหนือจากพ้ืนที่ศึกษา 
 *** หมายถึง ข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงในพ้ืนที่ 
 **** หมายถึง ข้อมูลที่ไม่สามารถเฉพาะเจาะจงในพ้ืนที่ได้ 
 ***** ข้อมูลถูกระบุในภาคผนวก ทั้งนี้ ข้อมูลบางส่วนที่ไม่เก่ียวข้องโดยตรงกับการวิเคราะห์ SEA ในบทต่อไป ที่ปรึกษา ได้เพ่ิมเติมไว้ในภาคผนวก เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่ผู้อ่าน 
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5.5.3 การจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร 

การจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารเป็นการก าหนดแนวทางการมีส่วนร่วมที่เช่ือมโยง
กับกระบวนการแต่ละข้ันตอนของการก าหนดขอบเขตในการจัดท า SEA ทั้งนี้ จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์
และระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมจัดล าดับความส าคัญให้ได้ก่อน โดยอาจพิจารณาจากประเด็นค าถาม 2 ด้าน 
ได้แก่ ความสนใจและอิทธิพล ทั้งนี้ ในการระบุเทคนิควิธีการมีส่วนร่วมจะต้องวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับ ผู้มี 
ส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มด้วย โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ อาทิ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ผู้น าชุมชน องค์การเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา 
และนักวิชาการอิสระ ซึ่งแต่ละข้ันตอนที่ด าเนินการมีส่วนร่วมจะบ่งช้ีแสดงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

ส าหรับกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในส่วนของการก าหนดขอบเขต จึงก าหนดให้มี 

การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม จ านวน 3 ครั้ง (รูปท่ี 5.5-9) แบ่งเป็น การเก็บข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 1 ครั้ง (วันที่ 7 - 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น 1 ครั้ง  
(วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) และการประชุมแบบออนไลน์เพื่อรับฟังความคิดเห็น 1 ครั้ง โดยแบ่งเป็น  
7 ครั้งย่อย (วันที่ 14 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
รูปท่ี 5.5-9 กระบวนการมสี่วนร่วมและการสื่อสารของการก าหนดขอบเขต 
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1) การเข้าพบและประชุมหารือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ที่ปรึกษา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ของสศช. ได้ออกภาคสนามในพื้นที่น าร่อง เพื่อเข้าพบ 
และประชุมแบบกลุ่มย่อยกับหน่วยงานส่วนราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาของพื้นที่น าร่อง  
ที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบก่อนด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีเป้าหมายเพื่อช้ีแจงรายละเอียด
โครงการและรวบรวมข้อมูล รวมถึงประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้น าข้อมูลและประเด็นต่าง ๆ 
มาวิเคราะห์ พิจารณา และน ามารับฟังความคิดเห็นต่อไป รวมถึงการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียของการพัฒนา 
พื้นที่น าร่องด้วย โดยกิจกรรมการมีส่วนร่วมมีดังต่อไปนี้ 

1.1) การด าเนินงาน 

 วัตถุประสงค์ 

เพื่อช้ีแจงรายละเอียดโครงการและเปิดตัวโครงการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลประเด็นต่าง ๆ ที่มีผลต่อการปรับปรุงแผนพัฒนา อาทิ  

- ข้อมูลโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ทั้งที่ผ่านมา ที่ด าเนินการในปัจจุบัน และในอนาคต โดยข้อมูลประกอบด้วย ที่มาของโครงการ ร้อยละ
ความส าเร็จ อุปสรรค ข้อจ ากัด และโครงการที่ควรพิจารณาเพิ่มในแผนเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในพื้นที่ 

- ปัญหา อุปสรรค จากการด าเนินงาน/ ผลกระทบทั้งเชิงบวก และเชิงลบ
ของ SEZ ที่ผ่านมา/ ความต้องการและข้อเสนอแนะการพัฒนาในระยะต่อไป 

- ข้อมูลพื้นฐานในพื้นที่ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ
ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต 

 กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานในพื้นที่ ศึกษาหรือที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการพัฒนาในระดับ
นโยบายหรือในระดับพื้นที่ อาทิ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ส านักงาน
จังหวัดสระแก้ว การนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้ว อ าเภออรัญประเทศ อ าเภอวัฒนานคร องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม องค์การบริหารส่วนต าบล
ผักขะ เทศบาลต าบลป่าไร่ เทศบาลบ้านด่าน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
สระแก้ว ส านักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ส านักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ส านักงานพาณิชย์จังหวัดจังหวัดสระแก้ว ส านักงานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ส านักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสระแก้ว และสถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว เป็นต้น 
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 รูปแบบและวิธีการ 

ที่ปรึกษาเข้าพบหน่วยงานเพื่อช้ีแจงพร้อมทั้งปรึกษาหารือ ในประเด็น
รายละเอียดโครงการ รวมถึงรวบรวมประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 
เพื่อให้ประเด็นที่ท าการศึกษามีความครอบคลุมและเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 

 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 

ด าเนินการจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 7 - 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

1.2) ผลการศึกษา 

จากการเข้าพบ 22 หน่วยงาน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ที่ด าเนินการในปัจจุบัน และในอนาคต ตลอดจนรวบรวมประเด็นปัญหาและอุปสรรค 
จากการด าเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบของ SEZ และความต้องการและ

ข้อเสนอแนะการพัฒนาพื้นที่ในระยะต่อไป ทั้งนี้สามารถสรุปประเด็นรายละเอียดดังตารางท่ี 5.5-12 

ตารางท่ี 5.5-12 สรุปประเด็นส าคัญจากการลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว ของ22 หน่วยงาน 

ประเด็น ผลการหารือ 
1. นักลงทุนไม่มีกรรมสิทธ์ิใน
ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม 

- ได้เพียงสิทธิการเช่า 30 ปี 

2. นิคมอุตสาหกรรมมีเงื่อนไข 
ในการประกอบกิจการมาก 

- มีการท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในลักษณะกิจการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

3 .  ค่ า เ ช่ าพื้ นที่ ภ าย ใน นิคม
อุตสาหกรรมสูงมาก 

- นิคมอุตสาหกรรมมีต้นทุนในการเช่าพื้นที่ต่อจากกรมธนารักษ์ 
- มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสาธารณูปโภคภายในนิคมอุตสาหกรรม 

4 .  การ ให้ สิท ธิประ โยช น์ ใน 
การส่งเสริมการลงทุน 

- พื้นที่จังหวัดสระแก้วมีการเพาะปลูกข้าว อ้อย และมันส าปะหลัง ซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจ
หลัก ซ่ึงควรพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ให้แก่อุตสาหกรรมที่เก่ียวกับเกษตร โดดเด่น
กว่าพื้นที่ อ่ืน เพื่อเป็นแรงจูงใจในการดึงดูดนักลงทุน ซ่ึงเป็นการเข้าใจไ ม่ถูกต้อง 
เพราะโดยความเป็นจริง มีการสนับสนุนจากส านักส่งเสริมการลงทุน (BOI) ส าหรับ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปดังข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่แสดงในตารางท่ี 5.5-8  

5. การแออัดในบริเวณหน้าด่าน
พรมแดนบ้านคลองลึก 

- เส้นทางคมนาคมไทยกับกัมพูชาไม่เชื่อมต่อ/ ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
- พิธีศุลกากรของประเทศกัมพูชาที่มีขั้นตอนที่ใช้ระยะเวลานาน 

6. การเรียกร้องให้ภาครัฐออก
เอกสารสิทธ์ิที่ดินท ากิน 

- พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน ส.ป.ก.  
- ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 3 - 4 เท่าตัว 

7. กฎหมายที่เก่ียวข้องกับความ
ม่ันคงไม่ให้มีการสร้างอาคารสูง
บริเวณชายแดน 

- การห้ามสร้างอาคารสูงในบริเวณชายแดนของประเทศไทยเป็นข้อจ ากัดในการพัฒนา
พื้นที่ของนักลงทุน  

- ผังเมืองมีการระบุโซนสีส าหรับประกอบกิจการ 
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ตารางท่ี 5.5-12 สรุปประเด็นส าคัญจากการลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว ของ22 หน่วยงาน (ต่อ) 

ประเด็น ผลการหารือ 
8. การท่องเที่ยวใน จ.สระแก้ว 
ยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจน 

- นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ไม่เลือกที่จะมาเที่ยวที่จังหวัดสระแก้ว 
- นักท่องเที่ยวกัมพูชาที่เป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงไม่ได้สนใจที่จะท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว 

9. จ านวนการจ้างงาน/ แรงงาน
ไม่เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย 

- การตั้งโรงงานในนิคมมีน้อย ท าให้ความต้องการแรงงานน้อย 
- ไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่แรงงาน 

10. มลพิษ - ปัญหาเรื่องกลิ่นจากโรงงานน้ าตาล 
- ควันจากการเผาไร่อ้อย  
- ขยะมูลฝอย 
- คุณภาพน้ า 

 
อนึ่งการด าเนินงานเขตเศรษฐกิจพิเศษมีแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขต

เศรษฐกิจพิเศษผ่านการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ โดยการพัฒนา โครงการส าคัญ
ในพื้นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณระหว่าง พ.ศ. 2559-2564 รวมทั้งสิ้น 47,223.45 ล้านบาท (โดยได้รับจัดสรร
งบประมาณใน พ.ศ. 2559 รวม 6,168.91 ล้านบาท ใน พ.ศ. 2560 รวม 10,267.52 ล้านบาท ใน พ.ศ. 2561 
รวม 9,883.50 ล้านบาท ใน พ.ศ. 2562 รวม 8,757.98 ล้านบาท ใน พ.ศ. 2563 รวม 6,393.90 ล้านบาท 
และใน พ.ศ. 2564 รวม 5,751.64 ล้านบาท) ทั้งนี้ โครงการ ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การขนส่ง/ ด่านศุลกากร CIQ/ ความมั่นคง/ พัฒนาระบบประปา/ การผังเมือง/ สาธารณสุข (รายงาน
ความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ สศช. มีนาคม 2564) 

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (งบประมาณเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ งบกลาง และ 
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ส านัก
ยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ สศช., 2564) มีดังนี ้

- บูรณาการการจัดท างบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ซึ่งน าไปสู่การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน แก้ปัญหา
ความมั่นคง และจัดระบบการผ่านแดน และการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ  

- เพื่อสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนบริเวณชายแดนจากผู้ประกอบการไทย 
(โดยเฉพาะ SMEs) และการลงทุนจากต่างประเทศ และเพื่อสนับสนุนการลงทุนต่อเนื่องในประเทศเพื่อนบ้าน
และ ในภูมิภาค  

- เพื่อจัดระบบเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและสกัดกั้นการลักลอบน าเข้าแรงงาน
และสินค้าเกษตร ผิดกฎหมายโดยใช้ประโยชน์จากแรงงานต่างด้าว และการน าเข้าวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้าน
มาผลิตในบริเวณชายแดน  
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- เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่ชายแดนและประเทศโดยใช้
ประโยชน์จากเช่ือมโยงภูมิภาคในบริบทประชาคมอาเซียน 

2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการก าหนดแรงขับเคลื ่อนการพัฒนา วิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อรวบรวมประเด็น จุดเด่น ข้อจ ากัด อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว โดยผลลัพธ์ที่ได้คือ แรงขับเคลื่อนการพัฒนา
ของพื้นที่ วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืน และแนวทาง (ทางเลือก)  การพัฒนา
ในอนาคต  

2.1) การด าเนินงาน 

 วัตถุประสงค์ 

เพื่อร่วมกันบ่งช้ีจุดเด่น อุปสรรค ข้อจ ากัด ข้อห่วงกังวลและทิศทางการพัฒนา
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ประเด็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
กลุ่มเป้าหมาย 

 ระยะเวลาในการประชุมและจัดกิจกรรม 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ มีกิจกรรมทั้งหมด 3 วัน ในระหว่างวันที่ 23 - 25 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยการประชุมผู้มีส่วนได้เสีย ได้จัดข้ึน 1 วัน ในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 เนื้อหาการประชุม 

ที่ปรึกษา และ สศช. ได้จัดเตรียมเนื้อหาการประชุม โดยมีเนื้อหาหลักคือ 
สาระส าคัญของโครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
รวมถึงแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ทั้งในทางบวกและทางลบของแผนพัฒนาโดยผ่านกระบวนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 รูปแบบและก าหนดการประชุม 

รูปแบบการด าเนินการจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ประกอบด้วย 

ช่วงที่ 1 : การน าเสนอเนื้อหาสาระส าคัญของโครงการติดตามและประเมินผล
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ทั้งในทางบวก
และทางลบของแผนพัฒนา  

ช่วงที่ 2 : กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านบัตรค า 
จ านวน 2 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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โอกาส ความท้าทาย ปัญหา อุปสรรค และความกังวล และ 2) ประเด็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว โดยการระดมความเห็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย  

- กลุ่มที่ 1: ระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากภาครัฐ 1 กลุ่ม 
- กลุ่มที่ 2: ระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากภาครัฐอีก 1 กลุ่ม 
- กลุ่มที่ 3: ระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากภาคประชาชน และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- กลุ่มที่ 4: ระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากสถาบันการศึกษา 

องค์กรพัฒนาเอกชน และรัฐวิสาหกิจ 

2.2) ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

จากประเด็นยุทธศาสตร์ที่ระดมจากความคิดเห็นสรุปด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อมดังบรรยากาศการประชุมฯ ดังรูปท่ี 5.5-10 และตารางท่ี 5.5-13 ซึ่งเป็นการน าเสนอเกี่ยวกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์เบื้องต้น จากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และรวมผลของการปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการประชุมเชิงปฏิบัติการได้น าไปประมวลกับข้อมูลและสาระวิชาการเพื่อจัดท าในข้ันตอนต่อไป ได้แก่ 
การวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การก าหนด
วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวช้ีวัด การประเมินข้อมูลฐาน และทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น  

  

  
บรรยากาศการระดมความเห็นต่อประเด็นยทุธศาสตร์และผู้มีส่วนได้เสีย 

รูปท่ี 5.5-10 บรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
และผู้มีส่วนได้เสีย 

จัด
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f 
 

  
บรรยากาศการระดมความเห็นต่อประเด็นยทุธศาสตร์และผู้มีส่วนได้เสีย 

  
บรรยากาศการระดมความเห็นต่อประเด็นยทุธศาสตร์และผู้มีส่วนได้เสีย 

  
บรรยากาศการน าเสนอผลของการระดมความเห็น 

  
บรรยากาศการอภิปรายสรุปผลการประชุม 

รูปท่ี 5.5-10 บรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
และผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ) 
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ตารางท่ี 5.5-13 สรุปประเด็นยุทธศาสตร์เบื้องต้น (จากการประชมุเชิงปฏิบัติการวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2563) 

1. ด้านเศรษฐกิจ 2. ด้านสังคม 3. ด้านส่ิงแวดล้อม 

1.1 การพัฒนาการเกษตรแปรรูปแบบครบวงจร 
- มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ และศูนย์กลางการ

แปรรูปสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ในพื้นที่ 
SEZ สร้างความเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจาก SEZ เพิ่มความสามารถ
ด้านการแข่งขัน เน่ืองจากต้นทุน logistic ที่มี
ราคาถูกลง 

2.1 การพัฒนาฝีมือแรงงานและระบบ
การศึกษา  

- การมีระบบการศึกษาที่สนับสนุนทักษะใน
การประกอบอาชีพ 

3.1 การจัดการขยะครบวงจร 
- การมีระบบการจัดการขยะ

ภายในพื้นที่ครบวงจร (ขยะ
ครัวเรือน ขยะมือสอง และ
ขยะอุตสาหกรรม) 

1.2 การส่งเสริมสิทธิประโยชน์การลงทุนในพื้นท่ี 
- ปรับภาษีและเงื่อนไขการลงทุนในพื้นที่ เพื่อ

สร้างแรงจูงใจให้โดดเด่นกว่าพื้นที่ อ่ืน โดย
ดึงดูดนักลงทุน และอุตสาหกรรมที่เหมาะสม 
ตัดสินใจลงทุนในพื้นที่ SEZ จังหวัดสระแก้ว 

2.2 การจัดการแรงงานท่ีถูกต้องตาม
กฎหมาย 
- แรงงานต่างด้าวท างานในประเทศถูกต้อง

ตามกฎหมาย 

 
1.3 ส่งเสริมการท่องเท่ียว/ อัตลักษณ์ท้องถิ่น 
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรม เพิ่มเติม

จากนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีอยู่ 

2.3 การพัฒนาระบบสาธารณสุข 
- การควบคุมโรคติดต่อ (ทั้งคน พืช  และ

สัตว์) 

1.4 การพัฒนาอุตสาหกรรม 
- มุ่งเน้นโรงไฟฟ้าชีวมวล อุตสาหกรรมสีเขียวที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

2.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- การบังคับใช้กฎหมายย่างเคร่งครัดเพื่อให้

ปลอดอาชญากรรม ยาเสพติด และการค้า
มนุษย์ในพื้นที่ 

1.5 การจัดการระบบสาธารณูปโภค 

- มีการบริหารจัดการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่
เพียงพอ 

2.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ในพื้นท่ี 

- การสร้างกระบวนการรับฟังความคิดเห็น 
รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารต่อกลุ่มผู้ มี
ส่วนได้เสียในพื้นที่อย่างต่อเน่ือง 

 

1.6 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในภาพรวม
ด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
- พัฒนา SEZ ให้ปราศจากมลพิษ โดยใช้ระบบ

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
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3) การประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะกลุ่มย่อยแบบออนไลน์ (Online Focus Group) 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

เพื่อน าเสนอผลที่ได้รับจากการประชุม อาทิ ผลการด าเนินงานของโครงการในช่วงทีผ่า่นมา 
สรุปผลประเด็นการก าหนดยุทธศาสตร์ การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวช้ีวัด  
ผลการประเมินข้อมูลฐาน และทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น  

3.1) การด าเนินงาน 

 วัตถุประสงค์ 

- เพื่อน าเสนอการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวช้ีวัด รวมถึงการประเมินข้อมูลฐาน และทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น 

- เพื่อรับฟังความเห็น และข้อเสนอแนะต่อผลการจัดท าประเด็นยุทธศาสตร์ 
และการพัฒนาทางเลือกเบื้องต้น  

 กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องครอบคลุมในพื้นที่ โดยกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้แยกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนะของโครงการ อาทิ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ผู้น าชุมชน องค์การเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการ
อิสระ อย่างน้อย 50 คน อาทิ  

กลุ่มที่  1: เกษตรแปรรูป (หน่วยงานราชการ) ได้แก่ หน่วยงานราชการ
ที่บริหารจัดการภาคการเกษตร อาทิ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัด
สระแก้ว ส านักงานเกษตรอ าเภออรัญประเทศ  

กลุ่มที่  2: เกษตรแปรรูป (ภาคประชาชน) ได้แก่  ภาคประชาสังคม
ที่ประกอบการด้านภาคเกษตรกรรม อาทิ สมาคมชาวไร่อ้อยวังน้ าเย็น สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสระแก้ว 
เครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัดสระแก้ว/ วิสาหกิจชุมชนผลิตและพัฒนามันส าปะหลังต าบลหนองหว้า  

กลุ่มที่ 3: การจัดการขยะและกฎหมายผังเมือง ได้แก่  หน่วยงานราชการ
ที่บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ ส านักงานจังหวัดสระแก้ว ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสระแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลผักขะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  

กลุ่มที่  4 :  การพัฒนาการท่อง เที ่ยว  ได้แก่  หน่วยงานที ่ เกี ่ยวข้อ ง
ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว อาทิ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสระแก้ว สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจังหวัดสระแก้ว  
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กลุ่มที่  5: การพัฒนาทักษะแรงงาน ได้แก่ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด้าน 
การพัฒนาทักษะแรงงาน อาทิ ส านักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว  

กลุ่มที่ 6: สิทธิประโยชน์การลงทุน ได้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสิทธิ
ประโยชน์ อาทิ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว  

กลุ่มที่ 7: ตัวแทนกลุ่มที่ 1 - 6 (สรุปผลภาพรวมหลังจากรับฟังความคิดเห็น) 

 ระยะเวลาในการประชุมและจัดกิจกรรม 

ระยะเวลาการประชุมกลุ่มย่อยแบบออนไลน์ จ านวนครึ่งวันต่อครั้ง จ านวน 7 ครั้ง 
ระหว่างวันที่ 14 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยด าเนินการจัดกิจกรรมแยกตามกลุ่มตามประเด็นยุทธศาสตร์
และข้อเสนอแนะของโครงการ 

 เนื้อหาการประชุม 

ที่ปรึกษา และ สศช. ได้จัดเตรียมเนื้อหาการประชุม โดยมีเนื้อหาหลักคือ  
ผลการด าเนินงานของโครงการในช่วงที่ผ่านมา สรุปผลประเด็นการก าหนดยุทธศาสตร์ การก าหนด
วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวช้ีวัด ผลการประเมินข้อมูลฐาน และการพัฒนาทางเลือกเบื้องต้น 

 รูปแบบและวิธีการประชุม 

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) 
ระบาดภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง และรัฐบาลมีมาตรการที่เข้มงวดส าหรับการจัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัด
สระแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 
จ าเป็นต้องด าเนินการปรับเปลี่ยนกิจกรรมโดยปรับรูปแบบให้เป็นการประชุมกลุ่มย่อยแบบออนไลน์ (Online 
Focus Group) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) โดยมีรูปแบบการประชุม ดังนี ้

รูปแบบการประชุมกลุ่มย่อยแบบออนไลน์ (Online Focus Group) ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ได้แบ่งการประชุมออกเป็น 7 กลุ่ม โดยแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์
และข้อเสนอแนะของโครงการ เพื่อร่วมกันให้ความเห็นในแต่ละด้านได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น ดังกล่าว
ข้างต้น 

 ประเด็นค าถามประกอบการประชุมกลุ่มย่อย 

(1) ท่านคิดเห็นอย่างไรต่อประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ
ติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะต้องด าเนินการ 
ในข้ันตอนการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวช้ีวัด  
ผลการประเมินข้อมูลฐาน และการพัฒนาทางเลือกเบื้องต้น 
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(7) ผลการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะกลุ่มย่อยแบบออนไลน์ 
(Online Focus Group) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) จะกล่าวในการได้มาซึ่งประเด็น
ยุทธศาสตร์และทางเลือกเบื้องต้นที่พัฒนา 

5.5.4 การวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา (Driving Force) 

ในข้ันตอนนี้ ที่ปรึกษาได้ท าการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และรากเหง้าของสาเหตุ และความ
เช่ือมโยงของปัญหา สาเหตุ และรากเหง้าของสาเหตุ ผลที่จะเกิดข้ึนทั้งผลดีและผลเสียจากการด าเนินการเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว จากข้อมูลและสารสนเทศที่รวบรวมจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และจากข้อ  
คิดเห็นที่ได้มาจากการปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 22 หน่ายงาน ร่วมกับข้อคิดเห็นจากการประชุม 
เชิงปฏิบัติการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน  ภาคการศึกษา และองค์กร
เอกชน (ดังกล่าวในตารางท่ี 5.5-9 และ5.5-10) ซึ่งน าไปสู่การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา และจะ
ช่วยให้สามารถค้นหาช่องว่างหรือโอกาสในการพัฒนาในอนาคต ที่จะน าไปสู่การก าหนดเป้าหมาย ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และการพัฒนาทางเลือกเบื้องต้นต่อไป     

ส าหรับการมีส่วนร่วมในข้ันตอนนี้มี วัตถุประสงค์เพื่ อ 1) ร่วมกันบ่งช้ีจุดเด่นหรือจุดแข็ง  
จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ข้อจ ากัดหรือข้อห่วงกังวล (ปัญหา สาเหตุ รากเหง้าของสาเหตุ) และทิศทางรวมถึง
ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว และการระบุผู้มีส่วนได้เสียและจดัล าดบั
ความส าคัญ 2) น าผลที่ได้มาจาการมีส่วนร่วมมาวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนการพัฒนาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้ว  

ทั้งนี้  การประชุมเชิงปฏิบัติการมีเนื้อหาหลักคือ สาระส าคัญของโครงการติดตามและ
ประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ทั้งใน
ทางบวกและทางลบของแผนพัฒนาฯ 

ผลจากการวิเคราะห์ปัญหา – สาเหตุ - รากเหง้าของสาเหตุและแรงขับเคลื่อนของการพัฒนา
ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์สาระจากเอกสารต่าง ๆ และจากข้อคิดเห็นที่ได้รวบรวมจากการปรึกษาหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและการประชุมเชิงปฏิบัติการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวข้างต้น ได้ผลการวิเคราะห์ปัญหา – 
สาเหตุ - รากเหง้าของสาเหตุ และแรงขับเคลื่อนของการพัฒนา ดังตารางท่ี 5.5-14
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ตารางท่ี 5.5-14 การวิเคราะห์ปัญหา – สาเหตุ – รากเหง้าของสาเหตุ และแรงขับเคลื่อนของการพัฒนา  

ปัญหา 
(Problem) 

สาเหต ุ
(Cause) 

รากเหง้าของสาเหต ุ
(Root Cause) 

แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา 
(Driving Force) 

1. นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ไม่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเท่าท่ีควร 

1)  ความ เ ข้ า ใจ ใน เ ร่ือ งสิ ท ธิ
ประโยชน์ท่ีคิดว่าด้อยกว่า SEZ 
ในความเป็นจริงไม่ต่างจากที่อื่น 
 

1.1) ขาดหน่วยงานกลางท่ีดูแล SEZ ในภาพรวม : 
ศูนย์รวมท่ีจะให้ข้อมูล การติดตามประเมินผล (หน่วย
บริหารจัดการ  SEZ)  จึ งควรมีกลไกการติดตาม
ตรวจสอบโดยชุมชนเข้ามาช่วยเสริม 

(1) จัดตั้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการพัฒนา SEZ โดยเฉพะ
เพื่อเป็นแหล่งความรู้ด้านต่าง ๆ ของ SEZ รวมท้ังสิทธิ
ประโยชน์ท่ีสร้างแรงจูงใจนักลงทุนและมีการประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีชัดเจนแบบต่าง ๆ  

 1.2) ระบบการเข้าถึงข้อมูลของSEZ สระแก้วด้านสิทธิ
ประโยชน์และอื่น ๆ อาจยังไม่สมบรูณ์ 

(1) จัดท าระบบการเข้าถึงได้ง่ายรวมท้ังมีการจัดท าสื่อต่าง ๆ 
ท่ีทันสมัยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEZ 

 2) ความล่าช้าในการด าเนินงาน
บางประการ อาทิเช่น ปัญหาข้อ
กฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ 

2.1) กระบวนการปรับปรุงด้านกฎหมาย กฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องการพัฒนา SEZ ท่ีใช้ เวลา และมีหลาย
ข้ันตอน 

(1) ปรับกระบวนการจัดท ากฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อเอื้อต่อการ
ลงทุน สิทธิประโยชน์ การพัฒนาด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้
ทันเวลาต่อการพัฒนา SEZ  

2. ผลผลิตทางการเกษตร ( เช่น  ข้ าวอ้อย  
มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์ม 
รวมท้ังสมุนไพร ขาดการส่งเสริม) ราคาตกต่ า 
ผันผวน และไม่มีการเพิ่มมูลค่า 

1)  ขา ดกา รต่ อ ยอดผ ลผ ลิ ต
การเกษตร ท่ีมีอยู่มาก โดยการ
แปรรูปเพ่ือเพิ่มมูลค่า 

1.1)  ขาดการวางแผนร่วมกัน ระหว่า งผู้ พัฒนา 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน (สภาอุตสาหกรรม 
หอการค้า) กลุ่มเกษตรกร สถาบันการศึกษา องค์กร
เอกชน ในการพัฒนา SEZ  

(1) การจัดท าแผนพัฒนาแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วม
โดยประสานความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสียท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรเอกชน ฯลฯ 

 1.2) การขาดองค์ความรู้ท้ังด้านเทคโนโลยีข้ันสูง 
นวัตกรรมในการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง  

(1) การส่งเสริม (เช่น ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ ยางพารา ปาล์ม รวมท้ังสมุนไพร) ดัวยองค์ความรู้ท่ีก้าว
ทันเทคโนโลยีข้ันสูงและนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่การผลิต  

 
 1.3) ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม

เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ท้ังด้านสิทธิประโยชน์และการ
ลงทุน 

(1) เสริมสร้างแรงจูงใจด้านสิทธิประโยชน์และการลงทุนตั้งแต่
การเกษตร การผลิต การขนส่ง การตลาด ส าหรับการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีมูลค่าสูง 
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ตารางท่ี 5.5-14 การวิเคราะห์ปัญหา – สาเหตุ – รากเหง้าของสาเหตุ และแรงขับเคลื่อนของการพัฒนา (ต่อ)  
ปัญหา 

(Problem) 
สาเหต ุ

(Cause) 
รากเหง้าของสาเหต ุ

(Root Cause) 
แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา 

(Driving Force) 

3. ผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้ า น สุ ขภ าพ อ นา มั ยขอ ง
ประชาชนและสังคม 

1) มลพิษสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการพัฒนา
อุตสาหกรรมในและะนอกนิคมอุตสาหกรรม
ในพื้นท่ี SEZ โดยเฉพาะของเสียอุตสาหกรรม 
และขยะชุมชนท่ีเกิดในเทศบาล อ าเภอ ท่ีอยู่
ในพื้นท่ี SEZ รวมท้ังขยะสินค้ามือสองของ
ตลาดโรงเกลือ  ท้ังนี้การจัดการของ เสีย
อุตส าหกรรม  เป็ นสิ่ ง ท่ีผู้ ป ระกอบการ
รับผิดชอบก าจัดเอง และ/หรือใช้บริการของ
บริษัทท่ีได้มาตรฐาน 

1.1) ปริมาณขยะชุมชนในต าบลท่ีอยู่ในพื้นท่ี SEZ มีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึนเพราะประชากรท่ีเพิ่มข้ึนรวมท้ังประชากรแฝงจาก
แรงงานต่างด้าวท่ีเพิ่มข้ึน และขยะสินค้ามือสองจากตลาด
โรงเกลือที่ปัจจุบันมีปริมาณขยะท่ีก าจัดถูกสุขลักษณะไม่เกิน 
ร้อยละ 4 มีขยะตกค้างอยู่เป็นจ านวนมากท่ีรอการจัดการ 
และจะมีขยะปริมาณใหม่เพิ่มข้ึนมาเป็นสี่งที่ต้องด าเนินการ
เร่งด่วน 

(1) การจั ดการขยะแบบรวมกลุ่ม (Cluster Solid Wastes 
Disposal)  
(2) การส่งเสริมและรณรงค์การจัดการขยะโดยหลักการ
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

 2) การคัดค้านการตั้งโรงไฟฟ้าด้วยการใช้ขยะ
เป็นเชื้อเพลิงเพราะ โรงไฟฟ้ามีปล่องควันซึ่ง
ไม่ตรงกับข้อก าหนดการพัฒนาอุตสาหกรรม
สีเขียวในนิคมอุตสาหกรรม 

2.1) ความไม่เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว 
ซึ่งประเด็นท่ีท าให้เกิดการคัดค้านการตั้งโรงไฟฟ้าด้วยการใช้
ขยะเป็นเชื้อเพลิงคือการมีปล่องควัน 

 

(1) การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสี
เขียวโดยหลักการเป็นการลดการใช้พลังงาน การใช้น้ า การใช้
วัตถุดิบท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นการลดของเสียท่ีต้นทาง ส าหรับ
เร่ืองโรงไฟฟ้าท่ีใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel, 
RDF) นอกจากจะใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงแล้วยังสามารถก าจัด
ขยะได้เป็นอย่างดี ท้ังนี้ต้องมีมาตรการป้องกัน แก้ไขและลด
มลพิษท่ีเกิดข้ึนด้วย 

4. แรงงาน 
- แรงงานท้องถ่ินในพื้นท่ีขาด
ทักษะ 

1) แรงงานท้องถ่ินขาดทักษะในการท างานด้าน
อุ ต ส า ห ก ร รม ท่ี จ ะ พั ฒ น า ข้ึ น ใ น นิ ค ม
อุตสาหกรรมของ SEZ 

1.1) ระดับการศึกษาของแรงงานค่อนข้างต่ า และท างาน
ประเภทลูกจ้างซึ่งไม่ต้องการทักษะสูง 
 

(1) การพัฒนาด้านการศึกษา และทักษะให้แรงงานท้องถ่ินให้
สูงข้ึนเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใน SEZ 
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ปัญหา 

(Problem) 
สาเหต ุ

(Cause) 
รากเหง้าของสาเหต ุ

(Root Cause) 
แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา 

(Driving Force) 

- แรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามา
แบบผิดกฎหมาย 

2) การเข้ามาของแรงงานต่างด้าวท้ังถูกกฎหมาย
และผิดกฎหมายมาท างานด้านการเกษตร
เนื่องจากแรงงานไม่นิยมท างานในภาคเกษตร 

2.1) ขาดแรงงานท้องถ่ินในภาคเกษตร ซึ่งแรงงานท้องถ่ินไม่
นิยมท างานด้านนี้ แต่แรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อน
บ้านสามารถท าได้ อย่างไรก็ตามมีท้ังแรงงานต่างด้าวท่ีเข้า
มาท้ังถูกและผิดกฎหมาย 

(1) การจัดท าให้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย 

5 .  ร ะบ บส า ธา รณูปโ ภ ค
สาธารณูปการท่ียังไม่เพียงพอ
ท้ังในจังหวัดและเชื่อมโยงไป
ยังประเทศเพื่อนบ้าน 

1) ระบบสาธารณูปโภคท่ีพัฒนาไม่สามารถ
รองรับการพัฒนา SEZ 

1.1) มีโครงการสร้างถนนเพื่อรองรับการพัฒนา SEZ แต่ยัง
ไม่แล้วเสร็จท้ังหมด 
1.2) ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาไม่เพียงพอ
เพราะแรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาแบบผิดกฎหมายซึ่งไม่ทราบ
จ านวนและยากต่อการใช้บริการของระบบสาธารณสุขและ
การศึกษาท่ีมีอยู่ของจังหวัดสระแก้ว 

(1) การจัดการระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการท้ังด้านการ
สาธารณสุขและการศึกษาให้เพียงพอรองรับการพัฒนาเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

6. การยอมรับของประชาขน 1)  ขาดการยอมรับของผู้ มีส่ วน ได้ เ สี ย 
โดยเฉพาะภาคประชาชน ในนโยบายและ
แผนรวมท้ังการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนา
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

1.1) ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยพาะภาค
ประชาชน ในการก าหนดนโยบายการพัฒนาและการ
ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ซึ่งการพัฒนา
ท่ีผ่านมาไม่ตอบสนองความต้องการของพื้นท่ี  
1.2) ขาดการเผยแพร่สื่อสารประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ 
ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของ SEZ 

(1) การมีส่วนร่วม และการมีบทบาทในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาพื้นท่ี จ า เป็นต้องอาศัยกลไก ความ ร่วมมือจาก
หน่วยงานทุกภาคส่วน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ควรมีส่วนในการพัฒนาพื้นท่ีของตนเอง และควร 
ตระหนักถึงบทบาทในกระบวนการการขับเคลื่อนฯ และ
เสนอแนะข้อคิดเห็น หรือข้อกังวลในการ พัฒนาพ้ืนท่ีได้ 
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5.5.5 การก าหนดวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ 

ในการก าหนดวิสัยทัศน์และะประเด็นยุทธศาสตร์ด าเนินการการมีส่วนร่วมเช่นเดียวกับ
การวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ  แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา คือการปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 22 
หน่วยงาน ร่วมกับข้อคิดเห็นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน ภาคการศึกษา และองค์กรเอกชน โดยวัตถุประสงค์ คือ การน าผลวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
อุปสรรค แรงขับเคลื่อนการพัฒนา สู่การก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อความ
ยั่งยืน และตัวช้ีวัด ตลอดจนจัดท าการประเมินข้อมูลฐาน 

1) การก าหนดวิสัยทัศน์ 

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ) และ TOWS 
(อุปสรรค โอกาส จุดอ่อน จุดแข็ง) ได้มาซึ่งวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ ดังต่อไปนี ้

วิสัยทัศน์  

“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วเป็นประตูเชื่อมโยงสู่ความมั่งคั่งบนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน” 

การวิเคราะห์ อุปสรรค โอกาส  จุดอ่อน จุดแข็ง  (TOWS Analysis) ได้กลยุทธ์ดัง 
ตารางท่ี 5.5-15
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ตารางท่ี 5.5-15 การวิเคราะห์ อุปสรรค โอกาส จุดอ่อน จุดแข็ง (TOWS Analysis) 
กลยุทธ์เชิงรุก (Proactive Strategy) 

จุดแข็ง  
(Strength) 

โอกาส  
(Opportunity) 

SO - กลยุทธ์เชิงรุก  
(Proactive Strategy) 

จังหวัดมีจุดเด่นด้านเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 
67 .5 9  ของพื้ นที่ จั ง ห วัด  มี วัต ถุ ดิ บ เพี ย งพอ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ มันส าปะหลัง 
ข้าวนาปี อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา 
และปาล์มน้ ามัน  และพืชสมุนไพร 

รัฐบาลส่งเสริมการลงทุนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ผ่าน
การใช้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน/ การเงินของอุตสาหกรรม
เป้าหมายและอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรขั้นสูง 

เสริมสร้างความรู้พร้อมเผยแพร่และสนับสนุนเก่ียวกับการพัฒนาการ
แปรรูปเกษตรขั้นสูง และหรืออุตสาหกรรมชีวภาพ รวมทั้งสิทธิ
ประโยชน์ที่ได้รับ 

ระบบคมนาคมและขนส่งทั้งในพื้นที่ พื้นที่ใกล้เคียง 
และประเทศกัมพูชา  
- ถนนจ านวน 2 เส้นทาง และรางรถไฟสร้างแล้วเสร็จ

ใน พ.ศ. 2562 
- ถนน1 เส้นทางที่อยู่ระหว่างด าเนินการจัดกรรมสิทธ์ิ

ที่ดิน พ.ศ. 2564 
- ถนน 1 เส้นทาง จะแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2565 และอีก 

1 เส้นทาง จะก่อสร้างในพ.ศ. 2565 - 2567) 

จังหวัดมีชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา และมีเส้นทางคมนาคมที่
ติดต่อถึงกัน และจังหวัดสระแก้วเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างภาค
ตะวันออกกับภาคอีสาน 

ปรับระบบขนส่งคมนาคมแบบอัจฉริยะ โดยเฉพาะเส้นทางที่เชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบ้าน และภาคอีสาน และ EEC 
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ตารางท่ี 5.5-15 การวิเคราะห์ อุปสรรค โอกาส จุดอ่อน จุดแข็ง (TOWS Analysis) (ต่อ) 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (Corrective Strategy) 

จุดอ่อน  
(Weakness) 

โอกาส  
(Opprtunity) 

WO – กลยุทธ์เชิงแก้ไข  
(Corrective Strategy) 

ระดับการศึกษาที่ส าเร็จของผู้มีงานท า โดยส่วนใหญ่จบ
การศึกษาต่ ากว่าประถมศึกษาและไม่มีการศึกษา บ่งชี้ถึง
ทักษะแรงงานที่ไม่เพียงพอที่จะท างานในอุตสาหกรรม
เป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

รัฐบาลส่งเสริมการลงทุนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
ผ่านการใช้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน/การเงินของ
อุตสาหกรรมเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรม
แปรรูปทางการเกษตรขั้นสูง 

พัฒนาทักษะแรงงานคนไทยในพื้นที่ให้รองรับการพัฒนาของ SEZ โดย
ส่งเสริมการศึกษาและการฝึกอบรม 

 

ปริมาณน้ าต้นทุนมีน้อยกว่าปริมาณการใช้น้ าของพื้นที่ 
ประมาณ 3 เท่า โดยน้ าส่วนใหญ่น้ าใช้ด้านเกษตรกรรม 
 

โครงการพัฒนาแหล่ง น้ าที่ มี ศักยภาพตามแผนการ
พัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ที่
อยู่ในแผนด้าเนินการ จ านวน 53 โครงการ หากด าเนินการ
แล้วเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักน าได้เพิ่มอีก 
91.94 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 
110,005 ไร่รวมเป็น 203,629 ไร่ 

พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อเพิ่มปริมาณน้ าต้นทุนให้รองรับกับการพัฒนาของ 
SEZ และภาคการเกษตรกรรม 
 
 
 
 

จังหวัดสระแก้ว มีการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องเพียง 
ร้อยละ 3.52 โดยมีระบบก าจัดถูกต้องเพียง 1 แห่ง จาก 
14 แห่งที่มีอยู่ ปัญหาการจัดการขยะมือสองในตลาดโรง
เกลือ ตลอดจนปัญหาน้ าเสียในคลองพรหมโหดหลังผ่าน
ลานเทกองขยะเทศบาลเมืองอรัญประเทศ 

- แผนแม่บทการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยของประเทศ 
(พ.ศ. 2559 – 2564) 

- แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ของทั้งจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- นโยบายการใช้หลักการ Circular Economyส าหรับการ
จัดการขยะชุมชน 

การบริหารการจัดการขยะแบบครบวงจร (ลดปริมาณการเกิดขยะโดย
หลักการ 3R ส าหรับขยะชุมชน และ Circular Economy ส าหรับ
อุตสาหกรรม และเพิ่มพื้นที่การจัดการขยะให้ถูกสุขลักษณะให้
เพียงพอต่อการพัฒนาพื้นที่ SEZ) 
 
 

การท่องเที่ยวไม่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ มี
นักท่องเที่ยวเฉพาะมาซ้ือสินค้าที่ตลาดโรงเกลือ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวผสมผสานเชิงนิเวศ (ตลาดโรงเกลือและ
ปราสาทสด๊กก๊อกธม) 
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ตารางท่ี 5.5-15 การวิเคราะห์ อุปสรรค โอกาส จุดอ่อน จุดแข็ง (TOWS Analysis) (ต่อ) 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (Defensive Strategy) 

จุดแข็ง  
(Strength) 

ภัยคุกคาม  
(Threat) 

ST – กลยุทธ์เชิงป้องกัน   
(Defensive Strategy) 

มีพืชเศรษฐกิจเช่นมันส าปะหลัง อ้อยที่สามารถพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงคล้ายอุตสาหกรรม
เป้ าหมายที่ ได้ รับการส่ ง เสริ มการลทุนและสิท ธิ
ประโยชน์ 

สิทธิประโยชน์ที่ยังไม่ครอบคลุมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปที่จะพัฒนาขึ้น 

ก าหนดสิทธิประโยชน์ให้อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงเพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ 

ระบบคมนาคมและขนส่งทั้งในพื้นที่ พื้นที่ใกล้เคียง 
รวมทั้งเชื่อมโยงภาคตะวันออกขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และประเทศกัมพูชา  

การได้เปรียบของ SEZ อ่ืนในด้านที่ตั้ง ความสะดวกของ
ระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
ระบบสนับสนุนด้านอ่ืน ๆ เช่น ระบบน้ าใช้ ระบบไฟฟ้า 
ระบบสาธารณสุข ที่เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาจเป็น
แรงดึงดูดนักลงทุน เพราะสิทธิประโยชน์ไม่แตกต่างกัน 

ส่งเสริมให้เป็นเมืองศูนย์กลางกระจายสินค้าประเทศเพื่อนบ้าน และ
เป็นประตูสู่ภาคอีสาน และ EEC 
 
 
 

จังหวัดสระแก้วมีวิสาหกิจชุมชนจ านวน 552 ราย และ
รายในพื้นที่ SEZ สระแก้ว 

ระบบการเข้าถึงข้อมูลวิสาหกิจชุมชนเพื่อขยายตลาดและ
การผลิตวัตถุดิบ 

การสร้างระบบข้อมูลเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในการขยายตลาดและ
เพิ่มอ านาจการต่อรองราคาสินค้าและพืชการเกษตร 

พืช เศรษฐ กิจของ จังห วัดสระแ ก้ว มีหลากหลาย
โดยเฉพาะมันส าปะหลังที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่ก าหนด
ส าหรับการสร้างมูลค่าเพิ่ม 

การน าเข้าพืชเศรษฐกิจจากประเทศเพื่อนบ้านโดยถูก
กฎหมายหรือผิดกฎหมายโดยการลักลอบเข้ามาซ่ึงท าให้
เสถียรภาพของพืชผลและความไม่เป็นธรรมกับเกษตรกร 

เพิ่มตลาดรองรับสินค้าภาคการเกษตรกรรมให้มากขึ้น เพื่อลดความผัน
ผวนของราคาสินค้า และการขาดทุนของเกษตรในพื้นที่ 

พืชเศรษฐกิจมีหลากหลายมันส าปะหลังอ้อย ข้าว 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา น้ ามันปาล์ม สมุนไพรที่
สามารถต่อยอดได้ 

ขาดองค์ความรู้เทคโนโลยีของระบบเกษตรสมัยใหม่ที่จะ
ช่วยเพิ่มผลผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพเพื่อเป็นวัตถุดิบ 
ที่ดี 

ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป 
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ตารางท่ี 5.5-15 การวิเคราะห์ อุปสรรค โอกาส จุดอ่อน จุดแข็ง (TOWS Analysis) (ต่อ) 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (Defensive Strategy) (ต่อ) 

จุดแข็ง  
(Strength) 

ภัยคุกคาม  
(Threat) 

ST – กลยุทธ์เชิงป้องกัน   
(Defensive Strategy) 

จังหวัดสระแก้วติดกับประเทศกัมพูชา โดยแรงงาน
สัญชาติกัมพูชาส่วนใหญ่เข้ามาในลักษณะไป - กลับ 
และส่ วนใหญ่ อยู่ ใ น กิ จการ เกษต รและปศุ สั ต ว์   
ซ่ึงสามารถทดแทนแรงงานไทยในพื้นที่ได้ 

ระบบการเข้าออกฝั่งประเทศกัมพูชาอาจจะไม่ค่อยสะดวก
เท่ากับทางฝั่งประเทศไทย 
 

เสริมสร้างความเข้มแข็งมาตการติดตามตรวจสอบที่ด่านชายแดน 

กลยุทธ์เชิงรับ (Reactive Strategy) 
จุดอ่อน   

(Weakness) 
ภัยคุกคาม  
(Threat) 

WT - กลยุทธ์เชิงรับ   
(Reactive Strategy) 

พื้นที่ชายแดนไทยมีความอ่อนไหวทางความม่ันคง กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงก าหนดไม่ให้มีการสร้างอาคาร
สูงบริเวณชายแดน ขณะที่ชายแดนประเทศกัมพูชาอนุญาต
ให้สร้างอาคารสูงได้ 

ปรับปรุงกฎหมายอาคารสูงระหว่างชายแดน เพื่อสอดรับกับการ
พัฒนาพื้นที่ 

ผังเมืองไม่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ: กระบวนการท าผังเมืองที่ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของ 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วเน้นให้คงพื้นที่สีเขียว
หรือที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมซึงไม่เอ้ือต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรม 

เสนอปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับสภาพการใช้ประโยชน์จริงในพื้นที่ 
ซ่ึงกรมโยธา 
ธิการและผังเมืองเปิดช่องทางส าหรับการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
ภายใต้เงื่อนไขการสร้างอุสหกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ข้อจ ากัดด้านกรรมสิทธ์ิที่ดินเน่ืองจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ร้อยละ 47.92 
ของพื้นที่จังหวัด) ส่งผลถึงความเชื่อม่ันของนักลงทุน 

กรรมสิทธ์ิถาวรในพื้นที่ หรือการถือสิทธิการเช่าได้เพียง  
30 ปี 
 

การปรับระเบียบการถือกรรมสิทธ์และสิทธิการเช่า 
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2) การก าหนดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์  

2.1) การก าหนดเป้าหมาย เมื่อวิเคราะห์หาแรงขับเคลื่อนของการพัฒนา และพบ
ช่องว่างหรือโอกาสในการพัฒนาแล้ว จึงน ามาสู่การวิเคราะห์เป้าหมาย ของการพัฒนาที่ยั่งยืน( Sustainable 
Development Goal) และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาที่มีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกันในระดับต่าง ๆ ของ
พื้นที่และของประเทศ โดยเฉพาะเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป้าหมายของแผนย่อยการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน (พ.ศ. 2561 – 2565) ภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (9) ประเด็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ (พ.ศ. 2561 – 2580) รวมไปถึงการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ดุลยภาพด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่ามากที่สุด โดยกล่าวในหัวข้อ 5.5.1 และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนมีดังนี้ 

- เป้าหมายที่ 1: ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่  
- เป้าหมายที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและ

เท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- เป้าหมายที่ 6: สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ าและสุขอนามัย ส าหรับทุกคน 

และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 
- เป้าหมายที่ 8: ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน  

การจ้างงานเต็มผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมส าหรับทุกคน 
- เป้าหมายที่  9: สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนา 

อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 
- เป้าหมายที่ 11: ท าให้เมืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย 

มีภูมิต้านทานและยั่งยืน 
- เป้าหมายที่ 12: สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน 

2.2) การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นการวิเคราะห์หาประเด็นการพัฒนาที่มี
ความส าคัญในประเด็นต่าง ๆ ที่พิจารณามาจากปัญหาและโอกาสของการพัฒนาที่ได้วิเคราะห์ไว้จาก 
การทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับจากกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น น ามาวิเคราะห์ 
หาประเด็นการพัฒนาที่มีความส าคัญในประเด็นต่างๆ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ได้พิจารณาแล้ว  

อย่างไรก็ตาม การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ครบถ้วนและตรงประเด็น จะช่วยให้
สามารถก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืน ตัวช้ีวัด และสามารถพัฒนาทางเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของการพัฒนาที่ก าหนดไว้ โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

(1)  วิเคราะห์ผลจากการมีส่วนร่วมทั้งการปรึกษาหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้น ดังนี ้

ประเด็นยุทธศาสตร์เบื้องต้น ซึ่งสรุปจากการมีส่วนร่วมทั้งการปรึกษาหารือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ดูตารางท่ี 5.5-13) สรุปดังนี้ 
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(1.1) เศรษฐกิจ 

- การพัฒนาการเกษตรแปรรูปแบบครบวงจร 
- การส่งเสริมสิทธิประโยชน์การลงทุนในพื้นที่ 
- การส่งเสริมการท่องเที่ยว/ อัตลักษณ์ท้องถ่ิน 
- การพัฒนาอุตสาหกรรม 
- การจัดการระบบสาธารณูปโภค 
- การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในภาพรวมด้วยระบบเศรษฐกิจ

หมุนเวียน 

(1.2) ด้านสังคม 

- การพัฒนาฝีมือแรงงานและระบบการศึกษา  
- การจัดการแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
- การพัฒนาระบบสาธารณสุข 
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมชองผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ 

(1.3) ด้านสิ่งแวดล้อม 

- การจัดการขยะครบวงจร 

(2) ผลการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ รากเหง้าของสาเหตุ แรงขับเคลื่อนของ 
การพัฒนา (ดูตารางท่ี 5.5-14) 

(3) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสอุปสรรค (SWOT) ได้มาซึ่งวิสัยทัศน์ และ 
วิเคราะห์อุปสรรค โอกาส จุดอ่อน จุดแข็ง (TOWS) ได้มาซึ่งกลยุทธ์ (ดูตารางท่ี 5.5-12) 

2.3) วิเคราะห์และประมวลผลจากการพิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์เบื้องต้น  
แรงขับเคลื่อนพัฒนา และผลวิเคราะห์ ได้มาซึ่งวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ จะเห็นได้ว่าประเด็นยุทธศาสตร์
เบื้องต้นมีหลายประเด็นที่เช่ือมโยงกัน บางประเด็นเป็นมาตรการเพื่อความยั่งยืน บางประเด็นพิจารณาเป็น
ทางเลือกเบื้องต้นดังต่อไปนี้ 

- ประเด็นที่เช่ือมโยงกัน:  การพัฒนาการเกษตรแปรรูปแบบครบวงจร การส่งเสริม
สิทธิประโยชน์การลงทุนในพื้นที่ การพัฒนาอุตสาหกรรม   

- ประเด็นเป็นมาตรการเพื่อความยั่งยืน: ส่งเสริมการท่องเที่ยว/ อัตลักษณ์ท้องถ่ิน
การจัดการระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาระบบสาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการ
แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ 
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- ประเด็นพิจารณาเป็นทางเลือกเบื้องต้น : การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
ภาพรวมด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน  

2.4) ประเมินผลประเด็นยุทธศาสตร์เบื้องต้นของ 2) ด้วยข้อมูลจากการวิเคราะห์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังจะกล่าวต่อไป 

2.5) ท าการตรวจสอบความเหมาะสมของประเด็นยุทธศาสตร์เบื้องต้นด้วยข้อมูลของ
ปัจจัยที่มีความเช่ือมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่พิจารณาดังนี้ 

 กรอบการบริหารจัดการ  (Governance Framework: GF) หมายถึง
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่มีศักยภาพใน
การพัฒนา 

 นโยบาย แผน/ กฎหมาย (Strategic Reference Framework: SRF) โดย
วิเคราะห์ประเด็นที่มีศักยภาพในการพัฒนา เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับนโยบาย แผน/ กฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้อง  

 สิ่งแวดล้อมท่ีมีนัยส าคัญ (Environmental Significance Issues: ESI) 
จะอิงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นหลัก และ  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue: SI) ของจังหวัดสระแก้วที่เกี่ยวข้อง  

จากการประเมินตามล าดับ (1) – (4) ไดม้าซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

- การเพิ่มมูลค่าเกษตรแปรรูปเพื่อดึงดูดการลงทุน 
- การจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะเพียงพอ 
- การพัฒนาระบบการศึกษาและเสริมสรา้งทักษะฝีมอืแรงงานรองรบัการพฒันา SEZ  

2.6) ข้อมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีพิจารณา 

 การเพ่ิมมูลค่าเกษตรแปรรูปเพ่ือดึงดูดการลงทุน  

ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วมีจุดเด่นด้านเกษตรกรรม คือ พืชเศรษฐกิจ (ข้าว อ้อย  
มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน รวมทั้งสมุนไพร เช่น ไพล ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน  
เป็นต้น) จึงมีวัตถุดิบเพียงพอที่จะป้อนโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้พืชผลทางการเกษตร  
เป็นวัตถุดิบ เนื่องจากพื้นที่ถือครองท าการเกษตรในจังหวัดสระแก้ว 3,040,207 ไร่ เป็นร้อยละ 67.59 ของ
พื้นที่จังหวัดสระแก้ว (4 ,497,147.5 ไร่) พืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญของจังหวัดสระแก้ว  โดยพิจารณา
สัดส่วนขนาดพื้นที่เพาะปลูกต่อพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ของปีการผลิต พ.ศ. 2562 แล้ว พบว่า จังหวัดสระแก้ว  
มีพืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญ 6 อันดับแรก ประกอบด้วย ข้าวนาปี (ร้อยละ 18.16) อ้อยโรงงาน (ร้อยละ 13.79)  
มันส าปะหลัง (ร้อยละ 12.61) ยางพารา (ร้อยละ 4.21) ปาล์มน้ ามัน (ร้อยละ 1.48) และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
(ร้อยละ 0.81) ตามล าดับ หากพิจารณาอุตสาหกรรมแปรรูปที่ส าคัญและมีศักยภาพของจังหวัดสระแก้ว พบว่า 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 5-61 
 

อุตสาหกรรมโรงงานน้ าตาล และอุตสาหกรรมโรงงานมันส าปะหลัง มันเส้น แป้งมันส าปะหลัง  โดย
อุตสาหกรรมโรงงานน้ าตาล พบว่า การเข้าออกจากตลาดมีความยากล าบาก เนื่องจากต้องใช้เงินทุนสูง
ในการก่อสร้างโรงงาน และต้องมีลูกไร่ที่จะป้อนวัตถุดิบอ้อยโรงงานเข้าสู่โรงงาน ท าให้จังหวัดสระแก้ว  
มีโรงงานน้ าตาลเพียง 2 แห่ง แต่เป็นเจ้าของเดียวกัน คือ โรงงานน้ าตาลและอ้อยตะวันออก อ าเภอวัฒนานคร 
และอ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ส่วนอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง มัน เส้น แป้งมันส าปะหลัง สามารถ 
เข้าออกจากตลาดได้ค่อนข้างสะดวก เนื่องจากต้นทุนในการลงทุนโรงงานมันส าปะหลัง มันเส้น แป้งมัน
ส าปะหลัง ไม่สูงมากนัก โดยเฉพาะลานเทในจังหวัดสระแก้วที่มีจ านวนมาก ซึ่งผู้ประกอบการลานเท  
เป็นผู้รวบรวมผลผลิตที่ส าคัญ ในการป้อนผลผลิตให้โรงงานมันส าปะหลัง มันเส้น แป้งมันส าปะหลัง 
ผู้ประกอบการมีจ านวนมากราย โดยแต่ละรายรับซื้อผลผลิตในราคาที่ไม่แตกต่างกันมาก และมีรายงานว่า
จังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดที่มีการปลูกมันส าปะหลังมากแหล่งหนึ่งของภาคตะวันออก 

นอกจากนี้สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง เป็นสาขาที่มีมูลค่า
การผลิตสูงสุด รองลงมาคือสาขาการผลิตอุตสาหกรรม และสาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยาน
ยนต์ ดังแสดงด้วยข้อมูล ใน พ.ศ. 2561 มีดังนี ้1) สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง มีมูลค่าการผลิต 
8,068 ล้านบาท 2) สาขาการผลิตอุตสาหกรรม มีมูลค่าการผลิต 4 ,925 ล้านบาท 3) สาขาการขายส่ง 
การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ มีมูลค่าการผลิต 4,428 ล้านบาท (สศช., 2563) โดยจะเห็นได้ว่าสาขา
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง เป็นจุดแข็งส่งเสริมผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสระแก้ว ซึ่งแสดงถึง
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาศักยภาพในสาขาเกษตรกรรมโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจดังกล่าว อ้อยโรงงาน  
แป้งมันส าปะหลัง และส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปจากการผลิตที่มีอยู่ เป็นอุตสาหกรรม 
แปรรูปที่มีมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ อีกทั้งข้อคิดเห็นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ต้องการให้ต่อยอด
การเกษตรแปรรูป รวมถึงรัฐบาลส่งเสริมการลงทุนเป็น SEZ ชายแดน ผ่านการใช้สิทธิประโยชน์ด้าน 
การลงทุน/ การเงินของอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งจะต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ควรจะพัฒนา
เป็นอุตสาหกรรมชีวภาพที่มีมูลค่าสูงเพื่อสร้างรายได้ให้กับ SEZ และต่อเนื่องไปยังจังหวัดด้วย นอกจากนี้  
ได้ประมวลสิทธิประโยชน์ในการลงทุนเกี่ยวกับการพัฒนาการแปรรูปเกษตรมูลค่าสูง เพื่อเป็นแรงจูงใจให้มี  
การต่อยอดการเกษตร เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภท A4 (เกี่ยวกับพืชสมุนไพร) ตามประเภทที่ก าหนดโดย BOI ในนิคมอุตสาหกรรม 
ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้ 

- B1/ B2 กิจการอบพืชและไซโล กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสม
อาหารสัตว์ 

- A1 กิจการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
- A2 กิจการคัดคุณภาพ บรรจุ และเก็บรักษา พืช ผัก ผลไม้ หรือดอกไม้ 

กรณีใช้เทคโนโลยีข้ันสูง, กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ กิจการผลิตเช้ือเพลิงจากผลผลิต กิจการผลิต
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เช้ือเพลิงจากผลผลิตทางการเกษตร กิจการผลิตเช้ือเพลิงจากเศษ วัสดุ หรือขยะ หรือของเสียที่ได้จากผลผลิต
ทางการเกษตร 

- A3 กิจการคัดคุณภาพ บรรจุ และเก็บรักษา พืช ผัก ผลไม้ หร ือ
ดอกไม้ กรณีใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย กิจการผลิตแป้งแปรรูป  

- A4 กิจการผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบทาง ธรรมชาติ หรือผลิตภัณฑ์จาก
สารสกัด จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ ยกเว้นยา สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน และเครื่องส าอาง) กิจการผลิตผลิตภัณฑ์
จากผลพลอยได้ หรือเศษวัสดุทางการเกษตร เป็นต้น 

อนึ่งจังหวัดสระแก้วจัดเป็น 1 ใน 20 จังหวัดรายได้ต่ าที่ได้สิทธิประโยชน์
เพิ่มเติม   ในการนี้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วนั้น ได้รับทั้งสิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ (Activity 
- Based Incentives) และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมคุณค่าของโครงการ (Merit - Based Incentives) ผ่าน 
การพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มเติมเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค และเพื่อพัฒนาพื้นที่
อุตสาหกรรม (BOI., 2015) ดังนั้น จึงเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ “การเพิ่มมูลค่าเกษตรแปรรูปและสิทธิ
ประโยชน์เพื่อดึงดูดการลงทุน” โดยส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้ันสูงจากพืชสมุนไพร อ้อย มันส าปะหลัง  
ซึ่งเป็นจุดเด่นของพื้นที่ เป็นต้น 

 การจัดการขยะ  

จังหวัดสระแก้วมีปริมาณขยะชุมชนเพิ่มขึ้นเนื่องจากจ านวนประชากรรวมทั้ง
ประชากรแฝงที่เพิ่มข้ึน จากการประเมินปริมาณขยะใน 7 ต าบลที่อยู่ในพื้นที่ SEZ ในปี 2558 มีประมาณ 
20,900 ตัน/ ปี เพิ่มข้ึนเป็น 21,800 ตัน/ ปี ในปี 2563 และปัจจุบัน ค่าความสามารถในการก าจัดขยะอย่าง
ถูกต้องของจังหวัดสระแก้ว คือ 19 ตัน/ วัน หรือประมาณ 6,935 ตัน/ ปี หรือคิดเป็นร้อยละ 3.52 กล่าวได้ว่า
จังหวัดสระแก้วมีศักยภาพในการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องเพียง ร้อยละ 3.52 โดยมีระบบก าจัดถูกต้อง
เพียง 1 แห่ง จากสถานก าจัดขยะมูลฝอย 14 แห่ง คือศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมืองวังน้ า
เย็น ส าหรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว มีสถานก าจัดขยะมูลฝอย 2 แห่ง ซึ่งเป็น 2 แห่ง ใน 13 
แห่ง ที่ก าจัดขยะไม่ถูกต้อง แต่มีการปรับปรุงใหม่ 1 แห่งโดยท าเป็นกลุ่มจัดการขยะแบบรวมศูนย์ (Cluster) 
เจ้าภาพหลัก คือ เทศบาลต าบลวัฒนานคร โดยมี อปท. เข้าร่วม 35 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ ต าบลบ้านด่าน 
ต าบลป่าไร่ ต าบลท่าข้าม ซึ่งสถานก าจัดขยะมูลฝอยต้ังอยู่ หมู่ที่ 7 ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร เป็นการ
ฝังกลบถูกหลักสุขาภิบาล พื้นที่ 295 ไร่ และปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการจัดตั้งโรงไฟฟ้า โดยใช้ขยะ
เช้ือเพลิง (RDF) ส่วนสถานก าจัดขยะมูลฝอยออีก 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองอรัญประเทศตั้งอยู่ที่ กิโลเมตรที่ 5 
บ้านคลองลึก ต าบลอรัญประเทศ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พื้นที่ 10 ไร่ และการก าจัดโดยวิธีการ
เทกองกลางแจ้ง นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่น่ากังวล คือ การจัดการขยะสินค้ามือสองที่ยังไม่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้ในตลาดโรงเกลือ ซึ่งมีต้นทางมาจากทั้งกัมพูชา และท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี อย่างไรก็
ตาม ได้มีข้อคิดเห็นจากการประชุมเกี่ยวกับการจัดการขยะโดยใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งถ้าเป็นขยะ
ชุมชนควรมีการแยกขยะที่ต้นทาง และใช้วิธีการ 3Rs กล่าวคือ Reduce (ลด) Reuse (ใช้ซ้ า) Recycle 

https://thaimsw.pcd.go.th/projectdetail.php?id=2296
https://thaimsw.pcd.go.th/projectdetail.php?id=2296
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(หมุนเวียนใช้ใหม่) ส่วนขยะสินค้ามือสอง ควรแยกขยะและใช้เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตพลังงาน เป็นต้น  
ส่วนขยะอุตสาหกรรมเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการและหรือนิคมอุตสาหกรรมจัดการขยะที่เกิดข้ึน ส่วนขยะ
จากการเกษตร ควรใช้ท าปุ๋ยและผลิตพลังงานชีวภาพ ดังนั้น จึงน าเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ “การจัดการขยะ
อย่างถูกสุขลักษณะเพียงพอ” 

 แรงงาน ข้อมูลแรงงานคนไทยในจังหวัดสระแก้วในช่วงพ.ศ. 2557-2563  

(3.1) ปริมาณแรงงานไม่ขาดแคลน ในช่วง พ.ศ. 2557 - 2563 ผู้มีอายุ 15 
ปีข้ึนไป 452,261 - 506,748 คน เมื่อเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนกับผู้มีอายุ 15 ปีข้ึนไปพบว่า ผู้อยู่ในก าลัง
แรงงานรวมมีร้อยละ 63.10 - 68.62 และก าลังแรงงานปัจจุบันร้อยละ 62.70 - 67.47 จะเห็นได้ว่า ก าลัง
แรงงานปัจจุบันมีค่าเกือบเท่ากับผู้อยู่ในก าลังแรงงานรวม  และผู้มีงานท าร้อยละ 61.2 - 67.20 เทียบเป็น 

ร้อยละ 97.61 – 97.80 ของก าลังแรงงานปัจจุบัน (ตารางท่ี 5.5-16) แสดงถึงก าลังแรงงานปัจจุบันเป็นผู้มี
งานท าเกือบทั้งหมด ดังนั้นโดยสรุปปริมาณแรงงานในภาพรวมไม่ขาดแคลน 

ตารางท่ี 5.5-16 สภาพการท างานของแรงงานจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2557 - 2563 

สถานภาพ 
พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ผู้มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป (รวม) 452,261 461,116 470,005 481,907 490,266 498,545 506,748 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 
- ผู้อยู่ในก าลังแรงงานรวม 68.39 68.62 66.90 64.50 63.10 66.50 67.40 

- ก าลังแรงงานปัจจุบัน 67.47 66.5 64.20 64.10 62.70 65.90 67.20 

- ผู้มีงานท า 66.68 65.73 63.10 62.40 61.20 64.80 65.72 
- ผู้ว่างงาน 0.79 0.77 1.10 1.70 1.50 1.10 1.50 

- ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 31.61 31.38 33.10 35.50 36.90 33.50 32.60 

- ท างานบ้าน 9.10 10.59 11.30 12.40 14.90 12.00 10.70 
- เรียนหนังสือ 6.92 6.13 5.80 5.70 5.70 5.10 5.60 

- อ่ืน ๆ 15.59 14.67 15.90 17.40 16.30 16.40 16.30 

ที่มา: ส านักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว, พ.ศ. 2557 – 2563 

(3.2) แรงงานนอกและในภาคการเกษตร วิเคราะห์ข้อมูลในช่วง พ.ศ. 

2557 - 2563 (ตารางท่ี 5.5-17) ดังนี้ 

ผู้มีงานท า แบ่งเป็นแรงงานนอกภาคเกษตรกรรม (ร้อยละ 54.88 - 
60.90 ของผู้มีงานท า) ซึ่งมีมากกว่าภาคเกษตรกรรม (ร้อยละ 39.10 - 45.12-ของผู้มีงานท า) โดยแรงงานนอก
ภาคเกษตรกระจายท างานประเภทต่าง ๆ โดย 3 ล าดับแรกคือ การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซม 
ยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใชสวนบุคคล (ร้อยละ 14.63 - 18.50 ของผู้มีงานท า) การผลิต (ร้อยละ 10.1 - 
13.07 ของผู้มีงานท า) และก่อสร้าง (ร้อยละ 5.13 - 8.50 ของผู้มีงานท า) เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับการประกอบ
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อาชีพ ซึ่งมากที่สุดคือ รับจ้างทั่วไป ก าลังศึกษา ท านา ค้าขาย และไม่มีอาชีพ และเมื่อประเมินเกี่ยวกับ
การศึกษาของผู้มีงานท า ร้อยละ 69.4 การศึกษาค่อนข้างต่ า โดยระดับช้ันที่ต่ ากว่าประถมศึกษา ร้อยละ 27.5 
ระดับช้ันประถมศึกษา ร้อยละ 23.5 และมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 18.4 (รายงานสถาณการณ์แรงงาน พ.ศ. 
2562) ซึ่งจากข้อมูลการประกอบอาชีพและการศึกษาแสดงถึงการขาดทักษะของแรงงานนอกภาคเกษตรกรรม
ของคนไทยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 

ตารางท่ี 5.5-17 แรงงานนอกและในภาคการเกษตรจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2557 - 2563 

ประเภทแรงงาน 
พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
ผู้มีงานท า (คน) 301,575 303,112 296,648 300,686 300,064 322,858 333,017 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 

นอกภาคการเกษตร: ประเภท 54.88 56.65 64.89 61.22 57.20 60.90 60.90 

- กา ร ข าย ส่ ง  ก า ร ข าย ปลี ก  
ก า ร ซ่ อ ม แ ซ ม ย า น ย น ต์
รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล 

14.63 15.59 19.59 18.65 17.70 19.20 18.60 

- การผลิต 10.21 11.57 13.07 12.31 10.5 11.90 10.10 

- การก่อสร้าง 5.13 6.81 8.50 6.57 3.5 4.5 6.0 

ภาคการเกษตร : เกษตรกรรม 
การล่าสัตว์ และการป่าไม้  

45.12 43.35 35.11 38.78 42.80 39.10     39.10 

-  ผู้ ปฏิบั ติ งานที่ มีฝี มือในด้าน
การเกษตร และการประมง 

37.08 37.59 29.60 32.66 38.70 33.00 33.7 

ที่มา: ส านักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว, พ.ศ. 2557 – 2563 

ส าหรับแรงงานในภาคการเกษตรมีร้อยละ  39.10 - 45.12 ของผู้มี
งานท า ขณะที่พื้นที่เกษตรมีประมาณร้อยละ 67.59 ของพื้นที่และพืชเศรษฐกิจหลักได้แก่ มันส าปะหลัง ข้าว 
อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ซึ่งสามารถเป็นวัตถุดิบส าหรับเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
เช่น อ้อย มันส าปะหลังที่สามารถน ามาใช้ผลิตพลังงาน เป็นต้น จึงกล่าวได้ว่ภาคการเกษตรยังขาดแคลนแรงาน
คนไทยในจังหวัดสระแก้วด้านปริมาณ แต่มีการใช้แรงงานต่างด้าวจากประเทศกัมพูชาท างานในภาคการเกษตร 
ซึ่งต้องกวดขันเรื่องแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาแบบผิดกฎหมาย 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาภาคการเกษตรที่ ต้องการองค์ความรู้  
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเข้าสู่ เกษตรยุคใหม่ เพื่อผลิตวัตถุดิบที่ มีปริมาณและคุณภาพเพื่อป้อน
อุตสาหกรรมเป้าหมายและหรืออุตสาหกรรมเกษตรแปรณุปมูลค่าสูง จึงจ าเป็นต้องพัฒนาทักษะแรงงาน  
เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เสนอในประเด็นยุทธศาสตร์เกี่ยวกับเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและที่เป็น
อุตสาหกรรมที่จะพัฒนาข้ึนในนิคมอุตสาหกรรมและนอกนิคมอุตสาหกรรมรวมทั้งเกษตรยุคใหม่  
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ดังนั้นจึงได้น าเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ “การพัฒนาระบบการศึกษา
และเสริมสร้างทักษะฝีมือแรงงานรองรับ SEZ” 

 สิทธิประโยชน์ในพ้ืนท่ี SEZ ไม่ได้ยกเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ เนื่องจากมี
ข้อก าหนดในการส่งเสริมการลงทุนที่ชัดเจนส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายชัดเจน และน าเสนอในมาตรการเพือ่
ความยั่งยืนในการให้สิทธิประโยชน์ส าหรับอุตสาหกรรมการเพิ่มมูลค่าเกษตรแปรรูปเพื่อดึงดูดการลงทุน
นอกเหนือจากอุตสาหกรรมเป้าหมาย และพิจารณาไปเป็นตัวช้ีวัด ในมิติเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับการพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ภาคการเกษตรและวิสาหกิจชุมชนด้วย 

 การส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี เนื่องจากการท่องเที่ยวจะไม่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนา SEZ แต่จังหวัดสระแก้วมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ส าคัญ เช่น 
อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม เป็นต้น นอกจากนี้แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้วได้ครอบคลุมแผนพัฒนา 
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรายได้ให้กับจังหวัดด้วย จึงควรเช่ือมโยงกับการพัฒนา SEZ ด้วย ปัญหาเรื่องการ
ท่องเที่ยวคือ ขาดการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว มีแต่ตลาดโรงเกลือที่เป็นที่รู้จัก ดังนั้น ภาครัฐ  
ควรส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด และเช่ือมโยงไปยังจังหวัดอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าจังหวัดสระแก้ว
เป็นเส้นทางผ่านข้ึนไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการชักจูงนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่
เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในพื้นที่ และควรสนับสนุนสินค้าข้ึนช่ือและสินค้าการเกษตรภายในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จัก 
เช่น สระแก้วเป็นพื้นที่ปลูกไพลได้ดีที่สุดในประเทศ จึงไม่ได้น าเสนอเป็นประเด็นยุทธศาสตร์แต่จะน าเสนอเป็น
มาตรการส่งเสริมเพื่อความยั่งยืน 

 การจัดการระบบสาธารณูปโภค 

จังหวัดสระแก้วมีระบบสาธารณูปโภคที่ครอบคลุมด้านพลังาน/ ไฟฟ้า และ
น้ าประปาที่เพียงพอส าหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วดังนี ้

ข้อมูลพลังงานจังหวัดสระแก้ว ณ สิ้นสุด พ.ศ. 2562 พบว่า ในจังหวัดสระแก้ว 
มีจ านวนครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 132 ครัวเรือน คิดเป็น ร้อยละ 0.06 ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 
(กระทรวงพลังงาน, 2561)กล่าวได้ว่ามีไฟฟ้าเพียงพอส าหรับครัวเรือน ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าภายในจังหวัดสระแก้ว 
มีจ านวนทั้งสิ้น 8 แห่ง โดยแยกเป็นโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2 แห่ง (พลังน้ า และ
พลังงานแสงอาทิตย์) โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ จ านวน 2 แห่ง โรงไฟฟ้าถ่านหิน จ านวน 1 แห่ง และโรงไฟฟ้า  
ชีวมวล จ านวน 3 แห่ง ก าลังการผลิตรวม 70.14 เมกะวัตต์ โดยในปี 2562 มีจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 173,885 
ราย เพิ่มข้ึนจากปี 2561 ร้อยละ 2.27 และมีพลังงานไฟฟ้าที่จ าหน่ายและใช้ 833,870,330 กิโลวัตต์ - ช่ัวโมง 
เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหน้าร้อยละ 10.43 นอกจากนี้ข้อมูลของพ.ศ. 2563 แสดงถึงการมีโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทางเลือกในจังหวัดสระแก้วที่จ่ายไฟเข้าระบบแล้ว จ านวน 61 โรง กระจายตัวอยู่ตามอ าเภอต่าง ๆ ในจังหวัด
สระแก้ว โดยมีก าลังการผลิตติดต้ังรวมและก าลังการผลิตที่ขายรวม เท่ากับ 382.59 และ 318.81 เมกะวัตต์ 
ตามล าดับ ซึ่งจากข้อมูลพลังงานไฟฟ้าดังกล่าว พบว่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีจ านวนมากที่สุด แต่ขาย
ตามก าลังการผลิต เช่นเดียวกับ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ ส่วนพลังงานทางเลือก 
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ที่ยังขายเป็นบางส่วน คือ โรงไฟฟ้าชีวมวล โดยยังมีเหลือขายไฟฟ้าตามธุรกิจที่ด าเนินการกันอยู่ปกติ โดยสรุป
จังหวัดสระแก้วซึ่งรวมถึง SEZ สระแก้ว มีทั้งพลังงานแบบปกติที่ใช้กันอยู่ และพลังงานทางเลือกส าหรับ  
การพัฒนาใด ๆ ทั้งอุตสาหกรรม และอื่น ๆ ด้วย 

ส าหรับน้ าประปา จังหวัดสระแก้วอยู่ในเขตความรับผิดชอบการจ่ายน้ าของ 
การประปาส่วนภูมิภาค 3 สาขา ได้แก่ กปภ. สาขาสระแก้ว สาขาวัฒนานคร และสาขาอรัญประเทศ  ทั้งนี้ 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วอยู่ในเขตบริการ กปภ. สาขาวัฒนานคร และสาขาอรัญประเทศ  ใน พ.ศ. 
2562 การประปาส่วนภูมิภาค 3 สาขา มีก าลังการผลิต 16,249,481 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ าผลิตจริง 
11,550,663 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ าเพื่อจ าหน่าย 8,715,867 ลูกบาศก์เมตร และมีจ านวนผู้ใช้ทั้งหมด 
30,594 ราย โดย กปภ. สาขาวัฒนานครมีก าลังการผลิต 2,980,126 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ าผลิตจริง 
2,924,090 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ าเพื่อจ าหน่าย 1,061,254 ลูกบาศก์เมตร และมีจ านวนผู้ใช้ทั้งหมด 3,620 
ราย และสาขาอรัญประเทศมีก าลังการผลิต 4,380,000 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ าผลิตจริง 4,380,000 
ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ าเพื่อจ าหน่าย 4,100,00 ลูกบาศก์เมตร และมีจ านวนผู้ใช้ทั้งหมด 14,000 ราย 
(ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว, 2564)  

การใช้น้ าประปาในชุมชนของเทศบาลเมืองหรือต าบลส่วนใหญ่ได้รับบริการ
จากการประปาภูมิภาคครอบคลุมทุกครัวเรือน ดังเช่นการประปาเมืองชายแดนอรัญประเทศมีการประปา 
ส่วนภูมิภาค อ าเภออรัญประเทศที่ให้บริการครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีน้ าใช้ 
ตลอดทั้งปี เนื่องจากมี แหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปาจ านวน 1 แห่ง และแหล่งน้ าดิบส ารองที่ใช้ผลิต
น้ าประปาอีกจ านวน 1 แห่ง ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปาจ านวน 10,299 
หลังคาเรือน โดยมีอัตราการใช้น้ าประปาโดยเฉลี่ย 142,000 ลูกบาศก์เมตร  

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถ่ิน
พบว่า ยังมีปัญหาในบางพื้นที่ (แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2564) ดังเช่น  

- อ าเภอเมืองสระแก้ว ระบบน้ าประปายังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่และไม่ได้
มาตรฐาน       

- อ าเภอวัฒนานคร  แหล่งน้ าที่ใช้ผลิตระบบประปามีน้อยรวมทั้งระบบ
ประปาขาดการดูแลบ ารุงรักษา     

- อ าเภออรัญประเทศ แหล่งน้ าที่ใช้ผลิตระบบประปามีสภาพต้ืนเขิน 

ซึ่งทั้งนี้ได้มีการแก้ไขปัญหาด้านการใช้น้ า โดยส านักงานทรัพยากรน าภาค 6  
(สทภ.6) ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เก็บกักน้ าในช่วงฤดูฝน  
ให้ประชาชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้ว อ าเภออรัญประเทศ มีน้ าอุปโภค
บริโภคเพียงพอตลอดทั้งปี โดยสูบน้ าจากคลองบ้านด่าน เข้าเก็บกักในสระเก็บน้ าขนาดความจุเก็บกัก 2.3 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปัจจุบันเก็บน้ าแล้ว 1.9 ล้านลูกบาศก์เมตร และการประปาส่วนภูมิภาคมีแผนพัฒนาระบบ
ประปาโดยได้มีโครงการรองรับการประกาศพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ านวน 2 โครงการ 1) สร้างหน่วย
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ประปาเคลื่อนที่ (Mobile Plant) ขนาด 200 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง งบประมาณ 66.2 ล้านบาท 2) สร้าง
สถานีผลิตน้ าที่อ่างเก็บน้ าพระปรง เพื่อส่งไปที่อ าเภออรัญประเทศ และอ าเภอวัฒนานคร งบประมาณ 871 
ล้านบาท ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าปริมาณน าใช้เพียงพอในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  (แผนพัฒนา
จังหวัดสระแก้ว 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570) 

ระบบสาธารณูปโภคด้านพลังงาน/ ไฟฟ้า และระบบประปาจึงไม่ได้น ามาเป็น
ประเด็นยุทธศาสตร์ เพราะเป็นมาตรการ/ กิจกรรมที่ด าเนินการ เพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดรวมทั้งเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วด้วย 

 การพัฒนาระบบสาธารณสุข พิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ 

(7.1) สถานพยาบาล 

(7.1.1) จ านวนสถานบริการสาธารณสุข และความสามารถใน
การรองรับผู้ป่วย 

ข้อมูล ณ พ .ศ. 2562 จังหวัดสระแก้วมีโรงพยาบาล 
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 9 แห่ง เป็นโรงพยาบาลขนาดทั่วไปประจ าจังหวัด 1 แห่ง 
โรงพยาบาลขนาดทั่วไปขนาดเล็ก 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 7 แห่ง โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 
1 แห่ง โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท 1 แห่ง ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 6.0 จ านวน 1 แห่ง หน่วย
ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 5 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับ
ต าบล 107 แห่ง สถานีอนามัยที่ถ่ายโอนไปองค์การบริหารส่วนต าบล 3 แห่ง และโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย 
2 แห่ง ซึ่งมีจ านวนเตียง ส าหรับรองรับผู้ป่วยค้างคืน รวมทั้งสิ้น 858 เตียง โดยโรงพยาบาลที่มีจ านวนเตียง  
มากที่สุดคือ โรงพยาบาลประจ าจังหวัด จ านวน 400 เตียง รองลงมาคือ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก อ าเภอ
อรัญประเทศ จ านวน 156 เตียง โรงพยาบาลชุมชน อ าเภอวังน้ าเย็น และอ าเภอวัฒนานคร จ านวน 88 เตียง 
และ 77 เตียงตามล าดับ (สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว, 2562) ดังแสดงในตารางท่ี 5.5-15 

เมื่อพิจารณาเฉพาะพื้นที่ ศึกษา พบว่า มีโรงพยาบาล 
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลอรัญประเทศ (รพช. M1) และ 
โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท (รพ.สังกัดกระทรวง กลาโหม) มีความสามารถในการรองรับผู้ป่วยส าหรับค้างคืน 
156 เตียง นอกจากนี้ยังพบว่ามีโรงพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอีก 1 แห่ง 
คือ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนช่ันแนล อรัญประเทศ มีความสามารถในการรองรับผู้ป่วยส าหรับ  
ค้างคืน 115 เตียง (สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว, 2562) 

(7.1.2) จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ต่อคนไข้ 

จังหวัดสระแก้วมีบุคลากรด้านสาธารณสุข ซึ่งกระจายตาม
โรงพยาบาลในอ าเภอต่าง ๆ ส่วนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.) จะมีเฉพาะพยาบาลวิชาชีพอยู่ทุกอ าเภอ
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เช่นกัน โดยบุคคลากรสายงานแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และ พยาบาลวิชาชีพ ซึ่งแสดงโดยจ านวน 
ที่ควรจะมี (คือกรอบอัตราก าลังใหม่ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.032/ ว1707 

ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 หรือ กรอบอัตราข้ันสูง) จ านวนที่มีจริง และจ านวนที่ขาดแสดงในตารางท่ี 5.5-18  

ตารางท่ี 5.5-18 จ านวนบุคลากรสาขาขาดแคลน จ าแนกรายหน่วยบริการสุขภาพ พ.ศ. 2563 

อ าเภอ 
แพทย ์ ทันตแพทย ์ เภสัชกร พยาบาล 

ควร ม ี
มี 

จริง 
- / + 

ควร 
มี 

มี 
จริง 

- / + 
ควร 
มี 

มี 
จริง 

- / + 
ควร 
มี 

มี 
จริง 

- / + 

รพร.สระแก้ว 93 68 -25 16 15 -1 33 28 -5 513 405 -108 

สสอ.เมือง - - - - - - - - - 55 19 -36 

รวม 93 68 -25 16 15 -1 33 28 -5 568 424 -144 
รพ.อรัญฯ 46 37 -9 9 7 -2 20 14 -6 182 146 -36 

สสอ.อรัญฯ - - - - - - - - - 43 21 -22 

รวม 46 37 -9 9 7 -2 20 14 -6 225 163 -58 
รพ.คลอง หาด 9 5 -4 5 3 -2 5 4 -1 40 32 -8 

สสอ.คลอง หาด - - - - - - - - - 22 8 -14 
รวม 9 5 -4 5 3 -2 5 4 -1 62 40 -22 

รพ.ตาพระ ยา 11 4 -7 6 4 -2 5 4 -1 50 39 -11 

สสอ.ตาพระ ยา - - - - - - - - - 37 12 -25 
รวม 11 4 -7 6 4 -2 5 4 -1 87 51 -36 

รพ.วังน้ าเย็น 18 6 -12 9 5 -4 11 7 -4 90 67 -23 

สสอ.วังน้ า เย็น  - - - - - - - - - 17 6 -11 
รวม 18 6 -12 9 5 -4 11 7 -4 107 73 -34 

รพ.วัฒนานคร 19 6 --13 11 7 -4 8 6 -2 76 62 -14 
สสอ.วัฒนาฯ - - - - - - - - - 49 20 -29 

รวม 19 6 -13 11 7 -4 8 6 -2 125 82 -43 

รพ.เขา ฉกรรจ์ 13 6 -7 4 4 0 7 5 -2 59 41 -18 
สสอ.เขา ฉกรรจ์ - - - - - - - - - 19 9 -10 

รวม 13 6 -7 4 4 0 7 5 -2 78 50 -28 

รพ.โคกสูง 4 5 1 4 3 -1 2 2 0 30 24 -6 
สสอ.โคกสูง - - - - - - - - - 22 7 -15 

รวม 4 5 1 4 3 -1 2 2 0 52 31 -21 

รพ.วัง สมบูรณ์ 3 4 -1 3 3 0 3 3 0 30 27 -3 
สสอ.วัง สมบูรณ์ - - - - - - - - - 19 6 -13 

รวม 3 4 -1 3 3 0 3 3 0 49 33 -16 
รวมจังหวัด 216 141 -75 67 51 -16 94 75 -19 1,353 951 -402 

หมายเหตุ: จ านวนควรมี คือ กรอบอัตราก าลังใหม่ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.032/ ว 1707 ลงวันที่ 14 
มิถุนายน 2560 
ที่มา: แผนพัฒนาจังหวดัสระแก้ว 2566-2570 อ้างถึงส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว, 2563 
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จากข้อมูลในตารางท่ี 5.5-18 ประเมินได้ว่าบุคคลากรด้าน
สาธารณสุขได้แก่บุคคลากรสายงานแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และ พยาบาลวิชาชีพ ในจังหวัดสระแก้วขาด
แคลนทุกสายงานโดยเมื่อเทียบเป็นสัดส่วนกับจ านวนที่ ควรมี (กรอบอัตราก าลังข้ันสูง) ดังแสดงใน 

ตารางท่ี 5.5-19 พบว่าสายงานแพทย์ขาดแคลนมากที่สุดกล่าวคือร้อยละ 34.7 รองลงมาคือพยาบาลวิชาชีพ
ร้อยละ 29.7 ส่วนทันตแพทย์และเภสัชกรใกล้เคียงกันคือร้อยละ 23.9 และร้อยละ 20.2 ตามล าดับ ส่วน รพ.
และ สสอ. ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วคือ รพ.อรัญประเทศ/ สสอ.อรัญประเทศ และ รพ.วัฒนา

นคร/ สสอ.วัฒนานคร ดังแสดงในตารางท่ี 5.5-20 แสดงถึงการขาดแคลนบุคคลกรทางการแพทย์ของ รพ.
วัฒนานคร/ สสอ.วัฒนานคร มากกว่ารพ.อรัญประเทศ/ สสอ.อรัญประเทศ โดยเฉพาะสายแพทย์ และ
พยาบาลวิชาชีพ ของรพ.วัฒนานคร/สสอ.วัฒนานครขาดแคลนร้อยละ 68.4 และร้อยละ 34.4 เปรียบเทียบกับ
รพ.อรัญประเทศ/ สสอ.อรัญประเทศขาดแคลนร้อยละ 19.6 และ ร้อยละ 27.6 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 5.5-19 จ านวนบุคลากรสาขาขาดแคลน จ าแนกรายหน่วยบริการสุขภาพ พ.ศ. 2563 
ในภาพรวมจังหวัดสระแก้ว 

สายงาน 
บุคคลากรท่ีควรมี บุคคลากรท่ีปฏิบัติงานจริง บุคคลากรท่ีขาด 

จ านวน (คน) จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

แพทย์ 216 141 65.3 75 34.7 

ทันตแพทย์ 67 51 76.1 16 23.9 
เภสัชกร 94 75 79.8 19 20.2 

พยาบาลวิชาชีพ 1,353 951 70.3 402 29.7 
ที่มา: ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว, 2563 

 

ตารางท่ี 5.5-20 จ านวนบคุลากรสาขาขาดแคลน จ าแนกรายหน่วยบริการสุขภาพ พ.ศ. 2563 ในพ้ืนท่ีศึกษา 

สายงาน 
บุคลากรท่ีควรมี บุคคลากรท่ีปฏิบัติงานจริง บุคคลากรท่ีขาด 

จ านวน (คน) จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

รพ.อรัญประเทศ/สสอ.อรัญประเทศ 
แพทย์ 46 37 80.4 9 19.6 

ทันตแพทย์ 9 7 77.8 2 22.2 

เภสัชกร 20 14 70.0 6 30.0 

พยาบาลวิชาชีพ 225 163 72.4 62 27.6 
รพ.วัฒนานคร/สสอ.วัฒนานคร 

แพทย์ 19 6 31.6 13 68.4 

ทันตแพทย์ 11 7 63.6 4 36.4 
เภสัชกร 8 6 75.0 2 25.0 

พยาบาลวิชาชีพ 125 82 65.6 43 34.4 
ที่มา: ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว, 2563 
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ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิล าเนา
นอกเขตจังหวัดสระแก้ว โดยเฉพาะต าแหน่งนายแพทย์เมื่อชดใช้ทุนครบก าหนดก็จะลาออกและไปเรียนต่อ
เฉพาะทางโดยรับทุนต้น สังกัดในจังหวัดอื่น ๆ ท าให้เกิดความขาดแคลนบุคลากรโดยเฉพาะสายงานแพทย์ 
จึงได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา การขาดแคลนบุคลากร โดยจัดสรรแพทย์หมุนเวียนช่วยเหลือกันระหว่าง
โรงพยาบาลในจังหวัด และวงแผนขอรับบุคคลากรสายแพทย์และพยาบาลเพิ่มข้ึน  

อย่างไรก็ตามในอนาคตจะมีทั้งแรงงานคืนถ่ิน แรงงานจากพื้นที่อื่น 
แรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้น ผลกระทบจะเพิ่มขึ้นทั้งปัญหาการขาดแคลนแพทย์โดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทาง และ
การจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อีกทั้งก าลังคนสาขาที่ต้องการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจสระแก้ว ประกอบด้วย 
อายุรศาสตร์ ตจวิทยา และเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เนื่องจากไม่มีแพทย์ในสาขาน้ีเลย (รายงานทรัพยากรสาธารณสุข 
ประจ าปี 2562, 2563) 

ดังนั้นด้านพัฒนาระบบสาธารณสุขพิจารณาเป็นมาตรการเพื่อความ
ยั่งยืน ไม่ได้พิจารณาเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการจัดการแรงงานท่ีถูกต้องตาม
กฎหมาย พิจารณาในด้านการเป็นมาตรการเพื่อความยั่งยืนทั้งนี้เมื่อมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างถ่ินและ
แรงงานต่างด้าวเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจสระแก้ว และนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว    

 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนท่ี จากข้อคิดเห็น 
ที่เสนอในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่  
เขตเศรษฐกิจสระแก้ว/ นิคมอุตสาหกรรมสระแก้วและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ จึงเสนอเป็นมาตรการเพื่อ
ความยั่งยืน      

5.5.6 การก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือความยั่งยืนและตัวชี้วัด  

1) การก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือความยั่งยืน 

การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืน เป็นการก าหนดกรอบเป้าหมายของการพัฒนา
ในระยะยาวให้ชัดเจนและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยพิจารณาจากประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบาย 
แผน และแผนงานในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ได้มีการทบทวนไว้แล้ว ให้มีความสอดคล้อง
เช่ือมโยงกันด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้วัตถุประสงค์ที่ก าหนดข้ึน สามารถตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ ที่ปรึกษา
ได้น าเอาเป้าประสงค์ (Target) ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) ซึ่งถือเป็นเป้าหมายระดับประเทศและระดับนานาชาติมาพิจารณาประกอบในการก าหนดวัตถุประสงค์
เพื่อความยั่งยืนในการพัฒนา การวิเคราะห์ในช่วงนี้จะเป็นการวิเคราะห์จากเอกสารและการประเมินโดย
ผู้เช่ียวชาญ (Expert Judgement) 
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2) การก าหนดตัวชี้วัด 

การก าหนดตัวช้ีวัด (Indicator) เพื่อใช้บ่งช้ีถึงสภาพ สภาวะ และการเปลี่ยนแปลง ของ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืนของการพัฒนาที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งการก าหนดตัวชี้วัด
ถือ เป็นขั้นตอนที ่มีความส าคัญมาก เนื ่ องจากจะถูกน าไปใช้ในหลายขั้นตอนถัดไป โดยเฉพาะ  
การประเมินข้อมูลฐาน โดยพิจารณาตามลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

- มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืน  
- มีตัวช้ีวัดครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
- มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และความพร้อมของข้อมูล  
- สามารถติดตามตรวจสอบได้อย่างต่อเนื่อง และระยะยาว 

ผลที่ได้รับจากกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืนและตัวช้ีวัด จะถูกน าไปประกอบการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด
สระแก้ว ในด้านการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยน าไปผนวกในการจัดท าแผนในข้ันตอนการก าหนด
วิสัยทัศน์ของแผนการพัฒนา ที่เป็นการพิจารณาก าหนดวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ รวมไปถึงการก าหนดพนัธกจิ
หรือค่านิยมของแผน ผลจากกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์จะช่วยส่งเสริมให้การก าหนด
วิสัยทัศน์ของแผนนั้นมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ครอบคลุมประเด็นส าคัญ และมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ 

ในการด าเนินการข้ันตอนนี้เป็นการท างานวิชาการโดยใช้วิธีการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ
เป็นหลัก (Expert Judgement) และการวิเคราะห์สาระจากเอกสาร (Content Analysis) และผลที่ได้ดังนี้  

2.1) ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การเพ่ิมมูลค่าเกษตรแปรรูปและสิทธิประโยชน์เพ่ือดึงดูด
การลงทุน 

 วัตถุประสงค์เพ่ือความยั่งยืน 

- ส่งเสริมอุตสาหกรรมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัดสระแก้ว โดยตระหนักถึงความยั่งยืนของการพัฒนา  

- พัฒนากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ด้านเกษตรกรรมของประเทศไทยใช้ประโยชน์จากการลงทุนในพื้นที่เป้าหมายในประเทศ ทั้งในด้านแรงงาน 
ตลาด และสิทธิประโยชน์ด้านการผลิตและการค้าลงทุน ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศในการค้า การลงทุน และ
ชักจูงให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน มาด าเนินกิจการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว อย่างไรก็ตาม จะต้อง
เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

- ใช้ทรัพยากรแรงงานของคนในพื้นที่สูงสุด ด้วยการส่งเสริมการศึกษา
ให้สูงข้ึน ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในพื้นที่ และทักษะที่สอดรับกับอุตสาหกรรมใหม่  
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 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  

ตัวช้ีวัดคือเงินลงทุนแบบสะสมส าหรับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่เข้าข่าย 
BOI ระดับ B2 B1 A1 A2 A3 และ A4 และหรืออุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าเกษตรแปรรูปที่พัฒนาข้ึนใหม่ โดย
ก าหนดเป้าหมาย คือ การลงทุน เพิ่มข้ึน โดยพิจารณาจากรายงานความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ของ สศช. (มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2564) พบว่าในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบว่าเงินลงทุนจากนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของรัฐส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปที่เข้าข่าย BOI ระดับ B2 B1 A1 A2 A3 และ A4 โดยรวม 1,869.18 ล้านบาท/ ปี ในขณะที่ ช่วงเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 มีงบประมาณการลงทุนสะสมเพิ่มข้ึนเป็น 1 ,900.55 
ล้านบาท/ ปี มีอัตราการลงทุนเพิ่มข้ึนคิดเป็น ร้อยละ 1.7 จากช่วง พ.ศ. 2563 – 2564 ในการนี้ จึงเสนอเงิน
ลงทุนสะสมในอุตสาหกรรมด้านการเกษตรที่ เข้าข่าย BOI และอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าเกษตรแปรรูป 
ที่พัฒนาข้ึนใหม่ โดย เพิ่มข้ึนอัตราอย่างน้อยร้อยละ 1.7 ต่อปี เทียบจากปีก่อนหน้า เป็นค่าเป้าหมาย เริ่มต้น 
พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การก าหนดอัตราอย่างน้อยร้อยละ 1.7 ต่อปี เพื่อให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้วแสดงถึงการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง และมั่นคง 

2.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะเพียงพอ 

 วัตถุประสงค์เพ่ือความยั่งยืน 

- ส่งเสริมระบบเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของชุมชน
ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายการจัดการขยะตั้งแต่ต้นถึงปลายทาง ด้วยเป้าหมาย 
3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) ของขยะชุมชน และตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
ของขยะจากอุตสาหกรรม โดยเพิ่มสัดส่วนการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงลดปริมาณขยะที่เข้าระบบ
การจัดการข้ันสุดท้าย (ปลายทาง) 

- เพิ่มศักยภาพพื้นที่ในการรองรับขยะ และถูกจัดการอย่างถูกต้อง ด้วยการฝังกลบ
แบบถูกหลักสุขาภิบาล หรือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอื่นที่ประชาชนในพื้นที่ให้การยอมรับ เพื่อเพิ่มร้อยละ
ปริมาณขยะที่ถูกก าจัดอย่างถูกต้องให้มีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปริมาณขยะที่น ามาก าจัดอย่างถูกต้องในจังหวัดสระแก้ว โดยอ้างอิงข้อมูล
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว พบว่าในปัจจุบัน ค่าความสามารถในการก าจัด
ขยะอย่างถูกต้อง คือ 19 ตัน/ วัน หรือประมาณ 6,935 ตัน/ ปี หรือคิดเป็นปริมาณขยะที่ถูกน ามาก าจัดอย่าง
ถูกต้อง ร้อยละ 3.52 ของปริมาณขยะที่ เกิดข้ึนในจังหวัดสระแก้ว และถ้าก าหนดเป้าหมายโดยอ้างอิง
ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี คือการจัดการขยะอย่างถูกต้อง  ร้อยละ 100 ภายใน พ .ศ. 2569 
เพราะฉะนั้นใน พ.ศ. 2568 ควรก าจัดขยะได้ในอัตราส่วนร้อยละ 95 อย่างไรก็ตาม ซึ่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้วไม่สามารถท าได้ เพราะตามข้อมูลที่ประเมินว่าปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) มีเพียงร้อย 3.52 ของขยะ
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ทั้งหมดที่ถูกก าจัดอย่างถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถสร้างโรงงาน RDF ในพื้นที่ได้ ดังนั้นจึงก าหนดค่าเป้าหมาย 
ดังนี ้ 

- กรณีที่ 1 สามารถสร้างโรงงาน RDF ของกลุ่มวัฒนานคร ที่มีการจัดการขยะแบบ
รวมศูนย์ และมีการแยกขยะจากต้นทางด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน ขยะทั้งหมดสามารถก าจัดได้อย่าง
น้อย ร้อยละ 80 ของขยะที่เกิดข้ึน ภายในปี 2569 

- กรณีที่ 2 ไม่สามารถสร้างโรงงาน RDF ได้ มีแต่การแยกขยะต้นทางด้วยหลักการ
เศรษฐกิจหมุนเวียน ขยะทั้งหมดสามารถก าจัดได้ อย่างน้อย ร้อยละ 40 ของขยะที่เกิดข้ึน ภายในปี 2569  

- ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  

2.3) ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาระบบการศึกษาและเสริมสร้างทักษะฝีมือ
แรงงานรองรับการพัฒนา SEZ 

 วัตถุประสงค์เพ่ือความยั่งยืน 

- เสริมสร้ าง ศักยภาพของแรงงานทุกระดับในท้อง ถ่ินเพื่ อรองรับ
อุตสาหกรรมที่เกิดข้ึน ใน SEZ ทั้งอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 

 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  

จากที่กล่าวข้างต้นในพื้นที่ไม่มีปัญหาแรงงานคนไทยเชิงปริมาณแต่มีปัญหาเชิง
คุณภาพคือทักษะแรงงานเนื่องจากการศึกษาของประชากรในวัยแรงงานบยังอยู่ในระดับปฐม หรือไม่ได้รับ
การศึกษา จึงพิจารณาประชากรที่อยู่ในวัยก าลังศึกษาของ 7 ต าบลของพื้นที่ SEZ โดยเฉลี่ย ร้อยละ 20.9 ของ
ประชากรทั้งหมดของ 7 ต าบลของพื้นที่ SEZ (57,951 คน) เท่ากับ 12,112 คน ที่มีศักยภาพในการพัฒนาทักษะ
เพื่อท างานใน SEZ สระแก้ว ทั้งนี้ ถ้าคิดอย่างน้อยร้อยละ 10 เข้ารับการฝึกอบรมได้ (ประมาณ 1,200 คน)  
เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะก าลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ปีงบประมาณ 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับทักษะแรงงานและรองรับความต้องการลงทุนของ 
ผู้ประกอบกิจการ และ ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่โดยมีการจ้างงานตาม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย และจากรายงานผลการด าเนินงานของรัฐบาล, 2564 แต่ละจังหวัดที่มีการพัฒนา SEZ  
10 แห่ง มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจ านวน 11,908 คน ข้ึนโดยประมาณเฉลี่ย 1,190 คน/ แห่ง  

เมื่อพิจารณาผู้ที่ก าลังศึกษาที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาทักษะประมาณ 1,200 
คนต่อปี ซึ่งเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีผู้ผ่านการฝึกอบรม โดยเฉลี่ย 1,000 คนต่อพื้นที่ ดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอ
จ านวนแรงงานที่มีทักษะเพิ่มข้ึนอย่างน้อย 1,200 คน/ ปี ทั้งแรงงานนอกภาคเกษตรและในภาคเกษตร 
โดยเข้าการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามหลักสูตรที่จัดไว้ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือหลักสูตรที่พิจารณา 
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนด รวมทั้ง
เกษตรยุคใหม่ เช่น 
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- การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่า 
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
- การพัฒนาศักยภาพแรงงานเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล 
- การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 
- เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 

5.5.7 การประเมินข้อมูลฐาน (Baseline Assessment)  

เมื่อสามารถก าหนดตัวช้ีวัดของประเด็นยุทธศาสตร์ได้แล้ว จะด าเนินการประเมินข้อมูลฐาน 
(Baseline Assessment) ซึ่งเป็นการประเมินสถานภาพและแนวโน้มการพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตร์และ
ตัวช้ีวัด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่เริ่มกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยค านึงถึง
ความเพียงพอของฐานข้อมูลที่ได้มีการเก็บรวบรวมไว้ด้วย ซึ่งหากไม่สามารถสืบค้นหรือรวบรวมข้อมูลได้
จะระบุประเด็นที่ยังขาดข้อมูลหรือข้อมูลมีปัญหาและข้อจ ากัดของข้อมูลที่ มีอยู่ พร้อมทั้งหาแนวทางจัดหา
ข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์สาระจากเอกสาร (Content Analysis) และประเมินโดยผู้เช่ียวชาญเป็นหลัก 
(Expert Judgement) ตลอดจนสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเช่น ส านักการส่งเสริมการลงทุน 

นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งข้อมูลฐานที่ใช้เชิงพื้นที่และเชิงเวลาได้แสดงในตารางท่ี 5.5-11 ทั้งนี้ข้อมูลฐาน 
ได้กล่าวในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ การวิเคราะห์ทบทวนแผนและข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวข้อง การก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทางเลือกเบื้องต้น เป็นต้น 

5.5.8 การก าหนดทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น  

ในข้ันตอนการก าหนดทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น จะระบุความเป็นไปได้ในแนวทางการพัฒนา
เบื้องต้นของแผนการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อน าไปใช้เป็นกรอบในการระดมความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้เสียในกระบวนการมีส่วนร่วม และสามารถน าไปใช้ประกอบการพัฒนาทางเลือกต่อไปได้เนื่องจาก  
ในช่วงเวลาการศึกษามีสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระบาดภายในประเทศ
แบบต่อเนื่อง การมีส่วนร่วม .ในข้ันนี้จึงได้ใช้รูปแบบการประชุมกลุ่มย่อยแบบออนไลน์ (Online Focus 
Group) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ได้แบ่งการประชุมออกเป็น 7 กลุ่ม โดยแยกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนะของโครงการ เพื่อร่วมกันให้ความเห็นในแต่ละด้านได้อย่างชัดเจน  
ตรงประเด็น ประกอบด้วย 

กลุ่มที่ 1: เกษตรแปรรูป (หน่วยงานราชการ) 

กลุ่มที่ 2: เกษตรแปรรูป (ภาคประชาชน) 

กลุ่มที่ 3: การจัดการขยะและกฎหมายผังเมือง 

กลุ่มที่ 4: การพัฒนาการท่องเที่ยว 

กลุ่มที่ 5: การพัฒนาทักษะแรงงาน 
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กลุ่มที่ 6: สิทธิประโยชน์การลงทุน 

กลุ่มที่ 7: ตัวแทนกลุ่มที่ 1 - 6 (สรุปผลภาพรวมหลังจากรับฟังความคิดเห็น) 

ทั้งนี้เนื้อหาการประชุม คือ ผลการด าเนินงานของโครงการในช่วงที่ผ่านมา สรุปผลประเด็น
การก าหนดยุทธศาสตร์ การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวช้ีวัด ผลการประเมินข้อมูลฐาน 

ทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น และผลที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อยแบบการประชุมออนไลน์ดังตารางท่ี 5.5-21 

และรูปท่ี 5.5-11 
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ตารางท่ี 5.5-21 สรุปประเด็นการประชุมกลุ่มย่อยแบบออนไลน์ (Online Focus Group) โครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ควรพัฒนารูปแบบใดและทิศทางใด ควรให้ความส าคัญด้านใดมากท่ีสุด ปัญหาและอุปสรรคท่ีต้องค านึงในการพัฒนาในรูปแบบนั้น 

1) เกษตรแปรรูป (หน่วยงานราชการ) 
- การส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ผสมผสานกับพืช
เศรษฐกิจเดิม อาทิ กัญชง กัญชา  
- การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสินค้าแปรรูปจาก
ภาคการเกษตรที่ โดดเด่นของจังหวัด  อาทิ ไพล ขม้ินชัน  
ฟ้าทะลายโจร 
- นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ควรให้ประโยชน์และสนับสนุนการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 

- การสร้างแรงจูงใจสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนทางด้าน
การเกษตรแปรรูป เช่น ลดภาษี ลดค่าใช้จ่ายต้นทุนให้แก่ 
นักลงทุน 
- การแปรรูป พืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ อาทิ ข้าว อ้อย 
มันส าปะหลัง ในพื้นที่ SEZ 
- การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ของเก่ียวกับ 
SEZ ต่อภาคการเกษตรในพื้นที่เป้าหมาย 
- การสร้างแรงจูงใจโดยการรับซ้ือและประกันราคาผลผลิต
จากภาคการเกษตรกรในพื้นที่ 
- การจัดการขยะที่ถูกสุขลักษณะ ควบคู่กับการน าขยะไปเป็น
พลังงานเชื้อเพลิง 
- ปริมาณการน้ าใช้ที่เพียงพอต่อภาคการเกษตรในอนาคต 
- ส่งเสริมให้กิจการเกษตรแปรรูปในพื้นที่ผ่านมาตรฐาน 
(Good Agriculture Practice: GAP) ในระยะเวลาประมาณ 
1-3 ปี 

- ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
- น้ าไม่เพียงพอในภาคการเกษตรและไม่สามารถจัดส่งน้ าในพื้นที่   
ส.ป.ก. ได้  
- การปลูกพืชสมุนไพรยังเป็นแบบแปลงย่อย ยังไม่มีการแบ่งพื้นที่จัด
โซนที่ชัดเจน และขาดน้ าส าหรับการเพาะปลูก นอกจากน้ียังมีปัญหา
เก่ียวกับการขออนุญาตเบ่อบาดาล 
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2) เกษตรแปรรูป (ภาคประชาชน) 
- การส่งเสริมให้เป็นเมืองสมุนไพร 
- การพัฒนา BCG คู่ขนานกับ SEZ ทั้งจังหวัด เพื่อสร้างสิทธิเท่า
เทียมกับผู้ประกอบการ 
- การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากจากวิสาหกิจชุมชนไปสู่การสร้าง
มูลค่าจากการท่องเที่ยวไปสู่ระดับจังหวัดแบบครบวงจรและตอบ
โจทย์โรงงานในพื้นที่ 
- การส่งเสริมการร่วมกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ฐานการปลูกพืช
สมุนไพร อาทิ ฟ้าทะลายโจร 
- การสร้างโรงงานอุตสาหกรรมหรือขยายโรงงานที่รองรับผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

- ภาครัฐต้องให้การส่งเสริม สนับสนุน ด้านอุปกรณ์ และด้าน
สาธารณูปโภคให้นักลงทุน 
- ควรควบคุมพื้นที่จัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ควรจัดตั้งใกล้กับ
บริเวณแหล่งชุมชน และมีเจ้าหน้าที่ช านาญเฉพาะด้านดูแลความ
ปลอดภัยของโรงงาน 
- การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ลงทุนโดยการเข้าถึงสาธารณูปโภคมาก
ยิ่งขึ้น อาทิ การเอ้ือประโยชน์การใช้ไฟฟ้าฟรี  
- การสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีขั้นสูงใน
กระบวนการผลิต 
- การส่งเสริมงานวิจัยด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตทางด้าน
เกษตรกรรม และส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ อาทิ กัญชง 
กัญชา 
- การให้สิทธิประโยชน์โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่ มุ่งเน้น
อุตสาหกรรมสีเขียวไม่ปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ให้ทัดเทียมกับ
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้ามา
ลงทนุ 

- ประชาชนไม่มีกรรมสิทธ์ิในการถือครองที่ดิน เน่ืองจากเป็น
ที่ดิน ส.ป.ก. และ ภ.บ.ท. 5 ท าให้ไม่สามารถสร้างโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือขยายพื้นที่ได้ 
- ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ า ไม่มีระบบชลประทานในพื้นที่
เน่ืองจากเป็นที่ดิน ส.ป.ก. และ ภ.บ.ท. 5 และการขออนุญาต 
การเจาะบ่อบาดาล 
- สิทธิประโยชน์การลงทุนของเกษตรฐานรากไม่เท่าเทียมกับ 
ผู้ลงทุนรายใหญ่ 
- ความพร้อมของภาคเกษตรในการสร้างมูลค่าพืชเศรษฐกิจใหม่ 
(กัญชง กัญชา) 
- ภาครัฐอนุมัติการปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ล่าช้า (กัญชง กัญชา) 
ท าให้ประชาชนลักลอบปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่  
- เกิดปัญหาจากการผูกขาดราคาสินค้าของโรงงาน ท าให้สินค้า
ทางด้านเกษตรต่ า 
- การส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดท าได้ยากเพราะไม่มี
การส่งออกสินค้าที่ผลิตจากสระแก้วโดยตรง 
- ปัญหาการหมุนเ วียนเงินทุน ท าให้ท าให้ มีการผลักดันให้
ปรับเปลี่ยนการปลูกชนิดพืชอ่ืนได้ยาก 
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3) การจัดการขยะ/ กฎหมายผังเมือง 
- การส่งเสริมธนาคารขยะ ควบคู่กับศูนย์การจัดการขยะแบบ
ครบวงจรที่มีได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ และเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชน 
- การส่งเสริมให้เอกชนน าขยะไปเผาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 
(โรงไฟฟ้า RDF) 
- การสร้างบ่อจัดเก็บขยะขนาดเล็กที่ถูกสุขลักษณะในแต่ละ
ชุมชน 

- การส่งเสริมการจัดการและคัดแยกขยะจากระดับครัวเรือน 
- การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการจัดการขยะ 
- การจัดจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะ และท าความสะอาดพื้นที่ที่
ปนเปื้อนน้ าชะขยะ 
- การบูรณาการร่วมกันระหว่างชุมชน ปอท. หน่วยงานราชการ
ในพื้นที่ในการจัดการขยะ 
- การให้ความรู้กระบวนการขออนุญาตการจัดตั้งโรงงานแก่ผู้
ลงทุนขนาดย่อย เพื่อลดปัญหาการขัดแย้งระหว่างชุมชนและ
หน่วยงานราชการ 
- การสร้างองค์ความรู้ และความตระหนักเรื่องการจัดการขยะ
อย่างถูกสุขลักษณะให้กับชุมชน 

- สิทธิประโยชน์ไม่ดึงดูดนักลงทุน 
- ปริมาณขยะแปรผันตามจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ SEZ  
- พื้นที่ที่สามารถรองรับปริมาณขยะในอนาคต 
- กระบวนการขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงงานจัดการขยะ 
- ปัญหาขยะที่ ไม่ได้คัดแยกก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น และแมลง 
ก่อให้เกิดความร าคาญในพื้นที่ 

4) การพัฒนาการท่องเท่ียว 

- การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างปลอดภัยและยั่งยืน 
เช่น การจองล่วงหน้าและจ ากัดจ านวนคนเข้าสถานที่ท่องเที่ยว 
การจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชื่อมโยงจุดส าคัญในพื้นที่ (โครงการ
พระราชด าริ ร. 9 แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ และสินค้าทาง 
การเกษตร)  
- การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมและเชิงประวัติศาสตร์ใน
พื้นที่  

- การสร้างเสน่ห์ และอัตลักษณ์ในชุมชน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 
อาทิ การท่องเที่ยวแบบเกษตรพอเพียง การท่องเที่ ยวเชิง
วัฒนธรรม 
- การส่งเสริมระบบขนส่งสารธารณะเชื่อมโยงจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ 
- การสร้างจุดขายในพื้นที่ เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมบริการและ
พืชสมุนไพร เช่น การสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เช่น สปาแพทย์
ทางเลือก เป็นต้น 

- เน่ืองจากปัญหาโควิด ส่งผลให้ไม่มีการท่องเที่ยว และกิจกรรม
นอกเหนือจากที่ราชการก าหนดไว้  
- จังหวัดสระแก้วเป็นเพียงจังหวัดทางผ่านยังไม่มีสถานที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยวอย่างชัดเจน 
- การเปรียบเทียบภาคบริการระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน 
- ปัญหาเอกสารสิทธิในพื้นที่ ท าให้ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน 
- ไม่มีความยืดหยุ่นการเข้า-ออก ของกัมพูชา 
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- การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในกลุ่มวิสาหกิจ เพื่อสร้าง
รายได้ให้เกษตรกรเพิ่มขึ้น 
 

- การสร้างความเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมใน SEZ โดยสร้าง 
Outlet ขายสินค้าที่ผลิตใน SEZ รวมทั้งผลิตภัณฑ์เกษตร เกษตร
แปรรูป  และสิ่ งอ านวยความสะดวกต่ าง เพื่ อ ให้บริ การ
นักท่องเที่ยว 
- ควรส่งเสริมสนับสนุนสถานที่ท่องเที่ ยวใกล้บริเวณแหล่ง
อุตสาหกรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานและนักลงทุนในพื้นที่
ท่องเที่ยวมากขึ้น 
- ควรมีสถานที่อ านวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวในสถานที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆ และขายสินค้าเด่นของ  SEZ และจังหวัด 
เน่ืองจากสระแก้วเป็นจังหวัดทางผ่าน 
- ควรอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ในพื้นที่ 

5) การพัฒนาทักษะแรงงาน 
- การพัฒนาแบบ BCG โดยยกระดับการเกษตรของจังหวัด
สระแก้ว เน่ืองจากนิคมอุตสาหกรรมอาจไม่ตอบโจทย์ต่อพื้นที่  
- การส่งเสริมการฝึกอบรมและทักษะฝีมือแรงงานไทยและต่าง
ด้าวในพื้นที่  SEZ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของสถาน
ประกอบการ และภาคการเกษตร 

- อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวผ่าน
ระบบออนไลน์ทั้งที่มีนายจ้างและไม่มีนายจ้าง 
- มีความยืดหยุ่นในการข้ามผ่านแดนของแรงงานต่างด้าว ไม่ว่า
จะเป็นการท าบัตรผ่านแดน และบัตรผ่านแดน การลงทะเบียน
ผ่านระบบออนไลน์ 
- การเสริมสร้างแรงจูงใจให้แรงงานรุ่นใหม่ในพื้นที่ ด้วยการสร้าง
อุตสาหกรรม 
- ควรบูรณาการแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาใน
พื้นที่  

- ปัญหาความยากจน เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท าให้เยาวชนมี
ระดับการศึกษาที่ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของลาดแรงงาน 
- ไม่สามารถด าเนินการฝึกอบรมแรงงานต่างด้าวได้โดยตรงแต่
สามารถเขียนหนังสือขอการรับรองและร่วมมือองค์กรระหว่าง
ประเทศในการสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมฝีมือแรงงาน
ต่างด้าวได้ 
- การลักลอบเข้าเมืองของคนงานต่างด้าวผ่านทางธรรมชาติ อาจ
มีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นมากขึ้นระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้าง 
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- การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
และผู้น าชุมชนเก่ียวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาแบบ 
BCG  

- ไม่สามารถดึงดูดแรงงานไทยให้กลับมาท างานในพื้นที่ได้เพราะ
ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม  

6) สิทธิประโยชน์การลงทุน เกษตรแปรรูป/ ตัวแทนประชาขน/ ผังเมือง 
- การพัฒนาแบบ BCG และอุตสาหกรรมสีเขียว เป็นการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ต้องควบคุมคุณภาพสิ่ งแวดดล้อมให้ได้ตาม
มาตรฐาน 
 

- การส่งเสริม Smart Farming เกษตรอินทรีย์  
- การพัฒนาพื้นที่จังหวัดสระแก้วต้องไม่ขัดกับสิทธิประโยชน์กับ
การใช้ที่ดิน 
 

- ข้อจ ากัดของพื้นที่ในการจัดตั้งโรงงาน 
- ไม่สามาถเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางการเกษตรด้านระยะเวลาได้
เ น่ืองจากปัจจุบันให้สิท ธิสูงสุดแล้ว หากต้องการเพิ่มสิทธิ
ประโยชน์เพิ่มขึ้นเป็น 13 ปี อาจจะต้องท าการวิจัยเทคโนโลยี
เป้าหมาย  
- การพัฒนาแบบ BCG Model สามารถขอสิทธิประโยชน์ทาง
การเกษตรตั้งแต่ต้นทางได้ถ้าเป็นกลุ่ม  Smart Farmer และ
เงื่อนไขตามกรอบที่ก าหนด แต่ถ้าเป็นเกษตรกรทั่วไปไม่สามารถ
ขอได้ 
- การจัดตั้งโรงงานบดตัดขยะในชุมชน จัดเป็นกิจการเข้าข่าย
โรงงาน จะต้องด าเนินการขอใบอนุญาตตามข้อก าหนดของ
กฎหมาย 
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ตารางที่ 5.5-21 สรุปประเด็นการประชุมกลุม่ย่อยแบบออนไลน์ (Online Focus Group) โครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน (ต่อ) 

ควรพัฒนารูปแบบใดและทิศทางใด ควรให้ความส าคัญด้านใดมากท่ีสุด ปัญหาและอุปสรรคท่ีต้องค านึงในการพัฒนาในรูปแบบนั้น 

7) กลุ่มภาพรวม 
- ส่งเสริมการจัดการขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste) โดยโรงไฟฟ้า
จากพลังงานทางเลือก 
- สนับสนุนการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจและการยอมรับ 
- ส่งเสริมวิทยาลัยชุมชน เพื่อพัฒนาความรู้ของคนในพื้นที่  
- ส่ง เสริมผู้ประกอบการฐานราก รัฐ วิสาหกิจชุมชนและ
รัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม ให้ ได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับ
ผู้ประกอบการใน SEZ หรือผู้ประกอบการภายนอกของสระแก้ว
ที่เป็นนิติบุคคล 
- ส่งเสริมให้มีองค์กรตรวจสอบคุณภาพและมีการรับรองคุณภาพ
สินค้าเกษตรแปรรูป อาจเป็นหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือ
สถาบันการศึกษา 

- การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากมีโครงการพี่ช่วยน้อง โดยกิจการ
ใหญ่จะให้ความช่วยเหลือด้านเครื่องมือแก่รัฐวิสาหกิจชุมชน 
- การพัฒนาต้องอยู่บนความสมดุลของทุกด้าน ต้องหาจุดตรง
กลางของการพัฒนาเพื่อให้เกิดการยอมรับจากทุกฝ่าย 
- ควรมีการศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจเก่ียวกับเงื่อนไข ข้อ
ก าหนดการพัฒนาพื้นที่โซนสีเขียว และพื้นที่โซนสีม่วง 
- ต้องก าหนดทิศทางการพัฒนาให้ชัดเจน 
- พัฒนาการรับรู้และความเข้าใจของคนในพื้นที่เรื่องประโยชน์
จากการพัฒนาพื้นที่ SEZ 
- ควรเก็บภาษีจากผู้ประกอบการใน SEZ เพื่อน ามาเป็นกองทุน
ในการพัฒนา แก้ไข ป้องกัน สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนใน
จังหวัดสระแก้ว รวมทั้งอาจน าเงินกองทุนน้ีไปพัฒนาการศึกษา 

- รัฐวิสาหกิจชุมชนไม่ได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลจึงไม่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์เช่นเดียวกับธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล แต่มีการได้ประโยชน์
ในเรื่องการได้รับการส่งเสริมจากกิจการขนาดใหญ่ เพราะกิจการ
ขนาดใหญ่จะได้สิท ธิประโยชน์เรื่องภาษีในกรณีส่ง เสริ ม
รัฐวิสาหกิจชุมชน 
- การท า SEZ ก่อให้ เกิดความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน จากการที่ฝ่ายเอกชนมุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจ แต่ภาครัฐ
มุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อม 
- คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าพื้นที่สีเขียวให้ท าเกษตรกรรม พื้นที่
สีม่วงให้ท าอุตสาหกรรม แต่ตามกฎหมายจริง ๆ แล้วจะมีการ
ก าหนดกิจกรรมที่ท าได้ ท าไม่ได้ และท าได้แต่มีเงื่อนไข  
- กังวลเรื่องผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนา 
- งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 5-82 
 

  
บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

  
บรรยากาศการแนะน าตัวของผู้เข้าร่วม 

  

  
บรรยากาศการน าเสนอ 

รูปท่ี 5.5-11 บรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะกลุ่มย่อยแบบออนไลน์  
(Online Focus Group) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) 
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บรรยากาศช่วงรับฟังความคดิเห็นประชาชน 

  
บรรยากาศการน าเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นประชาชน 

รูปที่ 5.5-11 บรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัตกิารในลักษณะกลุ่มย่อยแบบออนไลน์  
(Online Focus Group) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ (Video Conference) (ต่อ) 
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บรรยากาศผู้เข้าร่วมประชุม 

รูปที่ 5.5-11 บรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัตกิารในลักษณะกลุ่มย่อยแบบออนไลน์  
(Online Focus Group) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ (Video Conference) (ต่อ) 

 

ในการก าหนดทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น ได้ด าเนินการดังนี้ 

(1) พิจารณาจากผลวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งมาจากการวิเคราะห์ของนักวิชาการ 
ของบริษัทที่ปรึกษาพร้อมด้วยข้อคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย น าไปสู่ทางเลือกที่พัฒนาเบื้องต้นที่มีศักยภาพ
หรือเป็นไปได้ส าหรับแผนการพัฒนา SEZ โดยตั้งอยู่บนฐานความคิดว่าทางเลือกต้องตอบสนองต่อประเด็น
ยุทธศาสตร์ ทั้ง 3 ประเด็น (การเพิ่มมูลค่าเกษตรแปรรูปเพื่อดึงดูดการลงทุน การจัดการขยะอย่างถูก
สุขลักษณะเพียงพอ และการพัฒนาระบบการศึกษาและเสริมสร้างทักษะฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนา SEZ) 
ซึ่งสอดคล้องและเช่ือมโยงกับนโยบาย และแผนทั้งระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ  

(2) ข้อคิดเห็นจากข้อคิดเห็นที่เสนอจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (วันที่ 
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) เกี่ยวกับการพัฒนา SEZ ควรด าเนินการด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน และ
การพัฒนาเกษตรแปรรูปโดยพัฒนาต่อยอดจากพืชผลทางเกษตรที่เป็นจุดเด่นของจังหวัดสระแก้ว พร้อมเสนอ
แนวคิดว่าควรจะพัฒนาตั้งแต่ต้นทางคือการพัฒนาการเกษตรด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจฐานชีวภาพอีกด้วย  

ดังนั้น จากการวิเคราะห์ของนักวิชาการและบูรณาการข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทั้งจาก  
การประชุมกลุ่มย่อยและการประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อมด้วยด้วยข้อมูลสนับสนุน (ข้อมูลฐาน) ที่จัดท าใน
รายงานการก าหนดขอบเขต ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่การเพิ่มมูลค่าเกษตรแปรรูปและสิทธิ
ประโยชน์เพื่อดึงดูดการลงทุน การจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะเพียงพอ การพัฒนาระบบการศึกษาและ
เสริมสร้างทักษะฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนา SEZ จึงคิดถึงการพัฒนาทางเลือกเบื้องต้นที่ครอบคลุม 
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การพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยการใช้หรือแปรรูปวัตถุดิบที่มีอยู่ในจังหวัดสระแก้วคือพืชผลทางการเกษตรหรือ
เท่ากับเป็นการต่อยอดด้านการเกษตร และในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมจะมีของเสียเกิดข้ึนซึ่งโดยปกติ  
จะมีการบ าบัดหรือก าจัดของเสียที่เกิดข้ึน จึงเสนอใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อน าของเสียที่เกิดข้ึน
กลับมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์เดิมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ เป็นการเพิ่มมูลค่าของของเสีย
ขณะเดียวกันก็ลดของเสียด้วย แต่ในประเด็นยุทธศาสตร์เรื่องการจัดการขยะจะเน้นเกี่ยวกับขยะชุมชนรวมทั้ง
ขยะจากสินค้ามือสองโดยใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยสรุปใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการ
ของเสียจากกระบวนการผลิตและการจัดการขยะชุมชน/ สินค้ามือสอง ส่วนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครบ
วงจรโดยมีฐานจากวัตถุดิบจากการเกษตร เท่ากับเศรษฐกิจชีวภาพ เมื่อเข้ามาในกระบวนการผลิตมีจัดการของ
เสียด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเศรษฐกิจชีวภาพและเศรษฐกิจหมุนเวียนจะอยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว 
อย่างไรก็ตามจะพัฒนาอุตสาหกรรมแบบใด ๆ จะต้องใช้แรงงาน ที่ต้องมีศักยภาพด้วยการเพิ่มทักษะ  
เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยหลักการเศรษฐกิจแนวใหม่ 
ที่เกิดข้ึน 

จึงน าเสนอทางเลือกเบื้องต้นและอธิบายเหตุผลของการพัฒนาทางเลือกเบื้องต้นดังต่อไปนี้ 

ทางเลือกที่ 1: การพัฒนา SEZ แบบปกติ (Business As Usual: BAU) 

ทางเลือกที่ 2: การพัฒนา SEZ แบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

ทางเลือกที่ 3: การพัฒนา SEZ แบบเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) - เศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) - เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) หรือ BCG Model  

1) ทางเลือกท่ี 1: การพัฒนา SEZ แบบปกต ิ

การพัฒนา SEZ แบบปกติ เป็นการพัฒนาที่ด าเนินการที่เป็นอยู่ปัจจุบันซึ่งด าเนินการ
ต่อไปตามที่ก าหนดไว้ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว โดยข้อมูลมีดังนี้ 

การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  

พิจารณาการลงทุนจากธุรกิจจัดตั้งใหม่ระหว่าง พ.ศ. 2559 - 2563 อยู่ในช่วง 25.52 - 
117.7 ล้านบาท โดยสูงสุดใน พ.ศ. 2562 (ซึ่งเป็นปีที่นิคมอุตสาหกรรมสร้างแล้วเสร็จ) และมีแนวโน้ม 
การลงทุนจากธุรกิจจัดตั้งใหม่จะลดน้อยลง (พ.ศ. 2562 มูลค่า 117.7 ล้านบาทเทียบกับ พ.ศ. 2563 มูลค่า 
53.96 ล้านบาท อย่างไรก็ตามมูลค่าการลงทุนของนิติบุคคลที่คงอยู่โดยทุนจดทะเบียนนิติบุคคลคงอยู่ มีค่าสูง
เกินกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี กล่าวคือ 1,514.05 ล้านบาท (พ.ศ. 2562) 1,473.51 ล้านบาท (พ.ศ. 2563) 
และ 1,499.61 ล้านบาท (พ.ศ. 2564) ทั้งนี้ทุนจดทะเบียนในปี 2564 รายงาน ณ มิถุนายน 2564) และจาก
รายงานความก้าวหน้าของกองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ สศช. รายงานว่า สกท. อนุมัติโครงการที่ขอรับการ
ส่งเสริม เพื่อด าเนินการลงทุนแล้ว 6 โครงการ วงเงิน 1,960 ล้านบาท (จากโครงการที่ขอรับการส่งเสริมฯ 
ทั้งหมด 9 โครงการ วงเงิน 7,792 ล้านบาท) และธุรกิจตั้งใหม่ 133 ราย วงเงิน 296.63 ล้านบาท (กรกฎาคม 
2564) จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มการลงทุนที่เพิ่มข้ึน  
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ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องประเด็นยุทธศาสตร์ 

- นิคมอุตสาหกรรมใน SEZ ปัจจุบัน พบว่า มีโรงงานจ านวนทั้งสิ้น 3 บริษัท (ข้อมูล  
ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564) ซึ่งมี 2 บริษัท ประกอบกิจการน าเข้า - ส่งออกเสื้อผ้ามือสอง และ 1 บริษัท ประกอบ
กิจการน้ ายาท าความสะอาด และผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจอีก 5 ราย ได้แก่ โรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะ 
และโรงงานคัดแยกเสื้อผ้ามือสอง ถ้ามีการพัฒนาเช่นน้ีนอกจากจะไม่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายของ 
SEZ ยังไม่ตอบสนองความต้องการของพื้นที่ ซึ่งต้องการอุตสาหกรรมที่ต่อยอดจากพืชเศรษฐกิจที่มีอยู่ในพื้นที่ 
(ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง เป็นต้น) เป็นอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ดังนั้นจึงควรปรับเปลี่ยนการพัฒนา
อุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท าให้สามารถ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจได้ 

- การจัดการขยะ จังหวัดสระแก้วมีปริมาณมูลฝอยในปี 2563 เกิดข้ึน 540.48 ตัน/ วัน 
แต่ปริมาณขยะมูลฝอยที่ก าจัดถูกต้องมีเพียง 19 ตัน/ วัน คิดเป็นร้อยละ 3.52 โดยมีสถานจัดการขยะเพียง  
2 แห่ง แห่งหนึ่งเป็นการจัดการขยะแบบรวมศูนย์ คือ กลุ่มวัฒนานคร โดยมีเทศบาลต าบลวัฒนานคร  
เป็นเจ้าภาพหลัก โดยมี 35 องค์การบริหารส่วนต าบลร่วมด้วย และมีระบบฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล  
1 แห่ง สถานก าจัดขยะชุมชนอีก 1 แห่ง อยู่ที่เทศบาลเมืองอรัญประเทศ เป็นแบบจัดการเทศบาลของตนเอง
แห่งเดียว นอกจากนั้น ยังมีปัญหาขยะมือสองที่เกิดจากตลาดโรงเกลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขยะในรูปแบบเศษ
ผ้า เสื้อผ้า รองเท้า และกระเป๋าที่ก าจัดได้ยากนอกจากการเผา ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว มีแผนในการสร้างโรงงานเผาขยะด้วยเทคโนโลยี RDF อย่างไรก็ตามยังมีการคัดค้าน
การสร้างโรงงานเผาขยะเพราะมีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหามลพิษจากโรงงานเผาขยะ ขยะที่เกิดข้ึนในโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีเดิมหรือจะจัดต้ังใหม่มีทั้งขยะชุมชนซึ่งส่วนใหญ่จะใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ซึ่งปัจจุบันยังมีปัญหาในการจัดการขยะชุมชนจากครัวเรือนและสินค้ามือสอง ส่วนขยะที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิตที่เรียกว่ากากของเสียจะจัดการโดยอุตสาหกรรมนั้น ๆ และหรือนิคมอุตสาหกรรม 

- แรงงาน แสดงโดยจ านวนผู้มีงานท า 322,858คน เป็นภาคเกษตรกรรมร้อยละ 39.1 
และ และนอกภาคเกษตรกรรมร้อยละ 60.9 ในการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบปกติ ซึ่ งปัจจุบันงาน
ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วยังมีไม่มากจะเห็นได้แรงงานส าหรับสาขาการผลิต
มีเพียง ร้อยละ 11.9 ของจ านวนผู้มีงานท า หรือร้อยละ 20 ของแรงงานนอกภาคเกษตร  แต่เป็นแรงงาน 
ขาดทักษะในการท างานภาคการผลิต ทั้งนี้อาจจะมาจากระดับการศึกษาซึ่งส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 69.4  
ของจ านวนผู้มีงานท า มีระดับการศึกษาค่อนข้างต่ า และสถานภาพเป็นลูกจ้างมากที่สุดคิดเป็น ร้อยละ 37.4 
ของจ านวนผู้มีงานท า จะเห็นได้ว่าการประกอบอาชีพเป็นแบบไม่ใช้ทักษะมากนัก ดังนั้นการพัฒนาทักษะ
แรงงานจึงเป็นประเด็นส าคัญหนึ่งในการพัฒนา SEZ  

จึงสรุปได้ว่าการพัฒนา SEZ แบบปกติ คือการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ก าหนดไว้
เนื่องจากได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยก าหนดช่วงเวลา พ.ศ. 2565 - 2580 ซึ่งต้องมีการจัดการขยะแบบ



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 5-87 
 

ถูกต้อง และแรงงานต้องมีการพัฒนาทักษะส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ก าหนดไว้และอุตสาหกรรมอื่นที่มี
อยู่เดิมหรือพัฒนาข้ึนใหม่ 

2) ทางเลือกท่ี 2: การพัฒนา SEZ แบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  

แนวคิดการพัฒนา SEZ แบบเศรษฐกิจหมุนเวียน:   

การพัฒนาเศรษฐกิจแบบเดิม เป็นแบบเศรษฐกิจเส้นตรง เน้นการบริโภค และเติบโต
ภายใต้ระบบการผลิตที่พึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง แต่ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดท าให้แนวโนม้โลก
อาจเกิดวิกฤติการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน ดังนั้นแนวคิดการพัฒนา SEZ แบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน จึงน ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการผลิตใด ๆ รวมถึงอุตสาหกรรมใน SEZ ด้วย โดยหลักการ
เศรษฐกิจหมุนเวียน คือการน าทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาแปรรูปและน ากลับไปใช้อีกในอนาคต โดยใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตใหม่ เพื่อการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์  

- การพัฒนา SEZ แบบปกติดังกล่าวข้างต้น ยังมีไม่มากและไม่สอดคล้องกับอุตสาหกร
รมเป้าหมายที่จะได้รับการส่งเสริมการลงทุน ดังนั้นการที่มีแนวความคิดการต่อยอดจากผลิตผลการเกษตร โดย
พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเนื่องด้วยจังหวัดสระแก้วมีพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน  
มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และสมุนไพร เช่น ไพล ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร เป็นต้น 

- จากข้อมูล ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสระแก้ ว พ.ศ. 2561 ได้แก่ 1) สาขา
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง มีมูลค่าการผลิต 8,068 ล้านบาท 2) สาขาการผลิตอุตสาหกรรม  
มีมูลค่าการผลิต 4,925 ล้านบาท และ 3) สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ มีมูลค่า 
การผลิต 4,428 ล้านบาท (สศช., 2563) โดยจะเห็นได้ว่าสาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง  
เป็นจุดแข็งส่งเสริมผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสระแก้ว ซึ่งแสดงถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาศักยภาพ  
ในสาขาเกษตรกรรมโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจดังกล่าว อ้อยโรงงาน แป้งมันส าปะหลัง และส่งเสริมศักยภาพ  
การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรูปจากการผลิตที่มีอยู่ปัจจุบัน (โรงงานผลิตน้ าตาล โรงงานผลิตแป้งมัน)  
เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปที่มีมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ อีกทั้งข้อคิดเห็นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ต้องการให้ต่อยอดการเกษตรแปรรูป ดังนั้น การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ายังมี  
ความเป็นไปได้  

การพัฒนาอุตสาหกรรมใด ๆ รวมทั้งเกษตรแปรรูป ย่อมมีของเสียเกิดข้ึน  

- ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมและหรือนิคมอุตสาหกรรมมีการจัดการของเสียอุตสาหกรรม 
ดังนั้น การจัดการของเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมโดยน าของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดซึ่งนอกจาก  
จะเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และลดมลพิษสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยนโยบายของ
กระทรวงอุตสาหกรรมก าหนดให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน  
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- ดังกล่าวข้างต้น ขยะชุมชนที่เป็นปัญหาอย่างมากส าหรับต าบลที่อยู่ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว และจังหวัดสระแก้วมีศักยภาพในการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องเพียง ร้อยละ 
3.52 โดยมีระบบก าจัดที่ถูกต้องเพียง 1 แห่ง นอกจากขยะชุมชนแล้วยังมีปัญหาที่น่ากังวล คือ การจัดการขยะ
สินค้ามือสองของตลาดโรงเกลือ ได้มีข้อคิดเห็นจากการประชุมเกี่ยวกับการจัดการขยะโดยใช้หลักการ
เศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งถ้าเป็นขยะชุมชนควรมีการแยกขยะที่ต้นทาง และใช้วิธีการ 3Rs กล่าวคือ Reduce 
(ลด) Reuse (ใช้ซ้ า) Recycle (หมุนเวียนใช้ใหม่) ส่วนขยะสินค้ามือสอง ควรแยกขยะและใช้เป็นเช้ือเพลิง  
ในการผลิตพลังงาน เป็นต้น ส่วนขยะอุตสาหกรรมเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการและหรือนิคมอุตสาหกรรม
จัดการขยะที่เกิดข้ึน ดังนั้น จึงน าเสนอทางเลือกการพัฒนา SEZ แบบเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งสามารถใช้กับ
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดธุรกิจใด ๆ และขยะชุมชนที่มีการจัดการลดขยะตั้งแต่ต้นทางคือที่ครัวเรือนนั่นเอง 
และผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนคือสามารถสร้างมูลค่าจากขยะได้อีกด้วย 

แรงงานในทางเลือก 2 การพัฒนา SEZ แบบเศรษฐกิจหมุนเวียนนั้นจะคล้ายกับทางเลือก 
1 การพัฒนาแบบปกติ  

- คือแรงงานไม่ได้ขาดแคลนในเชิงปริมาณแต่ขาดทักษะ ซึ่งการพัฒนาทักษะ 
ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายแล้วต้องเน้นไปที่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่เพิ่มมูลค่าทั้งใน  
การต่อยอดจากผลิตผลเกษตร และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกระบวนการในอุตสาหกรรม รวมทั้งการใช้ของเสีย  
ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยการฝึกอบรมสร้า งความเข้าใจและ
พัฒนาทักษะแรงงานในด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป การใช้ประโยชน์จากของเสียทั้งจากการผลิต และขยะ
ชุมชนด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายมีทั้งแรงงาน ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ท างานด้านเกษตร การพัฒนาทักษะอาจท าได้ 
ถ้าจ าเป็นหรือใช้วิธีแบบสอนกันเองในการท างาน (Learning by Doing) 

3) ทางเลือกท่ี 3: การพัฒนา SEZ แบบ BCG Model  

เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)  

มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
มูลค่าสูง เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เป็นการน า 2 ตัวแปรส าคัญ ได้แก่ เกษตรกรรมสมัยใหม่ และโรง
กลั่นชีวภาพ (Biorefinery) มาบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี (Technology) วิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) เพื่อให้เกิดคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนจากเศรษฐกิจฐานเกษตรกรรม 
ไปเป็นเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยเศรษฐกิจชีวภาพจะใช้สินค้าเกษตรจากมันส าปะหลังและอ้อยโรงงาน  
ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรไทยที่ส่งออกเป็นอันดับ 1 และ 2 ของโลก เป็นตัวน าร่องซึ่งจะก่อให้เกิดอุตสาหกรรม 
ในลักษณะห่วงโซ่ที่เพิ่มมูลค่า (Value Chain) ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาพลังงานชีวภาพ เช่น  
เอทานอล พลังงานไฟฟ้าชีวมวล เพื่อเป็นพลังงานทางเลือกที่มั่นคงและแข่งขันได้ อุตสาหกรรมชีวเคมี ได้แก่ 
พลาสติกชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต ที่จะเข้ามาเป็นวัตถุดิบผสมในอาหารแทนการใช้สารเคมี  
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หรือแม้แต่ผสมในอาหารสัตว์ เพื่อให้สัตว์ได้รับโปรตีนจากธรรมชาติที่ดีมีความสมบูรณ์ ตลอดจนอุตสาหกรรม
ทางชีวเภสัชภัณฑ์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่และ มีอนาคต และต้องมีการลงทุนทางด้าน งานวิจัย อย่างสูงเพื่อ
สร้างเศรษฐกิจชีวภาพ ซึ่งทั้ง อ้อยและมันส าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดสระแก้ว 

- เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ค านึงถึงการน าวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้
ประโยชน์ให้มากที่สุด โดยพยายามน าของเสียที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิต หรือจากครัวเรือนด้วยหลักการ 
3Rs คือ การลด (Reduce) ใช้ซ้ า (Reuse) หมุนเวียนใช้ใหม่ (Recycle) ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเศรษฐกิจหมุนเวียน
สามารถใช้ได้ต้ังแต่การเกษตรในการใช้เศษวัสดุเหลือทิ้งมาเป็นเช้ือเพลิง ท าปุ๋ยอินทรีย์เป็นต้น โรงงานการผลิต 
(เช่น การใช้กากอ้อย เป็นเช้ือเพลิง กากน้ าตาลหมักท าเอทานอล กากเหลือจากหมักท าปุ๋ย เป็นต้น) 

ทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้อยู่ภายใต้ หลักการของเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งเป็นการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและ
การรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน  

อุตสาหกรรมสีเขียว คือธุรกิจอุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบ  
ต่อสังคม ทั้งภายใน และภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเกณฑ์  
ในการรับรองอุตสาหกรรมโรงงานสีเขียว แบ่งออกเป็น 5 ระดับ (Green Network ฉบับที่ 96 พฤศจิกายน - 
ธันวาคม 2562) ได้แก่ 

- ระดับที่  1 ความมุ่งมั่นสีเขียว คือ มีการสื่อสารในองค์กรที่จะลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

- ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว คือ การด าเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
- ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว คือ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการ

ติดตามและประเมินผลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
- ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว คือ ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือด าเนินงานในทุกด้าน

ของการประกอบกิจการจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร  
- ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว คือ การแสดงถึงการขยายเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

สีเขียว โดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่เครือข่ายอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย 

โดยเปลี่ยนข้อได้เปรียบที่ไทยมีจากความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม ให้เป็น
ความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรม เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจ BCG ที่เติบโต แข่งขันได้ในระดับโลก เกิดการ
กระจายรายได้ลงสู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ า ชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา  
ที่ยั่งยืนภายใต้ช่ือ อุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้กับอุตสาหกรรมหลายขนาดธุรกิจตั้งแต่
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก อุตสาหกรรมขนาดกลาง อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งถ้าน ามาใช้กับอุตสาหกรรมใด ๆ  
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วจะเป็นประโยชน์อย่างมากในด้านการลดของเสีย และสามารถคิดเป็น
มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่สร้างผลก าไรให้กับผู้ประกอบการอีกด้วย 
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ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 

- การเกษตร ซึ่งเป็นจุดเด่นของจังหวัดสระแก้วที่มีพื้นที่เกษตรมากถึงประมาณร้อยละ 
60 ของพื้นที่จังหวัด และปลูกพืชเศรษฐกิจ มีทั้งข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ ามัน 
ยางพารา และสมุนไพร (เช่น ไพล ฟ้าทะลายโจร และขมิ้นชัน) และการเกษตรสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมให้กับ
จังหวัดล าดับ 2 รองจากภาคบริการ ส่วนภาคอุตสาหกรรมอยู่ล าดับ 3 ซึ่งถ้ามีการพัฒนาอุตสาหกรรม
เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรซึ่งก าหนดไว้ในการพัฒนา SEZ และการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าเกษตรแปรรูป
อื่น ๆ ที่มูลค่าสูงเป็นอุตสาหกรรมชีวภาพ ทั้งนี้อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป หรืออุตสาหกรรมชีวภาพ  
จะเช่ือมโยงภาคอุตสาหกรรมกับภาคการเกษตรและต่อยอดจากพืชผลเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว  
เพื่อสร้างความมั่นคงด้านราคาของพืชผลเศรษฐกิจทั้งป้องกันราคาตกต่ า และการผันผวนของราคา ยังท าให้
เกิดมูลค่าสูงมากขึ้นเป็นหลายเท่าตัว 

อุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio Industry) คือ อุตสาหกรรมที่อาศัยเทคโนโลยีชีวภาพ 
(Biotechnology) ในการผลิตสินค้า เช่น เคมีภัณฑ์ อาหาร ยา อาหารสัตว์ บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น และถือเป็น
อุตสาหกรรมใหม่ที่ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการผลิต จากการเป็นแหล่งวัตถุดิบทางชีวภาพที่หลากหลาย 
โดยอุตสาหกรรมดังกล่าวจะใช้สินค้าเกษตรของประเทศ เช่น อ้อย มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน มาแปรรูปด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตร ยกตัวอย่างเช่น มันส าปะหลังและอ้อย เมื่อน ามา
ผลิตเป็นพลาสติกชีวภาพ จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ถึง 32 - 110 เท่า และ 100 - 220 เท่า ตามล าดับ  

เนื่องจากจังหวัดสระแก้วมีการเกษตรที่เป็นฐานชีวภาพที่เข้มแข็งจากพืชเศรษฐกิจที่ปลูก
ในพื้นที่จังหวัด ประกอบด้วยข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และยังมีสมุนไพรที่มีคุณภาพสูง 
ได้แก่ ไพล ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน ซึ่งสามารถเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานอุตสาหกรรมข้ันต้นได้เป็นอย่างดี  
และแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมและยั่งยืน โดยพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ได้แก่ 
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เศรษฐกิจสีเขียว (Green 
Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาควบคู่  
ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป 

- การจัดการขยะ เช่นเดียวกับที่กล่าวถึงในทางเลือกที่ 2 แต่มีการจัดการขยะตั้งแต่ต้น
ทางวัสดุเศษเหลือจากการเกษตร ควรใช้ท าปุ๋ยและผลิตพลังงานชีวภาพ จัดการขยะอุตสาหกรรมจัดการ  
ในโรงงานด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน และจัดการขยะชุมชนด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน 

- ในท านองเดียวกันกับทางเลือก 2 แรงงานในทางเลือก 3 การพัฒนา SEZ  
แบบ BCG Model จะคล้ายกับทางเลือก 2 การพัฒนา SEZ แบบเศรษฐกิจหมุนเวียน คือแรงงานไม่ได้ 
ขาดแคลนในเชิงปริมาณแต่ขาดทักษะ ซึ่งการพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปที่เพิ่มมูลค่าทั้งในการต่อยอดจากผลิตผลเกษตร และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกระบวนการ  
ในอุตสาหกรรม รวมทั้งการใช้ของเสียให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน  
แต่ทางเลือก 3 ต้องพัฒนาต้ังแต่ต้นทางด้วยคือตั้งแต่การเพาะปลูกในการเกษตร ซึ่งต้องการการพัฒนาทักษะ
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ด้านการเกษตรด้วยซึ่งอาจจะต้องปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกให้ได้พืชที่ต้องการกับการเกษตรแปรรูปเช่น  
พืชพลังงาน พืชสมุนไพรอินทรีย์ เป็นต้น  นอกจากนี้ต้องมีความเข้าใจเศรษฐกิจสีเขียวด้วย  ดังนั้นไม่ใช่เฉพาะ
แรงงาน ต้องรวมถึงผู้ประกอบการ ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติงาน ต้องมีการสร้างความเข้าใจและ
พัฒนาทักษะส าหรับการพัฒนาทางเลือก 3 ครอบคลุมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว  
ส่วนแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ท างานด้นเกษตรการพัฒนาทักษะอาจท าได้ถ้าจ าเป็นหรือใช้วิธีแบบสอนกันเอง
ในการท างาน (Learning by Doing) 

อนึ่งในการก าหนดขอบเขตจะสิ้นสุดที่การพัฒนาทางเลือกเบื้องต้น และจัดท ารายงานการ
ก าหนดขอบเขต โดยส่งงานท าต่อไปในระยะที่ 2  

5.5.9 การจัดท าและเสนอรายงานการก าหนดขอบเขต 

เป็นการสรุปผลการด าเนินงานภายใต้ข้ันตอนการก าหนดขอบเขตทั้งหมด เพื่อจัดท า 
เป็น รายงานการก าหนดขอบเขต (Scoping Report) โดยที่ปรึกษาได้น าข้อมูลและความคิดเห็นที่ได้รับจาก
การรับฟังความคิดเห็นมาปรับปรุงรายงานการก าหนดขอบเขต โครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเนื้อหารายละเอียดดังภาคผนวก ง โดยมีเนื้อหา
รายละเอียด จ านวน 7 บท ประกอบด้วย 

- บทที่ 1 บทน า 
- บทที่ 2 การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- บทที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง 
- บทที่ 4 การวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- บทที่ 5 การประเมินข้อมูลฐาน 
- บทที่ 6 การก าหนดทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น 
- บทที่ 7 การจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร 

5.6 สรุปผลการศึกษา 

โครงการฯ ใช้กระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เป็นเครื่องมือและแนวทาง 
การด าเนินงาน ในขั้นตอนการก าหนดขอบเขต (Scoping) ของ SEA ซึ่ง เป็นขั้นตอนส าคัญต่อจาก
การกลั ่นกรอง  ในกระบวนการ SEA โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อก าหนดขอบเขตในเชิงพื้นที่และระยะเวลา 
ประเด็นส าคัญของแผน/ แผนงาน ที่เช่ือมโยงกับสิ่งแวดล้อม ที่จะน ามาพิจารณา รวมถึงระดับความละเอียด 
และระยะเวลาที่ครอบคลุมในการประเมิน เพื่อน าขอบเขตการศึกษาที่ได้ก าหนดในโครงการฯ นี้ไปใช้  
ในข้ันตอนการพัฒนาและการประเมินทางเลือก และก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืนต่อไป โดยการก าหนด
ขอบเขตมีข้ันตอนย่อย ได้แก่ 1) การวิเคราะห์และทบทวนแผนหรือแผนงาน และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
2) การระบุขอบเขตเชิงพื้นที่และเชิงเวลา 3) การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ/ แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา  
4) การก าหนดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ 5) การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืนและตัวช้ีวัด  
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6) การประเมินข้อมูลฐาน (สถานภาพและแนวโน้มการพัฒนา) 7) การก าหนดทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น  
8) การจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร และ 9) การจัดท าและเสนอรายงานการก าหนดขอบเขต 
(สศช., 2563) และข้ันตอนการวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Output) 
ในข้ันตอนการก าหนดขอบเขต รวมถึงการมีส่วนร่วมในระดับการให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องและระดับ  
การปรึกษาหารือนั้น สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้  

5.6.1 วิสัยทัศน์ 

“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษสระแก้วเป็นประตู เชื่ อมโยงสู่ ความมั่ งคั่ งบนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน” 

5.6.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

จากการวิเคราะห์เชิงหลักการส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์ และตรวจสอบด้วยข้อมูลสนับสนุน 
ที่เช่ือมโยงและความสัมพันธ์ระหว่าง 1) กรอบการบริหารจัดการ (Governance Framework: GF) หมายถึง
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่มีศักยภาพ  
ในการพัฒนา 2) นโยบาย แผน กฎหมาย (Strategic Reference Framework: SRF) โดยวิเคราะห์
ประเด็นที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับนโยบาย แผน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
3) สิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ (Environmental Significance Issues: ESI) จะอิงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป็นหลัก และ 4) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue: SI) ของจังหวัดสระแก้วที่เกี่ยวข้อง ได้ประเด็น
ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

1) การเพิ่มมูลค่าเกษตรแปรรูปเพื่อดึงดูดการลงทุน 

2) การจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะเพียงพอ 

3) การพัฒนาระบบการศึกษาและเสริมสร้างทักษะฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนา SEZ  

5.6.3 ทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น 

จากการวิเคราะห์ของนักวิชาการและบูรณาการข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทั้งจากการประชุม
กลุ่มย่อยและการประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อมด้วยด้วยข้อมูลสนับสนุนจากข้อมูลฐานจึงน าเสนอทางเลือก
เบื้องต้นและอธิบายเหตุผลของการพัฒนาทางเลือกเบื้องต้นดังต่อไปนี้ 

ทางเลือกที่ 1: การพัฒนา SEZ แบบปกติ 

ทางเลือกที่ 2: การพัฒนา SEZ แบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

ทางเลือกที่ 3: การพัฒนา SEZ แบบเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio - Economy) - เศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) - เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) หรือ BCG Model  
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5.7 การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ก่อนลงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

ในการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว โดยการประยุกต์ใช้ SEA ในการพัฒนา 
การจัดท ารายงานการก าหนดขอบเขตการศึกษา จะต้องมีบุคลากรที่มีองค์ความรู้และทักษะในการด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นที่ปรึกษา 
จึงได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มด าเนินโครงการ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในกระบวนการ SEA ตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (2563) โดยได้แบ่ง
กิจกรรมออกเป็น 4 ครั้ง (ภาคผนวก ง) ดังนี ้

5.7.1 การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าท่ี ครั้งท่ี 1  

ที่ปรึกษาได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ผ่านกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ทฤษฎี พร้อมลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้ SEA เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (9) ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนย่อยการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (พ.ศ. 2561 – 2565) รวมถึงเตรียมข้อมูลไว้ล่วงหน้า ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป 
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยได้วิเคราะห์แรงขับเคลื่อน ประเด็นส าคัญ (ร่าง) วิสัยทัศน์เบื้องต้น 
ก่อนด าเนินการปฏิบัติจริง ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องแถลงข่าว (ห้อง 511) อาคาร 5  

โดยมีเจ้าหน้าที่ สศช. เข้าร่วมอบรมจ านวน 12 ท่าน โดยมีบรรยากาศการฝึกอบรมดังรูปท่ี 5.7-1 

  
บรรยากาศช่วงเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

  

  
บรรยากาศช่วงการฝึกวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน ประเด็นส าคัญ 

รูปท่ี 5.7-1 บรรยากาศการเตรียมความพร้อมของเจา้หน้าท่ี ครั้งท่ี 1 
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บรรยากาศช่วงการฝึกร่างวิสัยทัศน์เบ้ืองต้น 

รูปท่ี 5.7-1 บรรยากาศการเตรียมความพร้อมของเจา้หน้าท่ี ครั้งท่ี 1 (ต่อ) 
 

 

5.7.2 การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าท่ี ครั้งท่ี 2 

ที่ปรึกษาได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ผ่านกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ประเด็นของการพัฒนาและวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา และแรงขับเคลื่อนของ
การพัฒนาในพื้นที่ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้อง 532 ช้ัน 3 อาคาร 5 สศช. โดยมีเจ้าหน้าที่ สศช. 

เข้าร่วมอบรมจ านวน 12 ท่าน โดยมีบรรยากาศการฝึกอบรมดังรูปท่ี 5.7-2 

  

  
บรรยากาศช่วงการฝึกวิเคราะห์ประเด็นของการพัฒนาและวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา และแรงขับเคลื่อนของการพัฒนาในพ้ืนที่ 

รูปท่ี 5.7-2 บรรยากาศการเตรียมความพร้อมของเจา้หน้าท่ี ครั้งท่ี 2 
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5.7.3 การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าท่ี ครั้งท่ี 3 

ที่ปรึกษาได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ผ่านกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนสาเหตุและผลที่ตามมา แรงขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสระแก้วด้วยเทคนิค Causal 
Network Analysis และวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้อง 532 ช้ัน 3 
อาคาร 5 สศช. โดยมีเจ้าหน้าที่ สศช. เข้าร่วมอบรมจ านวน 12 ท่าน โดยมีบรรยากาศการฝึกอบบรม  
ดังรูปท่ี 5.7-3 

  
บรรยากาศช่วงการฝึกทบทวนสาเหตุและผลที่ตามมา แรงขับเคลื่อนของการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 

  
บรรยากาศช่วงการฝึกทบทวนสาเหตุและผลที่ตามมา แรงขับเคลื่อนของการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 

รูปที ่5.7-3 บรรยากาศการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3 

5.7.4 การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าท่ี ครั้งท่ี 4 

ที่ปรึกษาได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ผ่านกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เช่ือมโยงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 
พ.ศ. 2564 ณ ห้องแถลงข่าว ช้ัน 1 อาคาร 5 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  โดยมี

เจ้าหน้าที่ สศช. เข้าร่วมอบรมจ านวน 9 ท่าน โดยมีบรรยากาศการฝึกอบบรมดังรูปท่ี 5.7-4 
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รูปที่ 5.7-4 บรรยากาศการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 4 

 

5.8 ผลลัพธ์จาก SEA ในพื้นที่น าร่อง  

- ผลการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อน าเสนอให้กับคณะกรรมการ 
นโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใช้ในการวางแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนต่อไป 

- การประเมินข้อมูลฐาน เป็นการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของตัวช้ีวัดต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ที่จะน าไปใช้ประกอบการพัฒนาทางเลือกเบื้องต้น ซึ่งเป็นการระบุความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนา
ของแผนเบื้องต้น ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นกรอบในการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการ
มีส่วนร่วม และพัฒนาทางเลือกในข้ันตอนต่อไป 

- แผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร ที่ก าหนดแนวทางการมีส่วนร่วมที่เช่ือมโยงกับกระบวนการแตล่ะ
ข้ันตอนของ SEA เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 

- รายงานการก าหนดขอบเขต ซึ่งรวมผลของวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ตัวช้ีวัด และทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น ซึ่งจะน าไปใช้เป็นกรอบในการด าเนินการ SEA 
ในข้ันตอนถัดไป 

5.9 ข้อเสนอแนะการด าเนินกระบวนการ SEA ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

จากการด าเนินการภายใต้โครงการนี้ ที่ปรึกษาคิดเห็นว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วได้ส่งเสริม
การลงทุนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 พบว่า 
มีการลงทุนจ านวน 6 โครงการ รวมมูลค่า 1,960 ล้านบาท และมีธุรกิจตั้งใหม่ 133 ราย รวมจ านวนเงิน 
296.63 ล้านบาท (สศช., 2564) การเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่มีข้อจ ากัดเนื่องจากปริมาณสัดส่วนพื้นที่ที่
ประชาชนสามารถถือครองกรรมสิทธ์ิได้ จากเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมถึงการจ ากัดพื้นที่ก่อสร้าง
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และความสูงของอาคารในพื้นที่ อันส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ ซึ่งที่ปรึกษาคิดเห็นว่าการแก้ไข
ข้อจ ากัดดังกล่าว อาจท าได้ยากเนื่องจากเป็นประเด็นด้านกฎหมายระดับประเทศ 

การด าเนินกระบวนการ SEA ของโครงการ พบว่าประชาชนให้ความส าคัญในส่วนของกระบวนการ
มีส่วนร่วม โดยจะเห็นได้จากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มเดิมส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลทุกครั้ง แต่กระนั้น 
ที่ปรึกษายังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเกษตรได้ ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรหลักในพื้นที่ โดยการด าเนินการในข้ันตอน
ต่อไป ที่ปรึกษาควรเพิ่มการมีส่วนร่วมของเกษตรกรให้มากยิ่งข้ึน ประชาชนคาดหวังถึงโอกาสการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด และการมีงานท า อันเนื่องมาจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ซึ่งใน
ปัจจุบันการพัฒนาทางด้านการลงทุนอาจยังไม่เป็นไปตามสิ่งที่คาดหวังของประชาชน ทั้งนี้ที่ปรึกษาคิดเห็นว่า
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น ต้องใช้เวลาเพื่อดึงดูดการลงทุน ประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน และข้อจ ากัดด้านการถือครองที่ดิน และก่อสร้างอาคาร การเติบโตของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้วในภาพรวมยังเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล  

ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลควรจัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว ความก้าวหน้า เป้าหมาย แผนการบูรณาการงานต่าง ๆ อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานรัฐในจังหวัด 
ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบเป็นระยะ ด้วยการลงพื้นที่จัดเวทีสัมมนาร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้าง
ความเข้าใจให้ตรงกันกระบวนการ SEA แสดงถึง ประเด็นยุทธศาสตร์ อันส าคัญต่อความยั่งยืนของพื้นที่ ได้แก่ 
“การเพิ่มมูลค่าเกษตรแปรรูปและสิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดการลงทุน” โดยพื้นที่จังหวัดสระแก้ว กล่าวได้ว่า 
เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ อ้อย มันส าปะหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมุนไพร อย่างไรก็ตาม กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชสมุนไพรต่าง ๆ ยังขาดความรู้ในการขอสิทธิประโยชน์จาก BOI ส่งเสริม 
การรวมตัวเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดใหญ่ทางด้านสมุนไพรได้ ซึ่งทางรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องควรลงพื้นที่ 
สร้างความเข้าใจถึงโอกาสดังกล่าว   

ประเด็นยุทธศาสตร์ต่อมา คือ “การพัฒนาระบบการศึกษาและเสริมสร้างทักษะฝีมือแรงงานรองรับ 
SEZ” สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ “การเพิ่มมูลค่าเกษตรแปรรูปและสิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดการลงทนุ” 
เนื่องจากอุตสาหกรรมแปรรูปข้ันสูง ต้องใช้ทักษะฝีมือแรงงานที่ต้องการความรู้อย่างต่ าในระดับ อุดมศึกษา 
หรือ ปวช. หรือ ปวส. อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลการส ารวจของส านักงานสถิติ แห่งชาติ ในปี 2562 พบว่า 
จังหวัดสระแก้วมีผู้มีงานท า จ านวน 322,858 คน โดยส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับช้ันที่ต่ ากว่าประถมศึกษา 
หรือ ไม่มีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 27.5 รองลงมา คือระดับช้ันประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็น
ร้อยละ 23.5 และ 18.4 ตามล าดับ ซึ่งยังไม่สามารถรองรับอุตสาหกรรมข้ันสูงได้ โดยรัฐบาลควรส่งเสริม
มาตรการให้ประชาชนในพื้นที่จบการศึกษาในระดับ อุดมศึกษา ปวช. หรือ ปวส. ให้มากยิ่งข้ึน   

ประเด็นยุทธศาสตร์สุดท้าย คือ “การจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะเพียงพอ” เนื่องจากความสามารถ
ในการจ ากัดขยะอย่างถูกสุขลักษณะในจังหวัดสระแก้วมีอยู่ค่อนข้างน้อย ประมาณ ร้อยละ 3.52 ของขยะ
ทั้งหมดต่อวัน (ส านักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว, 2561) ซึ่งเป็นความท้าทายของพื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศไทย
ผนวกกับ ปัญหาขยะมือสองจากโรงเกลือ อันยังขาดการบูรณาการจัดการขยะชุมชนและขยะมือสองในพื้นที่ 
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ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสร้างระบบการคัดเลือก จัดเก็บ และจ ากัดขยะแบบบูรณาการ อาทิ 1 กลุ่มต าบล 
1 หลุมฝั่งกลบแบบถูกสุขอนามัย เปิดโอกาสให้หน่วยงานสามารถจัดการได้อย่างเบ็ดเสร็จในพื้นที่ของตัวเอง 
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะของพื้นที่ 

การประชุมกลุ่มย่อยได้เสนอทางเลือกเบื้องต้นให้กับผู้เข้าประชุมทั้ง 7 กลุ่ม ซึ่งจะมีการประเมินต่อไป 
ในการด าเนินงานในช่วงปีงบประมาณ 2564 พร้อมประเมินผลกระทบจากทางเลือกการพัฒนา SEZ และ
ก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน ส าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว โดยที่ปรึกษามีความคาดหวังว่า
ผลลัพธ์จากกระบวนการ SEA ที่ได้จะสามารถผนวกกับแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ. 2565 - 2568)  
ฉบับทบทวน ในยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ทั้งนี้  
ที่ปรึกษาควรด าเนินการร่วมกับจังหวัดสระแก้ว และ สศช. อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การผนวกแผนประสบ
ความส าเร็จ เป็นที่ยอมรับและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
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บทที่ 6 
การประเมินผลโครงการ SEA ที่ด าเนินการใน 2562 

6.1 วัตถุประสงค์ในการติดตามประเมินผล 

การติดตามประเมินผลโครงการ SEA ที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ด าเนินการภายใต้โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ 

ที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) ศึกษารูปแบบและกระบวนการจัดท า SEA ที่หน่วยงานเจ้าของโครงการได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 

เพ่ือค้นหาลักษณะร่วมและความแตกต่างของโครงการ SEA ที่จัดท าโดยหน่วยงานที่แตกต่างกัน 

2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการและวิธีการจัดท า SEA ของหน่วยงานต่าง ๆ กับกับกระบวนการ

และวิธีการที่เป็นมาตรฐานสากลและมาตรฐานประเทศไทย (แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

พ.ศ. 2563) 

3) ศึกษาเชิงลึกกระบวนการก าหนดขอบเขต (Scoping) กระบวนการพัฒนาและประเมินทางเลือก 

(Alternatives Development and Assessment) และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภายใต้ 2 กระบวนการ

ดังกล่าวข้างต้น 

4) ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค และสภาพพึงปรารถนา ในการจัดท าและขับเคลื่อนการจัดท า 

SEA ของประเทศไทยให้มีคุณภาพ และเกิดประสิทธิผลในการน าไปปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางการสร้าง 

การยอมรับบทบาทของ SEA ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 

6.2 ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามประเมินผล 

ผลผลิตส าคัญที่เกิดจากการติดตามประเมินผลครั้งนี้ ประกอบด้วย 

1) ผลการประเมินระดับคุณภาพของการจัดท า SEA และประสิทธิผลในการน าข้อค้นพบจากการจัดท า 

SEA ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจส าหรับกระบวนการวางแผนของโครงการ SEA เป้าหมายจ านวน  

5 โครงการ 

2) สภาพปัญหาและความท้าทายในการจัดท า SEA ของหน่วยงานวางแผนในปัจจุบัน 

3) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและการยกระดับระบบ SEA ของประเทศไทยให้ดีขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง 

6.3 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามประเมินผล 

สศช. ได้น าผลการศึกษาและข้อเสนอแนะจากการประเมินไปพัฒนาสภาพแวดล้อมในการขับเคลื่อน

บทบาท SEA ในประเทศไทย ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น อันประกอบด้วย 
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1) การพัฒนาแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

2) การพัฒนาสภาพแวดล้อม องค์ประกอบ และกระบวนการในการก ากับ (Regulation) และสนับสนุน 

(Promotion) การจัดท า SEA ในประเทศไทยให้มีมาตรฐานและส่งผลกระทบทางบวกต่อกระบวนการพัฒนา 

ของประเทศให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

6.4 ตัวแบบการติดตามประเมินผลที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์  

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของดังกล่าวข้างต้น ที่ปรึกษาไดเ้ลือกใช้ตัวแบบการประเมินผลที่สามารถ

แสดงให้เห็นถึง บริบท (Context) ปัจจัยน าเข้า (Inputs) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Outputs) และ 

การน าไปใช้ประโยชน์หรือผลลัพธ์ (Outcome) ทั้งข้ันต้น (Immediate Outcome) ขั้นกลาง (Intermediate 

Outcome) และขั้นปลาย (Final Outcome) ทั้งนี้ แม้ว่าอาจจะสามารถคาดหวังผลลัพธ์ขั้นปลายจากการ

จัดท า SEA ในช่วงที่ผ่านได้ไม่มากนัก  

เมื่อพิจารณาจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นแล้ว ที่ปรึกษาจึงตัดสินใจเลือกใช้ตัวแบบ CIPP ของ Daniel L. 

Stufflebeam มาพัฒนาระบบการประเมินผลภายใต้โครงการนี้ตามรายละเอียดที่ได้มีการทบทวนไว้ในบทท่ี 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

6.5 ระบบการประเมินผลที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์  

ระบบการติดตามประเมินผลภายใต้โครงการนี้ ถูกออกแบบตามวัตถุประสงค์และแนวคิดชี้น าหรือตัวแบบ 

CIPP ที่น าเสนอไปแล้วในบทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม ส่วนองค์ประกอบของระบบประเมินผล ประกอบด้วย  

6.5.1 ขอบเขตการติดตามประเมินผล  

การประเมินผลภายใต้โครงการนี้ มีเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการ SEA เพ่ือเป็นกรอบส าหรับ

การประเมินพิจารณาที่ส าคัญ 2 เกณฑ์ คือ (1) เป็นโครงการที่มีการด าเนินการในช่วงปี 2562 และแล้วเสร็จ

ภายใน พ.ศ. 2563 ซึ่งมีความทันสมัย และอยู่ในช่วงเวลาที่ได้มีการขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทยอย่าง

จริงจัง รวมทั้งอยู่ในช่วงระยะเวลาของการศึกษาด าเนินโครงการ SEA ปีงบประมาณ 2563 และ (2) ครอบคลุม

กิจกรรมการพัฒนา ทั้งรายสาขา (ด้านคมนาคม ด้านพลังงานและปิโตรเลียม และด้านทรัพยากรแร่) และเชิง

พ้ืนที่ (ด้านผังเมือง ลุ่มน้ า และชายฝั่งทะเล นิคมอุตสาหกรรม และการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ) ท าให้สามารถสรุป

กรอบโครงการเป้าหมายในการประเมินผลครั้งนี้ ดังตารางท่ี 6.5-1 
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ตารางท่ี 6.5-1 โครงการ SEA ที่มีการด าเนินการในช่วงปี 2562 

ชื่อโครงการ SEA สถานะโครงการ แนวทาง SEA 
1)  Strategic Environmental Assessment of the Rayong Province 

Development Plan and Revision of the Draft Thai SEA Guidelines 

ด าเนินการแล้วเสร็จ International 

Guideline  

2) โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 

Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ แนวทาง SEA  

ปี 2561 

3) โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นท่ีลุ่มน้ าช ี ด าเนินการแล้วเสร็จ แนวทาง SEA  

ปี 2561 

4) โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นท่ีลุ่มน้ าสะแกกรัง ด าเนินการแล้วเสร็จ แนวทาง SEA ปี 2561 

และ ปี 2563 

5) โครงการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ โครงการ

พัฒนาน้ าต้นทุนลุ่มน้ าปราจีนบุรี – บางปะกง 

ด าเนินการแล้วเสร็จ แนวทาง SEA ปี 2561 

และ ปี 2563 

6) โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นท่ีลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่ง

ตะวันออก 

ด าเนินการแล้วเสร็จ แนวทาง SEA ปี 2561 

และ ปี 2563 

7) โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นท่ีลุ่มน้ ามูล ด าเนินการแล้วเสร็จ แนวทาง SEA ปี 2561 

และ ปี 2563 

8) โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ส าหรับพื้นท่ี

จัดต้ังโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ 

ระหว่างด าเนินการ แนวทาง SEA ปี 2561 

และ ปี 2563 

6.5.2 กรอบแนวคิด เกณฑ์ และตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินผลครั้งนี้ 

เนื่องจากการประเมินผลครั้งนี้  เป็นการประเมินผลโครงการ SEA จ านวน 5 โครงการ จาก

โครงการเป้าหมาย จ านวน 8 โครงการข้างต้น ที่ปรึกษาจึงเลือกใช้วิธีการประเมินผลเชิงคุณภาพที่มุ่งให้

ความส าคัญกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น (Phenomenon) มากกว่าการอธิบายถึงจ านวนหรือความเป็นตัวแทน

(Representative) โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ เทคนิค Framework Analysis เป็น

เครื่องมือหลักส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และส่วนตัวแบบการประเมินผลที่น ามาประยุกต์ใช้ คือ ตัวแบบ CIPP 

ที่ให้ความส าคัญกับการประเมินครอบคลุมทั้งระดับบริบท (การออกแบบโครงการ) กระบวนการ (Process) 

และผลผลิต/ ผลลัพธ์ (Product) ดังรูปที่ 6.6-1 ส่วนตัวชี้วัดนั้นที่ปรึกษาจะน าประสบการณ์ของ OECD  

ซึ่งเป็นองค์กรที่มีประสบการณ์สูงในการติดตามประเมินผลในระดับนานาชาติ โดยก าหนดวัตถุประสงค์ เกณฑ์ 

และตัวชี้วัด สามารถสรุปได้ว่า วัตถุประสงค์หลักในการประเมินผลการจัดท า SEA จะประกอบด้วย  

3 วัตถุประสงค์หลัก คือ  

1) วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของหน่วยงานในการจัดท า SEA  
การประเมินผลภายใต้วัตถุประสงค์ มีเกณฑ์ให้พิจารณาจ านวน 1 เกณฑ์ คือ เกณฑ์ความสอดคล้องกับอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย โดยการประเมินผลภายใต้เกณฑ์นี้จะประกอบด้วยตัวชี้วัดที่น ามาพิจารณาตรวจสอบ 

จ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ 1) อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานในการจัดท าแผน และ 2) อ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแล

เพ่ือขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ เนื่องจากหากหน่วยงานมีอ านาจหน้าที่เพียงข้อใดข้อหนึ่งก็จะท าให้ประสิทธิผล
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ของ SEA ที่จัดท าขึ้นมีประสิทธิผลลดลง อาทิ หากหน่วยงานมีอ านาจในการวางแผนแต่ไม่มี อ านาจ 

ในการก ากับควบคุมการน าแผนสู่การปฏิบัติ  ก็อาจท าให้กระบวนการออกแบบแผนงาน/ โครงการ  

ในการน าไปสู่การปฏิบัติไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือยุทธศาสตร์ที่เป็นข้อเสนอแนะจากการจัดท า SEA 

หรือการขับเคลื่อนให้เกิดการน าแผนไปสู่การปฏิบัติก็อาจมีประสิทธิผลลดน้อยลง 

 
ที่มา: ที่ปรึกษา, 2564 

รูปที่ 6.5-1 กรอบแนวคิดการประเมินผลโครงการ SEA โดยการบูรณาการตัวแบบ CIPP  
และหลักการ OECD 

2) วัตถุประสงค์เพื่อตรวจคุณภาพกระบวนการจัดท า SEA ตามหลักการ SEA ที่ดี (Good 
SEA) เป็นวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้การจัดท า SEA มีแนวโน้มที่จะส่งเสริมกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เนื่องจากการประเมินผลการพัฒนาที่เกิดจากแผน อาจจะต้องผ่านกระบวนการน าแผนไปสู่การปฏิบัติและ

ตรวจสอบผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดจากการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยช่วงระยะเวลาใน  

การติดตามและประเมินผลแผนแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน ดังนั้น การตรวจสอบคุณภาพของ SEA จึงเป็น 

อีกแนวทางหนึ่งที่จะส่งเสริมโอกาสและความเป็นไปได้ของการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากการจัดท า SEA ที่มี

คุณภาพมีแนวโน้มที่จะท าให้การวางแผนมีคุณภาพที่ดี และการวางแผนที่ดีมีแนวโน้มที่จะส่งเสริมให้เกิด

กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ส าหรับการประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพกระบวนการจัดท า SEA จะประกอบด้วยเกณฑ์

ต่าง ๆ จ านวน 3 เกณฑ์หลัก คือ 1) การน าเสนอข้อมูลและคุณภาพของข้อมูล 2) การประสานความร่วมมือ

และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และ 3) การจัดท า SEA ตามมาตรฐานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องและ

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม โดยเกณฑ์ข้อที่ 3 จะประกอบด้วย เกณฑ์ย่อย อีกจ านวน  

6 เกณฑ์ย่อย คือ 3.1) การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 3.2) การจัดท าขอบเขตการประเมิน (Scoping) 

เพ่ือให้ได้ประเด็นที่มีความส าคัญอย่างแท้จริง 3.3) การพัฒนาทางเลือกและประเมินทางเลือกตามหลักวิชาการ

ที่ได้มาตรฐานและเหมาะสม 3.4) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหลักวิชาการที่ได้มาตรฐาน 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ ์(Final Report) 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 6-5 
 

และเหมาะสมกับประเด็น (3.5) การจัดท ามาตรการความยั่งยืน และ (3.6) การวางแผนติดตามกิจกรรมและ

การน าไปสู่การปฏิบัติ  

ท าให้การประเมินผลคุณภาพของ SEA ประกอบด้วยตัวชี้วัดภายใต้เกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จ านวนมากถึง 27 ตัวชี้วัด โดยปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 6.5-2 ทั้งนี้ เหตุผลส าคัญที่ท าให้การตรวจสอบ

คุณภาพ SEA มีตัวชี้วัดค่อนข้างมากก็เนื่องมาจากการประเมินผลลักษณะนี้ เป็นการประเมินเชิงเทคนิค 

(Technical Assessment) ที่มุ่งเป้าไปที่กระบวนการด าเนินการมากกว่าการประเมินผล (Result Evaluation) 

หรือการประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) ที่มักจะนิยมประเมินผลเฉพาะตัวชี้วัดหลัก ๆ (Objective 

Key Results: OKRs) ทีส่ามารถสะท้อนผลงานได้อย่างมีนัยส าคัญด้วยจ านวนตัวชี้วัดไม่มากนัก 

3) วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของ SEA เป็นวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

อิทธิพลของ SEA ที่มีต่อกระบวนการวางแผน (Planning) และกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ  

(Implementation) โดยมีเกณฑ์ที่น ามาพิจารณาจ านวน 2 เกณฑ์ คือ 1) การน า SEA ไปใช้ประโยชน์ใน

กระบวนการจัดท าแผน และ 2) ผลลัพธ์และผลกระทบของแผนที่ใช้ SEA ในกระบวนการวางแผน โดยมี

ตัวชี้วัดภายใต้วัตถุประสงค์นี้ จ านวน 5 ตัวชี้วัด ดังรายละเอียดในตารางท่ี 6.5-2 
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1. เพ่ือตรวจสอบ
ความเหมาะสมของ
หน่วยงานในการ
จัดท า SEA  

1.1 ความสอดคล้องกับ

อ า น า จ ห น้ า ที่ ต า ม

กฎหมาย 

ไม่มีเกณฑ์ย่อย (1) อ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผน พิจารณาว่าหน่วยงานมีอ านาจตามกฎหมายในการจัดท า

แผนหรือไม่ 

(2) อ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลเพื่อขับเคลื่อนแผนสู่การ

ปฏิบัติ 

พิจารณาว่าหน่วยงานมีอ านาจตามกฎหมายในการ

ขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติหรือไม่ 

2. เพ่ือตรวจคุณภาพ
กระบวนการจัดท า 
SEA ตามหลักการ 
SEA ที่ดี (Good 

SEA)1 

2.1 การน าเสนอข้อมูล

และคุณภาพของข้อมูล 

ไม่มีเกณฑ์ย่อย (1) ความเพียงพอและคุณภาพของข้อมูลที่จะน าไปใช้ใน

การจัดท า SEA  

พิจารณาจากความครอบคลุม เข้มงวด และผู้อ่านสามารถ

เข้าใจได้ 

(2) ความเพียงพอและคุณภาพของข้อมูลที่ออกมาจาก

กระบวนการ SEA  

พิจารณาว่ ามุมมองของผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่ มต่าง  ๆ  

ถูกน าไปใช้ในกระบวนการ SEA มากน้อยเพียงใด 

2.2 การประสานความ

ร่วมมือและการมีส่วน

ร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

ไม่มีเกณฑ์ย่อย (3) การประสานความร่วมมือระหว่างทีม SEA กับทีม

จัดท าแผน 

พิจารณาจากกลไก/เครื่องการท างานที่ใช้ในการประสาน

ความร่วมมือกันระหว่างทีม SEA กับทีมจัดท าแผน 

(4) ประสิทธิผลในการมีส่วนของประชาชน พิจารณาจากการน าข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการมีส่วนร่วม

ของประชาชนไปใช้ในกระบวนการตัดสินใจในการ

วางแผน 

(5) ความพยายามในการสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียที่มีอ านาจ

น้ อยหรื อ ไ ม่ มี อ านาจ ให้ เ ข้ า ม ามี ส่ ว น ร่ ว ม ในการ

ปรึกษาหารือ 

พิจารณาจากกลุ่มประชาสังคมและกลุ่มประชาชนที่มี

ความเปราะบางที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้ามามีส่วนร่วม

ในกระบวนการปรึกษาหารือ 

 

 

                                                           
 

1 ตามแนวทางของ OECD ดังที่ได้น าเสนอรายละเอยีดในบทที่ 2 
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 2.3 การจัดท า SEA ตาม

มาตรฐานทางวิชาการที่

เกี่ยวข้องและสอดคล้อง

กั บการ เปลี่ ยนแปลง

อย่างเหมาะสม 

2.3.1 ก า ร ก า ห น ด

วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 

(6) การก าหนดวัตถุประสงค์/จดุมุ่งหมายในการจัดท า SEA พิจารณาการอธิบายวัตถุประสงค์ส าคัญในการใช้

ประโยชน์จาก SEA 

(7)  ความสอดคล้องกันของวัตถุประสงค์  SEA กับ

วัตถุประสงค์ของแผน 

การอธิบายถึงความสอดคล้องหรือความไม่สอดคล้องกัน

ของวัตถุประสงค์ของ SEA กับวัตถุประสงค์ของแผน 

2.3.2 ก า ร จั ด ท า

ขอบเขตการประเมิน 

(Scoping) เพื่ อให้ ได้

ป ร ะ เ ด็ น ที่ มี

ค ว า ม ส าคั ญอย่ า ง

แท้จริง 

(8) การตรวจสอบนโยบาย แผน และแผนงานท่ีเกี่ยวข้อง พิจารณาว่าในการก าหนดประเด็นส าคัญได้มีการ

ตรวจสอบความเช่ือมโยงกับนโยบาย แผน และแผนงาน

ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 

(9) การปรึกษาหารือเกี่ยวกับขอบเขตของ SEA กับ

หน่วยงานเจ้าของแผนและหน่วยงานขับเคลื่อนแผนสู่การ

ปฏิบัติ 

พิจารณาว่าในการจัดท าขอบเขตประเด็นส าคัญได้มีการ

การปรึกษาหารือเกี่ยวกับหน่วยงานเจ้าของแผนและ

หน่วยงานขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติหรือไม่ 

(10) การปรึกษาหารือกับภาคส่วนต่างและประชาชนท่ีอาจ

ได้รับประโยชน์หรือได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและ

ทางอ้อมจากการน าแผนสู่การปฏิบัติ 

พิจารณาว่าการก าหนดขอบเขตประเด็นส าคัญได้มีการ

ปรึกษาหารือกับภาคส่วนต่างและประชาชนที่อาจได้รับ

ประโยชน์หรือได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม

จากการน าแผนสู่การปฏิบัติหรือไม่ 
(11) การประเมินและคาดการณ์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้ง

ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

พิจารณาว่ามีการประเมินและคาดการณ์สถานการณ์ที่

เกี่ยวข้องกับประเด็นส าคัญที่จะท าการวิเคราะห์ทั้งใน

อดีต ปัจจุบัน และอนาคตหรือไม่ 

  2.3.3 ก า ร พั ฒ น า

ทางเลือกและประเมิน

ทางเลือกตามหลัก

(12) การพิจารณาและอธิบาย ความสามารถในการ

ขั บ เคลื่ อน  และความสามารถ ในการตอบสนอง

วัตถุประสงค์ของ SEA โดยทางเลือกต่าง ๆ 

ตรวจสอบว่ าการประเมิน วิ เ คราะห์ และอธิบาย 

ความสามารถในการขับเคลื่อน และความสามารถในการ

ตอบสนองวัตถุประสงค์ของ SEA โดยทางเลือกต่าง ๆ

หรือไม่ 
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วิชาการที่ได้มาตรฐาน

และเหมาะสม 

(13) การก าหนดทางเลือกต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ในการจัดท า

แผนรวมถึงทางเลือก “ไม่ด าเนินการ” 

ตรวจสอบว่าการก าหนดทางเลือกต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ใน

การจัดท าแผน รวมถึงทางเลือก “ไม่ด าเนินการ” หรือไม่ 

(14) การใช้เทคนิคในการประเมินทางเลือกท่ีเหมาะสมกับ

ประเด็นท่ีประเมินและสอดคล้องกับหลักวิชาการ 

ตรวจสอบว่ามีการเลือกใช้เทคนิคในการประเมิน

ทางเลือกที่เหมาะสมกับประเด็นท่ีประเมินและสอดคล้อง

กับหลักวิชาการหรือไม่ 

(15) การอธิบายเหตุผลในการตัดทางเลือกใดทางเลือก

หนึง่ออกไป 

ตรวจสอบว่าการอธิบายเหตุผลในการตัดทางเลือกใด

ทางเลือกหนึ่งออกไปหรือไม่ 

2.3.4 การประเมินผล

กระทบสิ่ งแวดล้อม

ตามหลักวิชาการที่ได้

ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ

เหมาะสมกับประเด็น 

(16) การอธิบายแนวโน้มผลกระทบส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม

ส าคัญ 

ตรวจสอบว่าการอธิบายแนวโน้มผลกระทบส าคัญต่อ

สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากยุทธศาสตร์หรือทางเลือกหรือไม่ 

(17) การจัดล าดับความส าคัญของผลกระทบที่ส่งผลต่อ

ความยั่งยืน 

ตรวจสอบว่าการจัดล าดบัความส าคัญของผลกระทบจาก

ยุทธศาสตร์หรือทางเลือกที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของผล

การพัฒนาหรือไม่ 

(18) การอธิบายวิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบว่ามีการอธิบายวิธีการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากยุทธศาสตร์หรือทางเลือกหรือไม่ 

2.3.5 ก า ร จั ด ท า

มาตรการความยั่งยืน 

(19) ความครบถ้วนในการบรรเทาผลกระทบเชิงลบและ

การส่งเสริมผลกระทบเชิงบวก 

ตรวจสอบความครบถ้วนของมาตรการในการบรรเทา

ผลกระทบเชิงลบและการส่งเสริมผลกระทบเชิงบวก 

(20) การก าหนดมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมในการ

รับมือกับสถานการณ์เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นจากการน า

แผนสู่การปฏิบัติ 

ตรวจสอบว่ามีการก าหนดมาตรการเพื่อเตรียมความ

พร้อมในการรับมือกับสถานการณ์เลวร้ายที่สุดที่อาจ

เกิดขึ้นจากการน าแผนสู่การปฏิบัติหรือไม่ 
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ตารางที่ 6.5-2 วัตถุประสงค์ เกณฑ์ และตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลการจัดท า SEA (ต่อ) 
วัตถุประสงค ์ เกณฑ ์ เกณฑ์ย่อย ตัวชี้วัด กรอบการพิจารณาในการประเมินผล 

(21) ความชัดเจนในการอธิบายมาตรการบรรเทา/ส่งเสริม

ผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบ 

ตรวจสอบว่ามีการอธิบายมาตรการบรรเทา/ส่งเสริม

ผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบอย่างชัดเจนมากน้อย

เพียงใด 

2.3.6 ก า ร ว า งแผน

ติดตามกิจกรรมและ

การน าไปสู่การปฏิบัติ 

(22) ความชัดเจนการก าหนดตัวช้ีวัดส าหรับการติดตามทีม่ี

พื้นฐานมาจากรายงาน SEA และมีความสอดคล้องข้อมูล

ฐานและวัตถุประสงค์ของ PPP และ SEA 

ตรวจสอบว่าการก าหนดตัวช้ีวัดส าหรับการติดตามที่มี

พื้นฐานมาจากรายงาน SEA และมีความสอดคล้องข้อมูล

ฐานและวัตถุประสงค์ของ PPP และ SEA อย่างชัดเจน

หรือไม่ 

(23) ความเช่ือมโยงของการติดตามไปยังขั้นตอนการ

ติดตามผลอื่น ๆ อาทิ การติดตามในการจัดท า EIA การ

ติดตามและประเมินผลของแผน แผนงาน โครงการ เป็น

ต้น 

ตรวจสอบว่ามีการก าหนดความเชื่อมโยงของการติดตาม

ผล SEA ที่เช่ือมโยงกับขั้นตอนการติดตามผลอื่น ๆ อาทิ 

การติดตามในการจัดท า EIA การติดตามและประเมินผล

ของแผน แผนงาน โครงการ หรือไม่ 
(24) ความชัดเจนของค าแนะน าส าหรับขั้นตอนการน า

ข้อเสนอแนะจาก SEA ไปสู่การปฏิบัติในกระบวนการ

วางแผน 

ตรวจสอบว่ามีการระบุค าแนะน าหรือขั้นตอนในการน า

ข้อเสนอแนะจาก SEA ไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการ

วางแผนหรือไม่ 

(25) มีการก าหนดตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ และมีแผนการ

ประเมินผล (ที่มีงบประมาณเพียงพอและมีการมอบหมาย

ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน) เพื่อให้วัตถุประสงค์ด้าน

ความยั่งยืนของ SEA สามารถด าเนินต่อไปได้นอกเหนือไป

กว่าขั้นตอนการวางแผน 

ตรวจสอบว่ามีการก าหนดตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ และมี

แผนการประเมินผล (ที่มีงบประมาณเพียงพอและมีการ

มอบหมายความรับผิดชอบอย่างชัดเจน) นอกเหนือไป

กว่าขั้นตอนการวางแผนหรือไม่ 
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ตารางที่ 6.5-2 วัตถุประสงค์ เกณฑ์ และตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลการจัดท า SEA (ต่อ) 
วัตถุประสงค ์ เกณฑ ์ เกณฑ์ย่อย ตัวชี้วัด กรอบการพิจารณาในการประเมินผล 

3.เ พ่ื อ ต ร ว จ ส อ บ
ประสิทธิผลของ SEA 

3.1 การน า SEA ไปใช้

ประโยชน์ในกระบวนการ 

จัดท าแผน 

ไม่มีเกณฑ์ย่อย (1) ขั้นตอนการตัดสินใจในกระบวนการวางแผนท่ีมีการน า

ข้อค้นพบจาก SEA ไปใช้ประโยชน์ 

ตรวจสอบว่าข้อค้นพบจาก SEA ได้ถูกน าไปใช้ประโยชนจ์

ในกระบวนการวางแผนหรือไม่ 
(2) ความสอดคล้องของการออกแบบแผนงาน โครงการ 

กับวัตถุประสงค์ความยั่งยืนของ SEA 

ตรวจสอบการออกแบบแผนงาน โครงการ สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ความยั่งยืนของ SEA หรือไม่ 
 3.2 ผ ล ลั พ ธ์ แ ล ะ

ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง ก า ร

พัฒนาที่เกิดจากแผนที่

ใช้ SEA ในกระบวนการ

วางแผน 

ไม่มีเกณฑ์ย่อย (3) การยอมรับของสมาชิกในชุมชนและประชาชนที่มีต่อ

แผนงาน/ โครงการพัฒนา ที่ถูกออกแบบโดยแผนที่มีการ

จัดท า SEA 

ตรวจสอบว่าแผนงาน/โครงการ ภายใต้การวางแผนด้วย

กระบวนการจัดท า SEA ได้รับการยอมรับของสมาชิกใน

ชุมชนและประชาชนหรือไม่  

(4) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลลัพธ์และ

ผลกระทบที่เกิดจากแผนงาน/โครงการ ที่เกิดจากแผนที่มี

การจัดท า SEA 

ตรวจสอบระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดจากแผนงาน/โครงการ ที่เกิด

จากการวางแผนด้วยกระบวนการ SEA 

(5) ความยั่งยืนของผลลัพธ์และผลกระทบที่พึงปรารถนาที่

เกิดจากแผนงาน/โครงการ ที่เกิดจากแผนที่มีการจัดท า 

SEA 

ตรวจสอบความยั่งยืนของผลลัพธ์และผลกระทบที่พึง

ปรารถนาที่เกิดจากแผนงาน/โครงการ ที่เกิดจากการ

วางแผนด้วยกระบวนการ SEA 
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6.5.3 ความเชื่อมโยงระหว่างตัวแบบ CIPP กับ กรอบการประเมินของ OECD 

1) การประเมินบริบท (Context Evaluation) จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบ

ความเหมาะสมของหน่วยงานในการจัดท า SEA และการตรวจสอบวัตถุประสงค์ของการจัดท า SEA ว่าน าไปสู่

การพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือไม่ 

2) การประเมินปัจจัยน าเข้า (Inputs Evaluation) พบว่าตัวแบบ CIPP ในขั้นตอนนี้ไม่

สอดคล้องกับแนวทางการประเมินผล SEA ของ OECD แต่มีความสอดคล้อง SEA Guideline ของบางประเทศ 

อาทิ ประเทศโปรตุเกส โดยในการประเมินผลครั้งนี้ ที่ปรึกษาจะปรับเปลี่ยนกรอบการประเมินให้สอดคล้องกับ

แนวทางของประเทศโปรตุเกส (เนื่องจากแนวทางของประเทศอ่ืน ๆ ไม่ได้กล่าวถึงประเด็นนี้เอาไว้) โดยจะมี

การปรับตัวชี้วัดให้เหลือเพียงตัวชี้วัดเดียว คือ ความครอบคลุมของผู้ เชี่ยวชาญ ซึ่งควรประกอบด้วย  

1) ผู้เชี่ยวชาญกระบวนการ SEA หรือ ด้านการวางแผน 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วม และ 3) ผู้เชี่ยวชาญ

รายสาขาที่จ าเป็นส าหรับแผนแต่ละประเภท และประเด็นที่คาดหมายว่าจะเกี่ยวข้อง อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้าน

สังคม ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น  

3) การประเมินกระบวนการ (Processes Evaluation) พบว่าตัวแบบ CIPP ในขั้นตอนนี้จะ

สอดคล้องกับแนวทางการประเมินผล SEA ของ OECD ภายใต้วัตถุประสงค์เพ่ือตรวจคุณภาพกระบวนการ

จัดท า SEA ตามหลักการ SEA ที่ดี (Good SEA) และถือเป็นจุดเน้นของการประเมินผลครั้งนี้ และสอดคล้อง

กับกรอบแนวทางของกรรมการก ากับการศึกษาโครงการนี้ที่ได้มีการปรึกษาหารือร่วมกับที่ปรึกษาไว้ตั้งแต่  

การประชุมเริ่มงาน (Kick-Off Meeting) โดยจะมุ่งเน้นการประเมินกระบวนการจัดท า SEA ที่ได้เสนอในที่

ประชุม 3 กระบวนการหลัก คือ 1) มาตรฐานกระบวนการจัดท า Scoping เนื่องจากการท า Scoping  

เป็นหัวใจส าคัญของการจัดท า SEA ที่จะเปิดหรือปิดโอกาสในกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือกระบวนการพัฒนา

ในอนาคต และจากการประเมินของที่ปรึกษา พบว่า มีโครงการ SEA ในประเทศไทยเป็นจ านวนมากที่มีปัญหา

ในกระบวนการ Scoping 2) กระบวนการพัฒนาทางเลือกและประเมินทางเลือก ซึ่งเป็นกระบวนการที่เป็น

หัวใจส าคัญในการก าหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาและทิศทางการพัฒนา ซึ่งพบว่า  การก าหนดทางเลือก 

ของโครงการ SEA ในประเทศไทยยังมีความแตกต่างจากการก าหนดและประเมินทางเลือกที่ เป็น

มาตรฐานสากลอยู่ค่อนข้างมาก และ 3) มาตรฐานการมีส่วนร่วม เนื่องจากการมีส่วนร่วมเป็นหัวใจหลักส าคัญ

ของการจัดท า SEA ที่ต้องการข้อมูลและความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับเข้มข้น เนื่องจากเป็น

เครื่องมือที่มุ่งเน้นกระบวนการ (Process Based) มากกว่าระเบียบวิธี (Method Based) แต่ยังพบว่า

กระบวนการมีส่วนร่วมของโครงการ SEA ของประเทศไทย ยังด าเนินการโดยยึดแนวทางการมีส่วนร่วมที่ใช้ใน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มุ่งเน้นระเบียบวิธีที่เข้มข้น 

4) การประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ (Products Evaluation) พบว่า ตัวแบบ CIPP ใน

ขั้นตอนนี้จะสอดคล้องกับแนวทางการประเมินผลของ OECD ภายใต้วัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบประสิทธิผล
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ของ SEA (SEA Effectiveness Evaluation) โดยที่ปรึกษาจะด าเนินการประเมินผล 2 ตัวชี้วัด คือ ผลผลิต 

(Output) หรือข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ จากการจัดท า SEA และผลลัพธ์ (Outcome)  

โดยในการประเมินผลลัพธ์จะประยุกต์ใช้ตัวแบบ Outcome Mapping โดยแบ่งการพิจารณา

ผลลัพธ์ออกเป็น 3 ระดับ คือ 1) ผลลัพธ์ขั้นต้น (Immediate Outcome) คือ การน าผล SEA ไปใช้ในการ

วางแผน 2) ผลลัพธ์ขั้นกลาง (Intermediate Outcome) คือการน าผล SEA ไปสู่การปฏิบัติในรูปแผนงาน / 

โครงการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 3) ผลลัพธ์ขั้นปลาย (Final Outcome) คือ ความสมดุลและยั่งยืนที่เกิดจาก

แผนงาน/ โครงการพัฒนาที่เกิดจากยุทธศาสตร์หรือแผนงานที่เป็นข้อเสนอแนะของ SEA  
 

6.5.4 เทคนิคในการจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิและวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญท่ีใช้ในการประเมินผล  

1) เทคนิคในการจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ  

เนื่องจากการประเมินผลครั้งนี้จ าเป็นต้องจัดเก็บทั้งข้อมูลเชิงเอกสาร (Secondary Data) 

และข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมินั้น ที่ปรึกษาได้ผสมผสานวิธีการจัดเก็บ

ข้อมูลทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - Depth Interview) และการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) รวมทั้ง

วิธีการอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น โดยมีรายละเอียดวิธีด าเนินการ ดังนี้ 

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) หรือ การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 

(Unstructured Interview) เป็นหนึ่งในเครื่องมือหลักที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลส าหรับการประเมินผลครั้งนี้ 

ด้วยเหตุที่การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลที่ส าคญัมากส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นวิธีการ

ที่มีขีดความสามารถในการพรรณนา (Descriptions) การอธิบาย (Explanations) และการประเมินผล 

(Evaluations) อย่างหลากหลาย จนเกือบจะไม่มีที่สิ้นสุดเกี่ยวกับมุมมองและความคิดเห็น ทั้งนี้ การสัมภาษณ์

เชิงลึกมีความแตกต่างจากการสนทนาโดยปกติในชีวิตประจ าวัน คือ วัตถุประสงค์ และบทบาทของผู้สัมภาษณ์

และผู้ที่ถูกสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก มีลักษณะส าคัญ 3 ประการ ประกอบด้วย 

(1) เป็นการผสมผสานรูปแบบเชิงโครงสร้าง (Structure) และ แบบยืดหยุ่น (Flexibility) 

ทั้งนี้ แม้จะเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง แต่ผู้สัมภาษณ์ก็จะคิดถึงแนวคิดหลัก (Theme) ที่ต้องการ

ค้นหาค าตอบ และโดยการสัมภาษณ์จะด าเนินการตามหัวข้อหรือประเด็นหลักที่ได้ก าหนดเอาไว้  

(2) โดยธรรมชาติเป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Interactive in nature) ข้อมูลที่เกิดขึ้น

จากการโต้ตอบกันระหว่างผู้สัมภาษณ์ ( Interviewer) และผู้ถูกสัมภาษณ์ (Interviewee) โดยผู้สัมภาษณ์ 

จะเป็นผู้ตั้งค าถามเริ่มต้นที่มีลักษณะของการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ตอบพูดได้อย่างอิสระในขณะที่ตอบค าถาม 

และ  

(3) สามารถเข้าถึงความลึกของค าตอบจากการตั้งค าถามเจาะการส ารวจค าตอบ และ 

การอธิบายเพิ่มเติม  
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การสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) เป็นการจัดเก็บข้อมูลแบบสองทางที่ท าให้ 

ผู้สัมภาษณ์เกิดความเข้าใจผู้ถูกสัมภาษณ์ โดยองค์ประกอบทางเทคนิคของการสัมภาษณ์กลุ่ม ประกอบด้วย  

3 องค์ประกอบหลัก คือ 1) วิธีการในการจัดเก็บข้อมูล 2) การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างแหล่งข้อมูลแต่ละบุคคล 

และ 3) ผู้สัมภาษณ์มีบทบาทในการสร้างสรรค์ให้เกิดการอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางด้วย

บรรยากาศที่สร้างสรรค์  วิธี ในการสัมภาษณ์กลุ่ม เ พ่ือจัดเก็บข้อมูลส าหรับการประเมินผลครั้ งนี้   

ไดด้ าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

- การก าหนดเป้าหมายในการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ค าตอบในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้

ก าหนดไว้ในค าถามของการประเมิน 

- การพัฒนาแนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ โดยประเด็นค าถามจะมาจากการ

ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิดการประเมินที่ได้มีการก าหนดเอาไว้ตั้งแต่ต้น รวมทั้งจะมีการ

ก าหนดประเด็นหลัก ๆ ที่ต้องการจะหาค าตอบในระหว่างการสัมภาษณ์ ส่วนในช่วงเริ่มต้นการสัมภาษณ์ที่

ปรึกษาจะจัดท าเป็นข้อค าถามที่เริ่มต้นจากข้อค าถามกว้าง ๆ เพ่ือเปิดประเด็นให้กลุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์ได้แสดง

ความคิดเห็นในภาพกว้างๆ ก่อนที่จะค่อยๆ เปิดประเด็นที่ลึกหรือมีความเฉพาะเจาะจงลงไป ทั้งนี้ หากที่

ปรึกษาค้นพบประเด็นใหม่ที่เกี่ยวข้องในระหว่างการสัมภาษณ์ก็จะด าเนินการสัมภาษณ์เพ่ือจัดเก็บข้อมูล

เพ่ิมเติมด้วย 

- การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ การก าหนดคุณสมบัติของสมาชิกในกลุ่ม

ที่จะสัมภาษณ์ที่ปรึกษาจะคัดเลือกกลุ่มที่มีต าแหน่งหน้าที่/ ความรับผิดชอบ ที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งจะพยายาม

หลีกเลี่ยงในการน าบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาอยู่กลุ่มเดียวกัน นอกจากในกรณีที่มีความจ าเป็น ซึ่ง

อาจมีข้อบกพร่องในแง่ของความเกรงใจที่จะแสดงความคิดเห็นในทิศทางที่ไม่สอดคล้องกัน แต่ก็มีผลดีในแง่

ของความสะดวกใจในการแสดงความคิดเห็นเชิงลึกในบางประเด็นที่มีความเห็นสอดคล้องกันด้วย 

- การก าหนดจ านวนผู้ที่จะแสดงความคิดเห็น เนื่องจากแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับจ านวน

ผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย มีค่อนข้างหลากหลาย นักวิชาการบางคนมีความเห็นว่าจ านวนผู้เข้าร่วมการ

ประชุมกลุ่มย่อยไม่ควรมีจ านวนมากเกินไป เพราะจะท าให้การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นไม่ทั่วถึง ในทาง

ตรงกันข้ามกัน หากมีจ านวนน้อยเกินไป ก็อาจท าให้การจัดเก็บข้อมูลไม่ครอบคลุมประเด็นที่ได้ก าหนด

เป้าหมายเอาไว้ ดังนั้น ส าหรับการประเมินผลครั้งนี้ จะก าหนดจ านวนผู้ที่จะแสดงความคิดเห็นประมาณ 8-10 

คน ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับจ านวนผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น 

- การบันทึกข้อมูล ที่ปรึกษาใช้วิธีการจัดเก็บข้อมูลทั้งด้วยวิธีการบันทึกภาพและเสียง

เพ่ือเป็นการป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่อุปกรณ์ชนิดใดชนิดหนึ่งเกิดความผิดพลาดหรือเสียหาย  โดยขอ

อนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการก่อนการบันทึกข้อมูลทุกครั้ง  
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2) เทคนิคส าคัญในการวิเคราะห์ข้อมูล 

เนื่องจากการประเมินผลภายใต้โครงการนี้เป็นการประเมินผลที่เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

การวิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นการวิเคราะห์ค าเป็นจ านวนมากที่เกิดจากเอกสารและการสัมภาษณ์ในรูปแบบต่าง ๆ 

ซึ่งมีความจ าเป็นต้องมีการพรรณนาและสรุปข้อค าถามต่าง ๆ รวมทั้งต้องค้นหาความสัมพันธ์ที่หลากหลายที่มี

อยู่และเป็นการประเมินที่เป็นนามธรรม (Subjective) และเป็นเรื่องของการตีความ (Interpretative)  

ที่ปรึกษาจึงเลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล Framework Analysis เนื่องจากมีความ

เหมาะสมในการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคมศาสตร์ นโยบายสาธารณะ ตลอดจน การวิจัยนโยบาย

ประยุกต์ (Applied Policy Research) โดยขั้นตอนและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางนี้มีดังนี้ 

- ท าความคุ้นเคยกับข้อมูล (Familiarization) ก่อนที่จะเริ่มต้นกระบวนการกรอง 

(Sifting) และ จัดแบ่งประเภท (Sorting) ข้อมูล ที่ปรึกษาสร้างความคุ้นเคยกับความกว้างและความ

หลากหลายของข้อมูล โดยการอ่านข้อมูลทั้งหมดอย่างคร่าว ๆ  

- ก าหนดขอบเขตประเด็นหลักที่จะท าการวิเคราะห์ ( Identifying a Thematic 
Framework) ในระหว่างของการด าเนินการในขั้นการสร้างความคุ้นเคยกับข้อมูลที่รวบรวมมาได้   

ไม่เพียงแต่ท าการวิเคราะห์ความกว้างขวาง ความลึก และความหลากหลายของข้อมูลเท่านั้น แต่ที่ปรึกษา ได้ 

เริ่มต้นกระบวนการคัดย่อและก าหนดแนวคิดในการวิเคราะห์ โดยท าการจดบันทึกย่อเนื้อหาที่เป็นการตอบ

ค าถามตามตัวชี้วัด รวมทั้งแนวคิด และประเด็นส าคัญที่เกิดขึ้นเป็นช่วง ๆ ในระหว่างของการอ่านทบทวน เมื่อ

อ่านทบทวนแล้ว ที่ปรึกษาได้ด าเนินการก าหนดประเด็นส าคัญ และแนวคิดในการวิเคราะห์ และพิจารณาว่า

ข้อมูลที่จัดเก็บได้สามารถตอบค าถามในประเด็นต่าง ๆที่ต้องการประเมินไดค้รบถ้วนหรือไม่   

- จัดท าดัชนี (Indexing) ประกอบด้วย การกรองข้อมูล ก าหนดประเด็นและจัดกลุ่ม 

รวมทั้ง ท าการเปรียบเทียบข้อมูลทั้งจากคน/ กลุ่มเดียวกัน หรือระหว่างคน/ กลุ่ม  

- การจัดท าแผนภูมิ (Charting) ขั้นตอนนี้เป็นการน าค าพูดเดิมมาปรับเนื้อหาให้

เหมาะสมกับประเด็นหลักที่ได้ก าหนดเอาไว้ ทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นของการจัดท าดัชนี และการจัดท า

แผนภูมิเป็นกระบวนการในการจัดการข้อมูล แต่สิ่งที่ส าคัญมากอีกประการหนึ่ง  ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

เชิงคุณภาพ คือ การลดจ านวนข้อมูล ซึ่งสามารถด าเนินการได้โดยการเปรียบเทียบความเหมือนความต่าง 

ของสาระส าคัญ และด าเนินการตัดข้อมูลที่มีสาระส าคัญคล้ายคลึงกันออกไป 

- ขั้นการตีความข้อมูล ( Interpretation of Data)  เมื่ อข้อมูลพร้อมส าหรับ 

การวิเคราะห์ขั้นสุดท้าย อาทิ การน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับกรอบการวิเคราะห์ (Mapping) และการแปล

ความหมาย (Interpreting) เป็นต้น ในขั้นของการตีความนั้น มิได้เป็นแต่การหยิบยกเอาค าพูดของแต่ละคน

ขึ้นมาเสนอเป็นราย ๆ ไปเท่านั้น แต่ที่ปรึกษาได้พิจารณาและวิเคราะห์อย่างเพียงพอเพ่ือให้สามารถเข้าใจ

ความสัมพันธ์ระหว่างค าพูดแต่ละค าพูด และความสัมพันธ์ระหว่างค าพูดกับข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด  
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6.5.5 การอธิบายระดับคุณภาพของโครงการฯ  

ที่ปรึกษาจะระดมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการอธิบายระดับคุณภาพของโครงการ SEA  

ที่ท าการประเมินผล 

6.6 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ SEA ที่ด าเนินการประเมินผล 

ในปี 2562 ที่ผ่านมา มีโครงการที่จัดท า SEA เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผน โดยครอบคลุมทั้ง

แผนพัฒนารายสาขาและเชิงพื้นที่ จ านวนทั้งสิ้น 8 โครงการ ประกอบด้วย 

-  Strategic Environmental Assessment of the Rayong Province Development Plan and 
Revision of the Draft Thai SEA Guidelines 

- โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) 
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

- โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าชี 

- โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าสะแกกรัง 

- โครงการศึกษาเพ่ือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาน้้าต้นทุนลุ่มน้้า
ปราจีนบุรี – บางปะกง 

- โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

- โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้ามูล 

- โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ส้าหรับพ้ืนที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
ในภาคใต้ 

การด าเนินการภายใต้โครงการนี้ ที่ปรึกษาได้สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอน กระบวนการจัดท า 

SEA และกระบวนการจัดท าแผนหรือแผนงานจ านวน 7 โครงการ ซึ่งได้ด าเนินการ โดยค านึงถึงแนวทาง 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศไทย (ฉบับปี 2561 และ 2563) ยกเว้นโครงการ 

Strategic Environmental Assessment of the Rayong Province Development Plan and Revision 

of the Draft Thai SEA Guidelines เนื่องจากเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงแนว

ทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยสามารถสรุปสาระส าคัญของทั้ง 7 โครงการ ไดด้ังนี้ 

6.6.1 โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น สิ่ ง แ วด ล้ อ ม ร ะดั บ ยุ ท ธ ศ า สต ร์  ( Strategic Environmental 
Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

หลักการและเหตุผลที่ส าคัญ คือ การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยภาพรวม 

ของประเทศไทยในช่วงที่ผ่าน ยังไม่มีการประเมินศักยภาพข้อจ ากัดของสภาพพ้ืนที่รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ

ในพ้ืนที่อย่างกว้างขวางเพียงพอ ส่งผลให้การพัฒนาโครงการต่าง ๆ ในช่วงที่ผ่านมาประสบปัญหาเกี่ยวกับ

ความเหมาะสมและความคุ้มค่าของการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
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ดังนั้น นายกรัฐมนตรี จึงได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เร่งรัดจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อม

ระดับยุทธศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมให้การใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ 

การพัฒนาประเทศในทุกมิติ รวมถึงการจัดท าแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 

Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือเป็นกรอบหรือเครื่องมือในการบูรณาการ

การพัฒนาทั้งระดับนโยบาย แผนและแผนงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ  

โครงการนี้ได้ด าเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากพิจารณาว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความหลากหลาย

ของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความครอบคลุมทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ  

(การท่องเที่ยว) และจากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าจังหวัดได้ก าหนด

วิสัยทัศน์ของจังหวัดไว้ว่า “อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน” รวมทั้งก าหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 3 ด้าน ประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและการบริการสู่

มาตรฐานสากล การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ การพัฒนาการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและ

บริการ โดยใช้นวัตกรรม และภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์  

โครงการนี้ ได้ด าเนินการจัดท า SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ในช่วงกลางของแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 – 2565) (เริ่มจัดท า พ.ศ. 2562) โดย

แนวคิดในการจัดท า SEA ครั้งนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ของจังหวัดแต่อย่างใด  

แต่ต้องการจัดท าSEA เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์ทางเลือกให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพ่ือส่งเสริมโอกาส 

ในการบรรลุวิสัยทัศน์ของจังหวัด โดยมีขั้นตอนการจัดท า SEA สรุปไดด้ังนี้ 

- ทบทวนข้อมูล SEA แนวทาง SEA กฎหมาย นโยบาย มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้

ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือน ามาก าหนดพื้นที่ต้นแบบ 

- รวบรวมข้อมูลฐาน และวิเคราะห์สาเหตุ อุปสรรคของการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือ

น าเสนอวัตถุประสงค์เป้าหมายของการด าเนินงานต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

- วิเคราะห์หาตัวชี้วัดกลาง ในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในเชิงพ้ืนที่  

ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงเกณฑ์ในการประเมินทางเลือก เพ่ือรวบรวม จัดท าระบบฐานข้อมูล และ

น าเสนอเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

- วิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ต้นแบบ 

- พัฒนาและเสนอยุทธศาสตร์ทางเลือก รวมถึงวิเคราะห์และเปรียบเทียบทางเลือก เพ่ือ

น าเสนอและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

- ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้

ประโยชน์ที่ดิน 
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6.6.2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ าชี 

จากการพิจารณาสถานการณ์ของลุ่มน้ าชีในปัจจุบัน ท าให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

(สทนช.) ตระหนักถึงความจ าเป็นในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้ าชี เพ่ือประเมิน

ศักยภาพและข้อจ ากัดของสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี ภายใต้กรอบแนวคิด 

การบริหารจัดการทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561 

- 2580) โดยมีเป้าหมายการพัฒนา คือ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและประชาชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี

ให้ดีขึ้น มีรายได้เพ่ิมขึ้น รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ลุ่มน้ าให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได้

ก าหนดกรอบแนวคิดในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ดังรูปที่ 6.6-1 และมีขั้นตอนหลักใน 

การด าเนินงานดังนี ้

1) ทบทวนรายละเอียดของแผนและแผนงานในพื้นที่ลุ่มน้ า 

2) ทบทวนข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ลุ่มน้ าฯ ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 

3) ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทิศทางการพัฒนาของพ้ืนที่ลุ่ มน้ าที่ พิจารณา 

ความสอดคล้องของด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนในการพัฒนา ตามหลักการ 

การจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ (Integrated Water Resources Management : IWRM Approach) 

4) พัฒนาทางเลือกของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ า 

5) พัฒนาเกณฑ์และการจัดล าดับความพึงพอใจของทางเลือก 

6) จัดท ามาตรการบรรเทาผลกระทบจากการด าเนินการตามทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุด 

7) จัดท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ (Strategic and 

Integrated Development Program of River Basin : SIDP) 

8) ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม มวลชนสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์ 

9) จัดท าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาและ

ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา 
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ที่มา: สทนช., 2562 

รูปที่ 6.6-1 แนวคิดในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

6.6.3 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ าสะแกกรัง 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2558 ระบุถึงปัญหาหลักในลุ่มน้ าสะแก

กรัง ประกอบด้วย ปัญหาขาดแคลนน้ า ปัญหาน้ าท่วมและดินโคลนถล่ม และปัญหาคุณภาพน้ า จาก

สถานการณ์ดังกล่าวท าให้ สทนช. เล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้ าสะแกกรัง ซึ่งมีพ้ืนที่ครอบคลุม 3 จังหวัด คือ อุทัยธานี นครสวรรค์ และก าแพงเพชร 

เพ่ือประเมินศักยภาพและข้อจ ากัดของสิ่งแวดล้อม และจัดท าแนวทางพัฒนาและบริหารจัดการน้ าที่สามารถ

น าไปสู่ความสมดุลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังรูปที่ 6.6-2 โดยผลการศึกษาพบว่า 

ลุ่มน้ าสะแกกรังมีข้อจ ากัดหลายประการ อาทิ ข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตร ขาดแคลน

เครื่องมือในการบริหารจัดการน้ าในฤดูน้ าแล้งและฤดูน้ าหลาก การขยายตัวของพ้ืนที่อุตสาหกรรม เกษตรกร

ขาดความรู้ เป็นต้น 
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ที่มา: สทนช., 2562 

รูปที่ 6.6-2 กระบวนการจัดท า SEA พื้นที่ลุ่มน้ าสะแกกรัง 

6.6.4 โครงการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาน้ าต้นทุน 
ลุ่มน้ าปราจีนบุรี – บางปะกง 

จากสถานการณ์ปัจจุบันของพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี -บางปะกง ท าให้มีความจ าเป็นต้องมี 

การบริหารจัดการเพ่ือใหสอดคลองกับแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น 

การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: AEC) หรือ การเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวโน้มการขยายตัว

ของประชากร พ้ืนที่ชุมชน และพ้ืนที่ภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายระดับต่าง ๆ และมีแนวโน้มที่จะส่งผล

กระทบต่อความต้องการใช้น้ าเพ่ิมมากขึ้นจนอาจเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ า และอาจน าไปสู่สถานการณ์ 

การแย่งชิงน้ าระหว่างภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม จึงมีความจ าเป็นต้องมีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาน้ าต้นทุนลุ่มน้ าปราจีนบุรี – บางปะกง เพ่ือประเมินศักยภาพและข้อจ ากัด 
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ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าภายในพ้ืนที่ 

ลุ่มน้ าปราจีนบุรี-บางปะกงให้สามารถน าไปสู่ความสมดุลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในมิติของเศรษฐกิจ 

สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการวิเคราะห์เปรียบเทียบทางเลือกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ 

ลุ่มน้ าปราจีนบุรี -บางปะกง เพ่ือให้ เกิดการตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบและเกิดประโยชน สูงสุด 

ต่อประเทศชาติและประชาชน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -

2564) แผนความมั่นคง แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดและจังหวัด (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี -  

บางปะกง โดยได้ด าเนินการตาม “แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline)  

ทีจ่ัดท าโดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ธันวาคม, 2562)”  

ทั้งนี้ สามารถสรุปขั้นตอนการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ใน

โครงการพัฒนาน้ าต้นทุนลุ่มน้ าปราจีนบุรี-บางปะกง ประกอบด้วย 9 ขั้นตอน (รูปที่ 6.6-3) รายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การกลั่นกรองโครงการ (Screening) เพ่ือพิจารณาว่าข้อเสนอของแผนหรือ

แผนงานของหน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน มีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดท า SEA หรือไม่ หากต้อง

จัดท า SEA ให้หน่วยงานเจาของแผนหรือแผนงานจัดท าขอบเขตการศึกษา (Terms of Reference: TOR) 

โดยอ้างอิงขอบเขตการศึกษาและกระบวนการให้ครบถ้วนตามที่แนะน าใน SEA Guideline (ธันวาคม, 2562) 

เพ่ือให้กระบวนการครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ  

ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) เพ่ือก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ (Spatial) 

ระยะเวลา (Temporal) และประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ของแผนหรือแผนงาน ตลอดจน 

การประเมินสถานภาพในอดีตถึงปัจจุบันของประเด็นยุทธศาสตร์ (Past and Current Trend) หรืออาจมี 

การประเมินแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของประเด็นยุทธศาสตร์นั้น ในการด าเนินงานตามแผนหรือ

แผนงานเดิม ผ่านการระดมความเห็นและมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างแผนการมีส่วนร่วมและการ

สื่อสารตั้งแต่ต้นของกระบวนการ ผลลัพธ์ของการก าหนดขอบเขต คือ ความคิดเห็นที่สอดคล้องตรงกันของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียว่าขอบเขตการจัดท า SEA ครอบคลุมประเด็นส าคัญที่ผู้มีส่วนได้เสียมีความสนใจหรือหวงกังวล 

และข้ันตอนสุดทา้ย คือ การจัดท ารายงานการก าหนดขอบเขต (Scoping Report) 

ขั้นตอนที่  3 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก (Alternative Development and 
Assessment) การพิจารณากรอบแนวคิดการก าหนดทิศทางและทางเลือกการพัฒนาลุ่มน้ าปราจีนบุรี-บางปะกง

อย่างเป็นระบบและยั่งยืนดังรูปที่ 6.6-4 จะได้รับการตรวจสอบยืนยันโดยผ่านการปรึกษาหารือระหว่างกลุ่ม

ท างาน SEA และหน่วยงานก ากับดูแลการศึกษา SEA เพ่ือน าไปเสนอและการรับฟังข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจาก

กลุ่มผู้มีสวนได้ส่วนเสียหรือภาคประชาสังคม โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารต่อสาธารณชน 

เพ่ือให้ไดท้างเลือกท่ีสะทอ้นความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนเกีย่วข้องได้มากท่ีสุด  
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ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน (Measures for Sustainability) เพ่ือ

น าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์เพ่ือความยั่งยืน (Sustainability Objective) ครอบคลุม มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม

และมิติสิ่งแวดล้อมของประเด็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  

ขั้นตอนที่ 5 การจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานภาคประชาชน (Final Technical & 
Non-Technical Report) เป็นกระบวนการเปิดและรอบด้านผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และมีความ

เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ โดยรายงานที่มีความสมบูรณ์ น่าเชื่อถือ และยอมรับ

ได้ของสาธารณะ จะมีบทบาทส าคัญมากในการปรับปรุงกระบวนการวางแผนหรือแผนงานของหน่วยงาน

เจ้าของแผนหรือแผนงานให้บรรลุเป้าหมายความยั่งยืน   

ขั้นตอนที่ 6 การควบคุมคุณภาพของกระบวนการ SEA (Quality Control) เพ่ือให้กระบวนการ 

ศึกษา SEA มีความครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยอาจจัดท าเป็นบัญชีรายการ (Checklist) 

เพ่ือสะดวกต่อการตรวจสอบควบคุม  

ขั้นตอนที่ 7 การด าเนินงานแผนหรือแผนงานที่บูรณาการผลกับกระบวนการ SEA เป็นการน า

ผลการศึกษา SEA ไปใช้ในการบูรณาการเข้ากับแผนหรือแผนงานพัฒนาและน าทางเลือกที่เหมาะสมไปใช้ใน

การจัดท าแผนหรือแผนงาน   

ขั้นตอนที่  8 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล (Follow -  up, Monitoring and 
Evaluation) เป็นขั้นตอนที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินงานอย่างต่อเนื่องภายหลังการจัดท ารายงานฯ เนื่องจาก

การด าเนินงานของแผนหรือแผนงานที่ปรับปรุงหลังน าทางเลือกที่เหมาะสมกว่าไปใช้ อาจมีความไม่แน่นอน

และเสี่ยงต่อความส าเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้น  การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากการ

ด าเนินงานตามทางเลือกฯ จะช่วยให้เกิดการทบทวนแผนหรือแผนงานเพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงการด าเนินงานตาม

แผนหรือแผนงาน และควรรวมแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เข้าไปด้วยเพ่ือติดตามตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์

เพ่ือความยั่งยืนได้  

อนึ่ง ตัวชี้วัดต่าง ๆ ส าหรับการติดตามฯ จะต้องระบุเกณฑ์หรือมาตรฐานเพ่ือบรรลุเป้าหมายไว้ 

โดยหน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน ต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดท าแผนการติดตามฯ หรืออาจขอรับ 

การสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญและท่ีปรึกษา  

ขั้นตอนที่ 9 การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระบวนการ SEA เพ่ือสร้าง

ความเข้าใจและสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี-บางปะกง โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีส่วนได้เสียหรือภาคประชาสังคมในแต่ละกลุ่มในแต่ละข้ันตอน 
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รูปที่ 6.6-3 ขั้นตอนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์  
โครงการพัฒนาน้ าต้นทุนลุ่มน้ าปราจีน - บางปะกง 
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รูปที่ 6.6-4 กรอบแนวคิดการก าหนดทิศทางและทางเลือกการพัฒนาลุ่มน้ าปราจีน-บางปะกง 

6.6.5 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

ภาคใต้ชายฝั่งตะวันออก ประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ ามาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ 

การขยายตัวของเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ท าให้ปัญหาการขาดแคลนน้ ามีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ประกอบกับการใช้ที่ดิน 

ที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้มีปัญหาด้านอุทกภัยเพ่ิมขึ้นและส่งผลกระทบกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ 

และก่อให้เกิดความเสียหายด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก จึงมีแนวคิดในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์ (SEA) พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพ่ือประเมินศักยภาพและข้อจ ากัดของสิ่งแวดล้อมส าหรับ

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ตะวันออก เพ่ือพัฒนาทางเลือกในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ าพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่เหมาะสมที่สุด โดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการทั้งทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญในบริบทของลุ่มน้ า เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่

ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่างยั่งยืน โดยด าเนินการจัดท า SEA ตาม “แนวทาง (Guideline) การประเมิน

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” ที่จัดท าโดย คณะท างานจัดท าแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์ (2561) ภายใต้คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยมีกรอบแนวทางใน

การศึกษาดังแสดงในรูปที่ 6.6-5 มีรายละเอียด ดังนี้ 
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1) ศึกษา ทบทวน รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

ประกอบด้วย 

- ทบทวนและสังเคราะห์เอกสาร รายงานการศึกษานโยบาย และยุทธศาสตร์ของ

หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ านวน 13 ลุ่มน้ าสาขา อาทิ 

การศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ า แผนพัฒนาจังหวัด และการพัฒนาเมือง รวมทั้ ง อุปสงค์และ

อุปทานของทุกมิติ ตลอดจนผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจของแต่ละแผนพัฒนา และผลกระทบทางด้าน

เศรษฐกิจโดยรวม เมื่อมีบูรณาการแผนพัฒนาเข้าด้วยกัน 

- ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ า

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ในพ้ืนที่ศึกษา จ านวน 13 ลุ่มน้ าสาขา โดยพิจารณากิจกรรมการใช้น้ าที่เหมาะสมในแต่ละ

พ้ืนที่ ครอบคลุมทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว พลังงาน และคมนาคมขนส่ง แล้วคัดเลือกพ้ืนที่

ต้องการใช้น้ าสูงสุด มาวิเคราะห์เชิงลึกให้ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี เพ่ือ

เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาส าหรับแต่ละกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน 

- ศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้และความเหมาะสมของโครงการต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มจะ

เกิดขึ้นจากการศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ รวมถึง ความเป็นไปได้ที่จะท าให้เกิดกิจกรรม

ด้านการใช้น้ า และกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างอ่ืนในพื้นที่ 

- ศึกษา วิเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการจัดการน้ าในพ้ืนที่

ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพ่ือพิจารณาความคุ้มค่าทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจก่อนที่จะศึกษา

ความเหมาะสมในเชิงลึกต่อไป 

2) จัดท ารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

- ศึกษา ทบทวน และสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการ หรือ รายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

กับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) ของหน่วยงาน

ต่าง ๆ อาท ิสผ. 

- ศึกษา ส ารวจ และประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 

Assessment : SEA) ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ครอบคลุม 4 มิติ คือ มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี โดยวิเคราะห์ศักยภาพและข้อจ ากัดทั้ง 4 มิติ ของโครงการต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มจะ

เกิดข้ึน 

- ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท ารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

(Strategic Environmental Assessment : SEA) ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ให้ครอบคลุมพ้ืนที่

โครงการ และพ้ืนที่ใกล้เคียง ซึ่งมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดผลกระทบให้ครบถ้วนตาหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ

ปฏิบัติ และแนวทางในการจัดท า ตามมาตรฐานของ สผ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ

ข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  
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ที่มา: สทนช., 2562 

รูปที่ 6.6-5 กรอบแนวทางการศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของโครงการ 
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6.6.6 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ ามูล 

ลุ่มน้ ามูลประสบปัญหาเรื่องน้ าตลอดมา โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค และ

น้ าเพ่ือการเกษตร ตลอดจนปัญหาน้ าท่วมชุมชนเมืองและพ้ืนที่การเกษตร และปัญหาคุณภาพน้ าที่เกิดจาก 

การปล่อยน้ าทิ้งของชุมชน การชะล้างของสารเคมีทางการเกษตรลงแหล่งน้ า การเลี้ยงปลาในกระชัง และ

สภาพพ้ืนที่ที่เป็นดินเค็ม  

จากสภาพปัจจุบันของลุ่มน้ ามูล ท าให้มีความจ าเป็นต้องด าเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้ ามูล เพ่ือประเมินศักยภาพและข้อจ ากัดของสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ ามูล ให้

สามารถน าไปสู่ความสมดุลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจน

เปรียบเทียบทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ ามูล เพ่ือให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบ และเกิดประโยชน์

สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา การจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ า

ทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ และยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  

กรอบแนวทางในการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) พ้ืนที่ลุ่มน้ ามูล ได้มี

การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2558 และแผนแม่บทการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ า 20 ปี ซึ่งมีเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษานี้ จะน า

แผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561) มาพิจารณาประกอบในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพ่ือก าหนด

แนวทางและแผนงานพัฒนาในระดับลุ่มน้ าหลัก โดยพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ในการพัฒนาแบบบูรณาการ 

พร้อมทั้งคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสม โดยผลผลิตของรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 

คือ แนวทางการพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการ ซึ่งจะถูกน าไปใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนแม่บทพัฒนาและ

บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการระดับโครงการ โดยความเชื่อมโยงของการศึกษาแต่ละขั้นตอนในการจัดท า

แผนแม่บทฯ แสดงในผังแนวความคิดเบื้องต้น รูปที่ 6.6-6 และรูปที่ 6.6-7 

ทั้งนี้ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) พ้ืนที่ลุ่มน้ ามูล เป็นการประเมินศักยภาพ

และข้อจ ากัดของสิ่งแวดล้อมต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ ามูล เพ่ือพัฒนาทางเลือกของการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ ามูลที่เหมาะสมที่สุด โดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการทั้งด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญในบริบทของลุ่มน้ ามูล เพ่ือน าไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

ในพ้ืนที่ลุ่มน้ ามูลอย่างยั่งยืน โดยใช้แนวทางการศึกษา ดังนี้  

1) ใช้แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของ คณะท างานจัดท าแนวทางการ

ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (2561) ภายใต้คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์  

2) เอกสารขอบเขตการจ้างงานที่ปรึกษา (TOR) โครงการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ ามูล ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์ สทนช. (2561)  
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3) เอกสารบทวิเคราะห์ตัวชี้วัดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ แผนบริหาร

จัดการลุ่มน้ า ของกลุ่มวิเคราะห์เศรษฐกิจและสังคม กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สทนช.  

4) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (2554) กรอบแนวคิดโดยภาพรวม ขั้นตอนในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่

ลุ่มน้ ามูล โดยเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้งขอบเขตของการศึกษา แสดงในรูปที่ 6.6-8 

จากกรอบแนวคิดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนลุ่มน้ ามูลในภาพรวม ได้น าไปสู่

การก าหนดรายละเอียดขั้นตอนการศึกษาโครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้ ามูลซึ่ง

จะครอบคลุมขอบเขตการด าเนินงานที่ก าหนดในข้อก าหนดโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) การกลั่นกรองโครงการ (Screening)   

2) การทบทวนเอกสารทุติยภูมิ (Reviewing Secondary Data) 

3) การก าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)   

4) การรวบรวมและการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม (Baseline Data Collection)    

5) ตัวชี้วัดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   

6) การวิเคราะห์และประเมินข้อมูล (Analysis and Appraisal) 

7) การเสนอทางเลือก (Propose Alternative)   

8) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) 
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ที่มา: สทนช., 2562 

รูปที่ 6.6-6 แนวคิดในการจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี 

 
 

 
ที่มา: สทนช., 2562 

รูปที่ 6.6-7 แนวคิดในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 
 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ ์(Final Report) 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 6-29 
 

 
ที่มา: สทนช., 2562 

รูปที่ 6.6-8 กรอบแนวคิดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
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6.6.7 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ส าหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้า
ถ่านหินในภาคใต้ 

แผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 ของกระทรวงพลังงานที่เน้น

การสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า พบว่า พ้ืนที่ภาคใต้มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง และมี

ปริมาณความต้องการไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาโรงไฟฟ้าเพ่ิมเติมในช่วง พ.ศ. 2562 -

2567 เพ่ือให้การด าเนินงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ทุกฝ่ายเห็นชอบ จึงจ าเป็นต้องพิจารณาความเหมาะสมในพ้ืนที่

ภาคใต้ ตลอดจนศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทั้งด้าน 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ภาคใต้ ว่าควรมีโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือไม่ รวมถึงเพ่ือพัฒนารูปแบบ

การผลิตไฟฟ้า อ่ืน ๆ ที่เป็นทางเลือกในการพัฒนาพลังงานในพ้ืนที่ภาคใต้ โดยการศึกษาความเหมาะสมของ

พ้ืนที่ จ าเป็นต้องศึกษาครอบลุม 14 จังหวัดภาคใต้ และ ประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งสิ้น 15 จังหวัด โดยมีกรอบ

แนวคิดในการศึกษาดัง รูปที่ 6.6-9 

จากการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาในพ้ืนที่ภาคใต้ 

คือ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความมั่นคง

และสามารถรองรับความต้องการไฟฟ้าในระยะยาวของภาคใต้ ได้รับการยอมรับจากประชาชน และมีความ

เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและทรัพยากรของภาคใต้ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าที่ ก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้และการจ้างงาน และผลทางบวกต่อการประกอบอาชีพ

หลักของประชาชนในพื้นท่ี ได้แก่ การท่องเที่ยว การประมง และเกษตรกรรม  

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบ พบว่า การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ส าหรับพ้ืนที่ก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ ไม่มีแผนยุทธศาสตร์หรือแผนงานที่ชัดเจนส าหรับน ามาใช้เป็นจุดเริ่มต้นของ

การศึกษา 
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ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน, 2562 

รูปที่ 6.6-9 กรอบแนวคิดในการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

6.7 การคัดเลือกโครงการในการประเมินผลกระบวนการจัดท า SEA 

จากการทบทวนข้อมูลทั้ง 7 โครงการ ที่ปรึกษา ได้คัดเลือกโครงการที่จะด าเนินการประเมินผล

กระบวนการจัดท า SEA ทั้งหมด 5 โครงการ ซึ่งพิจารณาจาก 1) สถานะของโครงการ โดยเป็นโครงการ 

ที่ด าเนินการแล้วเสร็จหรือจะด าเนินการแล้วเสร็จทันภายในกรอบระยะเวลาของการด าเนินโครงการขับเคลื่อน

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นี้ และ 2) เป็นโครงการที่ได้น าแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยที่ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงในช่วง พ.ศ. 2561 และ 2563 มาประยุกต์ใช้ 

จ านวน 5 โครงการ ประกอบด้วย  

1) โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) 

ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

2) โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้ าชี 
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3) โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้ าสะแกกรัง 

4) โครงการศึกษาเพ่ือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาน้ าต้นทุนลุ่มน้ า

ปราจีนบุรี – บางปะกง และ 

5) โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

6.8 กลุ่มเป้าหมายในการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 

กลุ่มเป้าหมายในการรวบรวมข้อมูลในการติดประเมินผลโครงการ SEA คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน

กระบวนการจัดท า SEA ครอบคลุม หน่วยงานเจ้าของแผน หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ SEA (กรณีที่

หน่วยงานเจ้าของแผนไม่ได้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการโครงการ SEA) และ คณะท างานที่เก่ียวข้องกับ

โครงการ SEA อาทิ คณะกรรมการก ากับโครงการ ที่ปรึกษา บริษัทที่ปรึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่ได้รับการ

ว่าจ้างเป็นที่ปรึกษา โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 6.8-1 

ตารางที่ 6.8-1 กลุ่มเป้าหมายของการรวบรวมข้อมูลการประเมินผล 

โครงการ เจ้าของแผนหรือแผนงาน 
เจ้าของโครงการ/

คณะกรรมการก ากับ 
ทีมที่ปรึกษา 

1. โครงการประเมินสิ่งแวดล้อม
ร ะ ดั บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  ( Strategic 
Environmental Assessment: 
SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

ส้านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมการก้ากับการศึกษา
โครงการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environmental 
Assessment: SEA)  
ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

ศู น ย์ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2. โครงการศึกษาการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นท่ี
ลุ่มน้้าช ี

ส้ า นักงานทรัพยากร น้้ า
แห่งชาติ 

คณะกรรมการก้ ากั บด้ า น
วิชาการและเทคนิค 

- บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ 
จ้ากัด 
- บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี 
จ้ากัด 

3. โครงการศึกษาการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นท่ี
ลุ่มน้้าสะแกกรัง 

ส้ า นักงานทรัพยากร น้้ า
แห่งชาติ 

คณะกรรมการก้ ากั บด้ า น
วิชาการและเทคนิค  

- บริษัท มหานคร คอนซัล
แตนท์ จ้ากัด 
- บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัล
แตนท์ จ้ากัด 

4. โครงการศึกษาเพื่อประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 
โครงการพัฒนาน้้าต้นทุนลุ่ม น้้า
ปราจีนบุรี – บางปะกง 

ส้ า นักงานทรัพยากร น้้ า
แห่งชาติ 

คณะกรรมการก้ ากั บด้ า น
วิชาการและเทคนิค 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

5. โครงการศึกษาการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นท่ี
ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

ส้ า นักงานทรัพยากร น้้ า
แห่งชาติ 

คณะกรรมการก้ ากั บด้ า น
วิชาการและเทคนิค 

- บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ 
เทคโนโลยี จ้ากัด  
- บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทค
โนโลยี่ จ้ากัด 
- บริษัท ดีไว พลัส จ้ากัด 
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6.9 แผนการประเมินผลโครงการ SEA 

การประเมินผลของกระบวนการจัดท า SEA มีกิจกรรมหลักในการด าเนินงาน ประกอบด้วย การก าหนด

ระเบียบวิธีและขอบเขตการศึกษา การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล และการประมวลและการวิเคราะห์ผล ซึ่งมี

ระยะเวลาในการด าเนินงานดังตารางท่ี 6.9-1 ทั้งนี้ ขั้นตอนในการประเมินผล แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก 

ส่วนที่ 1 การก าหนดระเบียบวิธี กรอบและหลักเกณฑ์ในการประเมินผล รวมทั้งทบทวนและวิเคราะห์

ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ ขอบเขตงาน (TOR) รายงานฉบับต่าง ๆ และมติที่ประชุม ซึ่งเป็นการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเชิงเอกสาร (Secondary Data) และน าเสนอผลในรายงานการศึกษาข้ันกลาง 1  

ส่วนที่ 2 การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง 

หน่วยงานเจ้าของแผน และบริษัทที่ปรึกษา จากนั้นจึงด าเนินการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประเมินผล

การจัดท า SEA ของโครงการต่าง ๆ น าเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นในรายงานการศึกษาขั้นกลาง 2 และน าเสนอ

ผลการศึกษาสมบูรณ์ในร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และจะด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ

คณะกรรมการก ากับการศึกษาในรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
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ตารางท่ี 6.9-1 แผนการด าเนินงานประเมินผลของกระบวนการจัดท า SEA 

กิจกรรม/ แผนการ
ด าเนินงาน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

รายงาน รายงานการศึกษาขั้นต้น รายงานการศึกษาขั้นกลาง ครั้งที่ 1 รายงานการศึกษาขั้นกลาง ครั้งที่ 2 
ร่างรายงาน

การศึกษาฉบบั
สมบูรณ ์

รายงาน
การศึกษาฉบบั

สมบูรณ ์

การก าหนดกรอบและ

เกณฑ์การประเมินผล 

                                                            

การทบทวนข้อมูลจาก 

TOR รายงาน และมติ

การประชุม 

                                                            

การสัมภาษณ์เชิงลึก/ 

สั ม ภ า ษ ณ์ ก ลุ่ ม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

                                                            

ก า ร ป ร ะ ม ว ล แ ล ะ

วิเคราะห์ผล 

                                                            

การน า เ สนอผล การ

ประเมินในรายงาน 
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6.10 ผลการประเมินผลโครงการ SEA โดยประยุกต์ใช้ตัวแบบ CIPP และแนวทางของ OECD 

จากกรอบแนวคิดที่ใช้ในการประเมินผลที่ได้น าเสนอแล้วข้างต้น ที่ปรึกษาได้ใช้วิธีการประเมินผล 

เชิงคุณภาพที่มุ่งให้ความส าคัญกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่าการอธิบายถึงจ านวนหรือความเป็นตัวแทน

ด้วยการอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลหลัก คือ เทคนิค Framework Analysis โดยมีองค์ประกอบใน 

การประเมิน 4 องค์ประกอบ คือ บริบทของโครงการ ทรัพยากรน าเข้า กระบวนการด าเนินงาน และผล 

การด าเนินงาน ประกอบกับแนวทางานการประเมินผลของ OECD ปรากฎผลการประเมิน ดังนี้ 

6.10.1 ผลการประเมินบริบท (Context Evaluation) 

จากกรอบแนวคิดในการประเมินบริบทได้ด าเนินการประเมินภายใต้ 3 เกณฑ์หลัก คือ  

1) อ านาจของหน่วยงานในการวางแผนและบังคับใช้แผน 2) มีการก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 

เชิงยุทธศาสตร์หรือภาพอนาคต และ 3) ประเมินว่าจะมีการใช้ประโยชน์จาก SEA จากขั้นตอนใดของ 

การวางแผน โดยปรากฎผลการประเมินเบื้องต้นเป็นรายเกณฑ์ ดังนี้ 

1) การประเมินความเหมาะสมในการจัดท า SEA ของหน่วยงานเจ้าของโครงการ SEA  
ที่เป็นกรณีศึกษา  

จากการประเมินอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของโครงการ SEA ทั้ง 5 โครงการจ านวน  

2 หน่วยงาน คือ สทนช. และ สผ. พบว่า ทั้ง 2 หน่วยงานมีอ านาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการวางแผนและ

การขับเคลื่อนเพ่ือน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ทั้ง 2 หน่วยงานจึงมีความเหมาะสมที่จะด าเนินการจัดท า SEA 

รายละเอียด ดังตารางท่ี 6.10-1 
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ตารางที่ 6.10-1 อ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานตามกฎหมายและความเหมาะสมของหน่วยงานในการจัดท า SEA 

โครงการ เจ้าของโครงการ อ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
ผลการประเมินความเหมาะสมของ

หน่วยงาน 
1 . โครงการประ เมินสิ่ ง แ วดล้อมระดับ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  ( Strategic Environmental 
Assessment: SEA) ด้ านการใช้ประโยชน์
ท่ีดิน 

ส้านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) 

อ้านาจหน้าท่ีตามกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย  
(1) การจัดท้านโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
(2) ประสานและจัดท้าแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ด้าเนินการอื่นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
(3) ประสานจัดการเพื่อน้าไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม ตลอดจนศึกษา วิเคราะห์ 
ประสาน และด้าเนินการให้มีประกาศเขตพื้นท่ี และมาตรการคุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(4) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด้าเนินงานตามนโยบาย แผน และ
มาตรการและจัดท้ารายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(5) ด้าเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
โครงการหรือกิจกรรมของภาครัฐหรือเอกชน ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะก่อให้เกิดผล
เสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
(6) บริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนนโยบาย แผน
และมาตรการ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน  
(7) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการก้าหนดนโยบาย และแนวทาง
การบริหารท่ีดินและทรัพยากรดิน การวางแผนการถือครองที่ดิน การสงวนและ
พัฒนาท่ีดินเพื่อจัดให้แก่ประชาชน และการสงวนหรือหวงห้ามท่ีดินของรัฐ 
(8) ประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศในการ
ด้ าเนินการร่ วมด้ านนโยบายและแผนการอนุรั กษ์และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

(1) มีความเหมาะสมในด้านอ้านาจหน้าท่ี 
เน่ืองจากมีอ้านาจในการจัดท้านโยบาย 
แผนแม่บท และแผนงาน 
(2) มีอ้านาจในการขับเคลื่อนแผนสู่การ
ปฏิบัต ิ
(3) สามารถขับเคลื่อนแผนในพื้นท่ีท่ีเป็น
ขอบเขตในการศึกษา SEA ได ้
(4) โดยภาพรวม สผ.เป็นหน่วยงานท่ีมี
ความเหมาะสมในการจัดท้า SEA  
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โครงการ เจ้าของโครงการ อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
ผลการประเมินความเหมาะสมของ

หน่วยงาน 
  (9) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการก้าหนดนโยบายและ

ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศ การกักเก็บ และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมท้ังศึกษา วิจัย และ
พัฒนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(10) เสนอความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการก้าหนดนโยบายและแผน 
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ตลอดจน
ด้าเนินการตามพันธกรณีของความตกลงระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับความ
หลากหลายทางชีวภาพและพื้นท่ีชุ่มน้้า  
(11) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายก้าหนดให้เป็นอ้านาจหน้าท่ีของส้านักงาน 
หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

2. โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์พื้นท่ีลุ่มน้้าช ี

ส้ า นั ก ง านทรั พย า ก ร น้้ า
แห่งชาติ (สทนช.) 

อ้านาจหน้าท่ีตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 
ส้านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 
(1) รับผิดชอบงานธุรการของ คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (กนช.) 
คณะกรรมการลุ่มน้า และคณะอนุกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง 
(2) กลั่นกรองและเสนอความเห็นต่อ กนช. ในการจัดท้านโยบายและแผนแม่บท
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้้า การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ แผน
งบประมาณการบริหารทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการ และแผนแม่บทการใช้ การ
พัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา การฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า
ในเขตลุ่มน้้าต่าง ๆ 
(3) จัดท้าผังน้้าเสนอ กนช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
(4) ประสานการด้าเนินงานกับคณะกรรมการลุ่มน้้า หน่วยงานของรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมาย
ว่าด้วยทรัพยากรน้้า 

(1) มีความเหมาะสมในด้านอ้านาจหน้าท่ี 
เน่ืองจากมีอ้านาจในการจัดท้านโยบาย 
แผนแม่บท และแผนงาน 
(2) มีอ้านาจในการขับเคลื่อนแผนสู่การ
ปฏิบัต ิ
(3) สามารถขับเคลื่อนแผนในพื้นท่ีท่ีเป็น
ขอบเขตในการศึกษา SEA ได ้
(4)  โ ดยภาพรวม  สทนช .จึ ง มี ค ว าม
เหมาะสมในการจัดท้า SEA  

3. โครงการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์พื้นท่ีลุ่มน้้าสะแกกรัง 
4. โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์โครงการพัฒนา 
น้้าต้นทุนลุ่มน้้าปราจีนบุร-ีบางปะกง 
5. โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์พื้ น ท่ีลุ่ ม น้้ าภาคใต้ ฝั่ ง
ตะวันออก 
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โครงการ เจ้าของโครงการ อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
ผลการประเมินความเหมาะสมของ

หน่วยงาน 
(5) รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และริเริ่มกิจกรรมหรือ
โครงการใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการด้าเนินงานของ กนช. 
(6) ให้ค้าแนะน้าและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรน้้า รวมท้ังการด้าเนินงานของคณะกรรมการลุ่ม
น้้าตามท่ีได้รับการร้องขอ 
(7) อ้านวยการและก้ากับดูแลโครงการส้าคัญระดับชาติหรือโครงการเร่งด่วน
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้้าท่ีจ้าเป็นต้องมีการประสานการท้างานหลาย
หน่วยงาน 
(8) ติดตาม ประเมินผล และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการด้า เนินงานของ
คณะกรรมการลุ่มน้้า หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรน้้า และรายงานต่อ กนช. 
(9) ก้ากับดูแลและบริหารจัดการระบบสารสนเทศทรัพยากรน้้าท้ังในภาวะปกติ
และภาวะวิกฤต ิ
(10) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน ประชาชน และชุมชนท่ีเกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในด้านการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา การฟื้นฟู การ
อนุรักษ์ และการด้าเนินการอื่นใดเกี่ยวกับทรัพยากรน้้า 
(11) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ 
(12) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายก้าหนดให้เป็นหน้าท่ีและอ้านาจของ
ส้านักงานหรือตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
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2) การประเมินวัตถุประสงค์การท า SEA  

เนื่องจากเป้าหมายในการจัดท า SEA ที่ดีควรเป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์หรือเป้าหมาย 

ที่เป็นภาพอนาคต (Scenario) จากผลการประเมินการก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดท า SEA ในภาพรวม

สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

(1) โครงการ SEA ในความรับผิดชอบของ สทนช. ทั้ง 4 โครงการมีแนวทางการก าหนด

วัตถุประสงค์เหมือนกันเนื่องจากใช้กรอบ TOR เดียวกัน ผลการประเมินของที่ปรึกษา พบว่า การระบุ

วัตถุประสงค์ของโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้ าต่าง ๆ ยังไม่มีความ

ชัดเจนในเรื่องการน า SEA ไปใช้ประโยชน์ และระดับของวัตถุประสงค์ยังอยู่ในระดับกระบวนการ (Processes) 

และผลผลิต (Outputs) จึงยังไม่สอดคล้องกับหลักการระบุวัตถุประสงค์ของ SEA ที่มุ่งเน้นการระบุวัตถุประสงค์

ในระดับยุทธศาสตร์ (ผลลัพธ์และผลกระทบ) ที่เป็นระยะยาว 

(2) โครงการ SEA ในความรับผิดชอบของ สผ. พบว่า การระบุวัตถุประสงค์ของโครงการ

ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินยังมีลักษณะคล้ายคลึงกับ SEA ลุ่มน้ า คือ  

เป็นการระบุวัตถุประสงค์ในระดับกระบวนการและระดับผลผลิต ทั้งนี้ แม้ว่าวัตถุประสงค์ของ SEA การใช้

ประโยชน์ที่ดินจะสามารถก้าวย่างไปสู่ระดับผลลัพธ์ขั้นต้น แต่ยังไม่ไกลเพียงพอที่จะเป็นการระบุวั ตถุประสงค ์

ที่เหมาะสมส าหรับการจัดท า SEA 

(3) โครงการ SEA ทั้ง 5 โครงการมีลักษณะร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือ 

เป็นการระบุวัตถุประสงค์ในระดับกระบวนการและระดับผลผลิต ยังไม่สอดคล้องกับหลักการระบุวัตถุประสงค์

ของ SEA ที่มุ่งเน้นการระบุวัตถุประสงค์ในระดับยุทธศาสตร์ (ผลลัพธ์และผลกระทบ) หรือภาพอนาคต 

ที่พึงปรารถนาระยะยาวที่คาดหวังจากกระบวนการพัฒนาที่เกิดจากข้อเสนอแนะของ SEA  

รายละเอียดพิจารณาจากตารางท่ี 6.10-2 
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ตารางท่ี 6.10-2 การประเมินความเหมาะสมในการก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดท า SEA 

โครงการ วัตถุประสงค์ของการจัดท า SEA ผลการประเมินความเหมาะสมในการก าหนดวัตถุประสงค์ 

1 . โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ร ะ ดั บ

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  ( Strategic 

Environmental 

Assessment: SEA)  

ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

1.1 เพื่อวิเคราะห์และจัดท้าต้นแบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

ในการพัฒนาเชิงพื้นท่ีบนฐานของศักยภาพและความเหมาะสมของการใช้

ประโยชน์ท่ีดินในระดับพ้ืนท่ี 

เป็นการระบุวัตถุประสงค์ในระดับกระบวนการ ผลผลิต ท่ีมีวัตถุประสงค์ในเชิงการศึกษา  

แต่ยังไม่มีการระบุในระดับยุทธศาสตร์ อาทิ การจัดต้นแบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์ที่น้าไปสู่การใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างยั่งยืน 

1.2 เพื่ อ ให้ ได้ แนวทางการประ เมินสิ่ ง แ วดล้อมระดับยุทธศาสตร์   

ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดินส้าหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบ/ เครื่องมือ

ในการบูรณาการการปฏิบัติการทางนโยบายและแผนงานร่วมกันอย่างเป็น

ระบบ 

เป็นการระบุวัตถุประสงค์ในระดับผลผลิต คือ แนวทาง SEA และระดับผลลัพธ์คือการน้าไปใช้

ในการบูรณาการการปฏิบัติการทางนโยบายและแผนงาน แต่ยังไม่สามารถก้าวล่วงไปถึง

ประโยชน์และความยั่งยืนท่ีเกิดจากการบูรณาการทางนโยบายและแผนงาน 

1.3 ภาพรวมท้ัง 2 วัตถุประสงค์ โดยสรุป การระบุวัตถุประสงค์ของโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ด้านการใช้

ประโยชน์ท่ีดินยังมีลักษณะคล้ายคลึงกับ SEA ลุ่มน้้า คือ เป็นการระบุวัตถุประสงค์ในระดับ

กระบวนการและระดับผลผลิต ท้ังน้ี แม้ว่าวัตถุประสงค์ของ SEA การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

จะสามารถก้าวย่างไปสู่ ระดับผลลัพธ์ขั้นต้น แต่ยังไม่ไกลเพียงพอท่ีจะเป็นการระบุ

วัตถุประสงค์ท่ีเหมาะสมส้าหรับการจัดท้า SEA 

2 . โ ค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร

ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์พื้นท่ีลุ่มน้้าช ี

2.1 เพื่อศึกษาและจัดท้ารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

ของการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพื้นท่ีลุ่มน้้าช ี

การระบุวัตถุประสงค์ยังเป็นการระบุกระบวนการ (process) และผลผลิต (Output) โดยไม่ได้

ระบุถึงการใช้ประโยชน์จากผลผลิต กล่าวคือไม่ได้ระบุว่าจะน้ารายงานไปใช้ประโยชน์อะไร 

2.2 เพื่อศึกษาและจัดท้ารายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการ

ระดับยุทธศาสตร์ (Strategic and Integrated Development Program of River 

Basin: SIDP) ในพื้นท่ีลุ่มน้้าชี 

เป็นการระบุถึงกระบวนการจัดท้าแผนงานตามแนวทาง SIDP ยังไม่ได้ระบุถึงว่าจะน้า SEA  

ไปใช้ในการวางแผน  

2.3 เพื่อศึกษาและจัดท้าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของลุ่มน้้าชี ส้าหรับ

ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติและคณะกรรมการลุ่มน้้าในการบริหารจัดการ

น้้า การจัดท้าแผนลุ่มน้้า การตัดสินใจ การให้ข้อมูลกับผู้ใช้น้้าและประชาชน 

เป็นการระบุถึงผลผลิตคือระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการน้าระบบฐานข้อมูลไปใช้

ประโยชน์ 
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ตารางท่ี 6.10-2 การประเมินความเหมาะสมในการก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดท า SEA (ต่อ) 

โครงการ วัตถุประสงค์ของการจัดท า SEA ผลการประเมินความเหมาะสมในการก าหนดวัตถุประสงค์ 

 2.4 ภาพรวมท้ัง 3 วัตถุประสงค์ โดยสรุป กล่าวได้ว่าการระบุวัตถุประสงค์ของโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์พื้นท่ีลุ่มน้้าชียังไม่มีความชัดเจนในเรื่องการน้า SEA ไปใช้ประโยชน์ และระดับของ

วัตถุประสงค์ยังอยู่ในระดับกระบวนการและผลผลิต จึงยังไม่สอดคล้องกับหลักการระบุ

วัตถุประสงค์ของ SEA ท่ีมุ่งเน้นการระบุวัตถุประสงค์ในระดับยุทธศาสตร์ (ผลลัพธ์และ

ผลกระทบ) ท่ีเป็นระยะยาว 

3. โครงการศึกษาประเมิน

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ร ะ ดั บ

ยุทธศาสตร์พื้นท่ีลุ่มน้้าสะแก

กรัง 

3.1 เพื่อศึกษาและจัดท้ารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

ของการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพื้นท่ีลุ่มน้้าสะแกกรัง 

การระบุวัตถุประสงค์ยังเป็นการระบุกระบวนการ (process) และผลผลิต (Output) โดยไม่ได้

ระบุถึงการใช้ประโยชน์จากผลผลิต กล่าวคือไม่ได้ระบุว่าจะน้ารายงานไปใช้ประโยชน์อะไร 

3.2 เพื่อศึกษาและจัดท้ารายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้้าแบบ

บูรณาการระดับยุทธศาสตร์ในพ้ืนท่ีลุ่มน้้าสะแกกรัง 

เป็นการระบุถึงกระบวนการจัดท้าแผนงานตามแนวทาง SIDP ยังไม่ได้ระบุถึงว่าจะน้า SEA ไป

ใช้ในการวางแผน  

3.3 เพื่อศึกษาและจัดท้าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของลุ่มน้้าสะแกกรัง

ส้าหรับส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติและคณะกรรมการลุ่มน้้าในการบริหาร

จัดการน้้า การจัดท้าแผนลุ่มน้้า การตัดสินใจ การให้ข้อมูลกับผู้ใช้น้้าและ

ประชาชน 

เป็นการระบุถึงผลผลิตคือระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการน้าระบบฐานข้อมูลไปใช้

ประโยชน์ 

3.4 ภาพรวมท้ัง 3 วัตถุประสงค์ โดยสรุป กล่าวได้ว่าการระบุวัตถุประสงค์ของโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์พื้นท่ีลุ่มน้้าสะแกกรังยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องการน้า SEA ไปใช้ประโยชน์ และ

ระดับของวัตถุประสงค์ยังอยู่ในระดับกระบวนการและผลผลิต จึงยังไม่สอดคล้องกับหลักการ

ระบุวัตถุประสงค์ของ SEA ท่ีมุ่งเน้นการระบุวัตถุประสงค์ในระดับยุทธศาสตร์ (ผลลัพธ์และ

ผลกระทบ) ท่ีเป็นระยะยาว 

4. โครงการศึกษาเพื่อการ

ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ

4.1 เพื่อศึกษาและจัดท้ารายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร์

ของการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพื้นท่ีลุมน้้าปราจีนบุรี-บางปะกง 

การระบุวัตถุประสงค์ยังเป็นการระบุกระบวนการ (process) และผลผลิต (Output) โดยไม่ได้

ระบุถึงการใช้ประโยชน์จากผลผลิต กล่าวคือไม่ได้ระบุว่าจะน้ารายงานไปใช้ประโยชน์อะไร 
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ตารางท่ี 6.10-2 การประเมินความเหมาะสมในการก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดท า SEA (ต่อ) 

โครงการ วัตถุประสงค์ของการจัดท า SEA ผลการประเมินความเหมาะสมในการก าหนดวัตถุประสงค์ 

สิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์

โครงการพัฒนาน้้าต้นทุนลุ่ม

น้้าปราจีนบุรี-บางปะกง 

4.2 เพื่อศึกษาและจัดท้ารายงานแผนงานตามแนวทางการพัฒนาลุมน้้าแบบ

บูรณาการระดับยุทธศาสตรในพ้ืนท่ีลุมน้้าปราจีนบุรี-บางปะกง 

เป็นการระบุถึงกระบวนการจัดท้าแผนงานตามแนวทาง SIDP ยังไม่ได้ระบุถึงว่าจะน้า SEA ไป

ใช้ในการวางแผน  

4.3 เพื่อศึกษาและจัดท้าระบบฐานขอมูลสารสนเทศของลุมน้้าปราจีนบุรี-บาง

ปะกงส้าหรับส้านักงานทรัพยากรน้้าแหงชาติและคณะกรรมการลุมน้้าในการ

บริหารจัดการน้้า การจัดท้าแผนลุมน้้าการตัดสินใจการใหขอมูลกับผูใชน้้า

และประชาชน 

เป็นการระบุถึงผลผลิตคือระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการน้าระบบฐานข้อมูลไปใช้

ประโยชน์ 

4.4 ภาพรวมท้ัง 3 วัตถุประสงค์ โดยสรุป กล่าวได้ว่าการระบุวัตถุประสงค์ของโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์พื้นท่ีลุ่มน้้าปราจีนบุรี -บางปะกงยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องการน้า SEA ไปใช้

ประโยชน์ และระดับของวัตถุประสงค์ยังอยู่ในระดับกระบวนการและผลผลิต จึงยังไม่

สอดคล้องกับหลักการระบุวัตถุประสงค์ของ SEA ท่ีมุ่งเน้นการระบุวัตถุประสงค์ในระดับ

ยุทธศาสตร์ (ผลลัพธ์และผลกระทบ) ท่ีเป็นระยะยาว 

5 .  โ ค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร

ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ พื้ น ท่ี ลุ่ ม น้้ า

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

5.1 เพื่อศึกษาและจัดท้ารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

ของการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพื้นท่ีลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

การระบุวัตถุประสงค์ยังเป็นการระบุกระบวนการ (process) และผลผลิต (Output) โดยไม่ได้

ระบุถึงการใช้ประโยชน์จากผลผลิต กล่าวคือไม่ได้ระบุว่าจะน้ารายงานไปใช้ประโยชน์อะไร 

5.2 เพื่อศึกษาและจัดท้ารายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้้าแบบ

บูรณาการระดับยุทธศาสตร์ในพ้ืนท่ีลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

เป็นการระบุถึงกระบวนการจัดท้าแผนงานตามแนวทาง SIDP ยังไม่ได้ระบุถึงว่าจะน้า SEA ไป

ใช้ในการวางแผน  

5.3 เพื่อศึกษาและจัดท้าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่ง

ตะวันออกส้าหรับส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติและคณะกรรมการลุ่มน้้าใน

การบริหารจัดการน้้า การจัดท้าแผนลุ่มน้้า การตัดสินใจ การให้ข้อมูลกับผู้ใช้

น้้าและประชาชน 

เป็นการระบุถึงผลผลิตคือระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการน้าระบบฐานข้อมูลไปใช้

ประโยชน์ 
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ตารางท่ี 6.10-2 การประเมินความเหมาะสมในการก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดท า SEA (ต่อ) 

โครงการ วัตถุประสงค์ของการจัดท า SEA ผลการประเมินความเหมาะสมในการก าหนดวัตถุประสงค์ 

5.4 ภาพรวมท้ัง 3 วัตถุประสงค์ โดยสรุป กล่าวได้ว่าการระบุวัตถุประสงค์ของโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์พื้นท่ีลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องการน้า SEA ไปใช้

ประโยชน์ และระดับของวัตถุประสงค์ยังอยู่ในระดับกระบวนการและผลผลิต จึงยังไม่

สอดคล้องกับหลักการระบุวัตถุประสงค์ของ SEA ท่ีมุ่งเน้นการระบุวัตถุประสงค์ในระดับ

ยุทธศาสตร์ (ผลลัพธ์และผลกระทบ) ท่ีเป็นระยะยาว 
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3) การประเมินแนวคิดในการน า SEA ไปใช้ประโยชน์  

เนื่องจากการน า SEA ไปใช้ประโยชน์นั้นควรด าเนินการในทุกขั้นตอนของกระบวนการ

วางแผนและควรเริ่มใช้ประโยชน์จาก SEA ในกระบวนการวางแผนโดยเร็วที่สุดที่จะสามารถท าได้  เพ่ือให้

ข้อเสนอแนะจาก SEA ได้ช่วยให้การตัดสินใจในทุกขั้นตอนของการวางแผนน าไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน  

และในกระบวนการออกแบบโครงการจัดท า SEA ควรมีการระบุแนวทางในการใช้ประโยชน์จาก SEA  

ในกระบวนการวางแผน 

จากการตรวจสอบพบว่า รายงานการเริ่มงาน (Inception Report) ของทั้ง 5 โครงการ 

ที่เป็นกรณีศึกษาไม่มีการระบุแนวทางที่จะน า SEA ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนว่าจะใช้ประโยชน์ใน 

การตัดสินใจขั้นตอนใดบ้าง 

6.10.2 ผลการประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) 

ตามกรอบแนวคิดที่ได้น าเสนอเอาไว้แล้วข้างต้น การประเมินปัจจัยน าเข้าซึ่งอีกความหมายหนึ่ง

คือ ทรัพยากรที่จะน าไปใช้ในการจัดท า SEA จะมุ่งให้ความส าคัญกับการประเมิน ความครอบคลุมสาขาที่

เกี่ยวข้องของผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดท า SEA มักมีบริบทที่แตกต่างกันและมีประเด็นส าคัญที่

แตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดท า SEA ดังนั้น การจัดท า SEA จะต้องประกอบด้วยกลุ่มบุคคลที่

ส าคัญอยู่ 4 กลุ่มหลัก คือ  

1) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญกระบวนการวางแผน ควรประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบาย การ

วางแผนและแผนงานที่รับผิดชอบในการพัฒนายุทธศาสตร์ที่อยู่ในนโยบาย แผน และแผนงาน ที่จะได้รับการ

ประเมินด้วย SEA 

2) กลุ่มผู้ เชี่ยวชาญกระบวนการ SEA ควรประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA และทีม

ประสานงาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการแนะน าระเบียบวิธีในการจัดท า SEA เพ่ือเชื่อมโยงกับกระบวนการ

วางแผน รวบรวมรายงานของผู้เชี่ยวชาญ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ สื่อสารและท าหน้าที่ประสานงาน

อ่ืน ๆ 

3) กลุ่มผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน/ รายสาขา ควรประกอบด้วยผู้ เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ  

ที่สอดคล้องกับบริบทของการจัดท าแผนแต่ละประเภท โดยผู้เชี่ยวชาญกลุ่มนี้จะท าหน้าที่ในการศึกษา

วิเคราะห์ ประเมิน และพัฒนาประเด็นส าคัญในการจัดท า SEA และบทบาทที่ส าคัญที่สุด คือ การวิเคราะห์

สถานการณ์ของประเด็นส าคัญทั้งในอดีต ปัจจุบัน และการคาดการณ์ไปในอนาคต 

4) ทีมผู้เชี่ยวชาญการมีส่วนร่วม ซึ่งจะขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้เข้าร่วม (Participant) เทคนิคการมี

ส่วนร่วม และประเด็นที่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมเข้ามามีส่วนร่วม  

ส าหรับผลการประเมิน ความครอบคลุมสาขาที่เกี่ยวข้องของผู้เชี่ยวชาญ มีดังนี้ 
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1) โครงการ SEA ที่รับผิดชอบโดย สทนช. ทั้ง 4 โครงการ 

(1) กลุ่มผู้ เชี่ยวชาญกระบวนการจัดท า SEA พบว่าทั้ง 4 โครงการภายใต้ความ

รับผิดชอบของ สทนช.ใช้ต าแหน่ง “ผู้ช านาญการด้านสิ่งแวดล้อม” มาท าหน้าที่เสมือน “ผู้เชี่ยวชาญกระบวน 

SEA” ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ท าให้กระบวนการจัดท า “SEA” ถูกด าเนินการในลักษณะเดียวกับการจัดท า “EIA” 

และมีแนวโน้มที่ตัวแบบในการจัดท า SEA ของทั้ง 4 ลุ่มน้ า ด าเนินการในลักษณะ “EIA Based” ซึ่งในทาง

วิชาการถือว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดท า “แผนงานการพัฒนาลุ่มน้ า” ทีเ่ป็นการจัดท า SEA 

ในระดับแผนงาน (Program) ดังนั้น ข้อเสนอแนะจากการจัดท า SEA ของทั้ง 4 โครงการจึงสมควรเป็น 

“แผนงานทางเลือก (Program Option)”แต่ในข้อเท็จจริงกลับพบว่าทางเลือกที่เป็นข้อเสนอแนะของ SEA 

กลับกลายเป็นทางเลือกการพัฒนาที่เป็นเพียงแนวทางกว้างๆ (Development Theme) 

โดยสรุป โครงการสมควรจัดหาผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการจัดท า 

SEA มาก ากับกระบวนการ SEA แทนที่จะมอบหมายให้ผู้ช านาญการด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่เคยมีประสบการณ์ 

ในการจัดท า SEA มาท าหน้าทีก่ ากับกระบวนการ SEA 

(2) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญกระบวนการวางแผน อาจสามารถอนุมานได้ว่าผู้เชี่ยวชาญใน 

การวางแผนของทั้ง 4 โครงการ คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะ โดยพบว่าได้มีการก าหนดบทบาท 

ให้ผู้เชี่ยวชาญท าหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์แนวทางพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่ นโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้อง 

บริบทของพ้ืนที่ และความต้องการของประชาชน  

แต่อย่างไรก็ตาม ทั้ง 4 โครงการ มีความจ าเป็นที่จะต้องมีและมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญ

การวางแผนรับผิดชอบในการจัดท าแผนจริง ๆ ที่ลงลึกไปถึงระดับแผนงานมากกว่าเป็นเพียงการวิเคราะห์

ความสอดคล้องของแนวทางการพัฒนาของลุ่มน้ ากับแผนที่อยู่เหนือขึ้นไปหรือแผนที่เกี่ยวข้อง  

โดยสรุป โครงการฯ ควรใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนในระดับแผนงานมาเชื่อมโยง

ข้อเสนอแนะจาก SEA เพ่ือใช้ในการวางแผนมากกว่าที่จะใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายมาท าหน้าที่เพียง 

การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาของแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เนื่องจากแนวทางการพัฒนาได้ถูกก าหนด

อย่างชัดเจนโดยแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี แล้ว 

(3) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญกระบวนการมีส่วนร่วม เนื่องจากการจัดท า SEA มีกระบวนการ 

มีส่วนร่วมที่หลากหลายทั้งในมิติของวิธีการสร้างการมีส่วนร่วม (Method) มิติสาระส าคัญที่ต้องการสร้างการมี

ส่วนร่วม (Content) และมิติกลุ่มผู้เข้าร่วมกระบวนการมีส่วนร่วม (Participant)  

ดังนั้น การก าหนดทีมผู้เช่ียวชาญการมีส่วนร่วมเพียงคนเดียวอาจจะไม่เพียงพอที่จะรับมือ

กับความหลากหลายทั้ง 3 มิติข้างต้น โดยเฉพาะมิติของสาระส าคัญที่ต้องการสื่อสารหรือรับฟังความคิดเห็น 

ผู้เชี่ยวชาญที่จะต้องมีหน้าที่ในการออกแบบกระบวนการมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วม 
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(Facilitator) สมควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในสาระส าคัญของสิ่งที่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจหรือแสดงความคิดเห็น 

(4) ทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน/ รายสาขา จากการตรวจสอบ พบว่า ทั้ง 4 โครงการ 

มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน/รายสาขาเป็นจ านวนมาก โดยคาดว่าน่าจะมีการน าโครงสร้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า 

โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) มาปรับปรุง

เพ่ือก าหนดโครงสร้างบุคลากรส าหรับโครงการการจัดท า SEA เนื่องจากตรวจสอบพบว่า ขอบเขตและเนื้อหา

ความรับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญมีความใกล้เคียงกันเป็นอย่างมาก อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ กับ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์/ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโครงสร้างผู้เชี่ยวชาญในการศึกษาความ

เหมาะสมของโครงการหรือ EIA ซึ่งต้องการการวิเคราะห์ในเชิงรายละเอียดมากกว่าโครงการ SEA  

จึงตั้งข้อสังเกตว่า โครงสร้างของผู้เชี่ยวชาญในลักษณะนี้เป็นโครงสร้างของผู้เชี่ยวชาญ 

ในกระบวนการพัฒนาระดับโครงการมากกว่าระดับการวางแผน ซึ่งอาจจะมีข้อดีในด้านข้อมูลเชิงสถิติหรือข้อมูล 

ที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ แต่อาจเป็นจุดอ่อนในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นพลวัตร การบูรณาการ และการมี  

ส่วนร่วม เนื่องจากต้นทุนของค่าใช้จ่ายส าหรับผู้เชี่ยวชาญรายสาขาจะไปส่งผลกระทบต่อการจ้างผู้เชี่ยวชาญ 

SEA ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผน และผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมซึ่งเป็นกลไกที่เป็นหัวใจของการจัดท าแผน 

ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญรายสาขาจะเป็นหัวใจของกระบวนการพัฒนาระดับโครงการ 

2) โครงการ SEA ที่รับผิดชอบโดย สผ. 

เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของโครงการนี้ คือ ต้องการต้นแบบการจัดท า SEA ด้าน

การใช้ประโยชน์ที่ดิน คณะท างานที่ส าคัญของโครงการนี้ จึงควรประกอบด้วย  

(1) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญกระบวนการจัดท า SEA จากการตรวจสอบพบว่าโครงการนี้ได้

ก าหนด “ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA” จ านวน 2 ท่าน ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญกระบวนการจัดท า SEA 

ภายใต้โครงการนี้ คือ การขาดความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการจัดท า SEA และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

กระบวนการวางแผนอย่างแท้จริง ส่งผลให้การด าเนินงานไม่สามารถลุล่วงได้จนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัว

ผู้เชี่ยวชาญกระบวนการจัดท า SEA จึงท าให้การด าเนินการโครงการนี้สามารถด าเนนิการแล้วเสร็จในท้ายที่สุด 

(2) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญกระบวนการวางแผน เนื่องจากวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ไม่ได้

ระบุว่าจะจัดท า SEA ส าหรับการวางแผนในระดับใด จึงท าให้ไม่มีการก าหนดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้าน 

การวางแผนเอาไว้ และกลายเป็นจุดอ่อนในการก าหนดวิธีการ และกระบวนการในการจัดท า SEA ว่าจะจัดท า 

SEA ตามตัวแบบ Strategic - Based หรือ EIA - Based รวมทั้งผลผลิตที่ได้จาก SEA จะเป็นทางเลือก 

ในระดับใด อาทิ ทางเลือกการพัฒนา (Alternative Development) ยุทธศาสตร์ทางเลือก (Strategic 

Option) หรือ แผนงานทางเลือก (Program Based) และส่งผลกระทบต่อการจัดท าต้นแบบในการจัดท า SEA 

ด้านการพัฒนาที่ดิน อย่างไร ก็ตามในระยะต่อมาทางโครงการได้มีการเพ่ิมผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนเข้ามา 

จนสามารถด าเนินการโครงการแล้วเสร็จในท้ายที่สุด 
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โดยสรุป โครงการควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ที่แสดงให้เห็นถึงระดับของ SEA ที่จะ

ด าเนินการว่าจะน าไปใช้ประโยชน์กับการวางแผนในระดับใดตั้งแต่ริเริ่มการจัดท า SEA เพ่ือให้สามารถก าหนด

คุณสมบัติผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนเพ่ือท างานในโครงการได้อย่างเหมาะสม 

(3) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญกระบวนการมีส่วนร่วม จากการตรวจสอบพบว่า สภาพปัญหาของ

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนของโครงการ SEA ที่รับผิดชอบโดย สผ. มีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงการ 

ที่รับผิดชอบโดย สทนช. คือ ขีดความสามารถในการรับมือกับความหลากหลายกระบวนการมีส่วนร่วม ดังนั้น 

การก าหนดทีมผู้เชี่ยวชาญการมีส่วนร่วมเพียง 2 คน ได้ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการสร้างการมีส่วนร่วมที่มี

ประสิทธิผล ทั้งในมิติด้านวิธีการ ด้านเนื้อหาของการมีส่วนร่วม ที่มีความจ าเป็นต้องลงลึกในรายละเอียด หรือ 

ความหลากหลายของผู้เข้าร่วมกระบวนการมีส่วนร่วม 

(4) ทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน/ รายสาขา จากการตรวจสอบ พบว่า โครงการนี้มี 

การวางตัวผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ค่อนข้างครอบคลุมมิติที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยไม่ได้ก าหนด

ผู้เชี่ยวชาญที่ลงลึกในเชิงเทคนิคมากเกินไป 

สรุปผลการประเมินปัจจัยน าเข้าของทั้ง 5 โครงการเบื้องต้นดังตารางท่ี 6.10-3 
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ตารางท่ี 6.10-3 สรุปผลการประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) 

โครงการ 

1. SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน2 
2. SEA พื้นที่

ลุ่มน้ าชี 

3. SEA พื้นที่
ลุ่มน้ า 

สะแกกรัง 

4. SEA ลุ่มน้ าปราจีนบุรี-
บางปะกง 

5. SEA พื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้
ฝั่งตะวันออก 

ทรัพยากร/ปัจจัย
น าเข้า 

1. เวลา 240 วัน 360 วัน 360 วัน 360 วัน 360 วัน 

2. บุคลากรหลัก 11 ต าแหน่ง 23 ต าแหน่ง 24 ต าแหน่ง 25 ต าแหน่ง 25 ต าแหน่ง 

2.1 ผู้จัดการ

โครงการ  

 

วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (เหมืองแร่) 

บทบาท 

- ก ากับดูแลการท างานของคณะท่ีปรึกษาท้ังหมด  

- บริหารโครงการ  

- ควบคุมการท างานของคณะท่ีปรึกษาใหด าเนินการทางดานเทคนิคอยางถูกตองตาม

หลักวิชาการและสอดคลองกับเปาหมายของโครงการ 

ไม่ต่ ากว่าปริญญาโท (วิศวกรรมชลประทาน/ วิศวกรรมทรัพยากรน้ า/ การจัดการลุ่มน้ า/ สาขาท่ี

เกี่ยวข้อง) ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 20 ปี 

บทบาท 

ควบคุม ก าหนดแนวทางและวิธีการศึกษา 

2.2 ผู้ เ ชี่ ย ว ช าญ 

SEA 

 

ใช้ต าแหน่งน้ี 2 ท่าน โดย 

คนท่ี 1 จบปริญญาตรี โท เอกด้านวิศวกรรมโยธา 

คนท่ี 2 จบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมโยธา ปริญญาโทวิศวกรรมป่าไม้ และปริญญา

เอกด้านวิศวกรรมระบบสิ่งแวดล้อม 

 

ไม่มีต าแหน่งนี ้

  

                                                           
 

2 SEA การใช้ท่ีดินไม่ได้ก าหนดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญใน TOR แต่ใช้วิธีการให้บริษัทท่ีปรึกษาเสนอในการจัดท าขอ้เสนอโครงการ 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 6-49 
 

ตารางท่ี 6.10-3 สรุปผลการประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) (ต่อ) 
โครงการ 

1. SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน2 
2. SEA พื้นที่ลุ่ม

น้ าชี 
3. SEA พื้นที่ลุ่มน้ า 

สะแกกรัง 
4. SEA ลุ่มน้ า

ปราจีนบุรี-บางปะกง 
5. SEA พื้นที่ลุ่มน้ า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทรัพยากร/ ปัจจัยน าเข้า 

 บทบาท 

- ศึกษาทบทวนนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตรต่าง ๆ ตลอดจน

เอกสาร รายงานการศึกษาท่ีเกี่ยวของอย่างบูรณาการ 

- ก าหนดประเด็น ขอบเขต และแนวทางการประเมินผลกระทบเชิง

ยุทธศาสตร์ในมิติต่าง ๆ 

- จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (SEA) ให้เป็นไปตาม

แนวทางของ สผ. และสอดคลองครบถวนตามวัตถปุระสงค์ของการศึกษา 

 

2.3 ผู้ช านาญ 

การด้านสิ่งแวดล้อม 

 

ทดแทนด้วยต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้บุคลากร 2 ท่าน 

โดย 

คนท่ี 1 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์เคมีเทคนิค ปริญญาโทชีวเคมี ปริญญาเอก

วิศวกรรมเคม ี

คนท่ี 2 ปริญญาตรี โท เอก ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

บทบาท 

- วิเคราะห์และให้ความเห็นในการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ในมิติ

ท่ี เกี่ ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม โดยมุ่ ง เ น้นผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับ

สิ่งแวดล้อม มลพิษต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อชุมชน 

ไม่ต่ ากว่าปริญญาโท (สิ่งแวดล้อม/ สาขาท่ีเกี่ยวข้อง) ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี 

บทบาท 

- ศึกษา/ วิเคราะห์/ ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยภาพรวมของท้ังโครงการ 

- เสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการด าเนินการตามทางเลือกเหมาะสมท่ีสุด ท้ังในระยะสั้น 

ระยะกลาง ระยะยาว  

- เสนอมาตรการติดตามตรวจสอบการด าเนินการตามทางเลือก และผลกระทบจากกิจกรรมของ

ทางเลือกท่ีเหมาะสม 

- เป็นผู้ชี้แจงโครงการในระหว่างการศึกษา รวมถึงการน าเสนอรายงานและตอบข้อคิดเห็นต่อ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2.4 ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ด้ า น

วางแผนพัฒนาและบริหาร

จัดการลุ่มน้ า/ วางโครงการ 

ไม่มีต าแหน่งนี ้

 

ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี (วิศวกรรมทรัพยากรน้ า/วิศวกรรมชลประทาน/การจัดการลุ่มน้ า/สาขาท่ี

เกี่ยวข้อง) ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี 

บทบาท 

วิเคราะห์ปริมาณความต้องการน้ าด้านต่าง ๆ และสมดุลน้ า 
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 6-50 
 

ตารางท่ี 6.10-3 สรุปผลการประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) (ต่อ) 
โครงการ 

1. SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน2 
2. SEA พื้นที่ลุ่ม

น้ าชี 
3. SEA พื้นที่ลุ่มน้ า 

สะแกกรัง 
4. SEA ลุ่มน้ า

ปราจีนบุรี-บางปะกง 
5. SEA พื้นที่ลุ่มน้ า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทรัพยากร/ ปัจจัยน าเข้า 

2.5 ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ด้ า น

นโยบายสาธารณะ 

ไม่มีต าแหน่งนี ้

 

ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี (รัฐศาสตร์/ สาขาท่ีเกี่ยวข้อง) ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี 

บทบาท 

ศึกษา วิเคราะห์แนวทางพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ าให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี (เฉพาะลุ่มน้ าชี) แผนแม่บทการการพัฒนาพื้นท่ี นโยบาย

สาธารณะท่ีเกี่ยวข้อง บริบทของพื้นท่ี และความต้องการของประชาชน 

2.6 ผู้เชี่ยวชาญด้านการ

จัดการลุ่มน้ า 

 

ไม่มีต าแหน่งนี ้

 

ไม่มีต าแหน่งนี ้ ใช้ต าแหน่งเดียวกับ ผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม ้ ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี (วน

ศาสตร์/ การจัดการลุ่ม

น้ า/  สาขา ท่ี เกี่ ยวข้อง ) 

ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 

15 ปี 

บทบาท 

- ส า ร ว จ /ศึ ก ษ า /

วิเคราะห์/ประเมินสภาพ

ลุ่มน้ า 

- บริหารจัดการลุ่มน้ าโดย

ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ

ผลกระทบกับพื้นท่ีมรดก

โลกใกล้เคียง 
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 6-51 
 

ตารางท่ี 6.10-3 สรุปผลการประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) (ต่อ) 
โครงการ 

1. SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน2 
2. SEA พื้นที่ลุ่ม

น้ าชี 
3. SEA พื้นที่ลุ่มน้ า 

สะแกกรัง 
4. SEA ลุ่มน้ า

ปราจีนบุรี-บางปะกง 
5. SEA พื้นที่ลุ่มน้ า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทรัพยากร/ ปัจจัยน าเข้า 

2.7 ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ด้ า น 

อุทกวิทยา 

 

ไม่มีต าแหน่งนี ้

 

ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์/ ภูมิศาสตร์/ สาขาท่ีเกี่ยวข้อง) ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี 

บทบาท 

- ศึกษาวิเคราะห์

ท า ง ด้ า น อุ ท ก

วิทยา ประ เมิน

สภาพอุทกวิทยา

ห ลั ง จ า ก มี ก า ร

พัฒนาโครงการ  

- ประเมินผล

กระทบท่ีเกิดขึ้น

จากการพัฒนา

โครงการท้ังด้าน

บวกและลบ

พร้อมท้ังเสนอ

มาตรการป้องกัน

และแก้ไข 

บทบาท 

- ศึกษาวิเคราะห์ทางด้านอุตุอุทกวิทยา วิเคราะห์

ปริมาณน้ าต้นทุน  

- ประเมินแนวโ น้มการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศท่ีจะส่งผลกระทบในพื้นท่ีลุ่มน้ า 

บทบาท 

- ศึกษาวิเคราะห์ทางด้าน

อุทกวิทยา ประเมินสภาพ

อุ ท ก วิ ท ย า ห ลั ง จ า ก มี 

การพัฒนาโครงการ  

- ประเมินผลกระทบท่ี

เกิ ดขึ้ นจากการพัฒนา

โครงการท้ังด้านบวกและ

ล บ พ ร้ อ ม ท้ั ง เ ส น อ

มาตรการป้ อ งกั นและ

แก้ไข 
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ตารางท่ี 6.10-3 สรุปผลการประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) (ต่อ) 
โครงการ 

1. SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน2 
2. SEA พื้นที่ลุ่ม

น้ าชี 
3. SEA พื้นที่ลุ่มน้ า 

สะแกกรัง 
4. SEA ลุ่มน้ า

ปราจีนบุรี-บางปะกง 
5. SEA พื้นที่ลุ่มน้ า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทรัพยากร/ ปัจจัยน าเข้า 

2.8 ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ด้ า น

เศรษฐกิจ 

 

ทดแทนด้วยต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม โดยก าหนดเอาไว้ 3 

ท่าน 

คนท่ี 1 (รับบทบาท ผู้เชี่ยวชาญ SEA ด้วย) จบปริญญาตรี โท เอกด้าน

วิศวกรรมโยธา 

คนท่ี 2 (รับบทบาท ผู้จัดการโครงการด้วย) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

(เหมืองแร่) 

คนท่ี 3 ปริญญาตรีด้านวัสดุศาสตร์ ปริญญาโทด้านวิศวกรรมเคมี และ

ปริญญาเอกวิศวกรรมเหมืองแร่ 

บทบาท 

จัดท าข้อเสนอแนะในการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร์ส าหรับ

พื้นท่ีด้านเทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม 

ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์/ สาขาท่ีเกี่ยวข้อง) ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 15 ปี 

บทบาท 

- ประเมินสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  

- วิเคราะห์เป้าหมายทางเศรษฐกิจท่ีต้องการในอนาคต  

- ประเมินแนวโน้มผลกระทบด้านเศรษฐกิจในพื้นท่ีลุ่มน้ าจากแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ 

- เสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการด าเนินการตามทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด ท้ังในระยะสั้น 

ระยะกลาง ระยะยาว  

- ก าหนดมาตรการติดตามตรวจสอบการด าเนินการตามมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

2.9 ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ด้ า น

สังคมและองค์กร 

 

ไม่มีต าแหน่งนี ้ ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี (สังคมศาสตร์/ สาขาท่ีเกี่ยวข้อง) ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 15 ปี 

บทบาท 

- ประเมินสภาพสังคมในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  

- วิเคราะห์เป้าหมายทางสังคมท่ีต้องการในอนาคต  

- ประเมินแนวโน้มผลกระทบด้านสังคม/ องค์กร ในพื้นท่ีลุ่มน้ าของแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ  

- เสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการด าเนินการตามทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด ท้ังในระยะสั้น 

ระยะกลาง ระยะยาว  

- ก าหนดมาตรการติดตามตรวจสอบการด าเนินการตามมาตรการบรรเทาผลกระทบ 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
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ตารางท่ี 6.10-3 สรุปผลการประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) (ต่อ) 
โครงการ 

1. SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน2 
2. SEA พื้นที่ลุ่ม

น้ าชี 
3. SEA พื้นที่ลุ่มน้ า 

สะแกกรัง 
4. SEA ลุ่มน้ า

ปราจีนบุรี-บางปะกง 
5. SEA พื้นที่ลุ่มน้ า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทรัพยากร/ ปัจจัยน าเข้า 

2.10 ผู้ เ ชี่ ย ว ช าญด้ าน

การเกษตร 

 

ไม่มีต าแหน่งนี ้

 

ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี (เกษตรศาสตร์/ สาขาท่ีเกี่ยวข้อง) ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 15 ปี 

บทบาท 

- ส ารวจ/ ศึกษา/ วิเคราะห/์ ประเมินสภาดานการเกษตรในพื้นท่ีโครงการในปัจจุบันและแนวโน้มใน

อนาคต  

- วิเคราะห์เป้าหมายทางเกษตรที่ต้องการในอนาคต  

- วิเคราะห์ด้านการเกษตรเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาเกษตรของพื้นท่ีลุ่มน้ าให้เหมาะสม

สอดคล้องกับทรัพยากรดินและน้ า และความต้องการและตลาด 

- การประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการท้ังด้านบวกและลบ พร้อมเสนอมาตรการ

ป้องกันแก้ไข (เฉพาะลุ่มน้ าสะแกกรัง) 

2.11 ผู้ เ ชี่ ย ว ช าญด้ าน

ดิน/ การใช้ประโยชน์

ท่ีดิน 

 

ไม่มีต าแหน่งนี ้

 

ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี (เกษตรศาสตร์/ ปฐพีวิทยา/ สาขาท่ีเกี่ยวข้อง) ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี 

บทบาท 

- ส ารวจ/ ศึกษา/ วิเคราะห์ แยกประเภทชนิดของชุดดิน ตามมาตรฐานของกรมพัฒนาท่ีดิน  

- เสนอแนะแนวทางการพัฒนาใช้ประโยชน์ท่ีดินตามความเหมาะสมของดิน เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ 

ในพื้นท่ีลุ่มน้ า 

- ประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการท้ังด้านบวกและลบ พร้อมเสนอมาตรการ

ป้องกันแก้ไข 
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 6-54 
 

ตารางท่ี 6.10-3 สรุปผลการประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) (ต่อ) 
โครงการ 

1. SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน2 
2. SEA พื้นที่ลุ่ม

น้ าชี 
3. SEA พื้นที่ลุ่มน้ า 

สะแกกรัง 
4. SEA ลุ่มน้ า

ปราจีนบุรี-บางปะกง 
5. SEA พื้นที่ลุ่มน้ า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทรัพยากร/ ปัจจัยน าเข้า 

2.12 ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ า

ใต้ดิน/ อุทกธรณี 

 

ไม่มีต าแหน่งนี ้

 

ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี (อุทกธรณี/ สาขาท่ีเกี่ยวข้อง) ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี 

บทบาท 

- ส ารวจ/ ศึกษา/ วิเคราะห์ เพื่อประเมินศักยภาพน้ าใต้ดินท้ังระดับตื้นและระดับลึกในปัจจุบันและ

แนวโน้มในอนาคต  

- ก าหนดแผนพัฒนาใช้น้ าดินและใช้น้ าใต้ดินร่วมกับน้ าผิวดิน โดยประเมินความสมดุล Recharge 

และ Discharge ของน้ าใต้ดิน 

- ประเมินผลกระทบจากแผนพัฒนาอื่น ๆ พร้อมเสนอมาตรการป้องกันแก้ไขและมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบ 

2.13 ผู้เชี่ยวชาญด้าน

ชดเชยทรัพย์สิน 

 

ไม่มีต าแหน่งนี ้

 

ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี (สังคมศาสตร์/ สาขาท่ีเกี่ยวข้อง) ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี 

บทบาท 

- ตรวจสอบและประมาณราคาค่าชดเชยทรัพย์สินท่ีได้รับผลกระทบจากแนวทางพัฒนา  

- เสนอมาตรการป้องกันแก้ไขและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

2.14 ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ าน 

ป่าไม ้

 

ไม่มีต าแหน่งนี ้

 

ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี (วนศาสตร์/ นิเวศวิทยาป่าไม้/ สาขาท่ีเกี่ยวข้อง) ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า  

15 ป ี

บทบาท 

- ประเมินสภาพนิเวศวิทยาป่าไม้ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  

- ก าหนดเป้าหมายท่ีต้องการในอนาคต  

– เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการบริหารจัดการพื้นท่ีต้นน้ า 

- ประเมินผลกระทบต่อนิเวศวิทยาป่าไม้จากแผนพัฒนาลุ่มน้ า  

- เสนอมาตรการป้องกันแก้ไขและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
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ตารางท่ี 6.10-3 สรุปผลการประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) (ต่อ) 
โครงการ 

1. SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน2 
2. SEA พื้นที่ลุ่ม

น้ าชี 
3. SEA พื้นที่ลุ่มน้ า 

สะแกกรัง 
4. SEA ลุ่มน้ า

ปราจีนบุรี-บางปะกง 
5. SEA พื้นที่ลุ่มน้ า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทรัพยากร/ ปัจจัยน าเข้า 

2.15 ผู้ เ ชี่ ย ว ช าญด้ าน

สัตว์ป่า 

 

ไม่มีต าแหน่งนี ้

 

ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี (วนศาสตร์/ สาขาท่ีเกี่ยวข้อง) ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี 

บทบาท 

- ประเมินชนิดและสถานภาพของสัตว์ป่าในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

- ประเมินผลกระทบต่อสัตว์ป่าจากแผนพัฒนาลุ่มน้ า 

- เสนอมาตรการป้องกันแก้ไขและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

2.16 ผู้ เ ชี่ ย ว ช าญด้ าน

ร ะ บ บ นิ เ ว ศ ท า ง น้ า / 

ประมง 

 

ไม่มีต าแหน่งนี ้

 

ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี (ประมง/ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า/ สาขาท่ีเกี่ยวข้อง) ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 

15 ปี 

บทบาท 

- ส ารวจ/ ศึกษา/ วิเคราะห์/ ประเมินสถานภาพนิเวศวิทยาทางน้ า ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

ในน้ าและการท าการประมง ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต และเป้าหมายท่ีต้องการในอนาคต 

- ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์/ พัฒนาประมง การฟื้นฟูรักษาสภาพนิเวศทางน้ า 

- ประเมินผลกระทบจากแนวทางพัฒนาลุ่มน้ าโดยอย่างน้อยต้องพิจารณาในด้านการเคลื่อนย้ายของพันธุ์ปลา และ

การท าการประมง  

- เสนอแนะแนวทางแก้ไขและบรรเทาผลกระทบพร้อมมาตรการติดตามตรวจสอบ 

2.17 ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ าน

คุณภาพน้ าผิวดิน/ น้ าใต้

ดิน 

 

ไม่มีต าแหน่งนี ้

 

ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/ สาขาท่ีเกี่ยวข้อง) 

ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี 

บทบาท 

- ประเมินคุณภาพน้ าผิวดินและน้ าใต้ดินในพื้นท่ีลุ่มน้ าในสภาพปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  

- ก าหนดเป้าหมายความต้องการในอนาคต  

- เสนอแนะแผนพัฒนา/ ฟื้นฟูคุณภาพน้ าผิวดิน/ น้ าใต้ดิน และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพน้ าผิว

ดินและใต้ดินจากแผนพัฒนาลุ่มน้ า 

- เสนอแนะแนวทางแก้ไขและบรรเทาผลกระทบ พร้อมมาตรการติดตามตรวจสอบ 
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 6-56 
 

ตารางท่ี 6.10-3 สรุปผลการประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) (ต่อ) 
โครงการ 

1. SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน2 
2. SEA พื้นที่ลุ่ม

น้ าชี 
3. SEA พื้นที่ลุ่มน้ า 

สะแกกรัง 
4. SEA ลุ่มน้ า

ปราจีนบุรี-บางปะกง 
5. SEA พื้นที่ลุ่มน้ า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทรัพยากร/ ปัจจัยน าเข้า 

2.18 ผู้เชี่ยวชาญด้าน

เศรษฐศาสตร์/

เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 

ปริญญาตรีวิศวกรรมเคมี ปริญญาโทบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ และ

ปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ 

บทบาท 

- พิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี ครอบคลุม

เกษตรกรรม อุตสาหกรรมท่องเท่ียว อุตสาหกรรม และภาคคมนาคมขนส่ง 

- รับผิดชอบศึกษาทบทวนนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ตาง ๆ 

ตลอดจนเอกสาร รายงานการศึกษาท่ีเกี่ยวของอย่างบูรณาการ 

- น าประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมมาวิเคราะห์ส าหรับการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ 

ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์/ สาขาท่ีเกี่ยวข้อง) ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี 

บทบาท 

ศึกษา/ วิเคราะห์/ ประเมินด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

2.19 ผู้เชี่ยวชาญด้านผัง

เมือง 

 

ปริญญาตรีด้านภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาโทด้านการจัดการ 

การก่อสร้างและด้านการพัฒนาภูมิภาค และปริญญาเอกด้านการพัฒนา

ภูมิภาค 

บทบาท 

- ทบทวนนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตลอดจนเอกสาร 

รายงานการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับการวางแผนพัฒนาในระดับภาคและระดับ

พื้นท่ี  

- วิเคราะห์ประเมินแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ีระดับต่าง ๆ ในเชิง

ของผังเมืองรวมท้ังการเปลี่ยนแปลงในเชิงสังคม  

- ร่วมวิเคราะห์ประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ และวิเคราะห์วาง

แผนการพัฒนาในเชิงพื้นท่ีให้สอดคล้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์ส าหรับพ้ืนท่ี 

ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี (โยธา/ ผังเมือง/ สาขาท่ีเกี่ยวข้อง) ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี 

บทบาท 

- ประเมินสถานภาพและความเหมาะสมของผังเมืองปัจจุบันรวมท้ังแนวโน้มในอนาคต 

- เสนอแนะแนวทางการจัดการผังเมืองที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ า 
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ตารางท่ี 6.10-3 สรุปผลการประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) (ต่อ) 
โครงการ 

1. SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน2 
2. SEA พื้นที่ลุ่ม

น้ าชี 
3. SEA พื้นที่ลุ่มน้ า 

สะแกกรัง 
4. SEA ลุ่มน้ า

ปราจีนบุรี-บางปะกง 
5. SEA พื้นที่ลุ่มน้ า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทรัพยากร/ ปัจจัยน าเข้า 

2.20 ผู้เชี่ยวชาญด้าน

การจัดการอุทยาน/

ท่องเท่ียว 

 

ไม่มีต าแหน่งนี ้

 

ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี (การจัดการอุทยาน/ ท่องเท่ียว/ สาขาท่ีเกี่ยวข้อง) ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 

15 ปี 

บทบาท 

- ประเมินการจัดการอุทยาน/ ท่องเท่ียว ในพื้นท่ีลุ่มน้ าในสภาพปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  

- ก าหนดเป้าหมายท่ีต้องการในอนาคต ประเมินผลกระทบต่อพื้นท่ีอุทยาน/ พื้นท่ีท่องเท่ียวจาก

แผนพัฒนาลุ่มน้ า 

2.21 ผู้เชี่ยวชาญด้าน

โบราณคดี/

ประวัติศาสตร์ 

 

ไม่มีต าแหน่งนี ้

 

ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี (โบราณคดี/ สาขาท่ีเกี่ยวข้อง) ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี 

บทบาท 

- ประเมินสถานภาพโบราณคดี/ ประวัติศาสตร์ ในพื้นท่ีลุ่มน้ าในสภาพปัจจุบันและแนวโน้มอนาคต  

- ก าหนดเป้าหมายท่ีต้องการในอนาคต ประเมินผลกระทบต่อโบราณคดี/  ประวัติศาสตร์ จาก

แผนพัฒนาลุ่มน้ า 

2.22 ผู้เชี่ยวชาญด้าน

การประเมินผลกระทบ

ต่อสุขภาพ 

 

ไม่มีต าแหน่งนี ้

 

ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี (สาธารณสุขศาสตร์/ สาขาท่ีเกี่ยวข้อง) ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี 

บทบาท 

- ประเมินสถานภาพสาธารณสุขในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับน้ าในพื้นท่ีลุ่มน้ าในสภาพปัจจุ บันและ

แนวโน้มในอนาคต  

- เสนอแนะแผนป้องกัน/ ฟื้นฟูด้านสุขภาพท่ีเกิดจากน้ า 

- ประเมินผลกระทบต่อด้านสุขภาพจากแผนพัฒนาลุ่มน้ า  

- เสนอมาตรการแก้ไขบรรเทาผลกระทบพร้อมแผนติดตามตรวจสอบ 
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ตารางท่ี 6.10-3 สรุปผลการประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) (ต่อ) 
โครงการ 

1. SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน2 
2. SEA พื้นที่ลุ่ม

น้ าชี 
3. SEA พื้นที่ลุ่มน้ า 

สะแกกรัง 
4. SEA ลุ่มน้ า

ปราจีนบุรี-บางปะกง 
5. SEA พื้นที่ลุ่มน้ า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทรัพยากร/ ปัจจัยน าเข้า 

2.23 ผู้เชี่ยวชาญด้าน

การมีส่วนร่วม 

 

ใช้ต าแหน่งว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมและการมีส่วนร่วม มีจ านวน 2 ท่าน โดย 

คนท่ี 1 ปริญญาตรีนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ปริญญาโทรัฐศาสตร์ และ

ปริญญาเอกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

คนท่ี 2 จบปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (ฝรั่งเศส) ปริญญาโทด้านต่างประเทศ

ศึกษา และปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์และต่างประเทศศึกษา 

ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี (สังคมศาสตร์/ สาขาท่ีเกี่ยวข้อง) ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี 

บทบาท 

- วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย  

- จัดท าแผนและด าเนินการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการต่อผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนในพื้นท่ี  

- จัดท ากระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตลอดระยะเวลาของการศึกษา อย่างน้อยในทุกขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ใน TOR 

2.24 ผู้เชี่ยวชาญด้าน

ประชาสัมพันธ์ 

 

ไม่มีต าแหน่งนี ้ วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี (นิเทศศาสตร์/ วารสารศาสตร์/ สาขาท่ีเกี่ยวข้อง) ประสบการณ์

ไม่น้อยกว่า 15 ปี 

บทบาท 

- จัดท าแผนและด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการให้เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม  

- จัดสื่อสัญจร และการจัดท า Website และ Interactive Discussion Platform เพื่อสร้างความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการต่อผู้มีส่วนได้เสียและสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้สนใจทั่วไป 

2.25 ผู้ เ ชี่ ย ว ช าญด้ าน

สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ไม่มีต าแหน่งนี ้ ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี (ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/ ภูมิศาสตร์/ สาขาท่ีเกี่ยวข้อง) ประสบการณ์ไม่

น้อยกว่า 10 ปี 

บทบาท 

- จัดท าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ตามท่ีก าหนดใน TOR 
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ตารางท่ี 6.10-3 สรุปผลการประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) (ต่อ) 
โครงการ 

1. SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน2 
2. SEA พื้นที่ลุ่ม

น้ าชี 
3. SEA พื้นที่ลุ่มน้ า 

สะแกกรัง 
4. SEA ลุ่มน้ า

ปราจีนบุรี-บางปะกง 
5. SEA พื้นที่ลุ่มน้ า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทรัพยากร/ ปัจจัยน าเข้า 

2.26 ผู้ เ ชี่ ย ว ช าญด้ าน

กฎหมาย 

 

จบปริญญาตรีนิติศาสตร์ และปริญญาโทด้านการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ (Human 

Settlement) 

บทบาท 

ศึกษาวิเคราะหความสอดคลองของแผนงาน/ โครงการ ตลอดจนรูปแบบ 

การบริหารจัดการปญหาอุปสรรคท่ีเกี่ยวของกับกฎ ระเบียบตาง ๆ ท่ีอาจ

เกิดขึ้นในขั้นตอนการด าเนินโครงการในอนาคต 

ไม่มีต าแหน่งน้ี ไม่มีต าแหน่งนี ้ ไ ม่ ต่ า ก ว่ าป ริ ญ ญ า ต รี  

(นิติศาสตร์) ประสบการณ์

ไม่น้อยกว่า 15 ปี 

บทบาท 

ศึกษาวิเคราะห์กฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ า

และกฎหมายอื่ น ๆ ให้

สอดคล้องกั บโครงการ

ศึกษา 

2.27 ผู้เชี่ยวชาญด้าน

ธรณี/ แผ่นดินไหว/แหล่ง

แร ่

 

ไม่มีต าแหน่งนี ้ ไม่มีต าแหน่งนี ้

 

ไมต่ ากวาปริญญาตรี (ธรณีวิทยา/ เทคโนโลยีธรณี/ 

สาขาท่ีเกี่ยวของ) 

ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี 

บทบาท 

- ส ารวจ/ ศึกษา/ วิเคราะห์สภาพธรณีวิทยา ธรณี

สัณฐาน สภาพการเกิดแผ่นดินไหวในพื้นท่ีโครงการ  

- ประเมินผลกระทบจากการพัฒนาโครงการต่อ

สภาพธรณีวิทยา ความมั่นคงของฐานราก  

- เสนอมาตรการปองกันแก้ไขและมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบ 

ไม่มีต าแหน่งนี ้
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ตารางท่ี 6.10-3 สรุปผลการประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) (ต่อ) 
โครงการ 

1. SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน2 
2. SEA พื้นที่ลุ่ม

น้ าชี 
3. SEA พื้นที่ลุ่มน้ า 

สะแกกรัง 
4. SEA ลุ่มน้ า

ปราจีนบุรี-บางปะกง 
5. SEA พื้นที่ลุ่มน้ า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทรัพยากร/ ปัจจัยน าเข้า 

2.28 ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิ

นิเวศ 

 

ปริญญาตรี  โท ด้านภูมิสถาปัตย์  และปริญญาเอกด้านการจัดการ

สิ่งแวดล้อมเมือง 

บทบาท 

วิเคราะห์ความเหมาะสมของการศึกษาและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง 

กระบวนการทางนิเวศวิทยาในสิ่งแวดล้อมกับระบบนิเวศ  

ไม่มีต าแหน่งนี ้

 

2.29 ผู้เชี่ยวชาญด้านภูม ิ

สถาปัตย์ 

ปริญญาตรี  โท ด้านภูมิสถาปัตย์  และปริญญาเอกด้านการจัดการ

สิ่งแวดล้อมเมือง 

บทบาท 

- วิเคราะห์และให้ความเห็นในการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ในมิติ

ท่ี เกี่ ยวข องกับภูมิสถาปัตย์  (Landscape Architecture) ว่าด้วยการ

ออกแบบวางแผน การอนุรักษและจัดการพื้นท่ีใช้สอยภายนอกอาคาร 

สภาพแวดล้อมท้ังที่มนุษย์สร้างขึ้น และในสภาพธรรมชาติ 

ไม่มีต าแหน่งนี ้
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6.10.3 ผลการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)  

จากการตรวจสอบกระบวนการจัดท า SEA ของทั้ง 5 โครงการ ปรากฎสาระส าคัญในรายงาน 

SEA ของทั้ง 5 โครงการ สรุปได้ ดังนี้ 

1) ทั้ง 5 โครงการมีการด าเนินงานตามร่างแนวทางการจัดท า SEA ของ กพย. ฉบับ ปี 
2561 และ ปี 2563 ทั้งนี้ แม้ว่าโครงการ SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน จะได้น าแนวทางการจัดท า SEA ของ

ประเทศโปรตุเกสมาประยุกต์ใช้ แต่พบว่ามีองค์ประกอบครบถ้วนตามที่ก าหนดเอาไว้ในแนวทางของ กพย. แต่

อาจมีการใช้นิยามศัพท์ของค าบางส่วนที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามพบว่า โครงการของ สผ. อาจมี

จุดอ่อนในเรื่องการ Screening เนื่องจาก สผ. ได้จัดท า SEA ให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ได้มี

ข้อตกลงร่วมกันในเรื่องการน าไปใช้ประโยชน์ ท าให้ เกิดสถานการณ์ที่จังหวัดไม่น าข้อเสนอจาก SEA ไปใช้

ประโยชน์ในการวางแผนหรือการปรับปรุงแผนอย่างเป็นรูปธรรมหรือเป็นทางการ  

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากวัตถุประสงค์ในการจัดท า SEA ที่ สผ. ได้มีการระบุไว้ตั้งแต่ต้น

ว่าต้องการพัฒนาแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน และเลือกพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพ้ืนที่ส าหรับใช้

เป็นกรณีศึกษา ก็อาจกล่าวได้ว่า สผ. ก็สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการส่วนหนึ่ง คือ การน า

ประสบการณ์จากการจัดท า SEA โครงการนี้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าคู่มือ แต่สิ่งที่ไม่ประสบความส าเร็จคือ

ข้อค้นพบจากการจัดท า SEA ไม่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ ในการปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

2) ประเด็นส าคัญท่ีต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นของโครงการ SEA ของ สทนช. ทั้ง 4 โครงการ คือ 
กระบวนการได้มาซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ หรือประเด็นส าคัญที่จะน ามาวิเคราะห์ในขั้นต่อไป  เนื่องจาก

พบว่าทั้ง 4 โครงการไม่ได้มีกระบวนการวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน (Driving Forces Assessments) เพ่ือให้ได้มา

ซึ่งประเด็นส าคญัหรือประเด็นยุทธศาสตร์ที่ต้องประเมินหรือวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป แต่จะใช้วิธีการรวบรวม

แนวโน้มจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน แล้วน ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าทางเลือก

ทางการพัฒนา ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส าคัญอยู่ 2 ประการ คือ  

ประการแรก ความเสี่ยงที่การพัฒนาจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ เนื่องจากไม่มี

กระบวนการแยกแยะระหว่างอาการของปัญหา สาเหตุของปัญหา และรากของปัญหา จึงมีความเสี่ ยงอย่างสูง

ที่จะก่อให้เกิดการก าหนดทิศทางการพัฒนาเพ่ือชี้น าการออกแบบแผนงานโครงการ เพ่ือแก้อาการของปัญหา 

และอาจน าไปสู่การสร้างปัญหาใหม่  

ประการที่สอง มีความเป็นไปได้สูงว่าทางเลือกการที่ก าหนดอาจจะไม่สามารถขับเคลื่อนได้ 

เนื่องจากพบว่า ไม่มีการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ทางเลือกที่จะตอบสนองทางเลือกการพัฒนา โดยเฉพาะประเด็น

ที่เก่ียวข้องกับศักยภาพในการด าเนินยุทธศาสตร์ นโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับประเด็นที่ต้องตัดสินใจ

ขับเคลื่อนในระดับท่ีเหนือกว่าหรือในระดับเดียวกัน 
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ทั้งนี้ เนื่องจากการทบทวนนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องเป็นการทบทวนในช่วงก่อนที่จะ

ด าเนินการก าหนดทางเลือกการพัฒนา แต่ไม่ได้มีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงหลังจากก าหนดแนวทางการ

พัฒนา และที่ส าคัญอย่างมาก คือ การขาดการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายการพัฒนาใหม่กับ

สถานการณ์การพัฒนาในพื้นที่ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตที่เกิดจากหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ เอกชน ประชา

สังคม และท้องถิ่น 

3) แนวทางการจัดท า SEA ของทั้ง 5 โครงการไม่ได้มีการก าหนดว่าจะท า SEA ในระดับ
นโยบาย แผน หรือแผนงาน หากพิจารณาจากมุมมองของที่ปรึกษา การด าเนินงานของ สผ. อาจไม่ได้รับ

ผลกระทบจากข้อค้นพบในประเด็นนี้มากนัก เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ในการจัดท า SEA มุ่งไปที่การน า

ประสบการณ์ไปใช้จัดท าแนวทางการท า SEA การใช้ที่ดิน มากกว่าที่จะมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ใน

การวางแผนส าหรับกระบวนการพัฒนา  

แต่ในกรณีของโครงการ SEA ที่รับผิดชอบโดย สทนช. ทั้ง 4 โครงการ ซึ่งระบุอย่างชัดเจนว่าจะ

เป็นการจัดท า SEA เพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนงาน ท าให้สามารถกล่าวได้ว่าระดับการจัดท า SEA ของ 

สทนช. อาจไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการน าไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากในปัจจุบัน สทนช.มีแผน

แม่บทการบริหารจัดการน้ า 20 ปี อยู่แล้ว ดังนั้น ผลผลิตที่ต้องการจาก SEA ที่ส าคัญ คือ ต้องการแผนงาน

ทางเลือก (Program Option) ที่น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งหมายความว่าทั้ง 4 โครงการสมควรที่จะจัดท า 

SEA ในระดับแผนงานซึ่งจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่สอง คือ “เพื่อศึกษาและจัดท ารายงานแผนงาน
ตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ในพื้นที่ลุ่มน้ า” ซึ่งหาก สทนช.มีการก าหนด

วัตถุประสงค์ในลักษณะเช่นนี้ ตัวแบบการจัดท า SEA ที่สมควรเลือกน ามาประยุกต์ใช้ คือ EIA-Based SEA 

และ ผลที่ออกมาสมควรเป็นแผนงานทางเลือกมากกว่าทางเลือกการพัฒนาแบบกว้างๆ หรือวิสัยทัศน์การ

พัฒนา ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่ากรณีลุ่มน้ าชี  มีขั้นตอนการด าเนินงานที่มีลักษณะ EIA - Based แต่ผลออกมา 

มีลักษณะเป็นแนวทางการพัฒนาที่เป็นผลผลิตของ Strategic - Based SEA 

ส าหรับสาระส าคัญของรายงาน SEA ในแต่ละโครงการ สามารถสรุปได้ดัง ตารางท่ี 6.10-4 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 6-63 
 

ตารางท่ี 6.10-4 การวิเคราะห์กระบวนการจัดท า SEA ของโครงการที่เป็นกรณีศึกษา 
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บ ท ที่  2 ก ร อ บ แ น ว คิ ด ก า ร
ด าเนินงาน สาระส าคัญในบทน้ี

พบว่า ประกอบด้วย 
 

2.1 แนวคิดการวางแผนด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  เป็นการน าเสนอ

นิยาม หลักการ กระบวนการ และ

การขับเคลื่อนการวางแผนการใช้

ประโยชน์ท่ีดิน  

2.2 แ น ว คิ ด ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  มี
สาระส าคัญประกอบด้วย ความ

เป็นมา ความหมาย ความส าคัญ 

กรอบแนวคิดการท า SEA ของไทย 

กรอบแนวคิดการจัดท า SEA ของ

สหภาพยุโรป และกรอบแนวคิดการ

น า SEA มาประยุกต์ใช้ในการจัดท า

น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น ด้ า น ก า ร ใ ช้

ประโยชน์ท่ีดิน รวมถึงการทบทวน 

 

บทที่ 2 การก าหนดขอบเขต สาระส าคัญใน

บทน้ี คือ การทบทวนแผนท่ีเกี่ยวข้อง โดยมี

ผลผลิตส าคัญ คือ สาระส าคัญของแผนต่าง ๆ 

ในลักษณะสรุปย่อ และผลจากการทบทวน

แผน ได้น าไปสู่การก าหนดสถานการณ์และ

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อพื้นท่ีลุ่มน้ า

ชี โดยท่ีปรึกษา ได้มีการก าหนดทิศทางการ

พัฒนาออกเป็น 3 มิติ ประกอบด้วย ด้าน

เศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม รว

ท้ังได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

และตัวชี้วัด ของทิศทางการพัฒนาท้ัง 3 มิติ

เอาไว้ในบทน้ีด้วย 

 

บทที่ 2 สภาพทั่วไป และแนวโน้ม
การพัฒนาของลุ่มน้ าสะแกกรัง 
(การก าหนดขอบเขต) สาระส าคัญ

ท่ีน าเสนอในบทน้ี ประกอบด้วย 
 

2.1 การทบทวนและวิ เคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เป็นการทบทวน

ข้อมูลพื้นฐานด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
 

2.3 การประเมินสถานภาพและ
แนว โน้ มการพัฒนา  เ ป็ นก า ร

ประเมินสถานการณ์ของลุ่มน้ าฯ ท่ี

อาจส่งผลต่อการพัฒนา ประกอบ 

ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน ศักยภาพ 

แนวโน้มในอนาคต และแนวทางการ

ส่งเสริมการพัฒนา 
 

2.4 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ เสีย  
และการจัดท าแผนการมีส่วนร่วม
และการสื่อสาร  สาระส าคัญจะ

ประกอบด้วย การวิเคราะห์ผู้มีส่วน 

บ ท ที่  2 ข้ อ มู ล พื้ น ฐ า น แ ล ะ
ส ถ า น ก า ร ณ์ ข อ ง พื้ น ที่ ลุ่ ม น้ า
ปราจีนบุรี-บางปะกง สาระส าคัญท่ี

น าเสนอในบทน้ี ประกอบด้วย 

2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของ
ลุ่มน้ าปราจีนบุรี-บางปะกง ผลท่ีได้

จากการศึกษาวิเคราะห์ในหัวข้อน้ี คือ 

สภาพทางกายภาพ สภาพสิ่งแวดล้อม

และระบบนิเวศ ประชากรและสังคม 

สภาพเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน 

ความต้องการใช้น้ า การพัฒนาการ

เกษตร อุตสาหกรรม การท่องเท่ียว

และนันทนาการ แหล่งมรดกโลก  

(2) การวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่ลุ่ม
น้ าปราจีนบุรี-บางปะกง ในอนาคต  
20 ปี  สาระส าคัญท่ีน าเสนอ คือ  

การคาดการณ์ด้านประชากรในอนาคต 

การคาดการณ์จ านวนอุตสาหกรรม 

ในอนาคต การวิเคราะห์ 

บทที่  2 การทบทวนข้อมูล เพื่อ
ก าหนดประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ 
ของพื้นที่และขอบเขตการศึกษา 
สาระส าคัญ ท่ีน าเสนอ เป็นการสรุป

ข้อมูลพื้นฐานพื้นท่ีลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่ง

ตะวันออก นโยบาย  แผน และ

แผนงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีลุ่มน้ าฯ 

                                                           
 

3 SEA การใช้ที่ดินไม่ได้ก าหนดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญใน TOR แต่ใช้วิธกีารให้บริษทัที่ปรึกษาเสนอในการจัดท าข้อเสนอโครงการ 
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ฝั่งตะวันออก 

การจัดท า SEA ด้านการใช้ประโยชน์

ท่ีดินภายในประเทศและต่างประเทศ 
 ได้เสีย การจัดท าแผนการมีส่วนร่วม

และการสื่อสาร  

2.5 การจัดท าและเสนอรายงาน
การก าหนดขอบเขต ท่ีปรึกษาระบุ

ว่าการจัดท ารายงายการก าหนด

ขอบเขตการศึกษาได้ด าเนินการแล้ว

ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท ารายงานการ

เริ่มงาน และมีการปรับปรุงเน้ือหาใน

รายงานความก้าวหน้าฉบับท่ี 2 และ 

3 ตามล าดับ ซ่ึงอาจเป็นความเข้าใจ

ท่ีคลาดเคลื่อนเน่ืองจากการก าหนด

ขอบเขตในความหมายของการจัดท า 

SEA คื อ  ก า ร ก า ห น ด ข อ บ เ ข ต

ประเด็นท่ีต้องมีการวิเคราะห์และ

ประเมินเพื่อน าไปสู่ การก าหนด

ยุทธศาสตร์และทางเลือกการพัฒนา

ต่อไป 

  

บทที่ 3 การทบทวนนโยบาย แผน 
แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง 
ประกอบด้วย 

บทที่ 3 ใช้ชื่อว่า “การวิเคราะห์สภาพพื้นที่
ลุ่ มน้ าชี ในปัจจุบันและอนาคต 20 ปี” 
สาระส าคัญท่ีน าเสนอ เป็นการทบทวน  

บทที่  3 กา ร ก า หนด แ ล ะ ก า ร
ประเมินทางเลือกของการพัฒนา

บทที่ 3 ใช้ชื่อว่า “ยุทธศาสตร์และ
แ ผ น พั ฒ น า ใ น พื้ น ที่ ลุ่ ม น้ า
ปราจีนบุรี-บางปะกง 

บทที่  3 การก าหนดประเด็นเชิง
ยุทธศาสตร์และกรอบการพัฒนา
ของพื้นที ่
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- การทบทวนแผนและนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ท้ังในระดับชาติและระดับพื้นท่ี อาทิ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฯ

ฉบับท่ี 2 นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา

จั งหวัด แผนพัฒนากลุ่ มจั งหวัด  

เป็นต้น 

- กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการใช้
ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทย 
ประเด็นท่ีน าเสนอ ประกอบด้วย 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และมติ ครม. 

หน่วยงานและองค์กร/ต าแหน่งท่ีมี

อ านาจหน้าท่ีด้านการวางนโยบาย

และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และการ

วิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการใช้

ประโยชน์ท่ีดิน  

 

- สภาพพื้นที่ลุ่มน้ าชี ประกอบด้วย สภาพ

ท่ัวไปของลุ่มน้ า อุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา 

อุทกวิทยาและน้ าใต้ดิน คุณภาพน้ า ทรัพยากร

ดินและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ทรัพยากรป่าไม้

และชั้นคุณภาพลุ่มน้ า ประชากร เศรษฐกิจ

และสังคม 

- โครงการแหล่งน้ าในปัจจุบัน ประกอบด้วย

แหล่งน้ าต้นทุน โครงการชลประทานขนาด

ใหญ่และขนาดกลาง  
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
อนาคต ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศโลก ปริมาณฝน ปริมาณน้ าท่า  
- การคาดการณ์ประชากรและเศรษฐกิจใน
อนาคต  ประกอบด้ วย  การคาดการณ์

ประชากร 20 ปี แนวโน้มเศรษฐกิจ 20 ปี  

- ความต้องการใช้น้ า 20 ปี มีการก าหนด 

Scenario การพัฒนา การวิ เคราะห์พื้น ท่ี

เ กษตร  และ ศักยภาพการพัฒนาพื้ น ท่ี

ชลประทาน ความต้องการใช้น้ าผิวดิน ความ

ต้องการใช้น้ าบาดาล การวิเคราะห์การใช้น้ า

ในลุ่มน้ าชี การวิเคราะห์สภาพปัญหาในลุ่มน้ า

ชีปัจจุบัน 

พื้นที่ลุ่มน้ าสะแกกรัง (การพัฒนา
และการประเมินทางเลือก) 
-ก า ร พั ฒ น า ท า ง เ ลื อ ก เ พื่ อ ใ ช้
เปรียบเทียบทิศทางการพัฒนา
พื้ นที่ ลุ่ มน้ าสะแกกรั ง  เป็นการ

น า เ ส น อ ก ร ะ บ ว น ก า ร พั ฒ น า

ทางเลือกโดยผสมผสานของแนวทาง

คือ  Top-down และ Bottom-up 

โ ด ย อ า ศั ย เ ทค นิ ค  SWOT แ ล ะ 

TOWS Matrix ร วม ท้ั ง ก า ร รั บฟั ง

ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย แล้ว

น ามาวิ เ คร าะห์  SOAR ท า ให้ ได้

ปัญหาหลักของลุ่มน้ า 4 ประเด็น คือ 

ปัญหาการขาดแคลนน้ า ปัญหา

คุณสมบัติดิน  ปัญหาปัจจั ยด้ าน

การเกษตร และปัญหาน้ าท่วมใน

พื้นท่ีตอนล่าง 

นอกจาก น้ี เ น้ือหาในหั วข้ อ น้ี ยั ง

น า เ ส น อ วิ ธี ก า ร ห า ป ร ะ เ ด็ น
ยุทธศาสตร์เพื่อก าหนดทางเลือก 

โดยพิจารณาจากนโยบายรัฐ สภาพ

เศรษฐกิจของลุ่มน้ า ศักยภาพเชิง

ส า ร ะ ส า คั ญ เ ป็ น ก า ร ท บ ท ว น

แ ผ น พั ฒ น า ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง  อ า ทิ  

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทการ

บริหารจัดการน้ า 20 ปี แผนปฏิรูป

ประเทศ เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 12 แผนจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม แผนท่ีเกี่ยวข้อง

กับ EEC รวมท้ังมีการวิเคราะห์ความ

เชื่อมโยงระหว่างแผน 
 

-หลักการและแนวทางการวิเคราะห์
ทบทวนข้อมูลสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดประเด็นเชิง
ยุทธศาสตร์และกรอบการพัฒนา
พื้ นที่  สาระส าคัญประกอบด้วย 

หลักการและแนวทางการวิเคราะห์

ข้ อ มู ล เ พื่ อ ก า ห น ด ป ร ะ เ ด็ น

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า พื้ น ท่ี  

ทรัพยากรน้ า  

- การวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์
และทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าฯ 
สาระส าคัญคือการวิเคราะห์ประเด็น

ยุทธศาสตร์โดยใช้เทคนิค SOAR  

-สรุปประเด็นยุทธศาสตร์และกรอบ
ทางเลือกในการพัฒนาลุ่ มน้ าฯ 
สาระส าคัญของหัวข้อน้ีคือ ได้มีการ

ก าหนดวิ สั ย ทัศ น์  ร วม ท้ั งมี ก าร

ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน 

3 ประเด็น พร้อมท้ังเป้าประสงค์ 

เงื่อนไข และแนวคิดทางเลือก 

- หลักการวิเคราะห์ประเด็นการ
บริหารจัดการน้ า สาระส าคัญเป็น
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 พื้นท่ี อุปสงค์ อุปทานปริมาณน้ า 

กรอบยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

น้ า 20 ปี 

จากนั้นจึงได้ด าเนินการก าหนด
ทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุ่ มน้ า
สะแกกรั ง  โดย เริ่ มต้นจากการ

ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืน 

ซ่ึงเป็นการระบุวัตถุประสงค์การ

พัฒนาท่ีมีความยืดยาว กว้างขวาง 

และครอบคลุมทุกประเด็น และ

น าไปสู่การก าหนดทางเลือกการ
พัฒนาลุ่มน้ าสะแกกรัง โดยได้มีการ

ก าหนดทางเลือกการพัฒนาออกเป็น 

3 ทางเลือก คือ  

ทางเลือกท่ี 1 ไม่ด าเนินการ 

ทางเลือกท่ี 2 การพัฒนาลุ่มน้ าสะแก

กรังตามความต้องการของประชาชน

โดยมุ่งสู่การพัฒนาพื้นท่ีเกษตรพื้น

ถิ่ น ร่ ว มกั บก า รพัฒนาด้ านก า ร

ท่องเท่ียวตามนโยบายรัฐ 

ทางเลือกท่ี 3 การพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ า

สะแกกรังเพื่อการเกษตรอุตสาหกรรม  

การน าประ เด็ นยุ ท ธศาส ตร์ ม า

วิ เ ค ร า ะ ห์  SWOT แ ล ะ  TOWS 

Matrix 

- การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
เพื่ อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศ  สาระส า คัญ 

ท่ีน าเสนอหัวข้อน้ี อาทิ ผลกระทบ

จ า ก ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ

ภู มิ อ า ก า ศ ต่ อ ท รั พ ย า ก ร น้ า   

การบริหารทรัพยากรน้ าเพื่อรับมือ

กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การพัฒนาการสร้ างองค์กรหลัก 

ด้านน้ า เป็นต้น 

- สถานการณ์  ปัญหาอุปสรรค 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ า และ
แนวทางการพัฒนาจากมุมมองของ
ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ สาระส าคัญ

หัวข้อน้ี เป็นการรวบรวมปัญหาและ

ผลกระทบท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากร

น้ าในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียใน

พื้นท่ี จากการประชุมปฐมนิเทศ และ

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งท่ี 1 และ 2 
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ทางเลือกท่ี 4 การปรับสัดส่วนพื้นท่ี

ปลูกพืชเศรษฐกิจร่วมกับการพัฒนา

ด้านการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

รวมท้ังได้มีการ Mapping ตัวเลือก

การพัฒนา (Option) กับทางเลือก

การพัฒนา (Alternative)  

- ตัวชี้วัดการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ เป็นการปรับปรุง

และเพิ่มเติมตัวชี้วัดท่ีเสนอแนะโดย 

สทนช. แบ่งเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม

และสิ่งแวดล้อม รวมท้ังมีการระบุ

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดในแต่ละมิติ 

- การพัฒนาทางเลือกการพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน้ าสะแกกรัง กระบวนการน้ี 

จะประกอบด้วยการคาดการณ์

ผลกระทบ การจัดล าดับความส าคัญ

ของทางเลือกโดยใช้เทคนิค MCA 

โ ด ย ก า ร จั ด ล า ดั บ ค ว า มส า คั ญ

ทางเลือกนอกจากจะพิจารณาจาก

ผลกระทบแล้วยังพิจารณาจากความ

คิดเห็นของประชาชนท่ีเข้าร่วมการ

ประชุมกลุ่มย่อยครั้งท่ี 2  

และในหัวข้อน้ีท่ีปรึกษาได้ก าหนด

ทางเลือกการพัฒนาพื้น ท่ี ลุ่ ม น้ า

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก เป็น 4 ทางเลือก 

คือ 

ทางเลือกท่ี 1 BAU 

ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาพื้นท่ีเพื่อ

แก้ไขปัญหาเร่งด่วนและคุณภาพชีวิต

ขั้นพ้ืนฐาน 

ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาพื้นท่ีเพื่อ

สนับสนุนและส่งเสริมการเติบโตของ

เ ศรษฐกิ จ ส าข า ท่อ ง เ ท่ี ย ว แ ล ะ

เกษตรกรรม 

ทางเลือกที่ 4 การพัฒนาพื้นท่ีเต็ม

ศักยภาพและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน 
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- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่
ลุ่มน้ าสะแกกรัง สาระส าคัญเป็นการ

น า เ ส น อ เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง แ ผ น

ยุทธศาสตร์  ท่ีแบ่งออกเป็นแผน

บริหารจัดการ 8 ด้าน และแผนงาน

พัฒนา  

- การจั ดท าแผนงานตามแนว
ทางการพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณา
การระดับยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

แนวการจัดท าแผนงานตามแนว

ทางการพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการ

ระดับยุทธศาสตร์  การจัดล าดับ

ความส าคัญของแผนงานโครงการ 

แผนงานตามแนวทางการพัฒนาลุ่ม

น้ าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์  

บทที่ 4 การทบทวนสถานการณ์
การใช้ประโยชน์ที่ดินในประเทศ
ไทย สาระส าคัญ ประกอบด้วย 

- ป ร ะ เ ด็ น ปัญหากา ร ใ ช้ ที่ ดิ น 
ในภาพรวมของประ เทศ  อา ทิ   

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ

สังคม ปัญหาการบริหารจัดการท่ีดิน

บทที่  4 การประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ าชี 
- สรุปประเด็นปัญหาลุ่มน้ าชี  ท้ังปัญหา

ปัจจุบันและอนาคต เน้ือหามี 4 ด้าน คือ 

กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  
- การแบ่งพื้นที่ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 
แบ่งเป็น 5 โซน คือ พื้นท่ีต้นน้ าชีและพอง 

บทที่ 4 การก าหนดมาตรการเพื่อ
ค ว า ม ยั่ ง ยื น  ส า ร ะ ส า คั ญ

ประกอบด้วย 

- การก าหนดมาตรการเพื่อความ

ยั่งยืนตามแผนด้านต่าง ๆ อาทิ แผน

บริหารจัดการด้านการจัดการน้ า

อุปโภคบริโภค แผนบริหารจัดการ

บทที่  4  การก าหนดและประเมิน
ทางเลือกการพัฒนาลุ่มน้ าท่าจีน-บาง
ปะกง สาระส าคัญประกอบด้วย 

- การก าหนดเป้ าหมายและการ
วิเคราะห์ศักยภาพและข้อจ ากัดใน
การพัฒนาลุ่มน้ าปราจีนบุรีบางปะกง 
สาระส าคัญ ประกอบด้วย 

บ ท ท ที่  4 ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
เปรียบเทียบทางเลือกการพัฒนา
ของพื้นที ่
- การวิเคราะห์องค์ประกอบของ
ทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุ่ มน้ า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก สาระส าคัญ

ประกอบด้วย 
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ของประเทศ ปัญหาการใช้ประโยชน์

ท่ีดิน เป็นต้น 

- การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต 

อาทิ ผังประเทศไทย พ.ศ.2600 ผัง

นโยบายการพัฒนาพื้นท่ีรายสาขา 

เป็นต้น 

- การวิเคราะห์สถานการณ์การใช้
ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทย 

อาทิ สาเหตุการเปลี่ยนแปลงการใช้

ประโยชน์ท่ีดิน สถานการณ์การใช้

ประโยชน์ ท่ีดิน แนวโ น้มการ ใช้

ประโยชน์ท่ีดิน เป็นต้น 

 

พื้นท่ีเกษตรท่ีสูงด้านตะวันตก พื้นท่ีเศรษฐกิจ

กลางน้ า พื้นท่ีต้นน้ าล าปาว พื้นท่ีปลายน้ า 

- การส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม  เ น้ือหาเป็นการส ารวจกลุ่ม

ตัวอย่างกลุ่มต่าง ๆ ในประเด็นด้านเศรษฐกิจ

สังคม และสิ่งแวดล้อม และความคิดเห็นอื่น ๆ 

รวมท้ังการส ารวจสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม

ในลักษณะเดียวกับการจัดท า EIA 

- กระบวนการจัดท า SEA 
- ขั้นตอนกระบวนการของ SEA ในพื้นท่ีลุ่มน้ า
ชี มีการอ้างอิงขั้นตอนของ กพย. 5 ขั้นตอน 

คือ ขั้นตอนท่ี 1 ระบบ SEA ขั้นตอนท่ี 2 

กระบวนการ SEA ขั้นตอนท่ี 3 การมีส่วนร่วม 

ขั้นตอนท่ี 4 ตรวจสอบคุณภาพ SEA ขั้นตอน

ท่ี 5 เครื่องมือจัดท า SEA  

- หลักเกณฑ์และการวิเคราะห์ปัจจัยในพื้นท่ี
ต่าง ๆ ได้มีการระบุหลักการในการจัดท า SEA 

ว่าประกอบด้วยการจัดล าดับความส าคัญ

ทางเลือก (Ordering Utility)  การบริหาร

ความ เสี่ ย งและความไม่ แ น่นอน ( Risk-

Uncertainty Management)  ก า รบริ ห า ร

จั ดการทรั พยาก ร น้ า  ( Water Resource 

ด้านการสร้างความม่ันคงของน้ าภาค

การผลิต  

- การระบุมาตรการความยยั่งยืน 

อาทิ การพัฒนาน้ าเพื่อการอุปโภค

บริโภคได้พิจารณาจากแหล่งน้ าผิว

ดินเป็นหลัก เน่ืองจากประสบปัญหา

คุ ณ ภ า พ น้ า บ า ด า ล  แ ต่ ห า ก

จ าเป็นต้องมีการน าน้ าบาดาลมาใช้

อุปโภคบริโภคก็จ าเป็นต้องมีการ

ปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน  

- การระบุหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

อาทิ กรมชลประทาน กรมทรัพยากร

น้ าบาดาล เป็นต้น 

 

- การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาลุ่มน้ า

ปราจีนบุรี-บางปะกง ในหัวข้อน้ีได้มี

การก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาลุ่มน้ า

ปราจีนบุรี-บางปะกง และมีการก าหนด

เป้าหมายพร้อมท้ังค่าเป้าหมายด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

- การวิเคราะห์ศักยภาพและข้อจ ากัด

ของลุ่มน้ าฯโดยใช้เทคนิค SWOT และ 

SOAR  

- ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ น ว โ น้ ม ก า ร

เปลี่ยนแปลงในลุ่มน้ าฯ 
- การวิเคราะห์ความต้องการของภาค
ประชาสังคมต่อทิศทางการพัฒนาลุ่ม
น้ าปราจีนบุรี-บางปะกง สาระส าคัญ 

คือ  

- รับฟังความคิดเห็นของประชาชนจาก

การจัดประชุมปฐมนิเทศจ านวน 2 เวที 

เวทีละประมาณ 100 คน การจัดประชมุ

กลุ่มย่อย จ านวน 10 เวที เวทีละ

ประมาณ 40 คน 

- ลักษณะข้อคิดเห็น คือ ปัญหาและ

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา  

- การวิเคราะห์กิจกรรมการพัฒนา

ด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ  

- การวิเคราะห์แนวทางการบริหาร

จัดการและจัดหาทรัพยากรน้ า และ

การก าหนดแผนงานหรือกิจกรรม

เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาน้ าท่วม

และอุทกภัย 

- Mapping ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว

ข้างต้นกับแต่ละแนวทางการพัฒนา 

-สถานการณ์และแนวโน้มการ
พั ฒ น า อุ ป ท า น ท รั พ ย า ก ร น้ า  

สาระส าคัญ คือ  

- การทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับการ

พัฒนาอุปทานทรัพยากรน้ า  

- การพัฒนาอุปทานทรัพยากรน้ า ณ 

ฐานปัจจุบัน  

- การทบทวนการพัฒนาอุปทาน

ทรัพยากรน้ าในระยะ 20 ปีข้างหน้า 

- การทบทวนการพัฒนาอุปทาน

ทรัพยากรน้ าตามศักยภาพท่ีเป็นไป

ได้ ณ ปี 2580 
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ฝั่งตะวันออก 

Management & Development) ก า ร

อ นุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ป่ า ต้ น น้ า  ( Resource 

Conservation) การบริหารจัดการแนวใหม่

และการก ากับดูแลโดยการมีส่วนร่วม (New 

Public Management and Participatory 

Governance)  แ ล ะ ก า ร ว า ง แ ผ น เ ชิ ง

ยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) 

- การตรวจสอบคุณภาพของ SEA ระบุว่า

ด าเนินการโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

( Scientific Method)  เ พื่ อ ก า ห น ด วั ต ถุ  

ประสงค์ ขอบเขต และน าไปสู่การทบทวน

และตรวจสอบคุณภาพการวิเคราะห์ 

- การประเมินความเสี่ยงของปัญหาต่าง ๆ ใน
แต่ละพื้นท่ี (ขั้นตอนท่ี 5) ประกอบด้วย (1) 

ความเสี่ยงปัญหาภัยแล้ง (2) ความเสี่ยงปัญหา

น้ าท่วม (3) ความเสี่ยงปัญหาน้ าเสีย (4) ความ

เสี่ยงพื้นท่ีเกษตรกรน้ าฝน (5) ความเสี่ยงพื้นท่ี

เกษตรชลประทาน 

- การวิเคราะห์ SWOT และ SOAR  
- การวิเคราะห์ศักยภาพและข้อจ ากัดพื้นที่
ลุ่มน้ าชี แบ่งการวิเคราะห์เป็น 3 มิติ คือ 

- ท าการสรุปความต้องการและทิศ

ทางการพัฒนาลุ่มน้ าปราจีนบุรี-บางปะ

กง โดยใช้การส ารวจแบบสอบถามจาก

ผู้ เข้ าร่ วมการประชุ ม และน ามา

พิจารณาอัตราส่วนและจัดล าดับตาม

อัตราส่วน 

- การก าหนดทางเลือกการพัฒนา
พื้นที่ลุ่ มน้ าปราจีนบุรี -บางปะกง 
สาระส าคัญคือ 

- การก าหนดทางเลือกบนพื้นฐานของ

วิสัยทัศน์ท่ีได้มีการก าหนดเอาไว้ โดยมี

การแบ่งพื้นท่ีการพัฒนาส าหรับนการ

ก าหนดทางเลือกออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ลุ่ ม น้ า ต อ น บ น มี  4 ท า ง เ ลื อ ก 

ประกอบด้วย 

ทางเลือกท่ี 1 BAU 

ทางเลือกท่ี 2 การพัฒนาน้ าต้นทุนเพื่อ

การอุปโภค-บริโภค การเกษตรพื้นถิ่น 

และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

ทางเลือกท่ี 3 การพัฒนาน้ าต้นทุนเพื่อ

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการ

พื้นท่ีต้นน้ า 

- สถานการณ์การพัฒนาความ
ต้องการทรัพยากรน้ า และการ
พัฒนาทรัพยากรน้ าแต่ละทางเลือก 

สาระส าคัญ คือ การวิเคราะห์ความ

ต้องการ น้ าของแต่ละทางเลือก

เปรียบเทียบกับอุปทานน้ าในช่วงปี   

2580 

- กา ร บ ร ร ลุ เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ ท า ง
เศ รษฐกิ จ  สาระส า คัญ คือก า ร

วิเคราะห์แนวโน้มความเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจ ในประเด็นต่าง ๆ ท่ีได้

มีการก าหนดเป็นตัวชี้วัด ส าหรับการ

พัฒนาแต่ละทางเลือก  

-เกณฑ์การประเมินเปรียบเทียบ
และจัดล าดับทางเลือก สาระส าคัญ

คือ การน าเสนอเกณฑ์และการถ่วง

น้ าหนักเพื่อจัดล าดับทางเลือกโดยใช้

เทคนิค Prioritization Matrix  

- ผลการเปรียบเทียบทางเลือกการ
พั ฒ น า พื้ น ที่ ลุ่ ม น้ า ภ า ค ใ ต้ ฝั่ ง
ตะวันออก  สาระส าคัญ คือ การ



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 6-71 
 

ตารางท่ี 6.10-4 การวิเคราะห์กระบวนการจัดท า SEA ของโครงการที่เป็นกรณีศึกษา (ต่อ) 

1. SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน3 2. SEA พื้นที่ลุ่มน้ าชี 3. SEA พื้นที่ลุ่มน้ าสะแกกรัง 4. SEA ลุ่มน้ าปราจีนบุรี-บางปะกง 
5. SEA พื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ 

ฝั่งตะวันออก 

กายภาพและเทคโนโลยี เศรษฐกิจ-สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 

- การวิเคราะห์ SWOT ของลุ่มน้ าชี ผลท่ีได้

คือจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม

ของลุ่มน้ าช ี

- การวิเคราะห์ SOAR ผู้จัดท าระบุว่าเป็นการ

น าจุดแข็ง (Strength) โอกาส (Opportunity) 

มาก าหนดเป้ าหมาย  ( Aspiration)  และ

ผลลัพธ์  ( Result)  โดยใช้ วิ ธี ก ารประชุ ม 

กลุ่มย่อย 10 เวที 

- การวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญ
ของปัญหาในแต่ละพื้นที่  
- การวิเคราะห์สภาพปัญหา ได้สภาพปัญหา 

5 ป ร ะ เ ด็ น  จ า ก น้ั น จึ ง มี ก า ร จั ด ล า ดั บ

ความส าคัญของปัญหาโดยใช้เกณฑ์ 1 เกณฑ์ 

คือ ระดับความรุนแรงของปัญหาในแต่ละ

พื้นท่ี จากน้ันจึงจัดล าดับปัญหาของแต่ละ

พื้นท่ี เปรียบเทียบปัญหาระหว่างพื้นท่ี และ

คัดเลือกพื้นท่ีท่ีมีปัญหามากที่สุด 

- ล าดับความส าคัญของปัญหา เป็นการน า

ผลจากการวิเคราะห์ปัญหามาเรียงล าดับ

ความส าคัญของปัญหา 

ทางเลือกท่ี 4 การพัฒนาน้ าต้นทุนเต็ม

ศักยภาพของพื้นท่ีลุ่มน้ า 

ลุ่ มน้ าตอนกลาง  มี  3 ทางเลื อก 

ประกอบด้วย 

ทางเลือกท่ี 1 BAU 

ทางเลือกท่ี 2 การพัฒนาน้ าต้นทุนเพื่อ

การอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลค่าสูง 

และอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

ทางเลือกท่ี 3 การพัฒนาน้ าต้นทุนเพื่อ

รองรับการเติบโตของชุมชนเมือง และ

เขตเศรษฐกิจ 

ลุ่ มน้ าตอนปลาย  มี  3 ทางเลือก 

ประกอบด้วย 

ทางเลือกท่ี 1 BAU 

ทางเลือกท่ี 2 การพัฒนาน้ าต้นทุนเพื่อ

การอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลค่าสูง 

และอุตสาหกรรม 

ทางเลือกท่ี 3 การพัฒนาน้ าต้นทุนเพื่อ

รองรับการเติบโตของชุมชนเมือง และ

เขตเศรษฐกิจ 

รวมท้ัง มีการอธิบายรายละเอียดแต่ละ

ทางเลือกเอาไว้ 

น าเสนอทางเลือกท่ีเหมาะสมจาก

การจัดอันดับ 

- การจั ดล าดั บความพึ งพอ ใจ
ทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก สาระส าคัญ คือ 

การน าทางเลือกไปให้ประชาชน

แสดงความคิดเห็นโดยการส ารวจใน

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งท่ี 2  
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ฝั่งตะวันออก 

- ความต้องการแก้ไขปัญหา  เป็นการน า

ปัญหาท่ีได้รับการจัดล าดับความส าคัญมา

วิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา 

- เป้าหมายและทางเลือกการพัฒนาลุ่มน้ า 
- เป้าหมาย เป็นการระบุเป้าหมายการพัฒนา

เป็น 3 มิติ คือ (1) ด้านเศรษฐกิจ 3 เป้าหมาย 

4 ตั ว ชี้ วั ด  ( 2)  ด้ า นสั ง คม  3 เ ป้ าหมา ย  

5 ตัวชี้วัด (3) ด้านสิ่งแวดล้อม 2 เป้าหมาย  

5 ตัวชี้วัด 

- ทางเลือกการพัฒนาลุ่มน้ า  
ทางเลือกท่ี 1 ไม่ด าเนินการ (BAU)  

ทางเลือกท่ี 2 การพัฒนาเพื่อความจ าเป็น

พื้นฐานและพัฒนาพ้ืนท่ีเกษตรอย่างยั่งยืน 

ทางเลือกท่ี 3 การบริหารจัดการความเสี่ยง

ด้านทรัพยากรน้ าในระดับพื้นท่ีและพัฒนา

อุตสาหกรรมต่อเนื่องทางการเกษตร 

ทางเลือกท่ี 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- ผลลัพธ์ ผลประโยชน์ และผลกระทบของ
แต่ละทางเลือก  เป็นการอธิบายผลลัพธ์  

ผลประโยชน์ และผลกระทบของแต่ละ

ทางเลือก 

- หลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมิน
สิ่ งแวดล้ อมระดั บยุ ทธศาสตร์  
สาระส าคัญ ประกอบด้วย  

- การน าเสนอเป้าประสงค์และตัวชี้วัด

ท้ัง 3 มิติ ประกอบด้วย  

ด้านเศรษฐกิจ มี  3 เป้าประสงค์ 9 

ตัวชี้วัด ด้านสังคมมี 3 เป้าประสงค์ 10 

ตัวชี้วัด  

ด้านสิ่งแวดล้อม มี 2 เป้าประสงค์ 11 

ตัวชี้วัด  

- มีการก าหนดเกณฑ์ เพื่อจัดล าดับ

ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นท่ี

โดยการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

- การเปรี ยบเที ยบและประเมิน
ทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ า
ปราจีนบุรี-บางปะกง  
- น ากิจกรรมการพัฒนามา Mapping 

กับทางเลือกการพัฒนา  

- น าทางเลือกของการพัฒนาลุ่มน้ าฯ มา

จัดล าดับความส าคัญโดยใช้วิธีการ

ส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการ

ประชุม  
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ตารางท่ี 6.10-4 การวิเคราะห์กระบวนการจัดท า SEA ของโครงการที่เป็นกรณีศึกษา (ต่อ) 
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5. SEA พื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ 

ฝั่งตะวันออก 

- การเสนอทางเลือกจากการรับฟังความ
คิดเห็น ผู้จัดท า SEA ใช้วิธีการหย่อนบัตร

ลงคะแนนและนับคะแนน โดยท่ีปรึกษาระบุ

ว่า 9 เวทีเลือกทางเลือกที่ 3 และ 1 เวทีเลือก

ทางเลือกท่ี 5 

- การประเมินผลกระทบของแต่ละทางเลือก
ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
- การวิเคราะห์ Water Footprint ของแต่

ละสาขาการผลิต โดยใช้ I-O Model โดย

แบ่งเป็นด้านกายภาพ ด้านเศรษฐศาสตร์  

- การวิเคราะห์ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมของลุ่มน้ าชี โดยใช้แบบจ าลองทางเศรษฐ

มิติ 

- การวิเคราะห์ผลกระทบต่อภาวะการมีงาน
ท าและการจ้างงาน โดยใช้แบบจ าลองทาง

เศรษฐมิต ิ

- การวิเคราะห์ผลกระทบต่อการกระจาย
รายได้ 
- สรุปผลการประเมินแต่ละทางเลือกด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 
- การคัดเลือกทางเลือกโดยการพัฒนาในทุก
มิติ 

- ประเมินทางเลือกท่ีเหมาะสมโดยน า

คะแนนการวิเคราะห์ผลกระทบท้ัง  

3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

มาพิจารณาร่วมกับ ผลการจัดล าดับ

ค ว า ม ส า คั ญ แ ต่ ล ะ ท า ง เ ลื อ ก 

ของประชาชนท่ีเกิดจากการประชุม

กลุ่มย่อย 
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ฝั่งตะวันออก 

- หลักเกณฑ์และปัจจัยในการวิ เคราะห์  
ผู้จัดท า SEA ได้แบ่งเป็น 3 ตัวแปรหลัก คือ  

ด้านสิ่งแวดล้อม มี 6 ตัวแปร คือ ปริมาณน้ าท่ี

น ากลับมาใช้ใหม่ พื้นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับผลกระทบ 

ป่าเสื่อมสภาพท่ีได้รับการฟื้นฟู ดัชนีบัญชีสี

แดง จ านวนสิ่งกีดขวางทางน้ า ระยะทางท่ี

ได้รับการขุดลอก  

ด้านสังคม มี 5 ตัวแปร คือ สัดส่วนประชากร

ท่ีเข้าถึงน้ า ครัวเรือนท่ีมีโอกาสได้รับประโยชน์ 

ครัวเรือนท่ีมีโอกาสได้รับผลกระทบจากน้ า

แล้ง ครัวเรือนท่ีมีโอกาสได้รับผลกระทบจาก

น้ าท่วม และการมีส่วนร่วม 

ด้านเศรษฐกิจ มี 5 ตัวแปร คือ ปริมาณน้ า

ต้นทุนท่ีเปลี่ยนแปลง พื้นท่ีได้รับประโยชน์ 

GPP ต่อหัว และสัดส่วนพื้นท่ีอุตสาหกรรม

และการค้า 

- การคัดเลือกทางเลือกที่ เหมาะสม  ใช้

เทคนิค MCA 

- การเสนอทางเลือกท่ี 5 ในการพัฒนาลุ่มน้ า
ชีเป็นศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดยมี

การน าเสนอสาระส าคัญ ประกอบด้วย 
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ฝั่งตะวันออก 

- ทางเลือกท่ี 5 กับการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมในลุ่มน้ าชี  

- ทางเลือกท่ี 5 เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่ประเทศไทย 4.0 

- การพัฒนาลุ่มน้ าชีเป็นศูนย์กลางอนุภูมิภาค

ลุ่มน้ าโขง 

- แผนการพัฒนาทรัพยากรน้ าในพื้นที่ลุ่มน้ าชี 
สาระส าคัญของแผนฯ ประกอบด้วย 

- เป้าหมายของแผนพัฒนาทรัพยากรน้ าในพื้นท่ี

ลุ่มน้ าชี 

- การจัดท าแผนการพัฒนาทรัพยากรน้ า 
- การบู รณาการแผนในการพัฒนาเป็ น
ศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ประกอบด้วย 

2 แผน คือ 

- แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

- แผนพัฒนาลุ่มน้ าชีเพื่อเป็นศูนย์กลางอนุ

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

บทที่ 5 การประเมินสิ่งแวดล้อม
ร ะดั บยุ ทธศาสตร์ ด้ านการ ใ ช้
ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ต้นแบบ 
(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

  บทที่  5 แผนการพัฒนาลุ่ มน้ า
ปราจีนบุรี-บางปะกงอย่างยั่งยืน 
ประกอบด้วย 

- แ ผนกา ร พัฒ นาพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ า
ปราจีนบุรี-บางปะกง ประกอบด้วย 

บทที่  5 การประเมินผลกระทบ
ทางเลือกยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม
และก าหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อ
ป้องกันผลกระทบล่วงหน้า 
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ฝั่งตะวันออก 

- การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ด้านการใช้ประโยชน์
ที่ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สาระส าคัญท่ีน าเสนอ คือ  

- การกลั่นกรอง  ระบุ เหตุผลว่ า

นายกรัฐมนตรีเห็นความส าคัญของ

การบริหารจัดการท่ีดินจึงมอบหมาย

ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเร่งรัดการจัดท า SEA 

เพื่อก าหนด “การใช้ประโยชน์ท่ีดิน

ขอ งประ เทศ ไทย ให้ เ หม า ะ ส ม

สอดคล้องกับการพัฒนาทุกมิต ิ

- การพัฒนาปัจจัยส าคัญที่ต้อง
ตัดสินใจ สาระส าคัญ ประกอบด้วย 

-การก าหนดวั ตถุประสงค์ การ

ประเมิน  

- การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน โดย

การรวบรวมปัญหา ศักยภาพ และ

ประเด็นอ่อนไหวในพื้นท่ี จากการ

ทบทวนเอกสาร การส ารวจพื้นท่ีและ

สัมภาษณ์ผู้ เกี่ ยวข้อง การจัดท า

กิจกรรมการมีส่วนร่วม รวมถึงการ

- เป้าหมายการพัฒนาท่ีตอบสนอง

วิสัยทัศน์  

- แผนงานภายใต้แผนการพัฒนา

พื้นท่ีลุ่มน้ าปราจีนบุรี-บางปะกง และ 

- ระยะการพัฒนาแผนงานภายใต้

แผนการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ าปราจีนบุรี-

บางปะกง 

- การจัดท าแผนงานตามแนวทาง
พัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการระดับ
พื้ นที่ ลุ่ มน้ า  (SIDP) สาระส า คัญ

ประกอบด้วย  

- การวิเคราะห์สถานการณ์พื้นท่ีลุ่ม

น้ า 

- การแก้ไขและบรรเทาปัญหาเชิง

พื้นท่ี  

- การก าหนดเกณฑ์การจัดระดับ

ความส าคัญของแผนการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ า  

- การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/

โครงการในการแก้ไขและบรรเทา

ปัญหาในแต่ละส่วนของพื้นท่ีลุ่มน้ า 

-หลักการและแนวคิด  ผู้จัดท าได้

ค านึงถึงเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

และหลักการจัดการโดยยึดหลักการ

ป้องกันไว้ล่วงหน้า (Precautionary 

Principle)  

- กิจกรรมและการด าเนินงานที่
ส าคัญของทางเลือกการพัฒนาที่
เหมาะสม เป็นการระบุกิจกรรมหลัก

ในการพัฒนา และผลกระทบท่ีอาจ

เ กิ ด ขึ้ น  แ ละมาตรก า รป้ อ งกั น

ผลกระทบล่วงหน้า 
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ฝั่งตะวันออก 

ทบทวนเอกสาร รายงานท่ีเกี่ยวข้อง

กับจังหวัด 

- การจัดท ากรอบปัญหา  โดยใช้

เทคนิค Problem Tree หรือ Root 

Cause Analysis 

- การสรุปประเด็นปัจจัยส าคัญที่
ต้องตัดสินใจ ประกอบด้วย ปัจจัย

ด้านการบริหารจัดการ การเกษตร

กรรม การพัฒนาเมือง และการ

ท่องเท่ียว 

- การน าปัจจัยส าคัญท่ีต้องตัดสินใจ
ไปรับฟังความคิดเห็น โดยการจัด

ประชุมกลุ่มย่อย 

- การวิเคราะห์ประเด็นสิ่งแวดล้อม
และความยั่ งยืนที่ เกี่ ยวข้องกับ
ปั จ จั ย ส า คั ญ ที่ ต้ อ ง ตั ด สิ น ใ จ 
ประกอบด้วย  

- การน าปัจจัยส าคัญท่ีต้องตัดสินใจ

มาวิ เคราะห์ ความ เชื่ อมโย งกั บ

ประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

ท่ี เป็ นนโยบาย  กฎหมาย  และ

ข้อตกลงระหว่างประเทศ  

- แผนหลักและแผนปฏิบัติการของ

พื้นท่ีลุ่มน้ าปราจีนบุรี-บางปะกงตาม

มิติของยุทธศาสตร์และมิติของแผน

แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากร

น้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
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ฝั่งตะวันออก 

- ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ว่ า ป ร ะ เ ด็ น

สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมีความ

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา

ของจังหวัดอย่างไร 

-การวิเคราะห์กรอบการบริหาร
จัดการ เป็นการวิเคราะห์หน่วยงาน 

สถาบันและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ

ปัจจัยการตัดสินใจที่ส าคัญ 

- การวิเคราะห์กรอบอ้างอิ ง เชิง
ยุทธศาสตร์ เป็นการวิเคราะห์ความ

เชื่ อมโยงของปัจจัยส าคัญท่ีต้อง

ตัดสินใจกับกลุ่มนโยบายมหภาค 

หรือแผนท่ีอยู่เหนือขึ้นไป พร้อมท้ัง

วิเคราะห์เป้าหมายและค่าเป้าหมาย

ของนโยบายต่าง ๆ เหล่าน้ัน 

-การประเมินปัจจัยส าคัญที่ต้อง
ตัดสินใจ เป็นการประเมินเพื่อบูรณา

การประเด็นส าคัญท่ีต้องตัดสินใจกับ

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดฯ และ

ประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 

- การระบุวัตถุประสงค์  เกณฑ์  
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของปัจจัย
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ฝั่งตะวันออก 

ส าคัญที่ต้องตัดสินใจ เป็นการระบุ

วัตถุประสงค์ซ่ึงแสดงถึงจุดมุ่งหมาย

ของการตัดสินใจ เกณฑ์และตัวชี้วัด

เพื่อก าหนดขอบเขตของการตัดสินใจ

แ ล ะ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร บ ร ร ลุ

เป้าหมายของการตัดสินใจ 

- การพัฒนายุทธศาสตร์ทางเลือก 
ประกอบด้วย การวิเคราะห์แนวโน้ม

และบริบท การวิเคราะห์ SWOT 

และ  TOWS Matrix เ พื่ อ ก าหนด

ยุทธศาสตร์ทางเลือก 

- การประเมินยุทธศาสตร์ทางเลือก 
เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มในการ

น าไปสู่การบรรลุ เป้าหมาย และ

แนวโน้มการน าไปสู่การปฏิบัติ ให้

เ กิ ด ผ ล จ ริ ง  โ ด ย ใ ช้ เ ท ค นิ ค 

Prioritization Quadrant 

- การประเมินโอกาสและความเสี่ยง 
เป็นการประเมินโอกาสและความ

เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเมื่อการพัฒนาบรรลุ

เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด

ไว้พร้อมท้ังก าหนดมาตรการเพื่อ
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ฝั่งตะวันออก 

ความยั่งยืนท้ังในด้านโอกาสและการ

จัดการความเสี่ยง 

- การติดตามผล ประกอบด้วย 

- การติดตามการน าข้อเสนอแนะ

จาก SEA ไปใช้ประโยชน์  

- การติดตามผลการพัฒนาตาม

ข้อเสนอแนะของ SEA  

- การเสนอกลไกการติดตามผล และ

วิธีการติดตามและประเมินผล 

- ข้อ เสนอแนะแนวทางการใช้
ประโยชน์ เพื่ อขับ เคลื่ อนสู่การ
ปฏิบัติ สาระส าคัญเป็นการระบุแนว

ทางการน า SEA ไปใช้ประโยชน์ โดย 

- ระบุข้อเสนอแนะในภาพรวม และ 

- การน าไปใช้ประโยชน์เป็นราย

ยุทธศาสตร์ทางเลือก และ 

- แนวทางการน าไปใช้ประโยชน์

ส าหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ ์(Final Report) 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 6-81 
 

6.10.4 ผลการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อประเมินผลกระบวนการจัดท า SEA โครงการตัวอย่าง 

1) โครงการ SEA ตัวอย่างที่รับผิดชอบโดย สผ. 

โครงการ SEA ตัวอย่าง ที่รับผิดชอบโดย สผ. คือ “โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน” ที่ปรึกษาได้จัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ จ านวน 3 ครั้ง ประกอบด้วย  

1) การประชุมกลุ่มย่อยกับ สผ. ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการก ากับการศึกษา  

2) การประชุมกลุ่มย่อยกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในฐานะหน่วยงานเจ้าของแผน และ 3) ประชุมร่วมกับ 

ทีมท่ีปรึกษา คือ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1) การประชุมกลุ่มย่อยกับ สผ. 

สศช. พร้อมกับที่ปรึกษาได้ประชุมร่วมกับ สผ. เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 

09.00 น. เพ่ือประชุมหารือและประเมินผลกระบวนการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

โครงการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ( พ้ืนที่น าร่องจังหวั ด

พระนครศรีอยุธยา) ซึ่ง สผ. ด าเนินการในปี 2562 ณ อาคารทิปโก้ 2 (รูปที่ 6.10-1) โดยมีนางรวีวรรณ ภูริ

เดช เลขาธิการ สผ. และ นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จ านวน 8 ท่าน 

ร่วมให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการประเมินผลกระบวนการจัดท า SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในประเด็น

เกี่ยวกับเหตุผลที่จัดท า SEA และการน าไปใช้ประโยชน์ ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEA กระบวนการและวิธีการ

ด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานในทางปฏิบัติ ทั้งที่เกิดจาก TOR แนวทางการจัดท า SEA 

กรรมการก ากับ ผู้เชี่ยวชาญ และประชาชนในพ้ืนที่ ปัจจัยความล้มเหลว หรือ ปัจจัยความส าเร็จ ข้อเสนอแนะ

ในการปรับปรุง และการขับเคลื่อน SEA ในประเทศไทยให้ประสบความส าเร็จ และประเด็นข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) เหตุผลที่จัดท า SEA และการเลือกพื้นที่น าร่อง  

เหตุผลที่ตัดสินใจจัดท า SEA การใช้ประโยชน์ที่ดิน เนื่องจาก สผ. ปฏิบัติหน้าที่

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ตามมาตรา 18 ของ พระราชบัญญัติคณะกรรมการที่ดิน

แห่งชาติ พ.ศ. 2562 ที่ก าหนดให้ สผ. ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติไปพลาง

ก่อนภายใน 2 ปีนับจาก พ.ร.บ. ฉบบันี้มีผลบังคับ 

ส่วนการเลือกพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพ้ืนที่น าร่อง เนื่องจาก 

ได้พิจารณาแผนบูรณาการการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่ก าหนดให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นหนึ่งใน

พ้ืนที่เป้าหมาย 15 จังหวัด ประกอบกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายด้านการใช้

ประโยชน์ที่ดิน อาทิ ด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ (พ้ืนที่มรดกโลก) การเกษตร (เป็นพ้ืนที่ผลิตข้าวและ

กล้วยที่ส าคัญของประเทศ) อุตสาหกรรม (มีนิคมอุตสาหกรรมจ านวนมาก) 
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(2) วัตถุประสงค์ในการจัดท า SEA  

วัตถุประสงค์ส้าคัญในการจัดท้า SEA ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือจัดท าแนวทาง 

(Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินให้กับหน่วยงานต่าง  ๆ 

ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน และเพ่ือให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพ้ืนที่ต้นแบบ

ในการจัดท า SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

(3) การจัดท า TOR  

ยึดถือคู่มือ SEA ของ สผ.4 ที่ได้จัดท้าไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องจาก สผ. และที่ปรึกษา 

ไม่มีประสบการณ์ในการท า SEA ตามแนวทางที่จัดท าข้ึนใหม่ของ กพย. 

(4) การก าหนดขอบเขต  

การด าเนินการในช่วงแรกได้พยายามประยุกต์ใช้แนวทาง SEA ทั้ง 2 ฉบับ 

(สผ. พ.ศ. 2554 และ สศช. พ.ศ. 2561) มาบูรณาการแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน แต่พบว่า ต้องใช้เวลากับ

การวิเคราะห์ข้อมูลประเด็นต่าง ๆ เป็นจ านวนมากและประสบปัญหาในการเชื่อมโยงเพ่ือค้นหาและสรุปว่า

ประเด็นใดคือประเด็นส าคัญที่ต้องท าการวิเคราะห์ในกระบวนการต่อไป ก่อนที่จะมีการเพ่ิมผู้เชี่ยวชาญ SEA 

เพ่ิมเติม และมีการน าแนวทางของประเทศโปรตุเกสมาประยุกต์ใช้  โดยการใช้เทคนิคการจัดท ากรอบปัญหา 

การวิเคราะห์รากของสาเหตุปัญหา การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน จนท าให้ได้รากของปัญหาที่เป็นประเด็นส าคัญ

ก่อนที่จะน ามาท าการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช่น Governance Framework Analysis, Strategic 

Reference Framework Analysis เป็นต้น จนท าให้ได้ประเด็นส าคัญที่ต้องตัดสินใจ (Critical Decision Factor: 

CDF) เพ่ือน ามาก าหนดและประเมินทางเลือกต่อไป 

(5) การจัดท าทางเลือกและการประเมิน  

เมื่อได้ CDF แล้วได้น า CDF มาวิเคราะห์ Baseline เพ่ือค้นหาสถานการณ์ 

ของประเด็นส าคัญในแต่ละ CDF ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต ก่อนที่จะน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการ

ก าหนดวัตถุประสงค์ เกณฑ์ และตัวชี้วัด ของแต่ละ CDF และมีการวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix เพ่ือ

ก าหนดยุทธศาสตร์ทางเลือก และมีการประเมินยุทธศาสตร์ทางเลือกเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ทางเลือกและ

ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละนโยบายภายใต้แผนการพัฒนาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาระยะ 5 ปี 

                                                           
 

4 เอกสารชื่อ “การประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) เผยแพร่โดย ส้านกังานวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สผ. โดยตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี 2552 และตีพิมพ์ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2554 
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(6) ปัญหาการจัดท า SEA  

สามารถสรุปได้เป็น 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

- ปัญหาการจัดท ากระบวนการมีส่วนร่วมไม่ครบถ้วนในกระบวนการที่จ าเป็นและ

อาจใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมและมีกลุ่มผู้เข้าร่วมไม่เหมาะสม ท าให้การมีส่วนร่วมอาจยังไม่สามารถด าเนินการ

ให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดท า SEA ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากหน่วยงานและที่ปรึกษายังใช้รูปแบบคล้ายกับ

การจัดท า EIA แต่ได้พยายามจัดให้มีเวทีกลุ่มย่อยเป็นจ านวนมาก แต่ยอมรับว่าอาจยังไม่ครบทุกห่วงโซ่ของ

การตัดสินในกระบวนการจัดท า SEA นอกจากนี้ ยังพบปัญหาในด้านการใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม 

ความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าร่วม (Participant) และความต่อเนื่องในการเข้าร่วมของกลุ่มผู้เข้าร่วม 

- ปัญหาการขาดความเข้าใจที่แม่นย าและขาดประสบการณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดท า SEA ที่ปรึกษาและกรรมการก ากับโครงการอาจยังไม่มีประสบการณ์ในการก าหนดวัตถุประสงค์ของ 

SEA และการพัฒนาประเด็นส าคัญที่จะด าเนินการวิเคราะห์และประเมินในขั้นตอนต่อไป ท าให้ต้องใช้

ระยะเวลาจ านวนมากในการวิเคราะห์และประเมินประเด็นที่ไม่ใช่ประเด็นส าคัญหรือประเด็นที่เป็น เพียง

อาการของปัญหา หรือสาเหตุที่เป็นปลายเหตุ 

- ปัญหาความไม่สอดคล้องกันของกระบวนการก าหนดขอบเขตการวิเคราะห์ 

(Scoping) ไม่สามารถเชื่อมโยงและส่งต่อไปยังกระบวนการพัฒนาทางเลือกได้ ในช่วงแรกของการด าเนินการ

ในขั้นการก าหนดขอบเขตการประเมิน (Scoping) ที่ใช้วิธีการพัฒนาจากการทบทวนแผนจังหวัดและแผนที่

เกี่ยวข้อง โดยไม่มีการก าหนดกรอบประเด็นส าคัญที่จะด าเนินการวิเคราะห์ประเมิน ท าให้จ าเป็นต้องวิเคราะห์

ประเด็นต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก และไม่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาทางเลือกและประเมินทางเลือกได้

เนื่องจากทางเลือกที่พัฒนาขึ้นไม่สอดคล้องต้องกัน (Inconsistency) กับกรอบประเด็นจ านวนมากที่ได้มี 

การวิเคราะห์มาเป็นจ านวนมาก ท าให้มีประเด็นที่ต้องพัฒนาเป็นจ านวนมาก 

(7) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ SEA  

ส าหรับข้อเสนอแนะจากผู้แทน สผ. สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

- ควรระบุประเภทของแผนที่จะต้องมีการจัดท า SEA ให้มีความชัดเจน 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ที่ สศช. ก าลังยกร่าง ควรมีการระบุประเภท/ ชื่อของแผนที่ จะต้องจัดท า SEA 

ให้มีความชัดเจน เพ่ือสร้างความชัดเจนให้หน่วยงานว่ามีแผนประเภทใดหรือระดับชั้นใดที่ต้องจัดท าบ้าง 

- ควรออกแบบระบบและกระบวนการจัดท า SEA ที่สามารถด าเนินการได้
สะดวก และรวดเร็ว เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างทันท่วงทีเพียงพอที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน 

การวางแผน ทั้งนี้ เนื่องจากหน่วยงานส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่ใช้ในการวางแผนภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติ

งบประมาณไม่นานนัก 
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รูปที่ 6.10-1 บรรยากาศการประชุมหารือร่วมกับส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.2) การประชุมกลุ่มย่อยกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สศช. พร้อมกับที่ปรึกษาด าเนินการเข้าพบส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. เพ่ือประชุมหารือและประเมินผลกระบวนการจัดท า 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์

ที่ดิน (พ้ืนที่น าร่องจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ซึ่ง  สผ. ด าเนินการใน พ.ศ. 2562 ณ ศาลากลางจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา (รูปที่ 6.10-2) โดยมี นายพรพจน์ บุณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กล่าวต้อนรับ

และแนะน าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 20 หน่วยงาน 

อาทิ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ส านักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัด ส านักงานธนารักษ์ โครงการชลประทาน ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และส านัก

ศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น เพ่ือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการน าผลการจัดท าการประเมิน

สิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ไปใช้กับการวางแผนพัฒนาของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้สามารถสรุปประเด็นส าคัญรายละเอียดดังนี้ 

(1) เหตุผลทีเ่ลือกจัดท า SEA การใช้ประโยชน์ที่ดิน  

เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความต้องการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ

โครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับการวางผังเมือง ดังนั้น การก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมการพัฒนาจังหวัด

จะมีส่วนช่วยสนับสนุน และช่วยให้การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสามารถบรรลุเป้าหมายได้มากขึ้น และ

คาดหวังว่าจะสามารถช่วยลดข้อขัดแย้งทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินได ้ 
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(2) ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEA  

พบว่า เจ้าหน้าที่ที่ เข้าร่วมประชุมบางส่วนพอมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

กระบวนการและการด าเนินการ SEA บ้าง โดยพิจารณาว่า SEA คือ การปรับเปลี่ยนมุมมองให้มองไกล และ

มองถึงการพัฒนาในภาพรวม อย่างไรก็ตาม มีหลายหน่วยงานที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEA และยัง

ไม่สามารถน าข้อมูลหรือข้อเสนอแนะจาก SEA ไปประยุกต์ใช้กับการด าเนินงานของหน่วยงานได้ เนื่องจากการ

ด าเนินงานในปัจจุบัน เป็นการด าเนินงานตามนโยบายที่ได้มีการก าหนดกรอบการด าเนินงานไว้แล้วจาก

ส่วนกลาง แม้จะมีหลายกรณีท่ีไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในพ้ืนที่ 

(3) ข้อจ ากัด และ ปัญหาในการน า SEA ไปใช้ประโยชน์ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

- ข้อจ ากัดในด้านระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินและระเบียบข้าราชการ 

พลเรือน ท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการน าผล SEA ไปใช้ประโยชน์ ที่จะมีการปรับเปลี่ยนหรือโยกย้ายการ

ด ารงต าแหน่งเป็นปกติ โดยเฉพาะต าแหน่งประเภทบริหารและต าแหน่งประเภทอ านวยการ ท าให้น าไปสู่

ข้อจ ากัดในการน า SEA ไปใช้ประโยชน์เนื่องจากขาดความต่อเนื่องและการมีส่วนร่วมในการจัดท า SEA และ

การน า SEA ไปใช้ตัดสินใจในกระบวนการจัดท าแผน ยกตัวอย่างเช่น กรณีโครงการ SEA ที่ สผ. ด าเนินการ

ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า เป็นการท างานร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดและทีมงานที่ถูก

โยกย้ายไปด ารงต าแหน่งในจังหวัดอ่ืนแล้วเกือบทั้งหมด ทั้งนี้ในการประชุมเพ่ือติดตามการน าผล SEA ไปใช้

ประโยชน์ในการวางแผนเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 พบว่า จากจ านวนผู้ที่เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 

20 ท่าน มีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่เคยมีส่วนร่วมกับ

กระบวนการจัดท า SEA ส่วนเจ้าหน้าที่ที่เคยมีส่วนร่วมและมีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อเสนอแนะ SEA เข้าร่วมการ

ประชุมเพียง 2 - 3 ท่านเท่านั้น และพบว่าส่วนใหญ่ไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ SEA ที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาได้ท างานร่วมกับ สผ. และยังไม่ได้มีการน าผลหรือข้อค้นพบจากการจัดท า SEA ไปใช้

ประโยชน์ในการวางแผนอย่างเป็นทางการ แต่มีบางหน่วยงานที่ระบุว่าได้น าข้อเสนอแนะไปประยุกต์ใช้เป็น

แนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานตัวเอง 

- ยุทธศาสตร์ที่ เสนอแนะโดย SEA บางยุทธศาสตร์อาจไม่สามารถน าไปสู่ 

การปฏิบัติได้ ผู้เข้าร่วมการประชุมจ านวนหนึ่งระบุว่ามีข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์จาก SEA หลายประเด็น

สอดคล้องกับนโยบายของบางหน่วยงานที่มีอยู่ เดิมแล้ว อาทิ ส านักงานเกษตรจังหวัด ที่ ได้มีการน า

ข้อเสนอแนะจากการด าเนินการ SEA ไปปรับใช้เป็นแนวทางการด าเนินงาน เนื่องจากมีการด าเนินการเบื้องต้น

ที่สอดคล้องกับ SEA มาเป็นระยะหนึ่งแล้ว แต่พบว่า มีหลายยุทธศาสตร์ที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติต่ า 

หลายหน่วยงานจึงไม่ได้น ายุทธศาสตร์ที่เป็นข้อเสนอแนะจาก SEA ไปด าเนินการต่อ 
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รูปที่ 6.10-2 บรรยากาศการประชุมหารือร่วมกับส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1.3) การประชุมผ่านระบบวิดีโอกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ที่ปรึกษาได้ด าเนินการสัมภาษณ์ที่ปรึกษาจากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยผ่านระบบวิดีโอ (Video Conference) เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.  

เพ่ือประเมินผลกระบวนการจัดท าการจัดท า SEA โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้

ประโยชน์ที่ดิน (รูปที่ 6.10-3) โดยมีรายละเอียดแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 

(1) ขั้นตอนการจัดท า SEA 

(1.1) การก าหนดขอบเขต  

ที่ปรึกษาเริ่มจากการทบทวนแผนและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์

ที่ดินทั้งในระดับชาติและระดับพ้ืนที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทย และ 

การทบทวนสถานการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในประเทศไทย  

จากนั้นจึงการพัฒนาปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจที่ ประกอบด้วย การก าหนด

วัตถุประสงค์การประเมิน การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน โดยการรวบรวมปัญหา ศักยภาพ และประเด็นอ่อนไหว

ในพ้ืนที่ จากการทบทวนเอกสาร การส ารวจพ้ืนที่และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง การจัดท ากิจกรรมการมีส่วนร่วม 

รวมถึงการทบทวนเอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด 

ภายหลังจากรวบรวมปัญหา ศักยภาพ และประเด็นอ่อนไหวในพ้ืนที่แล้ว 

ที่ปรึกษาจึงได้จัดท ากรอบปัญหา โดยใช้เทคนิค Problem Tree หรือ Root Cause Analysis เมื่อค้นพบราก

ของปัญหาที่ส าคัญแล้ว ที่ปรึกษาจึงได้มีการวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน (Driving force) เพ่ือระบุปัจจัยส าคัญที่

ต้องตัดสินใจเบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ การเกษตรกรรม การพัฒนาเมือง และ 
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การท่องเที่ยว และการน าปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจไปรับฟังความคิดเห็นโดยการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

เพ่ือตรวจสอบผลการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญกับความคิดเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที ่

เมื่อมีความมั่นใจว่าปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจที่ผู้เชี่ยวชาญก าหนดขึ้นมีความ

สอดคล้องกับพ้ืนที่ ที่ปรึกษาจึงน าปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจไปวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความสอดคล้อง

กับประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่เป็นนโยบาย กฎหมาย และข้อตกลงระหว่างประเทศ รวมทั้ง 

การวิเคราะห์ว่าประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 

จังหวัดอย่างไร นอกจากนี้ยังได้มีการน าปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจไปวิเคราะห์กรอบการบริหารจัดการ  

เป็นการวิเคราะห์หน่วยงาน สถาบันและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการตัดสินใจที่ส าคัญ และมีการวิเคราะห์

กรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจกับกลุ่มนโยบาย

มหภาค หรือแผนที่อยู่เหนือขึ้นไป พร้อมทั้งวิเคราะห์เป้าหมายและค่าเป้าหมายของนโยบายต่าง ๆ  เมื่อผ่าน

กระบวนการวิเคราะห์ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้วที่ปรึกษาจึงได้สรุปปัจจัยส าคัญท่ีต้องตัดสินใจ  

เมื่อได้ข้อสรุปปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจแล้ว ที่ปรึกษาจึงได้น าปัจจัยส าคัญ 

ที่ต้องตัดสินใจไปก าหนดวัตถุประสงค์ เกณฑ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย โดยวัตถุประสงค์จะแสดงถึงจุดมุ่งหมาย

ของการตัดสินใจ เกณฑ์และตัวชี้วัดเพ่ือก าหนดขอบเขตของการตัดสินใจและการตรวจสอบการบรรลุเป้าหมาย

ของการตัดสินใจ 

(1.2) การพัฒนาและประเมินทางเลือก  

ที่ปรึกษาได้ด าเนินการพัฒนายุทธศาสตร์ทางเลือก โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์

บริบทและแนวโน้ม การวิ เคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ทางเลือก และ

ด าเนินการประเมินยุทธศาสตร์ทางเลือก โดยใช้เทคนิค Result Chain Analysis และเทคนิค Prioritization 

Quadrant เพ่ือประเมินแนวโน้มในการน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย และแนวโน้มการน าไปสู่การปฏิบัติให้

เกิดผลจริง 

(1.3) การก าหนดมาตรการความย่ังยืน  

ที่ปรึกษาได้ด าเนินการประเมินโอกาสและความเสี่ยง เป็นการประเมินโอกาส

และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเมื่อการพัฒนาบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้พร้อมทั้งก าหนด

มาตรการเพื่อความยั่งยืนทั้งในด้านโอกาสและการจัดการความเสี่ยง 

(1.4) การติดตามผล  

ที่ปรึกษาได้ระบุแนวทางการติดตามผล ประกอบด้วยการติดตามการ 

น าข้อเสนอแนะจาก SEA ไปใช้ประโยชน์ การติดตามผลการพัฒนาตามข้อเสนอแนะของ SEA รวมทั้งได้เสนอ

กลไกการติดตามผล และวิธีการติดตามและประเมินผล 
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(1.5) ข้อเสนอแนะแนวทางการใช้ประโยชน์เพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ  

ที่ปรึกษาได้ระบุแนวทางการน า SEA ไปใช้ประโยชน์โดยระบุข้อเสนอแนะ 

ในภาพรวมและการน าไปใช้ประโยชน์เป็นรายยุทธศาสตร์ทางเลือก รวมทั้งแนวทางการน าไปใช้ประโยชน์

ส าหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(2) ปัญหาอุปสรรคในการจัดท า SEA ภายใต้โครงการนี้ 

(2.1) การจัดท า TOR ของโครงการ SEA อาจไม่สอดคล้องกับกระบวนการจัดท า 
SEA ที่ดี  

อาทิ การก าหนดให้ที่ปรึกษาก าหนดตัวชี้วัดก่อนกระบวนการจัดท า Scoping 

ซึ่งเป็นการก าหนดตัวชี้วัดก่อนที่จะทราบประเด็นที่ต้องการวิเคราะห์หรือประเมิน เปรียบเทียบได้กับ  

การก าหนดให้ซื้อวัตถุดิบหรือเครื่องปรุงก่อนที่ทราบว่าต้องการท าอาหารประเภทใด รวมทั้งการระบุให้มี 

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นที่เป็นกลุ่มขนาดใหญ่และรูปแบบการประชุมโดยยังไม่ทราบว่าต้องประชุม 

ในประเด็นใดบ้าง และผู้ที่เก่ียวข้องเป็นใคร 

(2.2) แนวทางการจัดท า SEA ปี 2561 อาจยังไม่มีความชัดเจนและสอดคล้อง
เชื่อมโยงกันเป็นระบบ  

โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการนี้คือที่ปรึกษาต้องเสียเวลาในการ

วิเคราะห์ข้อมูลฐาน (Baseline Information) เป็นอย่างมาก ประกอบกับเมื่อด าเนินการตามข้ันตอน Scoping 

ที่ก าหนดไว้ในแนวทางแล้วไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังกระบวนการพัฒนาทางเลือกได้ 

(2.3) การแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEA  
ที่ชัดเจนและไม่มีความต่อเนื่องในการเข้าร่วมการประชุมก ากับโครงการ  

ท าให้การก ากับไม่มีประสิทธิผลและสร้างภาระงานให้กับที่ปรึกษาโดยไม่จ าเป็น 

สถานการณ์ที่ โครงการนี้ประสบคือกรรมการก ากับการศึกษาที่มา จากหลากหลายหน่วยงานและมี 

พ้ืนฐานความรู้ เกี่ยวกับ SEA ที่แตกต่างกัน ท าให้กรรมการแต่ละคนให้ความเห็นตามมุมมองที่ตัวเอง 

มีความเชี่ยวชาญ และมักร้องขอให้ที่ปรึกษารวบรวมข้อมูลที่รายละเอียดในระดับโครงการหรือการจัดท า EIA 

ซึ่งสร้างภาระให้กับที่ปรึกษาอย่างมากเนื่องจาก SEA เป็นการพิจารณาในภาพกว้างทั้งในเชิงพ้ืนที่และ 

เชิงประเด็น รวมทั้งมักอาศัยข้อมูลจากกระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้วิเคราะห์และประกอบการตัดสินใจ

โดยเฉพาะในการก าหนดทางเลือกหรือยุทธศาสตร์  



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ ์(Final Report) 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 6-89 
 

(3) ข้อเสนอแนะในการจัดท า SEA จากโครงการนี้ 

(3.1) ควรมีการอบรมให้ความรู้กับบุคลากรของหน่วยงานวางแผนที่ต้องจัดท า 
SEA  

ให้ครอบคลุมทั้งบุคลากรที่มีบทบาทในการจัดท า TOR ของโครงการ SEA 

บุคลากรที่มีบทบาทในการก ากับคุณภาพทางวิชาการของโครงการ SEA  

(3.2) ควรปรับปรุงแนวทางการจัดท า SEA ในขั้นตอนต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนแต่
มีทางเลือก 

เกี่ยวกับแนวทางในการจัดท า SEA มากกว่า 1 ทางเลือก อาทิ มีการจัดท าทั้ง

แนวทาง EIA-based และ Strategic-based รวมทั้งควรมีการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่าง SEA กับ

การน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับกระบวนการตัดสินใจในการจัดท าแผนที่ชัดเจน 

(3.3) ควรมีการพัฒนากลไกในตรวจสอบคุณภาพที่เป็นทางการ (จัดท าเป็น
ระเบียบกฎหมาย)  

อาทิ การก าหนดให้มีการปรึกษาหารือหน่วยงานให้ค าปรึกษา (Consultation 

Body) อย่างเป็นทางการในการก าหนดขอบเขต และการจัดท ารายงาน และก าหนดให้มีการน าเสนอ (ร่าง)

รายงานฉบับสมบูรณ์ต่อสาธารณะเพ่ือรับฟังความคิดเห็นภายใต้กรอบระยะเวลาและวิธีการที่เหมาะสม  

การก าหนดให้หน่วยงานเจ้าของแผนจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพรายงานที่มีองค์ประกอบบางส่วน

มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้แทนภาคประชาชนที่อยู่ ในพ้ืนที่ที่มีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบทางลบ  

การก าหนดให้หน่วยงานที่มีอ านาจอนุมัติแผนต้องพิจารณารายงานสิ่งแวดล้อมจากการจัดท า SEA  

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.10-3 บรรยากาศการประชุมทางไกลกับคณะท างานจากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2) โครงการ SEA ตัวอย่างท่ีรับผิดชอบโดย สทนช. 

โครงการ SEA ตัวอย่างภายใต้การศึกษานี้ ที่รับผิดชอบโดย สทนช. มีจ านวน 4 โครงการ 

คือ 1) โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้ าชี 2) โครงการศึกษาการประเมิน

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ตะวันออก 3) โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ ์(Final Report) 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 6-90 
 

ยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี - บางปะกง และ 4) โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

พ้ืนที่ลุ่มน้ าสะแกกรัง  

ที่ปรึกษาได้จัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ จ านวน 2 ครั้ง ประกอบด้วย 1) การประชุมกลุ่มย่อยกับ 

สทนช. ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการก ากับการศึกษา และ 2) การประชุมร่วมกลุ่ม

ย่อยร่วมกับกับทีมที่ปรึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1) การประชุมกลุ่มย่อยกับผู้แทน สทนช. ในฐานะเจ้าของโครงการและกรรมการ
ก ากับการศึกษา 

สศช. และที่ปรึกษาได้เข้าพบผู้แทน สทนช. ที่รับผิดชอบโครงการในฐานะกรรมการ

ก ากับการศึกษา เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มส าหรับการจัดเก็บข้อมูล 

เพ่ือประเมินผลการจัดท า SEA จ านวน 4 ลุ่มน้ า ได้แก่ ลุ่มน้ าชี ลุ่มน้ าปราจีนบุรี – บางปะกง ลุ่มน้ าสะแกกรัง 

และลุ่มน้ าภาคใต้ตะวันออก ซึ่ง สทนช. ได้ด าเนินการใน พ.ศ. 2562 และแล้วเสร็จในช่วงต้น พ.ศ. 2563  

ณ อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งใช้เป็นที่ท าการของส านักงานฯ โดยมี ดร.สมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนงานและโครงการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ า 

สทนช. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (รูปที่ 6.10-4) ร่วมให้ข้อมูล โดยประเด็นที่สัมภาษณ์ ประกอบด้วย  

1) เหตุผลที่จัดท า SEA และการน าไปใช้ประโยชน์ 2) ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEA กระบวนการและวิธีการ

ด าเนินงาน 3) ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานในทางปฏิบัติ ทั้งที่เกิดจาก TOR แนวทาง การจัดท า SEA 

กรรมการก ากับ ผู้เชี่ยวชาญ และประชาชนในพื้นท่ี 4) ปัจจัยความล้มเหลว หรือความส าเร็จ และข้อเสนอแนะ

ในการปรับปรุง และการขับเคลื่อน SEA ในประเทศไทยให้ประสบความส าเร็จ และ 5) ประเด็นอ่ืน ๆ  

ที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้สามารถสรุปประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

(1) เหตุผลในการจัดท า SEA ประกอบด้วย 

- ต้องการให้  SEA จะเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ช่วยก าหนดทิศทาง 

การบริหารจัดการลุ่มน้ า ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของ สทนช. เนื่องจากการบริหารจัดการน้ าจ าเป็นต้อง

พิจารณาทั้งลุ่มน้ าและต้องมีการบูรณาการอย่างยั่งยืน 

- เพ่ือน าข้อเสนอแนะจาก SEA ไปใช้ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาของลุ่มน้ า 

และขจัดประเด็นข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ เพ่ือให้มีแนวทางการพัฒนาลุ่มน้ าที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

- เพ่ือให้ได้แผนการบริหารจัดการน้ าในแต่ละพ้ืนที่ที่มีความยั่งยืน โดยการน า 

ยุทธศาสตร์จาก SEA ไปใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบแผนงานและโครงการที่เหมาะสมและยั่งยืนส าหรับ

ตอบสนองยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ า 20 ปี   
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(2) การจัดท า TOR  

ในการจัดท าขอบเขตงาน (TOR) สทนช.ได้อาศัยประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ 

ของส านักงานฯ ทีม่ีประสบการณ์เคยท า SEA มาแล้ว มาร่วมกันพิจารณาเพ่ือยกร่าง TOR โดยยึดตามหลักการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ (Integrated Water Resource Management: IWRM) ที่ให้

ความส าคัญกับกระบวนการบริหารจัดการน้ าที่ยั่งยืนทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

ทั้งนี้ องค์ประกอบของ TOR จะมีการก าหนดตัวชี้วัดเบื้องต้นเพ่ือเป็นกรอบ 

ให้ที่ปรึกษาด าเนนิการการวิเคราะห์และประเมิน รวมถึงให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วม ตลอดจนจัด

ให้มีการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEA ให้กับทีมที่ปรึกษาของ สทนช. ก่อนที่จะเริ่มด าเนินการจัดท า 

SEA โครงการต่าง ๆ  

(3) การพิจารณาก าหนดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ 

นอกเหนือจากต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญพ้ืนฐาน อาทิ วิศวกรวางโครงการ ผู้ช านาญการ

สิ่งแวดล้อม สทนช. ยังได้มีการก าหนดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องท าการวิเคราะห์

ในการจัดท า SEA อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะ ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาที่ดิน 

เป็นต้น รวมทั้งมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้าน SEA และ ผู้แทน สศช. มาเป็นกรรมการก ากับด้านวิชาการด้วย  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก ในปัจจุบันยังไม่มีการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA 

ท าให้ สทนช. ต้องใช้ผู้ช านาญการด้านสิ่งแวดล้อม ท าหน้าที่ขับเคลื่อนกระบวนการ SEA แทนผู้เชี่ยวชาญด้าน 

SEA ที่ในปัจจุบันยังไม่มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ SEA อย่างเป็นทางการ ส่งผลให้เกิดข้อจ ากัดใน

การก าหนดคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ SEA ใน TOR  

ทั้งนี้ หากมีการก าหนดคุณสมบัติและขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ SEA อย่างเป็น

ทางการ จะมีส่วนช่วยให้หน่วยงานที่จัดท า SEA สามารถก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้เชี่ยวชาญ ใน TOR 

โครงการ SEA ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่วนต าแหน่งผู้จัดการโครงการ จะยังให้ความส าคัญกับวิศวกรน้ า 

เนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ า และเมื่อพิจารณาต าแหน่งที่มีจ านวนระยะเวลาการ

ท างาน (Man-Month) มากที่สุด คือ ผู้จัดการโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมซึ่งมีจ านวน 8 M-M 

ต่อปี เท่ากันทั้ง 2 ต าแหน่ง 

(4) แนวคิดพื้นฐานในการก าหนดต้นทุน (Cost) หรือ งบประมาณโครงการ 

ในการก าหนดงบประมาณโครงการ SEA สทนช. จะพิจารณาให้ความส าคัญ 

กับกระบวนการมีส่วนร่วม และขนาดพ้ืนที่ศึกษา เป็นหลัก รวมทั้งยึดถือแนวทางจาก TOR ที่หน่วยงานเดิม 

(กรมชลประทาน) เคยด าเนินการเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการจัดท า SEA ภายใต้โครงการนี้   

ได้ก าหนดให้มีการส ารวจคุณภาพน้ า หรือการส ารวจข้อมูลปฐมภูมิอ่ืน ๆ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ส าหรับ 

การวิเคราะห์และการตัดสินใจในการออกแบบโครงการด้วย จึงท าให้มกีารก าหนดงบประมาณในส่วนนี้เพ่ิมขึ้น 
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แต่จะไม่มีการจัดตั้งงบประมาณเผื่อไว้ส าหรับการแก้ไขงานที่ไม่สมบูรณ์หรือต้องด าเนินการซ้ า  (อาทิ การมี 

ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ) เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้แต่ต้น 

(5) กระบวนการก าหนดขอบเขต 

ผู้แทนจาก สทนช. ระบุว่าในการจัดท า SEA ปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา  

ทั้งหน่วยงานเจ้าของโครงการและที่ปรึกษายังมีความรู้ความเข้าใจวิธีการก าหนดขอบเขต (Scoping) ไม่ชัดเจน

เท่าที่ควร ท าให้ที่ปรึกษาใช้เวลากับกระบวนการก าหนดขอบเขตค่อนข้างมาก แต่การด าเนินงาน SEA  

ในปีงบประมาณ 2563 ทั้งหน่วยงานและที่ปรึกษามีความเข้าใจกระบวนการก าหนดขอบเขตมากยิ่งขึ้น  

ส่วนวิธีการก าหนดขอบเขตการด าเนินงานที่ด าเนินการในปี 2562 ที่ปรึกษาจะ

เริ่มต้นการพิจารณาประเด็นปัญหาจากข้อมูลทุติยภูมิ โดยอาศัยเอกสารเดิมของหน่วยงานที่ได้มีการศึกษามา

อย่างต่อเนื่องและเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการยืนยันประเด็น

ปัญหาจากพ้ืนที ่รวมทั้งการวิเคราะห์หาสาเหตุของประเด็นต่าง ๆ จากกิจกรรมการมีส่วนร่วมโดยอาศัยเทคนิค

การประชุมกลุ่มย่อยกับประชาชนในพ้ืนที่ แต่พบว่า ยังประสบกับข้อจ ากัดกับกรอบมุมมอง และองค์ความรู้ 

ของผู้เข้าร่วมที่ยังคงมุ่งเน้นความเดือดร้อนเฉพาะหน้าและยังมีกรอบคิดในระดับโครงการ 

(6) กระบวนการมีส่วนร่วม 

ในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม พบว่า ยังต้องมีการปรับปรุงกระบวนการ

วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Analysis) ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น เนื่องจากทีมที่ปรึกษายังไม่

สามารถระบุผู้มีส่วนได้เสียหลัก (Key Person) ได้อย่างมีประสิทธิผล และปัญหาผู้มีส่วนได้เสียที่เข้าร่วม 

มักไม่ใช่คนเดิมที่เคยเข้าร่วมในครั้งก่อนหน้า ท าให้ขาดความเชื่อมโยงและความต่อเนื่องในการให้ข้อมูลและ 

รับข้อมูล  

ประกอบกับผู้เชี่ยวชาญบางคนไม่สามารถสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดข้อมูลเชิงวิชาการ

ด้วยภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจของผู้เข้าร่วม รวมทั้งบางคนอาจใช้เวลาในการน าเสนอข้อมูลนานเกินไป ท าให้

การมีส่วนร่วมไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร ทั้งนี้ ปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนนอกจากจะมีสาเหตุมาจากการ

ท างานของที่ปรึกษาแล้ว ยังพบว่า ข้อจ ากัดด้านความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับ SEA ยังเป็นปัญหา

อุปสรรคที่ส่งผลให้กระบวนการมีส่วนร่วมไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควรด้วยเช่นเดียวกัน 

ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในช่วง 

ที่ผ่านมา คือ การจัดท าสรุป SEA ที่สามารถเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารสร้าง 

ความเข้าใจกับผู้บริหารระดับจังหวัด คณะกรรมการลุ่มน้ า และผู้แทนหน่วยงานในพ้ืนที่ ส่วนผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มต่าง ๆ นั้น ได้เพ่ิมความเข้มข้นของกระบวนการมีส่วนร่วม โดยจัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยแบ่งตามพ้ืนที่ 

ลุ่มน้ าย่อย ซึ่งมีจ านวนมาก และใช้เวลานานในการจัดกิจกรรม ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ

ความสามารถการสื่อสารข้อมูลของทีมที่ปรึกษาแต่ละทีมที่มีขีดความสามารถแตกต่างกัน 
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เทคนิคการมีส่วนร่วมหลักที่ใช้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วม คือ การประชุม

กลุ่มย่อย โดยใช้วิธีการใช้การเขียนบัตรค าเพ่ือป้องกันการครอบง าทางความคิดและช่วยส่งเสริมให้ผู้ม ี

ส่วนได้เสียสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้มากขึ้น ส่วนกลุ่มผู้เข้าร่วมจะครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ 

แต่จะใหค้วามส าคัญเป็นพิเศษกับกลุ่มประชาชน โดยมีหน่วยงานราชการเป็นผู้สังเกตการณ์  

นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมอ่ืน ๆ ที่เอ้ือให้ผู้มีส่วนได้เสีย

สามารถแสดงความคิดเห็นได้มากที่สุด ประกอบด้วย การสัมภาษณ์เชิงลึก การส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม

กระจายสุ่มในพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของประเด็นปัญหาที่ส าคัญที่สรุปได้จากเวที 

การประชุมกลุ่มย่อยอีกครั้งหนึ่ง 

(7) การพัฒนาทางเลือก 

การพัฒนาทางเลือกมีความท้าทายที่ส าคัญ คือ การตอบสนองกับความต้องการ 

ที่หลากหลายและอาจตรงกันข้ามกันของประชาชนแต่ละพ้ืนที่ รวมถึง การมองเห็นเฉพาะผลประโยชน์ระยะ

สั้นของสมาชิกในชุมชน  

ทั้งนี้ ในการตัดสินใจเพ่ือเลือกทางเลือกที่มีเหตุมีผล (Reasonable Alternative) 

จะมีการบูรณาการความคิดเห็นของประชาชนเข้ากับข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้ง การประนีประนอม 

ในการตอบสนองชุมชน โดยการน าความคิดเห็นของประชาชนมาจัดท าเป็นแผนระยะสั้น ส่วนความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับหลักการความยั่งยืนมากกว่านั้น จะน ามาพิจารณาจัดท าเป็นแผนระยะกลาง

และแผนระยะยาว อย่างไรก็ตาม ทางเลือกทั้งหมดจะต้องค านึงถึงการตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ของแผน

แม่บทการบริหารจัดการน้ า 20 ปี 

(8) ข้อเสนอแนะส าคัญ  

สามารถสรุปเป็นรายประเด็นได้ ดังนี้ 

- สทนช. เห็นว่าการจัดท า SEA ตามแนวทาง Strategic Based SEA น่าจะมี

ความเหมาะสมกับบริบทของแผนและภารกิจ ของ สทนช. มากกว่าแนวทาง EIA Based แต่ยังมีข้อจ ากัด 

ด้านองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องยังไม่เพียงพอ จึงเสนอ สศช. ช่วยสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดท า SEA 

ตามแนวทางดังกล่าว 

- สทนช. เห็นด้วยที่จะมีการสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้ SEA เป็นเครื่องมือ 

ในการจัดท าแผน โดยในระยะแรกอาจก าหนดระบบ SEA ที่มีความเข้มงวด (Rigid) และเมื่อหน่วยงานต่าง ๆ  

มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอและมีความพร้อมมากขึ้นก็อาจค่อย ๆ ผ่อนคลายให้มีความยืดหยุ่น 

(Flexible) มากขึ้น 

- สศช. ควรเพ่ิมความเข้มข้นในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEA เพ่ือให้

หน่วยงานเจ้าของแผนมีความตระหนักเก่ียวกับผลประโยชน์ของการจัดท า SEA มากขึ้น  
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- สศช. ควรจัดท าแนวทางและกลไกในการขับเคลื่อน SEA ที่ส าคัญ ประกอบด้วย

แนวทางในการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย การจัดตั้งกลไกและหน่วยงานก ากับคุณภาพการจัดท า SEA รวมถึง 

อาจมีการข้ึนทะเบียนที่ปรึกษาเข้าสู่ระบบ SEA และ 

- สศช. ควรเสริมสร้างความรู้ เรื่องตัวชี้วัด และส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่มี

ประสิทธิผลให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องจัดท า SEA 

  

  

รูปที่ 6.10-4 บรรยากาศการประชุมหารือร่วมกับส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

2.2) การประชุมกลุ่มย่อยกับกลุ่มบริษัทในฐานะที่ปรึกษาของ สทนช. 

สศช. และท่ีปรึกษาได้เข้าพบเพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโดยมี ผู้แทน สทนช. 

เข้าร่วมเพ่ือสังเกตการณ์และให้ความเห็นเพ่ิมเติมในบางประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 

เวลา 13.30 น. ณ อาคารจุฑามาศ สทนช. (รูปที่ 6.10-5) โดยมี นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ า  สทนช.  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ของ สทนช. และที่ปรึกษาที่มีบทบาท 

ในการจัดท า ประกอบด้วย SEA พ้ืนที่ลุ่มน้ าชี (บริษัทปัญญา คอนซัลแตนท์ จ ากัด และ บริษัท ครีเอทีฟ 

เทคโนโลยี จ ากัด) SEA พ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี -บางปะกง (มหาวิทยาลัยมหิดล) SEA พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้

ตะวันออก (บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท ดีไว พลัส จ ากัด และ บริษัท เซ้าท์อ๊ิสท์เอเชีย

เทคโนโลยี จ ากัด) และพ้ืนที่ลุ่มน้ าสะแกกรัง (บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จ ากัด และ บริษัท อินโนเวชั่น 

คอนซัลแตนท์ จ ากัด) ร่วมกันให้ข้อมูล เกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการด าเนินงานในการจัดท า SEA  

ของที่ปรึกษา ตลอดจน ปัญหา อุปสรรค ของการด าเนินงานในทางปฏิบัติ ครอบคลุมทั้งสภาพปัญหาที่เกิดจาก 

TOR แนวทางการจัดท า SEA กรรมการก ากับ ผู้เชี่ยวชาญ และประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งข้อเสนอแนะ 

ในการปรับปรุง และการขับเคลื่อน SEA ในประเทศไทยให้ประสบความส าเร็จ และประเด็นข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้สามารถสรุปได้ ดังนี้ 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ ์(Final Report) 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 6-95 
 

(1) การกลั่นกรอง  

เป็นการด าเนินการตามแนวทางที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 และตระหนักถึงความส าคัญในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้ าที่น าไปสู่  

ความยั่งยืน 

(2) การก าหนดขอบเขต  

สามารถสรุปแนวทางการจัดท า Scoping ของแต่ละลุ่มน้ าได้ ดังนี้ 

(2.1) ลุ่มน้ าชี  

ที่ปรึกษาใช้วิธีการบูรณาการการทบทวนเพ่ือให้ทราบสถานการณ์และแนวโน้ม

การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย และตัวชี้วัดประกอบด้วยมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับเป็นการทบทวน สภาพพ้ืนที่ลุ่ม

น้ าชี ประกอบด้วย สภาพทั่วไปของลุ่มน้ า อุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา อุทกวิทยาและน้ าใต้ดิน คุณภาพน้ า 

ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรป่าไม้และชั้นคุณภาพลุ่มน้ า ประชากร เศรษฐกิจและสังคม 

รวมทั้งมีการตรวจสอบโครงการแหล่งน้ าในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต ตลอดจน 

การคาดการณ์ประชากรและเศรษฐกิจในอนาคต และความต้องการใช้น้ าในช่วง 20 ปีข้างหน้า  

นอกจากนี้ที่ปรึกษายังได้ประยุกต์ใช้แนวทาง SEA ของ สผ. ที่ตีพิมพ์เมื่อปี 

2552 มาใช้ในการก าหนดขอบเขต โดยน าผลการวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้นมาสรุปประเด็นปัญหาลุ่มน้ าชี  

ทั้งปัญหาปัจจุบันและอนาคต ครอบคลุม 4 ด้าน คือ กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการแบ่ง

พ้ืนที่ในการวิเคราะห์ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ ออกเป็น 5 โซน คือ พ้ืนที่ต้นน้ าชีและพอง พ้ืนที่เกษตรที่สูง 

ด้านตะวันตก พ้ืนที่เศรษฐกิจกลางน้ า พ้ืนที่ต้นน้ าล าปาว พ้ืนที่ปลายน้ า ตลอดจนมีการส ารวจด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ในลักษณะเดียวกับการจัดท า EIA และมีการประเมินความเสี่ยง  

ในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย ความเสี่ยงปัญหาภัยแล้ง ความเสี่ยงปัญหาน้ าท่วม ความเสี่ยงปัญหาน้ าเสีย 

ความเสี่ยงพ้ืนที่เกษตรกรน้ าฝน ความเสี่ยงพ้ืนที่เกษตรชลประทาน  

นอกจากนี้  ที่ปรึกษายังมีการน าเทคนิค SWOT และ SOAR มาใช้ในการ

วิเคราะห์ศักยภาพและข้อจ ากัดพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี โดยแบ่งมิติการวิเคราะห์ออกเป็น 3 มิติ คือ กายภาพและ

เทคโนโลยี เศรษฐกิจ-สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการวิเคราะห์ SWOT ของลุ่มน้ าช ีท าให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส และภาวะคุกคามของลุ่มน้ าชี ส่วนการวิเคราะห์ SOAR ที่ปรึกษาระบุว่าเป็นการน าจุดแข็ง (Strength) 

โอกาส (Opportunity) จากข้ันตอนการ SWOT มาก าหนดเป้าหมาย (Aspiration) และผลลัพธ์ (Result) โดย

ด าเนินการร่วมกับการประชุมกลุ่มย่อย จ านวน 10 เวที  

จากนั้นที่ปรึกษาได้น าผลการวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น มาก าหนดสภาพปัญหา 

จ านวน 5 ประเด็น แล้วจึงน าปัญหามาจัดล าดับความส าคัญ โดยใช้เกณฑ์ระดับความรุนแรงของปัญหา 
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ในแต่ละพ้ืนที่ โดยท าการเปรียบเทียบปัญหาระหว่างพ้ืนที่ และเรียงล าดับความส าคัญของปัญหาในแต่ละพ้ืนที่ 

รวมทั้งน าปัญหามาวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาและระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาเป็น 3 มิติ  

คือ ด้านเศรษฐกิจ จ านวน 3 เป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด ด้านสังคม จ านวน 3 เป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด และด้าน

สิ่งแวดล้อม จ านวน 2 เป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด 

(2.2) ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  

ที่ปรึกษาใช้วิธีการทบทวนข้อมูลพ้ืนฐานพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  

ตลอดนโยบาย แผน และแผนงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ลุ่มน้ าฯ และการวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์และทิศทาง 

การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าฯ โดยใช้เทคนิค SOAR  

จากนั้นที่ปรึกษาได้น าประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกิดจากกระบวนการดังกล่าวข้างต้น

มาวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix รวมทั้ง มีการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศที่มีต่อการบริหารจัดการน้ า และมีการรวบรวมปัญหาและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ า 

ในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นท่ีจากการประชุมปฐมนิเทศ และการประชุมกลุ่มย่อย 

(2.3) ลุ่มน้ าปราจีนบุรี - บางปะกง  

ที่ปรึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของลุ่มน้ าปราจีนบุรี -บางปะกง 

ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย สภาพทางกายภาพ สภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ประชากรและ

สังคม สภาพเศรษฐกิจ โครงสร้างพ้ืนฐาน ความต้องการใช้น้ า การพัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรม  

การท่องเที่ยวและนันทนาการแหล่งมรดกโลก ประกอบกับ การวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต 20 ปี ในประเด็น

ที่ส าคัญ คือ การคาดการณ์ด้านประชากร การคาดการณ์จ านวนอุตสาหกรรม การวิเคราะห์และคาดการณ์

ระบบเศรษฐกิจของลุ่มน้ าปราจีนบุรี-บางปะกง การคาดการณ์รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน การวิเคราะห์ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการทบทวนแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ า 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม แผนที่เกี่ยวข้องกับ EEC รวมทั้งมีการวิเคราะห์ 

ความเชื่อมโยงระหว่างแผน และมีการจัดประชุมปฐมนิเทศ จ านวน 2 เวที เวทีละประมาณ 100 คน เพ่ือรับฟัง

ปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาจากภาคส่วนต่าง ๆ 

(2.4) ลุ่มน้ าสะแกกรัง  

ที่ปรึกษาใช้วิธีการทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ประกอบกับการประเมินสถานภาพและแนวโน้มการพัฒนา อาทิ สถานการณ์ในปัจจุบัน ศักยภาพ แนวโน้ม 

ในอนาคต และแนวทางการส่งเสริมการพัฒนา โดยมีการก าหนดขอบเขตการวิเคราะห์ โดยอาศัยเทคนิค 

SWOT และ TOWS Matrix รวมทั้ง การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย แล้วน ามาวิเคราะห์ SOAR  
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ท าให้ได้ปัญหาหลักของลุ่มน้ า 4 ประเด็น คือ ปัญหาการขาดแคลนน้ า ปัญหาคุณสมบัติดิน ปัญหาปัจ จัย 

ด้านการเกษตร และปัญหาน้ าท่วมในพื้นท่ีตอนล่าง 

(3) การพัฒนาและประเมินทางเลือก  

(3.1) ลุ่มน้ าชี  

เมื่อมีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดแล้ว ที่ปรึกษาจึงได้ด าเนินการก าหนด

ทางเลือกการพัฒนาออกเป็น 1) ทางเลือกที่ 1 ไม่ด าเนินการ (BAU) 2) ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาเพ่ือ 

ความจ าเป็นพ้ืนฐานและพัฒนาพ้ืนที่เกษตรอย่างยั่งยืน 3) ทางเลือกที่ 3 การบริหารจัดการความเสี่ยง 

ด้านทรัพยากรน้ าในระดับพ้ืนที่และพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องทางการเกษตร 4) ทางเลือกที่ 4 การพัฒนา

อุตสาหกรรมเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และ 5) ทางเลือกที่ 5 การพัฒนาเกษตรเชิงธุรกิจ 

เป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง รวมทั้งมีการวิเคราะห์ผลลัพธ์ ผลประโยชน์ และผลกระทบของแต่ละ

ทางเลือก โดยมีการประเมินผลกระทบของแต่ละทางเลือก ด้วยแบบจ าลองคณิตศาสตร์ อาทิ การวิเคราะห์โดย

ใช้ I - O Model และแบบจ าลองทางเศรษฐมิติ และมีการเสนอทางเลือกจากการรับฟังความคิดเห็น ด้วย

วิธีการหย่อนบัตรลงคะแนนและนับคะแนน ก่อนที่จะมีการคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมด้วยเทคนิค MCA 

(3.2) ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  

ที่ปรึกษาได้ก าหนดทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  

เป็น 4 ทางเลือก คือ 1) ทางเลือกที่ 1 BAU 2) ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วน 

และคุณภาพชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 3) ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาพ้ืนที่ เ พ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเติบโต 

ของเศรษฐกิจสาขาท่องเที่ยวและเกษตรกรรม และ 4) ทางเลือกที่ 4 การพัฒนาพ้ืนที่เต็มศักยภาพและ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน 

เมื่อมีการระบุทางเลือกแล้วที่ปรึกษาได้มีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ

ทางเลือกการพัฒนา ประกอบด้วย การวิเคราะห์องค์ประกอบของทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่ง

ตะวันออก (การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ) แนวทางการบริหารจัดการและจัดหาทรัพยากรน้ า และ

การก าหนดแผนงานหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไขและบรรเทาปัญหาน้ าท่วมและอุทกภัย  เพ่ือ Mapping กับแต่ละ

แนวทางการพัฒนา โดยอาศัยการวิเคราะสถานการณ์และแนวโน้ม (Baseline analysis) และการวิเคราะห์

ความต้องการ 

จากนั้น จึงมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินเปรียบเทียบและจัดล าดับ

ความส าคัญทางเลือก โดยใช้เทคนิค Prioritization Matrix และมีการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือให้ประชาชน

แสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้ทางเลือกที่เหมาะสม 
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(3.3) ลุ่มน้ าปราจีนบุรี - บางปะกง  

ที่ปรึกษาได้เริ่มต้นด้วยการก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาลุ่มน้ าปราจีนบุรี-บางปะ

กง พร้อมทั้งมีการก าหนดเป้าหมายและค่าเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากนั้น จึงได้ 

ท าการวิเคราะห์ศักยภาพและข้อจ ากัดของลุ่มน้ าฯโดยใช้เทคนิค SWOT และ SOAR ในการวิเคราะห์แนวโน้ม

การเปลี่ยนแปลงในลุ่มน้ าฯ รวมทั้งตรวจสอบความต้องการของภาคประชาสังคมต่อทิศทางการพัฒนาลุ่มน้ า

ปราจีนบุรี-บางปะกง โดยการจัดประชุมกลุ่มย่อย จ านวน 10 เวที เวทีละประมาณ 40 คน จากนั้น  จึงท า 

การสรุปความต้องการและทิศทางการพัฒนาลุ่มน้ าปราจีนบุรี -บางปะกง ด้วยการส ารวจความคิดเห็น 

จากผู้เข้าร่วมการประชุมด้วยแบบสอบถาม และ มีการน าผลการส ารวจมาพิจารณาอัตราส่วนและจัดล าดับ

ความส าคัญ 

ในการก าหนดทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี -บางปะกง ได้มี 

การพิจารณาก าหนดทางเลือกบนพ้ืนฐานของวิสัยทัศน์ที่ได้มีการก าหนดเอาไว้ตั้งแต่ขั้นตอนของการ Scoping 

โดยมีการแบ่งพ้ืนที่ในการก าหนดทางเลือกออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ลุ่มน้ าตอนบน มี 4 ทางเลือก ประกอบด้วย 1) ทางเลือกท่ี 1 BAU 2) ทางเลือก

ที่ 2 การพัฒนาน้ าต้นทุนเพ่ือการอุปโภค-บริโภค การเกษตรพ้ืนถิ่น และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3) ทางเลือก 

ที่ 3 การพัฒนาน้ าต้นทุนเพ่ือการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการพ้ืนที่ต้นน้ า และ 4) ทางเลือกที่ 4  

การพัฒนาน้ าต้นทุนเต็มศักยภาพของพ้ืนที่ลุ่มน้ า 

ลุ่มน้ าตอนกลาง มี  3 ทางเลือก ประกอบด้วย  1) ทางเลือกที่  1  BAU  

2) ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ าต้นทุนเพ่ือการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลค่าสูง และอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

และ 3) ทางเลือกท่ี 3 การพัฒนาน้ าต้นทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมือง และเขตเศรษฐกิจ 

ลุ่มน้ าตอนปลาย มี 3 ทางเลือก ประกอบด้วย 1) ทางเลือกที่  1 BAU  

2) ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาน้ าต้นทุนเพ่ือการอุปโภค-บริโภค การเกษตรมูลค่าสูง และอุตสาหกรรม และ  

3) ทางเลือกท่ี 3 การพัฒนาน้ าต้นทุนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมือง และเขตเศรษฐกิจ 

ที่ปรึกษาได้ก าหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดทั้ง 3 มิติ ประกอบด้วย ด้าน

เศรษฐกิจมี 3 เป้าประสงค์ 9 ตัวชี้วัด ด้านสังคมมี 3 เป้าประสงค์ 10 ตัวชี้วัด และด้านสิ่งแวดล้อมมี  

2 เป้าประสงค์ 11 ตัวชี้วัด รวมทั้ง ได้มีการก าหนดเกณฑ์เพ่ือจัดล าดับความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่  

ด้วยการจัดประชุมกลุ่มย่อย จากนั้น จึงท าการวิเคราะห์และประเมินเพ่ือเปรียบเทียบทางเลือกของการพัฒนา

พ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรี-บางปะกง โดยการน ากิจกรรมการพัฒนามา Mapping กับทางเลือกการพัฒนา และน า

ทางเลือกของการพัฒนาลุ่มน้ าฯ มาจัดล าดับความส าคัญ โดยใช้วิธีการส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม 

การประชุม และ น าคะแนนการวิเคราะห์ผลกระทบทั้ง 3 ด้านคือเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม มาพิจารณา

ร่วมกับ ผลการจัดล าดับความส าคัญแต่ละทางเลือกของประชาชนที่เกิดจากการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือก าหนด

ทางเลือกท่ีเหมาะสม 
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(3.4) ลุ่มน้ าสะแกกรัง  

ที่ปรึกษาได้มีการพัฒนาทางเลือกโดยเริ่มต้นจากการก าหนดวัตถุประสงค์ 

เพ่ือความยั่งยืน ซึ่งเป็นการระบุวัตถุประสงค์การพัฒนาระยะยาว กว้างขวาง และครอบคลุมทุกประเด็น และ

น าไปสู่การก าหนดทางเลือกการพัฒนาลุ่มน้ าสะแกกรัง โดยก าหนดทางเลือกการพัฒนาออกเป็น 3 ทางเลือก 

คือ 1) ทางเลือกที่ 1 ไม่ด าเนินการ 2) ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาลุ่มน้ าสะแกกรังตามความต้องการของ

ประชาชนโดยมุ่งสู่การพัฒนาพ้ืนที่เกษตรพ้ืนถิ่นร่วมกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐ   

3) ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าสะแกกรังเพ่ือการเกษตรอุตสาหกรรม และ 4) ทางเลือกที่ 4 การปรับ

สัดส่วนพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจร่วมกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

จากนั้นจึงได้มีการ Mapping ตัวเลือกการพัฒนา (Option) กับทางเลือก 

การพัฒนา (Alternative) และด าเนินการคาดการณ์ผลกระทบและจัดล าดับความส าคัญของทางเลือกโดยใช้

เทคนิค MCA โดยพิจารณาบนพื้นฐานของผลการวิเคราะห์ผลกระทบและความคิดเห็นของประชาชนที่เข้าร่วม

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2  

(4) การก าหนดมาตรการความย่ังยืน  

(4.1) ลุ่มน้ าชี  

มีการจัดท ารายงานมาตรการบรรเทาผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบ

การด าเนินงานแยกออกมาต่างหาก โดยแบ่งเป็น มาตรการด้านเศรษฐกิจ จ านวน 3 มาตรการ มาตรการ 

ด้านสังคม จ านวน 6 มาตรการ และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 3 มาตรการหลัก 12 มาตรการย่อย 

ส่วนการติดตามตรวจสอบนั้นเป็นการติดตามตรวจสอบมาตรการบรรเทาผลกระทบโดยก าหนดวิธีการติดตาม

ตรวจสอบ ล้อตามมาตรการที่ก าหนด 

(4.2) ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

มีการจัดท าแนวทางการพัฒนาอย่างยั่ งยืนตามหลักการระวั ง ไว้ ก่ อน 

(Precautionary Principle) จ านวน 7 มาตรการ ประกอบด้วย มาตรการป้องกันด้านภัยพิบัติธรรมชาติ 

มาตรการป้องกันพ้ืนที่ที่มีความส าคัญเชิงนิเวศ มาตรการป้องกันด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสม 

มาตรการป้องกันด้านการจัดสรรทรัพยากรน้ า มาตรการป้องกันคุณภาพน้ าแหล่งน้ าเสื่อมโทรม มาตรการ

ป้องกันความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ และมาตรการป้องกันผลกระทบทางสังคม 

(4.3) ลุ่มน้ าปราจีนบุรี-บางปะกง  

มีการก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืนอยู่ในรายงาน SEA ประกอบด้วย 

มาตรการมิติเศรษฐกิจ จ านวน 5 มาตรการ มิติสังคม จ านวน 6 มาตรการ และมิติสิ่งแวดล้อม จ านวน  

6 มาตรการ รวมทั้งมีการก าหนดมาตรการติดตามตรวจสอบล้อไปกับมาตรการความความยั่งยืน  
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(4.4) ลุ่มน้ าสะแกกรัง  

มีการก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน โดยแบ่งตามแผนการบริหารจัดการ 

ด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการจัดการน้ าอุปโภคบริโภค ด้านการสร้างความมั่นคงของน้ าภาคการผลิต  

ด้านการบริหารจัดการน้ าท่วมและอุทกภัย ด้านการจัดการคุณภาพน้ าและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า  

ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทะลายของดิน ด้านการบริหารจัดการ 

ด้านการท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

(5) ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า SEA จากประสบการณ์ของที่ปรึกษา 
สทนช. สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

- ควรมีการปรับปรุงแนวทางการจัดท า SEA ให้สามารถเข้าใจได้โดยง่าย และ 

มีความสะดวกในการปฏิบัติตาม รวมทั้งกระบวนการจัดท าควรมีความเช่ือมโยงและสอดคล้องต้องกัน 

- สศช. ควรร่วมมือกับหน่วยงานเจ้าของแผนที่เกี่ยวข้องในการจัดท า แนวทาง 

การจัดท า SEA รายสาขา อาทิ ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านการบริหารจัดการน้ า เป็นต้น 

- หาก สศช. ต้องการจัดท าใบอนุญาตส าหรับผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า SEA ควร

ให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และประสบการณ์ในการจัดท า SEA ของผู้เชี่ยวชาญ

ประกอบกัน และมีข้อเสนอให้มีการจัดประชุมหารือร่วมกันระหว่าง สศช. และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง

ก่อนที่จะมีการตัดสินใจว่าควรจะมีการก าหนดให้มีใบอนุญาตหรือไม่  เพ่ือให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาในการจัดท า 

SEA มีโอกาสแสดงความคิดเห็น 

- ควรมีการก าหนดให้หน่วยงานท้องถิ่นบางระดับต้องจัดท า SEA ในกระบวนการ

จัดท าแผน อาทิ อบจ. เทศบาล เป็นต้น 

  

  

รูปที่ 6.10-5 บรรยากาศการประชุมหารือร่วมกับส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการศึกษาและจัดท า SEA 
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6.11 สรุปผลการประเมินการด าเนินการโครงการ SEA  

จากกรอบแนวคิดที่ใช้ในการประเมินผล ที่ปรึกษาไดใ้ช้วิธีการประเมินผลเชิงคุณภาพที่มุ่งให้ความส าคัญ

กับปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้น  (Phenomenon) มากกว่าการอธิบายถึงจ านวนหรือความเป็นตัวแทน 

(Representative) โดยอาศัยเทคนิค Framework Analysis เป็นเทคนิคหลักในการวิคราะห์ ภายใต้กรอบ 

การประเมิน CIPP ที่มีองค์ประกอบในการประเมิน 4 องค์ประกอบหลัก คือ การประเมินบริบท การประเมิน

ทรัพยากรน าเข้า การประเมินกระบวนการด าเนินงาน และการประเมินผลลัพธ์ ประกอบกับการน าแนว

ทางการประเมินผลของ OECD ท าให้สามารถสรุปผลการประเมิน ได้ดังนี ้

6.11.1 ด้านบริบทโครงการ  

พิจารณาใน 2 ประเด็นหลัก คือ 1) อ านาจตามกฎหมายในการจัดท าแผน และขับเคลื่อนแผนสู่

การปฏิบัติ และ 2) การก าหนดวัตถุประสงค์หรือความริเริ่มในการจัดท า  SEA สามารถสรุปได้ว่า  

(1) ทั้งสทนช. และ สผ.มีอ านาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการวางแผนและการขับเคลื่อน 

เพ่ือน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

(2) โครงการ SEA ทั้ง 5 โครงการ ยังก าหนดวัตถุประสงค์ในระดับกระบวนการและระดับ

ผลผลิต กล่าวได้ว่า ยังไม่สอดคล้องกับหลักการระบุวัตถุประสงค์ของ SEA ตามหลักการ SEA ที่ดีที่มุ่งเน้นการ

ระบุวัตถปุระสงค์ในระดับยุทธศาสตร์ (ผลลัพธ์และผลกระทบ) หรือภาพอนาคตที่พึงปรารถนาระยะยาว  

6.11.2 ด้านปัจจัยน าเข้า  

ซึ่งที่ปรึกษาพิจารณาประเมินจากจากความครอบคลุมของผู้เชี่ยวชาญ 4 กลุ่มหลักที่เป็น

แกนกลางในกระบวนการจัดท า SEA สรุปได้ว่า 

1) โครงการ SEA ที่รับผิดชอบโดย สทนช. ทั้ง 4 โครงการ สรุปได้ว่า 

(1) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญกระบวนการจัดท า SEA พบว่าทั้ง 4 โครงการภายใต้ความรับผิดชอบ

ของ สทนช. ใช้ต าแหน่ง “ผู้ช านาญการด้านสิ่งแวดล้อม” ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในการจัดท า 

EIA แต่ขาดความแม่นย าในกระบวนการจัดท า SEA มาท าหน้าที่เสมือน “ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA” ซึ่งท าให้เกิด

ปรากฏการณ์การออกแบบและการด าเนินการกระบวนการจัดท า “SEA” มีลักษณะเดียวกับการจัดท า “EIA” 

ดังนั้น โครงการควรจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการจัดท า SEA ตามมาตรฐานสากล 

มาก ากับกระบวนการ SEA แทนการมอบหมายให้ผู้ช านาญการด้านสิ่งแวดล้อมมาท าหน้าที่ก ากับกระบวนการ 

SEA ด้วยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนระหว่างกระบวนการจัดท า SEA และการจัดท า EIA 

(2) กลุ่มผู้ เชี่ยวชาญกระบวนการวางแผน  ทั้ง 4 โครงการยังขาดผู้ เชี่ยวชาญใน

กระบวนการจัดท าแผนเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในกระบวนการจัดท าแผนอย่างแท้จริง ที่ลงลึกไปถึงระดับ

แผนงานมากกว่าเพียงการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแนวทางการพัฒนาของลุ่มน้ ากับแผนต่าง ๆ ที่อยู่เหนือ
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ขึ้นไปหรือแผนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสมควรให้น้ าหนักและส่งเสริมบทบาทของผู้เชี่ยวชาญกระบวนการวางแผน

มากยิ่งขึ้น  

(3) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญกระบวนการมีส่วนร่วม แต่ละโครงการที่ก าหนดผู้เชี่ยวชาญด้าน

การมีส่วนร่วมเพียงคนเดียว ซึ่งในข้อเท็จจริง คือ ไม่เพียงพอที่จะส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพ

ส าหรับส่งกระบวนการจัดท า SEA ที่มีคุณภาพได้ เนื่องจากกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นแกนกลางที่มี

ความส าคัญระดับสูงมากการจัดท า SEA ประกอบกับการจัดท า SEA ต้องการกระบวนการมีส่วนร่วมที่

หลากหลายทั้งในมิติของเทคนิควิธีการสร้างการมีส่วนร่วม (Method) มิติสาระส าคัญทีต่้องการสร้างการมีส่วน

ร่วม (Content) และมิติกลุ่มผู้เข้าร่วมกระบวนการมีส่วนร่วม (Participant) ดังนั้น การจัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญที่

มีความสอดคล้องกับเทคนิค เนื้อหาสาระ และกลุ่มผู้เข้าร่วม จึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ และจากประสบการณ์

ของที่ปรึกษา สามารถกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องยากมากที่ผู้เชี่ยวชาญเพียงคนเดียวหรือสองคนจะสามารถรับมือกับ

การมีส่วนร่วมทีห่ลากหลายในกระบวนการจัดท า SEA ได ้

(4) ทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน/รายสาขา ทั้ง 4 โครงการมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน/ราย

สาขาเป็นจ านวนมาก โดยที่ปรึกษาประเมินว่า สทนช. ได้มีการน าประสบการณ์การก าหนดโครงสร้าง

ผู้เชี่ยวชาญส าหรับโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility 

Study) มาประยุกต์เพ่ือก าหนดโครงสร้างบุคลากรส าหรับโครงการการจัดท า SEA ซึ่งอาจจะท าให้มีความ

เข้มแข็งในด้านข้อมูลเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ แต่พบว่ากลายเป็นจุดอ่อนในการวิเคราะห์

ข้อมูลที่ลักษณะของการวิเคราะห์ ประเมิน และท านายแนวโน้มประเด็นที่มีความเป็นพลวัตรสูงอันเป็นหัวใจ

ของการตัดสินใจในกระบวนการจัดท า SEA รวมถึงชุดข้อมูลที่ต้องอาศัยการวิเคราะห์เชิงบูรณาการ และ 

การจัดเก็บ ตีความ วิเคราะห์ และประเมินชุดข้อมูลที่ได้มาจากกระบวนการมีส่วนร่วม เนื่องจากต้นทุนของ

ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้เชี่ยวชาญรายสาขาจ านวนมากจะไปส่งผลกระทบต่อการจ้างผู้เชี่ยวชาญกระบวนการ SEA 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผน และผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นกลไกที่เป็นหัวใจของการจัดท า SEA 

และจัดท าแผน ขณะที่การก าหนดโครงสร้างผู้เชี่ยวชาญรายสาขาที่เข้มข้นอาจเป็นหัวใจของกระบวนการ

ออกแบบและพัฒนาระดับโครงการ 

2) โครงการ SEA ที่รับผิดชอบโดย สผ. สรุปได้ว่า 

(1) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญกระบวนการจัดท า SEA โครงการนี้ได้ก าหนด “ผู้เชี่ยวชาญด้าน 

SEA” จ านวน 2 ท่าน แต่พบว่ายังมีข้อจ ากัดเกี่ยวความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการจัดท า SEA และความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวางแผน ซึ่งส่งผลกระทบท าให้การจัดท า SEA ของโครงการนี้ต้องจัดหา

ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และมีความแม่นย าเกี่ยวกับกระบวนการจัดท า SEA เพ่ิมเติมในระยะเวลาต่อมา 

และกลายเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้โครงการนี้สามารถด าเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของ สผ. 

(2) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญกระบวนการวางแผน โครงการนี้ไม่ได้ก าหนดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการวางแผนเอาไว้ ท าให้เป็นจุดอ่อนในการก าหนดวิธีการ และกระบวนการในการจัดท า SEA ว่าจะจัดท า 
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SEA ตามตัวแบบ Strategic Based หรือ EIA Based รวมทั้งผลผลิตที่ได้จาก SEA จะเป็นทางเลือกในระดับใด 

อาทิ ทางเลือกการพัฒนา (Alternative Development) ยุทธศาสตร์ทางเลือก (Strategic Option) หรือ 

แผนงานทางเลือก (Program Based) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดท าต้นแบบในการจัดท า SEA ด้านการพัฒนา

ที่ดินด้วย อย่างไรก็ตามในระยะต่อมาโครงการได้มีการจัดหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความแม่นย าในกระบวนการจัดท า

แผนเพิ่มเติมจนท าให้สามารถด าเนินการโครงการลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

(3) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญกระบวนการมีส่วนร่วม สภาพปัญหาของทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการมี

ส่วนของโครงการ SEA ที่รับผิดชอบโดย สผ. มีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงการที่รับผิดชอบโดย สทนช. คือ  

การรับมือกับความหลากหลายกระบวนการมีส่วนร่วม ดังนั้น การก าหนดทีมผู้เชี่ยวชาญการมีส่วนร่วมเพียง  

2 คน ยังคงเป็นความเสี่ยงในการสร้างการมีส่วนร่วมทั้งในมิติด้านวิธีการ ด้านเนื้อหาของการมีส่วนร่วม  

ที่จ าเป็นต้องลงลึกในรายละเอียด หรือ ความหลากหลายของผู้เข้าร่วมกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งได้กล่าว 

ไปแล้วในกรณีของโครงการภายใต้ความรับผิดชอบของ สทนช. 

(4) ทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน/ รายสาขา โครงการนี้มีการวางตัวผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ได้ค่อนข้างครอบคลุมมิติที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยไม่ได้ก าหนดผู้เชี่ยวชาญที่ลงลึกในเชิงเทคนิค

มากเกินไป  

6.11.3 ด้านกระบวนการ  

การประเมินกระบวนการจัดท า SEA เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของการจัดท า 

SEA ของทัง้ 5 โครงการตามกรอบตัวชี้วัดของ OECD จ านวน 25 ตัวชี้วัด (ตารางท่ี 6.11-1) สรุปได้ ดังนี้ 

1) การน าเสนอข้อมูลและคุณภาพของข้อมูล ผลการประเมินสรุปได้ว่า ยังอยู่ในระดับที่ต้อง

ปรับปรุงเนื่องจากทั้ง 5 โครงการยังน าเสนอข้อมูลที่ไม่มีความเข้มแข็งทั้งในด้านความเพียงพอและคุณภาพทั้ง

ส าหรับการสรุปและตัดสินใจในกระบวนการวิเคราะห์และประเมินในกระบวนการจัดท า SEA หรือกล่าวอีกนัย

หนึ่งคือข้อมูลน าเข้าในระบบ SEA ยังไม่เพียงพอและมีคุณภาพที่จะสร้างความเชื่อมั่นต่อการสรุปผลการ

วิเคราะห์หรือประเมิน รวมทั้งข้อค้นพบจาก SEA ก็ยังไม่เพียงพอและมีคุณภาพที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือ

ในกระบวนการออกแบบและจัดท าแผนที่มีคุณภาพ อาทิ ข้อค้นพบเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนแผน 

ข้อค้นพบเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีความส าคัญ หรือข้อค้นพบเกี่ยวกับมาตรการบรรเทาผลกระทบ  

หรือมาตรการความยั่งยืน ที่การน าเสนอข้อมูลและคุณภาพของข้อมูลยังไม่มีความเข้มแข็งเพียงพอ 

ในการสร้างสรรค์แผนพัฒนาที่น าไปสู่ความยั่งยืนจากกระบวนการพัฒนา 
2) การประสานความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ผลการประเมินสรุป 

ได้ว่า สามารถปรับปรุงเชิงคุณภาพให้ดีขึ้นได้อีก โดยพบว่า โครงการภายใต้ สทนช. ทั้ง 4 โครงการ มีทีมจัดท า 

SEA และทีมวางแผนที่มีการบูรณาการการท างานร่วมกันเป็นอย่างดี ส่วนโครงการของ สผ.พบว่ายังไม่มี 

การบูรณาการร่วมกันระหว่างทีม SEA และทีมวางแผนในระดับที่สามารถยอมรับได้ตามมาตรฐานการจัดท า 

SEA ที่ดี ส่วนในด้านการมีส่วนร่วมนั้น พบว่าทั้ง 5 โครงการควรมีการปรับปรุงในเชิงคุณภาพ ทั้งในมิติ 
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การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย การสื่อสาร และการแปลความหมาย รวมทั้งพบว่า ทุกโครงการมีความพยายาม 

ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มประชาสังคมและกลุ่มประชาชนที่มีความเปราะบางเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการปรึกษาหารือในระดับท่ีสามารถยอมรับได้ 

3) การจัดท า  SEA ตามมาตรฐานทาง วิชาการที่ เ กี่ ยวข้องและสอดคล้ อ งกับ 
การเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม ผลการประเมินสามารถสรุปได้ว่า ในภาพรวมสมควรต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น 

โดยมีรายละเอียดเป็นรายประเด็น ดังนี้ 

3.1) ทั้ง 5 โครงการยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการก าหนดวัตถุประสงค์และ

จุดมุ่งหมายของการจัดท า SEA โดยพบว่าไม่ได้มีการอธิบายถึงความสอดคล้องหรือความไม่สอดคล้องกันของ

วัตถุประสงค์ของ SEA กับวัตถุประสงค์ของแผน  

3.2) โครงการภายใต้ความรับผิดชอบของ สทนช. มีการตรวจสอบและทบทวนแผนแต่

ไม่ได้มีการน าข้อค้นพบมาเชื่อมโยงกับประเด็นส าคัญที่จะท าการวิเคราะห์และประเมิน ส่วนโครงการภายใต้

ความรับผิดชอบของ สผ.มีการตรวจสอบนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องและมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง

ระหว่างประเด็นส าคัญท่ีต้องการวิเคราะห์และประเมินกับนโยบาย แผน และแผนงานที่เก่ียวข้อง 

3.3) โครงการภายใต้ สทนช. ทั้ง 4 โครงการ ได้มีการปรึกษาหารือขอบเขตของ SEA 

ระหว่างที่ปรึกษาท่ีจัดท าและหน่วยงานเจ้าของแผน คือ สนทช. อย่างเข้มแข็ง ส่วนโครงการภายใต้ สผ. ยังไม่มี

กระบวนการปรึกษาหารือระหว่าง ที่ปรึกษา และ สผ. กับหน่วยงานเจ้าของแผนคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อย่างเข้มแข็งเพียงพอ 

3.4) โครงการที่อยู่ภายใต้ สนทช. ทั้ง 4 โครงการเป็นการประเมินทางเลือกโดยขาดการ

ระบุยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนท าให้การวิเคราะห์ความสามารถในการตอบสนองวัตถุประสงค์ไม่สามารถท าได้ ส่วน

กรณีโครงการภายใต้ สผ.พบว่าสามารถด าเนินการในประเด็นนี้ได้ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้ 

3.5) โครงการที่ด าเนินการภายใต้ สทนช. มีการก าหนดทางเลือก “ไม่ด าเนินการอะไร” 

แต่ใช้ค าว่า “BAU” ซึ่งอาจจะมีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับค าจ ากัดความ อย่างน้อยก็ไม่สอดคล้องกับแนวทาง

ของกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป และพบว่าการก าหนดทางเลือกส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น Degree หรือ 

Scaling ส่วนโครงการภายใต้ สผ. พบว่าไม่ได้มีการก าหนดทางเลือก “ไม่ด าเนินการ” และการก าหนด

ทางเลือกเป็นการก าหนดในเชิงนโยบาย หรือ Mode ที่มีความแตกต่างกัน 

3.6) การเลือกใช้เทคนิคในการประเมินทางเลือกที่เหมาะสมของทั้ง 5 โครงการ สามารถ

ยอมรับได้ในทางวิชาการเม่ือเทียบกับเทคนิคท่ีมีการแนะน าในการทบทวนวรรณกรรมระดับสากล 

3.7) ทั้ง 5 โครงการไม่ได้มีการอธิบายถึงเหตุผลในการตัดทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง

ออกไป 
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3.8) ทั้ง 5 โครงการไม่ได้มีการการอธิบายแนวโน้มผลกระทบส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิด

จากยุทธศาสตร์หรือทางเลือก แต่กรณีของโครงการภายใต้ สผ. เป็นการอธิบายถึงความเสี่ยงและโอกาสที่

อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานยุทธศาสตร์ทางเลือกแต่ละยุทธศาสตร์ 

3.9) ทั้ง 5 โครงการไม่ได้มีการจัดล าดับความส าคัญของผลกระทบที่ส่งผลต่อความยั่งยืน

จากการพัฒนาที่เกิดขึ้น 

3.10) ทั้ง 5 โครงการไม่ได้มีการอธิบายวิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก

ยุทธศาสตร์หรือทางเลือก 

3.11) โครงการภายใต้ สทนช. มีการจัดท ามาตรการความยั่งยืนที่ครบถ้วนแต่ไม่มีความ

เชื่อมโยงกับผลกระทบของทางเลือก เนื่องจากไม่ได้มีการระบุขอบเขตทางเลือกท่ีชัดเจน แต่ก าหนดบนพ้ืนฐาน

ของตัวชี้วัดทั่วไป ที่ สทนช.ได้มีการก าหนดไว้แต่ต้น ส่วนโครงการภายใต้ สผ.ได้ก าหนดมาตรการความยั่งยืน

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดจากยุทธศาสตร์ครบถ้วน 

3.12) ทั้ง 5 โครงการไม่ได้มีการก าหนดมาตรการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือกับ

สถานการณ์เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดข้ึนจากการน าแผนสู่การปฏิบัติ 

3.13) การอธิบายมาตรการบรรเทา/ ส่งเสริม ผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบของทั้ง  

5 โครงการ ไม่มีความชัดเจนเพียงพอ โดยกรณีของโครงการภายใต้ สทนช. พบว่าการวิเคราะห์ไม่มี 

ความชัดเจนท าให้เป็นความยากล าบากที่จะสามารถก าหนดมาตรการออกมาอย่างชัดเจน ส่วนกรณีของ

โครงการภายใต้ สผ.แม้จะมีการประเมินความเสี่ยงที่ชัดเจน แต่การก าหนดมาตรการยังขาดความชัดเจน 

ในด้านวิธีการ การขับเคลื่อน และพ้ืนที่ในการด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนด 

3.14) โครงการภายใต้ สทนช. เป็นโครงการที่มีการก าหนดตัวชี้วัดก่อนที่จะมีการก าหนด

ประเด็นที่จะประเมิน ตัวชีวัดจึงไม่มีความจ าเพาะเจาะจงกับวัตถุประสงค์และข้อมูลฐานที่ท าการวิเคราะห์ 

ส่วนโครงการภายใต้ สผ. ตัวชี้วัดจะมีความจ าเพาะเจาะจง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และข้อมูลฐาน

มากกว่า 

3.15) กรณีโครงการของ สทนช. ไม่ได้มีการระบุวิธีการติดตามและประเมินผล SEA  

ที่ชัดเจน มีลักษณะแยกส่วน ส่วนกรณีโครงการของ สผ. มีการระบุแนวทางการติดตามและประเมินผล 

ที่ชัดเจนกว่าแต่มีข้อบกพร่องในด้านความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3.16) โครงการภายใต้ สทนช. ไม่ได้มีการจัดท าค าแนะน าส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์ 

ในการวางแผน ส่วนโครงการภายใต้ สผ. มีการจัดท าค าแนะน าการน าไปใช้ประโยชน์เอาไว้ แต่ยังไม่มี 

ความชัดเจนเพียงพอ 

3.17) ทั้ง 5 โครงการไม่ได้มีการจัดท าแผนการประเมินผลเอาไว้ 
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6.11.4 ด้านผลลัพธ์ 

การประเมินผลลัพธ์มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบประสิทธิผลของ SEA สามารถสรุปผลการ

ประเมินได้ ดังนี้ 

1) การน า SEA ไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการจัดท าแผน เป็นประเด็นส าคัญและต้องแก้ไข

เร่งด่วนที่สุด เนื่องจากผลการประเมินพบว่า 

1.1) ทั้ง 5 โครงการไม่ได้มีการน าข้อค้นพบจาก SEA ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน  

โดยแผน SIDP ของ สทนช. ด าเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ า 20 ปี และการออกแบบ 

แผนงาน/ โครงการ เป็นการรวบรวมแผน/ โครงการ ที่หน่วยงานเจ้าของภารกิจ อาทิ กรมชลประทาน  

กรมทรัพยากรน้ าบาดาล มีอยู่ก่อนแล้วมาบรรจุเอาไว้ ขณะที่ SEA การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในความรับผิดชอบ

ของ สผ.เองก็ไม่ได้ถูกน าไปใช้ในการปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างเป็นรูปธรรม 

1.2) การออกแบบแผนงาน/ โครงการ ของแผน SIDP ของ สทนช. ไม่ได้ออกแบบบน

พ้ืนฐานวัตถุประสงค์ความยั่งยืนของ SEA ที่จัดท า ทั้ง 4 ลุ่มน้ า เช่นเดียวกับแผนงาน/ โครงการ ภายใต้

แผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ไม่ได้ออกแบบบนพ้ืนฐานวัตถุประสงค์ความยั่งยืนของ SEA การใช้

ประโยชน์ที่ดิน 

2) ผลลัพธ์และผลกระทบของการพัฒนาที่เกิดจากแผนที่ใช้ SEA ในกระบวนการวางแผน 
สามารถสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 

2.1) กรณี SEA ของ สทนช. ยังไม่สามารถประเมินผลได้ เนื่องจากแผนที่จัดท ายังไม่ได้

น าไปสู่การปฏิบัติ 

2.2) กรณี SEA ของ สผ. ไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ได้

น าข้อเสนอแนะจาก SEA ไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบแผนงาน/ โครงการ อย่างเป็นรูปธรรม 
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ตารางท่ี 6.11-1 วัตถุประสงค์ เกณฑ์ และตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลการจัดท า SEA 

วัตถุประสงค์ เกณฑ์ เกณฑ์ย่อย ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 

1. เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมของหน่วยงาน
ในการจัดท า SEA  

ความสอดคล้องกับอ านาจ

หน้าท่ีตามกฎหมาย 

ไม่มีเกณฑ์ย่อย (1) อ านาจหน้าท่ีในการจัดท าแผน ท้ัง สทนช. และ สผ. พบว่า ท้ัง 2 หน่วยงานมีอ านาจตาม

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการวางแผนและการขับเคลื่อนเพื่อน า

แผนไปสู่การปฏิบัต ิ

(2) อ านาจหน้าท่ีในการก ากับดูแลเพื่อขับเคลื่อนแผนสู่การ

ปฏิบัต ิ

2. เพื่ อตรวจคุณภาพ
กระบวนการจัดท า SEA 
ตามหลักการ SEA ที่ดี 
(Good SEA)5 

2.1 การน า เสนอข้อมูล

และคุณภาพของข้อมูล 

ไม่มีเกณฑ์ย่อย (1) ความเพียงพอและคุณภาพของข้อมูลท่ีจะน าไปใช้ในการ

จัดท า SEA  

ข้อมูลท่ีน ามาวิเคราะห์โดยรวมยังไม่ เพียงพอและยัง ท่ีจะ

วิเคราะห์แนวโน้มได้อย่างแม่นย า 

(2) ความเพียงพอและคุณภาพของข้อมูลท่ีออกมาจาก

กระบวนการ SEA  

- ข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ยังไม่เข้มแข็งเพียงพอส าหรับการ

ตัดสินในแต่ละขั้นตอนของการจัดท า SEA 

- ข้อค้นพบจากการจัดท า SEA ยังไม่มีคุณภาพและเพียงพอที่จะ

ท าให้การตัดสินใจในกระบวนการวางแผนมีประสิทธิภาพและ

น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2.2 การประสานความ

ร่วมมือและการมีส่วนร่วม

ของผู้มีส่วนได้เสีย 

ไม่มีเกณฑ์ย่อย (3) การประสานความร่วมมือระหว่างทีม SEA กับทีมจัดท า

แผน 

- กรณีโครงการภายใต้ สทนช. ท้ัง 4 โครงการพบว่าทีมจัดท า 

SEA และทีมวางแผนมีการบูรณาการการท างานร่วมกันเป็น

อย่างดีเน่ืองจากเป็นทีมเดียวกัน 

- กรณีโครงการของ สผ.พบว่าไม่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง

ทีม SEA และทีมวางแผน 

  

                                                           
 

5 ตามแนวทางของ OECD ดังที่ได้น าเสนอรายละเอยีดในบทที่ 2 
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ตารางท่ี 6.11-1 วัตถุประสงค์ เกณฑ์ และตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลการจัดท า SEA (ต่อ) 
วัตถุประสงค์ เกณฑ์ เกณฑ์ย่อย ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 

   (4) ประสิทธิผลในการมีส่วนของประชาชน - มีการน าความคิดเห็นของประชาชนไปใช้พิจารณาในการ

ตัดสินใจในแต่ละกระบวนการในระดับท่ีสามารถยอมรับได้ แต่

พบว่ากระบวนการมีส่วนร่วมอาจไม่มี คุณภาพเท่า ท่ีควร 

โดยเฉพาะการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เทคนิคในการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และคุณภาพของความคิดเห็นของ

ผู้เข้าร่วม ซ่ึงอาจเกิดจากการขาดความเชี่ยวชาญในการสื่อสาร

และการแปลความหมาย (Interpretation) 

(5) ความพยายามในการสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียท่ีมีอ านาจ

น้อยหรือไม่มีอ านาจให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือ 

ทุกโครงการมีความพยายามท่ีจะส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่ม

ประชาสังคมและกลุ่มประชาชนท่ีมีความเปราะบางเข้ามามีส่วน

ร่วมในกระบวนการปรึกษาหารือในระดับท่ีสามารถยอมรับได้ 

2.3 การจัดท า SEA ตาม

มาตรฐานทางวิชาการท่ี

เกี่ยวข้องและสอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงอย่าง

เหมาะสม 

2.3.1 ก า ร ก า ห น ด

วัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน 

(6) การก าหนดวัตถุประสงค์/จุดมุ่งหมายในการจัดท า SEA  ท้ัง  5 โครงการยั งมีความเข้ า ใจ ท่ีคลาดเคลื่ อนเกี่ ย วกับ

วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของการจัดท า SEA  

( 7)  ค ว ามสอดคล้ อ ง กั นของ วั ต ถุ ป ระส ง ค์  SEA กั บ

วัตถุประสงค์ของแผน 

ท้ัง 5 โครงการยังไม่ได้มีการอธิบายถึงความสอดคล้องหรือ 

ความไม่สอดคล้องกันของวัตถุประสงค์ของ SEA กับวัตถุประสงค์

ของแผน 

2.3.2 ก า ร จั ด ท า

ขอบเขตการประเมิน 

( Scoping) เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้

ประเด็นท่ีมีความส าคัญ

อย่างแท้จริง 

(8) การตรวจสอบนโยบาย แผน และแผนงานท่ีเกี่ยวข้อง - โครงการภายใต้ความรับผิดชอบของ สทนช. มีการตรวจสอบ

และทบทวนแผนแต่ไม่ได้มีการน าข้อค้นพบมาเชื่อมโยงกับ

ประเด็นส าคัญท่ีจะท าการวิเคราะห์และประเมิน 

- โครงการภายใต้ความรับผิดชอบของ สผ.มีการตรวจสอบ

นโยบายและแผนท่ีเกี่ยวข้องและมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง

ระหว่างประเด็นส าคัญท่ีต้องการวิเคราะห์และประเมินกับ

นโยบาย แผน และแผนงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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(9)  การปรึกษาหารือ เกี่ ยวกับขอบเขตของ SEA กับ

หน่วยงานเจ้าของแผนและหน่วยงานขับเคลื่อนแผนสู่การ

ปฏิบัต ิ

- กรณีของโครงการภายใต้ สทนช. ท้ัง 4 โครงการ ได้มีการ

ปรึกษาหารือขอบเขตของ SEA ระหว่างท่ีปรึกษาท่ีจัดท าและ

หน่วยงานเจ้าของแผน คือ สนทช.อย่างเข้มแข็ง 

- กรณีของโครงการภายใต้ สผ. พบว่ายังไม่มีกระบวนการ

ปรึกษาหารือระหว่าง ท่ีปรึกษา และ สผ.กับหน่วยงานเจ้าของ

แผนคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างเข้มแข็งเพียงพอ 

(10) การปรึกษาหารือกับภาคส่วนต่างและประชาชนท่ีอาจ

ได้รับประโยชน์หรือได้รับผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อม

จากการน าแผนสู่การปฏิบัติ 

เน่ืองจากท้ัง 5 โครงการยังมีข้อท่ีต้องปรับปรุงในด้านการ

ประเมินผลประโยชน์และผลกระทบจากทางเลือกท่ียังไม่มีความ

ชัดเจนและได้ส่งผลสืบเน่ืองท าให้การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียยัง

ไม่มีความแม่นย าเท่าท่ีควร ท าให้การปรึกษาหารือในขั้นตอนน้ี

ยังไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควร 

(11) การประเมินและคาดการณ์สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องท้ัง

ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

ท้ัง 5 โครงการแม้จะมีการประเมินและคาดการณ์สถานการณ์ท่ี

เกี่ยวข้องท้ังในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต แต่พบว่าข้อสรุปจาก

การวิเคราะห์หรือประเมินมาจากข้อมูลท่ีไม่เพียงพอ 

  2.3.3 ก า ร พั ฒ น า

ทางเลือกและประเมิน

ท า ง เ ลื อ ก ต า ม ห ลั ก

วิชาการท่ีได้มาตรฐาน

และเหมาะสม 

(12) การพิจารณาและอธิบาย ความสามารถในการ

ขับเคลื่อน และความสามารถในการตอบสนองวัตถุประสงค์

ของ SEA โดยทางเลือกต่าง ๆ 

- เน่ืองจากโครงการท่ีอยู่ภายใต้ สนทช. ท้ัง 4 โครงการเป็นการ

ประเมินทางเลือกโดยขาดการระบุยุทธศาสตร์ท่ีชัดเจนท าให้การ

วิเคราะห์ความสามารถในการตอบสนองวัตถุประสงค์ไม่สามารถ

ท าได้  

- กรณีโครงการภายใต้ สผ.พบว่าสามารถด าเนินการในประเด็นน้ี

ได้ในระดับท่ีสามารถยอมรับได ้

(13) การก าหนดทางเลือกต่าง ๆ ท่ีเป็นไปได้ในการจัดท า

แผนรวมถึงทางเลือก “ไม่ด าเนินการ” 

- โครงการท่ีด าเนินการภายใต้ สทนช. มีการก าหนดทางเลือกท่ี

จะไม่ด าเนินการอะไร แต่ใช้ค าว่า “BAU” ซ่ึงอาจจะมีความ

คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับค าจ ากัดความ อย่างน้อยก็ไม่สอดคล้องกับ
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แนวทางของกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป และพบว่าการก าหนด

ทางเลือกส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น Degree หรือ Scaling 

- โครงการภายใต้ สผ.พบว่าไม่ได้มีการก าหนดทางเลือก “ไม่

ด าเนินการ” แต่พบว่าการก าหนดทางเลือกเป็นการก าหนดใน

เชิงนโยบาย หรือ Mode ท่ีมีความแตกต่างกัน 

(14) การใช้เทคนิคในการประเมินทางเลือกท่ีเหมาะสมกับ

ประเด็นท่ีประเมินและสอดคล้องกับหลักวิชาการ 

พบว่าการเลือกใช้เทคนิคในการประเมินทางเลือกท่ีเหมาะสม

ของท้ัง 5 โครงการ สามารถยอมรับได้ในทางวิชาการเมื่อเทียบ

กับเทคนิคท่ีมีการแนะน าในการทบทวนวรรณกรรมระดับสากล 

(15) การอธิบายเหตุผลในการตัดทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง

ออกไป 

พบว่าท้ัง 5 โครงการไม่ได้มีการอธิบายถึงเหตุผลในการตัด

ทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงออกไป 

2.3.4 การประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อมตาม

ห ลั ก วิ ช า ก า ร ท่ี ไ ด้

ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ

เหมาะสมกับประเด็น 

(16) การอธิบายแนวโน้มผลกระทบส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม

ส าคัญ 

พบว่าท้ัง 5 โครงการไม่ได้มีการการอธิบายแนวโน้มผลกระทบ

ส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากยุทธศาสตร์หรือทางเลือก แต่

กรณีของโครงการภายใต้ สผ.มีการอธิบายถึงความเสี่ยงและ

โอกาสท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานยุทธศาสตร์ทางเลือกแต่ละ

ยุทธศาสตร์ 

(17) การจัดล าดับความส าคัญของผลกระทบท่ีส่งผลต่อ

ความยั่งยืน 

พบว่าท้ัง 5 โครงการไม่ได้มีการจัดล าดับความส าคัญของ

ผลกระทบท่ีส่งผลต่อความยั่งยืนจากการพัฒนาท่ีเกิดขึ้น 

(18) การอธิบายวิธีการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม พบว่าท้ัง 5 โครงการไม่ได้มีการอธิบายวิธีการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากยุทธศาสตร์หรือทางเลือก 

2.3.5 ก า ร จั ด ท า

มาตรการความยั่งยืน 

(19) ความครบถ้วนในการบรรเทาผลกระทบเชิงลบและการ

ส่งเสริมผลกระทบเชิงบวก 

- โครงการภายใต้ สทนช. มีการจัดท ามาตรการความยั่งยืนท่ี

ครบถ้วนแต่ไม่มีความเชื่อมโยงกับผลกระทบของทางเลือก 

เน่ืองจากไม่ได้มีการระบุขอบเขตทางเลือกท่ีชัดเจน แต่ก าหนด

บนพื้นฐานของตัวชี้วัดท่ัวไป ท่ี สทนช.ได้มีการก าหนดไว้แต่ต้น 
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- ส่วนโครงการภายใต้ สผ.ได้ก าหนดมาตรการความยั่งยืนจาก

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสท่ีจะเกิดจากยุทธศาสตร์

ครบถ้วน 

(20) การก าหนดมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมในการ

รับมือกับสถานการณ์เลวร้ายท่ีสุดท่ีอาจเกิดขึ้นจากการน า

แผนสู่การปฏิบัต ิ

พบว่าท้ัง 5 โครงการไม่ได้มีการก าหนดมาตรการเพื่อเตรียม

ความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์เลวร้ายท่ีสุดท่ีอาจ

เกิดขึ้นจากการน าแผนสู่การปฏิบัติ 

(21) ความชัดเจนในการอธิบายมาตรการบรรเทา/ ส่งเสริม

ผลกระทบท้ังเชิงบวกและลบ 

พบว่า การอธิบายมาตรการบรรเทา/ ส่งเสริม ผลกระทบท้ังเชิง

บวกและลบของท้ัง 5 โครงการไม่มีความชัดเจนเพียงพอ โดย

กรณีของโครงการภายใต้ สทนช.พบว่าการวิเคราะห์ไม่มีความ

ชัดเจนท าให้เป็นความยากล าบากที่จะสามารถก าหนดมาตรการ

ออกมาอย่างชัดเจน ส่วนกรณีของโครงการภายใต้ สผ.แม้จะมี

การประเมินความเสี่ยงท่ีชัดเจน แต่การก าหนดมาตรการยังขาด

ความชัดเจนในด้านวิธีการ การขับเคลื่อน และพื้นท่ีในการ

ด าเนินการตามมาตรการท่ีก าหนด 

2.3.6 ก า ร ว า ง แ ผ น

ติดตามกิจกรรมและ

การน าไปสู่การปฏิบัต ิ

(22) ความชัดเจนการก าหนดตัวชี้วัดส าหรับการติดตามท่ีมี

พื้นฐานมาจากรายงาน SEA และมีความสอดคล้องข้อมูล

ฐานและวัตถุประสงค์ของ PPP และ SEA 

- โครงการภายใต้ สทนช. เป็นโครงการท่ีมีการก าหนดตัวชี้วัด

ก่อนท่ีจะมีการก าหนดประเด็นท่ีจะประเมิน ตัวชีวัดจึงไม่มี

ความจ าเพาะเจาะจงกับวัตถุประสงค์และข้อมูลฐานท่ีท า 

การวิเคราะห์ 

- โครงการภายใต้ สผ. ตัวชี้วัดจะมีความจ าเพาะเจาะจง และ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และข้อมูลฐานมากกว่า 

(23) ความเชื่อมโยงของการติดตามไปยังขั้นตอนการติดตาม

ผลอื่น ๆ อาทิ การติดตามในการจัดท า EIA การติดตามและ

ประเมินผลของแผน แผนงาน โครงการ  

- กรณีโครงการของ สทนช. ไม่ได้มีการระบุวิธีการติดตามและ

ประเมินผล SEA ท่ีชัดเจน มีลักษณะแยกส่วน 
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- กรณีโครงการของ สผ.มีการระบุแนวทางการติดตามและ

ประเมินผลท่ีชัดเจนกว่าแต่มีข้อบกพร่องในด้านความเชื่อมโยง

กับแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(24) ความชัดเจนของค าแนะน าส าหรับขั้นตอนการน า

ข้อเสนอแนะจาก SEA ไปสู่การปฏิบัติในกระบวนการ

วางแผน 

- กรณีโครงการภายใต้ สทนช. ไม่ได้มีการจัดท าค าแนะน า

ส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน 

- กรณีโครงการภายใต้ สผ.มีการจัดท าค าแนะน าการน าไปใช้

ประโยชน์เอาไว้ แต่ยังไม่มีความชัดเจนเพียง 

(25)  มีการก าหนดตัวชี้ วั ดระดับผลลัพธ์  และมีแผน 

ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล  ( ท่ี มี ง บป ร ะ ม า ณ เ พี ย ง พ อ แ ล ะ มี 

การมอบหมายความรับผิดชอบอย่างชัดเจน) เพื่อให้

วัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของ SEA สามารถด าเนินต่อไป

ได้นอกเหนือไปกว่าขั้นตอนการวางแผน 

ท้ัง 5 โครงการไม่ได้มีการจัดท าแผนการประเมินผลเอาไว้  

3. เ พื่ อ ต ร ว จ ส อ บ
ประสิทธิผลของ SEA 

3.1 ก า ร น า  SEA ไ ป ใ ช้

ประโยชน์ในกระบวนการ

จัดท าแผน 

ไม่มีเกณฑ์ย่อย (1) ขั้นตอนการตัดสินใจในกระบวนการวางแผนท่ีมีการน า

ข้อค้นพบจาก SEA ไปใช้ประโยชน์ 

ท้ัง 5 โครงการไม่ได้มีการน าข้อค้นพบจาก SEA ไปใช้ประโยชน์

ในการวางแผน โดยแผน SIDP ของ สทนช. ด าเนินการตาม 

แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ า 20 ปี และการออกแบบ

แผนงาน/ โครงการ เป็นการรวบรวมแผน/ โครงการ ท่ีหน่วยงาน

เจ้าของภารกิจ อาทิ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 

มีอยู่ก่อนแล้วมาบรรจุเอาไว้ ขณะท่ี SEA การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

ในความรับผิดชอบของ สผ.เองก็ไม่ได้ถูกน าไปใช้ในการปรับปรุง

แผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างเป็นรูปธรรม 

(2) ความสอดคล้องของการออกแบบแผนงาน โครงการ กับ

วัตถุประสงค์ความยั่งยืนของ SEA 

การออกแบบแผนงาน/ โครงการ ของแผน SIDP ของ สทนช. 

ไม่ได้ออกแบบบนพื้นฐานวัตถุประสงค์ความยั่งยืนของ SEA  

ท่ีจัดท า ท้ัง 4 ลุ่มน้ า เช่นเดียวกับแผนงาน/ โครงการ ภายใต้
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แผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ไม่ได้ออกแบบบนพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ความยั่งยืนของ SEA การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

 3.2 ผลลัพธ์และผลกระทบ

ของการพัฒนาท่ีเกิดจาก

แผนท่ีใช้ SEA ในกระบวน 

การวางแผน 

ไม่มีเกณฑ์ย่อย (3) การยอมรับของสมาชิกในชุมชนและประชาชนท่ีมีต่อ

แผนงาน/ โครงการ พัฒนาท่ีถูกออกแบบโดยแผนท่ีมี 

การจัดท า SEA 

- กรณี SEA ของ สทนช. ยังไม่สามารถประเมินผลได้ เน่ืองจาก

แผนท่ีจัดท ายังไม่ได้น าไปสู่การปฏิบัติ 

- กรณี SEA ของ สผ.ไม่สามารถประเมินได้ เน่ืองจากจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาไม่ได้น าข้อเสนอแนะจาก SEA ไปใช้ประโยชน์

ในการออกแบบแผนงาน/ โครงการ อย่างเป็นรูปธรรม 

(4) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลลัพธ์และผลกระทบ

ท่ีเกิดจากแผนงาน/ โครงการ ท่ีเกิดจากแผนท่ีมีการจัดท า 

SEA 

ไม่สามารถประเมินผลได้ในขณะน้ี 

(5) ความยั่งยืนของผลลัพธ์และผลกระทบท่ีพึงปรารถนา 

ท่ีเกิดจากแผนงาน/ โครงการ ท่ีเกิดจากแผนท่ีมีการจัดท า 

SEA 

ไม่สามารถประเมินผลได้ในขณะน้ี 
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6.12  ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะที่จัดท าขึ้นเป็นข้อเสนอแนะบนพ้ืนฐานของผลการประเมินโครงการ SEA ตัวอย่างทั้ง 5 

โครงการ โดยที่ปรึกษาได้มีการบูรณาการข้อเสนอแนะทั้งที่เป็นข้อเสนอแนะโดยตรงผู้ให้ข้อมูลในกระบวนการ

รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและข้อเสนอแนะที่เกิดจากข้อค้นพบที่เกิดจากการประเมินรายงาน SEA และแผน SIDP 

ซึ่งเป็นแผนที่น าข้อค้นพบจากการจัดท า SEA มาใช้ประโยชน์ โดยที่ปรึกษาจะน าเสนอข้อเสนอแนะครอบคลุม

ทั้งข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบ SEA ของประเทศไทย และ

ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาระบบการประเมินผลโครงการ SEA ที่จะมีการด าเนินการในอนาคต ดังนี้ 

6.12.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการยกระดับและการขับเคลื่อนระบบ SEA ของประเทศไทย 
ประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ควรระบุประเภทของแผนที่จะต้องมีการจัดท า SEA ให้มีความชัดเจน ระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีฯ ที่ สศช. ก าลังยกร่าง ควรมีการระบุประเภท/  ชื่อของแผน ที่จะต้องจัดท า SEA ให้มี 

ความชัดเจน เพ่ือสร้างความชัดเจนให้หน่วยงานว่ามีแผนประเภทใดหรือระดับชั้นใดที่ต้องจัดท าบ้าง 

2) ควรออกแบบระบบและกระบวนการจัดท า SEA ที่สามารถด าเนินการได้สะดวก และ
รวดเร็ว เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างทันท่วงทีเพียงพอที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน 

ทั้งนี้ เนื่องจากหน่วยงานเจ้าของแผนส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่ใช้ในการวางแผนภายหลังจากได้รับการอนุมัติ

งบประมาณค่อนข้างจ ากัด 

3) ควรปรับปรุงแนวทางการจัดท า SEA ในขั้นตอนต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนแต่มีทางเลือก
เกี่ยวกับแนวทางในการจัดท า SEA มากกว่า 1 ทางเลือก อาทิ แนวทางการจัดท า SEA ควรครอบคลุมทั้ง

แนวทาง EIA-based และ Strategic-based รวมทั้งควรมีการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่าง SEA กับ

การน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับกระบวนการตัดสินใจในการจัดท าแผนที่ชัดเจน 

4) ควรมีการพัฒนากลไกในตรวจสอบคุณภาพที่เป็นทางการ (จัดท าเป็นระเบียบกฎหมาย) 
อาทิ การก าหนดให้มีการปรึกษาหารือหน่วยงานให้ค าปรึกษา (Consultation Body) อย่างเป็นทางการใน 

การก าหนดขอบเขต และสาระส าคัญในการจัดท ารายงานที่เป็นขอบเขตขั้นต่ า และก าหนดให้มีการน าเสนอ 

(ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ต่อสาธารณะเพ่ือรับฟังความคิดเห็นภายใต้กรอบระยะเวลาและวิธีการที่เหมาะสม 

การก าหนดให้หน่วยงานเจ้าของแผนจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพรายงานที่มีองค์ประกอบบางส่วน

มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนภาคประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ที่มีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบทางลบ และ  

การก าหนดให้หน่วยงานที่มีอ านาจอนุมัติแผนต้องพิจารณารายงานสิ่งแวดล้อมจากการจัดท า SEA  

มาประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติแผนที่ถูกระบุว่าต้องมีการจัดท า SEA  

5) ควรมีการอบรมให้ความรู้กับบุคลากรของหน่วยงานวางแผนที่ต้องจัดท า SEA ให้

ครอบคลุมทั้งบุคลากรที่มีบทบาทในการจัดท า TOR ของโครงการ SEA และบุคคลากรที่มีบทบาทในการก ากับ

คุณภาพทางวิชาการของโครงการ SEA  
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6) ควรเร่งส่งเสริมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า SEA ให้กับหน่วยงานเจ้าของแผนที่
เป็นเป้าหมายในการจัดท า SEA อาทิ องค์ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ SEA การจัดท า Scoping การพัฒนา 

และประเมินทางเลือก การเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ ประเมิน และคาดการณ์ (อาทิ  

การประเมินผลกระทบสะสม การประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) การพัฒนายุทธศาสตร์และ

ประเมินยุทธศาสตร์ และการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย  

7) ควรเพิ่มความเข้มข้นในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEA เพ่ือให้หน่วยงาน

เจ้าของแผน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคส่วนต่าง ๆ และสาธารณะมีความตระหนักเกี่ยวกับ

ผลประโยชน์ของการจัดท า SEA มากขึ้น รวมทั้งควรมีการจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบข้อมูลแบบเปิด (Open 

Data) ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงเพ่ือแสวงหาความรู้ ตรวจสอบความถูกต้อง หรือน าความรู้และข้อมูลไป

ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องได้อย่างสะดวก  

8) การขับเคลื่อนการจัดท า SEA ในระยะแรก ควรก าหนดระบบ SEA ที่มีความเข้มงวด 
(Rigid) และเมื่อหน่วยงานต่าง ๆ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอและมีความพร้อมมากขึ้นก็อาจค่อย ๆ 

ผ่อนคลายให้มีความยืดหยุ่น (Flexible) มากขึ้น 

9) ควรเร่งจัดท าแนวทางและกลไกในการขับเคลื่อน SEA ที่ส าคัญ ประกอบด้วย แนวทางใน

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย การจัดตั้งกลไกและหน่วยงานก ากับคุณภาพการจัดท า SEA และ ควรเสริมสร้าง

ความรู้เรื่องตัวชี้วัด และแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องจัดท า SEA 

รวมทั้งควรมีการปรับปรุงแนวทางการจัดท า SEA ให้สามารถเข้าใจได้โดยง่าย และมีความสะดวกในการปฏิบัติ

ตาม ตลอดจนการก าหนดกระบวนการจัดท า SEA ที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันตลอดทั้งกระบวนการ

จัดท า SEA รวมทั้งควรมีการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่าง SEA กับการน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับ

กระบวนการตัดสินใจในการจัดท าแผนที่ชัดเจน 

10) สศช. ควรร่วมมือกับหน่วยงานเจ้าของแผนที่เกี่ยวข้องในการจัดท า แนวทางการจัดท า 
SEA รายสาขา อาทิ ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านการบริหารจัดการน้ า เป็นต้น 

11) สศช.อาจพิจารณาให้มีการขึ้นทะเบียนและจัดท าใบอนุญาตผู้เชี่ยวชาญกระบวนการ 
SEA โดยในการจัดท าใบอนุญาตส าหรับผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า SEA ควรให้ความส าคัญกับการพิจารณาให้มี

ความครอบคลุมทั้งการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และประสบการณ์ในการจัดท า SEA ของผู้เชี่ยวชาญ

ประกอบกัน และก่อนที่จะมีการด าเนินการเรื่องนี้ สศช. ควรมีการจัดประชุมหารือร่วมกันระหว่าง สศช. และ

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีการตัดสินใจว่าควรจะมีการก าหนดให้มีใบอนุญาตหรือไม่ เพ่ือให้

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาในการจัดท า SEA มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และ 

12) ในระยะยาว ควรมีการก าหนดให้หน่วยงานท้องถิ่นบางระดับต้องจัดท า SEA เพ่ือใช้ใน

กระบวนการจัดท าแผนพัฒนา 5 ปี อาทิ อบจ. เทศบาลนคร และ เทศบาลเมือง เป็นต้น  
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6.12.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงคุณภาพ SEA ของประเทศให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

เป็นการพัฒนาข้อเสนอแนะที่อยู่บนพื้นฐานข้อค้นพบจากการประเมินผลคุณภาพ SEA โครงการ

ตัวอย่าง จ านวน 5 โครงการ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1) เร่งส่งเสริมการยกระดับการน าเสนอข้อมูลและคุณภาพของข้อมูล โดยการจัดหลักสูตร

ฝึกอบรมและส่งเสริมการจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบข้อมูลแบบ Big data ที่เอ้ืออ านวยให้การวิเคราะห์ข้อมูล

ของผู้จัดท า SEA มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพมากขึ้น ทั้งข้อมูลน าเข้าในระบบ SEA และข้อมูลที่จะน าไปใช้

ประโยชน์ในการสร้างสรรค์แผนพัฒนาที่น าไปสู่ความยั่งยืนจากกระบวนการพัฒนา 

2) เร่งรัดการพัฒนาความรู้และทักษะที่ส่งเสริมคุณภาพการมีส่วนร่วมให้กับกลุ่มผู้จัดท า 
SEA และหน่วยงานเจ้าของแผน โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงในเชิงคุณภาพ ทั้งในมิติการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย การสื่อสาร และการแปลความหมายเพ่ือใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากการมีส่วนร่วม รวมทั้งมีความเข้มงวด

ในการตรวจสอบการตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มผู้จัดท า SEA อาทิ การสร้างความพร้อมให้กับกลุ่มผู้

มีส่วนร่วมก่อนด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม โดยการให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตั ดสินใจของผู้เข้าร่วมด้วย

ภาษาและการน าเสนอท่ีสมารถเข้าใจได้โดยง่ายภายใต้กรอบระยะเวลาล่วงหน้าที่เหมาะสม เป็นต้น 

3) เร่งรัดการยกระดับมาตรฐานทางวิชาการในการจัดท า SEA โดยด าเนินการ ดังนี ้

(3.1) สร้างความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการก าหนดวัตถุประสงค์ 
การจัดท า SEA และการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนและวัตถุประสงค์ของ

การจัดท า SEA  

(3.2) การก าหนดประเด็นส าคัญในการวิเคราะห์ ประเมิน และคาดการณ์ ควรมี 
ความเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหา ศักยภาพ ความเปราะบาง หรือ ความอ่อนไหว  ที่เป็นข้อค้นพบในขั้น 

การท าความเข้าใจและการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยในขั้นตอนนี้ควรมีการสร้างกลไกที่ก ากับและส่งเสริม  

ให้ประเด็นที่ก าหนดเป็นประเด็นที่มีความส าคัญอย่างแท้จริง รวมถึงเป็นประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นรากเหง้า

ของปัญหา (Root Cause)  

(3.3) ในการก าหนดและประเมินทางเลือก ควรมีรากฐานจากการระบุและประเมิน
ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ผลการวิเคราะห์มีความชัดเจน น่าเชื่อถือ และสามารถมั่นใจได้

ว่าสามารถน าไปสู่การออกแบบแผนงาน/ โครงการ สามารถปฏิบัติได้ และน าไปสู่ผลการพัฒนาที่มีความยั่งยืน 

(3.4) ควรเข้มงวดกับการเปรียบเทียบผลที่เกิดจากการเลือกทางเลือกและการ
เปรียบเทียบกับทางเลือก “ไม่ด าเนินการอะไร” รวมทั้งควรมีการระบุความของทางเลือก “ไม่ด าเนินการ

อะไร (Do Nothing) กับความหมายของทางเลือก “ด าเนินการตามแนวทางที่เคยด าเนินการ (Business  

As Usual-BAU) ให้มีความชัดเจน  
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(3.5) ควรให้ความส าคัญกับการให้ความรู้กับกลุ่มผู้จัดท า SEA ในการเลือกใช้เทคนิค
ในการพัฒนาทางเลือก และ เทคนิคในการประเมินทางเลือกที่เหมาะสม และการน าผลไปใช้ประโยชน์ใน 

การตัดสินใจอย่างเหมาะสม 

(3.6) ควรให้ความส าคัญและเข้มงวดกับการอธิบายถึงเหตุผลในการตัดสินใจเลือก
และตัดทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งออกไป 

(3.7) ควรให้ความส าคัญและเข้มงวดกับการอธิบายแนวโน้มผลกระทบส าคัญ 

ต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์หรือแต่ละทางเลือก  

(3.8) ควรให้ความส าคัญและเข้มงวดกับการจัดล าดับความส าคัญของผลกระทบ 
ที่ส่งผลต่อความยั่งยืนจากการพัฒนาที่เกิดข้ึน 

(3.9) ควรให้ความส าคัญกับการอธิบายวิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก

ยุทธศาสตร์หรือทางเลือก 

(3.10) ควรให้ความส าคัญกับการจัดท ามาตรการความยั่งยืนที่ครบถ้วนและมี 
ความเชื่อมโยงกับผลกระทบของแต่ละยุทธศาสตร์หรือแต่ละทางเลือก รวมถึงการระบุขอบเขตและอธิบาย

แนวทางและวิธีการด าเนินการตามมาตรการความยั่งยืนที่ชัดเจน  

(3.11) ควรให้ความส าคัญกับการก าหนดมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ

กับสถานการณ์เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดข้ึนจากการน าแผนสู่การปฏิบัติ และ 

(3.12) ควรให้ความส าคัญกับการจัดท าค าแนะน าในการน าข้อค้นพบจากการจัดท า 
SEA ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน ส าหรับหน่วยงานเจ้าของแผนอย่างความชัดเจน 

6.12.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการส่งเสริมประสิทธิผลของ SEA  

เป็นการพัฒนาข้อเสนอแนะที่อยู่บนพ้ืนฐานข้อค้นพบจากการประเมินประสิทธิผล SEA 

โครงการตัวอย่าง จ านวน 5 โครงการ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1) ควรเร่งก าหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาการไม่น า SEA ไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการ
จัดท าแผน ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญและต้องแก้ไขเร่งด่วนที่สุด เนื่องจากการจัดท า SEA จะไร้ประโยชน์อย่าง

สิ้นเชิงหากไม่มีการน าข้อค้นพบจาก SEA ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนอย่างเป็นรูปธรรม โดยข้อเสนอแนะ 

ในขั้นนี้ที่ปรึกษาเสนอให้มีการอธิบายการน าข้อค้นพบจาก SEA ไปใช้ประโยชน์ไว้ในรายงาน SEA และให้ถือว่า

ประเด็นนี้มีความส าคัญสูงสุดของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการอนุมัติแผนที่มีการจัดท า SEA  

2) ควรจัดให้มีกระบวนการติดตามตรวจสอบการน าข้อเสนอแนะจาก SEA ไปใช้ใน
กระบวนการออกแบบแผนงาน/ โครงการ รวมถึงการพัฒนากลไกเพ่ือติดตามและประเมินผลการพัฒนาของ

แผนที่มีการจัดท า SEA ในระยะต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยอาจด าเนินการร่วมหรืออาศัยผลการติดตามและ

ประเมินผลของหน่วยงานเจ้าของแผนมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และประเมิน 
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6.12.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการจัดท า SEA  

เป็นการพัฒนาข้อเสนอแนะที่อยู่บนพ้ืนฐานข้อค้นพบจากการประเมินผล SEA โครงการ

ตัวอย่าง จ านวน 5 โครงการ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1) ตัวแบบ CIPP และ หลักการของ OECD สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการติดตาม

ประเมินผลโครงการ SEA ได้เป็นอย่างดี  

2) การติดตามประเมินผลโครงการ SEA ควรด าเนินการควบคู่กับการจัดท า SEA เพ่ือให้

สามารถประเมินเชิงคุณภาพได้อย่างแท้จริง รวมทั้งท าให้สามารถจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได ้

3) ควรให้ความส าคัญสูงสุดกับการประเมินผลการน าข้อค้นพบจาก SEA ไปใช้ประโยชน์ใน
การวางแผนเป็นอันดับ 1 การติดตามประเมินผลคุณภาพ SEA เป็นอันดับ 2 การออกแบบแผนงาน/ โครงการ

ที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะจาก SEA เป็นอันดับ 3 และการติดตามผลการพัฒนาตามข้อเสนอแนะจาก SEA 

เป็นอันดับ 4 เนื่องจากอาจต้องใช้ระยะเวลาในระดับหนึ่งส าหรับการติดตามผลการพัฒนาซึ่งสามารถติดตาม

และประเมินผลร่วมกับหน่วยงานเจ้าของแผนได้ 

 



บทที่ 7 

กิจกรรมสนบัสนุนการด าเนินงานโครงการ 
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บทที่ 7 
กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ 

7.1 การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (TOR ข้อ 5.3) 

ที่ปรึกษาได้ด าเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2 ครั้ง  

มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 152 คน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หน่วยงานที่ต้องจัดท าแผนหรือแผนงาน 

SEA ตามที่ก าหนดไว้ใน (ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

พ.ศ. .... และหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับ SEA โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 2 ครั้ง ครั้งแรก 

เป็นการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค 

กลไก และรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทย เพ่ือน าไปสู่การออกแบบ

หลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และปรับปรุง

แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ( SEA Guideline) โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้แบ่ง 

การประชุมย่อยออกเป็น 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 เรื่องการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน 

SEA ครั้งที่ 2 เรื่องการประเมินผลการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ พ.ศ. 2562 และครั้งที่ 3 

เรื่องการปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) และส าหรับการประชุม 

กลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นในครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายนั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทยต่อ (ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ.…. เพ่ือปรับปรุงก่อนเสนอคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนา

ที่ยั่งยืน และคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

7.1.1 การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นในครั้งที่ 1 นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค กลไก และรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน SEA 

ของประเทศไทย เพ่ือน าไปสู่การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้านการประเมินสิ่งแวดล้อม

ระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Guideline) โดยการ

ประชุมครั้งนี้ได้แบ่งการประชุมย่อยออกเป็น 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 เรื่องการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม 

ทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ครั้งที่ 2 เรื่องการประเมินผลการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ  

พ.ศ. 2562 และครั้งที่ 3 เรื่องการปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) 

โดยทั้ง 3 ครั้ง มีรายละเอียดการประชุมดังนี้ 
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1) การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น เรื่อง การจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม 
ทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA 

1.1) สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น 

การประชุมฯ นี้มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือรวบรวมและวิ เคราะห์ความต้องการ 

ความคาดหวัง ต่อเนื้อหา กระบวนการ วิธีการและขั้นตอน ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรที่เหมาะสม  

เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นเรื่องการจัดท าขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) ส าหรับงาน SEA 

ความเชื่อมโยงระหว่างขั้นตอน SEA กับกระบวนการวางแผนและแผนงาน กระบวนการมีส่วนร่วม การก ากับ

งาน และการติดตามประเมินผล ที่เหมาะสม รวมทั้ง วิธีการและเครื่ องมือต่าง ๆ ของ SEA เพ่ือให้สามารถ

เลือกใช้วิธีการศึกษาที่หลากหลาย ถูกต้อง และเหมาะสม ตามเป้าประสงค์ของหลักสูตรการฝึกอบรม 

ทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ทั้งในผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง โดยการประชุมฯ ดังกล่าวได้ด าเนินไปเมื่อ 

วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม อาคาร 1 ชั้น 5 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมจ านวน 13 ราย โดยมีบรรยากาศการประชุมฯ  

ดังรูปที่ 7.1-1 และข้อมูลเนื้อหาเอกสารประกอบการประชุมฯ ดังภาคผนวก ง ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดง

ข้อคิดเห็นต่อการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA สามารถสรุปประเด็นข้อคิดเห็น 

ที่ส าคัญรายละเอียดดังนี้  

- การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ต้องมี

วัตถุประสงค์ ข้อความหลัก (Key Massage) และรูปแบบวิธีการในการฝึกอบรมของแต่ละหัวข้อของหลักสูตร

การฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ให้ชัดเจน รวมถึงน าปัญหาที่พบจากการน า SEA ไปประยุกต์ใช้ 

ในส่วนของการก ากับการด าเนินงาน SEA มาผนวกรวมกับหลักสูตรนี้ด้วย 

- การออกแบบกรณีศึกษา ต้องครอบคุลมสภาพแวดล้อม (Circumstance) และ

ปัญหา รวมถึงมีเนื้อเรื่องท่ีน่าสนใจ สามารถอ่านท าความเข้าใจได้ง่าย  

- รูปแบบ/ วิธีการฝึกอบรม ให้ เน้นสอน/ อธิบายรายละเ อียดขั้นตอน 

การกลั่นกรอง เพ่ือสร้างความเข้าใจในขั้นตอนดังกล่าว อีกทั้งกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการ

ขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ต้องมาจากผู้ที่เคยเข้าอบรม SEA ใน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา และ 

ไม่เคยเข้าร่วมฝึกอบรม SEA มาก่อน 
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รูปที่ 7.1-1 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น เรื่อง การจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม
ทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA 

1.2) การน าไปใช้ 

ที่ปรึกษา ได้น าประเด็นข้อคิดเห็นจากการประชุมฯ ดังกล่าวไปปรับใช้ในการจัดท า

หลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA โดยได้ปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการฝึกอบรม 

ทางวิชาการข้ันสูงด้าน SEA โดยได้ก าหนดวัตถุประสงค์หลักของการฝึกอบรมฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 

1) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะที่ ถูกต้องเกี่ยวกับ SEA และ 2) เพ่ือสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับ 

การขับเคลื่อน SEA ที่ผ่านมา ทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงได้พิจารณาออกแบบเนื้อหาหลักสูตร

ในการฝึกอบรมแต่ละหัวข้อให้กลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรมทั้งผู้ที่เคยเข้าร่วมฝึกอบรม และผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วม

ฝึกอบรม SEA ใน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งจะมีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEA ที่แตกต่างกันสามารถ

เข้าใจได้ ชัดเจน และมีการยกตัวอย่างประกอบ อีกทั้งที่ปรึกษาได้ออกแบบกรณีศึกษา ให้มีลักษณะเป็นเนื้อเรื่อง

ที่น่าสนใจ เพ่ิมบริบทแวดล้อม (Circumstance) และปัญหาของกรณีศึกษา สามารถอ่านท าความเข้าใจได้ง่าย 

และแบ่งกรณีศึกษาออกเป็นตอนย่อยตามเนื้อหาของบทเรียน โดยทยอยแจกให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทีละตอน

ตามบทเรียนเพื่อเดินเรื่องกรณีศึกษาให้สอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียนนั้น  รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร

ทางวิชาการด้าน SEA ขัน้สูง ดังบทท่ี 3 การจัดท าหลักสูตรและการฝึกอบรมทางวิชาการข้ันสูงด้าน SEA 

2) การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น เรื่อง การประเมินผลการฝึกอบรมทางวิชาการ
ด้าน SEA ทั่วประเทศ ปี 2562 เพื่อการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA 

2.1) สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น 

การประชุมฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินและวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) 

ของหลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ใน พ.ศ. 2562 เพ่ือน าไปสู่การต่อยอดพัฒนาเนื้อหาของ

หลักสูตร และกระบวนการ วิธีการและขั้นตอนในการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ที่เหมาะสมของ

หลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA โดยการประชุมฯ ดังกล่าวได้ด าเนินไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่  

24 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้าหน้าที่ 

ที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผนและแผนงานของ สศช. และหน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน ในรายสาขาและ
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เชิงพ้ืนที่ ที่ก าหนดให้มีการจัดท า SEA ที่ผ่านการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ พ.ศ. 2562 เข้า

ร่วมประชุมจ านวน 36 ราย โดยมีบรรยากาศการประชุมฯ ดังรูปที่ 7.1-2 และข้อมูลเนื้อหาเอกสารประกอบ 

การประชุมฯ ดังภาคผนวก ง ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงข้อคิดเห็นต่อการพัฒนาเนื้อหาของหลักสูตร และ

กระบวนการ วิธีการและขั้นตอน ในการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ที่เหมาะสมของหลักสูตร 

การฝึกอบรมทางวิชาการข้ันสูงด้าน SEA สามารถสรุปประเด็นข้อคิดเห็นที่ส าคัญรายละเอียดดังนี้ 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ SEA 

- SEA ถูกน าไปใช้ประกอบการจัดท าแผนของหน่วยงานภาครัฐ แต่ส าหรับ

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชน ยังไม่มีการบูรณาการ SEA เข้าสู่การจัดท าแผนขององค์กร 

เนื่องจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน ยังไม่เข้าใจ SEA  

- ไม่มีการบังคับใช้กฎหมาย SEA แต่มีการจัดท า SEA ในส่วนแผนหรือแผนงาน 

ของหน่วยงาน แล้วส่งผลให้ SEA ไม่ได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 

- ผู้บริหารระดับสูง หรือ ผู้ก าหนดนโยบาย (Policy Maker) ของหน่วยงานยังไม่

เล็งเห็นถึงความส าคัญของ SEA ส่งผลให้งบประมาณ/ ดัชนีชี้วัดควาส าเร็จ (Key Performance Indicator: 

KPI)/ การจัดล าดับความส าคัญ (Priorities) ของหน่วยงานที่ก าหนดไว้ในปัจจุบัน ไม่สอดคล้องและไม่รองรับ

กับการด าเนินการ SEA  

- การจัดท า SEA ยังไม่มีความชัดเจนของข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์และ 

การติดตามตรวจสอบ (Follow-Up)  

- ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยังคงมองว่า SEA เป็นเรื่องไกลตัว ไม่เห็นถึงผลประโยชน์ 

ที่จะเกิดขึ้นจากการจัดท า SEA ซึ่งจะแตกต่างจากโครงการจะมองเห็นภาพของการพัฒนาและผลกระทบได้

ชัดเจนมากกว่า 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factors) 

- จ าเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงานบริษัท 

ที่ปรึกษา และภาคประชาชนเห็นความส าคัญของ SEA 

- การจัดท า SEA ควรมีกฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับรองรับ รวมถึงหน่วยงานก ากับ

หรือติดตามตรวจสอบการจัดท า SEA ที่ชัดเจน 

- จ าเป็นต้องมีหน่วยงานกลางท าหน้าที่รวบรวมข้อมูล SEA ที่ได้มีการจัดท าไว้ เพ่ือ

เป็นฐานข้อมูล (Database) ส าหรับผู้ที่ต้องการจัดท า SEA ต่อไปในอนาคต เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานในด้านต่าง ๆ 

กฎหมาย/ ระเบียบ/ แนวทางที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต้องพิจารณา เป็นต้น ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกให้

หน่วยงานที่สนใจในการจัดท า SEA ได ้

- ควรระบุหรือยกตัวอย่างเทคนิคการมีส่วนร่วมที่ชัดเจน รวมถึงการน าความคิดเห็น 

ที่ได้รับจากกระบวนการมีส่วนร่วมไปปรับประยุกต์ใช้อย่างแท้จริง  
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ช่วงกล่าวเปิดการประชุม ช่วงการน าเสนอรายละเอียดโครงการ 

  

  
ช่วงระดมความคิดเห็น 

  
ช่วงสรุปผลการระดมความคิดเห็น 

รูปที่ 7.1-2 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคดิเห็น เรื่อง การประเมินผลการฝกึอบรมทางวิชาการด้าน SEA 
ทั่วประเทศ พ.ศ. 2562 เพื่อการพัฒนาหลกัสตูรการฝกึอบรมทางวิชาการขั้นสงูดา้น SEA 

2.2) การน าไปใช้ 

ที่ปรึกษาได้น าประเด็นข้อคิดเห็นจากการประชุมฯ ดังกล่าวไปปรับประยุกต์ใช้ 

ตั้งแต่การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรม โดยพิจารณามุ่งเน้นเชิญหน่วยงานหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ในการน า SEA ไปประยุกต์ใช้เข้าร่วมฝึกอบรมโดยตรง รวมถึงได้พิจารณาออกแบบรูปแบบในการฝึกอบรม 

โดยใช้บทบาทสมมติ (Role Playing) ควบคู่กับการใช้กรณีศึกษา เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมฝึกปฏิบัติ

และทดลองด าเนินการตามขั้นตอนการจัดท า SEA รวมถึงกระบวนการมีส่วนร่วมด้วย ซึ่งช่วยให้ผู้เข้ารับ 
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การฝึกอบรมรู้สึกเข้าถึงกรณีศึกษาได้ง่ายขึ้นและชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ที่ปรึกษา ได้พิจารณาออกแบบ

เนื้อหาในการฝึกอบรม พร้อมสอดแทรกเทคนิคและเครื่องมือที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ SEA 

แต่ละขั้นตอนไว้ด้วยทั้งในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่ม และการน าเสนอในส่วนกลางที่สรุปข้อแนะน าแต่ละ

เทคนิคและเครื่องมือซึ่งนิยมใช้ในการจัดท า SEA ไว้ด้วยเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้เข้าอบรมได้  

นอกจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA แล้ว 

ข้อเสนอแนะในประเด็นอ่ืน ๆ ทั้งปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการจัดท า SEA และปัจจัยแห่งความส าเร็จนั้น  

ที่ปรึกษาจะน าประเด็นที่ได้รับไปปรับปรุงแนวทาง SEA (SEA Guideline) และปรับปรุงแนวทางการขับเคลื่อน 

SEA ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไป 

3) การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) 

3.1) สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น 

การประชุมฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อ ชื่อและนิยามของ 

SEA รวมทั้งค าจ ากัดความส าคัญต่าง ๆ ในกระบวนการจัดท า SEA เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม

ทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA โดยการประชุมฯ ดังกล่าวได้ด าเนินไปเมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 

ณ ห้องประชุมพาเลซ 2 อาคาร 1 ชั้น 14 โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้าน 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนและแผนงานของ สศช.  

เข้าร่วมประชุมจ านวน 20 ราย โดยมีบรรยากาศการประชุมฯ ดังรูปที่ 7.1-3 และข้อมูลเนื้อหาเอกสาร

ประกอบการประชุมฯ ดังภาคผนวก ง ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นต่อชื่อและนิยามของ SEA 

รวมทั้งค าจ ากัดความส าคัญต่าง ๆ ในกระบวนการจัดท า SEA เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 

ทางวิชาการข้ันสูงด้าน SEA สามารถสรุปประเด็นข้อคิดเห็นที่ส าคัญรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อและนิยามของ SEA ที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

- ชื่อ SEA ปรับใช้ค าว่า “การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์” 

- นิยาม SEA ปรับใช้ค าว่า “กระบวนการประเมินสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ 

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพ่ือสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในการวางนโยบาย 

แผน หรือแผนงาน อันน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและการบูรณาการ 

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” 

การตีความหมายทางวิชาการของทางเลือกต่าง ๆ  

- การหาสภาพตามปกติ หรือ Business as actual (BAU) คือ การท าความเข้าใจ

สภาพพ้ืนฐานของบริบทหรือสถานการณ์ เพ่ือประกอบการพิจารณาพัฒนาทางเลือกต่าง ๆ โดยสามารถ
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พิจารณาได้จากผลของการประเมินข้อมูลฐานของแต่ละตัวชี้วัดจากอดีตจนถึงปัจจุ บัน ทั้งนี้ สภาพตามปกติ 

ไม่จัดเป็นทางเลือก 

- การพิจารณาทางเลือกไม่ด าเนินงาน หรือ No-Action Alternative คือ

ทางเลือกที่ปล่อยให้เป็นไปตามสภาพตามปกติ ตั้งแต่ปัจจุบันและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องไปยัง

อนาคตโดยไม่มีการด าเนินงานตามแผนหรือแผนงานใหม่ เพ่ือใช้เปรียบเทียบกับทางเลือกอ่ืน ๆ ซึ่งช่วยให้

ทราบว่าผลลัพธ์ของการไม่ใช้ทางเลือกท่ีพัฒนาขึ้นใหม่หรือไม่มีการปรับปรุงใด ๆ จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

ของประเด็นยุทธศาสตร์อย่างไร 

- การประเมินทางเลือก หรือ Preferred Alternative เป็นการวิเคราะห์หา 

ทางเลือกท่ีมีความเหมาะสมที่สุด 

ค าจ ากัดความ 

พ้ืนที่ พิ เศษและพ้ืนที่ เฉพาะ (Special Economic Zone, Special Exclusive 

Zone) กับ SEA ให้ก าหนดเฉพาะเจาะจงส าหรับการจัดท า SEA  

ประโยชน์ของ SEA เพื่อการสื่อสารทุกระดับ   

- การก ากับคุณภาพ SEA ควรมีกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่มาคอยก ากับ ตรวจสอบ

มาตรฐานการท า SEA 

- ภาพรวมของแนวทาง SEA ควรปรับให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศ อาจเป็น

รูปแบบผสมก็ได้ (Hybrid) และมีจุดร่วมระหว่าง SEA ที่เน้นรูปแบบแนวคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic - Thinking 
SEA) และ SEA ที่เน้นการศึกษาผลกระทบของการพัฒนา (Impact - Centered SEA) เพื่อเป็นเครื่องมือที่
ใช้ในการวางแผนและแผนงาน 

  
ช่วงเปิดการประชุมระดมความคิดเห็น 

รูปที่ 7.1-3 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น เร่ือง การปรับปรุงแนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) 
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ช่วงระดมความคิดเห็น 

  
ช่วงระดมความคิดเห็น 

รูปที่ 7.1-3 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น เร่ือง การปรับปรุงแนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) (ต่อ) 

3.2) การน าไปใช้ 

จากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ นักวิชาการที่มีประสบการณ์และเกี่ยวข้องกับการจัดท า SEA  

ของประเทศไทยมาอย่างยาวนานนั้น จ าเป็นจะต้องน าไปวิเคราะห์ความเหมาะสมและปรับประยุกต์ใช้  

ให้เหมาะสมกับบริบท SEA ของประเทศไทยมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมได้สรุปค านิยามของ SEA  

ไว้ใหม่ คือ “กระบวนการประเมินอย่างเป็นระบบ เพ่ือสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในการวางแผน  

อันน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและการบูรณาการด้านเศรษฐกิจ สังคม  

และสิ่งแวดล้อม” ซึ่งที่ปรึกษาจะน าไปปรับปรุงในรายละเอียดของแนวทาง SEA และการขับเคลื่อน SEA  

ของประเทศไทยต่อไป 

7.1.2 การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 เรื่อง (ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ….  

1) สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น 

การประชุมฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อ

สาระส าคัญของ (ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. …. 
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เพ่ือปรับปรุงก่อนเสนอคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  การประชุมฯ 

ดังกล่าวได้ด าเนินการไปเมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องแมนดาริน เอ ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน 

กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่จัดท าแผนหรือแผนงาน ซึ่งระบุไว้ว่าต้องจัดท า SEA  

ใน (ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... ผู้เชี่ยวชาญ

ด้าน SEA รวมถึงสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการประชุมจ านวน 83 ราย โดยมีบรรยากาศการประชุมฯ 

ดังรูปที่ 7.1-4 และข้อมูลเนื้อหาเอกสารประกอบการประชุมฯ ดังภาคผนวก ง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมฯ  

ได้ร่วมกันแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมิน

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ....  ในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบส าคัญและช่วยขับเคลื่อน (ร่าง) 

ระเบียบฯ ดังกล่าว ได้แก่  

1) คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานที่เก่ียวข้อง  

2) กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 

3) แนวทางปฏิบัติ คู่มือ และวิธีการในการจัดท า SEA 

4) ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากรในการจัดท า SEA 

5) ทรัพยากรบุคคลในการจัดท า SEA (บุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษา) 

6) งบประมาณและทรัพยากรสนับสนุน 

7) การบูรณาการการบริหารจัดการ  

ทั้งนี้ รายละเอียดข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมดของแต่ละหน่วยงานที่ได้เสนอแนะไว้

อย่างครบถ้วนทั้ง 7 ประเด็นข้างต้นได้รวบรวมไว้แสดงดังภาคผนวก ง อย่างไรก็ตาม จากข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะดังกล่าว สามารถสรุปสาระส าคัญจ าแนกตาม 7 ประเด็น ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานที่เกี่ยวข้อง  

- คณะอนุกรรมการทั้ง 3 ชุด ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ด้านการมี

ส่วนร่วม และด้านการติดตามประเมินผล มีความเหมาะสมแล้ว แต่ยังขาดกฎหมายสนับสนุนให้คณะกรรมการ 

- องค์ประกอบของ กสย. และคณะอนุกรรมการไม่ควรมีมากจนเกินไป 

- ควรก าหนดคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิใน กสย. และอนุกรรมการให้

ชัดเจน 

- จ านวนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิใน กสย. และอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องควรมี 

ความสอดคล้องกับจ านวนบุคลากรในด้านต่าง ๆ ไม่ควรมีมากจนเกินไป 

- ความเพียงพอของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่จะแต่งตั้งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ 

และอนุกรรมการ 
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- ควรมีการขึน้ทะเบียนผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA 

- อ านาจหน้าที่ของ กสย. และอนุกรรมการทั้ง 3 ด้าน ควรมีความชัดเจนเพ่ือไม่ให้เกิด

ความซ้ าซ้อนกับคณะกรรมการชุดอ่ืน ๆ ที่หน่วยงานแต่ละหน่วยงานมีอยู่แล้ว เช่น คณะกรรมการผังเมือง

แห่งชาติ และคณะกรรมการนโยบายแร่แห่งชาติ เป็นต้น 

2) กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งท่ีเกี่ยวข้อง 

- สามารถออกเป็นระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ หรือบังคับในเชิงกฎหมายได้ แต่ควร

แบ่งออกเป็นระยะ โดยในระยะแรกอาจใช้ความสมัครใจและส่งเสริมให้เกิดแผนงานต้นแบบที่ท า SEA และ

ประสบความส าเร็จก่อน ซึ่งอาจก าหนดเป้าหมายความก้าวหน้าไว้ในแต่ ละปี และเมื่อมีความพร้อมจึง

ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปในภายหลัง 

- ควรมีกฎหมายรองรับการจัดท า SEA ด้วย 

- เห็นควรออกเป็นแนวทางหรือคู่มือปฏิบัติแทนการบังคับใช้เชิงกฎหมาย เพ่ือเปิด

โอกาสและสร้างความสมัครใจของแต่ละหน่วยงาน 

- ควรปรับปรุงหลักการและเหตุผลใน (ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... ให้ชัดเจน 

- ควรจัดท าเกณฑ์พิจารณาการจัดท า SEA ให้ชัดเจน ไม่ควรขึ้นกับดุลยพินิจของ

คณะกรรมการในหลายหัวข้อ 

- เอกสารแนบท้ายไม่ควรก าหนดชื่อแผน แต่ควรก าหนดเป็นนิยามที่ครอบคลุมพ้ืนที่ที่

มีความจ าเป็นต้องจัดท า SEA มากกว่า 

3) แนวทางปฏิบัติ คู่มือ และวิธีการในการจัดท า SEA  

- แนวทางการจัดท า SEA ในปัจจุบันมีรายละเอียดและเฉพาะเจาะจงมาก อาทิ  

การก าหนดมาตรการ ซ่ึงซ้ าซ้อนกับการจัดท าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)/ รายงานการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับ โครงการ กิจการหรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อ ทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง(EHIA)  

- ควรมีแนวทางปฏิบัติ/ คู่มือ โดยแบ่งออกเป็นรายสาขา ระบุกระบวนการ และ

ระยะเวลาที่เหมาะสม 

- ควรมีแนวทางการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Analysis) และแนวทาง

กระบวนการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท า SEA 

- ควรมีการจัดท า Big Data เพ่ือใช้เป็นข้อมูลกลางส าหรับการจัดท า SEA 
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4) ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากรในการจัดท า SEA  

- ความรู้ความเข้าใจด้าน SEA ของผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา บุคลากรของหน่วยงานเจ้าของ

แผนหรือแผนงานต่าง ๆ ที่ยังไม่เพียงพอ ควรสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง SEA อย่างจริงจังให้แก่ภาคส่วน 

ที่เก่ียวข้อง 

- จ านวนผู้เชี่ยวชาญ SEA มีน้อยมาก ควรมีช่องทางในการรับสมัครผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA 

และให้มีการสอบใบประกอบวิชาชีพ SEA และต่ออายุเป็นราย 3 ปี 

- ความเข้าใจด้าน SEA กระบวนการจัดท า SEA และการประเมินผลของ SEA ยังมี

ความเข้าใจไม่ตรงกัน ควรสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน มองเป็นภาพเดียวกัน 

5) ทรัพยากรบุคคลในการจัดท า SEA (บุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ และท่ีปรึกษา) 

- ความเพียงพอของผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรในการจัดท า SEA ของประเทศไทยใน

ปัจจุบัน 

- การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการจัดท า SEA ให้เพียงพอและสามารถรองรับต่อ 

ความต้องการจัดท า SEA ได้ในอนาคต 

- ทุกหน่วยงาน จะต้องเพ่ิมอัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ ส านัก หรือจัดตั้งกองใหม่  

6) งบประมาณและทรัพยากรสนับสนุน 

- ความเพียงพอของงบประมาณในการสนับสนุนการจัดท า SEA ของแต่ละหน่วยงาน 

- งบประมาณเป็นอุปสรรคหนึ่งต่อการจัดท า SEA  

7) การบูรณาการการบริหารจัดการ 

- การจัดให้มีการประชุม แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานจากรายสาขาและเชิงพ้ืนที่  

ท าให้เกิดแนวคิดการจัดท า SEA แบบบูรณาการร่วมกัน แต่ (ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ไม่ได้

ก่อให้เกิดการบูรณาการเต็มท่ี และอาจก่อให้เกิดการท างานแบบแยกส่วนเหมือนเดิม 

- ควรบูรณาการระหว่างกระทรวงฯ และคนที่ได้รับผลกระทบหลัก (Key Success 

Players) ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการบูรณาการ 

- เห็นควรให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน แต่ควรมีกลไกสนับสนุนให้เกิด

การบูรณาการด้วย 
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ช่วงเปิดการประชุมระดมความคิดเห็น 

  
ช่วงการอภปิรายและการบรรยาย 

  
ช่วงถามตอบและการระดมความคิดเห็น 

  
ช่วงถามตอบและการระดมความคิดเห็น 

รูปที่ 7.1-4 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 
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ช่วงถามตอบและการระดมความคิดเห็น 

รูปที่ 7.1-4 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 (ต่อ) 

นอกจากการจัดประชุมฯ ดังกล่าวแล้ว ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวในการสัมมนาทั้งใน

รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1) สื่อสิ่งพิมพ์ 

ที ่ สังกัด 
Section/ 
คอลัมน ์

หน้า วันที่เผยแพร่ ภาพข่าว 

1 ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ท ย

โพสต์ 

ข่าวเศรษฐกิจ/ - 10 1 เมษายน  

พ.ศ. 2564 

 

2) สื่ออินเทอร์เน็ต 

ที ่ สังกัด เวลา วันที่เผยแพร่ ภาพข่าว 
1 https://www.thaipost.net/

main/pdetail/97806 

19.34 น. 30 มีนาคม พ.ศ. 2564  
 

 

 

 

 

2) การน าไปใช้ 

จากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงาน

ภาครัฐที่จัดท าแผนหรือแผนงาน ซึ่งระบุไว้ว่าต้องจัดท า SEA ใน (ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ....  ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA รวมถึงสถาบันการศึกษา ที่ปรึกษา 

จะน าไปวิเคราะห์ ทั้งในประเด็น คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานที่เกี่ยวข้อง  กฎหมาย 

ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง แนวทางปฏิบัติ คู่มือ และวิธีการในการจัดท า SEA ความรู้และ 

ขีดความสามารถของบุคลากรในการจัดท า SEA ทรัพยากรบุคคลในการจัดท า SEA (บุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ และ
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ที่ปรึกษา) งบประมาณและทรัพยากรสนับสนุน และการบูรณาการการบริหารจัดการ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง 

(ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยมากท่ีสุด  

7.2 การจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และระดมความคิดเห็น เรื่อง การขับเคลื่อน 
SEA ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องฯ (TOR ข้อ 5.9) 

ที่ปรึกษามีแนวคิดและวิธีการศึกษา ในการจัดประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และระดม

ความคิดเห็น จ านวนไม่น้อยกว่า 300 ราย ในกระบวนการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

ของโครงการ และแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในปี 2563 และระยะต่อไป 

รวมถึงการน าเสนอผลการด าเนินงานของโครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้กับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงการใช้ประโยชน์ของระบบข้อมูล SEA (งานตาม TOR ข้อ 5.5) ผลการประเมิน

การจัดท า SEA ในช่วงที่ผ่านมา (งานตาม TOR ข้อ 5.7) การจัดท า SEA ในพ้ืนที่น าร่อง (งานตาม TOR ข้อ 5.6) 

แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (งานตาม TOR ข้อ 5.10) พร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็น

และข้อเสนอแนะจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโ ครงการ

ผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีรูปแบบการจัดประชุมสัมมนาฯ ต่าง ๆ ดังนี้ 

7.2.1 การประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์สู่การวางแผนอย่างเป็นรูปธรรม 

การประชุมฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEA การขับเคลื่อน SEA ในช่วง 

ที่ผ่านมา และแนวทางการขับเคลื่อน SEA ในระยะต่อไป ให้กับประชาชนทั่วไปและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

รับทราบ รวมถึงรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการขับเคลื่อนงาน SEA และการน า SEA 

ไปสู่การวางแผนพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม โดยการประชุมฯ ดังกล่าวได้ด าเนินไปเมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ณ ห้องปริ๊นซ์ 3 อาคาร 1 ชั้น 11 โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมีหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่

เกี่ยวกับกับการจัดท า SEA หน่วยงานด้านการวางแผนพัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน SEA องค์การเอกชน

ด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน และสถาบันการศึกษา นักวิชาการอิสระ บริษัทที่ปรึกษาท่ีเกี่ยวข้อง และ

สื่อมวลชน เข้าร่วมประชุมจ านวน 172 ราย โดยบรรยากาศการประชุมฯ ดังรูปที่ 7.2-1 และข้อมูลเนื้อหา

เอกสารประกอบการประชุมฯ แสดงดังภาคผนวก ง  

1) สรุปผลการประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ  

จากการประชุมสัมมนาฯ สามารถสรุปข้อคิดเห็นส าคัญ เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมิน

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สู่การวางแผนอย่างเป็นรูปธรรม รายละเอียดดังนี้ 

บริบทภายนอกและภายในประเทศต่อการจัดท า SEA ของประเทศไทย เนื่องจาก

ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในบริบทของอาเซียนที่ยังไม่มีความสมดุลในด้านการพัฒนาทั้งในแง่ของ 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากร ซึ่งส่งผลส าคัญต่อทิศทางและบริบทการพัฒนาของประเทศ
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ไทย และอาจมีผลต่อแนวทางหรือทิศทางการจัดท า SEA เพ่ือให้เกิดความสมดุลของการพัฒนาได้ ดังนั้น  

จึงควรมีการพิจารณาถึงรายละเอียดของความสมดุลในการพัฒนาแต่ละด้านให้ชัดเจน สอดรับและเชื่ อมโยง 

ไปกับบริบทการพัฒนาของอาเซียน รวมไปถึงการพิจารณาในประเด็นเรื่องของมาตรฐานการครองชีพที่ในแต่ละ

พ้ืนที่อาจมีความแตกต่างกันมาก และอาจส่งผลให้ SEA ไม่สามารถพิจารณาให้เกิดความสมดุลได้ นอกจากนี้ 

บริบทส าคัญภายในประเทศที่ควรพิจารณาคือ ทิศทางการเมืองของประเทศที่เป็นส่วนส าคัญในการก าหนดทิศ

ทางการพัฒนาของประเทศไทยและเชื่อมโยงลงมาสู่การจัดท า SEA 

ความเชื่อม่ันต่อการจัดท า SEA ซึ่งถือเป็นความท้าทายส าคัญของการขับเคลื่อน SEA 

ในช่วงเริ่มต้น หากจะขับเคลื่อนการท า SEA ให้ส าเร็จ จ าเป็นจะต้องสร้างความเชื่อมั่นต่อการจัดท า SEA  

ให้เกิดขึ้น ทั้งในแง่มุมของเทคนิค วิธีการ เชิงวิชาการ ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ เป็นระบบและเชื่อถือได้ 

โดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะถูกระบุไว้ใน (ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ….. การสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคประชาชนที่ต้องท าให้

เห็นถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการจัดท า SEA โดยแท้จริง การสร้างความโปร่งใสในการจัดท า SEA และให้

ส่งผลต่อการตัดสินใจในระดับนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม การกระจายศูนย์อ านาจตัดสินใจให้พื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้

ทุกภาคส่วนมีความเชื่อม่ันต่อการจัดท า SEA ได ้

การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ SEA ซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญมากที่ต้องเร่ง

ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเป็นล าดับแรก ต้องสร้างให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชนรับรู้และเข้าใจถึงความส าคัญ หลักการส าคัญ การเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การขจัด 

ความสับสนระหว่าง SEA และ EIA ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดท า SEA รวมถึงเป็นการประสาน 

ความต้องการในการพัฒนาจากระดับบนลงสู่ระดับล่าง (Top-Down) และจากระดับล่างมาสู่ระดับบน 

(Bottom-Up) อีกทั้ง การสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ หรือเทคนิค ในการ

จัดท า SEA แต่ละข้ันตอนส าคัญให้แก่ผู้ที่จะต้องมีส่วนในการจัดท า SEA ทั้งหน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน 

บริษัทที่ปรึกษา และสถาบันการศึกษา ซึ่งการสร้างความรู้ความเข้าใจจ าเป้นต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

การสร้างการมีส่วนร่วม  ที่ เป็นหัวใจหลักส าคัญของการจัดท า SEA และต้องให้

ความส าคัญอย่างมาก โดยเฉพาะการวิเคราะห์หาผู้มีส่วนได้เสียที่แท้จริง  (Key Stakeholders) ที่เชื่อมโยงกับ

การพัฒนาให้ได้ การให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง มีหลากหลายรูปแบบวิธีการ 

ในการสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นภายใต้การจัดท า SEA เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วม 

ได้โดยแท้จริงตลอดทั้งกระบวนการ อีกทั้ง จ าเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการวางแผนการมีส่วนร่วมและ 

การสื่อสารให้รอบคอบสอดรับกับบริบทการจัดท าและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ  

ความพร้อมของกลไกการขับเคลื่อน ทั้งในส่วนของกลไกเชิงองค์กร (หน่วยงานก ากับ 

หน่วยงานเจ้าของแผน/ แผนงาน) และกลไกเชิงกฎหมาย ที่อาจเป็นกลไกขับเคลื่อนหลักส าคัญใน 

การขับเคลื่อน SEA ต่อไปในอนาคต ซึ่งทั้ง 2 ส่วน จะต้องมีความพร้อมที่เพียงพอ โดยเฉพาะในส่วนของ
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ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องจัดท า SEA ในด้านจ านวนและความรู้ความสามารถ ในส่วนของ

ด้านกฎหมายต้องมีความชัดเจน และความครอบคลุมในประเด็นที่จะก าหนดใช้ เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนของ  

ผู้ที่ต้องยึดถือปฏิบัติตาม การมีระเบียบข้อบังคับที่แสดงถึงการเชื่อมโยงผลลัพธ์จาก SEA ไปสู่การจัดท าแผน

หรือแผนงาน เพ่ือให้ผลลัพธ์ SEA สามารถบูรณาการเข้าสู่กระบวนการจัดท าแผนหรือแผนงานได้อย่างแท้จริง 

และมีกฎระเบียบที่รองรับและเอ้ือต่อการด าเนินการ อีกทั้งต้องพิจารณาถึงการก ากับดูแลให้การจัดท า SEA  

มีประสิทธิภาพด้วย โดยหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแล สามารถบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้   

2) การน าไปใช้ 

จากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ จะน าไปปรับ 

ในข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อน SEA และปรับปรุงแนวทาง SEA ให้มีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ 

  
ช่วงพิธีเปิดการประชุมสัมมนา 

  
ช่วงน าเสนอรายละเอยีดโครงการ 

  
ช่วงน าเสนรายละเอียดโครงการ 

รูปที่ 7.2-1 บรรยากาศการประชุมสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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ช่วงเสวนาเร่ือง SEA: ความหวังใหม่ของการจัดท าแผน 

  
ช่วงระดมความคิดเห็น 

รูปที่ 7.2-1 บรรยากาศการประชุมสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ต่อ) 

นอกจากการจัดประชุมฯ ดังกล่าวแล้ว ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวในการสัมมนา

ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1) สื่อสิ่งพิมพ์ 

ที ่ สังกัด Section/ คอลัมน ์ หน้า วันที่เผยแพร่ ภาพข่าว 
1 หนังสือพิมพไ์ทยโพสต์ ข่าวเศรษฐกิจ/ - 7 24-25 ตุลาคม  

พ.ศ. 2563 

 

2) สื่ออินเทอร์เน็ต 

ที ่ สังกัด เวลา วันที่เผยแพร่ ภาพข่าว 
1 https://www.thaipost.net/

main/pdetail/81425 

10.44 น. 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
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ที ่ สังกัด เวลา วันที่เผยแพร่ ภาพข่าว 

2 https://twitter.com/thaipo

st/status/13191227021462

36416 

10.45 น. 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 

7.2.2 การสัมมนาและระดมความคิดเห็นในการเผยแพร่ผลการด าเนินงานของโครงการขับเคลื่อน 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในรูปแบบ Facebook Live และวีดิทัศน์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ 
สศช. 

การสัมมนาและระดมความคิดเห็นในการเผยแพร่ผลการด าเนินงานของโครงการขับเคลื่อน 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในรูปแบบ Facebook Live และวีดิทัศน์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ สศช. 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอสรุปผลการด าเนินงานของโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงการใช้ประโยชน์ของระบบข้อมูล SEA ผลการ

ประเมินการจัดท า SEA ในช่วงที่ผ่านมา และการจัดท า SEA ในพ้ืนที่น าร่อง (โครงการติดตามและประเมินผล 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน)  

ตลอดจนมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรูปแบบแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรก

เป็นการถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่าน Facebook page 

‘การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ – SEA’ <https://www.facebook.com/SEANESDC> 

และ Facebook page ‘สภาพัฒน์’ <https://www.facebook.com/NESDCfan> โดยใช้โปรแกรม Zoom 

Meeting ในการน าเสนอข้อมูลโครงการ เป็นการน าเสนอสรุปผลการด าเนินงานของโครงการ และรับฟัง 

แลกเปลี่ยน และระดมความคิดเห็นต่อการขับเคลื่อน SEA ในประเทศไทย และโครงการขับเคลื่อน SEA และช่วง

การเผยแพร่คลิปหลังการถ่ายทอดสดหลังจากถ่ายทอดสดการสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และระดม

ความคิดเห็นฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้น าคลิปไปประชาสัมพันธ์ต่อในหน้าเว็บไซต์ ‘การประเมินสิ่งแวดล้อม

ระดับยุทธศาสตร์’ <http://58.82.155.218/sea-nesdc/Slmenu/?sl=1,6> และ YouTube ช่อง ‘SEANESDC’ 

เรียบร้อยแล้ว รวมถึงช่องการทางรับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติม โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้รับทราบถึงช่องทางการเผยแพร่ผลการด าเนินโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ในรูปแบบของ

แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ สศช. และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ทาง Facebook ทางกลุ่ม Line และอีเมล์

ของผู้ที่เคยเข้าร่วมการฝึกอบรมด้าน SEA จาก สศช. ในช่วงปีที่ผ่านมา โดยมีรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ดังรูปที่ 

7.2-2 บรรยากาศการประชาสัมพันธ์ดังรูปที่ 7.2-3 และข้อมูลเนื้อหาเอกสารประกอบการประชุมฯ แสดงดัง

ภาคผนวก ง 
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แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ สศช. 

รูปที่ 7.2-2 สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของโปสเตอร์และแบนเนอร์ 
 

 

รูปที่ 7.2-2 สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของโปสเตอร์และแบนเนอร์ (ต่อ) 
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รูปที่ 7.2-3 บรรยากาศการสัมมนาและระดมความคิดเห็นในการเผยแพร่ผลการด าเนินงานของ
โครงการขับเคลื่อน SEA ในรูปแบบ Facebook Live 

1) สรุปผลการประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการขับเคลื่อน SEA  

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์สรุปผลการด าเนินงานของโครงการขับเคลื่อนการประเมิน

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงการใช้ประโยชน์ของระบบ

ข้อมูล SEA ผลการประเมินการจัดท า SEA ในช่วงที่ผ่านมา และการจัดท า SEA ในพ้ืนที่น าร่อง (โครงการ

ติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน)  

2) การน าไปใช้  

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบถึงการใช้ประโยชน์ของการขับเคลื่อน SEA และผลการจัด

กิจกรรม SEA ที่ผ่านมา รวมถึงช่องทางการเข้าถึงระบบข้อมูล SEA ที่ สศช. ได้มีการจัดท าขึ้น 
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7.3 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการผ่านช่องทางสื่อสาธารณะ 

ที่ปรึกษาด าเนินการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการผ่าน ช่องทางสื่อสารสาธารณะ  

เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารและความก้าวหน้าตลอดระยะเวลาการศึกษาโครงการ รวมถึงผลการด าเนิน

โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ จ านวน 4 ช่องทาง 

ประกอบด้วย 

7.3.1 Website 

ช่องทางเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ อาทิ 

ข้อมูลด้าน SEA การด าเนินงานของ สศช. กลไกการขับเคลื่อน SEA รายงานการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม

ระดับยุทธศาสตร์ รวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม รายละเอียดดังรูปที่ 7.3-1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7.3-1 Website: การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
<http://58.82.155.218/sea-nesdc/Index/> 
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7.3.2 Facebook 

ช่องทางเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการด าเนินงาน อาทิ กิจกรรมการฝึกอบรมด้าน 

SEA กิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อย กิจกรรมการประชุมสัมมนา รายละเอียดดังรูปที่ 7.3-2 

 
รูปที่ 7.3-2  Page Facebook: @SEANESDC หรือการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ - SEA 
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7.3.3 Line 

ช่องทางติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรม รวมถึงสอบถามข้อมูลด้าน SEA ในรูปแบบ 

การสื่อสารผ่านทางข้อความ รายละเอียดดังรูปที่ 7.3-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7.3-3 ID Line: @sea_nesdc 

7.3.4 YouTube 

ช่องทางประชาสัมพันธ์สื่อวีดิทัศน์ด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ อาทิ SEA  

ฉบับประชาชน SEA คืออะไร กระบวนการจัดท า SEA รายละเอียดดังรูปที่ 7.3-4 

 

รูปที่ 7.3-4 YouTube: SEANESDC 
 



บทที่ 8 

การทบทวนกรณีศึกษาเปรียบเทียบ 
การขับเคลื่อน SEA สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม (ทดแทนการศึกษาดูงาน SEA  
ในต่างประเทศ) 
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บทที่ 8 
การทบทวนกรณศีึกษาเปรียบเทยีบการขับเคลื่อน SEA 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ทดแทนการศึกษาดูงาน 
SEA ในต่างประเทศ) 

การศึกษาดูงานในต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จในการประยุกต์ใช้การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์กับการวางแผนพัฒนาประเทศ (ตาม TOR ข้อ 5.8) ได้ถูกก าหนดขึ้น เพ่ือถอดบทเรียน SEA  

ในการประยุกต์ใช้กับการวางแผนพัฒนาประเทศ และการพัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนให้การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สามารถน ามาใช้กับการวางแผนพัฒนา

ประเทศไทยในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเรียนรู้ประสบการณ์การขับเคลื่อน SEA ในประเทศ

เพ่ือนบ้านนี้ ทางโครงการฯ ได้เลือกประเทศเวียดนามเป็นกรณีศึกษาในการจัดท า SEA ซึ่งมีการประยุกต์ใช้ 

SEA กับการวางแผนในการพัฒนาประเทศ ทั้งรายสาขาและเชิงพ้ืนที่ แต่สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ภายในประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 

2563 นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17) ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 ประกอบกับค าสั่งศูนย์บริหาร

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 7/2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 

2548 (ฉบับที่ 6) จึงเป็นเหตุให้ที่ปรึกษาไม่สามารถด าเนินการกิจกรรมการศึกษาดูงานในต่างประเทศท่ีประสบ

ความส าเร็จในการประยุกต์ใช้  SEA กับการวางแผนในการพัฒนาประเทศได้ ทางที่ปรึกษาจึงได้ยกเลิก

การศึกษาดูงานในต่างประเทศ และปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมเป็นการจัดท ารายงานทบทวนองค์ความรู้

เกี่ยวกับ SEA ของประเทศที่ประสบความส าเร็จในการประยุกต์ใช้ SEA กับการวางแผนในการพัฒนาประเทศ 

ได้แก่ ประเทศเวียดนาม เพ่ือทดแทนการศึกษาดูงานในต่างประเทศฯ ดังกล่าว  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใน 

การด าเนินกิจกรรม เพ่ือไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนใหม่นี้  

ได้มีการด าเนินการทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับ SEA ของประเทศเวียดนามและศึกษาบริบทของประเทศ

เวียดนามที่ได้มีการขับเคลื่อนการใช้ SEA ด้วยการบรรจุไว้ในกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ 

SEA ในการวางแผนพลังงานของประเทศเวียดนาม โดยได้ท าการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ SEA ของ

ประเทศเวียดนาม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์แบบเสมือนจริง (Online Virtual Meeting) ให้แก่เจ้าหน้าที่

ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้ มุมมอง และ

ประสบการณ์ต่อแนวทางการขับเคลื่อน SEA และศึกษากรณีตัวอย่างของประเทศเวียดนาม และสามารถ 
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น าองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาต่อยอดและประยุกต์ใช้การพัฒนาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาประเทศในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.1 วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือถอดบทเรียน SEA ในการประยุกต์ใช้กับการวางแผนพัฒนาประเทศ และการพัฒนาระบบ 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

- เพ่ือสนับสนุนให้การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สามารถน ามาใช้กับการวางแผนพัฒนา

ประเทศไทยในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.2 การทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับ SEA ของประเทศเวียดนาม 

8.2.1 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือน าองค์ความรู้เกี่ยวกับ SEA ของประเทศเวียดนามมาต่อยอดและประยุกต์ใช้การพัฒนา 

ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.2.2 สรุปประสบการณ์การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของต่างประเทศ 

1) ประสบการณ์การจากการศึกษาการจัดท า SEA ของประเทศเวียดนาม 

1.1) บริบทของ SEA ในประเทศเวียดนาม 

ประเทศเวียดนามมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม” มี

สภาแห่งชาติ (National Assembly) เป็นองค์กรสูงสุดของประเทศ สภาแห่งชาติมีสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง 

จ านวน 500 คน มีประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาแห่งชาติด้วยกันเองเป็นประมุขของรัฐ 

และสภาแห่งชาติยังมีอ านาจในการแต่งตั้ง ปลดออก หรือถอดถอนนายกรัฐมนตรีตามค าแนะน าของ

ประธานาธิบดี และมีอ านาจในการแต่งตั้ง ปลดออก หรือถอดถอน รองนายกรัฐมนตรี และสมาชิกในคณะ

รัฐบาล (รัฐมนตรีและหัวหน้าองค์กรระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า) (ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2564) โดย

สภาแห่งชาติจะมีบทบาทหลักในการก ากับดูและการท างานของรัฐบาลและการออกกฎหมายซึ่งรวมถึง Law 

on Environmental Protection (No. 55/2014/QH13; Hanoi, June 23, 2014) ซึ่งเป็นกฎหมายที่มี

บทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการท างานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศเวียดนาม รวมถึงการจัดท า SEA  

ด้วยค าแนะน าในการจัดท า SEA 

เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศแรก ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีการออกกฎหมาย

เพ่ือบังคับใช้ส าหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ส าหรับการวางแผนยุทธศาสตร์ (ADB, 

2018) โดยเริ่มบรรจุไว้ในกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 2005 (The 2005 Law on Environmental 

Protection : LEP) ซึ่งมีการระบุอย่างชัดเจนว่าขอบเขตของการจัดท า SEA จะต้องมีการพิจารณาครอบคลุม

ประเด็นการพัฒนาสังคม และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากร โดย LEP 
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ค.ศ. 2005 ได้ส่งผลให้เกิดการเติบโตของพลังงานหมุนเวียน การคุ้มครองลุ่มน้ า และการรักษามาตรฐานด้าน

สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านการผลิต และอาจกล่าวได้ว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่เป็น

นวัตกรรมในขณะนั้น  เนื่องจากท าให้กระบวนการพัฒนาต้องด าเนินการด้วยความตระหนักรู้ ว่า

ต้องพัฒนาขีดความสามารถและขั้นตอนโดยละเอียดก่อนจึงจะสามารถด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติ  

ในกฎหมายได้ และแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน แต่การน า SEA มาใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์

เป็นขั้นตอนส าคัญที่ต้องด าเนินการบนพ้ืนฐานของกฎหมายอย่างชัดเจน  มีการประเมินและคาดการณ์ 

ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในส่วนที่เชื่อมโยงกับการน ายุทธศาสตร์ 

แผน และข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติ 

บทบาทของ SEA ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ได้รับการเน้นย้ าเพ่ิมเติมในมติ

คณะรัฐมนตรีที่  1216 คือ “Approving the Strategy for Protecting the National Environment by 

2020 and the Orientation Towards 2030” ซึ่งได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2012 การตัดสินใจ

ครั้งนี้ได้มีการปรับปรุงและอธิบายเกี่ยวกับบทบัญญัติบางประการของ 2005 LEP โดยระบุความจ าเป็นในการ 

“ปรับปรุงคุณภาพของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดส าหรับการคุ้ม

สิ่งแวดล้อมในการจัดท ายุทธศาสตร์ การวางแผน แผน โครงการ และแผนงานส าหรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

และสังคม (Government of Vietnam, 2012) และในปี 2014 LEP 2005 ถูกแทนที่โดย The Law on 

Environmental Protection 2014 (2014 LEP) (Government of Vietnam, 2014) โดยมาตรา 3 วรรค 

22 ของ 2014 LEP ให้ค าจ ากัดความที่ชัดเจนของ SEA ส าหรับเวียดนามว่า “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์ หมายถึง การวิเคราะห์และการคาดการณ์ผลกระทบที่มีอยู่หรือที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม ที่ได้

อธิบายไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผน และข้อเสนอ เพ่ือจัดให้มีมาตรการในการควบคุมและลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานในการด าเนินงานร่วมกันส าหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

การวางแผนและข้อเสนอในการพัฒนาดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

1.2) ระบบและกลไกการด าเนินงาน SEA เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนในทางปฏิบัติ 

(1) กฎหมาย/ ข้อก าหนด 

กฎหมายที่เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการจัดท า SEA ของประเทศ

เวียดนามในปัจจุบัน คือ Law on Environmental Protection (No. 55/ 2014/ QH13; Hanoi, June 23, 

2014) โดยสาระส าคัญจะอยู่ในบทที่ 2 (Chapter II) Planning for Environmental Protection, Strategic 

Environment Assessment, Environmental Impact Assessment and Environmental Protection 

Plan ส่วนที่ 2 (Section 2) Strategic Environment Assessment มาตรา 13-17 

(2) ค าแนะน าในการจัดท า SEA 

ค าแนะน าในการจัดท า SEA ของเวียดนามถูกระบุอย่างละเอียดใน Law on 

Environmental Protection 2014 หมวดที่ 2 ส่วนที่ 2 ดังนี้ 
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มาตรา 13 ได้ระบุถึงขอบเขตของแผนที่จะต้องมีการประเมินสิ่งแวดล้อม

ระดับยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

ก) ยุทธศาสตร์และการวางแผนทั่วไปส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของภูมิภาค ภูมิภาคทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ ระเบียงและเส้นทางการพัฒนา (Corridors and Belts) 

ข) การวางแผนทั่วไปส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเมืองและ

จังหวัดที่ข้ึนกับรัฐบาลกลางและและหน่วยทางเศรษฐกิจที่มีการบริหารรูปแบบพิเศษ  

ค) ยุทธศาสตร์และการวางแผนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ การแปรรูปและ 

การส่งออก เทคโนโลยีขั้นสูง และเขตอุตสาหกรรม 

ง) ยุทธศาสตร์และการวางแผนการขุดเจาะและการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติที่ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัดขึ้นไป 

งง) ยุทธศาสตร์  การวางแผน และข้อเสนอส าหรับการพัฒนา

อุตสาหกรรม และรายสาขา ในระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และระดับจังหวัด ที่อาจส่งผลกระทบส าคัญ 

ต่อสิ่งแวดล้อม 

จ)  การปรับเปลี่ ยนยุทธศาสตร์  การวางแผนและข้อเสนอส าหรับ 

การด าเนินการ ข้อ ก) ข) ค) ง) และ งง) 

มาตรา 14 ว่าด้วยการด าเนินการเพ่ือจัดท า SEA ซึ่งจะระบุถึงหน่วยงาน 

ที่ต้องรับผิดชอบในการจัดท า SEA การระบุถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดท า SEA การน า SEA ไปใช้

ประโยชน์ และหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดท ารายงาน SEA 

มาตรา 15 ว่าด้วยสาระส าคัญของรายงาน ซึ่งประกอบด้วย  

ก) ความจ าเปน็ บทบัญญัติทางกฎหมายพื้นฐาน ส าหรับการจัดท ายุทธศาสตร์ 

แผน และข้อเสนอ 

ข) ระเบียบวิธีในการจัดท า SEA  

ค) สรุปสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ  

ง) พ้ืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบเมื่อมีการน ายุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอไปสู่

การปฏิบัติ  

จ) ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผน และข้อเสนอ กับมุมมองและ

วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม  

ฉ) การประเมินและคาดการณ์ผลกระทบด้านบวกและด้านลบ ที่อาจเกิดจาก

ยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ  
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ช) ประเมินและคาดการณ์ที่เก่ียวข้องกับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ในส่วนที่เชื่อมโยงกับการน ายุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติ  

ซ) การปรึกษาหารือผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดท า SEA  

ฌ) มาตรการความยั่งยืนทั้งในการส่งเสริมผลกระทบเชิงบวกและบรรเทา

ผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากกระบวนการน ายุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติ และ  

ญ) ประเด็นส าคัญที่ควรมีการศึกษาวิจัยเ พ่ิมเติมในกระบวนการน า

ยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอไปปฏิบัติ และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 

มาตรา 16 ว่าด้วยการตรวจสอบคุณภาพรายงาน SEA ประกอบด้วย  

ก) บทบาทในการตรวจสอบรายงานของหน่วยงานแต่ละระดับ  

ข) การจัดตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพรายงาน ( Inspection 

Council)  

ค) การส่งรายงานให้กับหน่วยก ากับดูแล หน่วยงาน และผู้ เชี่ยวชาญ 

ที่เก่ียวข้องให้ความเห็น 

มาตรา 17 ว่าด้วยการรับความเห็นและรายงานผลสรุปของการตรวจสอบ

รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่มีสาระส าคัญ ประกอบด้วย  

ก) การจัดท ารายงาน SEA ฉบับสมบูรณ์ การยกร่างยุทธศาสตร์ แผน และ

ข้อเสนอที่อยู่บนพื้นฐานของ SEA และ การตอบสนองต่อข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ  

ข) หน่วยงานก ากับที่ รับผิดชอบจัดท ารายงาน SEA จะต้องเขียนผล 

การตรวจสอบส่งให้กับหน่วยงานที่มีอ านาจในการอนุมัติยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ  

ค) ผลสรุปของการตรวจสอบรายงานการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์ จะถูกใช้เป็นพ้ืนฐานส าหรับการอนุมัติยุทธศาสตร์ การวางแผน และข้อเสนอ โดยหน่วยงานที่มี

อ านาจ 

(3) หน่วยงานขับเคลื่อน/ ก ากับดูแล 

มาตรา 14 ก าหนดให้ หน่วยงานก ากับดูแลที่ได้รับมอบหมายให้จัดท า

ยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอที่ระบุในมาตรา 13  

- จะต้องรับผิดชอบในการจัดเตรียมหรือว่าจ้างหน่วยงานที่ปรึกษาเพ่ือจัดท า

รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยจะต้องด าเนินการไปพร้อม ๆ กับกระบวนการจัดท า

ยุทธศาสตร์ การวางแผน และ ข้อเสนอ และ  

- จะต้องรับผิดชอบในการจัดท ารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์เพื่อเสนอต่อผู้มีอ านาจเพ่ือท าการตรวจสอบ 
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มาตรา 16 ก าหนดให้  

ก) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการตรวจสอบ

รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในส่วนของยุทธศาสตร์ การวางแผน และข้อเสนอที่รัฐสภา 

รัฐบาล และนายกรัฐมนตรีต้องพิจารณา 

ข) กระทรวงและหน่วยงานระดับกรม ต้องตรวจสอบรายงานการประเมิน

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในส่วนของยุทธศาสตร์ การวางแผน และข้อเสนอภายในขอบเขตอ านาจของ

ตัวเอง  

ค )  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะช า ช น ข อ ง จั ง ห วั ด  ( Provincial People’s 

Committees) จะต้องตรวจสอบรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

ยุทธศาสตร์ การวางแผน และข้อเสนอที่อยู่ภายใต้ขอบอ านาจของตัวเองและที่อยู่ในเขตอ านาจของสภา

ประชาชน (People’s Council)  

ทั้งนี้ การตรวจสอบรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์จะต้อง

ด าเนินการโดย “กรรมการตรวจสอบ (Inspection Council)” ที่จัดตั้งโดยหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ได้รับ

มอบหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท ารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

1.3) กระบวนการจัดท า SEA 

(1) การกลั่นกรอง (Screening) 

น าเสนอแล้วในหัวข้อการบังคับใช้ 

(2) การก าหนดขอบเขตเนื้อหาและขอบเขตทางเทคนิคในการประเมินผล
กระทบ 

1. มาตรา 13 ระบุเนื้อหาที่สอดคล้องกับขั้นตอนการก าหนดขอบเขต 

(Scoping) คือ จะต้องมีการระบุวิธีด าเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

2. ที่ ป รึ ก ษ า ไ ด้ ต ร ว จ ส อ บ  เ อ ก ส า ร ชื่ อ  Strategic Environmental 

Assessment of The National Plan for Power Development for the Period 2011-2020 with 

Perspective to 2030 (PDP VII) พบว่า มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดขอบเขตอยู่ใน บทน า  

(Introduction) คือ 

1) ก าหนดประเด็นส าคัญทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

ที่น่ากังวลใจ และจัดล าดับความส าคัญประเด็นที่สมควรได้รับการพิจารณาใน PDP  

- ประเด็นและล าดับความส าคัญเหล่านี้ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

พลังงานทั้ง 5 ประเภท คือ ไฟฟ้าพลังน้ า พลังงานความร้อน พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานหมุนเวียน และ 

การขยายสายส่ง (สาย 500 และ 220kV) 
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- การจัดท า SEA เริ่มต้นด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือก าหนด

ประเด็นส าคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับมุมมองความยั่งยืนและ

ยุทธศาสตร์ของ PDP โดยมีประเด็นเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับ PDP จ านวน 20 ประเด็น 

ของ PDP ถูกอภิปรายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

- ชุดของประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ส าคัญที่เป็นผลจากการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ เป็นส่วนส าคัญท่ีสุดที่ใช้เป็นกรอบการวิเคราะห์ SEA  

2) ผลของการปรึกษาหารือรอบแรกและการจัดอันดับใช้วิธีการให้คะแนน 

(Scoring method) โดยหน่วยงานเฉพาะด้านและหน่วยงานบริหารในพ้ืนที่ ท าให้คณะท างานเลือกประเด็น

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 12 ประเด็น และ ได้พัฒนาตัวชี้วัดส าหรับการประเมินแต่ละประเด็นเหล่านี้ 

3) ในการคัดเลือกประเด็นและตัวชี้วัดเหล่านี้คณะท างานได้ก าหนด โดย

พิจารณาบริบทของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายระดับชาติและเป้าหมายต่าง ๆ ประกอบด้วย  

3.1) การลดความยากจนและสร้างความเป็นธรรมทางสังคม  

3.2) การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของชาติ  

3.3) ประสิทธิภาพด้านพลังงานและการอนุรักษ์  

3.4) การพัฒนาพลังงานทางเลือก 

3.5) การตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(3) การพัฒนาทางเลือกและการรายงานสถานการณ์ปัจจุบัน 

มาตรา 13 ได้ระบุเนื้อหาที่สอดคล้องกับขั้นตอนการพัฒนาและประเมิน

ทางเลือก ประกอบด้วย 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและเศรษฐกิจสังคมของพ้ืนที่

ได้รับผลกระทบจากยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ 

2. การประเมินความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ ต่อมุมมอง

และวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

3. การประเมินและการคาดการณ์แนวโน้มของผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ 

ต่อประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดข้ึนจากการน ายุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติ 

4. การประเมินและคาดการณ์แนวโน้มผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ในระหว่างการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ การวางแผน และข้อเสนอ 

จากการศึกษาเอกสารชื่อ Strategic Environmental Assessment of The 
National Plan for Power Development for the Period 2011 -2020  with Perspective to 2030 
(PDP VII) พบว่ามีสาระส าคัญของวิธีการพัฒนาและประเมินทางเลือกระบุอยู่ในบทน า สรุปได้ดังนี้ 
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1. พัฒนาทางเลือกก าลังไฟฟ้าใน PDP VII และสร้างตัวเลือกการใช้และ

การจัดหาพลังงานและทางเลือกอ่ืนไว้ในกรอบการวิเคราะห์ โดยค านึงถึงเป้าหมายระดับชาติ โดยคณะท างาน 

SEA ได้จัดท าทางเลือก 2 ทางเลือก เพ่ือพิจารณา ประกอบด้วย 

ทางเลือกที่ 1: เพ่ือเพ่ิมอัตราการประหยัดพลังงานและประสิทธิภาพจาก 1 - 3% 

(BAU) เป็น 5 - 8% ในปี 2573 (ทางเลือกด้านอุปสงค์) 

ทางเลือกท่ี 2: สมมติว่ามีการใช้พลังงานทางเลือกเพ่ิมข้ึนจาก 4% (BAU) เป็น 

10% ในปี 2573 (ทางเลือกด้านอุปทาน) 

2. ก าหนดบทบาทของ GIS analysis ในการจัดท า SEA ทั้งกระบวนการ 

3. รวบรวมข้อมูลและกรอบการวิเคราะห์สถานการณ์พ้ืนฐาน (Baseline 

Analysis) ประกอบด้วย 

1) ตัวชี้ วัดที่สามารถวัดเชิงปริมาณได้  ให้ระบุและรวบรวมข้อมูล 

ที่เก่ียวข้องจาก 1) ข้อมูลผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีพร้อมอยู่แล้ว 2) ข้อมูลซึ่งที่ปรึกษา ADB มีพร้อมอยู่แล้ว 3) 

ข้อมูลจากแหล่งอื่น และ 4) ข้อมูลทีผู่้เชี่ยวชาญระดับประเทศรวบรวมเพ่ิมเติม 

2) จัดท าโครงสร้างและพารามิเตอร์ส าหรับการวิเคราะห์ GIS และระบุ

ตัวชี้วัดที่เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์ GIS โดยพิจารณาจาก 1) ที่ตั้งของโรงไฟฟ้าในอนาคต สายส่ง 

2) พ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อน (ผลกระทบจากการปล่อยก๊าซ) 3) พ้ืนที่ได้รับผลกระทบ 

จากโรงไฟฟ้าพลังน้ า (ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนและพ้ืนที่โดยรอบ) และ 4) พ้ืนที่ได้รับผลกระทบที่อยู่ห่าง

จากโรงไฟฟ้าไม่เกิน 10 กม. และไม่เกิน 30 กม. 

3) ศึกษาทางเลือกของ PDP VII ทั้งด้านอุปสงค์ และด้านอุปทาน รวมถึง

สถานการณ์พ้ืนฐาน ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งศักยภาพของโรงไฟฟ้า สายส่งใหม่ และเขตผลกระทบของโรงไฟฟ้าพลังน้ า

และโรงไฟฟ้าประเภทอ่ืน ๆ 

4. วิเคราะห์ผลกระทบทางเลือกและถ่วงน้ าหนัก ประกอบด้วย 

1) การวิเคราะห์ความแตกต่างของผลกระทบโดยใช้การประเมินมูลค่า 

ทางเศรษฐกิจและการให้คะแนน 

2) การวิเคราะห์ผลกระทบทางกายภาพเชิงปริมาณทั้งผลกระทบด้านบวก

และด้านลบของตัวเลือกแหล่งจัดหาไฟฟ้าต่าง ๆ ที่อยู่ใน SEA 

3) การประเมินทางเศรษฐกิจ ที่เป็นไปได้ของต้นทุนและผลประโยชน์ของ

ผลกระทบที่เกิดจากตัวเลือกแหล่งจัดหาไฟใน PDP VII เพ่ือเปรียบเทียบและการจัดอันดับ และพัฒนาตัวชี้วัด 

ที่แสดงให้เห็นถึงขนาดของผลกระทบที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ 
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4) การจัดอันดับโครงการแหล่งจัดหาไฟฟ้า (ส าหรับพลังงานความร้อน) 

ในข้อเสนอทางเลือกการจัดหาพลังงาน โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดที่ส าคัญ เป้าหมายระดับประเทศ และ 

ความอ่อนไหวของสถานที่ตั้งโครงการ 

(4) การบรรเทาผลกระทบและการติดตาม 

มาตรา 15 ได้ระบุเนื้อหาที่สอดคล้องกับขั้นตอนการบรรเทาผลกระทบและ

การติดตาม 

1. มาตรการในการรักษาแนวโน้มผลกระทบเชิงบวก และการควบคุมและ

บรรเทาแนวโน้มผลกระทบเชิงลบต่อประเด็นสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากการน ายุทธศาสตร์ แผนและข้อเสนอ

ไปสู่การปฏิบัติ 

2. ประเด็นที่ต้องได้รับการวิจัยเพ่ิมเติมในขั้นตอนการน ายุทธศาสตร์ แผน 

ข้อเสนอ ไปสู่การปฏิบัติ และข้อเสนอแนวทางด าเนินการ 

จากการศึกษาเอกสารชื่อ Strategic Environmental Assessment of The 
National Plan for Power Development for the Period 2011 - 2020  with Perspective to 2030 
(PDP VII) มีสาระส าคัญของวิธีการบรรเทาผลกระทบ คือ  

1. ระบุพ้ืนที่และทางเลือกในการบรรเทาผลกระทบ และการจ่ายค่าชดชดเชย 

ส าหรับพื้นที่และผู้ที่ได้รับผลกระทบในทางลบจากการพัฒนาโรงไฟฟ้าและสายส่ง 

2. ระบุแนวทางการชดเชยและการบรรเทาผลกระทบด้วยแนวทาง 

ที่เหมาะสมตามกฎระเบียบและประสบการณ์ที่ดีของประเทศเวียดนาม และประเทศอ่ืน ๆ 

3. ประเมินผลกระทบทางการเงินและทางเลือกในการจัดหาเงินทุนส าหรับ

มาตรการบรรเทาผลกระทบและการชดเชย รวมถึงศักยภาพของกลไกการแบ่งปันผลประโยชน์ตาม Decree 

No. 99/2010/ND-CP dated 24 September 2010 on Payment for Environmental Services. 

4. เสนอแผนงานการตรวจสอบและการจัดการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

การปกป้องสิ่งแวดล้อม 

(5) รายงาน SEA 

มาตรา 15 ว่าด้วยสาระส าคัญของรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

1. ความจ าเป็นและเหตุผลทางกฎหมายส าหรับการจัดท ายุทธศาสตร์ แผน 

และข้อเสนอ 

2. วิธีการในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

3. สรุปสาระส าคัญท่ีอยู่ใน ยุทธศาสตร์ แผน และ ข้อเสนอ 
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4. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและเศรษฐกิจสังคมของพ้ืนที่ซึ่งอาจได้รับ

ผลกระทบจากยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ 

5. การประเมินความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ กับมุมมอง

และวัตถุประสงค์ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

6. การประเมินและการคาดการณ์แนวโน้มผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ 

ต่อประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ 

7. การประเมินและการคาดการณ์โดยอ้างอิงถึงแนวโน้มผลกระทบต่อ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระหว่างการด าเนินการตามยทุธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ 

8. การปรึกษาหารือในกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

9. มาตรการในการรักษาแนวโน้มผลกระทบเชิงบวก การควบคุมและบรรเทา

แนวโน้มผลกระทบเชิงลบต่อประเด็นสิ่งแวดล้อมที่บรรจุในยุทธศาสตร์ แผนและข้อเสนอ 

10. ประเด็นที่ต้องได้รับการวิจัยเพ่ิมเติมในขั้นตอนการด าเนินการตาม 

ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และข้อเสนอแนะแนวทางด าเนินการ 

(6) การมีส่วนร่วม 

มาตรา 15 ระบุสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม 

คือ ต้องมีการปรึกษาหารือในกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์ ส่วนเอกสารชื่อ Strategic Environmental Assessment of The National Plan for Power 

Development for the Period 2011 - 2020 with Perspective to 2030 (PDP VII) บทที่ 4 มีสาระส าคัญ

เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม สรุปได้ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ในการปรึกษาหารือ เกี่ยวข้องกับ 

1) ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญและตัวช้ีวัดที่ต้องท าการประเมิน 

2) แนวทางการจัดท า SEA และวิธีการประเมินผล  

3) การวิเคราะห์ผลการประเมินผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ

ทางเลือกต่าง ๆ ในการพัฒนาพลังงาน 

4) ความเหมาะสมของร่างมาตรการบรรเทาผลกระทบที่ใช้รองรับกับ

ผลกระทบด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

2. วิธีการปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วม โครงการนี้เลือกใช้เครื่องมือ

ส าคัญ 2 เครื่องมือ คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการและการใช้แบบส ารวจ ดังนี้ 
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1) ใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย 

1.1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1  

- วัตถุประสงค์ เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เกี่ยวกับแนวทางการจัดท า SEA และวิธีการประเมินผล และประเด็นยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมที่จะประเมิน

ใน SEA ของ PDP VII  

- ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้แทนของกระทรวงที่เก่ียวข้อง

และกรมต่าง ๆ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องการจัดการและจ าหน่ายไฟฟ้า จังหวัดที่มีโครงการด้านพลังงาน

ขนาดใหญ่ และ NGOs ระดับนานาชาติที่ท างานในเวียดนาม 

1.2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2  

- วัตถุประสงค์ เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เกี่ยวกับ 1) การประเมินและเปรียบเทียบทางเลือกที่เสนอ 2) มาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ 3) 

ความเหมาะสมของข้อเสนอที่เก่ียวข้องกับแผนและข้อเสนอแนะ  

- ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ เหมือนกับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งแรก 

และมีกิจกรรมเพ่ิมเติมควบคู่กับการประชุมฯ คือ การสัมภาษณ์ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในภาคสิ่งแวดล้อมและ

พลังงาน 

1.3) การใช้แบบส ารวจ ตารางผลกระทบ (Impact Matrices)  
ที่ประกอบด้วย 

- รายการผลกระทบที่อาจเกิดจากการพัฒนาพลังงานและการขยาย

โครงข่าย รวมทั้งเกณฑ์ในการจัดอันดับผลกระทบ ส าหรับโครงการพัฒนาไฟฟ้าจ านวน 221 โครงการ  

- ถูกส่งไปยังส านักงานอุตสาหกรรมและการค้าจังหวัดและส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ที่มีข้อเสนอการเสนอการลงทุนที่ส าคัญใน PDP VII  

- ผลที่รวบรวมได้จะถูกน าไปใช้ในกระบวนการวิเคราะห์ SEA ด้วย 

(7) การควบคุมและก ากับ 

มาตรา 16 ว่าด้วยการตรวจสอบรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์ 

ได้ระบุเนื้อหาที่สอดคล้องกับขั้นตอนการควบคุมและก ากับ ประกอบด้วย 

1. ความรับผิดชอบในการตรวจสอบรายงานการประเมินสิ่งแวดระดับ
ยุทธศาสตร์ มีดังนี ้

1) ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด าเนินการตรวจสอบ 

รายงานฯ ในส่วนของยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอที่รัฐสภา รัฐบาล และนายกรัฐมนตรีพิจารณา 
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2) รัฐมนตรีและหน่วยงานที่อยู่ภายใต้รัฐมนตรี ต้องจัดให้มีการตรวจสอบ 

รายงานฯ ในส่วนของยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอภายในเขตอ านาจของตน  

3 )  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ ช า ช น ข อ ง จั ง ห วั ด  ( Provincial People’s 

Committees) จะต้องตรวจสอบรายงานฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอภายใน

ขอบเขตอ านาจของกรรมการ และอยู่ในขอบเขตอ านาจของสภาประชาชนในระดับเดียวกัน 

2. การตรวจสอบรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ จะต้อง

ด าเนินการโดยกรรมการตรวจสอบ (inspection council) ที่จัดตั้งโดยหัวหน้าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ของ

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท ารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ จะต้องจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินข้อมูลที่ระบุไว้ ในรายงานฯ รวมถึงด าเนินการ

ส ารวจและรวบรวมความคิดเห็นจากหน่วยงานก ากับดูแล องค์กร และผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้อง 

มาตรา 17 ว่าด้วยการรับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบและรายงาน

ผลสรุปของการตรวจสอบรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ระบุสาระส าคัญท่ีสอดคล้องกันขั้นตอนการก ากับตรวจสอบ ดังนี้ 

1. หน่วยงานที่จัดท ายุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ จะต้องรับผิดชอบ 

ในการจัดท ารายงานฯ ให้แล้วเสร็จ และจัดท าร่างยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ เป็นลายลักษณ์อักษร 

บนพื้นฐานของการวิจัยที่เหมาะสมและอ้างถึงการตอบสนองต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ จะต้องส่งรายงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบไปยังหน่วยงานที่มีอ านาจในการอนุมัติ

ยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ เป็นลายลักษณ์อักษร 

3. ผลสรุปการตรวจสอบรายงานเกี่ยวกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ จะถูกใช้เป็นพื้นฐานส าหรับการอนุมัติยุทธศาสตร์ แผนและข้อเสนอ โดยหน่วยงานที่มีอ านาจ 
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รูปที่ 8.2-1 การจัดท า SEA ของประเทศเวียดนาม 
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2) ข้อเสนอแนะแนวทางการใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของประเทศเวียดนาม 

(1) ข้อเสนอแนะเกี่ยวระบบและกลไกการด าเนินงาน SEA 

1) ด้านเจตจ านง ประเทศเวียดนามมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศที่มี 

ความยั่งยืน โดยสะท้อนออกมาจากมติของคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี 2005 และถูกถ่ายทอดลงสู่กฎหมายคุ้มครอง

สิ่งแวดล้อมอย่างเข้มข้นในกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฉบับปรับปรุงใหม่ในปี 2014 ประเทศไทยจึงสมควร

ยกระดับความเข้มข้นของเจตจ านงด้านความยั่งยืนในการพัฒนาด้วยการถ่ายทอดเจตจ านงนี้ผ่านกฎหมาย  

ในมิติต่าง ๆ อย่างชัดเจนทั้งในด้านความหมาย และขอบเขตและถ่ายทอดลงสู่กฎหมายที่มีบทบาทโดยตรง 

คือ กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายน้ า กฎหมายผังเมือง กฎหมายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน 

และเป็นทิศทางในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการวางแผนทุกระดับ 

2) ด้านระเบียบกฎหมาย กฎหมายของประเทศเวียดนามมีศักดิ์ทางกฎหมาย

ระดับพระราชบัญญัติและผนวกอยู่ร่วมกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมด้าน อ่ืน ๆ ท าให้สามารถฉายภาพของ 

การจัดการสิ่งแวดล้อมในลักษณะที่เป็นองค์รวม ดังนั้น ในท้ายที่สุดแบบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ SEA  

ของประเทศไทยควรถูกน าไปผนวกอยู่ร่วมกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของการจัดท า SEA 

3) การจัดท าค าแนะน า  (Guidance) เนื่ องจากกฎหมายคุ้มครอง

สิ่งแวดล้อมของเวียดนามนั้นมีรายละเอียดอย่างมากในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดท า SEA จนไม่มีความ

จ าเป็นต้องจัดท าเอกสารค าแนะน าในการจัดท า SEA ออกมาต่างหาก ส าหรับประเทศไทยในอนาคตอาจน า

ขั้นตอนที่มีลักษณะที่เป็นขั้นตอนและองค์ประกอบพ้ืนฐานไปบรรจุไว้ในกฎหมาย โดยเฉพาะที่เป็นข้อก าหนด

ในการน าข้อค้นพบจากการจัดท า SEA ไปใช้ในกระบวนการตัดสินใจในการวางแผน และอาจท าเฉพาะ

ค าแนะน าเป็นรายสาขาหรือเชิงพ้ืนที่หรือรายประเด็น 

4) การบังคับใช้ SEA ในกรณีของเวียดนามมีการระบุไว้ ในกฎหมาย 

อย่างชัดเจน แต่ในกรณีของประเทศไทยที่ปรึกษามีความเห็นว่าอาจก าหนดกลุ่มแผนหลัก ๆ ที่มีความเสี่ยง 

ต่อการเกิดผลกระทบในระดับสูงไว้ในข้อกฎหมาย ควบคู่กับการใช้เกณฑ์ ( Criteria) การพิจารณาให้มี 

ความเป็นพลวัตที่สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมาพิจารณาแผนที่สมควร

จัดท า SEA เพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ระบุเอาไว้ในกฎหมายหลัก ส่วนวิธีการพิจารณานั้นอาจน าแนวทางการใช้

ตารางเช็คลิสต์ (Ckeck list) ส าหรับการตรวจสอบเบื้องต้น และกลไกอนุกรรมการปรึกษาหารือเพ่ือสร้าง 

ความมั่นใจให้กับหน่วยงานเจ้าของแผน 

5) หน่วยงานขับเคลื่อน/ ก ากับดูแลการจัดท า SEA  

1) หน่วยงานที่มีอ านาจจัดท า SEA คือ ในกรณีของเวียดนามคือหน่วยงาน 

ที่มีอ านาจในการจัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน หรือข้อเสนอ ซึ่งถือเป็นแนวทางที่เป็นมาตรฐานร่วมกัน 

ทั่วโลก และประเทศไทยควรยึดตามแนวทางนี้ แต่สิ่งที่สมควรพิจารณาเพ่ิมเติมส าหรับประเทศไทยคือ  
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ความเหมาะสมของหน่วยงานกับระดับของ SEA และระดับของแผน อาทิ สทนช. หรือ สคทช. หรือ สศช. อาจ

เป็นหน่วยงานที่เหมาะสมส าหรับการจัดท า SEA นโยบายหรือยุทธศาสตร์ในระดับชาติ อาจไม่มีความเหมาะสม 

ที่จะจัดท า SEA หรือ จัดท าแผนแม่บทหรือแผนงาน เนื่องจากอาจไม่มีอ านาจตามกฎหมาย งบประมาณหรือ

บุคลากรที่จะขับเคลื่อนอย่างแท้จริง 

2) กลไกควบคุมคุณภาพ SEA กลไกส าคัญที่ประเทศเวียดนามใช้ คือ 

“กรรมการตรวจสอบ (Inspection Council) ที่จัดตั้งโดยหน่วยงานจัดท าแผนเอง และหน่วยงานอนุมัติแผน 

ในแต่ละระดับ ที่จะต้องน าข้อค้นพบจาก SEA และความเห็นของกรรมการตรวจสอบมาเป็นพ้ืนฐานในการ

พิจารณาอนุมัติแผน ในกรณีของประเทศไทยในช่วงที่มีแผนที่จ าเป็นต้องจัดท า SEA จ านวนไม่มากนักอาจใช้

กลไก “อนุกรรมการวิชาการ” ไปก่อนชั่วคราวส าหรับแผนระดับประเทศ แต่ในอนาคตระยะยาวเมื่อก าหนดให้

แผนระดับท้องถิ่นขนาดใหญ่ อาทิ เทศบาลนคร หรือเทศบาลเมือง ต้องมีการจัดท า SEA อาจจ าเป็นต้อง

พิจารณาพัฒนากลไกที่เหมาะสมกับระดับของแผนพัฒนา นอกจากนี้แล้วในร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี

อาจจะต้องกล่าวถึงกลไกการอนุมัติแผนของหน่วยงานต่าง ๆ ว่าจะต้องด าเนินการอนุมัติแผนบนพ้ืนฐานของ

ข้อค้นพบที่เกิดจากการจัดท า SEA และข้อคิดเห็นของ “อนุกรรมการวิชาการ” 

(2) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการจัดท า SEA 

1) ขั้นตอนพื้นฐานของการจัดท า SEA 

ขั้นตอนพื้นฐานในการจัดท า SEA ของประเทศเวียดนามประกอบด้วยขั้นตอน

พ้ืนฐานเช่นเดียวกันกับประเทศอ่ืน ๆ คือ การกลั่นกรอง (Screening) ขอบเขต (Scoping) ทางเลือก 

(Alternative) การประเมิน/ ป้องกัน (Assessment/ Protect) การจัดท ารายงานสิ่งแวดล้อม (Environmental 

Statement) และการติดตาม (Follow Up) โดยมีองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม (Public Participation)  

เป็นกระบวนการต่อเนื่อง ในกรณีของประเทศไทยก็ควรด าเนินการตามแนวทางนี้ 

2) ขั้นตอนการกลั่นกรอง  

ได้กล่าวถึงแล้วในหัวข้อการบังคับใช้ SEA  

3) ขั้นตอนการก าหนดขอบเขต 

กรณีของเวียดนามได้ระบุไว้เพียงกว้างๆว่าจะต้องก าหนดระเบียบวิธีใน 

การก าหนดขอบเขตการประเมิน ส่วนในกรณีของประเทศไทยนั้น ที่ปรึกษาพิจารณาว่า 1) การก าหนดให้ 

การก าหนดขอบเขตควรมีการปรึกษาหารืออย่างเป็นทางการกับอนุกรรมการภายใต้ กพย. ที่ท าหน้าที่  

เป็นองค์กรให้ค าปรึกษา (Consultation Body) 2) ควรระบุให้มีการจัดท ารายงาน Scoping อย่างไม่เป็น

ทางการเพ่ือใช้ประกอบการปรึกษาหารือ และ 3) ควรมีการก าหนดขอบเขตประเด็นที่บังคับให้ต้องมี 

การวิเคราะห์และคาดการณ์ เพ่ือบรรจุไว้รายงานสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยมีบริบทอ่ืน ๆ  

ที่แตกต่างจากประเทศเวียดนาม อาทิ บริบททางการเมือง สังคม และประเพณีวัฒนธรรม โดยเฉพาะกลไก

ทางการบริหารจัดการในเชิงพ้ืนที่ที่ถ่ายทอดลดหลั่นลงไป 
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4) การพัฒนาและประเมินทางเลือก 

สิ่งที่เวียดนามก าหนดในการพัฒนาและประเมินทางเลือก คือ 1) ต้องมี 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและเศรษฐกิจสังคมของพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากยุทธศาสตร์ แผน 

และข้อเสนอ 2) ต้องมีการประเมินความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ ต่อมุมมองและ

วัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 3) ต้องมีการประเมินและคาดการณ์แนวโน้มของผลกระทบเชิงบวก

และเชิงลบต่อประเด็นสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการน ายุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ ไปสู่การปฏิบัติ  และ 

4) ต้องมีการประเมินและคาดการณ์แนวโน้มผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในระหว่าง 

การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ การวางแผน และข้อเสนอ ที่ปรึกษามีความเห็นว่าแนวทางของเวียดนาม

เกี่ยวกับการพัฒนาและประเมินทางเลือกสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยได้ทั้ง 4 ประเด็น และ

สมควรเพ่ิมเติมการก าหนดให้มีการระบุทางเลือก “ไม่ท าอะไร (Do Nothing)” และทางเลือกที่ต้องการ 

(Preferred Alternative) 

5) การก าหนดมาตรการเพื่อความย่ังยืนและการติดตาม 

ประเทศเวียดนามก าหนดให้การก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืนและ 

การติดตาม ต้องประกอบด้วย 1) มาตรการในการรักษาแนวโน้มผลกระทบเชิงบวก และการควบคุมและ

บรรเทาแนวโน้มผลกระทบเชิงลบต่อประเด็นสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากการน ายุทธศาสตร์ แผนและข้อเสนอ

ไปสู่การปฏิบัติ และ 2) ต้องก าหนดประเด็นที่ต้องได้รับการวิจัยเพ่ิมเติมในขั้นตอนการน ายุทธศาสตร์ แผน 

ข้อเสนอ ไปสู่การปฏิบัติ และข้อเสนอแนวทางด าเนินการ ที่ปรึกษามีความเห็นว่าประเทศไทยสามารถ 

น าแนวทางในขั้นตอนนี้มาประยุกต์ใช้ได้ทั้งหมด รวมทั้งควรมีการก าหนดแนวทางเพ่ิมเติมประกอบด้วย  

1) การจัดท าแผนการติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์การพัฒนา และ 2) การก าหนดมาตรการ

บรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เหลืออยู่ (Residual Environmental Implications) 

6) การจัดท ารายงาน 

เวียดนามได้ก าหนดสาระส าคญัของรายงาน SEA ว่าจ าเป็นต้อง ประกอบด้วย 

1) ความจ าเป็นและเหตุผลทางกฎหมายส าหรับการจัดท ายุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ 2) วิธีการใน  

การประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3 )  สรุปสาระส าคัญที ่อยู ่ใน ยุทธศาสตร์ แผน และ 

ข้อเสนอ 4) สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและเศรษฐกิจสังคมของพ้ืนที่ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากยุทธศาสตร์ 

แผน และข้อเสนอ 5) การประเมินความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ กับมุมมองและ

วัตถุประสงค์ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 6) การประเมินและการคาดการณ์แนวโน้มผลกระทบเชิงบวกและ

เชิงลบต่อประเด็นสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น ในกรณีที่มีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ แผน และ

ข้อ เสนอ 7) การประเมินและการคาดการณ์โดยอ้างอิงถึงแนวโน้มผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในระหว่างการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ และ 8) การปรึกษาหารือ 

ในกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 9) มาตรการในการรักษาแนวโน้มผลกระทบเชิงบวก  

การควบคุมและบรรเทาแนวโน้มผลกระทบเชิงลบต่อประเด็นสิ่งแวดล้อมที่บรรจุในยุทธศาสตร์ แผนและ
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ข้อเสนอ และ 10) ประเด็นที่ต้องได้รับการวิจัยเพิ่มเติมในขั้นตอนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ 

และข้อเสนอแนะแนวทางด าเนินการ 

ที่ปรึกษามีความเห็นว่า แนวทางของประเทศเวียดนามสามารถน ามา

ประยุกต์ใช้ได้ทั้งหมด โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งควรมีการเพ่ิมเติม 

1) รายงานสรุปส าหรับประชาชนทั่วไป (Non-Technical Summary) 2) แนวทางท่ีน ามาใช้ในการจัดท า SEA 

การปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของประชาชน 3) ความยากล าบากหรือข้อจ ากัดในการรวบรวมข้อมูลหรือ

การประเมิน 4) สาเหตุที่ไม่เลือกทางเลือกเหล่านี้ 5) การน า SEA ไปใช้ในการก าหนดนโยบาย แผนหรือ

แผนงาน และ 6) การน านโยบาย แผน หรือแผนงานไปสู่การปฏิบัติ 
7) การมีส่วนร่วม 

เวียดนามระบุไว้เพียงกว้าง ๆ ว่าต้องมีการปรึกษาหารือในกระบวนการ

ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เรื่องการมีส่วนร่วมกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องที่ระบบ SEA ของเวียดนาม 

มีการพูดถึงน้อยที่สุดจนไม่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยได้เลย ดังนั้น ประเทศไทยควรยึดถือ  

แนวทางการมีส่วนร่วมของประเทศอ่ืน ๆ ที่มีความเข้มแข็งกว่าประเทศเวียดนาม อาทิ กลุ่มประเทศในสหภาพ

ยุโรป หรือ แคนาดา เป็นต้น 

8.3 การฝึกอบรมถ่ายทอดประเด็นองค์ความรู้ที่ได้จากการทบทวนความรู้เกี่ยวกับ SEA ของ
ประเทศเวียดนาม 

8.3.1 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  ได้รับความรู้ 

มุมมอง และประสบการณ์ต่อแนวทางการขับเคลื่อน SEA และศึกษากรณีตัวอย่างของประเทศเวียดนาม  

8.3.2 ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 

เจ้าหน้าที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่เกี่ยวข้องกับ 

การจัดท า SEA จ านวน 8 ราย 

8.3.3 ระยะเวลาในการจัดอบรม 

ระยะเวลาการประชุม ครึ่งวัน จ านวน 1 ครั้ง โดยด าเนินการจัดอบรมในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2564 

8.3.4 เนื้อหาและรูปแบบการฝึกอบรม 

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ระบาดภายใน 

ประเทศและทั่วโลกนั้น ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานกิจกรรมการฝึกอบรมถ่ายทอดประเด็นองค์ความรู้ที่ได้

จากการทบทวนความรู้เกี่ยวกับ SEA ของประเทศเวียดนาม โดยที่ปรึกษาได้น ารูปแบบการประชุมออนไลน์
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แบบเสมือนจริง (Online Virtual Meeting) มาปรับใช้ในกระบวนการฝึกอบรมดังกล่าว โดยมีเนื้อหา 

การฝึกอบรม ดังนี้   

- การใช้กระบวนการ SEA ในการจัดท าแผน/ แผนงาน  

- ระบบและกลไกการด าเนินงาน SEA เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนในทางปฏิบัติ  

- เทคนิค วิธีการ ขั้นตอนและแนวทาง SEA  

- ปัญหา อุปสรรค ความท้าทายในการจัดท า SEA 

8.3.5 บุคลากรในการฝึกอบรม  

นายจักรกริช ธรรมศิริ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

8.3.6 สถานที่การจัดฝึกอบรม 

ที่ปรึกษาได้จัดรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือลดความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (Covid-19) 

8.3.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เจ้าหน้าที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สามารถน าองค์ความรู้

และประสบการณ์ที่ได้รับ มาต่อยอดและประยุกต์ใช้การพัฒนาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.3.8 สรุปผลการการฝึกอบรมถ่ายทอดประเด็นองค์ความรู้ที่ได้จากการทบทวนความรู้เกี่ยวกับ 
SEA ของประเทศเวียดนาม 

การฝึกอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ สศช. ได้รับความรู้ มุมมอง และประสบการณ์ 

ต่อแนวทางการขับเคลื่อน SEA และศึกษากรณีตัวอย่างของประเทศเวียดนาม และเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ สศช.  

ได้น าองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาต่อยอดและประยุกต์ใช้การพัฒนาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

การพัฒนาประเทศในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการอบรม ดังกล่าวได้ด าเนินไปเมื่อวันพุธที่ 21 

กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) โดยมีผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนและแผนงาน 

ของ สศช. เข้าร่วมประชุมจ านวน 8 ราย โดยมีบรรยากาศการประชุมฯ ดังรูปที่ 8.3-1 และข้อมูลเนื้อหา

เอกสารประกอบการประชุมฯ ดังภาคผนวก ฉ ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นต่อ ชื่อและนิยามของ 

SEA รวมทั้งค าจ ากัดความส าคัญต่าง ๆ ในกระบวนการจัดท า SEA เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตร 

การฝึกอบรมทางวิชาการข้ันสูงด้าน SEA สามารถสรุปประเด็นข้อคิดเห็นที่ส าคัญรายละเอียดดังนี้ 
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1) ความเป็นมาของ SEA 

- เริ่มต้นในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 1969 โดยการประกาศใช้ National Environmental 

Policy Act (NEPA) 

- เป็นนโยบายบังคับด้านสิ่งแวดล้อม เริ่มจากรัฐบาลกลางที่จะวางแผนการพัฒนา 

ให้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นไปตามเป้าหมายเพ่ือความยั่งยืน คือ 

การพัฒนาที่ตอบสนองคนในปัจจุบัน แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนรุ่นใหม่ 

- ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป European Economic Community (EEC) Directive of 

European Council ได้ประกาศระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมในยุโรป และก าหนดให้มีการจัดท ารายงาน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Report - EIR) 

- คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ได้พิจารณาข้อผูกพันในการ

ประเมินสิ่งแวดล้อมในการจัดท าแผนและแผนงานที่เรียกว่า Strategic Environmental Assessment (SEA)  

- จากความเติบโตด้านสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา ท าให้ประเทศอ่ืน ๆ ตระหนัก 

ด้านสิ่งแวดล้อมเช่นกัน โดยตั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นรูปธรรม น าไปสู่การท าอนุสัญญาว่าด้วย

การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมในบริบทข้ ามแดน  (Convention on  Environmental Impact 
Assessment in a Transboundary Context 1991: Espoo Convention) 

- ระบบและกลไกการด าเนินงาน SEA เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนในทางปฏิบัติ ได้แก่  

1) กฎหมาย/ ข้อก าหนด 2) การจัดท าค าแนะน า (Guidance) 3) การบังคับใช้ 4) การขับเคลื่อน/ ก ากับดูแล 

การจัดท า SEA ซึ่งลักษณะระบบและกลไกของแต่ละประเทศข้ึนอยู่กับแหล่งอิทธิพลที่ได้รับ 

- ระเบียบและหน่วยหน่วยงานตรวจสอบ โดยหน่วยงานเจ้าของแผนเป็นผู้รับผิดชอบ 

ในการจัดท ารายงานแต่ละระดับ 

- ในประเทศไทยควรน าแทรกในพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม โดยเบื้องต้นท าเป็น (ร่าง) 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ....  เป็นการน าร่องก่อน 

เพ่ือปรับปรุงแก้ไขก่อนจะเขียนเป็นพระราชบัญญัติ 

- จะต้องพิจารณารายงาน SEA ประกอบการอนุมัติแผนด้วย 

2) กระบวนการจัดท า SEA 

- ทุกประเทศมีการจัดท า SEA และมีข้ันตอนที่คล้ายคลึงกัน 

- การจัดท า SEA ต้องให้ความส าคัญการมีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการการกลั่นกรอง  

ด้วยการปรึกษาหารือกับหน่วยงานขับเคลื่อน และหน่วยงานเจ้าของแผน เพ่ือพิจารณาประเด็นส าคัญที่ต้อง

จัดท า SEA 
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- ขั้นตอนการจัดท า SEA อาทิ ขั้นตอนการก าหนดขอบเขต ไม่จ าเป็นต้องเขียน 

ในกฎหมาย สามารถเขียนในแนวทางได้ แต่ไม่ควรเขียนบังคับการใช้เทคนิคมากเกินไป แต่ควรเขียนผล 

จากการใช้เทคนิคนั้น ๆ เพื่อน าไปพิจารณาเลือกใช้อย่างเหมาะสม 

- ควรมีการก าหนดขอบเขตการประเมินขั้นต่ า อาทิ การประเมินผลกระทบสะสม พ้ืนที่ 

ที่เกิดผลกระทบ และระยะเวลาที่เกิดผลกระทบ ซ่ึงสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้จากข้อเท็จจริง 

- การประเมินผลกระทบสะสม ควรท าในช่วงที่ได้ประเด็นยุทธศาสตร์แล้ว เนื่องจาก 

การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ต้องรู้ถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากแนวทางการพัฒนาแต่ละข้อ ซึ่งการประเมินผลกระทบ 

จะกว้างและครอบคลุมกว่าในระดับโครงการ 

- การจัดกิจกรรมให้ความรู้ ในช่วงถัดไปไม่ใช่การให้ความรู้เกี่ยวกับ SEA แบบทั่วไป  

แต่เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการน า SEA ไปใช้กับประเด็นส าคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

การประเมินสุขภาพ โดยให้ผู้ที่เชี่ยวชาญแต่ละด้านเป็นผู้ให้ความรู้ 

- ควรอบรมการมีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA แต่ละข้อ การจัดท าและวิเคราะห์ผู้มีส่วน 

ได้เสีย (Stakeholder Analysis) เทคนิคการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่ม 

- การวิเคราะห์ข้อมูลฐานเป็นการประเมินสถาการณ์ปัจจุบันจากแผนเดิมเพ่ือคาดการณ์

อนาคต ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Expert Judgment) ที่จะช่วยในการแก้ปัญหาทางยุทธศาสตร์ 

ในอนาคต เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านจะเห็นแนวทางการขับเคลื่อนไปสู่อนาคตที่ดี โดย แบบจ าลอง 

ทางคณิตศาสตร์ Model บางประเด็นทางสังคมต้องใช้ภูมิปัญญาในการวิเคราะห์ โดยไม่เพ่ิมตัวแปรอ่ืน ๆ  

เกิดจากการประมวลผลของผู้เชี่ยวชาญ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลฐาน จะอยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์ประเด็น

ยุทธศาสตร์เพ่ือหาประเด็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม และวิเคราะห์เป็นทางเลือกในภาพรวม ตามล าดับ 

- หน่วยงานเจ้าของแผนเป็นผู้จัดท ารายงานการบรรเทาผลกระทบ โดยทุกหน่วยงาน

จะต้องจัดท ารายงานการบรรเทาผลกระทบ 

- ไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนค าจ ากัดความ “มาตรการเพ่ือความยั่งยืน” แต่ระบุความหมาย 

ให้ชัดเจน อาจเขียนหน้าอธิบายค าศัพท์ในรายงานก็ได้ ซึ่งความหมายของมาตรการเพ่ือความยั่ งยืนหมายถึง 

การป้องกัน การส่งเสริม และการบรรเทาผลกระทบ หรือการจัดการความเสี่ยง บางประเทศมีการประเมินผล

กระทบที่เหลืออยู่ ซึ่งผู้ที่จัดท าแนวทางและผู้ที่น าไปใช้ต้องทราบผลกระทบทางบวกและทางลบเชิงยุทธศาสตร์ 

ที่ชัดเจน 

- สามารถก าหนดระยะเวลาในการรับฟังความเห็นของประชาชน ตามแนวทางของ  

สผ. ได ้

- การขับเคลื่อน SEA ควรมีคณะอนุกรรมการ และ กพย. เหมือนเดิม แต่ความท้าทายคือ 

การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
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3) เทคนิคที่สามารถประยุกต์ใช้การจัดท า SEA 

- การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) อาจใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (Model) 

หรือปัจจุบันใช้ Big Data โดยระบบ Artificial Intelligence (AI) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนมากและเลือก

ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ต้องการได้ โดย SEA ไม่จ าเป็นของจ ากัดเทคนิคหรือวิธีการเนื่องจาก SEA เป็นเพียง

ข้อมูลที่ใช้ในการสื่อการแต่การตัดสินใจควรมาจากการปรึกษาหารือ บนพื้นฐานของข้อมูลที่มีคุณภาพ 

- ควรใช้ Check List ควบคู่กับเกณฑ์ เพราะจะท าให้เกิดความยืดหยุ่นและมีกรอบที่ชัดเจน

เช่นกัน 

4) ตัวอย่างการจัดท า SEA ของประเทศเวียดนาม 

ในระหว่าง พ.ศ. 2545-2555 มีการจัดท า SEA ทั้งรายสาขาและเชิงพ้ืนที่ ในประเทศ

เวียดนาม ประมาณ 300 โครงการ อาท ิ 

- SEA of the Hydropower Sector Master Plan 

- SEA of the Socio-Economic Development Plan of Con Dao Island 

- SEA of the Vietnam Forestry Master Plan 2010 – 2020 

- SEA of Vu Gia – Thu Bon River Basin Development Plan 

5) ปัญหาและอุปสรรคของการจัดท า SEA ของประเทศเวียดนาม 

ประเทศเวียดนามมีปัญหาอุปสรรคในแง่ของหน่วยงานและศักยภาพบุคลากรที่จัดท า SEA 

มากมาย อาท ิ

- การฝึกอบรมทีม SEA ไม่เพียงพอ 

- SEAs ส่วนใหญ่ไมม่ีคุณภาพดีเท่าท่ีควร 

- ผู้เชี่ยวชาญในพ้ืนที่ต้องการเน้นการประเมินในรายละเอียดมากเกินไป 

- ความมุ่งม่ันของรัฐบาลที่จ ากัดในด้านของงบประมาณ 

- ไมม่ีระบบการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกระทรวง/ หน่วยงานที่ดี 

- ข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ 

- ถูกลดความช่ วย เหลือในการพัฒนาจากหน่ วยงานพัฒนาระหว่างประเทศ 

(International Development Agencies) 

8.3.9 การน าไปใช้ 

จากข้อคิดเห็นและข้อชี้แจงที่ ได้รับจากวิทยากร และผู้ เข้าร่วมอบรม จะน าไปปรับ 

ในข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อน SEA และปรับปรุงแนวทาง SEA ให้มีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงประยุกต์ใช้ในการพัฒนาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บรรยากาศช่วงการลงทะเบียน 

  
บรรยากาศช่วงการบรรยาย 

รูปที่ 8.3-1 การฝึกอบรมถ่ายทอดประเด็นองค์ความรู้ที่ได้จากการทบทวนความรู้เกี่ยวกับ SEA  
ของประเทศเวียดนาม 

 

 
บรรยากาศช่วงแลกเปลีย่นความคดิเห็น 

รูปที่ 8.3-1 การฝึกอบรมถ่ายทอดประเด็นองค์ความรู้ที่ได้จากการทบทวนความรู้เกี่ยวกับ SEA  
ของประเทศเวียดนาม 

 



บทที่ 9 

การปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ และขอ้เสนอแนะ 

การขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทย 

  



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 9-1 
 

บทที่ 9  
การปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อม 

ระดับยุทธศาสตร์ และข้อเสนอแนะการขับเคลื่อน  
SEA ของประเทศไทย 

9.1 การปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

9.1.1 เหตุผลและรายละเอียดที่ต้องปรับปรุง  

ผลของการน าแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (ฉบับเดือนมกราคม 2563) 

ซึ่ง สศช. ได้จัดท าและเผยแพร่แล้ว ไปใช้โดยหน่วยงานต่าง ๆ และผู้ศึกษา SEA ในช่วงพ.ศ. 2562 - 2563 นั้น 

พบว่า แนวทาง SEA ดังกล่าวท าให้ความเข้าใจพ้ืนฐานของ SEA ดีขึ้น ได้แก่ ความหมายและการน าไปใช้ 

ลักษณะและประเภทที่ใช้ เป็นต้น และแนวทาง SEA ช่วยให้การศึกษา SEA ได้น าขั้นตอนกระบวนการศึกษา

ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะขั้นตอนกระบวนการศึกษาที่มีความเฉพาะเจาะจง เช่น การวิเคราะห์ประเด็น

ยุทธศาสตร์ การก าหนดและประเมินทางเลือก เป็นต้น แต่รายละเอียดในหลายขั้นตอนของกระบวนการศึกษา 

เมื่อน าไปใช้ปฏิบัติ ยังพบว่ามีข้อจ ากัด และบางประเด็นยังมีความไม่ชัดเจนในการประยุกต์ใช้ และอาจไม่

ยืดหยุ่นในการน าไปปฏิบัติกับลักษณะของแผนการพัฒนาต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ระบุผู้มีส่วนได้เสียและ 

การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งมีขอบเขตกว้างขวางในพ้ืนที่ การพัฒนาทางเลือกที่มีเป้าหมายสู่ความยั่งยืน 

การก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน การน าผลของ SEA ไปบูรณาการกับการจัดท าแผนพัฒนา เป็นต้น  

ด้วยสถานภาพการน าไปใช้ที่สมควรปรับปรุงดังกล่าว การปรับปรุงแนวทาง SEA จึงมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

- เพ่ือปรับปรุงให้แนวทาง SEA มีเนื้อหาเหมาะสมเป็นแนวทางทั่วไป (General Guideline) 

และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกภาคส่วน มีองค์ประกอบของเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น ลดทอน

รายละเอียดของบางข้ันตอนย่อย มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการน าไปใช้  

- เพ่ิมเติมความชัดเจนของเนื้อหาบางประเด็นที่ยังไม่ละเอียดเพียงพอ เพ่ือแก้ไขปัญหาและ

อุปสรรคในการน าขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานไปประยุกต์ใช้ จากประสบการณ์การน าแนวทาง SEA (ฉบับ 

พ.ศ. 2563) ไปใช้จริงของหน่วยงานต่าง ๆ และตอบความคิดเห็นของการใช้แนวทาง SEA ให้มีประสิทธิภาพ 

- มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานของ 

การจัดท าแผนการพัฒนาและการจัดท า SEA ที่สนับสนุนและส่งผลลัพธ์เชื่อมโยงกัน 

การปรับปรุงแนวทาง SEA ภายใต้โครงการฯ นี้ เป็นการด าเนินการเพ่ือให้แนวทาง SEA  

มีความชัดเจนและน าไปสู่การปฏิบัติมากยิ่งขึ้น ภายหลังจากการประกาศและเผยแพร่  และมีหน่วยงาน 
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ที่เกี่ยวข้องได้น าแนวทาง SEA ฉบับดังกล่าวไปทดลองใช้จริงในการจัดท า SEA ภายใต้บริบทต่าง ๆ ของแต่ละ

หน่วยงาน ซึ่งตลอดระยะเวลาการด าเนินโครงการ ที่ปรึกษาได้จัดให้มีกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นและ  

เปิดโอกาสให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไปปรับปรุงแนวทาง 

SEA ทั้งกิจกรรมการประชุมสัมมนาและระดมความคิดเห็น การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นครั้งที่ 1 

และครั้งที่ 2 ตลอดจนการแลกเปลี่ยนกันระหว่างการอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ของวิทยากรและ

ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหลักสูตรผู้บริหารระดับกลางและผู้บริหารระดับสูงที่มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกับผู้เชี่ยวชาญ

ระดับนานาชาติ นอกจากนี้ จากการด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯ นี้ ที่ปรึกษายังมีข้อค้นพบจาก 

การทบทวนวรรณกรรม (รายละเอียดในบทที่ 2) การประเมินผลโครงการ SEA ที่ด าเนินการในปี 2562 

(รายละเอียดในบทที่ 6) และจากการทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (รายละเอียด

ในบทที่ 8) อันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแนวทาง SEA ที่ปรึกษาจึงได้น าประเด็นต่าง ๆ ทั้งความคิดเห็น

และข้อเสนอแนะที่ได้รับผนวกกับข้อค้นพบจากการด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการสังเคราะห์ เป็นประเด็น

ส าคัญที่เชื่อมโยงและน าไปสู่การปรับปรุงแนวทาง SEA รายละเอียดการปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของ

แนวทาง SEA (สศช., 2563) เป็นฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ดังตารางท่ี 9.1-1  
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ตารางที่ 9.1-1 รายละเอียดการปรับปรุงโครงสร้างแนวทาง SEA 

โครงสร้าง รายละเอียดทีป่รับปรุง 
บทท่ี 1 บทน า 

1.1 ความหมายของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์ 

• ใช้ช่ือเดิม “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์”  

• ปรับปรุงนิยามใหม่เป็น “กระบวนการประเมินอย่างเป็นระบบ

เพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในการวางแผน อันน าไปสู่

การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและ

การบูรณาการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” 

1.2 พัฒนาการของระบบและแนวทาง SEA ของ

ประเทศไทย 

เพิ่มเติม “พัฒนาการของระบบ SEA ของประเทศไทย” โดยเน้น

พัฒนาการที่เกิดขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2562 - 2564 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่

มีการขับเคลื่อน SEA อย่างเข้มข้น 

1.3 วัตถุประสงค์ เนื้อหาคงเดิม 

1.4 กลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาคงเดิม 

1.5 โครงสร้างของแนวทาง SEA ปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ 

1.6 ข้อแนะน าการใช้แนวทาง SEA ปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ 

บทท่ี 2 ความเข้าใจพ้ืนฐาน 

2.1 ความส าคัญของ SEA ต่อการพัฒนาท่ียั่งยืน เพิ่มเติมหัวข้อขึ้นมาใหม่เพื่อเน้นให้เห็นเจตจ านงของ SEA ที่

เชื่อมโยงกับการพัฒนาท่ียั่งยืน (SEA for SDGs) 

2.2 ลักษณะและรูปแบบของ SEA  เนื้อหาคงเดิม 

2.3 หลักการ SEA ที่ดีต่อการจัดท าแผน เนื้อหาคงเดิม 

2.4 ประโยชน์ของกระบวนการ SEA ต่อการจัดท า

แผน 

ปรับปรุงหัวข้อเป็น “ประโยชน์ของกระบวนการ SEA ต่อการจัดท า

แผน” เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจว่าการจัดท าแผนที่มีประสิทธิภาพและบรรลุ

การพัฒนาท่ียั่งยืนน้ัน สามารถน า SEA ไปสนับสนุนได้ 

2.5 ประเภทของแผนที่ใช้กระบวนการ SEA เนื้อหาคงเดิม 

2.6 แนวคิดและรูปแบบของ SEA ในการวางแผน ปรับปรุงการอธิบายเสริมแนวคิดเรื่องรูปแบบท่ีมีความแตกต่างเป็น

สเปคตรัมต่อเนื่องกันระหว่างรูปแบบที่เน้นแนวคิดบนพื้นฐานของ

การพิจารณาเชิงกลยุทธ์ (Strategy - Based) ไปยังแนวคิดบน

พื้นฐานของการพิจารณาผลกระทบของแผน (Impact - Based) 

2.7 สรุปสาระส าคัญของบท ปรับปรุงสรุปใจความส าคัญของบทใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ได้

ปรับปรุง ซึ่งช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของการน าเครื่องมือ SEA ไปใช้

ในการจัดท าแผน และความส าคัญของการจัดท าแผนที่เน้นการมี

ส่วนร่วม เพื่อให้แผนสนองตอบผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างแท้จริง รวมถึง

มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจว่ากระบวนการ SEA ไม่ได้แยกส่วนกับ 

การจัดท าแผน แต่ เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการจัดท า 

แผนอย่างรอบด้าน รอบคอบและใช้ผลของกระบวนการ SEA  

ในการก าหนดแผนให้เหมาะสมต่อไปได้ 
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ตารางที่ 9.1-1 รายละเอียดการปรับปรุงโครงสร้างแนวทาง SEA (ต่อ) 

โครงสร้าง รายละเอียดที่ปรับปรุง 
บทท่ี 3 ขั้นตอนและกระบวนการ SEA กับการจัดท าแผน 

3.1 ขั้นตอนกระบวนการ SEA กับการจัดท าแผน เป็นบทที่มีการปรับปรุงสาระส าคัญมากที่สุดทั้งบริบทโครงสร้าง 

รูปแบบการอธิบาย ไปจนถึงรายละเอียดเนื้อหาเชิงเทคนิคบางส่วน

ดังที่สรุปไว้ในหัวข้อ 9.1.2 แต่โดยหลักส าคัญคือ เน้นการอธิบาย

รายละเอียดของขั้นตอนกระบวนการ SEA กับขั้นตอนการจัดท า

แผน เพื่อให้เข้าใจว่าทั้งการจัดท าแผนและการจัดท า SEA นั้นเป็น

กระบวนการที่ไม่แยกจากกัน มีความเช่ือมโยงส่งผลลัพธ์ของแต่ละ

กระบวนการซึ่งกันและกัน สามารถพิจารณาบูรณาการการจัดท า 

SEA เข้าไปในขั้นตอนเดิมของการจัดท าแผนได้ตามความเหมาะสม

เช่ือมโยงไปที่ผลลัพธ์หรือองค์ประกอบหลักของกระบวนการจัดท า

แผนได้แก่ 1) ทิศทางและเป้าหมายของแผน 2) ยุทธศาสตร์ของ

แผน และ 3) แนวทางและมาตรการการด าเนินงานของแผน ซึ่งใน

บทนี้ได้เขียนอธิบายตามลักษณะความเช่ือมโยงขององค์ประกอบ

หลักของแผนกับกระบวนการ SEA ดงัรูปที่ 9.1-1 

1) การกลั่นกรองแผนที่ต้องจัดท า SEA 

2) การก าหนดทิศทางและเป้าหมายของแผน 

3) การก าหนดยุทธศาสตร์ของแผน 

4) การก าหนดแนวทางและมาตรการด าเนินงาน

ของแผน 

5) การจัดท ารายงานการศึกษา SEA 

6) การก าหนดแผนท่ีบูรณาการกับ SEA 

7) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของ

แผนและ SEA 

3.2 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

3.3 สรุปสาระส าคัญของบท 

บทท่ี 4 กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท า SEA และการจัดท าแผน 
4.1 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียของแผนและ SEA แยกก าหนดเรื่องการมีส่วนร่วมออกเป็นบทใหม่ เพื่อให้เห็นถึง

ความส าคัญ และผนวกรวมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม

ทั้งหมดตั้งแต่ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียไปจนถึงการจัดท า

แผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร รวมเข้าด้วยกันภายใต้บทใหม่นี้ 

พร้อมท้ังปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนให้มีความเข้าใจที่ง่ายขึ้น เช่น การ

จัดล าดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย การจัดท าแผนการมีส่วน

ร่วมและการสื่อสาร เป็นต้น 

1) วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย 

2) การก าหนดระดับของผู้มีส่วนได้เสีย 

4.2 การจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร 

4.3 เทคนิคและวิธีการมีส่วนร่วม เพิ่มเติมหัวข้อขึ้นมาใหม่ พร้อมยกตัวอย่างเทคนิควิธีการมีส่วนร่วม

ที่นิยมใช้พร้อมทั้งระบุข้อดี ข้อควรระมัดระวังของแต่ละเทคนิค

วิธีการ 

4.4 ข้อควรพิจารณาการมีส่วนร่วมที่ดี ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยเฉพาะประเด็น 

การเลือกเทคนิคการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

พร้อมเพิ่มเติมหัวข้อใหม่เรื่อง การเลือกใช้สื่อท่ีมีประสิทธิภาพ 
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* การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย คือ กระบวนการที่ควรด าเนินการสอดแทรกตลอดทั้งกระบวนการจัดท า SEA 

รูปที่ 9.1-1 กระบวนกรจัดท าแผนและกระบวนการ SEA 

9.1.2 ร่างแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)  

การสังเคราะห์และสรุปประเด็นส าคัญต่อการปรับปรุงแนวทาง SEA (ฉบับ พ.ศ. 2563) และ

พิจารณาประเด็นที่น าไปสู่การปรับปรุงแนวทาง SEA  ดังที่สรุปรวบรวมในตารางที่ 9.1-1 ดังกล่าว บริษัท 

ที่ปรึกษาจึงปรับปรุงองค์ประกอบ เนื้อหาส าคัญ รายหัวข้อและบท และจัดท าร่างแนวทาง SEA (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2564) ไว้ในภาคผนวก ซ เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาต่อไป 
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9.2 ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อน SEA ในระยะต่อไป 

ในการจัดท าข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อน SEA ภายใต้โครงการฯ ข้อค้นพบจากผลสรุปการด าเนินงาน

กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการที่ได้ด าเนินการมา ซึ่งได้ทั้งจากการศึกษา จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ของหน่วยงานต่าง ๆ นักวิชาการ ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้สนใจ SEA ที่มีโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้

การศึกษาในโครงการนี้ และทบทวนจากโครงการขับเคลื่อน SEA ปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ความคิดเห็นและประสบการณ์ของหน่วยงานซึ่งจัดท าแผนและได้น า SEA ไปใช้ในการจัดท าแผน ที่ปรึกษา

ประเมินว่าการขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทย ในระยะต่อไป มีประเด็นส าคัญ 5 เรื่องที่จะต้องด าเนินงาน

เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทย สรุปดังแผนผังรูปที่ 9.2-1  

ปัจจุบันพบว่าประเด็นส าคัญที่จะต้องด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทย 

มีสภาพการณ์ แนวโน้มและทิศทางที่สนับสนุนการขับเคลื่อน SEA ดีขึ้นตามล าดับ ซึ่งเป็นผลจากการ

ด าเนินงานของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเฉพาะจากการด าเนินงานในระยะ 

พ.ศ. 2561 – 2563 อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนฯ ยังไม่บรรลุเป้าหมายในการน า SEA ไปใช้ตามที่บรรจุไว้ใน

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้อย่างครบถ้วน เนื่องจากยังคงมีช่องว่างที่จ าเป็นต้องปรับปรุง

หรือเสริมเพ่ิมเติมในการขับเคลื่อนงานต่อไปทั้งในลักษณะการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการ  

ประเด็นการขับเคลื่อนเชิงนโยบายถือว่าเป็นประเด็นที่มีความส าคัญ และควรเริ่มด าเนินงานทันที คือ 

ประเด็นด้านองค์กรและกฎหมาย ที่หากสามารถผลักดันประเด็นดังกล่าวได้จะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อน SEA 

ในวงกว้างและมีความชัดเจนของข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดท า SEA เป็นการกระตุ้นให้เกิดการน า SEA  

ไปประยุกต์ใช้มากยิ่งขึ้น ส่วนประเด็นการขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติ ซ่ึงเป็นประเด็นที่ต้องผลักดันอย่างต่อเนื่อง โดย

ต่อยอดจากการด าเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ประกอบด้วย การพัฒนาองค์ความรู้ บุคลากร เสริมสร้าง

คุณภาพและประสิทธิภาพของ SEA และงบประมาณ โดยต้องมีหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุน 

การขับเคลื่อนร่วมกัน เพ่ือสนับสนุนให้การน า SEA ไปประยุกต์ใช้นั้นมีคุณภาพ ถูกต้อง และน าไปสู่การปฏิบัติ

ได้จริง ซึ่งจากประเด็นการขับเคลื่อนข้างต้น น าไปสู่การวิเคราะห์และเสนอข้อเสนอแนะการขับเคลื่อน SEA 

ของประเทศไทยในระยะถัดไปดังตารางที่ 9.2-1 และสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 9.2-1 ลักษณะ ความส าคัญ ช่องว่าง และหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องของประเด็นการขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทย 
ประเด็นส าคัญ 

ในการขับเคลื่อน 
ช่องว่างในการขับเคลื่อน 

หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 
หลัก สนับสนุน 

1. องค์กร (ด้านการ

ขับเคลื่อน SEA) 

ยังไม่มีการก าหนดองค์กรหลักเป็นทางการ โครงสร้างองค์กรในการขับเคลื่อนมีข้อจ ากัดและไม่

เพียงพอในการขับเคลื่อนให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ องค์กรสนับสนุนยังไม่มีโอกาสเข้ามา

ช่วยได้เต็มที่ ภารกิจขององค์กรที่ต้องช่วยกันขับเคลื่อนยังไม่ก าหนดให้เป็นรูปธรรม  

สศช., คณะกรรมการพัฒนาการ

ประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับ

ยุ ทธศาสตร์  และคณะอนุ  

กรรมการที่เกี่ยวข้อง  

หน่วยงานเจ้าของแผน 

2. กฎหมาย (ด้านการ

ขับเคลื่อน SEA) 

ยังไม่มีกฎหมายที่บังคับใช้ให้องค์กรต่าง ๆ มีภารกิจและความรับผิดชอบในการน า SEA ไป

ปฏิบัติ การน าไปใช้เป็นเพียงแนวทางปฏิบัติที่ดี ตามนโยบายให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หน่วยงานต่าง ๆ ไม่สามารถมีพันธะการปฏิบัติที่ได้รับการ

สนับสนุนทรัพยากร หากไม่มีพันธะตามกฎหมาย ภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกับ

แผนการพัฒนา ไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากขาดการบังคับใช้

กฎหมาย  

สศช. หน่วยงานเจ้าของแผน และ

ภาคส่วนต่ าง ๆ ที่ ได้ รับผล 

กระทบจากแผนการพัฒนาของ

หน่วยงานราชการ 

3. องค์ความรู้ มีองค์ความรู้พื้นฐาน ด้าน SEA แล้วและเพียงพอในการน าไปใช้ แต่การน าองค์ความรู้ไปใช้

ในทางปฏิบัติยังต้องปรับปรุงต่อเนื่อง องค์ความรู้ SEA ยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ เมื่อ

เปรียบเทียบกับองค์ความรู้เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น 

จ าเป็นต้องแสวงหาบทเรียนและประสบการณ์การใช้องค์ความรู้ต่อไป  

ส ศ ช .  ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า 

นักวิชาการ 

ที่ปรึกษาจัดท า SEA หน่วยงาน

เจ้าของแผน และประชาชน

ผู้สนใจ 

4. บุคลากร มีบุคลากรที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อน SEA แล้วบางส่วน เช่น ผู้เช่ียวชาญ วิทยากรผู้สอน 

รวมไปถึงบุคลากรของหน่วยงานเจ้าของแผนที่เป็นส่วนของการน า SEA ไปปฏิบัติ เป็นต้น แต่

อาจยังไม่เพียงพอและยังต้องพัฒนาคุณภาพให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ ใน

ด้านขั้นตอนกระบวนการจัดท า SEA และการบูรณาการกับแผน ผู้เช่ียวชาญไม่ตรงกับงาน 

SEA และวิทยากรไม่เพียงพอ ตลอดจนไม่มีความรู้ประสบการณ์ที่กว้างขวางครอบคลุมทุกมิติ

ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน   

สศช. หน่วยงานเจ้าของแผน 

และที่ปรึกษาจัดท า SEA  

คณะอนุกรรมการวิ ชาการ 

ภายใต้คณะกรรมการพัฒนา 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์ และผู้มีส่วนได้เสีย 
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ตารางที่ 9.2-1 ลักษณะ ความส าคัญ ช่องว่าง และหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องของประเด็นการขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทย (ต่อ) 

ประเด็นการขับเคลื่อน ช่องว่างในการขับเคลื่อน 
หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 

หลัก สนับสนุน 

5. คุณภาพและ

ประสิทธิผลในการจัดท า 

SEA 

การน า SEA ไปใช้ปฏิบัติของหน่วยงานเจ้าของแผน ยังมีข้อจ ากัด ทั้งเรื่องคุณภาพใน

กระบวนการจัดท า และการน าผลไปใช้ในการจัดท าแผนให้เกิดประสิทธิผล ไม่สอดคล้องกับ

ทรัพยากรที่ใช้ไป  

สศช. และหน่วยงานเจ้าของ

แผน 

คณะอนุกรรมการติดตามและ

ป ร ะ เ มิ น ผ ล  ภ า ย ใ ต้ ค ณ ะ 

กรรมการพัฒนาการประเมิน

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

6. งบประมาณ  เนื่องจากองค์กรและกฎหมายยังไม่ได้รับการขับเคลื่อนอย่างเป็นทางการตามภารกิจของ

หน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ การจัดหาและได้รับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่าย

การศึกษาและบุคลากรจึงยังไม่รับการตอบสนอง หรือ ยังมีข้อจ ากัด และยังไม่ต่อเนื่อง  

หรือไม่เหมาะสมกับช่วงเวลาการด าเนินงานศึกษาซึ่งต้องสอดคล้องกับการจัดท าแผนระยะยาว 

หลายปีต่อเนื่อง  

หน่วยงานเจ้าของแผน  ส านักงบประมาณ 
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รูปที่ 9.2-1 ข้อเสนอแนะประเด็นส าคัญในการขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทย 
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ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อน SEA ต้องมุ่งด าเนินงานในประเด็นส าคัญ 6 เรื่อง ดังนี้ 

9.2.1 องค์กร  

องค์กรและโครงสร้างองค์กรที่จะน าและสนับสนุน SEA ให้เกิดการน าไปใช้เป็นเรื่องที่ต้องเร่ง

ด าเนินงานก่อน เพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นรูปธรรม เนื่องจากขาดความชัดเจนอย่างเป็นทางการว่าองค์กรใด

มีความรับผิดชอบหลัก และองค์กรใดมีความรับผิดชอบร่วมกันในโครงสร้างและล าดับชั้นของการด าเนินงาน 

SEA ในปัจจุบันพบว่า มีหน่วยงานที่แสดงความสนใจและน า SEA ไปใช้ในการจัดท าแผนเพียงบางส่วนเท่านั้น 

จากข้อค้นพบด้านข้อจ ากัดองค์กรดังกล่าว จึงมีข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อน SEA ด้านองค์กร ดังนี้ 

1) หน่วยงานหลัก 

จากความเห็นสนับสนุนของหน่วยงานขับเคลื่อน เช่น สผ. ที่สนับสนุนให้ สศช. รับเป็น

หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทย เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบใน 

การจัดท าแผนการพัฒนาส าคัญของประเทศ เชื่อมโยงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้อง

กับความเข้าใจเรื่อง SEA ที่ต้องด าเนินงานให้ครอบคลุมทั้งสามมิติของการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม อีกท้ังโครงสร้างและระดับชั้นองค์กรของ สศช. เหมาะสมเป็นหน่วยงานหลัก 

2) โครงสร้างองค์กรภาครัฐ  

โครงสร้างองค์กรที่มีคณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

ภายใต้คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ สามารถด าเนินงานสนับสนุนการขับเคลื่อน SEA ในช่วงระยะ 

ที่ผ่านมาได้ แต่ยังมีอุปสรรคในการสนับสนุนภารกิจในการก ากับดูแลส่วนราชการอ่ืน ๆ ในการจัดท าแผนให้มี

ประสิทธิภาพได้ เนื่องจากการขับเคลื่อน SEA มีหลายเรื่องที่ต้องด าเนินงาน เช่น ด้านกระบวนการด าเนินงาน 

ด้านการติดตามประเมินผล ด้านการสร้างการมีส่วนร่วม เป็นต้น ต้องอาศัยการบูรณาการด าเนินงานของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของการด าเนินงาน SEA ไปสู่การปฏิบัติ 

ดังนั้น จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงข้อจ ากัดโครงสร้างองค์กรภาครัฐ ดังนี้  

2.1) ยกระดับโครงสร้างองค์กรสูงสุดในการขับเคลื่อน เป็นคณะกรรมการระดับชาติ  

ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีองค์ประกอบระดับหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง และองค์ประกอบ

ที่เหมาะสมอื่น ๆ ทั้ง ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น หอการค้าและสภาอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ

หรือผู้ เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องก าหนดสัดส่วนให้มีความเหมาะสม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ 

ความคล่องตัวในการด าเนินงาน 

2.2) ก าหนดองค์กรย่อยภายใต้คณะกรรมการระดับชาติ ประกอบด้วยอนุกรรมการ 

และคณะท างานต่าง ๆ ในลักษณะของการเป็นองค์กรให้ค าปรึกษา ( Consultation Body) มีภารกิจ 

ความรับผิดชอบให้การสนับสนุนการด าเนินงานในขั้นตอนการจัดท า SEA ต่าง ๆ ซ่ึงในระยะแรกนั้น ควรจัดตั้ง

คณะอนุกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและการมีส่วนร่วม และคณะอนุกรรมการ 
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ด้านติดตามและประเมินผล เพ่ือเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการจัดท า SEA ที่พบมาโดยตลอด

ในระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งด้านหลักการ เนื้อหาวิชาการที่ถูกต้อง และการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม รวมถึงการ

ติดตามและประเมินผลการใช้ SEA ที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดท า SEA ให้มีคุณภาพและบรรลุตาม

เป้าหมายที่แท้จริงของการจัดท า SEA ซึ่งจะสร้างกลไกด้านองค์กรในการขับเคลื่อนที่เข้มแข็งและเสริม 

การด าเนินงานให้มีประสิทธิผลและสามารถรับผิดชอบการด าเนินงาน SEA ที่สนับสนุนหน่วยงาน

ต่า ง  ๆ  ได้ โ ดย ใน เบื ้อ งต้น  มีข้อเสนอแนะ ร่างหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะอนุกรรมการฯ  

ทั้ง 2 คณะ ซึ่งต้องพิจารณาความเหมาะสมต่อไป ดังนี้ 

คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ SEA และการมีส่วนร่วม 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) จัดท า ปรับปรุงและอนุมัติแนวทาง SEA ทั่วไป และคู่มือรายสาขา/ พ้ืนที่  

(2) พิจารณาและอนุมัติหลักเกณฑ์ด้านเทคนิค วิชาการ และการมีส่วนร่วม 

ในการด าเนินงาน SEA  

(3) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะการศึกษา SEA ด้านวิชาการและการมีส่วนร่วม 

แก่หน่วยงานเจ้าของแผน  

(4) พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ การฝึกอบรมด้านวิชาการและการมีส่วนร่วม 

แก่บุคลากรด้าน SEA  

(5) มอบหมายผู้แทนคณะอนุกรรมการ ไปเป็นคณะกรรมการก ากับด้านวิชาการ 

SEA แก่หน่วยงานเจ้าของแผน เพ่ือให้ความเห็นและข้อเสนอแนะด้านวิชาการ  

(6) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการระดับชาติ   

คณะอนุกรรมการด้านติดตามและประเมินผล SEA  

(1) จัดท า และปรับปรุงแนวทางและหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผล SEA  

(2) พิจารณาและอนุมัติหลักเกณฑ์ด้านติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน SEA 

(3) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะด้านการติดตามและประเมินผลแก่หน่วยงานเจ้าของแผน 

(4) ประเมินคุณภาพและประสิทธิผลของการน า SEA ไปใช้ในการวางแผนของ

หน่วยงานเจ้าของแผน  

(5) มอบหมายผู้แทนคณะอนุกรรมการ ไปเป็นคณะกรรมการก ากับด้านการติดตาม

และประเมินผล แก่หน่วยงานเจ้าของแผน เพ่ือให้ความเห็นและข้อเสนอแนะด้านติดตามและประเมินผล 

(6) หน้าที่อื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการระดับชาติ   
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3) กฎหมาย 

ประเด็นส าคัญที่จะท าให้องค์กรขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความชัดเจนในเชิงปฏิบัติ 

โดยเฉพาะว่า ใครหรือหน่วยงานใดที่ควรน า SEA ไปปฏิบัติใช้ คือประเด็นด้านกฎหมายที่ก าหนดให้เกิด 

การจัดตั้งองค์กรและสร้างโครงสร้างองค์กร จากการศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษาต่าง ๆ ในต่างประเทศและ

จากระดมความคิดเห็นภายในประเทศ อย่างกว้างขวางในกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อน SEA ยืนยันว่า  

มีความจ าเป็นต้องใช้ระบบกฎหมายหรือระเบียบที่ส่งเสริมการบังคับใช้ SEA ในระยะแรก มิฉะนั้น  

จะไม่สามารถสร้างกลไกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาภารกิจและความรับผิดชอบในการน า SEA ไปปฏิบัติ 

จึงเห็นควรในระยะแรก พ.ศ. 2565 ให้จัดท าเป็นระเบียบส่วนราชการ ได้แก่ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. . ... เพ่ือบังคับใช้ในระยะแรกก่อน เนื่องจากระเบียบ

ดังกล่าวมีลักษณะการบังคับเชิงกฎหมาย มีความชัดเจนในรายละเอียด และไม่มีบทลงโทษ จึงมีลักษณะ 

ที่ยืดหยุ่น ไม่เข้มงวดเท่ากับการออกข้อกฎหมายในระดับอ่ืน ซึ่งไมเ่ป็นการสร้างความกดดันต่อหน่วยงานที่ต้อง

น า SEA ไปปฏิบัติมากนัก อีกทั้งยังช่วยเอ้ืออ านวยในการสร้างให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ หน่วยงาน

สามารถด าเนินงานได้โดยถือเป็นบทบาทภารกิจหนึ่งของหน่วยงานด้วย นอกจากนี้การจัดท าระเบียบดังกล่าว

ยังใช้ระยะเวลาในการออกกฎหมายที่สั้นและมีความเป็นถาวร มีการก าหนดกลไกคณะกรรมการ อนุกรรมการ

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ซึ่งระเบียบนี้จะช่วยให้เกิดความชัดเจนในเชิงของการน า SEA  

ไปปฏิบัติได ้ 

ในระยะยาว เมื่อการจัดท า SEA มีความพร้อมและชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้ว อาจพิจารณาถึง

ความเหมาะสมและความจ าเป็นในการออกกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเช่นเดียวกับต่างประเทศ  

ที่มีความก้าวหน้าในการจัดท า SEA แม้ว่ากฎหมายระดับพระราชบัญญัติจะใช้เวลาในการตรากฎหมาย 

ที่ค่อนข้างนานแต่จะมีความถาวรและมีฐานะที่สูงกว่าบทกฎหมายอ่ืน ซึ่งจะมีความเหมาะสมให้หน่วยงาน 

ของรัฐที่ถือกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่ก าหนดให้จัดท าแผนนี้จะต้องด าเนินการจัดท า SEA อย่างไรก็ตาม  

การผลักดันยกระดับนี้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพิจารณาอย่างถี่ ถ้วนและท าการศึกษาความเหมาะสม

ความจ าเป็นต่อไปในอนาคต 

4) องค์กรสนับสนุน 

นอกจากหน่วนงานหลักและโครงสร้างองค์กรภาครัฐที่ต้องเร่งให้เกิดขึ้นและมีความชัดเจน

แล้ว การส่งเสริมให้มีองค์กรสนับสนุนต่าง ๆ ไปพร้อมกัน ได้แก่ หน่วยงานเจ้าของแผนซึ่งจะเป็นผู้น าเอา

เครื่องมือ SEA ไปปฏิบัติมากที่สุด เครือข่ายสถาบันการศึกษาที่ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ และบุคคลากรด้าน SEA 

ภาคประชาชนที่จะช่วยสร้างและขยายความเข้าใจที่ถูกต้องด้าน SEA ของสาธารณะ และกลุ่มภาคเอกชน 

ที่จ าเป็นต้องตระหนักถึงประโยชน์ของ SEA ซึ่งปัจจุบันพบว่า ยังมีองค์กรสนับสนุนดังกล่าวไม่เพียงพอ จึงควร

สร้างความร่วมมือและกลไกให้มีส่วนร่วม โดยมีรายละเอียดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
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3.1) หน่วยงานเจ้าของแผน การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ 

ที่จะสามารถช่วยขับเคลื่อน SEA ได้ เป็นการสร้างพันธมิตรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงาน

ผู้จัดท าแผนพัฒนาของประเทศซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมาก โดยในระยะเริ่มแรกเน้นเฉพาะหน่วยงานที่จะ 

มีส่วนสนับสนุนในการขับเคลื่อนการจัดท า SEA ในประเทศ ได้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเภท 

แผนการพัฒนาที่จะถูกระบุในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

พ.ศ. .... จึงควรต้องเร่งสร้างความเข้าใจ พัฒนาช่องทางการสื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงและเข้าถึงกันได้  

อย่างสะดวก รวดเร็ว เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการประสานงาน หารือ รวมถึงร่วมกันผลักดันการขับเคลื่อน 

SEA ของประเทศไทยต่อไป ซึ่งในปัจจุบันมีหน่วยงานที่มีความสนใจและถือว่า เป็นแนวร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่ง 

ที่สร้างให้เกิดการผลักดันในระยะที่ผ่านมา เช่น ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส านักงานปลัดกระทรวง

พลังงาน และกรมทรัพยากรธรณี ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

ที่ได้เริ่มน าเอาเครื่องมือ SEA เข้าไปบูรณาการร่วมในการจัดท าแผนของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือมุ่งหวังให้แผน 

การพัฒนานั้นน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ ดังนั้นจึงควรเริ่มต้นจากหน่วยงานดังกล่าว   

3.2) สถาบันการศึกษา การพัฒนาเครือข่ายทางสถาบันการศึกษา ซึ่งถือเป็นเครือข่าย

ส าคัญในทางวิชาการที่ควรส่งเสริมให้เป็นอีกหนึ่ งแนวร่วมในการขับเคลื่อน SEA โดยเร่งสร้างและประสาน

ความรู้ร่วมกับบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาเพ่ือร่วมกันศึกษาวิจัยและพัฒนา 

องค์ความรู้ด้าน SEA ของประเทศไทยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ สามารถสื่อสารไปยังสาธารณะเพ่ือสร้าง

ความรู้ความเข้าใจได้ รวมไปถึงการพัฒนาสร้างเป็นหลักสูตรด้าน SEA พร้อมบรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ใน

ระดับอุดมศึกษา ซึ่งอาจริเริ่มจากการประสานความร่วมมือกับคณะที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

ก่อน หรือสถาบันที่มีประสบการณ์ในการจัดท า SEA ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัย  

ในเครือราชภัฏต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากการร่วมศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน SEA แล้ว สถาบันการศึกษานี้ 

ยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นผู้ศึกษาหรือจัดท า SEA อีกด้วย ซึ่งหากสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องสามารถ

พัฒนาบุคคลากรให้มีขีดความสามารถในการศึกษาและจัดท า SEA ที่มีคุณภาพได้นั้น จะเป็นก าลังส าคัญ 

ที่ส่งเสริมให้การจัดท า SEA ของประเทศไทยถูกต้องตามหลักวิชาการ มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับได้  

3.3) ภาคประชาชน ในบริบทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่อาจสามารถขับเคลื่อนผ่านองค์กรระดับ

พ้ืนที่ซึ่งมีความใกล้ชิดและเข้าใจบริบทเชิงพ้ืนที่มากกว่า ได้แก่ ภาคประชาชน โดยเริ่มจากการสร้าง 

ความร่วมมือร่วมกับกลุ่มบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ ในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการกระจายกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่มี

ความเข้าใจต่อวัตถุประสงค์ของการจัดท า SEA ลงสู่พ้ืนที่ ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนส าคัญส่วนหนึ่งในการสร้าง

ความรู้ความเข้าใจให้แก่ภาคประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่กระจายเป็นวงกว้างของเครือข่ายรวมไปถึงการกระจายการ

รับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEA ลงสู่ระดับพ้ืนที่ได้ ดังนั้น จึงควรเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยเฉพาะ

องค์ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ SEA สร้างให้เห็นภาพของผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น และวัตถุประสงค์ในการจัดท า 

SEA เพ่ือให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการจัดท า SEA ลดความเข้าใจผิดและ 
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ความสับสนระหว่างการจัดท า SEA และ EIA ที่มีความแตกต่างกัน และที่ส าคัญคือ การสร้างความเข้าใจ 

เรื่องการมีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า SEA แต่ละ

กระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึง และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมโดยแท้จริง  โดยระยะเริ่มแรก  

อาจเริ่มต้นจากการสร้างความร่วมมือกับกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่มีการขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ก่อน 

3.4) ภาคเอกชน เป็นอีกภาคส่วนหนึ่งที่ควรได้รับสนับสนุนในบริบทของภาคส่วนที่อาจมี

ความจ าเป็นในการวางแผนพัฒนาของภาคเอกชนเองแต่มีความเชื่อมโยงและส่งผลกระทบในวงกว้าง ซึ่งหากได้

น าเอาเครื่องมือ SEA หรือหลักการ แนวคิดไปประกอบการวางแผนพัฒนาภายในองค์กรเองได้นั้น จะช่วยให้มี

แนวร่วมที่เข้มแข็งอีกภาคส่วนหนึ่งเพ่ิมเติมซึ่งมีแนวทางการขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกับของหน่วยงาน

เจ้าของแผน ดังนั้น หากสามารถชักน าให้ภาคเอกชนน าเอาหลักการ แนวคิดของ SEA ไปประกอบการวางแผน

พัฒนาขององค์กรได้เองนั้น จะเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญที่ผลักดันการขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทยต่อไป  

โดยควรต้องเร่งสร้างความเข้าใจ พัฒนาช่องทางการสื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงและเข้าถึงกันได้อย่างสะดวก 

รวดเร็ว เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการประสานงาน หารือร่วมกัน  

9.2.2 องค์ความรู้ 

บทเรียนและผลการสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน SEA โดยการฝึกอบรมระดับต่าง ๆ ตั้งแต่

หน่วยงานราชการ นักวิชาการ บุคลากรที่สนใจของประเทศไทย เน้นว่าต้องใช้การขับเคลื่อนด้านองค์ความรู้ 

SEA ที่เหมาะสม และน าไปใช้ได้ให้เหมาะสม ดังนั้นข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนด้านองค์ความรู้ ได้แก่  

การพัฒนาและประเมินผลการน าแนวทาง SEA (SEA Guideline) ที่เผยแพร่แล้วไปประยุกต์ใช้ และ 

การพัฒนาแนวทางทั่วไป (General Guideline) และคู่มือ SEA รายสาขาหรือเชิงพ้ืนที่หรือรายประเด็น

ส าหรับแผนที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการจัดท า SEA ก่อน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการน า SEA ไปประยุกต์ใช้ 

โดยด าเนินการจัดการองค์ความรู้ 2 ส่วน ได้แก่ 

1) องค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิผลการใช้ SEA ซึ่งจากการศึกษาโครงการที่ผ่านมาพบว่า 

ประเด็นเรื่ององค์ความรู้นั้นยังเป็นช่องว่างและควรมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพ่ิมเติมไว้ในหลักสูตรการอบรม 

SEA และหรือองค์ความรู้ที่ควรแนะน าและเผยแพร่ เพ่ือให้การใช้ SEA มีคุณภาพ และมีประสิทธิผลไปใช้ได้

ในทางปฏิบัติกับการจัดท าแผน ซึ่งช่องว่างขององค์ความรู้ที่ควรได้รับการพัฒนา ได้แก่ 

- การวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดและรูปแบบของ SEA ที่ควรประยุกต์ใช้ในประเทศไทย 

- การวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์จากประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  

- การประเมินข้อมูลฐาน การก าหนดตัวชี้วัด เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาทางเลือกต่าง ๆ  

- การพัฒนาทางเลือกและการประเมินผลกระทบของทางเลือก 

- วิธีการและเทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วมในการใช้ SEA และการจัดท าแผน 

- การก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืนของแผนที่ใช้ SEA  
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- การควบคุมคุณภาพและประสิทธิผลของการใช้ SEA ต่อแผน  

- วิธีการและเทคนิคในการติดตามและประเมินผลการใช้ SEA ต่อแผน 

- การเชื่อมโยงการก าหนดยุทธศาสตร์ของแผนกับทางเลือกท่ีเหมาะสมจาก SEA  

- ชุดความรู้ SEA ส าหรับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องมีส่วนร่วมในแผนและ SEA  

2) ระบบข้อมูล SEA นอกจากองค์ความรู้ที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิผลของการใช้ SEA แล้ว 

การรวบรวมองค์ความรู้ ให้ เป็นระบบข้อมูลกลางให้ทุกภาคส่วนค้นหาข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ยวข้องกับ  

การด าเนินงาน SEA ของประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง และเข้าถึงได้ง่าย มีความทันสมัย จะช่วยขับเคลื่อนด้าน

องค์ความรู้ได้ ปัจจุบัน สศช. ได้ริเริ่มจัดท าระบบข้อมูล SEA ในระบบดิจิตอลออนไลน์ ขณะนี้ในระบบข้อมูล

ดังกล่าวได้มีข้อมูลประกอบด้วย 1) รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2) ข้อมูลด้าน SEA  

ต่าง ๆ 3) โครงการน าร่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 4) รายละเอียด

โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และ 5) กลไกการขับเคลื่อน SEA ของไทยระบบ

ข้อมูลดังกล่าว ต้องด าเนินงานส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้าถึง เพ่ือการศึกษาองค์ความรู้ SEA ที่ถูกต้อง ทันสมัย 

และน าไปใช้ประโยชน์ และหากระบบข้อมูลได้ขยายไปเชื่อมโยงกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องขององค์กรและเครือข่าย

องค์กรต่าง ๆ ก็จะท าให้ความรู้ความเข้าใจด้าน SEA ในประเทศไทย ดียิ่งขึ้น สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจ นั่นเอง  

9.2.3 บุคลากร 

หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องใช้บุคลากรที่มีองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน SEA 

ทั้งหน่วยงานหลัก หน่วยงานเจ้าของแผน องค์กรสนับสนุน หากพิจารณากลุ่มของบุคลากรที่มีบทบาทในการ

ขับเคลื่อนด้านบุคลากร พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ บุคลากรของหน่วยงานหลัก บุคลากร

ของหน่วยงานที่จัดท าแผน รวมไปถึงประชาชนทั่วไปหรือในฐานะผู้มีส่วนได้เสียที่จะเกี่ยวข้องกับการจัดท า 

SEA โดยข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนด้านบุคลากร มีดังนี้ 

1) การขึ้นทะเบียนและก าหนดคุณสมบัติผู้เชี่ยวชาญ 

จากผลการวิเคราะห์พบว่า ข้อจ ากัดส าคัญของการจัดท า SEA คือ การมีจ านวน

ผู้เชี่ยวชาญที่จ ากัด มีจ านวนน้อย ไม่เพียงพอ และไม่แน่ใจว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม หน่วยงานเจ้าของแผน 

ไม่มั่นใจว่า จะปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญ SEA จากทะเบียนแหล่งใด ขณะนี้จากการประเมินในช่วงพ.ศ. 2561 

ปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มีทะเบียนของหน่วยราชการที่ระบุรายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA โดยตรง ยังไม่มี

แหล่งรวบรวมรายชื่อของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่สนใจไม่มีแหล่งข้อมูลที่จะสืบค้นทะเบียนรายชื่อของผู้เชี่ยวชาญที่มี

คุณสมบัติ เ พ่ือคัดเลือกกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญมาสนับสนุนการจัดท า SEA ได้ ดังนั้น จึงควรพัฒนาระบบ 

การขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน SEA เพ่ือรวบรวมและเป็นการคัดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติประกาศ

ไว้ในระบบเผยแพร่สาธารณะ ซึ่งประสานขอความร่วมมือและผนวกรวมเข้ากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยของ
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กระทรวงการคลังที่ได้มีการจัดท าไว้อย่างเป็นระบบ โดยก าหนดไว้ภายใต้หมวดผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมใน

ปัจจุบัน ดังนั้นจึงควรแยกเพ่ิมเติมของกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   

ด้านการจัดท ายุทธศาสตร์ นโยบาย เข้าไปในระบบการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทยของกระทรวงการคลังด้วย 

เพ่ือให้มีความชัดเจน ถูกต้องและเหมาะสม  

นอกจากการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญยังช่วยสนับสนุนให้มาตรฐานการศึกษา SEA ของ

ประเทศไทยดีขึ้น เนื่องจากจะมีการกลั่นกรองผู้ศึกษาที่มีความรู้ประสบการณ์ในระดับที่ยอมรับได้และท าให้

หน่วยงานต่าง ๆ สามารถเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญตามระบบการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทย เพ่ือคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ 

ในการจัดท า SEA ได้ด้วย เนื่องจากบทเรียนและปัญหาของการจัดท า SEA ที่ผ่านมา พบว่า การคัดเลือกหรือ

การก าหนดคุณสมบัติผู้เชี่ยวชาญ SEA ในแต่ละการศึกษายังคงมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เกิดความสับสนว่า

คุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญ SEA ควรเป็นอย่างไร เป็นอุปสรรคต่อการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้ามา

สนับสนุนการจัดท า SEA ในแต่ละการศึกษา เช่น การก าหนดคุณสมบัติของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในโครงการศึกษา 

SEA เป็นผู้ เชี่ยวชาญรายสาขาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแทน แต่ขาดผู้ เชี่ยวชาญด้าน 

การวางแผน ด้านยุทธศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดท า SEA ดังนั้น หากมีการขึ้น

ทะเบียนผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA ที่ชัดเจน จะช่วยให้แต่ละโครงการศึกษาสามารถคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วม

ด าเนินการได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การก าหนดคุณสมบัติผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA เป็นเรื่องที่จะต้อง

พิจารณาอย่างรอบคอบและถี่ถ้วน จึงควรมีการพิจารณาโดยละเอียดและอาจหารือร่วมกับคณะอนุกรรมการ

ด้านวิชาการ SEA และการมีส่วนร่วม เพ่ือร่วมกันก าหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อไป 

2) การสร้างวิทยากรผู้สอน 

วิทยากรและผู้สอนด้าน SEA ในประเทศไทย ที่มีความสามารถและความรู้ ทักษะใน 

การสอนตามหลักสูตรกระบวนการจัดท า SEA ได้อย่างครบถ้วน สามารถสร้างความเข้าใจในระดับที่ผู้รับ 

การฝึกอบรมสามารถน าไปใช้งานได้นั้น มีจ านวนน้อยมาก คาดว่าปัจจุบัน ระหว่างปี 2561 - ปัจจุบัน มีเพียง

ประมาณ 5 - 10 คน และกระจัดกระจายตามสังกัดองค์กรต่าง ๆ การสร้างวิทยากรและผู้สอน จึงมี 

ความท้าทายอย่างมาก เพ่ือให้เกิดการขยายองค์ความรู้ด้าน SEA ไปยังบุคลากรทุกกลุ่ม ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร

หน่วยงาน บุคลากรเจ้าหน้าที่ เครือข่าย องค์กร ไปจนถึงภาคประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งการถ่ายทอดองค์ความรู้เป็น

แนวทางหนึ่งที่ส่งต่อองค์ความรู้จากกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ มีค วามเข้มข้นในด้าน 

การแลกเปลี่ยน สร้างการเรียนรู้ที่ถูกต้อง วิทยากรผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน SEA จะเป็นองค์ประกอบส าคัญ 

ที่จะเป็นผู้ส่งต่อองค์ความรู้หรือกระจายองค์ความรู้ที่ถูกต้องออกสู่สาธารณะได้ ซึ่งปัจจุบันวิทยากรที่สามารถ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้นั้นยังจ ากัดอยู่ในวงแคบ และยังไม่มีการประสานเป็นเครือข่ายที่เข้าถึงกันได้  

ดังนั้น การเร่งผลิตและสร้างวิทยากรผู้สอน เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อน  

ด้วยการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะด้าน เพ่ือพัฒนาวิทยากรชั้นน าด้าน  SEA ของประเทศไทย 

จ าเป็นต้องเน้นเนื้อหาที่เข้มข้นในทุกประเด็นทั้ง ความรู้พ้ืนฐาน SEA ขั้นตอนและกระบวนการจัดท า SEA 
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ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการจัดท า SEA และกระบวนการจัดท าแผนที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน หลักการ 

มีส่วนร่วม ไปจนถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการ เครืองมือ ส าคัญที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้  

ในแต่ละข้ันตอนกระบวนการจัดท า SEA และการมีส่วนร่วมด้วย นอกจากองค์ความรู้ด้าน SEA แล้ว ยังจ าเป็น

ที่จะต้องส่งเสริมทักษะในการสื่อสาร การถ่ายทอดที่มีประสิทธิภาพด้วย เพ่ือให้เกิดการส่งต่อองค์ความรู้ 

อย่างมีคุณภาพ โดยในระยะเริ่มต้น อาจริเริ่มจากการประสานความร่วมมือกับคณะที่เกี่ยวข้องกับด้าน

สิ่งแวดล้อมเป็นหลักก่อน หรือสถาบันที่มีประสบการณ์ในการจัดท า SEA ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เช่น 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย

นเรศวร มหาวิทยาลัยในเครือราชภัฏต่าง ๆ เป็นต้น เพ่ือร่วมกันสร้างวิทยากรและผู้สอนด้าน SEA ชั้นน า 

ของประเทศไทย 

นอกจากนี้ ยังควรจัดท าทะเบียนผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาเป็นระบบการสื่อสาร

เชื่อมโยงระหว่างวิทยากรร่วมกันด้วย ทั้งนี้ ผลลัพธ์ต่อเนื่องจากการอบรมหลักสูตรนี้ สามารถสร้างเครือข่าย

ของวิทยากรที่จะกระจายถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน SEA ที่ถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ และในอนาคต

สามารถพัฒนาเชื่อมโยงทะเบียนข้อมูลวิทยากรเข้าสู่ระบบของผู้เชี่ยวชาญได้ต่อไป 

3) การสร้างบุคลากรในหน่วยงานจัดท าแผน  

การด าเนินงาน SEA ของหน่วยงานจัดท าแผนเองต้องอาศัยบุคลากรในหน่วยงานนั้น ๆ 

กล่าวคือ การที่หน่วยงานจัดท าแผนรับน าเอาหลักการหรือแนวทางการจัดท า SEA ไปประกอบใช้เป็นเครื่องมือ

ในการวางแผนพัฒนาของหน่วยงานเพ่ือมุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเป็นเป้าหมายสูงสุดของการขับเคลื่อนงาน

ด้าน SEA ของประเทศ ซึ่งจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานจัดท าแผนให้มีความพร้อมและ

เข้าใจอย่างถูกต้อง มีองค์ความรู้ที่เพียงพอส าหรับการจัดท า SEA ได้ ทั้งในระดับผู้บริหารของหน่วยงานและ

บุคลากรเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ในระดับผู้บริหารของหน่วยงานเจ้าของแผน มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้าง 

ความเข้าใจ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์พบว่า ควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับเจตจ านงของการน า SEA ไปประยุกต์ใช้ 

ไปจนถึงการก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดท าให้ถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับเจตจ านงของการจัดท า SEA  

เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงานที่ถูกต้อง มุ่งเน้นสู่การพัฒนาในระดับยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะต่อผู้บริหาร 

ของหน่วยงาน นอกจากนี้ การท าความเข้าใจต่อผู้บริหารหน่วยงานให้เข้าใจบริบท องค์ประกอบ และ 

ความจ าเป็นของทรัพยากรที่จะเอ้ืออ านวยต่อการด าเนินการจัดท า SEA ให้มีประสิทธิภาพ จึงควรเร่งสร้าง

ความรู้ความเข้าใจต่อยอดและขยายวงกว้างให้ผู้บริหารระดับประเทศและหน่วยงาน การปรับวิสัยทัศน์และ

ค าม่ันสัญญาเพ่ือให้เข้าใจอย่างลึกซ้ึงถึงเจตจ านงของการน า SEA ไปประยุกต์ใช้ ที่ผูกพันเชื่อมโยงกับเป้าหมาย

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เข้าใจเชื่อมโยงระหว่าง SEA กับ SDGs (SEA for SDGs) และเห็นด้วยในการ

สนับสนุนการใช้ SEA เป็นเครื่องมือหนึ่งในการบรรลุสู่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันของทุกหน่วยงาน   
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ในระดับบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ ที่น า SEA ไปใช้ในการจัดท าแผน กล่าวคือ เป็นผู้ที่

ประยุกต์ใช้ SEA มากที่สุด จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งในเชิ งหลักการ แนวคิด  

ไปจนถึงรายละเอียดกระบวนการขั้นตอนการจัดท า SEA ด้วย เพ่ือให้การน าไปปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตาม

หลักการและวัตถุประสงค์ของ SEA ในระยะเวลาที่ผ่านมาหน่วยงานขับเคลื่อนได้พยายามผลักดันโดยจัดให้มี

การฝึกอบรมเพ่ือสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับ

บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติกว่า 900 คน กระจายครอบคลุมทุกภูมิภาค และผู้บริหารระดับกลางของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับส่วนกลางกว่า 90 คน ซึ่งยังมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างและกระจายองค์ความรู้

ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นต่อไป 

ดังนั้น ในระยะถัดไป การสร้างองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่

ยังคงมีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการต่อไป เพ่ือขยายวงกว้างสร้างบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่จะเป็นก าลังหลัก

ส าคัญในการจัดท า SEA ในอนาคตเพ่ิมเติม ควรมีการศึกษาทบทวนหาช่องว่างในการพัฒนาหลักสูตร 

การฝึกอบรมต่อไป เพ่ือให้ชุดความรู้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมมากที่สุด สามารถสร้าง

บุคลากรที่มีศักยภาพด้าน SEA เพ่ิมมากข้ึนภายใต้แต่ละหน่วยงาน 

4) การขยายไปถึงประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้เสีย  

นอกจากบุคลากรระดับผู้เชี่ยวชาญ วิทยากรผู้สอน และบุคลากรในองค์กรแล้ว ภาคส่วน

ต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคประชาชนในพ้ืนที่ควรได้รับการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ SEA เช่น การสร้างกลไก 

ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาสื่อต่าง ๆ ที่จะช่วยสื่อสารหรือเผยแพร่ข้อมูล ท าความเข้าใจ 

ต่อสาธารณะได้อย่างต่อเนื่อง เป็นวงกว้าง และสามารถเข้าถึงได้ง่าย ทั้งนี้การรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ SEA  

ในปัจจุบันนั้นยังคงอยู่ในวงจ ากัด แม้แต่ในระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมีข้อจ ากัด อีกทั้งยังมีความสับสนกับ

เครื่องมือด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิมแล้ว โดยเฉพาะ EIA   

ดังนั้น จึงควรเร่งขยายวงกว้างในการสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านชุดความรู้ที่สามารถ

เข้าใจได้ง่าย สื่อสารได้ถึงใจความส าคัญ หลักการส าคัญของการจัดท า SEA ไม่จ าเป็นต้องเป็นข้อมูลเชิงเทคนิค 

โดยควรเริ่มจากการสร้างและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ ที่จะช่วยสื่อสารหรือเผยพร่ข้อมูล  

ท าความเข้าใจต่อสาธารณะได้อย่างต่อเนื่อง เป็นวงกว้าง สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีช่องทางในการติดตามข้อมูล

ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง หรืออาจเป็นช่องทางในการสื่อสารสองทาง ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและ

สร้างความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วได้มากยิ่งขึ้น ในอนาคตระยะยาว หากในระดับพ้ืนที่มีความพร้อม  

มีความรู้ความเข้าใจต่อ SEA มากขึ้น กระจายเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้นแล้ว สามารถพัฒนาต่อยอดให้หน่วยงาน

ท้องถิ่นบางระดับสามารถจัดท า SEA ได้ เพ่ือใช้ในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา 5 ปี เช่น องค์การบริหารส่วน

จังหวัด หรือในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ เช่น ระดับเทศบาลนคร และเทศบาลเมือง เป็นต้น 
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9.2.4 การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิผลในการจัดท า SEA  

ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อน SEA โดยการเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิผลในการจัดท า SEA  

มีความส าคัญเนื่องจากการจัดท า SEA ในประเทศไทยประสบปัญหาด้านคุณภาพการด าเนินงาน และไม่มี

ประสิทธิผลต่อแผน ผลลัพธ์ของการติดตามประเมินผลโครงการ SEA ที่ด าเนินการในปี 2562 ที่ผ่านมา  

พบปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดที่ส่งผลให้คุณภาพและประสิทธิผลของการใช้ SEA ในการจัดท าแผน เช่น 

การก าหนดสัดส่วนกลุ่มบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า SEA ไม่เหมาะสม ที่จะส่งผลให้การสร้างการมี

ส่วนร่วมที่มีคุณภาพให้เกิดขึ้นได้ ความเข้มข้นในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนของการจัดท า SEA ไม่เพียงพอ 

การไม่ได้น าผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการ SEA ไปใช้ในการจัดท าแผนอย่างแท้จริง การไม่สามารถผลักดัน 

ให้แผนที่ได้บูรณาการผลลัพธ์จาก SEA แล้วไปสู่การปฏิบัติได้ เป็นต้น ซึ่งประสิทธิผลของการจัดท า SEA นี้ 

ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและความเชื่อม่ันของการจัดท า SEA  

การเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิผลในการจัดท า SEA นี้จะมีข้อเสนอแนะที่เชื่อมโยงกับข้อเสนอ

อ่ืน ๆ ข้างต้นที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อก่อนหน้าทั้งในด้านการส่งเสริมองค์ความรู้ และบุคลากร ซึ่งหาก

สามารถด าเนินการพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ จะช่วยเสริมและสนับสนุนให้การจัดท า SEA 

มีคุณภาพและประสิทธิผลได้ โดยมีข้อเสนอแนะที่ช่วยสนับสนุนไดด้ังนี้  

1) ก าหนดประเภท คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงน้ าหนักสัดส่วนการด าเนินงานของ

ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องเน้นให้ถูกต้องและเหมาะสม โดยเฉพาะ ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA ด้านการวางแผน และด้าน 

การมีส่วนร่วม ไม่มุ่งเน้นเฉพาะด้านเทคนิค/ ข้อมูล  

2) เร่งรัดการพัฒนาความรู้และทักษะที่ส่งเสริมคุณภาพการมีส่วนร่วมให้กับกลุ่มผู้จัดท า 

SEA และหน่วยงานเจ้าของแผน โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงในเชิงคุณภาพ ทั้งในมิติการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย  

การสื่อสาร และการแปลความหมายเพ่ือใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากการมีส่วนร่วม รวมทั้ งมีความเข้มงวด 

ในการตรวจสอบการตอบสนองต่อความเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 

3) สร้างความเข้าใจขั้นตอนการจัดท า SEA แก่ผู้จัดท า SEA ว่ามีจุดเน้นในแต่ละมีประเด็น

ส าคัญอะไรที่ควรต้องพิจารณาเป็นส าคัญ ได้แก่  

- การก าหนดประเด็นส าคัญในการวิ เคราะห์  ประเมิน และคาดการณ์ ควรมี  

ความเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหา ศักยภาพ ความเปราะบาง หรือ ความอ่อนไหว ที่เป็นประเด็นเชิงยุทธศาสตร์

และเป็นรากเหง้าของปัญหา (Root Cause) โดยการสร้างกลไกที่ก ากับและส่งเสริมให้ประเด็นที่จะก าหนด 

เป็นประเด็นที่มีความส าคัญอย่างแท้จริง  

- การพัฒนาและประเมินทางเลือก ควรมีรากฐานจากการระบุและประเมินยุทธศาสตร์ 

ที่ชัดเจน เพ่ือให้ผลการวิเคราะห์มีความน่าเชื่อถือ สามารถน าไปสู่การออกแบบแผนที่ปฏิบัติได้จริง น าไปสู่  

การพัฒนาที่มีความยั่งยืน และต้องให้ความส าคัญและเข้มงวดกับการอธิบายถึงเหตุผลในการตัดสินใจเลือกและ
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ตัดทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งออกไป อธิบายวิธีการประเมินและแนวโน้มผลกระทบส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิด

จากยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์หรือแต่ละทางเลือกให้ชัดเจน จัดล าดับความส าคัญของผลกระทบที่ส่งผลต่อ

ความยั่งยืนจากการพัฒนาที่เกิดขึ้น 

- การจัดท ามาตรการความยั่งยืนที่ครบถ้วนและมีความเชื่อมโยงกับผลกระทบของแต่ละ

ยุทธศาสตร์หรือแต่ละทางเลือก รวมถึงการระบุขอบเขตและอธิบายแนวทางและวิธีการด าเนินการตาม

มาตรการความยั่งยืนที่ชัดเจน และต้องพิจารณาถึงมาตรการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์

เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดข้ึนจากการน าแผนสู่การปฏิบัติด้วย  

- ให้ความส าคัญกับการจัดท าค าแนะน าในการน าข้อค้นพบจากการจัดท า SEA ไปใช้

ประโยชน์ในการวางแผน ส าหรับหน่วยงานเจ้าของแผนอย่างความชัดเจน 

- เร่งก าหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขปัญหาการไม่น า SEA ไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการ

จัดท าแผน โดยผนวกเข้ากับกลไกอนุกรรมการติดตามตรวจสอบ เพ่ือให้มีกระบวนการติดตามตรวจสอบการน า

ข้อเสนอแนะจาก SEA ไปใช้ในกระบวนการออกแบบแผน ซึ่งควรด าเนินการควบคู่กับการจัดท า SEA และ

พิจารณาเลือกใช้หลักการและตัวแบบในการติดตามประเมินผลที่เป็นไปตามหลักสากลที่เหมาะสมกับแต่ละ

บริบทของแผน  

- ให้ความส าคัญสูงสุดกับการประเมินผลการน าข้อค้นพบจาก SEA ไปใช้ประโยชน์ 

ในการวางแผนเป็นอันดับ 1 การติดตามประเมินผลคุณภาพ SEA เป็นอันดับ 2 การออกแบบแผนงาน/

โครงการที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะจาก SEA เป็นอันดับ 3 และการติดตามผลการพัฒนาตามข้อเสนอแนะ

จาก SEA เป็นอันดับ 4 เนื่องจากอาจต้องใช้ระยะเวลาในระดับหนึ่งส าหรับการติดตามผลการพัฒนาซึ่งสามารถ

ติดตามและประเมินผลร่วมกับหน่วยงานเจ้าของแผนได้  

- ควรสนับสนุนให้หน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายในการจัดท าแผน และสามารถ

ขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้เป็นผู้จัดท า SEA เพ่ือให้เกิดการบูรณาการและน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง

แท้จริง 

- ปรับปรุงระบบและกระบวนการจัดท า SEA ให้สามารถด าเนินการได้สะดวก และ

รวดเร็ว เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างทันท่วงทีเพียงพอที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน ทั้งนี้ 

เนื่องจากหน่วยงานเจ้าของแผนส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่ใช้ในการวางแผนภายหลังจากได้รับการอนุมัติ

งบประมาณค่อนข้างจ ากัด 

9.2.5 งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรคที่หน่วยงานต่าง ๆ หยิบยกว่ายังไม่สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงาน SEA ของ

หน่วยงานของตนได้ คือ ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ทั้งด้านกรอบระยะเวลา และความต่อเนื่องที่จะได้รับ

งบประมาณภาครัฐมาสนับสนุนการด าเนินงาน เนื่องจากเหตุผลความจ าเป็นในการเสนอของบประมาณ 

ต่อกระทรวงการคลัง ส าหรับการจัดท า SEA ยังไม่เป็นภารกิจหลักหรือต้องปฏิบัติอย่างชัดเจน หรือหาก
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หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายปีก็อาจได้รับในกรอบระยะเวลาและพ้ืนที่ที่จ ากัด ไม่สอดคล้องกับ

ลักษณะของกระบวนการจัดท า SEA ที่ให้ความส าคัญต่อการสร้างการมีส่วนร่วมและมีขอบเขตทั้งระยะเวลา

และพ้ืนที่กว้างขวาง นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องพิจารณาในเชิงของรอบระยะเวลา เนื่องจากการจัดท า SEA  

จะสอดคล้องไปกับวงรอบของการพัฒนาหรือปรับปรุง อีกทั้งการสร้างความเข้าใจให้เห็นถึงความจ าเป็น  

ของการให้ล าดับความส าคัญกับการจัดท า SEA ให้อยู่ในรายการพิจารณาความจ าเป็นจัดสรรงบประมาณ 

ของหน่วยงานด้วย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้แผนพัฒนาของหน่วยงานสามารถด าเนินการมุ่งเป้าหมายไปสู่  

การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างต่อเนื่องดังนั้น จุดหลักส าคัญเพ่ือให้มีทรัพยากรสนับสนุนในการจัดท า SEA ได้อย่าง

เหมาะสม ต่อเนื่องตามกรอบระยะเวลาที่จ าเป็น จึงควรเร่งสร้างความเข้าใจต่อผู้บริหารของหน่วยงานต่าง ๆ  

9.3 การด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อน SEA ต่อไป 

ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อน SEA ทั้ง 6 เรื่อง จะสามารถแก้ไขสถานการณ์ช่องว่างการด าเนินงาน SEA 

ในปัจจุบัน แต่มีบางประเด็นที่จ าเป็นต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมในรายละเอียดและวิธีการด าเนินงานขับเคลื่อน 

โดยเฉพาะในเรื่องที่ยังไม่มีผลการวิจัย หรือบทเรียนประสบการณ์การด าเนินงานโดยตรงในประเทศไทย  

ที่ปรึกษาวิเคราะห์ประเด็นที่ต้องศึกษาเพ่ิมเติมไว้ ได้แก่ 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการวิชาการและคณะอนุกรรมการติดตามและ

ประเมินผล 

- คุณสมบัติของบุคลากรในการสนับสนุนการศึกษาและกระบวนการ SEA ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ SEA 

ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล 

- องค์ความรู้ส าหรับการจัดท า SEA รายสาขาและเชิงพื้นที่ เพ่ือบูรณาการกับการจัดท าแผน  

- องค์ความรู้การพัฒนาระบบ SEA เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน  

- การสื่อสารและการผลักดันการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการ SEA ให้มีประสิทธิภาพ 

- เทคนิคและวิธีการที่ใช้ในขั้นตอนการศึกษา SEA ที่เหมาะสมและไม่ซับซ้อน  

- การถ่ายทอดบทเรียนและประสบการณ์ของวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญแก่บุคลากรของหน่วยงาน

เจ้าของแผน  

- การพัฒนาหลักสูตร SEA ส าหรับภาคประชาชน บุคคลทั่วไป และสถาบันการศึกษา 

ทั้งนี้ประเด็นท่ีต้องศึกษาดังกล่าว จะท าให้ประเดน็การขับเคลื่อน SEA ที่เสนอแนะไว้ น าไปสู่การปฏิบัติ

และปิดช่องว่างรายละเอียดของการขับเคลื่อนในทางปฏิบัติต่อไป   
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